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MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, tốc độ đô thị hoá, công nghiệp hoá tại các thành
phố và các khu đô thị Việt Nam đã gia tăng mạnh mẽ và đang có xu hướng tiếp tục
tăng mạnh mẽ trong những năm tới. Cùng với sự phát triển của công nghiệp hoá và
đô thị hoá, nhiều loại chất thải khác nhau sinh từ các hoạt động của con người có xu
hướng tăng lên về số lượng, từ nước cống, rác sinh hoạt, phân, chất thải công
nghiệp đến các chất thải độc hại như rác y tế. Nếu ta không có phương pháp đúng
đắn để phân huỷ lượng chất thải này thì sẽ gây ô nhiễm môi trường do vượt quá khả
năng phân huỷ của tự nhiên.
Chất thải rắn y tế (CTRYT) là loại chất thải nguy hại. Trong thành phần
CTRYT có các loại chất thải nguy hại như: chất thải lâm sàng nhóm A,B,C,D,E.
Các loại chất thải này đặc biệt là chất thải nhiễm khuẩn nhóm A, chất thải phẫu
thuật nhóm E có chứa nhiều mầm bệnh, vi khuẩn gây bệnh có thể thâm nhập vào cơ
thể con người bằng nhiều con đường và nhiều cách khác nhau. Các vật sắc nhọn
như kim tiêm… dễ làm trày xước da, gây nhiễm khuẩn. Đồng thời, trong thành
phần chất thải y tế còn có các loại hoá chất và dược phẩm có tính độc hại như: độc
tính di truyền, tính ăn mòn da, gây phản ứng, gây nổ. Nguy hiểm hơn các loại trên
là chất thải phóng xạ phát sinh từ việc chuẩn bệnh bằng hình ảnh như: chiếu chụp
X-quang, trị liệu…
Cho đến nay, chôn lấp vẫn là biện pháp xử lý chất thải rắn phổ biến nhất đối
với nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Ưu điểm chính của công nghệ
chôn lấp ít tốn kém và có thể xử lý nhiều loại chất thải rắn khác nhau so với công
nghệ khác. Tuy nhiên hình thức chôn lấp lại gây ra những hình thức ô nhiễm khác
như ô nhiễm nước, mùi hôi, ruồi nhặng, côn trùng…Hơn nữa, công nghệ chôn lấp
không thể áp dụng để xử lý triệt để các loại chất thải y tế, độc hại. Ngoài ra trong
quá trình đô thị hoá như hiên nay, quỹ đất ngày càng thu hẹp, dẫn đến khó khăn
trong việc lựa chọn vị trí làm bãi chôn lấp rác.
Vì vậy, áp dụng một số biện pháp xử lý rác khác song song với chôn lấp là
một nhu cầu rất thiết thực. Công nghệ đốt chất thải rắn, một trong những công nghệ
thay thế, ngày càng trở nên phổ biến và được ứng dụng rộng rãi đặc biệt với loại
hình chất thải rắn y tế và độc hại. Công nghệ đốt chất thải rắn sẽ ít tốn kém hơn nếu
đi kèm với biện pháp khai thác tận dụng năng lượng phát sinh trong quá trình.
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CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI Y TẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ
LÝ CHẤT THẢI Y TẾ
I.1. Định nghĩa và các đặc trưng của chất thải y tế
I.1.1. Định nghĩa chất thải y tế
Chất thải y tế (CTYT) là chất thải từ các hoạt động khám chữa bệnh, chăm
sóc, xét nghiệm, nghiên cứu…CTYT nguy hại là chất thải có các thành phần như:
máu, dịch cơ thể, chất bài tiết, các bộ phận, cơ quan; bơm, kim tiêm, vật sắc nhọn,
dược phẩm, hóa chất, chất phóng xạ…thường ở dạng rắn, lỏng, khí. CTYT được
xếp là chất thải nguy hại, cần có phương thức lưu giữ, xử lý, thải bỏ đặc biệt, có quy
định riêng; gây nguy hại sức khỏe, an toàn môi trường hay gây cảm giác thiếu thẩm
mỹ.
Rác sinh hoạt y tế là chất thải không xếp vào chất thải nguy hại, không có
khả năng gây độc, không cần lưu giữ, xử lý đặc biệt; là chất thải phát sinh từ các
khu vực bệnh viện: giấy, plastic, thực phẩm, chai lọ…
Rác y tế (RYT) là phần chất thải y tế ở dạng rắn, không tính chất thải dạng
lỏng và khí, được thu gom và xử lý riêng.
I.1.2. Phân loại chất thải y tế:
I.1.2.1. Chất thải lâm sàng
 Nhóm A: chất thải nhiễm khuẩn, chứa mầm bệnh với số lượng, mật độ đủ

gây bệnh, bị nhiễm khuẩn bởi vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, nấm…bao gồm các vật
liệu bị thấm máu, thấm dịch, chất bài tiết của người bệnh như gạc, bông, găng tay,
bột bó gãy xương, dây truyền máu…
 Nhóm B: là các vật sắc nhọn: bơm tiêm, lưỡi, cán dao mổ, mảnh thủy tinh vỡ

và mọi vật liệu có thể gây ra các vết cắt hoặc chọc thủng, dù chúng có được sử dụng
hay không sử dụng.
 Nhóm C: chất thải nguy cơ lây nhiễm phát sinh từ phòng xét nghiệm: găng

tay, lam kính, ống nghiệm, bệnh phẩm sau khi xét nghiệm, túi đựng máu…
 Nhóm D: chất thải dược phẩm, dược phẩm quá hạn, bị nhiễm khuẩn, dược

phẩm bị đổ, không còn nhu cầu sử dụng và thuốc gây độc tế bào.
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 Nhóm E: là các mô cơ quan người – động vật, cơ quan người bệnh, động vật,

mô cơ thể (nhiễm khuẩn hay không nhiễm khuẩn), chân tay, nhau thai, bào thai…
I.1.2.2. Chất thải phóng xạ
Tại các cơ sở y tế, chất thải phóng xạ phát sinh từ các hoạt động chuẩn đoán
hoá, hoá trị liệu, và nghiên cứu. Chất thải phóng xạ gồm: dạng rắn, lỏng và khí.
 Chất thải phóng xạ rắn bao gồm: Các vật liệu sử dụng trong các xét nghiệm,
chuẩn đoán, điều trị như ống tiêm, bơm tiêm, kim tiêm, kính bảo hộ, giấy thấm, gạc
sát khuẩn, ống nghiệm, chai lọ đựng chất phóng xạ…
 Chất thải phóng xạ lỏng bao gồm: Dung dịch có chứa chất phóng xạ phát
sinh trong quá trình chuẩn đoán, điều trị như nước tiểu của người bệnh, các chất bài
tiết, nước súc rửa các dụng cụ có chất phóng xạ…
 Chất thải phóng xạ khí bao gồm: Các chất khí thoát ra từ kho chứa chất
phóng xạ…
I.1.2.3.Chất thải hoá học
Chất thải hoá học bao gồm các hoá chất có thể không gây nguy hại như
đường, axit béo, axit amin, một số loại muối… và hoá chất nguy hại như
Formaldehit, hoá chất quang học, các dung môi, hoá chất dùng để tiệt khuẩn y tế và
dung dịch làm sạch, khử khuẩn, các hoá chất dùng trong tẩy uế, thanh trùng…
Chất thải hoá học nguy hại gồm:
 Formaldehit: Đây là hoá chất thường được sử dụng trong bệnh viện, nó được
sử dụng để làm vệ sinh, khử khuẩn dụng cụ, bảo quản bệnh phẩm hoặc khử khuẩn
các chất thải lỏng nhiễm khuẩn. Nó được sử dụng trong các khoa giải phẫu bệnh,
lọc máu, ướp xác…
 Các chất quang hoá: Các dung dịch dùng để cố định phim trong khoa
Xquang.
 Các dung môi: Các dung môi dùng trong cơ sở y tế gồm các hợp chất của
halogen như metyl clorit, chloroform, các thuốc mê bốc hơi như halothane; Các hợp
chất không chứa halogen như xylene, axeton, etyl axetat…
 Các chất hoá học hỗn hợp: Bao gồm các dung dịch làm sạch và khử khuẩn
như phenol, dầu mỡ và các dung môi làm vệ sinh…
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I.1.2.4. Các bình chứa khí nén có áp suất
Nhóm này bao gồm các bình chứa khí nén có áp suất như bình đựng oxy,
CO2, bình gas, bình khí dung, các bình chứa khí sử dụng một lần… Đa số các bình
chứa khí nén này thường dễ nổ, dễ cháy nguy cơ tai nạn cao nếu không được tiêu
hủy đúng cách.
I.1.2.5.Chất thải sinh hoạt
Nhóm chất thải này có đặc điểm chung như chất thải sinh hoạt thông thường
từ hộ gia đình gồm giấy loại, vài loại, vật liệu đóng gói thức ăn còn thừa, thực phẩm
thải bỏ và chất thải ngoại cảnh như lá, hoa quả rụng…
I.1.3. Nguồn phát sinh
Xác định nguồn phát sinh chất thải có quan hệ chặt chẽ tới việc quản lý
chung vì trong nhiều trường hợp nếu xử lý ngay ở đầu nguồn hiệu quá sẽ cao hơn.
Căn cứ vào sự phân loại ở trên có thể thấy chất thải bệnh viện gồm 2 phần
chính: Phần không độc hại (chiếm khoảng 85%) tổng số chất thải bệnh viện) loại
chất thải này chỉ cần xử lý như những chất thải công cộng và sinh hoạt khác. Phần
còn lại (chiếm 15%) là những chất thải độc hại nguy hiểm, cần có biện pháp xử lý
thích hợp.

Hình 1.1. Nguồn phát sinh chất thải bệnh viện
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I.1.4. Thành phần chất thải y tế
Thành phần vật lý:
 Bông vải sợi: Gồm bông băng, gạc, quần áo, khăn lau, vải trải…
 Giấy: Hộp đựng dụng cụ, giấy gói, giấy thải từ nhà vệ sinh.
 Nhựa: Hộp đựng, bơm tiêm, dây chuyền máu, túi đựng hàng.
 Thủy tinh: Chai lọ, ống tiêm, bơm tiêm thủy tinh, ống nghiệm.
 Nhựa: Hộp đựng, bơm tiêm, dây truyền máu, túi đựng.
 Kim loại: Dao kéo mổ, kim tiêm.
 Thành phần tách ra từ cơ thể: Máu mủ từ băng gạc, bộ phận cơ thể bị cắt bỏ.
Thành phần hóa học:
 Vô cơ: Hóa chất, thuốc thử…
 Hữu cơ: Đồ vải sợi, phần cơ thể, thuốc….
Thành phần sinh học:
Máu, bệnh phẩm, bộ phận cơ thể bị cắt bỏ…
I.2.Tác hại của chất thải rắn y tế
I.2.1. Đối với sức khỏe
Các loại hình rủi ro:
Việc tiếp xúc với các chất thải y tế có thể gây nên bệnh tật hoặc tổn thương.
Khả năng gây rủi ro từ chất thải y tế có thể do một hoặc nhiều đặc trưng cơ bản sau:
 Chất thải y tế chứa đựng các yếu tố truyền nhiễm, là tác nhân nguy hại có
trong rác thải y tế.
 Các loại hóa chất dược phẩm có thành phần độc, tế bào nguy hiểm.
 Các chất chứa đồng vị phóng xạ.
 Vật sắc nhọn có thể gây tổn thương.
 Chất thải có yếu tố ảnh hưởng tâm lý xã hội.
Những đối tượng có thể tiếp xúc với nguy cơ:
Tất cả mọi cá nhân tiếp xúc với chất thải y tế nguy hại là những người có
nguy cơ tiềm tàng, bao gồm những người làm trong các cơ sở y tế, những người làm
nhiệm vụ vận chuyển các chất thải y tế và những người trong cộng đồng bị phơi
nhiễm với chất thải do hậu quả của sự bất cẩn và tắc trách trong khâu quản lý và
kiểm soát chất thải.
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Nguy cơ từ chất thải truyền nhiễm và các vật sắc nhọn:
Các vật thể trong thành phần chất thải y tế chứa đựng một lượng lớn các tác
nhân vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm như tụ cầu, HIV, viêm gan B. Các tác nhân
này có thể thâm nhập vào cơ thể người thông qua các cách thức sau:
 Qua da, qua một vết thương, trầy xước hoặc vết cắn trên da do vật sắc nhọn
gây tổn thương.
 Qua niêm mạc, màng nhầy.
 Qua đường hô hấp do hít phải.
 Qua đường tiêu hóa do nuốt, ăn phải.
Nguy cơ từ các chất thải gây độc tế bào:
Đối với nhân viên y tế do nhu cầu công việc phải tiếp xúc và xử lý loại chất
thải gây độc tế bào mà mức độ ảnh hưởng và chịu tác động từ các rủi ro tiềm tàng
sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như tính chất, liều lượng gây độc của chất độc và
khoảng thời gian tiếp xúc. Quá trình tiếp xúc với các chất độc có trong công tác y tế
có thể xảy ra trong lúc chuẩn bị hoặc trong quá trình điều trị bằng các thuốc đặc biệt
hoặc bằng phương pháp hóa trị liệu. Những phương thức tiếp xúc chính là hít phải
hóa chất có tính nhiễm độc ở dạng bụi hoặc hơi qua đường hô hấp, bị hấp thụ qua
da do tiếp xúc trực tiếp, qua đường tiêu hóa do ăn phải thực phẩm nhiễm thuốc.
Độc tính đối với tế bào của nhiều loại thuốc chống ung thư là tác động đến
các chu kỳ đặc biệt của tế bào, nhằm vào các quá trình tổng hợp AND hoặc quá
trình phân bào nguyên phân. Nhiều loại thuốc có độc tính cao và gây nên hậu quả
hủy hoại cục bộ sau khi tiếp xúc trực tiếp với da hoặc măt. Chúng cũng có thể gây
ra chóng mặt buồn nôn, đau đầu hoặc viêm da.
Nguy cơ từ chất thải phóng xạ:
Loại bệnh và hội chứng gây ra do chất thải phóng xạ được xác định bởi loại
chất thải đối tượng và phạm vi tiếp xúc. Nó có thể là hội chứng đau đầu, hoa mắt,
chóng mặt và nôn nhiều một cách bất thường. Chất thải phóng xạ, cũng như chất
thải dược phẩm, là một loại độc hại tới tế bào, gen. Tiếp xúc với các nguồn phóng
xạ có hoạt tính cao ví dụ như nguồn phóng xạ của các thiết bị chuẩn đoán như máy
Xquang, máy chụp cắt lớp… có thể gây ra một loạt các tổn thương chẳng hạn như
phá hủy các mô, nhiều khi gây ra bỏng cấp tính.
Các nguy cơ từ những loại chất thải có chứa các đồng vị có hoạt tính thấp có
thể phát sinh do việc nhiễm xạ trên bề mặt của các vật chứa, do phương thức hoặc
khoảng thời gian lưu giữ của loại chất thải này. Các nhân viên y tế hoặc những
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người làm nhiệm vụ thu gom và vận chuyển rác khi phải tiếp xúc với chất thải có
chứa các loại đồng vị phóng xạ này là những người có nguy cơ cao.
Tính nhạy cảm xã hội:
Bên cạnh việc lo ngại đối với những mối nguy cơ gây bệnh của chất thải rắn
y tế tác động lên sức khỏe, cộng đồng thường cũng rất nhạy cảm với những ấn
tượng tâm lý, ghê sợ đặc biệt là khi nhìn thấy loại chất thải thuộc về giải phẫu, các
bộ phận cơ thể bị cắt bỏ trong phẫu thuật như chi, dạ dày, các loại khối u, rau thai,
bào thai, máu…
I.2.2. Đối với môi trường
Đối với môi trường đất:
Khi chất thải y tế được chôn lấp không đúng cách thì các vi sinh vật gây
bệnh, hóa chất độc hại có thể ngấm vào đất gây nhiễm độc đất làm cho việc tái sử
dụng bãi chôn lấp gặp khó khăn…
Đối với môi trường không khí:
Chất thải bệnh viện từ khi phát sinh đến khâu xử lý cuối cùng đều gây ra
những tác động xấu đến môi trường không khí. Khi phân loại tại nguồn, thu gom,
vận chuyển chúng phát tán bụi rác, bào tử vi sinh vật gây bệnh, hơi dung môi, hóa
chất vào không khí. Ở khâu xử lý (đốt, chôn lấp) phát sinh ra các khí độc hại HX,
NOX, Đioxin, furan… từ lò đốt và CH4, NH3, H2S… từ bãi chôn lấp. Các khí này
nếu không được thu hồi và xử lý sẽ gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của cộng đồng
dân cư xung quanh.
Đối với môi trường nước:
Nước thải bệnh viện chứa nhiều hóa chất độc hại, phóng xạ, tác nhân gây
bệnh các khả lây nhiễm cao như Samonella, coliform, tụ cầu, liên cầu… Nếu không
được xử lý trước khi thải bỏ vào hệ thống thoát nước chung của thành phố thì có thể
gây ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước.
Khi chôn lấp chất thải y tế không đúng kỹ thuật và không hợp vệ sinh. Đặc
biệt là chất thải y tế được chôn lấp chung với chất thải sinh hoạt có thể gây ô nhiễm
nguồn nước ngầm.
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I.3. Phương pháp quản lý và xử lý chất thải y tế
I.3.1. Quản lý chất thải y tế
I.3.1.1. Giảm thiểu tại nguồn
 Chọn nhà cung cấp hậu cần cho bệnh viện mà sản phẩm của họ ít phế thải
hay giảm lượng chất thải rắn y tế nguy hại phải xử lý đặc biệt.
 Sử dụng các biện pháp khử trùng tẩy uế cơ lý học nhiều hơn các biện pháp
hóa học sẽ giảm thiểu chất thải nguy hại.
 Giảm thiểu chất thải, nhất là trong công tác hộ lý và khử trùng tẩy uế.
I.3.1.2. Quản lý và kiểm soát ở bệnh viện
 Tập trung quản lý thống nhất các loại thuốc, hóa chất nguy hại
 Giám sát sự luân chuyển lưu hành hóa chất, dược chất ngay từ khâu nhận,
nhập kho, sử dụng và tiêu hủy thải bỏ.
I.3.1.3. Quản lý kho hóa chất, dược chất
 Thường xuyên nhập hàng từng lượng nhỏ hơn là nhập quá nhiều một đợt dễ
dẫn tới thừa hay quá hạn.
 Sử dụng các lô hàng cũ trước, hàng mới dùng sau
 Sử dụng toàn bộ thuốc, dược chất vật tư trong kiện rồi mới chuyển sang kiện
mới.
 Thường xuyên kiểm tra hạn sử dụng của các loại thuốc, dược chất, vật tư tiêu
hao ngay từ khi nhập hàng cũng như trong quá trình sử dụng.
I.3.1.4. Thu gom, phân loại và vận chuyển
Tách – Phân loại:
Điểm mấu chốt của biện pháp này là phân loại và tách ngay từ đầu một cách
chính xác chất thải y tế nguy hại và chất thải rắn thông thường. Việc tách và phân
loại chính xác chất thải y tế tạo điều kiện thuận lợi cho các quá trình tiếp theo như
quá trình vận chuyển và lưu tại trạm hay nơi trung chuyển và quá trình vận chuyển
tới nơi tiêu hủy và quá trình tiêu hủy.
Việc tách và phân loại chất thải rắn y tế đòi hỏi phải có thùng chứa, túi lót
thùng chứa dây thắt túi, hộp nhốt vật sắc nhọn. Yêu cầu mầu sắc phải thống nhất để
dễ quản lý chất thải y tế đã được phân loại thu gom trong suốt quá trình lưu thông.
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Bảng 1.1. Yêu cầu mầu sắc, đánh dấu nhãn thùng và túi đựng chất thải y tế
Loại chất thải

Màu và đánh dấu nhãn

Loại thùng,túi

Chất thải lây nhiễm cao

Vàng, ký hiệu nhiễm Thùng nhựa, túi nhựa bền
khuẩn cao
chắc chắn

Chất thải lây nhiễm, bệnh Vàng, có logo nhiễm Thùng nhựa, túi nhựa bền
phẩm, giải phẫu
khuẩn
Vật sắc nhọn

Vàng, đề chữ vật sắc Túi nhựa bền, hoặc hộp
nhọn
giấy, chai nhựa

Chất thải y tế có động vị Vàng nâu, logo có bức xạ Hộp chì, kim loại có dán
phóng xạ
theo quy đinh
nhãn bức xạ
Chất thải y tế thông Đen, như túi đựng rác Túi nilon, thùng nhựa,
thường
sinh hoạt
kim loại

Thu gom tại phòng khoa
Hộ lý và nhân viên y tế phân loại, tách chất thải y tế ngay trong quá trình
thực hành nghiệp vu chuyên môn kỹ thuật như thay băng, tiêm truyền. Hoạt động
này phải duy trì thường xuyên liên tục.
Nhân viên chuyên trách thu gom chất thải y tế từ các buồng chuyên môn tập
trung về thùng lưu chứa trung chuyển, vận chuyển về khu lưu trung chuyển chất
thải y tế nguy hại bệnh viện. Cần chú ý:
Chất thải phải được thu gom hàng ngày và chuyển về nơi lưu, trung chuyển
chất thải của bệnh viện.
Thùng túi đã chứa đầy chất thải, khi vận chuyển đi phải có nhãn ghi rõ chất
thải từ khoa, bệnh viện, ngày giờ.
Phải có ngay thùng, túi chứa rác đặt ngay vào vị trí khi đã chuyển thùng cũ đi.
Lưu chứa:
Khu trung chuyển lưu chứa chất thải y tế có thể xây dựng riêng hoặc có thể
kết hợp với nhà xưởng lắp đặt lò đốt nếu được trang bị để tiêu hủy tại chỗ. Nhà
xưởng lò đốt và lưu chất chải rắn y tế nguy hại, xử lý thùng thu gom có diện tích
bao che (đối với tuyến tỉnh) từ 40 – 50 m2.
 Tường dày 110 mm, có cửa lưới thép
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 Cột thép chữ I 200
 Phần trên tường bao quanh lắp lưới B40 khung thép cao 2200 mm
 Mái lợp tôn ausman. Nền lát gạch chống trơn, dễ rửa.
Thời gian lưu chứa như sau:
 Tốt nhất là vận chuyển chất thải rắn y tế nguy hại đi xử lý ngay trong ngày.
 Vận chuyển chất thải đi xử lý trong vòng 48 h đối với mùa đông
 Vận chuyển chất thải đi xử lý trong vòng 24 h đối với mùa hè.
I.3.2. Xử lý chất thải y tế
I.3.2.1. Các phương pháp chính để xử lý chất thải y tế
 Thiêu đốt ở nhiệt độ cao
 Khử trùng
 Chôn lấp hợp vệ sinh
 Đóng rắn
Xử lý bằng phương pháp thiêu đốt ở nhiệt độ cao:
Thiêu đốt ở nhiệt độ cao là phương pháp thành công nhất đảm bảo phá hủy
các đặc tính độc hại của chất thải y tê, giảm thiểu thể tích rác đến 95% và tiêu diệt
hoàn toàn vi khuẩn gây bệnh ở nhiệt độ (1050 – 1100oC). Phương pháp này đáp ứng
tất cả các tiêu chí về tiêu hủy an toàn ngoại trừ việc phát thải các khí thải cần được
xử lý.
Xử lý chất thải y tế bằng phương pháp khử trùng:
Theo phương pháp này, các chất thải có khả năng lây nhiễm trước khi thải ra
môi trường như chất thải sinh hoạt thông thường phải đem đi khử trùng. Ở các nước
phát triển, việc khử trùng còn được coi là công đoạn đầu của việc thu gom chất thải
y tế nhằm hạn chế khả năng gây tai nạn của chất thải.
 Khử trùng bằng hóa chất: Hóa chất thường dùng là Clo, hypoclorit. Đây là
phương pháp đơn giản và rẻ tiền, nhưng có nhược điểm là không tiêu diệt được hết
lượng vi khuẩn trong rác nếu thời gian tiếp xúc ngắn. Ngoài ra, một số vi khuẩn có
khả năng bền vững với hóa chất xử lý, hoặc clo chỉ là chất khử trùng hữu hiệu khi
không có các chất hữu cơ… Do vậy, hiệu quả của phương pháp khử trùng không
cao.
 Khử trùng bằng nhiệt và áp suất cao: Đây là phương pháp khử trùng hiệu quả
cao nhưng thiết bị để xử lý đắt tiền và đòi hỏi chế độ vận hành, bảo dưỡng cao
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Xử lý bằng phương pháp chôn lấp:
Đây là phương pháp phổ biến được dùng ở nhiều nơi nhất là ở các nước đang
phát triển. Chất thải sau khi được chuyển đến bãi chôn lấp thành từng ô có lớp phủ,
lớp lót trên và dưới ô chôn lấp để ngăn ngừa chất thải phát tán theo gió hoặc ngấm
vào lòng đất.
Xử lý bằng phương pháp đóng rắn:
Quá trình đóng rắn chất thải cùng với chất cố định xi măng, vôi. Thông
thường người ta trộn hỗn hợp rác y tế nguy hại 65%, vôi 15%, xi măng 15%, nước
5%. Hỗn hợp này được nén thành khối, trong một số trường hợp nó được dùng làm
vật liệu xây dựng.
Trong thực hành tại bệnh viện, đối với một số chất thải y tế có dạng sắc nhọn
như kim tiêm, lưỡi dao mổ, kim khâu… Người ta cũng thường áp dụng phương
pháp thu gom và nhốt chờ xử lý.
I.3.2.2. Xử lý một số loại rác thải y tế
 Xử lý chất thải lâm sàng:
Chất thải nhóm A : áp dụng 1 trong các phương pháp sau:
- Thiêu đốt là phương pháp tốt nhất cho chất thải lây nhiễm nhưng khí thải
phải đạt tiêu chuẩn môi trường.
- Chôn lấp hợp vệ sinh: phải chôn tại bãi chôn lấp riêng, có hệ thống chống
thấm tốt và che phủ tức thời.
-

Khử trùng chất thải lây nhiễm: Bằng xử lý nhiệt, vi sóng, hóa chất

Chất thải nhóm B:
-

Không được đốt trong lò

-

Nên dùng phương pháp chôn lấp

-

Có thể thu hồi các phần kim loại

-

Đóng rắn

Chất thải nhóm C:
-

Có thể xử lý giống như chất thải nhóm A

Chất thải nhóm D:
-

Thiêu đốt cùng với chất thải nhiễm khuẩn nếu có lò đốt

-

Chôn lấp: trước khi đem chôn lấp phải đóng rắn chất thải
Viện khoa học và Công nghệ Môi trường (INEST) - ĐHBKHN
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Chất thải nhóm E:
-

Thiêu đốt cùng với chất thải nhiễm khuẩn nếu có lò đốt

- Chôn lấp ở nghĩa địa hoặc nơi quy định. Tại một số địa phương, theo tập tục
văn hóa, người nhà bệnh nhân có có thể tự mang rau thai, bào thai, chi và các phần
cắt bỏ của cơ thể người đi chôn, với điều kiện các cơ sở y tế phải đảm bảo các chất
thải được đựng trong các túi nilon màu vàng và đóng gói, bao bọc cẩn thận trước
khi giao cho người nhà bệnh nhân.
 Xử lý chất thải phóng xạ:
Tất cả các công đoạn của quy trình quản lý phải tuân theo hướng dẫn về xử
lý chất thải phóng xạ. Thực hiện theo các quy định của pháp lệnh an toàn và kiểm
soát bức xạ ngày 25/6/1996, nghị định số 50/cấp nhà nước ngày 16/7/1998 của
chính phủ quy định về việc thi hành Pháp lện an toàn và kiểm soát bức xạ và các
quy định hiện hành của nhà nước.
 Xử lý chất thải hóa chất:
Hóa chất hóa học không độc hại: có thể áp dụng 1 trong 2 phương pháp sau
-

Tái sử dụng

-

Tiêu hủy như chất thải sinh hoạt

Hóa chất hóa học nguy hại:
-

Nguyên tắc:

+ Những hóa chất hóa học nguy hại có tính chất khác nhau không được trôn
lẫn với nhau để tiêu hủy
+ Không được đốt chất thải có chứa halogen vì sẽ gây ô nhiễm khí
+ Không được chôn lấp với khối lượng lớn vì sẽ gây ô nhiễm tới nước ngầm
-

Phương pháp tiêu hủy:
+ Trả lại nơi sản xuất
+ Thiêu đốt
+ Chôn lấp: trước khi chôn lấp phải trơ hóa đóng rắn

 Xử lý các bình có áp suất
Không để lẫn bình chứa khí có áp suất vào chất thải lâm sàng để thiêu đốt vì
có nguy cơ gây nổ. Áp dụng 1 trong các phương pháp sau để xử lý:
-

Trả lại nơi sản xuất

-

Tái sử dụng
Viện khoa học và Công nghệ Môi trường (INEST) - ĐHBKHN
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I.4. Hiện trạng quản lý và xử lý chất thải y tế
I.4.1. Hiện trạng quản lý và xử lý chất thải y tế trên thế giới
Trên thế giới, quản lý rác thải bệnh viện được nhiều quốc gia quan tâm và
tiến hành một cách triệt để từ rất lâu. Về quản lý, một loạt những chính sách quy
định, đã được ban hành nhằm kiểm soát chặt chẽ loại chất thải này. Các hiệp ước
quốc tế, các nguyên tắc, pháp luật và quy định về chất thải nguy hại, trong đó có cả
chất thải bệnh viện cũng đã được công nhận và thực hiện trên hầu hết các quốc gia
trên thế giới.
Công ước Basel: Được ký kết bởi hơn 100 quốc gia, quy định về sự vận chuyển
các chất độc hại qua biên giới, đồng thời áp dụng, cả với chất thải y tế. Công ước
này đưa ra nguyên tắc chỉ vận chuyển hợp pháp chất thải nguy hại từ các quốc gia
không có điều kiện và công nghệ thích hợp sang các quốc gia có điều kiện vật chất
kỹ thuật để xử lý an toàn một số chất thải đặc biệt.
Nguyên tắc pollutor pay: Nêu rõ mọi người, mọi cơ quan làm phát sinh chất thải
phải chụi trách nhiệm về pháp luật và tài chính trong việc đảm bảo an toàn và giữ
cho môi trường trong sạch.
Nguyên tắc proximitry: Quy định rằng việc xử lý chất thải nguy hại cần được
tiến hành ngay tại nơi phát sinh càng sớm càng tốt. Tránh tình trạng chất thải bị lưu
giữ trong thời gian dài gây ô nhiễm môi trường.
Xử lý chất thải bệnh viện, tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế và khoa học công
nghệ, nhiều nước trên thế giới đã có những biện pháp khác nhau để xử lý loại rác
thải nguy hại này.
Các nước phát triển
Hiện tại trên thế giới ở hầu hết các quốc gia phát triển, trong các bệnh viện,
cơ sở chăm sóc sức khỏe, hay những công ty đặc biệt xử lý phế thải đều có thiết lập
hệ thống xử lý loại phế thải y tế. Đó là các loại lò đốt ở nhiệt độ cao tùy theo loại
phế thải từ 1000oC đến trên 4000oC. Tuy nhiên phương pháp này hiện nay vẫn còn
đang tranh cãi về việc xử lý khí bụi sau khi đốt đã được thải hồi vào không khí.
Các phế thải y tế trong khi đốt, thải hồi vào không khí có nhiều hạt bụi li ti
và các hóa chất độc hại phát sinh trong quá trình thiêu đốt như axit clohidric,
đioxin/furan, và một số kim loại độc hại như thủy ngân, chì hoặc asen, cadmi. Do
đó, tại Hoa kỳ vào năm 1996, đã bắt đầu có các điều luật về khí thải của lò đốt và
yêu cầu khí thải phải được giảm thiểu bằng hệ thống lọc hóa học và cơ học tùy theo
loại phế thải.
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Ngoài ra còn có phương pháp khác để giải quyết vấn đề này đã được các
quốc gia lưu tâm đến vì phương pháp đốt đã gây ra nhiều bất lợi do lượng khí độc
hại phát sinh thải vào không khí, do đó các nhà khoa học hiện đang áp dụng một
phương pháp mới. Đó là phương pháp nghiền nát phế thải và xử lý dưới nhiệt độ và
áp suất cao để tránh việc phóng thích khí thải.
Dựa theo phương pháp này rác thải y tế nguy hại được chuyển qua một máy
nghiền nát. Phế thải đã được nghiền xong sẽ được chuyển qua một phòng hơi có
nhiệt độ 138oC và áp suất 3,8 bar. Ở điều kiện nhiệt độ và áp suất trên là điều kiện
tối ưu cho hơi nước bão hòa. Phế thải được xử lý trong vòng 40 – 60 phút. Sau cùng
phế thải rắn đã được xử lý sẽ được chuyển đến các bãi rác thông thường vì đã đạt
được tiêu chuẩn tiệt trùng. Phương pháp này còn có ưu điểm là làm giảm được khối
lượng phế thải vì được nghiền nát, chi phí ít tốn kém hơn lò đốt, cũng như không
tạo ra khí thải vào không khí.
Tại các nước đang phát triển
Đối với các nước đang phát triển, việc quản lý môi trường nói chung vẫn còn
rất lơ là, nhất là đối với phế thải bệnh viện. Tuy nhiên trong khoảng 5 năm trở lại
đây, các quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc đã bắt đầu chú ý đến việc bảo vệ môi
trường, và có nhiều tiến bộ trong việc xây dựng các lò đốt ở bệnh viện. Đặc biệt ở
Ấn Độ từ năm 1998, chính phủ đã ban hành luật về “Phế thải y tế: Lập thủ tục và
Quản lý”. Trong bộ luật này có ghi rõ rang phương pháp tiếp nhận phế thải, phân
loại phế thải, cùng việc xử lý và di dời đến các bãi rác… Do đó, vấn đề phế thải y tế
độc hại của quốc gia này đã được cải thiện rất nhiều.
I.4.2. Hiện trạng quản lý và xử lý chất thải y tế tại Việt Nam
Hiện nay, ngành y tế có 11657 cơ sở khám chữa bệnh với 136542 giường
bệnh, trong đó 843 bệnh viện từ tuyến huyện trở lên, khối y tế tư nhân có 17701 cơ
sở y tế từ phòng khám tới bệnh viện tư hoạt động. Số lượng và mạng lưới y tế như
vậy là lớn so với các nước trong khu vực, song vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường,
xử lý chất thải tại các cơ sở từ trung ương tới địa phương còn quá yếu, hầu hết chưa
có hệ thống xử lý chất thải hoặc rác thải, một vài nơi tuy có hoạt động nhưng chưa
đạt yêu cầu kỹ thuật.
Với mạng lưới y tế như vậy, lượng rác thải rắn y tế phát sinh trên toàn quốc
là 11800 tấn/ngày. Trong đó có khoảng 900 tấn chất thải y tế nguy hại.
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Bảng 1.2. Khối lượng chất thải rắn y tế nguy hại ở các bệnh viện của một số tỉnh
thành phố
Tỉnh, thành phố

Khối lượng rác
YTNH (T/năm)

Tỉnh, thành phố

Khối lượng rác
YTNH (T/năm)

Hải Phòng

547

Tp Hồ Chí Minh

4730

Phú Thọ

70

Đồng Nai

180

Cần Thơ

110

Bình Dương

368

Hà Nội

410

Bà Rịa – Vũng Tàu

288

Quảng Ninh

190

Thái Nguyên

215

Hưng yên

73

Hải Dương

132

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường, 2003 của các tỉnh thành trên cả
nước
Quản lý rác:
92,5% số bệnh viện có thu gom rác thường kỳ, 14% số bệnh viện có phân
loại rác y tế để xử lý. Tuy nhiên phân loại rác từ khoa phòng khám và điều trị bệnh
nhân chưa trở thành phổ biến.
Hầu hết chất thải rắn ở các bệnh viện không được xử lý trước khi chôn lấp
hoặc đốt. Một số ít bệnh viện có lò đốt rác y tế song quá cũ, hoặc đốt lộ thiên gây ô
nhiễm môi trường.
Phân loại chất thải y tế:
Đa số các bệnh viện thực hiện phân loại chất thải ngay từ nguồn nhưng việc
phân loại còn phiến diện và kém hiệu quả do nhân viên chưa được đào tạo.
Thu gom chất thải y tế:
Theo quy định, chất thải y tế và chất thải sinh hoạt đều được các hộ lý và y
công thu gom hàng ngày ngay tại khoa phòng. Các đối tượng khác như bác sĩ, y tá
còn chưa được huấn luyện để tham gia vào hoạt động quản lý chất thải y tế. Tình
trạng chung là các bệnh viện không có đủ áo bảo hộ và các phương tiện bảo hộ khác
cho nhân viên trực tiếp tham gia vào thu gom, vận chuyển và tiêu hủy chất thải.
Lưu trữ chất thải y tế:
Hầu hết các điểm tập trung rác đều nằm trong khuôn viên bệnh viện, vệ sinh
không đảm bảo, có nhiều nguy cơ gây rủi do vật sắc nhọn rơi vãi, nhiều côn trùng
xâm nhập ảnh hưởng đến môi trường bệnh viên. Một số điểm tập trung rác không
có mái che, không có rào bảo vệ, vị trí gần nơi đi lại, những người không có nhiệm
vụ dễ xâm nhập.
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Vận chuyển chất thải ngoài cơ sở y tế:
Nhân viên của công ty môi trường đô thị đến thu gom các túi chất thải của bệnh
viện, hiện chưa có xe chuyên dụng để chuyên chở chất thải bệnh viện. Cả nhân viên
bệnh viện lẫn nhân viên công ty môi trường đô thị đều chưa được đào tạo, hướng
dẫn về nguy cơ có liên quan đến thu gom, vận chuyển và tiêu hủy chất thải.
I.4.3. Hiện trạng quản lý và xử lý chất thải y tế tại Thái Nguyên
Thái Nguyên có 19 bệnh viện, 13 phòng khám đa khoa, 1 trung tâm điều
dưỡng, 1 trại phong, 2 nhà hộ sinh, 177 trạm y tế xã phường, với tổng số 3882
giường bệnh. Với lượng cơ sở khám chữa bệnh trên, năm 2006 lượng rác thải phát
sinh trên toàn thành phố là 9846 kg/ngày đêm.
Bảng 1.3. Lượng chất thải phát sinh từ các bệnh viện ở thành phố Thái Nguyên
TT

Loại bệnh viện

Tổng số bệnh
viện

Lượng chất thải rắn phát sinh
Tổng lượng
(T/năm)

Tỷ lệ nguy hại
(%)

1

Đa khoa cấp TW

1 BV: 550
giường

182

23,0

2

Bệnh viện của tỉnh

9 BV: 1190
giường

466

28,5

3

Bệnh viện của
huyện

9 BV: 485
giường

441

12,0

1089

21,2

Tổng số 19 bệnh viện: 2225 giường

(Nguồn: Dự án QLMT tỉnh Thái Nguyên, hợp phần chất thải y tế DANIDA)
Trong thời gian gần đây, tình hình quản lý và xử lý rác thải y tế ở thành phố
đã được quan tâm đầu tư đúng mức. Phần lớn các bệnh viện đều được trang bị
thùng rác để phân loại chất thải. Tuy nhiên, phần lớn rác thải y tế vẫn được tập
trung trong khuôn viên bệnh viện. Do khu vực này chất thải lưu trữ lâu ngày, không
được vệ sinh thường xuyên, nên múi hôi thối bốc lên tạo điều kiện cho vi sinh vật
gây bệnh phát tán.
Hiện nay, hầu hết lượng rác thải trên thành phố Thái Nguyên đều được thu
gom bởi công ty môi trường đô thị. Chất thải bệnh viện sau khi được thu gom tới
khu tập trung sẽ được công ty Môi trường đô thị thu gom tiếp trong khoảng thời
gian 1 – 2 ngày một lần và được vận chuyển đến bãi rác của thành phố để xử lý. Tại
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đây rác thải sinh hoạt được chôn lấp, chất thải rắn y tế sẽ được thiêu đốt tại lò đốt
đặt ở bãi rác.
Hiện có 1 lò đốt chất thải y tế đặt tại bệnh viện Gang thép, công suất của lò
đốt là 50 kg/h. Tuy nhiên, lò đốt này chỉ được thiết kế hoạt động gián đoạn, không
có hệ thống gạt tro tự động, tần suất 2 lần 1 tuần.
Mới đây, thành phố đã được trang bị thêm 1 lò đốt Hoval đặt tại khu xử lý
rác Tân Cương, công suất thực tế là 20 – 40 kg/ngày (công suất thiết kế là 400
kg/ngày), tần suất hoạt động 2 ngày/lần.
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CHƯƠNG II
HIỆN TRẠNG THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ CỦA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN
II.1. Giới thiệu về bệnh viện
Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Thái Nguyên được thành lập từ năm 1953,
là bệnh viện trực thuộc bộ y tế. Đây là một bệnh viện được kế thừa và phát triển từ
bệnh viện khu tự trị Việt Bắc.
Trong hơn năm thập kỷ qua, trong quá trình phát triển của mình, để có đủ
điều kiện làm tốt công tác khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo… ở khu
vực có nhiều khu công nghiệp tập trung và đông dân cư của các dân tộc miền núi
phía bắc, được sự quan tâm của bộ y tế và các vụ có liên quan, bệnh viện đã từng
bước được đầu tư xây dựng và cải tạo. Từ những nhà tạm cấp 4 mái tranh vách nứa
đến nay bệnh viện đã có được kết cấu công trình mái bằng khung cột bê tong cốt
thép, quy mô ngày càng được mở rộng khang trang.
II.2. Chức năng của bệnh viện
Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Thái Nguyên trực thuộc bộ y tế có chức
năng nhiệm vụ:
 Khám và điều trị cho cán bộ, nhân dân các dân tộc Thái Nguyên, các huyện
của các tỉnh lân cận (Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng…).
 Là Tuyến cuối tiếp nhận các bệnh nhân nặng của các bệnh viện trong tỉnh và
các bệnh viện ngành đóng trong khu vực.
 Bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ y tế thuộc các tỉnh Lào Cai, Yên
Bái,Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng.
 Là cơ sở thực hành chính của Trường Đại Học Y Khoa Thái Nguyên.
 Đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I.
 Nghiên cứu khoa học: Mô hình bệnh tật, sức khỏe môi trường khu vực miền
núi phía bắc.
 Tuyên Truyền Giáo dục sức khỏe y tế cho các tỉnh miền núi phía bắc.
 Thực hiện các chương trình y tế: ARI (nhiễm trùng hô hấp), SDD (suy dinh
dưỡng), chống mù lòa, tiêu chảy, sốt rét, bướu cổ.
 Thực hiện kinh tế y tế.
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II.3. Quy mô cơ và cơ cấu tổ chức của bệnh viện
Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Thái Nguyên hoạt động với quy mô hiện tại
là 560 giường bệnh, là bệnh viện khu vực phục vụ cho cán bộ và nhân dân tỉnh Thái
Nguyên và các tỉnh miền núi phía bắc đất nước. Bệnh viện có nhiều cán bộ, y bác sĩ
có năng lực về chuyên môn. Với quy hoạch phát triển mạng lưới bệnh viện giai
đoạn 2005 -2010 đã được phê duyệt theo quyết định số 1047/QĐ – BYT, bệnh viện
sẽ có quy mô trên 700 giường bệnh vào năm 210 và một số chuyên khoa mới: Đơn
vị thận nhân tạo, khoa nội tiết, phẫu thuật thần kinh, dinh dưỡng chữa bệnh….
Với tổng số công nhân viên chức là 517 người, trong đó nữ có 477 người với
cơ cấu tổ chức bộ máy bệnh viện như sau:
Đảng ủy

Giám đốc

Các khoa cận lâm sàng:
- Khoa huyết học TM
- Khoa sinh hóa
- Khoa vi sinh
- Khoa giải phẫu bệnh
- Khoa thăm dò chức
năng
- Khoa Xquang
- Khoa chống nhiễm
khuẩn
- Khoa dược
- Khoa dinh dưỡng

Các khoa cận lâm sàng:
- Khoa khám bệnh
- Khoa hồi sức cấp cứu
- Khoa nội
- Khoa truyền nhiễm
- Khoa da liễu
- Khoa thần kinh
- Khoa tâm thần
- Khoa đông y
- Khoa nhi
- Khoa ngoại
- Khoa gây mê hồi sức
- Khoa chấn thương
- Khoa sản
- Khoa tai mũi họng
- Khoa răng hàm mặt
- Khoa mắt
- Khoa vật lý trị liệu
- Khoa y học hạt nhân
- Khoa u bướu

Công đoàn, đoàn
thanh niên

Các phòng chức
năng:
- Phòng kế hoạch
- Phòng hành
chính quản trị
- Phòng tái chính
kế toán
- Phòng vật tư
TBYT
- Phòng y tá điều
dưỡng
- Phòng tổ chức
cán bộ - bảo vệ
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II.4. Tình hình hoạt động y tế của bệnh viện trong những năm gần đây
Thống kê số liệu cơ bản về tình hình hoạt động của bệnh viện Đa Khoa
Trung Ương Thái Nguyên được thể hiện trong bảng 2.1:
Bảng 2.1. Số liệu cơ bản về hoạt động chuyên môn của bệnh viện Đa Khoa
Trung Ương Thái Nguyên:
STT Thực hiện

2000

2001

2002

2003

2004

1

Giường bệnh kế hoạch

560

560

560

560

560

2

Tổng số lần khám bệnh 189701

170193

191108

192048

167484

3

TS bệnh
ngoại trú

630

821

981

648

4

TS Bệnh nhân ĐT nội 20830
trú

20060

22660

23450

22085

5

Tổng số ngày điều trị

220547

225769

227338

224998

6

Ngày điều trị trung 11
bình

10,09

10

9,7

9,6

7

Ngày
sử
giường/tháng

32,8

33,6

33,8

31,5

8

Tỷ lệ tử vong (%)

1,4

1,3

1,2

1,2

1,2

9

Tổng số phẫu thuật

4458

4273

4373

4487

5085

10

Phẫu thuật cấp cứu

2610

2515

2596

2735

2350

11

Mổ đình sản

37

29

28

36

63

12

Nạo phá thai

813

667

648

632

476

13

Đặt vòng

214

85

74

205

152

14

Số lượng máu (lít)

314

410

430

709

403

15

Tổng số xét nghiệm

299532

293762

359706

378354

422819

16

Xquang Số lần chiếu

16251

14012

10730

Số lần chụp

53712

52036

57110

54347

52494

Tổng
Đồng
vị 42
số lần phóng xạ
thăm
Siêu âm
6272
dò

64

88

94

15457

13966

12474

13928

Tổng
Trực tràng
số lần Bang quang
soi
Dạ dày

1491

2035

1397

1348

4921

2

6

29

34

1630

6780

4928

4230

17

18

nhân

ĐT 889

22095

dụng 34,2
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II.5 Hiện trạng thu gom và xử lý chất thải rắn y tế của bệnh viện
II.5.1. Nguồn phát sinh
Rác thải tại bệnh viện được phát sinh từ các hoạt động khám chữa bệnh, sinh
hoạt hàng ngày của bệnh nhân, người thân phục vụ, cán bộ y tế. Nhìn chung, rác
thải bệnh viện thường phát sinh từ những hoạt động chủ yếu sau:
 Các chất thải phát sinh từ các hoạt động chuyên môn, từ các quá trình khám
chữa bệnh:
- Các chất nhiễm khuẩn bao gồm: những vật liệu thấm máu, thấm dịch và các
chất bài tiết của người bệnh, như băng, gạc, bông, găng tay, tạp dề, áo choàng, bột
bó, đồ vải, các túi hậu môn nhân tạo, dây truyền máu, các ông thông, dây và túi
dung dịch dẫn lưu.
- Tất cả các vật sắc nhọn bao gồm bơm tiêm, kim tiêm, lưỡi dao cán mổ, cưa,
các mảnh thủy tinh vỡ và mọi vật liệu có thể gây ra vết cắt hoặc chọc thủng, cho dù
chúng có thể bị nhiễm khuẩn hay không.
- Các chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao, phát sinh từ các phòng thí nghiệm,
bao gồm: Găng tay, lam kính, ống nghiệm, bệnh phẩm sau khi sinh thiết, xét
nghiệm, nuôi cấy, túi PE đựng máu…
- Chất thải dược phẩm, bao gồm: Dược phẩm quá hạn, dược phẩm bị nhiễm
khuẩn, dược phẩm bị đổ, dược phẩm không còn nhu cầu sử dụng, thuốc gây độc tế
bào.
- Các mô và cơ quan người – Động vật, bao gồm tất cả các mô cơ thể (dù
nhiễm khuẩn hay không), các cơ quan, chân tay, rau thai, bào thai, xác súc vật…
- Chất thải phóng xạ phát sinh từ các hoạt động chẩn đoán, hóa trị liệu và
nghiên cứu bao gồm đủ các thể loại trên nhưng với mức nhiễm phóng xạ khác nhau.
- Các chất hóa học nguy hại: Formaldehyde (được sử dụng trong khoa giải
phẫu bệnh, lọc máu, ướp xác và bảo quản các mẫu xét nghiệm), các hóa chất hóa
học hỗn hợp (các dung dịch làm sạch và khử khuẩn như phenol, dầu mỡ, các dung
dịch làm vệ sinh…).
 Các chất thải sinh hoạt của bệnh nhân, thân nhân, cán bộ nhân viên y tế tại
bệnh viện: Giấy vụn, vỏ đồ hộp, thức ăn thừa, rau, vỏ trái cây….
 Chất thải từ hoạt động chung của bệnh viện như lá cây, giấy loại…
Trong số các loại chất thải rắn trên thì chất thải phát sinh từ các hoạt động
chuyên môn được coi là chất thải y tế độc hại thường chiếm khoảng 10% tổng
lượng rác thải bệnh viện.
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II.5.2. Lượng thải
Lượng rác thải phát sinh trong bệnh viện tỷ lệ thuận với số giường bệnh
trong bệnh viện và có thể được tính theo kết quả khảo sát thực tế, kinh nghiệm và
công thức thực nghiệm. Số giường bệnh là N thì lượng người trong bệnh viện là 4N,
với trung bình mỗi người thải ra khoảng 0,75 kg/ngày đêm thì lượng rác thải hàng
ngày là 3N kg/ngày đêm.
Với tổng số giường bệnh là 560 giường thì lượng rác thải của bệnh viện Đa
Khoa Trung Ương Thái Nguyên là:
560 giường x 3 kg/giường.ngày đêm = 1680 kg/ngày đêm
Trong đó lượng rác thải y tế chiếm 10% lượng rác thải bệnh viện tức là 168
kg/ngày đêm.
II.5.3. Thành phần rác thải của bệnh viện

Thành phần của rác thải bình thường (chất thải sinh hoạt của bệnh
nhân, thân nhân, các cán bộ nhân viên y tế tại bệnh viện.).
Bảng 2.2. Thành phần rác thải sinh hoạt bình thường của bệnh viện
TT

Thành phần

Tỷ lệ khối lượng (%)

1

Rác hữu cơ

70

2

Nhựa chất dẻo

3

3

Các chất khác

10

4

Rác vô cơ

17

5

Độ ẩm

65 – 69

 Thành phần của rác thải y tế (Các chất thải phát sinh từ các hoạt động chuyên
môn, từ các quá trình khám chữa bệnh).
Bảng 2.3. Thành phần rác thải y tế
TT

Thành phần

Tỷ lệ khối lượng (%)

1

Các chất hữu cơ các loại

53,2

2

Giấy các loại

3

3

Thủy tinh

3,2

4

Kim loại

0,7

5

Bông băng, thạch cao

8,8

6

Plastic

10,1

7

Chất rắn khác

21
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II.6. Hiện trạng thu gom và xử lý
Với lượng rác thải ước tính 1680 kg/ngày đêm, trong đó lượng rác thải y tế
độc hại chiếm 10% (168 kg). Nếu lượng rác thải này không được thu gom và xử lý
triệt để thì sẽ tác động nghiêm trọng đến môi trường.
Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Thái Nguyên với quy mô 560 giường bệnh
lượng phát sinh rác hàng ngày khá lớn, đặc biệt là lượng rác thải y tế độc hại. Để
đảm bảo vệ sinh môi trường trong bệnh viện cũng như môi trường xung quanh,
trong bệnh viện có một tổ công nhân vệ sinh chuyên trách việc quét dọn, thu gom
rác thải. Tất cả các loại rác thải của bệnh viện được phân loại ngay tại phòng bệnh
theo đúng quy cách của bộ y tế. Sơ đồ phân loại và thu gom rác thải của bệnh viện
được thể hiện trên hình sau:

Chất thải sinh hoạt

Túi màu xanh

Xe gom chất thải
sinh hoạt

Vận chuyển đến
nhà chứa rác

Chôn lấp tại bãi
rác của thành phố

Chất thải y tế

Vật cứng: Bỏ trong
hộp cứng

Mềm: Túi
màu vàng

Thùng đựng chất thải
độc hại (màu đen)

Vận chuyển đến nhà
chứa rác

Đốt tại lò đốt chất
thải rắn y tế

Hình 2.1. Sơ đồ thu gom chất thải của bệnh viện
Quy trình phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn tại bệnh viện Đa Khoa
Trung Ương Thái Nguyên: Quá trình phân loại chất thải sinh hoạt và chất thải y tế
được thực hiện ngay tại phòng bệnh với quy định rác thải sinh hoạt cho vào các túi
màu xanh, rác thải y tế độc hại được phân làm 2 loại, đối với rác thải mềm cho vào
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túi màu vàng, vật cứng được bỏ vào trong hộp cứng. Sau đó, các thành phần rác thải
này được nhân viên vệ sinh tại các khoa vận chuyển đến xe gom chất thải được đặt
tại đầu mỗi khoa. Tại đây, lượng rác thải được nhân viên vệ sinh bệnh viện vận
chuyển đến nhà chứa rác rồi sau đó thuê công ty môi trường đô thị vận chuyển đi.
Rác thải sinh hoạt được chôn lấp tại bãi chôn lấp rác của thành phố, rác thải y tế
được đốt tại lò đốt rác đặt tại bãi rác thành phố.
Phương thức vận chuyển, bảo quản hóa chất theo đúng quy định về vận
chuyển bảo quản hóa chất. Về xử lý hóa chất quá hạn (đây chính là chất thải thuộc
nhóm D theo phân loại của bộ y tế là chất thải dược phẩm bao gồm dược phẩm quá
hạn, dược phẩm bị nhiễm khuẩn, dược phẩm bị đổ, dược phẩm không có nhu cầu sử
dụng và thuốc gây độc tế bào, ở đây bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Thái Nguyên
thực hiện theo đúng quy định về quy chế quản lý chất thải y tế (Quyết định số
2575/1999/QĐ – BYT ngày 27 tháng 8 năm 1999 của bộ trưởng bộ y tế) – loại hóa
chất này được đem đi thiêu hủy cùng với chất thải y tế độc hại khác ở nhiệt độ cao,
đảm bảo khả năng tiêu hủy của thuốc.
Hiện nay, lượng xe thu gom rác thải còn thiếu, nhà chứa rác chỉ đơn giản là
nhà chứa rác thông thường, được xây cao, hệ thống cấp thoát nước vệ sinh đảm bảo.
Tuy nhiên, để đảm bảo nhà chứa hợp vệ sinh, tránh ô nhiễm môi trường phải cải tạo
lại nhà chứa rác: cải tạo trần nhà, bố trí ống thoát khí, hệ thống đèn có phát tia cực
tím để khử trùng, xây ngăn phòng lạnh trong đó có lắp điều hòa máy lạnh để bảo
quản chất thải y tế (bệnh phẩm, phủ tạng…) trong khi chưa kịp vận chuyển xử lý.
II.7. Dự báo về phát sinh chất thải rắn của bệnh viện Đa Khoa Trung Ương
Tỉnh Thái Nguyên
Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Thái Nguyên hoạt động với quy mô hiện tại
là 560 giường bệnh, là bệnh viện khu vực phục vụ cho cán bộ và nhân dân tỉnh Thái
Nguyên và các tỉnh miền núi phía Bắc đất nước. Bệnh viện có nhiều cán bộ, y bác sĩ
có năng lực về chuyên môn. Với quy hoạch phát triển mạng lưới bệnh viện giai
đoạn 2005 -2010 đã được phê duyệt theo quyết định số 1047/QĐ – BYT, bệnh viện
sẽ có quy mô trên 700 giường bệnh vào năm 2010 và một số chuyên khoa mới: Đơn
vị thận nhân tạo, khoa nội tiết, phẫu thuật thần kinh, dinh dưỡng chữa bệnh….
Theo qui hoạch phát triển mạng lưới y tế của tỉnh Thái Nguyên trong
khoảng 10 năm nữa với tình hình công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn phát triển thì
nhu cầu khám chữa bệnh của người dân cũng sẽ tăng lên. Ước tính số giường bệnh
của bệnh viện sẽ tăng lên hơn 800 giường bệnh tương ứng với lượng rác thải là
khoảng 250 kg/ngày đêm.
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CHƯƠNG III
CƠ SỞ LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH ĐỐT RÁC THẢI Y TẾ
Quá trình xử lý chất thải rắn bệnh viện bằng phương pháp đốt gồm 2 giai
đoạn chính:
 Đốt chất thải: Ở giai đoạn này chất thải được đốt cháy tạo thành tro và khói
lò. Một phần tro nằm dưới dạng xỉ sẽ được tháo ra ở đáy lò, một phần dưới dạng bụi
sẽ được cuốn theo khói lò.
 Xử lý khói lò: Khói sinh ra trong lò đốt có nhiệt độ cao 1100oc chứa bụi,
những khí ônhiễm như SO2, NOx, CO2, CO … trước khi thải vào khí quyển, khói
cần được xử lý để hạ nhiệt độ, loại bớt bụi và khí độc. Đảm bảo những yêu cầu tối
thiểu của khói khi thải vào môi trường.
III.1. Lý thuyết quá trình đốt
Quá trình đốt chất thải bệnh viện xảy ra trong lò đốt thực chất là quá trình
cháy của 3 loại chất: Rắn, lỏng, khí.
 Chất rắn là bản thân chất thải
 Chất lỏng gồm nhiên liệu phụ được cung cấp từ ngoài vào là dầu FO và
những thành lỏng được tách ra từ chất thải trong quá trình nhiệt phân.
 Chất khí là những sản phẩm của qúa trình đốt và khí hóa chất thải như CO,
H2, một số hydrocacbon, một số hợp chất hữu cơ ở thể khí, những khí độc tính cao
như Dioxin, Furan.
III.1.1. Lý thuyết quá trình cháy của chất rắn
Chất thải rắn từ khí nạp vào lò tới khi cháy được có thể trải qua các giai
đoạn:
 Sấy: là qúa trình nâng nhiệt độ chất thải tử nhiệt độ ban đầu tới khoảng
200oc, trong khoảng nhiệt độ này ẩm vật lý trong chất thải được thoát ra, sau đó là
ẩm hóa học. Tốc độ sấy phụ thuộc vào kích thước, bề mặt tiếp xúc, độ xốp vật rắn,
và nhiệt độ buồng đốt.
Thực tế chất thải rắn là hỗn hợp nhiều chất có thành phần và kích thước
không đồng đều. Đây là một vấn đề cần chú ý để tổ chức quá trình đốt được hiệu
quả cao.
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 Nhiệt phân: từ khoảng nhiệt độ 200oc tới nhiệt độ bắt đầu cháy, xảy ra những
qúa trình phân hủy chất rắn bằng nhiệt. Những chất hữu cơ có thể bị nhiệt phân
thành những hợp chất phân tử lượng nhỏ hơn ở thể lỏng như axit, axeton, metanol,
một số hydrocacbon ở thể lỏng. Một số chất khí cũng được sinh ra trong quá trình
nhiệt phân như CH4, H2, CO, CO2…
Thành phần của sản phẩm nhiệt phân phụ thuộc vào bản chất của chất thải,
nhiệt độ và tốc độ nâng nhiệt độ.
 Quá trình cháy: là phản ứng hoá học giữa oxy trong không khí, chất thải rắn
và thành phần cháy được, sinh ra lượng nhiệt lớn và tạo ra ánh sáng. Tốc độ cháy
phụ thuộc vào nhiệt độ và nồng độ chất cháy có trong nhiên liệu và chất thải rắn.
Ở một nhiệt độ nhất định, tốc độ cháy phụ thuộc chủ yếu vào nồng độ chất
cháy có trong hỗn hợp nhiên liệu, chất thải rắn và không khí. Khi nồng độ này thấp
tốc độ cháy chậm và ngược lại. Đối với một nồng độ nhất định, tốc độ cháy phụ
thuộc vào nhiệt độ. Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với quá trình cháy lớn hơn nhiều
ảnh hưởng của nồng độ. Khi nhiên liệu và chất thải rắn được sấy đến nhiệt độ bắt
lửa thì quá trình cháy xảy ra. Sauk hi bắt lửa, quá trình cháy xảy ra mãnh liệt, nồng
độ chất cháy trong nhiên liệu và chất thải giảm dần, nhiệt độ buồng đốt tăng cao.
Trong quá trình cháy nhiên liệu và chất thải rắn, một vấn đề quan trọng là cháy chất
bốc, tức là cháy các khí cháy như hydro, cacbon oxyt… và giai đoạn cháy tạo cốc.
 Quá trình tạo xỉ: Sau khi cháy hết các chất cháy được thì những chất rắn
không cháy được sẽ tạo thành tro xỉ. Sự tạo thành tro xỉ phụ thuộc vào nhiệt độ
buồng đốt. Mỗi loại chất thải rắn không cháy có nhiệt độ nóng chảy khác nhau. Các
chất không cháy được và không bị nóng chảy tạo thành tro, còn xỉ là tro bị nóng
chảy tạo thành. Thường người ta lựa chọn nhiệt độ thải xỉ là 850oC.

III.1.2. Động học quá trình đốt chất thải
III.1.2.1. Các bước xảy ra trong quá trình đốt chất thải rắn
• Khuyếch tán đối lưu ôxy nhận được từ nhân tới bề mặt lớp biên chảy dòng
bao quanh hạt rắn.
• Khuyếch tán oxy qua chiều dày lớp biên chảy dòng bằng khuyếch tán phân
tử.
• Khuyếch tán oxy vào ống mao dẫn.
• Hấp thụ oxy vào bề mặt trong của chất thải rắn.
• Phản ứng hoá học:
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C+O2
2C+O2
CO2+C
S+O2
SO2+1/2O2
2H+1/2O2
N2kk +O2
N (nhiên liệu+CTR)+1/2O2
NO+1/2O2
Cl2+H2O

= CO2
= 2CO
= 2CO
= SO2
= SO3
= H2O
= 2NO
= NO
= NO2
= 2HCl+1/2O2

• Quá trình nhả khuyếch tán: Khuyếch tán sản phẩm ngược lại ống mao dẫn,
khuyếch tán phân tử, khuyếch tán đối lưu sản phẩm vào pha khí.
III.2.1.2. Khảo sát với hạt rắn dạng hình cầu,cháy trong không khí dư
Coi hạt rắn là hình cầu có bán kính R, mô tả bởi hình dưới đây:

R

Cm

Co

Ct

C0: Nồng độ oxy ở pha khí
Cm: Nồng độ oxy ở lớp biên ngoài
Ct : Nồng độ oxy ở tâm hạt rắn
δ : Chiều dày lớp biên chảy dòng

Khi quá trình cháy xảy ra ở nhiệt độ thấp:
Tốc độ phản ứng hoá học thấp so với quá trình khuếch tán phân tử và
khuyếch tán đối lưu. Phản ứng hoá học quyết định quá trình phản ứng. Quá trình
động học thuần tuý diễn ra như sau:
 Khuyếch tán đối lưu oxy từ tâm dòng chảy tới mặt ngoài lớp biên chảy dòng
g1 = α (C0 − C1 )

α : hệ số khuyếch tán

 Khuyếch tán phân tử oxy qua lớp biên chảy dòng
g2 =

D

δ

(C1 − Cm )

D: hệ số khuyếch tán phân tử
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 Tiêu tốn oxy cho phản ứng cháy
g3 = K 0 e − E / RT .Cm = K .Cm

K = K o e− E / RT , K: hằng số phản ứng

 Nếu quá trình ổn định:
g1 = g 2 = g3 = g
g=

C0

1 δ 1
+ +
K D α

Các yếu tố ảnh hưởng:
- Nhiệt độ tăng, vận tốc quá trình tăng.
- Kích thước hạt hầu như không gây ảnh hưởng.
- Tốc độ gió không gây ảnh hưởng nhiều.
Nhiệt độ tăng dần, lớn hơn nhiệt độ động học thuần tuý
 Vận tốc phản ứng tăng:
Co = Cm > C ,

Ct > 0,1Co

 Miền phản ứng là miền khuếch tán trong (miền chuyển tiếp nội). Phản ứng
hoá học xảy ra trong toàn hạt rắn.
 Yếu tố ảnh hưởng:
- Kích thước hạt rắn: Kích thước nhỏ, tăng khả năng khuyếch tán O2 vào trong
hạt, nồng độ oxy cao, tốc độ phản ứng tăng.
- Vận tốc gió không ảnh hưởng nhiều.
Nhiệt tăng dần, lớn hơn nhiệt độ khuyếch tán nội:
 Vận tốc phản ứng tăng:
Co ≈ Cm , Ct ≈ 0 ,

AR < 1/3R

(AR: chiều sâu thấm khí)
 Miền phản ứng là miền giả động học.
 Yếu tố ảnh hưởng:
- Kích thước hạt càng nhỏ, bề mặt hạt rắn tăng, vận tốc tăng.
- Nhiệt độ vẫn là thông số không gây ảnh hưởng mạnh.
- Tốc độ gió khong gây ảnh hưởng nhiều do Co ≈ Cm.
Nhiệt độ tăng dần, lớn hơn nhiệt độ miền giả động học
 Miền phản ứng là miền khuyếch tán.
Co > Cm ,

0 ≤ Cm ≤ 0,1Co ,

Ct > 0

 Yếu tố ảnh hưởng:
- Đường kính hạt nhỏ, vận tốc gió tăng.
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-

Tốc độ phản ứng tăng.
Bản chất hạt rắn không gây ảnh hưởng quá trình.

III.2. Lý thuyết quá trình xử lý khói thải
III.2.1. Sự hình thành các chất thải
 Tro, xỉ bay theo khói bụi
Tro xỉ là những chất không cháy được có trong chất thải. Bụi bao gồm tro
bay theo khói và một số chất chưa cháy hết do sự cháy không hoàn toàn nhiên liệu
cũng như chất thải. Bụi từ buồng đốt chủ yếu là bụi vô cơ kích cỡ nhỏ, d < 100 μ m
chiếm 90%.
 Khí CO, CO2
Khí đốt cháy các chất hữu cơ có cacbon, tuỳ theo lượng oxy sử dụng mà có
thể sinh ra CO hoặc CO2. Khi cung cấp thiếu oxy, quá trình cháy không hoàn toàn :
2C + O2 = 2CO
Khi cung cấp đủ oxy, quá trình cháy hoàn toàn sản phẩm là:
C + O2 = CO2
 Khí NOx
Hai khí quan trọng nhất của NOx là NO và NO2. Khí này được hình thành do
2 nguyên nhân:
Phản ứng của oxy và nitơ trong không khí cấp vào buồng đốt.
Phản ứng của oxy và nitơ có trong nhiên liệu.
NOx dễ dàng tạo ra khi dư thừa oxy trong quá trình cháy. Ở nhiệt độ trên
650oC thì NO tạo ra là chủ yếu.
 Khí SO2
Khí này được tạo ra khi đốt chất thải và nhiên liệu chứa lưu huỳnh:
CS2 + O2 = CO2 + SO2 + Q
 Hơi axit
Khi đốt chất thải có chứa Cl, Br thì sẽ tạo ra khí HCl, HBr:
CHCl3 + O2 = CO2 + HCl + Cl2 + Q
Đốt chất thải chứa lưu huỳnh và nitơ cũng tạo hơi axit tương tự.
 Dioxin và Furan
Dioxin và furan là những hợp chất có tính độc cao phát thải ở các lò đốt rác
thải y tế nguy hại. Dioxin và furan là tên chung chỉ các hợp chất hoá học có công
thức tổng quát là Polyclorua dibenzoxin (PCCD) (C6H2)2Cl4O2 và Polyclorua
dibezofuran (PCDF) (C6H2)2Cl4O2. Đó là ba dãy vòng thơm, trong đó 2 vòng được
kết nối với nhau bằng một cặp nguyên tử oxy hay một nguyên tử oxy.
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Dioxin và furan được tạo ra bởi hai nguyên nhân chính:
- Được tạo thành từ quá trình đốt các hợp chất thơm clorua.
- Được hình thành từ quá trình đốt các hợp chất clorua và hydrocacbon.
Ở các lò đốt chất thải nguy hại, Dioxin và furan được hình thành trong quá trình
nhiệt phân hoặc cháy không hoàn toàn của các hợp chất hữu cơ chứa halogen. Một
nghiên cứu mới đây cho thấy, một trong những yếu tố kích thích hình thành dioxin
và furan là khi trong khói lò có nồng độ bụi cao, nồng độ CO, muối clorua kim loại
và muối clorua kiềm cao. Dioxin và furan phát tán theo đường: khói thải, bụi, tro xỉ.
III.2.2. Xử lý khói thải
Quá trình xử lý khói thải bao gồm những phần sau:
 Hạ nhiệt độ khói thải.
 Tách bụi
 Xử lý khí ô nhiễm.
Khí thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường được thải ra ngoài qua ống khói.
III.2.2.1. Hạ nhiệt độ của khói
Mục đích của quá trình này là hạ nhiệt độ của khói để các quá trình tiếp theo
được thuận lợi, ngoài ra còn có thể tận dụng lượng nhiệt này để đun nóng nước hay
nung nóng không khí trước khi cấp cho lò đốt. Quá trình trao đổi nhiệt dựa trên
nguyên lý chung về truyền nhiệt, có thể xảy ra theo kiểu trực tiếp hay gián tiếp. Nếu
là trao đổi gián tiếp có thể dùng thiết bị ống chùm. Nếu là trao đổi gián tiếp có thể
dùng các tháp rửa (khi đó quá trình hạ nhiệt độ diễn ra đồng thời với qúa trình xử lý
khí ô nhiễm).
III.2.2.2. Tách bụi
Bụi trong khói cần phải được tách ra để quá trình hấp thu tiếp theo có thể
thực hiện được tốt. Những phương pháp tách bụi thường gặp là phương pháp khô và
phương pháp ướt.
Phương pháp khô:
 Phòng lắng:
Cơ chế: Tách bụi bằng trọng lực.
Nguyên lý hoạt động:
Là một không gian hình hộp, có tiết diện ngang lớn hơn nhiều lần so với tiết
diện ngang lớn hơn nhiều lần so với tiết diện của đường ống khí vào và ra, để cho
vận tốc dòng khí bụi giảm xuống rất nhỏ khi đi vào buồng lắng. Nhờ thế hạt bụi có
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đủ thời gian rơi xuống để xuống chạm đáy dưới tác dụng của trọng lực và bị giữ lại
ở đó.
Ưu điểm: Cấu tạo đơn giản, đầu tư thấp, có thể xây dựng bằng các vật liệu
sắn có, chi phí năng lượng, vận hành, bảo quản và sửa chữa thấp, tổn thất áp suất
thấp, có thể làm việc ở các nhiệt độ và áp suất khác nhau.
Nhược điểm: Cồng kềnh, chỉ tách được bụi thô [7]
Phạm vi áp dụng: Thường được dùng để tách bụi sơ bộ khi bụi có nồng độ
cao, kích thước lớn. Chủ yếu áp dụng cho bụi có d > 50 μ m .
 Xyclon:
Cơ chế: Tách bụi bằng lực ly tâm.
Nguyên lý hoạt động:
Dòng khí được đưa vào theo phương tiếp tuyến với thân hình trụ của thiết bị
nên sẽ chuyển động xoáy ốc bên trong thiết bị từ trên xuống. Do chuyển động xoáy,
các hạt bụi chịu tác dụng của lực ly tâm làm cho chúng bị văng về phía hình thành
hình trụ của xyclon rồi chạm vào đó được tách ra khỏi dòng khí. Dưới tác dụng của
trọng lực, các hạt bụi này sẽ rơi xuống đáy phễu thu bụi ở phía dưới của xyclon. Khi
chạm vào đáy hình nón, dòng khí dội ngược trở lại nhưng vẫn giữ nguyên được
chuyển động xoáy ốc từ dưới lên và thoát ra ngoài.
Ưu điểm: Giá thành đầu tư thấp, cấu tạo đơn giản, dễ vận hành, chi phí sửa
chữa, bảo hành thấp, có khả năng làm việc liên tục, có thể được chế tạo bằng các vật
liệu khác nhau tùy theo yêu cầu về nhiệt độ, áp suất, mức độ ăn mòn.
Nhược điểm: Hiệu suất tách thấp đối với bụi có d < 5 μ m , dễ bị mài mòn nếu
hạt bụi có độ cứng cao, hiệu suất giảm nếu bụi có độ dính cao.
Phạm vi áp dụng: Có thể dùng để tách bụi có d > 5 μ m , thường dùng cho các
lĩnh vực như ximăng, mỏ, bột giặt, giấy, lò đốt…
 Thiết bị tách bụi điện (lắng tĩnh điện – ESP)
Cơ chế: Tách bụi bằng lực tĩnh điện.
Nguyên lý hoạt động:
Thiết bị gồm 2 tấm đặt song song với nhau được nối với đất (tức điện áp =
0). Đây chính là điện cực lắng của ESP (vì bụi sẽ được lắng trên điện cực này).
Giữa 2 tấm của điện cực lắng là dây điện được nối với cực âm của một nguồn điện
cao thế (thường là -40kV đến -60kV) một chiều. Các dây này được gọi là điện cực
quầng. Dòng khí bụi được thổi vào không gian giữa 2 điện cực lắng. Tại đây hạt bụi
được ion hóa như đã trình bày ở trên và được tích điện âm. Dưới tác dụng của điện
trường mạnh, các hạt bụi sẽ chuyển động về phía điện cực lắng. Trên bề mặt điện
cực lắng, các hạt bụi này sẽ mất điện tích dính vào nhau tạo thành các bánh bụi.
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Còn khí sạch thoát ra ngoài. Sau một thời gian nhất định các bánh bụi trên bề mặt
điện cực sẽ được tách ra bằng cách rung lắc hoặc rửa. [7]
Ưu điểm: Hiệu suất tách bụi rất cao, tách được bụi có kích thước nhỏ
(0,1 μ m ), có khả năng làm việc trong dải nhiệt độ, áp suất rộng, làm việc được với
cả bụi khô và ướt, tổn thất áp suất nhỏ.
Nhược điểm: Không thích hợp cho việc xử lý khí cháy nổ, chi phí đầu tư cho
thiết bị rất lớn, thiết bị cồng kềnh, cấu tạo phức tạp, không thích hợp với xí nghiệp
quy mô vừa và nhỏ.
Phạm vi áp dụng: Cho bụi có d > 0,1 μ m , dùng rộng rãi trong các nhà máy
như nhiệt điện, ximăng, vật liệu xâydựng, phân bón, luyện kim, gốm sứ, dầu mỏ…
Phương pháp ướt:
Cơ chế chung:: Tạo ra sự tiếp xúc giữa dòng khí bụi với chất lỏng (thường là
nước), bụi trong dòng khí bị chất lỏng giữ lại và được thải ra ngoài dưới dạng bùn
cặn.
Các thiết bị tách bụi ướt:
 Tháp rửa rỗng:
Nước được phun thành những dòng nhỏ ngược chiều hoặc vuông góc với dòng
khí bụi. Do tiếp xúc, các hạt bụi sẽ dính kết với các giọt nước và sẽ bị lắng xuống
đáy. Khi sạch sẽ đi ra khỏi thiết bị.
 Xyclon ướt:
Có cậu tạo hình trụ, tận dụng được lực ly tâm do dòng khí được dẫn vào thiết
bị theo phương tiếp tuyến gây ra. Dòng khí bụi được đưa vào phần dưới của thân
hình trụ của thiết bị. Nước được phun ra từ rất nhiều dầu phun nhỏ đặt trên một trục
quay ở tâm của hình trụ. Nhờ đó nước được phun thành tia từ tâm ra ngoài đi qua
dòng khí đang chuyển động xoáy. Các giọt nước sẽ bắt các hạt bụi. Tiếp đó các giọt
nước chứa bụi, dước tác dụng của lực ly tâm sẽ văng ra phía ngoài và chạm vào
thành ướt của xyclon. Sau đó những giọt nước chứa bụi này sẽ theo thành xyclon
chảy xuống dưới đáy và sẽ bị loại bỏ.
 Thiết bị Ventury:
Dòng khí đi từ trên xuống. Tại chỗ thắt tốc độ của nó sẽ tăng lên đột ngột,
đạt đến 50 – 80 m/s. Cũng tại chỗ thắt có một dãy các lỗ phun nước vào. Nước được
phun vào khi gặp dòng khí có tốc độ cao, sẽ bị dòng khí xé thành giọt mịn. Bụi
trong dòng khí sẽ va đập với các giọt nước và sẽ bị các giọt nước bắt. Khi qua khỏi
chỗ thắt, do thiết diện tăng dần nên tốc độ dòng khí giảm dần. Các giọt nước sẽ lắng
xuống phía dưới đáy thiết bị, tạo thành bùn và sẽ tách ra ngoài.
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Ưu điểm: Giá thành đầu tư ban đầu thấp, có thể xử lý đồng thời cả khí và bụi,
có hiệu suất tách cao đối với bụi có kích thước nhỏ, có thể vận hành ở nhiệt độ
tương đối cao, không có hiện tượng bụi quay lại.
Nhược điểm: Tiêu thụ năng lượng lớn, chi phí bảo dưỡng cao vì dễ bị ăn
mòn, mài mòn điện hóa, tổn thất áp suất lớn đối với thiết bị có hiệu suất tách bụi
cao, sinh ra bùn thải.
Phạm vi áp dụng: Dùng để tách bụi có kích thước nhỏ kết hợp với tách một
số khí công nghiệp và làm nguội khí.
III.2.2.3. Xử lý khí ô nhiễm
 Xử lý khí SO2: có các phương pháp sau:
Hấp thụ bằng nước
Hấp thụ bằng dịch sữa vôi
Hấp thụ bằng dung dịch của MgO (Mg(OH)2)
 Xử lý NOx:
 Phương pháp khử:
Khử xúc tác có chọn lọc
Khử chọn lọc không xúc tác
 Phương pháp hấp thụ:
Hấp thụ bằng nước và dung dịch HNO3
Hấp thụ kèm phản ứng ôxi hóa
 Phương pháp hấp phụ:
Sử dụng than hoạt tính, Zeolite…
 Xử lý hơi axit HCl và HF:
Sử dụng thiết bị lọc ướt sử dụng dung môi là nước hoặc sữa vôi. Có thể xử lý
đồng thời với SO2.
 Xử lý Dioxin và Furan:
Khống chế nhiệt độ lò đốt khoảng 1100 – 1200oc và thời gian lưu khí cháy
trong lò đốt khoảng 1 – 2 giây để đảm bảo không phát sinh khí độc hại như Dioxin
và Furan. Ngoài ra có thể sử dụng phương pháp hấp phụ để loại bỏ các khí này. Vật
liệu hấp phụ thường dùng là than hoạt tính.
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CHƯƠNG IV
LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ NGUY HẠI
IV.1. Lựa chọn phương pháp xử lý rác thải bệnh viện
Xử lý chất thải là một quá trình được tiến hành từ khi chất thải bắt đầu phát sinh tới
việc xử lý rác thải bệnh viện ở giai đoạn cuối. Hiện nay trên thế giới phổ biến 3
phương pháp xử lý là chôn lấp, khử trùng, và đốt. Mỗi phương pháp có những ưu
nhược điểm khác nhau.
 Chôn lấp: Là phương pháp dễ làm ít tốn kém. Nhưng phương pháp này có
những nhược điểm những nhược điểm như: Diện tích đất sử dụng nhiều, rác sau khi
chôn lấp thường bị những người nhặt rác bới lên để lấy vật dụng có thể tái sử dụng,
chuột và côn trùng có thể tha rác và các tác nhân nguy hại ra môi trường. Ngoài ra
nước mưa thấm vào hố rác có thể làm ảnh hưởng tới nguồn nước những vùng xung
quanh. Bởi vậy chôn lấp không phải là giải pháp nhằm giải quyết tận gốc chất thải y
tế nguy hại.
 Khử trùng: Phương pháp này có nhiều nhược điểm như một số chất khử
trùng chỉ có tính đặc hiệu với một số dạng vi sinh vật. Ngoài ra chất khử trùng còn
có tính chất độc hại đối với môi trường và người sử dụng. Các chất tẩy uế thường
dùng hiện nay là: andehyte, các hợp chất clorua, các muối amoni, hợp chất phenol.
Các chất này gây hại cho người thông qua da, màng nhày và khả năng ăn mòn vật
liệu xây dựng. Hơn nữa chi phí vận hành tốn tới 100 – 200 USD/ tấn rác y tế. Chính
vì vậy phương pháp này ít được sử dụng ở Việt Nam.
 Đốt: Ưu điểm của phương pháp này có thể xử lý được nhiều loại rác, đặc biệt
là chất thải lâm sàng. Phương pháp này làm giảm thiểu tối đa số lượng và khối
lượng rác thải, đồng thời tiêu diệt được hoàn toàn các mầm bệnh trong rác. Phương
pháp này đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu cao, chi phí vận hành, bảo dưỡng tương đối
tốn kém.
Xử lý chất thải bằng phương pháp đốt có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm
thiểu tới mức nhỏ nhất lượng chất thải cần phải có các biện pháp xử lý cuối cùng.
Nếu sử dụng công nghệ đốt tiên tiến thì việc xử lý bằng phương pháp này còn có ý
nghĩa bảo vệ môi trường cao. Phương pháp này dùng để xử lý chất thải rắn y tế
nguy hại, là loại chất thải có nguy cơ lây nhiễm, truyền bệnh cao mà khi xử lý bằng
phương pháp khác sẽ không giải quyết được triệt để. Bởi vậy ta sẽ chọn phương
pháp thiết kế lò đốt để xử lý chất thải y tế vì phương pháp này có nhiều ưu điểm
vượt trội so với các phương pháp khác.
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IV.2. Các loại lò đốt chất thải y tế
IV.2.1. Lò quay
Hệ thống lò quay dùng trong xử lý chất thải nguy hại bao gồm bộ phận nạp
liệu, bộ phận phận cấp khí, lò quay, buồng đốt thứ cấp và thiết bị gom tro. Khí đi ra
từ buồng đốt thứ cấp được dẫn qua hệ thống xử lý và được quạt đưa lên ống khói.
Lò quay bao gồm một buồng đốt hình trụ, bên trong có lót gạch chịu lửa đặt
trên các bánh răng răng truyền động và quay với tốc độ 3 – 5 vòng/phút theo trục
dọc của nó. Độ nghiêng của lò từ khoảng 3o – 5o theo chiều từ đầu nhập liệu đến
đầu tháo tro và do vậy chất thải có thể chuyển động song phẳng theo phương ngang
và theo phương bán kính của lò. Trong lúc di chuyển, chất thải cũng đồng thời được
đốt cháy. Tại phần cuối của lò, tro được tháo ra và đồng thời khí thải tiếp tục đi vào
buồng đốt thứ cấp đâng được duy trì ở nhiệt độ cao hơn để hoàn thành quá trình tiêu
hủy chất thải.
Do cấu tạo, hệ thống lò quay thường xảy ra rò rỉ khí thải và nhiệt lượng trong
lúc vận hành. Các điểm có khả năng gây ra rò rỉ gồm: cửa nhập liệu, cửa tháo tro,
điểm chuyển tiếp giữa lò quay và buồng thứ cấp… Để khống chế điều này, phải bố
trí một quạt hút nhằm tạo sự cân bằng áp suất giữa môi trường bên trong và bên
ngoài lò. Thực tế, việc duy trì áp suất cân bằng này đòi hỏi các kỹ thuật điều khiển
tự động hiện đại và tốn kém.
IV.2.2. Lò đứng 2 cấp
Lò đứng 2 cấp bao gồm một buồng đốt sơ cấp và một buồng đốt thứ cấp. Hai
buồng sơ cấp và thứ cấp có thể bố trí theo chiều ngang hoặc chiều dọc. Nếu bố trí
theo chiều dọc, thì buồng đốt thứ cấp ở phía trên và thông thường đó là loại lò đốt
có kiểm soát không khí.
Đối với các lò đốt có công suất nhỏ, chất nạp từng mẻ vào buồng sơ cấp, còn
tro xỉ được tháo ra khi đã tích lũy với số lượng lớn gây ảnh hưởng đến chế độ hoạt
động của lò. Đối với các lò đốt có công suất lớn, chất thải được nạp vào và tro được
lấy ra liên tục nhờ các hệ cơ khí. Buồng đốt thứ cấp có nhiệm vụ đốt tiếp để tiêu
hủy hoàn toàn các thành phần hữu cơ hiện diện trong khí thải từ buồng sơ cấp.
IV.2.3. Lò tầng sôi
Lò tầng sôi có cấu tạo hình trụ, tường bằng gạch chịu lửa, bên trong có sử
dụng một tầng vật liệu đang “sôi” của cát hoặc nhôm, đá vôi, vật liệu gốm… mà tại
đó quá trình đốt cháy diễn ra. Thiết bị ngoại vi quan trọng nhất của lò là quạt thổi
khí, vừa có chức năng tạo tầng sôi vừa có nhiệm vụ cấp khí cháy cho lò. Trong
trường hợp cần xử lý khí thải của lò, phải trang bị thêm quạt li tâm.
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Chất thải được nạp trực tiếp vào bên trên hoặc bên trong của tầng sôi, tùy
thuộc vào độ ẩm của bùn. Với chất thải có độ ẩm cao, cần phải nạp liệu cách xa về
phía trên so với tầng sôi để đảm bảo thời gian và hiệu quả tách ẩm, và trường hợp
này cần diện tích bề mặt tầng sôi, dẫn đến yêu cầu về diện tích tiết diện lò phải lớn.
Ngược lại, tiết diện lò có thể nhỏ hơn nếu chất thải được nạp vào bên trong tầng sôi.
Do đặc điểm cấu tạo cấu tạo, chất thải sau khi nạp vào lò tầng sôi đạt được
sự tiếp xúc mãnh liệt với không khí để thực hiện quá trình thiêu đốt hiệu quả các
thành phần cháy được và tách hết độ ẩm. Nhiệt độ tầng sôi thường dao động trong
khoảng 1300oK đến 1500oK, tùy thuộc vào trạng thái vật lý của chất thải được đốt.
Thời gian lưu của không khí trong lò khá lớn, trong khoảng 3 – 6 giây.
Tro còn lại sau khi đốt sẽ lẫn lộn với vật liệu tầng sôi, một phần theo dòng
khí thải ra ngoài. Với chất thải chứa các muối kim loại, lượng tro sau khi đốt thường
gây ra hiện tượng kết tụ tầng sôi. Hiện tượng kết tụ tầng sôi là sự tăng kích thước
của các hạt vật liệu tầng sôi, kéo theo sự kết hợp của chúng thành các hạt rắn lớn, và
dễ dàng lắng tụ, dẫn đến giảm hiệu quả sử dụng của tầng sôi và hiệu suất làm việc
của lò.
IV.2.4. Lò hồng ngoại
Lò hồng ngoại (lò điện/lò bức xạ điện) là một hệ thống gồm một băng tải
chứa chất thải di chuyển bên trong một buồng đốt sơ cấp dài, được duy trì ở áp suất
âm nhờ quạt hút. Khí đi ra khỏi buồng nung được tiếp tục qua buồng đốt thứ cấp,
còn chất thải sau khi nung được băng tải vận chuyển ra ngoài, dẫn đến bộ phận chứa
tro.
Băng tải có cấu tạo dưới dạng lưới liên tục được làm bằng hợp kim chịu
nhiệt cao (1300 – 1600oF). Lớp chịu nhiệt của hệ thống lò hồng ngoại được làm
bằng vật liệu gốm thay vì gạch chịu lửa nhằm hạn chế mức độ tản nhiệt của lò.
Chất thải được nạp vào buồng đốt sơ cấp từ miệng nạp xuống băng tải, tạo
thành một lớp bùn dày khoảng 2,5 cm trên mặt băng tải. Tốc độ của băng tải được
lựa chọn để sao cho chất thải được thiêu hủy mà không phải đảo trộn. Chính điều
này làm giảm nồng độ bụi trong khí thải đầu ra. Không khí được cấp vào lò theo
chiều ngược với chiều của băng tải để tận dụng nhiệt của chất thải.
Nhiệt lượng được cung cấp cho lò qua các tấm gia nhiệt hồng ngoại bố trí
phía bên trên của băng tải, duy trì nhiệt độ trong lò 1600oF. Do sử dụng năng lượng
điện, nên trong khí thải không có thêm các sản phẩm cháy như khi sử dụng nhiên
liệu hóa thạch.
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IV.2.5. Lò kiểm soát không khí (Lò nhiệt phân)
Nguyên lý hoạt động của lò chủ yếu là quá trình kiểm soát không khí cấp vào
lò. Trong buồng đốt sơ cấp lượng không khí chỉ được cấp bằng 70 – 80% nhu cầu
cần thiết theo tính toán lý thuyết. Khí sinh ra từ phản ứng này gồm có các khí cháy
và hơi nước sẽ được dẫn đến buồng thứ cấp và khí cháy sẽ được tiếp tục đốt tiếp
trong buồng thứ cấp. Ở buồng thứ cấp lượng không khí cấp vào vượt 110 – 200%
lượng không khí cần thiết.
IV.3. So sánh và lựa chọn công nghệ đốt
Bảng 4.1. Tổng kết ưu nhược điểm của các công nghệ thiêu đốt chất thải y tế
Công nghệ

Ưu điểm

Nhược điểm

Lò quay

- Công suất xử lý rất cao
- Có thể xử lý đồng thời được
nhiều loại chất thải khác nhau
- Nhiệt độ hoạt động cao
- Độ xáo trộn cao và tiếp xúc tốt
làm tăng hiệu quả cháy

- Chi phí đầu tư và vận hành
cao
- Yêu cầu bảo ôn tốt đối với
lớp lót chịu lửa của lò và tính
hàn kín của lò
- Các trục trặc đặc biệt thường
sinh ra khi trộn lẫn rác thải
- Khí thải có hàm lượng bụi
cao
- Điều kiện cháy dọc theo chiều
dài của lò rất khó khống chế
- Nhiệt tổn thất lớn do tro

Lò đứng 2 - Chi phí đầu tư và vận hành thấp
cấp
- Nồng độ bụi trong khí thải
không cao
- Hiệu quả cháy tốt

- Chất thải rắn cần phải xử lý
sơ bộ
- Thời gian đốt trong lò hai
ngăn cố định lâu hơn lò quay
- Hiệu quả xáo trộn chất thải
khi đốt không cao

Lò tầng sôi

- Thiết kế đơn giản
- Chi phí vận hành tương đối
- Hiệu quả cháy cao
cao
- Có thể thay đổi tỷ lệ nhập liệu - Điều kiện vận hành khó kiểm
và thành phần của chất thải cần soát và không ổn định
đốt trong khoảng khá rộng
- Nồng độ bụi trong khí thải rất
lớn
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Lò
hồng - Khí thải từ lò hồng ngoại ít ô - Thiết kế phức tạp
ngoại
nhiễm
- Chi phí đầu tư và vận hành
- Khả năng tự động hóa cao
cao
- Chỉ sử dụng được năng lượng
điện
Lò
điều - Yêu cầu nhiên liệu thấp
khiển luồng - Quá trình diễn ra ở nhiệt độ thấp
khí
do vậy tăng tuổi thọ của vật liệu
chịu lửa, giảm chi phí bảo trì
- Bụi kéo theo trong khi đốt giảm
do đó giảm bớt thiết bị thu bụi
- Thể tích chất thải bị giảm đáng
kể

- Công suất bị giới hạn bởi hệ
thống cấp và trộn rác
- Không nên đốt chất thải có
phản ứng thu nhiệt
- Thời gian đốt lâu hơn so với
công nghệ lò quay

Với mục tiêu xử lý được tính nguy hại của chất thải y tế và chi phí xây dựng,
vận hành thấp ta lựa chọn công nghệ đốt bằng lò đứng 2 cấp.
IV.4. Công nghệ thiêu đốt chất thải rắn y tế
Công nghệ thiêu đốt là đốt chất thải một cách có kiểm soát trong một vùng
kín, mang nhiều hiệu quả. Quá trình đốt được thực hiện hoàn toàn, phá hủy hoàn
toàn chất thải độc hại bằng cách phá vỡ các liên kết hóa học, giảm thiểu hay loại bỏ
hoàn toàn độc tính. Hạn chế tập trung chất thải cần loại bỏ vào môi trường bằng
cách biến đổi chất rắn, lỏng thành tro. So với CTYT chưa xử lý, tro thải vào môi
trường an toàn hơn.
Việc quản lý kim loại, tro và các sản phẩm của quá trình đốt là khâu quan
trọng. Tro là một dạng vật liệu rắn, trơ gồm C, muối, kim loại. Trong quá trình đốt,
tro tập trung ở buồng đốt (tro đáy), lớp tro này xem như chất thải nguy hại. Các hạt
tro có kích thước nhỏ có thể bị cuốn lên cao (tro bay). Tàn tro cần chôn lấp an toàn
vì thành phần nguy hại sẽ trực tiếp gây hại.
Thành phần khí thải chủ yếu là CO2, hơi nước, NOx, hydrigen cloride và các
khí khác. Các khí vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho con người và môi trường, vì
vậy cần có hệ thống xử lý khói thải từ lò đốt.
Lò đốt được chia làm 2 buồng:
 Buồng đốt chính: Gồm 2 giai đoạn
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+ Giai đoạn 1: Chất thải được sấy khô.
+ Giai đoạn 2: Cháy và khí hóa.
 Buồng đốt sau: Gồm 3 giai đoạn

+ Giai đoạn 3: Phối trộn.
+ Giai đoạn 4: Cháy ở dạng khí.
+ Giai đoạn 5: Ôxi hoá hoàn toàn.
Các yếu tố quyết định sự hiệu quả của lò đốt: sự cân bằng năng lượng, hệ
thống kiểm soát chế độ đốt, nhiệt độ trong buồng đốt, độ ẩm của chất thải.
Phương pháp đốt là phương pháp hiệu quả và kinh tế nhất để xử lý triệt để
chất thải y tế nguy hại.

Tập trung – phân loại

Rác sinh hoạt

Rác y tế

Bịch nilon chuyên dùng

Thùng chứa

Bãi chôn lấp

Nước thải nhiễm bẩn

Tro

Lò đốt rác

Thiết bị xử lý khí thải

Quạt gió

Hệ thống xử lý nước thải

Ống khói

Hình 4.1: Sơ đồ công nghệ thiêu đốt rác y tế
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CHƯƠNG V
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ LÒ ĐỐT CHẤT THẢI Y TẾ NGUY HẠI CHO
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN
V.1. Công suất và thành phần chất thải y tế nguy hại cần xử lý
Ước tính theo quy mô phát triển của bệnh viện thì trong khoảng hơn 10 năm
nữa số giường bệnh của bệnh viện có thể tăng lên khoảng 800 giường bệnh tức là
lượng rác thải rắn cần xử lý là khoảng 250 kg/ ngày đêm.
Ta thiết kế lò đốt với chu kỳ 2 ngày 1 lần tức là lượng chất thải rắn lên
500kg. thực hiện đốt trong 5 tiếng. Mỗi giờ sẽ đốt 100 kg. Chất thải được nạp vào
lò theo phương thức gián đoạn. Chu kỳ nạp rác là 20 phút, như vậy 1 giờ nạp 3 lần,
mỗi lần 33 kg. Sau mỗi giờ sẽ tháo xỉ một lần.
Bảng 5.1. Thành phần vật lý của chất thải rắn y tế nguy hại theo khối lượng:[8]
Thành phần

Tỷ lệ phần trăm (%)

Polyetylen

34,2

PVC

1,8

Bông gạc

41

Bệnh phẩm

8

Găng tay cao su

5

Thuỷ tinh

9,5

Kim loại

0,5

Bảng5.2 Thành phần hoá học của chất thải rắn y tế theo khối lượng:[8]
Thành phần

Phần trăm khối lượng (%)

C

29,016

H

3,45

O

12,79

N

0,366

S

1,064

Cl

1,284

Tro

10,03

ẩm

42
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V.2. Thiết kế lò đốt chất thải y tế nguy hại
V.2.1. Cân bằng vật chất
Theo định luật bảo toàn khối lượng: tổng lượng vật chất đi vào lò bằng tổng
lượng vật chất ra khỏi lò.
 Thành phần vật chất vào lò: Chất thải rắn y tế, nhiên liệu đốt (dầu DO),
không khí.
 Thành phần vật chất ra khỏi lò: Tro xỉ, khí thải.

Chất thải rắn y tế

Nhiên liệu bổ sung

Khói thải
Lò đốt
Tro, xỉ

Không khí

Hình 5.1. Sơ đồ khối cân bằng vật chất của quá trình cháy chất thải y tế
V.2.1.1.Lượng vật chất cấp vào lò
Ký hiệu:
 Lượng vật chất nạp vào lò là : GV (kg/h)
 Lượng chất thải nạp vào lò là GCT (kg/h)
 Lượng chất đốt nạp vào lò là GD (kg/h)
 Lượng không khí nạp vào lò là GKK (kg/h)
Ta có: Gv = GCT + GKK + GD
Lượng chất thải rắn y tế cấp vào lò:
Công suất của lò đốt là 100 kg/h vậy lượng, kết hợp với bảng 3.2 ta có:
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Bảng5.3. Thành phần hoá học của 100 kg chất thải rắn bệnh viện:
Thành phần

khối lượng (kg)

C

29,016

H

3,45

O

12,79

N

0,366

S

1,064

Cl

1,284

Tro

10,03

ẩm

42

Lượng nhiên liệu bổ xung:
Để quá trình cháy của chất thải được triệt để và đảm bảo nhiệt độ phân huỷ
cần phải cung cấp thêm một lượng chất đốt từ bên ngoài vào lò. Những chất đốt
thường sử dụng là than, củi, khí gas, dầu. Trong trường hợp này ta chọn dầu DO
làm nhiên liệu do đặc tính có nhiệt trị cao, giá thành vừa phải, và chứa lượng lưu
huỳnh thấp.
Bảng 5.4. Thành phần dầu DO và khối lượng các chất có trong x kg dầu DO [5]
Thành phần

Lượng chất có trong 1kg dầu
DO

Lượng chất có trong x kg dầu
DO

C

O,865

0,865x

H

0,125

0,125x

O

0,002

0,002x

N

0,004

0,004x

S

0,004

0,004x

Bảng 5.5. Khối lượng mỗi chất tham ra quá trình cháy
Thành phần

khối lượng

C

29,016 + 0,865x

H

3,45 + 0,125x

O

12,79 + 0,002x

N

0,366 + 0,004x

S

1,064 + 0,004x

Cl

1,284

Tro

10,03

ẩm

42
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Lượng không khí nạp vào lò:
Để tính lượng không khí nạp vào lò phải dựa vào lượng O2 cần thiết cho quá
trình cháy các chất. Những chất tham gia quá trình cháy là C, H, S, N, Cl.
Các phản ứng hoá học xảy ra trong quá trình đốt:
C + O2 = CO2

(1)

2C + O2 = 2CO

(2)

1
H 2 + O2 = H 2O
2

(3)

N 2 KK + O2 = 2 NO

(4)

N 2 + O2 = NO

(5)

1
NO + O2 = NO2
2

(6)

S + O2 = SO2

(7)

1
Cl2 + H 2O = 2 HCl + O2
2

(8)

Ở nhiệt độ cao và khi thừa oxi, khí CO sinh ra ở phản ứng (2) sẽ phản ứng
mạnh với O2 để chuyển thành CO2.
Hằng số cân bằng của phản ứng(5),( 6) được tính theo công thức:
KP =

KP =

2
PNO
PN 2 PO

2
PNO
2
2
PNO
xPO2

Bảng 5.6. Hằng số cân bằng đối với sự hình thành NO, và NO2: [4]
Nhiệt độ (K)
300
500
1000
1500
2000
2500

Nhiệt độ (oC)
27
227
727
1227
1727
2227

Kp (5)

Kp (6)

-31

1,4.106
4,9
0,11
0,011
0,0035
0,0018

7.10
2,7.10-18
7,5.10-9
1,07.10-5
0,0004
0,0035

Khi nhiệt độ lên đến 1100 oC thì hằng số KP(NO) nằm trong khoảng 7,5.10-9
– 1,07.10-5 nên lượng NO sinh ra là rất nhỏ.
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Khi nhiệt độ tăng thì quá trình phân huỷ NO2 thành NO và O2 sẽ tăng lên. Ở
nhiệt độ trên 650oC thì hầu như NO2 phân huỷ hết. Vậy nếu ở nhiệt độ cháy của
buồng đốt có thể coi lượng NO2 băng 0.
Lượng oxi dùng ở phản ứng (1):
G1 =

32
(29, 016 + 0,865x) =77,376 + 2,307x
12

Trong phản ứng (3): G2 =

32
(3, 45 + 0,125x) = 27,6 + x
4

(kg/h)
(kg/h)

Trong phản ứng (7): G3 = (1, 064 + 0, 004x) (kg/h)
Gọi lượng N2 tham gia phản ứng (4) là y (kmol)
Ở phản ứng (4), G4 = 32. y

(kg)

8
7

Ở phản ứng (5), G5 = x(0,366 + 0, 004x) = 0,418 + 4,57.10-3x

(kg/h)

Gọi z là phần mol của Cl tham gia phản ứng (8). Lượng O2 tạo ra là:
G6 =

16
.z.1, 284
71

Lượng oxi có sẵn trong chất thải và nhiên liệu là
G7 = 12, 79 + 0, 002x

(kg/h)

Lượng oxi lý thuyết cần cung cấp từ ngoài vào để đốt cháy 100 kg chất thải bệnh
viện trong 1 h là:
GO2 LT = G1 + G2 + G3 + G4 + G5 − G6 − G7

= 93,668 + 3,314x + 32y - 0,289z

(kg/h)

Để quá trình cháy xảy ra hoàn toàn lượng oxy cần cung cấp cần dư so với lý
thuyết. Hệ số dư oxy cung cấp để đốt cháy dầu DO nằm trong khoảng 1,10 – 1,20;
Theo một số tài liệu về lò đốt rác y tế hệ số này đối với rác thải y tế thường lớn hơn
1,5 một chút. Do lượng Oxi cần cung cấp vào lò có nhiệm vụ duy trì quá trình cháy
cho cả dầu và chất thải y tế và tương quan giữa khối lượng dầu DO với khối lượng
chất thải ta chọn hệ số dư oxi α = 1,5.
GO2TT = 1,5 xGO2 LT = 140,502 + 4,971x + 48y -0,4335z

(kg/h)

Không khí cấp vào lò có ρ KK =1,29 (kg/m3). Khối lượng riêng của O2 là
ρO =1,4289(kg/m3).[9]
2

Lấy nhiệt độ trung bình của không khí là 24oC và độ ẩm tương đối trung bình là
80%. Vậy không khí chứa 15g hơi nước/1kg không khí khô.
GO TT
0, 21x ρO
=
= 0, 2326
GKK ,TT
ρ KK
2

2
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Lượng không khí thực tế cấp vào lò:
GKK ,TT =

GO2TT
0, 2326

= 604,049 + 21,371x + 206,363y – 1,864z

Lượng N2 có trong lượng không khí trên:
GN = GKK ,TT − GO ,TT = 463,547 + 16,4x + 158,363y – 1,4304z
2

2

Lượng ẩm không khí là: GAM , KK = 0, 015 xGKK ,TT = 9,061+0,321x+3,095y-0,028z
Lượng không khí ẩm thực tế:
GKKAm ,TT = GKK ,TT + GAm, KK = 613,11 + 21,692x +209,458y – 1,892z

 Tổng lượng vật chất vào lò là:
GV = GCT + GKKam,TT + GD = 100 + x + 613,11 + 21,692x +209,458y – 1,892z
= 713,11 + 22,692x + 209,458y – 1,892z
V.2.1.2. Lượng vật chất ra khỏi lò
Lượng khí ra khỏi lò: Gkhí (kg/h)
Lượng hơi nước ra theo khói lò : Ghoinuoc (kg/h)
Lượng tro hình thành: Gtro (kg/h)
Khí ra khỏi lò: Gồm CO2, NO, SO2, HCl, Cl2, N2, O2 , hơi nước.
GCO2 =

44
(29, 016 + 0,865 x) = 106,392 + 3,172x
12

GSO2 = 2(1, 064 + 0, 004 x) = 2,128 + 0,008x
GNO = GNO (4) + GNO (5) = 2. y.30 +

30
-3
(0,366 + 0, 004 x) = 0.7843 + 8,57.10 .x + 60y
14

Lượng HCl sinh ra trong quá trình đốt:
GHCl =

73
.z.1, 284 =1,32z
71

Lượng Cl2 dư không tham gia phản ứng là:
GCl2 = (1 − z ).1, 284

Lượng N2 còn trong khói thải:
GN2 khoithai = GN2 − GN2 (4) = 463,547 + 16,4x + 130,363y – 1,4304z

Lượng oxi dư:
GO2 = GO2TT − GO2 LT = 46,834 + 1,657x + 16y – 0,145z

Lượng hơi nước ra theo khói lò:
Ghoinuoc = Gam,CT + Gam , KK + GH 2O (3) − GH 2O (8) =82,111 + 1,446x + 3,095y – 0,326z
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 Lượng tro hình thành trong quá trình đốt:
Gtro = 10,03 (kg/h)
 Tổng lượng vật chất ra khỏi lò là:
Gra = Gkhí + Ghoinuoc + Gtro

= 713,11 +22,692x + 209,458y -1,865z
Theo phản ứng (4): K P =

2
PNO
, từ bảng 4.6 bằng phương pháp nội suy ta có:
PN2 PO

K P = 2,78.10-6
⇒

( 0.7843 + 8,57.10

.x + 60y )

−3

2

2

30 .(0, 7674.GKK ,TT / 32).(0,5.GO2 LT / 32)

( 0.7843 + 8,57.10
⇔

= 2,78.10-6

.x + 60y ) .28.32
= 2,78.10-6
G
1,5.
O2 LT
302.0, 7674.
.0.5GO2 LT
0, 2326
2

−3

( 0.7843 + 8,57.10
⇔

.x + 60y )

−3

GO2 LT

= 0,00263

y = -0,00897 + 2,437.10-6x - 1,27.10-5z
Thay giá trị của y vào tính:
GNO = 0,2461 + 8,716.10-3x - 7,62.10-4z
GN2 khoithai = 462,378 +16,4x – 1,432z
GO2 = 46,691 + 1,657 x – 0,145z
GKK ,TT = 602,198 +21,372x – 1,867z
GKKAM ,TT = 611,231 + 21,693x – 1,895z

Lượng vật chất cấp vào lò:
GV = 711,231 + 22,693x – 1,895z
Lượng vật chất ra khỏi lò:
GR = 711,231 + 22,693x – 1,868z
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Bảng5.7. Cân bằng vật chất các thành phần trong dòng ra và dòng vào:
Dòng vào
Chất
CTNH bệnh
viện
Dầu DO
Không khí ẩm

Gvào

Lượng (kg/h)

Dòng ra
Chất

Lượng (kg/h)

100
x
611,231 + 21,693x –
1,895z

10,03
Tro
106,392 + 3,172x
CO2
SO2
2,128 + 0,008x
HCl
1,32z
Cl2
1,284 – 1,284z
NO 0,2461+8,716.10-3x-7,62.10-4z
O 2dư 46,691 + 1,657 x – 0,145z
N2
462,378 +16,4x – 1,432z
Hơi
82,083+1,446x – 0,326z
nước

711,231 + 22,693x –
1,895z

Gra

711,231 + 22,693x – 1,868z

V.2.2. Cân bằng nhiệt lượng
 Lượng nhiệt đưa vào lò:
Nhiệt do chất thải đưa vào QCT
Nhiệt do nhiên liệu mang vào: Qd
Nhiệt do không khí đưa vào: QKK
Nhiệt do ẩm không khí mang vào: Qam
C
Nhiệt do chất thải cháy: QCT

Nhiệt do nhiên liệu cháy: QdC
 Lượng nhiệt mang ra khỏi lò
Nhiệt do khói mang đi: Qkhoi
Nhiệt đưa ra qua tro xỉ: QTro
Nhiệt tổn đưa ra do hơi nước: QHoi
Nhiệt mất mát do mở cửa lò đốt: QMo
Nhiệt mất mát do tường lò: QT
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V.2.2.1. Nhiệt lượng đưa vào lò đốt
C
QV = QCT
+ QdC + QKK + Qam + Qd + QCT

Nhiệt lượng do chất thải y tế mang vào:
Bảng 5.8. Thành phần chất thải rắn và nhiệt dung riêng tương ứng[8] :
Thành phần CTBV

Khối lượng (kg)

Nhiệt dung riêng
C(kcal/kg độ)

Chất thải không cháy

10,03

Ckchay =0,18

Ẩm trong chất thải

42

Cam =1

Chất thải cháy được

47,97

Cchay=0,26

Công thức tổng quát để tính nhiệt lượng chất thải:
QCT = GCT .CCT .tCT

[10]

Trong đó:
GCT : Khối lượng (kg/h)
CCT : Nhiệt dung riêng (kcal/kgoC)
tCT : Nhiệt độ
QCT = (10,03.0,18 + 42.1 + 47,97.0,26).24 = 1350,662 (kcal)

Nhiệt lượng do dầu DO mang vào:
Qd = Gd .Cd .td

Trong đó:
Gd : Lượng dầu dùng để đốt 100 kg chất thải (kg/h)
Cd : Nhiệt dung riêng của dầu = 0,44(kcal/kgoC)

[9]

Qd = x.0,44.24 =10,56x (kcal/kg)

Nhiệt lượng do không khí và ẩm không khí mang vào:
QKK + Qam = GKK (CKK + Chn .d )t + GKK .r.d
CKK : Nhiệt dung riêng của không khí, CKK = 0,24 (kcal/kgoC)

[9]

Chn : Nhiệt dung riêng của hơi nước, Chn = 0,487 (kcal/kgoC)

[9]

d: độ ẩm của không khí, d = 0,015 (kg hơi nước/kg KK)
r: ẩn nhiệt hoá hơi của hơi nước, r = 540,5 (kcal/kg)

[9]

GKK : lượng không khí thực tế cấp vào lò đốt
QKK + Qam = ( 602,198 + 21,372x – 1,867z ) [ (0, 24 + 0, 487.0, 015).24 + 540,5.0, 015]

= 8456,667 + 300,127x – 26,218z
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Nhiệt lượng do dầu cháy sinh ra:
QdC = qdC .x

[10]

Trong đó:
- qdC là nhiệt trị của dầu Nhiệt trị thấp của dầu được xác định theo công thức của
D.I.Mendeleev: [3]
qCd = 339C + 1256H – 108,8(O – S) – 25,1(W + 9H) (KJ/Kg)
Trong đó C, H, O, W, S là thành phần phần trăm của cacbon, hidro, oxi, ẩm, lưu
huỳnh trong dầu, thay vào ta có kết quả :
qdC = 10275 (kcal/kg)

[5]

⇒ QdC = 10275.x

Nhiệt sinh ra do cháy chất thải
C
C
QCT
= qCT
.GCT
C
Trong đó qCT
là nhiệt trị của chất thải

C
= 81C + 246H – 26(O – S) – 6W
qCT

[3]

Trong đó C, H, O, W, S là thành phần phần trăm của cacbon, hidro, oxi, ẩm, lưu
huỳnh trong chất thải.
C
⇒ qCT
= 2642,12 (kcal/kg)
C
C
⇒ QCT
= qCT
.GCT = 2642,12.100 = 264212

(kcal/h)

⇒ Tổng lượng nhiệt đưa vào lò đốt:
C
QV = QCT
+ QdC + QKK + Qam + Qd + QCT

= 264212 + 10275.x + 8456,667 + 300,127x – 26,218z + 10,56x + 1350,662
= 274019,329 + 10585,687x – 26,218z
V.2.2.2. Nhiệt lượng ra khỏi lò đốt
QRa = QTro + QKhoi + QMo + QT

 Nhiệt tích lại trong tro xỉ:
QTro = GTro .CTro tTro
9
CTro = 753,5 + 0, 25( t + 32) =1256,5 (J/kg.độ) = 0,3 (kcal/kg.độ)
5

[9]

⇒ GTro = 10,03.0,3.1100 = 3309,9 (kcal/h)

 Tổng nhiệt lượng do khói lò mang ra
QKhoi = QCO2 + QNO + QN2 + QSO2 + QHCl + QCl2 + QO2 + QHoinuoc

Công thức tổng quát để tính nhiệt lượng chất thải:
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QCT = Gi .Ci .t

[10]

Trong đó:
Gi Khối lượng chất khí i
Ci Nhiệt dung riêng của từng cấu tử (kcal/kgoC)

Bảng 5.9. Nhiệt dung riêng của các khí ở nhiệt độ 1100oC [8]
Khí

CO2

SO2

NO

N2

HCl

Cl2

O2

Hơi
nước

C
(kcal/kgoC)

0,45

0,22

0,3

0,3

0,22

0,31

0,27

0,6

QCO2 = 0,45.(106,392 + 3,172x).1100 = 52664,04 + 1570,14x
QSO2 = 0,22(2,128 + 0,008x).1100 = 514,976 + 1,936x
QNO = 0,3(0,2461+8,716.10-3x - 7,62.10-4z).1100 = 81,213 + 2,876x - 0,2515z
QN2 = 0,3(462,378 + 16,4x – 1,432z).1100 = 152584,74 + 5412x – 472,56z
QHCl = 0,22.1,32z.1100 = 319,44z
QCl2 = 0,31.(1,284 – 1,284z).1100 = 437,844 – 437,844z
QO2 = 0,27.( 46,691 + 1,657 x – 0,145z).1100 = 13867,227 + 492,129x – 43,065z
Qhoinuoc = 0,6.( 82,083+1,446x – 0,326z).1100 = 54174,78+ 954,36x – 215,16z
QKhoi = 274324,82 + 8433,441x – 849,441z

 Tổn thất nhiệt do tường lò và do mở lò đốt
Theo một số tài liệu thiết kế lò đốt chất thải thì tổn thất nhiệt do tường lò được
tính bằng 5% lượng nhiệt cháy của dầu và chất thải, còn tổn thất nhiệt do mở cửa lò
đốt bằng 10% nhiệt mất mát qua tường lò.
C
QT = 0, 05.(QCT
+ QdC ) = 0,05.( 264212 + 10275.x)

= 13210,6 + 513,75x
QMo = 0,1.0, 05.(264212 + 10275.x) = 1321,06 + 51,375x
QT + QMo = 14531,66 + 565,125x

 Nhiệt lượng ra khỏi lò đốt:
QRa = QTro + QKhoi + QMo + QT

= 274324,82 +8433,441x – 849,441z + 14531,66 + 565,125x + 3309,9
= 292166,38 + 8998,566x – 849,441z
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Bảng 5.10. Cân bằng nhiệt lượng các dòng vào và dòng ra
Nhiệt lượng vào

Nhiệt lượng ra

Thành
phần

Nhiệt lượng (kcal/h)

Thành
phần

Lượng nhiệt (kcal/h)

QCT

1350,662

QTro

3309,9

Qd

10,56x

QKhoi

274324,82 + 8433,441x –
849,441z

QMo + QT

14531,66 + 565,125x

QRa

292166,38 + 8998,566x –
849,441z

QKK vàQAm

C
QCT

8456,667 + 300,127x –
26,218z
264212
10275.x

QdC
QVao

274019,329 + 10585,687x –
26,218z

Theo định luật bảo toàn năng lượng: QVao = QRa
⇒ 274019,329 + 10585,687x – 26,218z = 292166,38 + 8998,566x – 849,441z
⇒ 18147,051– 1587,121x – 823,223z = 0

Giải phương trình với x (kg) là lượng dầu cần thiết để đốt 100 kg rác thải y tế, z (0
≤ z ≤ 1)là phần trăm số mol Cl tham gia phản ứng (8) trong 1 giờ.
 Nếu z = 0 tương ứng với Cl trong rác thải không tham gia phản ứng cháy ⇒
x = 11,434 (kg)
 Nếu z = 1 tương ứng với toàn bộ Cl trong chất thải tham gia phản ứng cháy
⇒ x = 10,915 (kg)

Sai số của hai giá trị dầu cần bổ sung ở trên là:
δ = (11,434 – 10,915)/11,434 = 0,045

Do δ nhỏ nên ta có thể chọn x trong cả 2 trường hợp đều được, nhưng nhiệt độ
Lò đốt là 1100oC nên Clo trong chất thải có tham gia phản ứng. Vậy ta chọn giá trị
gần đúng là z = 1 tương ứng x = 10,915 (kg)
Lượng dầu cần sử dụng để đốt 100 kg rác thải là 10,915 kg.
Ta có lượng không khí cần cấp cho để đốt lượng rác thải trọng 1 h là:
GKK = 611,231 + 21,693x – 1,895z, thay x = 10,915, z = 1 vào ta có:
GKK = 846,115 (kg/h)
ρ KK = 1,29 (kg/m3)
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Vậy lưu lượng không khí vào lò là:
Q=

GKK
= 0,182 (m3/s)
3600.ρ KK

V.2.3. Tính lượng vật chất ra khỏi lò đốt
Bảng5.11. lượng vật chất ra khỏi lò đốt trong 1 giờ
Chất

Khối lượng (kg)

Lượng mol (kmol)

CO2

141,014

3,205

SO2

2,215

0,035

NO

0,341

0,011

N2

639,952

22,855

O2

64,632

2,02

HCl

1,32

0,036

H2O

97,54

5,419

Tro

10,03

Tổng

957,057

33,581

Lượng bụi tạo thành thường chiếm 25% tổng lượng tro xỉ [8]. Vậy khối lượng
bụi là:
Gbui = 0, 25Gtro = 2,508 (kg/h)

V.2.4. Kích thước lò đốt
V.2.4.1. Thể tích buồng đốt sơ cấp
 Thể tích lý thuyết của buồng đốt sơ cấp:
VSCLT =

QSC
qv

[3]

Trong đó:
VSCLT là thể tích buồng đốt sơ cấp theo lý thuyết (m3)
QSC là lượng nhiệt sinh ra trong buồng đốt sơ cấp (kcal)
qv là mật độ nhiệt thể tích của buồng đốt (kcal/m3h)

Ở buồng đốt sơ cấp, thường thì lượng nhiệt sinh ra trong quá trình đốt Qra
được phân phối vào 2 buồng đốt. Ở buồng sơ cấp, quá trình đốt cần lượng nhiệt
nhiều hơn để chuyển chất thải rắn và ẩm thành dạng khí. Giả thiết lượng nhiệt ở
[5]
buồng đốt sơ cấp sẽ chiếm 80% Qra.
Qra = ( 292166,38 + 8998,566x – 849,441z), thay x = 10,915, z = 1 ta có:
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Qra = 389536,32 (kcal/h)
⇒ QSC = 0,8. Qra
QSC = 311629,03 (kcal/h)

Chọn qv = 120.103 (kcal/m3.h)
⇒ VSCLT =

[13]

QSC 311629, 03
=
= 2,6 (m3)
3
120.10
qv

[13]

 Thể tích thực tế của buồng đốt sơ cấp là:
Trên thực tế, ta phải tính đến cả phần thể tích của chất thải rắn y tế chiếm chỗ,
hệ số ảnh hưởng của công suất, hệ số ảnh hưởng của thời gian.
Tỷ trọng của chất thải là 130kg/m3, lượng chất thải đốt trong 1 giờ là 100 kg vậy
thể tích chất thải chiếm chỗ là VCT =

100
= 0,77 m3.
130

Chọn hệ số ảnh hưởng của công suất là 0,85 [5]
Hệ số ảnh hưởng của thời gian là 0,93
[5]
TT
⇒ VSC
=

2, 6 + 0, 77
= 4,263 (m3)
0,85.0,93

V.2.4.2. Thể tích buồng đốt thứ cấp
 Thể tích lý thuyết buồng đốt thứ cấp:
VTCLT = θ .q (m3) [12]

Trong đó:
VTCLT thể tích lý thuyết buồng đốt thứ cấp (m3)

θ thời gian lưu của dòng khí trong buồng đốt , chọn θ = 1,5(s)
q lưu lượng dòng khí,
⇒ n=

33,581
= 9,328.10-3 (kmol/s)
3600

Ta có: PV = nRT
nRT 9,328.10−3.0, 082(1100 + 273)
=
⇒ V=
= 1,05 = q (m3/s)
P
1
VTCLT = θ .q = 1,5.1,05 = 1,575 (m3)

 Thể tích thực tế của buồng đốt thứ cấp:
Thể tích buồng đốt thứ cấp cũng phải tính đến hệ số ảnh hưởng do công suất và
hệ số thời gian.
VTCTT =

1,575
= 2 (m3)
0,85.0,93
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V.2.4.3. Kích thước cơ bản của buồng đốt
• Diện tích ghi lò:
S gh =

VCT
hCT

[12]

Trong đó:
VCT là thể tích chất thải chiếm chỗ (m3)
hCT chiều cao lớp chất thải trên mặt ghi, thường nằm trong khoảng 0,2 – 0,3m.

Chọn hCT = 0.2 m.

[5]

Lượng chất thải nạp vào lò trong 1 giờ là 100 kg và được chia ra làm 3 mẻ, mỗi
mẻ 33 kg.
⇒ VCT =

m

ρ

Vậy S gh =

=

33
= 0,26 (m3)
130

VCT 0, 26
=
= 1,3 (m2)
0, 2
hCT

 Diện tích đáy lò
SDL = S gh = 1,3 (m2)

Chọn đáy lò hình vuông mỗi cạnh là 1,2. Tính lại diện tích ghi lò và đáy lò ta có:
SDL = S gh = 1,44 (m2)

 Chiều cao buồng đốt sơ cấp
H SC =

TT
VSC
4, 263
=
=2,94 (m)
1, 44
S DL

 Chiều cao buồng đốt thứ cấp
H TC

VTCTT
2
=
=
= 1,38 (m)
S DL 1, 44

 Bộ phận nạp chất thải:
Việc nạp rác phải đảm bảo thao tác ít phức tạp để công nhân dễ làm, ít tổn
thất nhiệt và quan trọng là mỗi lần nạp rác phải hạn chế ảnh hưởng tới sự cháy của
chất thải đang cháy trong buồng đốt, nên lượng rác mỗi lần nạp không nên quá lớn.
Hạn chế tối đa việc công nhân vận hành tiếp xúc trực tiếp với chất thải nguy hại.
Do đó ta chọn cơ giới hoá việc nạp chất thải.
Chất thải được nạp vào lò theo cơ chế nâng thuỷ lực. Chất thải được nạp vào
hộc chất thải qua phễu nạp, cửa buồng đốt sơ cấp sẽ được nâng lên, pittông sẽ đẩy
chất thải vào lò. Do lượng chất thải mỗi lần nạp vào lò là 33 kg, khối lượng riêng
Viện khoa học và Công nghệ Môi trường (INEST) - ĐHBKHN
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chất thải 130 kg/m3 nên thể tích buồng là 0.26 m3. Chọn cửa nạp liệu hình vuông,
chiều dài mỗi cạnh là 0,6 m, chiều dài buồng chờ là 0,8 m.
1100

1

600

4

2
3

800

Hình 5.1. Cấu tạo bộ phận nạp chất thải
1. Cánh cửa buồng đốt
2. Xi lanh đẩy chất thải
3. Hộc chứa chất thải
4. Phễu chứa chất thải
V.2.2.4. Tường buồng đốt
Cấu tạo tường buồng đốt: 4 lớp
 Bên trong cùng là gạch chịu lửa samot
 Lớp thứ hai là gạch chống nóng điatomit
 Bông thuỷ tinh
 Lớp ngoài cùng là thép tấm
λ1
t°C

t1

α1

λ2 λ3

λ4

tw2
tw3 tw4
txq
tw5 α2
q

δ12

δ23

δ34

δ45
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Trong đó λ1 , λ2 , λ3 , λ4 : là hệ số dẫn nhiệt tương ứng của lớp gạch samot,
diatomit, bông thuỷ tinh, thép CT3.
δ12 , δ 23 , δ 34 , δ 45 : chiều dày tương ứng của lớp gạch samot, diatomit, bông

thuỷ tinh và thép CT3.
α1 , α 2 : hệ số toả nhiệt trong và ngoài lò đốt

Bảng 5.12. Đặc tính của vật liệu làm lò:[13]
Nhiệt dung riêng

ρ (kg/ )

Hệ số dẫn nhiệt λ
(W/m.độ)

Gạch chịu lửa
samot

1900

1,404

0,26

Gạch chống nóng
điatomit

600

0,475

0,22

Bông thuỷ tinh

150

0,037

0,2

Thép tấm

7850

50

0,498

Vật liệu

Khối lượng riêng
3

CP (kcal/kg.độ)

Chọn loại gạch tiêu chuẩn có kích thước là: 230 x 113 x 65:

[13]

 Chiều dày lớp gạch chịu lửa samot δ12 = 0,113
 Chiều dày lớp gạch chống nóng điatomit δ 23 = 0,113


Chiều dày thép tấm CT3: 0,003 m

α 2 = 12 – 15 (W/m2.độ) với giả thiết nhiệt tổn thất là lớn nhất. Nếu nhiệt

không khí là 24oC, nhiệt độ bề mặt ngoài của lò 50oC . Chọn nhiệt độ bề mặt trong
tường lò đốt t1 bằng nhiệt độ làm việc của lò đốt t1 = 1100oC.
Dựa vào công thức truyền nhiệt qua tường phẳng nhiều lớp ta xác định được
chiều dày của lớp bông thuỷ tinh.
λ
F (tW 4 − tW 5 ) 4 = F (tW 5 − t XQ )α 2
[9]
δ 45
Nhiệt độ mặt trong tấm thép là:
α .δ
tW 4 = (tW 5 − t XQ ) 2 45 + tW 5 = (50 -24).15.0,003/50 + 50 = 50,0234oC
λ4
Lượng nhiệt truyền qua tường lò:
λ
q = (tW 4 − tW 5 ) 4 = (50,0234 – 50).50/0,003 = 390 (w/m2) [9]
δ 45
Lượng nhiệt trên đúng bằng lượng nhiệt truyền qua các lớp tường lò:
q = (t1 − tW 2 )

λ
λ1
λ
= (tW 2 − tW 3 ) 2 = (tW 3 − tW 4 ) 3
δ12
δ 23
δ 34
Viện khoa học và Công nghệ Môi trường (INEST) - ĐHBKHN
Tel:(844)8681686 – Fax:(844)8693551

58

Thiết kế lò đốt rác thải y tế nguy hại cho bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Thái Nguyên –
Phạm Văn Kiên – CNMT – K48

⇒ tW 2 = t1 − q.

δ12
= 1100 – 390.0,113.1,404 = 1038,126oC
λ1

⇒ tW 3 = tW 2 − q.

δ 23
= 1038,126 – 390.0,113/0,475 = 945,347oC
λ2

⇒ Chiều dày lớp thuỷ tinh là:

δ 34 =

(tW 3 − tW 4 ).λ3 (945,347 − 50, 0234).0, 037
=
= 0,085 (m)
q
390

Chiều dài tổng của tường lò là:
δ = δ12 + δ 23 + δ 34 + δ 45 = 0,113 + 0,113 + 0,085 + 0,003 = 0.314 (m)

V.2.5. Gia nhiệt cho lò đốt trước khi làm việc
 Nhiệt lượng cần thiết để gia nhiệt cho 1m2 tường lò:
Q = Gi .Ci .Δti (kcal)

[9]

Trong đó:
Ci : Nhiệt dung riêng của vật liệu làm tường lò (kcal/kg.độ)
Gi : Khối lượng của 1m2 vật liệu làm tường Gi = Vi .ρi (kg)
Vi : Thể tích của 1m2 vật liệu làm tường lò Vi = S .δ i = δ i (m3)
⇒ Gi = δ i .ρi (kg)
Δti : chênh lệch nhiệt độ của lớp vật liệu so với không khí bên ngoài
Δti =

( tWi + tWi +1 ) − t
2

XQ

Bảng 5.13. Lượng nhiệt cần thiết cung cấp cho 1m2 tường
Lớp vật liệu

Gạch samốt

Gạch
điatomit

Bông thủy
tinh

Thép
CT3

ρ (kg/m3)

1900

600

200

7850

δ (m)

0.113

0.113

0.085

0.03

Gi (kg)

214,7

67,8

17

23,55

tWi (oC)

1100

1038,126

945,347

50,023

tWi+1

1038,126

945,347

50,023

50

Δ ti (oC)

1045,063

967,737

473,685

26,012

Ci (kcal/kg.oC)

0,26

0,22

0,2

0,498

Q (kcal/m2)

58337,507

14434,765

1610,529

305,066
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 Bề mặt trung bình của tường buồng đốt:
Bề mặt xung quanh bên trong buồng đốt:
FMT = 2h. ( a + b ) (m )
2

[8]

Bề mặt xung quanh mặt ngoài buồng đốt:
FMN = 2. ( h + δ )( a + 2δ + b + 2δ ) [8]

Trong đó:
a: Chiều rộng đáy buồng đốt
b: Chiều dài đáy buồng đốt
h: Chiều cao buồng đốt
δ : Tổng bề dày lớp vật liệu cấu tạo làm tường lò δ = 0,314 m

Bề mặt trung bình của buồng đốt:
FTTB =

( FMT + FMN )
2

Bảng 5.14. Bề mặt trung bình của tường buồng đốt:
Buồng
đốt

a (m)

b (m)

h (m)

δ (m)

FMT (m2)

FMN (m2)

FTTB (m2)

Sơ cấp

1,2

1,2

2,94

0,314

14,112

23,793

18,953

Thứ cấp

1,2

1,2

1,38

0,314

6,624

12,387

9,506

 Bề mặt trung bình của đáy buồng đốt:
Diện tích bề mặt trong của đáy buồng đốt:
(m2)

FDT = a.b

Diện tích mặt ngoài của đáy buồng đốt:
FDN = (a + 2δ )(b + 2δ )
Bề mặt trung bình của đáy buồng đốt:
FDTB

FDT + FDN
2

Chọn buồng đốt thứ cấp nằm chồng nên buồng đốt sơ cấp. Do kích thước 2
buồng đốt chỉ khác nhau về chiều cao nên bề mặt đáy về cơ bản diện tích đáy 2
buồng đốt là như nhau, tuy nhiên diện tích trần buồng đốt thứ cấp là trần vòm, nên
phải nhân thêm hệ số hiệu chỉnh là 1,1.
Bảng 5.15. Bề mặt đáy buồng đốt sơ cấp, trần buồng đốt thứ cấp
Buồng
đốt

a (m)

b (m)

h (m)

δ (m)

FDT (m2)

FDN (m2)

FDTB (m2)

Sơ cấp

1,2

1,2

2,94

0,314

2,4

3,342

2,871

Thứ cấp

1,2

1,2

1,38

0,314

2,64

3,675

3,158
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Tổng bề mặt buồng đốt:
FTong = FDTB + FTTB
⇒ Tổng bề mặt buồng đốt sơ cấp:
FTSC = 18,953 + 2,871 = 21,824 (m2)

Tổng bề mặt buồng đốt thứ cấp:
FTTC = 9,506 + 3,158 = 12,664 (m2)

Tổng diện tích bề mặt lò đốt là:
FT = FTSC + FTTC = 21,824 + 12,664= 34,488 (m2)

Nhiệt lượng cần thiết để gia nhiệt cho lò đốt trước khi làm việc là:
Q = q.FT = 74687,867. 34,488 = 2575835,157 (kcal)

Lượng dầu cần cung cấp để gia nhiệt lò đốt là:
md =

Q 2575835,157
=
=250,7 (kg)
qdC
10275

Tính lượng không khí cần cung cấp để đốt cháy 250,7 kg dầu DO
 Các phản ứng cháy xảy ra khi đốt dầu DO:

C + O2 = CO2

H + 1/2O2 = H2O

S + O2 = SO2

N2 + O2 = 2NO

H2 +1/2 O2 = H2O

Theo thành phần sử dụng và các phản ứng cháy, được kết quả sau:
Bảng 5.16: Lượng không khí cần thiết để đốt 250,7 kg dầu DO
Nhiên liệu

O2
Lượng
`mol

(Kmol)

Hàm
lượng
%

Khối
lượng
(kg)

Phân tử
lượng

C

86,5

216,86

12

18,07

18,07

H

12,5

31,34

2

15,67

7,84

S

0,4

1

32

0,03

0,03

O

0,2

0,5

32

0,02

-0,02

N

0,4

1

28

0,04

0,04

Tổng

100

250,7

Thành phần

(Kmol)
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 Hệ số tiêu hao không khí ( α )

Hệ số tiêu hao không khí ( α ) là tỷ số giữa lượng không khí thực tế (L) và
lượng không khí lý thuyết (L0) khi đốt cùng một lượng nhiên liệu:
α=

Lα
L0

Bảng 5.17. Hệ số tiêu hao không khí [3]
(α )

Dạng nhiên liệu và kiểu thiết bị đốt
Đốt củi trong buồng đốt cứng.

1,25 – 1,35

Đốt than đá, than nâu trong buồng đốt thủ công.

1,50 – 1,80

Đốt than đá, than nâu trong buồng đốt cơ khí.

1,20 – 1,40

Đốt than bụi.

1,20 – 1,30

Đốt dầu DO.

1,10 – 1,20

Đốt khí bằng mỏ đốt không có phần hỗn hợp.

1,10 – 1,15
1,05

Đốt khí bằng mỏ đốt có phần hỗn hợp.

Chọn α = 1,2
Lượng oxi thực tế cần thiết là: GO .TT = 1, 2.GO , LT = 1,2.25,96.32 = 996,864 (kg)
2

2

Không khí cấp vào lò có ρ KK =1,29 (kg/m3). Khối lượng riêng của O2 là
ρO =1,4289(kg/m3).[9]
2

Lấy nhiệt độ trung bình của không khí là 24oC và độ ẩm tương đối trung bình là
80%. Vậy không khí chứa 15g hơi nước/1kg không khí khô.
GO2TT
GKK ,TT

=

0, 21x ρO2

ρ KK

= 0, 2326

Lượng không khí thực tế là:
GKK ,TT =

GO2 ,TT
0, 2326

=

996,864
= 1285,744 (kg)
0, 2326

Lượng không khí ẩm thực thế là:
GKK ,am ,TT = (1 + 0, 015).GKK ,TT = 1305,03 (kg)
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V.2.6. Thể xây lò
Cơ sở lựa chọn vật liệu
Để xây dựng một lò đốt rác, cần một lượng lớn các loại vật liệu khác nhau
như: vật liệu chịu lửa, cách nhiệt và các vật liệu xây dựng thông thường khác.
Gạch chịu lửa có đặc điểm là có khả năng chịu được nhiệt độ cao mà không
bị thay đổi hình dạng và tính chất vật lý. Khi chọn gạch hay vật liệu để xây lò cần
phải căn cứ vào điều kiện làm việc của lò để chọn gạch và vật liệu xây dựng thích
hợp đảm bảo thể xây lò làm việc tốt, không gây lãng phí.
Đối với lò đốt rác y tế vận hành ở nhiệt độ 800 – 1200oC, trong điều kiện
khắc nghiệt như vậy đòi hỏi vật liệu xây dựng phải có độ bền lớn, chịu được nhiệt
độ và tính ăn mòn cao. Do đó, việc lựa chọn thể xây lò quyết định rất lớn khả năng
làm việc của lò.
Như đã trình bày ở ở phần trước cấu tạo tường lò gồm 4 lớp:
 Bên trong cùng là gạch chịu lửa samốt, dày 113 mm
 Lớp thứ 2 là gạch chống nóng điatomit, dày 113 mm
 Bông thủy tinh , dày 85 mm
 Lớp ngoài cùng là thép tấm, dày 3 mm
Buồng đốt sơ cấp
Nhiệt độ buồng đốt: 800 – 1000oC.
Kích thước buồng đốt: dài = 1,2 m

rộng= 1,2 m

cao = 1,38 m

rộng = 1,2 m

cao = 2,94 m

Kích thước ghi: Sgh = 1,016 m2
Buồng đốt thứ cấp
Nhiệt độ buồng đốt: 1100oC.
Kích thước buồng đốt: dài = 1,2 m
Thể xây đáy lò
Đáy lò được xây trực tiếp trên móng lò.Đáy lò được xây phẳng, mạch nhiệt
5mm/m chiều dài. Đáy lò được xây 2 lớp:
•

Lớp dưới: gạch cách nhiệt Diatômit dày 113 mm.

•

Lớp trên: gạch Samốt A dày 230mm.
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Thể xây nóc lò
Nóc lò cong ϕ = 180o
Chiều rộng nóc lò B = 1200 mm
Chiều dày nóc lò s = 230 mm
Chiều dày mạch xây d = 2 mm
Dùng gạch thẳng 230x113x65 mm
Góc ở tâm ϕ = 180o ⇒ R = B/2 = 600 (mm)
Số gạch xây một đường kính
n=

π × ( R + s ) ×φ
180 × ( a + d )

=

3,14 × ( 600 + 230 ) × 180
= 39 (viên)
180 × ( 65 + 2 )

[13 – 204]

R: bán kính vòm, mm.
s: chiều dày gạch xây nóc lò,mm.
a: chiều ngang viên gạch, mm.
d: chiều dày mạch xây, mm.
ϕ : góc ở tâm vòm.

Số gạch dùng cho toàn bộ nóc lò:
N =n

L
1200
= 39
= 407 (viên)
b+d
113 + 2

(13 – 204)

Cửa tiếp liệu
Cửa tiếp liệu làm bằng thép tấm (CT3) dày 3 mm, cùng loại với thép làm vỏ
lò. Các thanh giằng là thép hình (30x30) hàn dính phía bên ngoài. Bên trong tấm
thép là lớp cách nhiệt bằng bông thủy tinh dày 85 mm và lớp gạch cách nhiệt
điatomit và Samốt A dày mỗi loại 113 mm xây ép vào thép tấm. Kích thước cửa
(600x600) mm.
Khung lò:
Khung lò và vỏ lò giúp thể xây ổn định trong quá trình làm việc, phía ngoài
thể xây được bao bọc bởi lớp thép tấm 3 mm. Bên ngoài lớp thép là hệ thống khung
làm bằng thép góc (50x50x5) kiềng chặt ở các cạnh lò.
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CHƯƠNG VI
XỬ LÝ Ô NHIỄM KHÍ
VI.1. Thành phần và nồng độ các chất ô nhiễm trong khói thải
Khói lò sau khi ra khỏi buồng đốt có nhiệt độ rất cao, chứa nhiều khí độc như
HCl, NOX, SO2… và bụi. Bởi vậy trước khi thải vào môi trường, khói cần được xử
lý nhằm hạ nhiệt độ, giảm lượng bụi và khí độc tới mức cho phép.
Hệ thống xử lý khí ô nhiễm gồm các bộ phận sau: Hệ thống trao đổi nhiệt, hệ
thống tách bụi, hệ thống hấp thụ khí độc và cuối cùng là ống khói.
Bảng 6.1. Thành phần và nồng độ các chất ô nhiễm khi ra khỏi lò đốt
Thành phần

Khối lượng (kg)

Nồng độ (mg/m3)

TCVN 5939/2005
(mg/m3)

SO2

2,215

585,987

500

HCl

1,32

349,206

50

NOX

0,341

90,212

850

Bụi

2,508

663,492

200

Khói thải có nhiệt độ 1100oC khi ra khỏi lò đốt sẽ đi vào thiết bị trao đổi
nhiệt kiểu ống chùm. Tại thiết bị này, quá trình trao đổi nhiệt xảy ra. Nước đi trong
ống chùm sẽ được nâng từ 24 oC lên thành hơi quá nhiệt ở 2at, 140oC. Khí đi ngoài
ống sau khi trao đổi nhiệt với nước hạ xuống còn 200oC và tiếp tục đi vào xiclon để
tách bụi.Tại xyclon dưới tác dụng của lực ly tâm 80% bụi được tách ra khỏi hỗn
hợp khí thải và lắng xuống đáy. Hỗn hợp khí thải sau khi tác bụi ở xyclon sẽ đi vào
tháp rửa rỗng. Trong tháp này, hỗn hợp khí thải đi từ dưới lên, tác nhân hấp thụ là
sữa vôi được phun từ trên xuống dưới dạng sương mù quá trình hấp thụ xảy ra. Hỗn
hợp khí thải sau khi ra khỏi tháp rửa có nồng độ đạt tiêu chuẩn môi trường và được
thải ra môi trường thông qua ống khói.
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Thiết bị
trao đổi
nhiệt
dạng
ống
chùm

Lò đốt

Tháp
hấp thụ
rỗng

Xyclon

Ống
khói

Hình 6.1. Sơ đồ công nghệ xử lý khói thải
VI.2. Thiết bị trao đổi nhiệt
Khói sau khi ra khỏi buồng đốt có nhiệt độ trên 1000oC, cần phải hạ nhiệt độ
của nó để giúp quá trình xử lý tiếp theo được dễ dàng. Mặt khác có thể tận dụng
lượng nhiệt này để dùng vào những việc có ích khác như đun nước, làm nóng không
khí…
Khói thải có nhiệt độ 1100oC đi bên ngoài ống, nước có nhiệt độ 24oC đi
trong ống. Nước được nâng lên thành hơi nước quá nhiệt ở 2at, 140oC. Khí được
làm lạnh xuống còn 200oC.
Nhiệt độ khói lò sẽ từ 1100oC giảm tới 200oC
Nhiệt độ của nước sẽ từ 24oC nâng lên 140oC
Δt1 = 1100oC – 140oC = 960oC
Δt2 = 200oC – 24oC = 176oC

Hiệu số nhiệt độ trung bình giữa 2 lưu thể:
ΔtTB =

Δt1 − Δt2 960 − 176
=
= 462,142oC
960
Δt
ln 1
ln
176
Δt2

[10]

Nhiệt độ trung bình của nước
140 + 24
= 82oC
2

Nhiệt độ trung bình của khói:
82oC + 462,142oC = 544,142oC
• Khối lượng riêng của lưu thể khói:
ρ HH = ∑ γ i .ρi

[9]

Trong đó:
γ i : Phần trăm thể tích của cấu tử i trong hỗn hợp
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ρ HH : Khối lượng riêng của hỗn hợp khí (kg/m3)
ρi : Khối lượng riêng của cấu tử i trong hỗn hợp khí (kg/m3)
ρi =

M 273.P
.
22, 4 T .Po

[9]

Trong đó:
M: Khối lượng phân tử của cấu tử khí (kg/kmol)
T: Nhiệt độ trung bình của lưu thể: T = 544,142 + 273 = 817,142oC
P, Po: Áp suất khí quyển ở điều kiện làm việc và điều kiện tiêu chuẩn.
• Độ nhớt của hỗn hợp:
μ HH =

∑M γ

i i

∑

(N.s/m2)

M iγ i

[9]

μi

Trong đó: μ HH , μi : Độ nhớt của hỗn hợp và của cấu tử i (N.s/m2)
• Nhiệt dung riêng của hỗn hợp khí:
CP = ∑ Ci .xi

(J/kg.oC)

[9]

Trong đó:
Ci : Nhiệt dung riêng của cấu tử i trong hỗn hợp (J/kg.oC)
xi : Tỷ lệ phần khối lượng của cấu tử i trong hỗn hợp khói

Bảng 6.2. Thông số lưu thể khói ở nhiệt độ 544,142oC
ρ (kg/m3)

μ .107 (N.s/m3)

CP

[9]

[9]

(kcal/kg.oC)
[9]

14,734

0,656

360

0,31

0,033

0,036

0,447

366

0,27

64

0,104

0,231

0,955

346

0,24

HCl

36,5

0,107

0,138

0,544

300

0,21

N2

28

68,059

66,867

0,418

366

0,28

H2O

18

16,137

10,192

0,268

300

0,53

O2

32

6,015

6,753

0,477

435

0,27

0,422

360,831

0,306

Cấu tử

M
(kg/kmol)

γ (%)

CO2

44

9,544

NO

30

SO2

Hỗn
hợp
khói

x (%)
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Chọn vật liệu và kích thước ống:
- Ống làm bằng đồng
-

Hệ số dẫn nhiệt của đồng là λCu = 46 (W/m.độ) [9]

-

Đường kính ngoài ống: d = 0,06 m
Chiều dày ống 0,006 m

• Hệ số cấp nhiệt của khói:
Nu.λ
α=
[10]
d

Trong đó: λ = B.CV .μ HH
B=

[10]

9K − 5
=1,72 vì khói lò thuộc loại nhiều nguyên tử
4

⇒ K = 1,32

K=

CP
C
0,306.1000
= 1,32 ⇒ CV = P =
= 965,909 (J/kgoC)
1,32 1,32.0, 24
CV
-7

o

⇒ λ = 1,72.965,909. 360,831.10 = 0,06 (W/m C)

Chuẩn số Re:
ω.ρ HH .l
Re =
μ HH

[10]

Trong đó:
μ HH = 360,831.10-7 (N.s/m2)

[9]

ρ HH = 0,422 (kg/m3)

[9]

ω : Vận tốc dòng khí đi trong thiết bị, chọn ω = 15 (m/s)
l : Kích thước hình học chủ yếu, ống chùm đường kính d = l = 0,06 (m)

⇒ Re =

ω.ρ HH .l 15.0, 422.0, 06
=
= 1,053.104
−7
360,831.10
μ HH

Lưu thể chảy bên ngoài ống chùm khi các ống xếp thẳng hàng:
Nu = 0, 21.ε ϕ .Re0,65

[10]

Trong trường hợp dòng chảy vuông góc với ống thì chọn ε ϕ =1
⇒ Nu = 0, 21.1.(1, 053.104 )0,65 = 86,457

Hệ số cấp nhiệt của lưu thể khói là:
α=

86, 457.0, 06
= 86,457 (W/m2.oC)
0, 06

• Hệ số dẫn nhiệt của đồng: λCu = 46,5 W/m.độ
Giả sử 2 bên thành ống có 1 lớp bẩn với nhiệt trở là r1 = r2 = 0,17.10-3
.
(độ.m2/W)[5]
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Nhiệt trở của thành ống:

δ
0, 006
=
= 0,129.10-3(độ.m2/W)
λCu 46,5

Tổng nhiệt trở của thành và cặn bám: r = r1 + r2 +

δ
= 0,469.10-3(độ.m2/W)
λCu

Xét lưu thể trong đường ống:
Lượng nhiệt khói cấp vào:
QKh = G.C.(1100 − 200) =

1878,55 0,306.1000
.
.900 = 598787,813 (J/kg)
3600
0, 24

Nhiệt cẩn thiết để đưa nước từ 24oC lên 100oC là:
Q1 = G.C.(100 − 25)

(J/kg)

Nhiệt hoá hơi của nước ở 100oC:
Q2 = G.r

[10]

Nhiệt biến hơi nước thành hơi quá nhiệt ở 140oC:
Q3 = G.(r ' − r )

[10]

Trong đó:
G: Khối lượng nước (kg/s)
r ' : Nhiệt lượng riêng của nước ở 2at, 140oC, r ' = 2750,7.103 (J/kg)

[9]
r : Nhiệt hoá hơi của nước, r = 2262965,4 (J/kg)
[9]
Theo định luật bảo toàn năng lượng: Nhiệt lượng cần thiết để đưa nước ở 25oC
thành hơi quá nhiệt ở 140oC bằng nhiệt lượng do khói cấp vào:
598787,813 = G.C.(100 − 25) + G.r + G (r ' − r )
⇒ G = 0,195 (kg/s)

• Hệ số cấp nhiệt của lưu thể lạnh:
w,33 .Δt 0,1
0,25
α1 = A.
( Pr/ Prt ) .ε1
0,37
dtd

[10]

Trong đó:
w : Tốc độ dòng chảy của nước trong ống, chọn w = 0,4 m/s

α1 : Hệ số cấp nhiệt (W/m2.độ)
( Pr / Prt )0,25 =1

A: Phụ thuộc nhiệt độ trung bình của nước tnc
Khi tnc = 24oC thì A = 175
[10/18]
ε1 : Hệ số hiệu chỉnh tính theo tỷ số giữa chiều dài và đường kính ống chùm có

đường kính trong d = 0,06 m và chiều dài 2 m ⇒

l
=33 ⇒ ε1 =1,03
d

[10]

Δt : Chênh lệch nhiệt độ giữa thành ống với nước:
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α1 = 175.

0, 40,33.Δt 0,1
2
.1, 03 = 377,259. Δt 0,1 (W/m .độ)
0,37
0, 06

[10]

• Tải nhiệt riêng
Chênh lệch nhiệt độ giữa thành ống và khói là:
Δt1 = 544,142oC – 140oC =404,142oC
⇒ Tải nhiệt riêng của khói là:

q1 = α .Δt1 = 86,457.404,142 = 34940,905 (W/m2)

Chênh lệch nhiệt độ giữa 2 thành ống là:
Δt1 = q1.r =34940,905. 0,469.10-3 = 16,387oC

Chênh lệch nhiệt độ giữa nước và thành ống còn lại:
Δt2 = 140 – 82 – 16,387 = 41,613oC

Hệ số cấp nhiệt của nước:
α1 = 377,259. Δt 0,1 = 547,725 (W/m2.độ)

Nhiệt thu của nước:
q2 = α1.Δt2 = 547,725. 41,613= 22792,480 (W/m2)

Sai số giữa hai giá trị:
ξ=

q1 − q2 34940,905 − 22792, 480
=
= 0,35, chấp nhận được
34940,905
q1

⇒ Tải nhiệt riêng trung bình của quá trình truyền nhiệt:

q=

q1 + q2 34940,905 + 22792, 480
= 28866,693 (W/m2)
=
2
2

• Tính thiết bị truyền nhiệt:
Bề mặt truyền nhiệt
Bề mặt truyền nhiệt:
F=

Q 598787,813
=
= 20,743 (m2)
28866, 693
q

Số ống trong thiết bị trao đổi:
n=

F
20, 743
=
= 46 (ống)
π .d .l π .0, 072.2

Chọn số ống theo tiêu chuẩn là 61 ống. Ống xếp theo hình 6 cạnh. Số ống trên
đường xuyên tâm của hình 6 cạnh là b = 9.
b = 2a – 1
[10]
a: số ống trên cạnh ngoài cùng.
⇒ a = 5 (ống)
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Đường kính trong của thiết bị:
D = t.(b-1) + 4d
[10]
Trong đó:
t: Bước ống t = 1,2d – 1,5d. Chọn t = 1,2d = 0,0864 (m)
D = 0,0864.(9 – 1 ) + 4.0,072 = 0,979 (m)
Chọn D = 1 m
Chọn chiều cao của phần trên vào dưới ống là 0,5 m thì chiều cao của thiết bị là
3m.

1

2

3

5

4
Hình 6.2. Cấu tạo thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm
1. Cửa nước vào
2. Cửa khí vào
3. Cửa khí ra
4. Cửa nước ra
5. Cách bố trí ống chùm trong thiết bị
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VI.3. Hệ thống xử lý bụi – Xyclon
Buồng Xyclon là thiết bị lọc bụi áp dụng phổ biến hàng chục năm gần đây. Các
buồng có cấu tạo hoàn hảo đảm bảo thu hồi bụi với cỡ hạt ≥ 5 μ m. Quá trình thu
bụi trong thiết bị này dựa trên nguyên lý lực quán tính (ly tâm).
Bảng 6.3. Phân bố kích thước hạt bụi trong khói thải [14]
Đường kính hạt bụi ( μ m)

Tỷ lệ (%)

≤ 0,5

10

0,5 – 5

10

5 – 10

20

10 – 40

40

≥ 10

20

Lượng bụi có trong khói thải có đường kính d ≥ 5 μ m chiếm 80%.
Hiệu suất xử lý bụi với kích thước hạt bụi ≥ 5 μ m đối với xyclon thường trên
90% [14]. ⇒ Hiệu suất xử lý bụi của xyclon với khói thải lò đốt là η = 90%.80% =
72%
Theo kết quả tính toán (V.2.3) có lượng bụi trong khí thải là Gbụi = 2,508 (kg/h)
tương đương với nồng độ bụi là 663,49 (mg/m3), TCVN về khí thải đối với bụi là
200 (mg/m3). Hiệu suất tách bụi:
⎛ π .n.vC d 2 .ρbui ⎞
η = 1 − exp ⎜ −
⎟
9Wi .μ
⎝
⎠

[4]

Trong đó:
d: Đường kính hạt bụi, d = 5.10-6 m
n: Số vòng xoắn của khí trong xyclon, chọn n = 5 vòng
vC: Vận tốc của dòng khí trong xyclon, chọn vC = 18 m/s
ρbui : Khối lượng riêng của bụi, ρbui = 2640 kg/m3 [4]
η : Hiệu suất tách bụi, η = 72 %
μ : Độ nhớt của dòng khí μ = 249,493.10-7 N.s/m2

(áp dụng μ HH =

0, 72 = 1 − exp[−

∑M γ

i i

∑

M iγ i

với nhiệt độ 200oC)

μi

3,14.5.18.(5.10−6 ) 2 .2640
]
9.Wi .249, 493.10−7
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Wi = 0,065 (m)
Kích thước xyclon:
Đường kính ngoài xyclon: Do = Wi/0,25 = 0,26 m
Đường kính trong xyclon: De = 0,5.Do = 0,13 m
Đường kính ống xả bụi: Dd = 0,25.Do = 0,065 m
Chiều cao phần hình trụ của xyclon H1 = 2.Do = 0,52 m
Chiều cao phễu xyclon: H2 = 2Do = 0,52 m
Lưu lượng khí qua xyclo :
VC = π .

D2
0, 262
.vC = 3,14.
.18 = 0,955 (m3/s)
4
4

[4]

Số xyclon cần mắc:
n=

V
VC

Trong đó:
V: Lưu lượng dòng khí vào xyclon, V = 1,05 m3/s
n=

1, 05
= 1,1
0,955

Chọn n = 2 , ta nắp xiclon chùm gồm 2 xyclon đơn mắc song song.
Hiệu suất tách bụi của xyclon 72% nên lượng bụi còn lại:
0,28.2,508 = 0,702 (kg/h)
Lưu lượng khói là 1,05 m3/s. Vậy hàm lượng bụi trong khói ra khỏi xyclon là:
0, 702.106
= 186 (mg/m3), đã đạt TCVN 5939/2005
3600.1, 05
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1

336

84

168
84

3

336

2

4

Hình 6.3. Cấu tạo của xyclon
1. Cửa dẫn khí vào
2. Cửa dẫn khí ra
3. Thân hình trụ xyclon
4. Cửa tháo bụi
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VI.4. Tháp hấp thụ
VI.4.1. Nguyên tắc hoạt động
Khói thải chứa các khí độc hại vào tháp hấp thụ theo hướng từ dưới lên. Dung
dịch sữa vôi Ca(OH)2 được phun dưới dạng sương từ trên xuống. Quá trình hấp thụ
các khí độc hại diễn ra. Hỗn hợp khí sau khi ra khỏi thiết bị có nhiệt độ 80oC, hiệu
suất hấp thụ đối với SO2 đạt 85%, HCl đạt 95%..... ngoài ra tháp còn có khả năng
xử lý bụi cũng lên tới 98% đối với bụi cỡ ≥ 5 μ m, 58% đối với bụi cỡ ≤ 1 μ m [14]
VI.4.2. Tính toán thiết bị hấp thụ
Các phản ứng xảy ra trong quá trình hấp thụ:
(1)
Ca(OH)2 + SO2 = CaSO3 + H2O
(2)
CaSO3 + 1/2 O2 + 2 H2O = CaSO4.2H2O
(3)
Ca(OH)2 + 2 HCl = CaCl + 2H2O
(4)
Ca(OH)2 + 4NO = Ca(NO2)2 + 2H2O
(5)
Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O
Theo [4] lượng Ca(OH)2 5% bơm vào tháp lấy bằng 6,1 lần lượng không khí đi
vào tháp:
GCa(OH)2 = 6,1. GKhi = 6,1. 957,057 = 5838,048 (kg/h)
Lượng Ca(OH)2 có trong 5838,048 kg dung dịch sữa vôi 5% là:
mCa (OH )2 = 5.

5838, 048
= 292 (kg/h)
100

Lượng vôi cần để pha dung dịch Ca(OH)2 5% là:
mCaO = 292.

56
= 221 (kg/h)
74

Kích thước thiết bị:
Chọn thời gian lưu trong thiết bị là t = 3 s, lưu lượng khí Q = 1,05 m3/s. Thể tích
tháp hấp thụ:
V = t.Q = 3.1,05 = 3,15 (m3)

Tỷ lệ giữa đường kính và chiều cao trong tháp rỗng H/D = 2 – 3 [14], chọn tỷ
lệ H/D = 2,5.
⇒D=

3

4.V .D
4.3,15
=3
=1,187 m
3,14.2,5
π .H

Chiều cao H = 2,5.D ≈ 3 m
Chọn chiều cao của phần trên và đáy tháp đều bằng 0,25 m
Vậy chiều cao của tháp rỗng là: HThap = 3 + 2.0,25 = 3,5 m
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Với hiệu suất khử SO2 85%, HCl 95%, bụi 58% thì nồng độ các chất ô nhiễm
trong khói thải sau xử lý:
Bảng6.4. Nồng độ khí thải sau khi hấp thụ:
Thành phần

Nồng độ trước xử
lý (mg/m3)

Nồng độ sau xử lý
(mg/m3)

TCVN 5939/2005
(mg/m3)

NO

90,212

< 90,212

850

SO2

585,978

87,897

500

HCl

349,206

17,46

50

Bụi

186

108

200

Các khí thải trong khói lò sau khi qua tháp hấp thụ rỗng đã đạt TCVN
5939/2005.

3
5

2

1

4
Hình 6.4. Cấu tạo tháp rỗng
1. Cửa dẫn khí vào
2. Dàn phun dung dịch Ca(OH)2 5%
3. Cửa dẫn khí ra
4. Cửa dẫn dung dịch Ca(OH)2 ra
5. Cửa dẫn dung dịch Ca(OH)2 vào
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VI.5. Ống khói
Khí sau khi qua các giai đoạn xử lý trên được thải vào không khí phải đảm bảo
TCVN đối với môi trường không khí xung quanh TCVN 5937: 2005
Bảng 6.5. Giá trị cơ bản các thông số trong chất lượng môi trường không khí
xung quanh có trong khí thải theo TCVN 5937: 2005
Thông số

Trung bình 24 h (mg/m3)

NO

0,1

SO2

0,3

Bụi lơ lửng

0,2

Nồng độ giới hạn cho phép của chất ô nhiễm:
Cmax = a.

235.M
ω.H HQ

(mg/m3)

[14]

Trong đó:
Cmax: Nồng độ giới hạn cho phép của khí NO = 0,1 mg/m3
M: Lượng NO thải ra trong 1 giây g/s
MNO = C.V =90,212.10-3.1,05 = 0,095 (g/s)
ω : Vận tốc gió tại miệng ống khói, chọn ω = 6 m/s (khi lặng gió)

a: hệ số thăng giáng theo tốc độ gió (0,15 – 0,5), chọn a = 0,2
HHQ: Chiều cao hiệu quả của ống khói
H HQ = a.

[14]

235.M
235.0, 095
= 0, 2.
= 11,163 m
4.0,1
ω.Cmax

Đường kính tại miệng ống khói:
Ta có: Q = v.S = v.π

D2
4

Trong đó:
v : Vận tốc dòng khí trong ống khói, chọn v = 4m/s

⇒D=

4.Q
4.1, 05
=
= 0,578 m ≈ 0,6 m
4.3,14
v.π

VI.6. Quạt cấp không khí vào lò
Không khí vào lò có lưu lượng là 0,182 (m3/s)
Trở lực toàn phần cần thiết để khắc phục tất cả các sức cản thủy lực trong hệ
thống đường ống cấp khí là:
ΔP = ΔPd + ΔPm + ΔPc [9]
Viện khoa học và Công nghệ Môi trường (INEST) - ĐHBKHN
Tel:(844)8681686 – Fax:(844)8693551

77

Thiết kế lò đốt rác thải y tế nguy hại cho bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Thái Nguyên –
Phạm Văn Kiên – CNMT – K48

Trong đó:
ΔPd : trở lực động lực học, tức là áp suất cần thiết tạo tốc độ dòng chảy ra

khỏi ống dẫn
ΔPm : trở lực để khắc phục trở lực ma sát trong đường ống
ΔPc : trở lực cần thiết để khắc phục trở lục cục bộ
ΔPd =

ρ .ω 2
2

ΔPm = λ .
ΔPc = ξ .

l ρ .ω 2
.
dtd 2

[9]

ρ .ω 2
2

Trong đó:
ρ : Khối lượng riêng không khí ρ = 1,29 kg/m3
ω : Vận tốc khí đi trong đường ống, chọn đường kính ống là D = 100 mm

ω=

Q
0,182
=
= 23 (m/s)
2
0, 785.D
0, 785.0,12

l : Chiều dài ống dẫn khí, chọn l = 10 m

ΔPd =
Re =

ρ .ω 2
2

=

1, 29.232
= 341,205 (N/m2)
2

ω.dtd .ρ 23.0,1.1, 29
=
= 1,615.106 > 4000 khí trong ống ở chế độ chảy
−5
μ
1,837.10

xoáy
⇒

⎡⎛ 6,81 ⎞
ε ⎤
= −2.lg ⎢⎜
⎥
⎟+
λ
⎣⎝ Re ⎠ 3, 7.dtd ⎦

1

[9]

ε : độ nhám tuyệt đối phụ thuộc vào chất liệu ống. Chọn ống thép tráng kẽm có ε =

0,1.10-3.
Thay các giá trị vào ta có λ = 0,02
ΔPm = 0, 02.

10 1, 29.232
= 682,41 (N/m2)
.
0,1
2

Hệ thống đường ống cấp khí vào lò gồm có 1 ống ba ngả, 3 khủy 90o.
Chọn loại ống ba ngả có vận tốc các đoạn rẽ nhánh bằng nhau và đường kính
các đoạn rẽ nhánh như nhau. Tra [9] có ξ1 = 0,55.
Chọn loại khủy ống 90o, mỗi khủy này do 2 khủy 45o tạo thành. Tra [9] có
ξ 2 = 3.2.0,38 = 2,28.

Hệ số trở lực cục bộ trên cả đường ống là: ξ = ξ1 + ξ 2 = 2,83.
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ΔPc = ξ .

ρ .ω 2
2

= 2,83.

1, 29.232
= 965,61 (N/m2)
2

Tổng trở lực trên đường ống cấp khí là:
ΔP = ΔPd + ΔPm + ΔPc = 341,205 + 682,41 + 965,61= 1989,225 (N/m2)

Công suất của quạt là:
N=

Q.ΔP
1000.ηtr .η q

[9]

Trong đó:
Q: Năng suất quạt m3/s, Q = 0,182 m3/s
ηtr : Hiệu suất truyền động, với quạt nắp trực tiếp với động cơ ηtr = 1
ηq : Hiệu suất quạt, tra đặc tuyến của quạt ly tâm ta có ηq = 0,8
N=

0,182.1989, 225
= 0.453 (kW)
1000.0,8

Công suất thực tế của động cơ điện:
N DC = K .N

Vì công suất của quạt là 0,453 kW nên ta chọn hệ số dự trữ K = 1,5
N DC = K .N = 0,68 (kW)

VI.7. Bơm dung dịch Ca(OH)2 5%
Áp suất toàn phần do bơm tạo ra
H=

P2 − P1
+ H o + hm (m)
ρ .g

[9]

Trong đó:
H: Áp suất toàn phần do bơm tạo ra
P1, P2: Áp suất trên bề mặt chất lỏng trong không gian đẩy và hút, chọn P1 = P2
Ho: Chiều cao nâng chất lỏng
hm: Áp suất tiêu tốn để thắng toàn bộ trở lực trên đường ống hút và đẩy
Ta có:
Ho = 3,5 + 0,5 = 4 m (Tháp đặt cách mặt đất 0,5 m)
hm =

ΔP
ρ .g

Trong đó:
ΔP = ΔPd + ΔPm + ΔPc

Áp suất động học để tạo vận tốc dòng chảy ra khỏi ống đẩy:
ΔPd =

ρ .ω 2
2
Viện khoa học và Công nghệ Môi trường (INEST) - ĐHBKHN
Tel:(844)8681686 – Fax:(844)8693551

79

Thiết kế lò đốt rác thải y tế nguy hại cho bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Thái Nguyên –
Phạm Văn Kiên – CNMT – K48

ρ : Khối lượng riêng sữa vôi, ρ = 1030 (kg/m3)

[9]

ω : Vận tốc dòng chất lỏng đi trong ống, chọn ω =1,5 m/s

Chọn đường kính ống là d = 0,2 m
Lưu lượng thể tích sữa vôi là:
V=

GNa (OH )2

ρ .3600

=

5838, 048
=1,57.10-3 (m3/s)
1030.3600

Đường kính tương đương của đường ống:
V
1,57.10−3
=
= 0,037 (m)
dtd =
0, 785.ω
0, 785.1,5

Chọn dtd = 0,04 m
Tính lại vận tốc ω = 1,25 m/s
ΔPd =

ρ .ω 2
2

1030.1, 252
=
= 804,688 (N/m2)
2

ΔPm : Áp suất để khắc phục trở lực do ma sát trên đường ống dẫn
l ρ .ω 2
ΔPm = λ . .
d 2g

Trong đó:
l: Chiều dài ống dẫn, chọn L = 10 m
d: Đường kính ống dẫn, d = 0,04 m
λ : Hệ số ma sát
ω.dtd .ρ 1, 25.0, 04.1030
=
= 92293,907 > 4000 ứng với chế độ chảy xoáy, hệ
Re =
μ
0,558.10−3

số ma sát tính theo công thức sau:
⎡⎛ 6,81 ⎞0,9
ε ⎤
= −2 lg ⎢⎜
⎥
⎟ +
3, 7.dtd ⎦⎥
λ
⎣⎢⎝ Re ⎠

1

Trong đó:
ε : Độ nhám tuyệt đối. Phụ thuộc vào chất liệu ống. Chọn ống thép tráng kẽm có

ε = 0,1.10-3 m
⇒ λ = 0,027

l ρ .ω 2
10 1030.1, 252
.
ΔPm = λ . .
= 0, 027.
= 5454,249 (N/m2)
0, 04
2.9,8
d 2g

ΔPc : Áp suất để thắng trở lực cục bộ
ΔPc = ξ .

ω 2 .ρ
2
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Trong đó:
ξ : Hệ số trở lực cục bộ

Chọn 2 van tiêu chuẩn ξ1 = 2.1,3 = 2,6
Chọn 2 khuỷ ghép 90oC do 2 khuỷ 45oC tạo thành, chon ξ 2 = 2.2.0,38 = 1,52
ξ = ξ1 + ξ 2 = 2,6 + 1,52 = 4,12
ΔPc = ξ .

ω 2 .ρ
2

1, 252.1030
= 4,12.
= 3315,313 (N/m2)
2

Vậy: ΔP = ΔPd + ΔPm + ΔPc = 9574,25 (N/m2)
⇒ hm =

ΔP 9574, 25
=
= 0,949 (m)
ρ .g 1030.9,8

Áp suất toàn phần của bơm:
H=

P2 − P1
+ H o + hm = 4 + 0,949 = 4,949 (m)
ρ .g

Hiệu suất bơm
η = ηo .ηTL .ηCK

[9]

Trong đó:
ηo : Hiệu suất thể tích, tính đến sự hụt chất lỏng chảy từ vùng có áp suất cao tới

vùng có áp suất thấp và do chất lỏng rò qua lỗ hở của bơm, chọn ηo = 0.9
ηTL : Hiệu suất thuỷ lực tính đến ma sát của chất lỏng khi chuyển động trong

bơm tạo ra sự tạo dòng xoáy trong bơm. Chọn ηTL = 0,85
ηCK : Hiệu suất cơ khí tính đến ma sát cơ khí ở ổ bi, ổ lót trục… của bơm. Chọn
ηCK = 0,95

Vậy: η = ηo .ηTL .ηCK = 0,9.0,85.0,95 = 0,727
Công suất của bơm
Q.ρ .g.H
N=
[9]
1000.η
Trong đó:
Q: Năng suất của bơm (m3/s), Q = 1,57.10-3 (m3/s)
N=

1,57.10−3.1030.9,8.4,949
= 0,108 (kW)
1000.0, 727
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Công suất động cơ điện
N DC =

N
ηTr .η DC

[9]

Trong đó:
N : Công suất trên trục của bơm (kW)

ηTr : Hiệu suất truyền động, chọn ηTr = 0,85
η DC : Hiệu suất động cơ, chọn η DC = 0,9
N DC =

N
0,108
=
= 0,141 (kW)
ηTr .η DC 0,85.0,9

Công suất thực tế của động cơ điện là:
C
N DC
= β .N DC = 2.0,141 = 0,282 (kW)

VI.8. Quạt hút
Trở lực lò đốt:
Các thông số ban đầu:
•

Lưu lượng khói lò: 1,05 (m3/s)

•

Khối lượng riêng của sản phẩm cháy: 0,257 (kg/m3) [3]

•

Kích thước tiếp diện không gian cuối buồng lò: 1,2 x 1,2 = 1,44 (m2).

•

Nhiệt độ sản phẩm cháy cuối buồng lò: Tk = 1373oK.
Đường kính kênh dẫn
d=

4.F
S

[3]

Trong đó:
F: Diện tích tiết diện
S: Chi tiết tiết diện
⇒d =

4.0,3.0,3
= 0,3 (m)
4.0,3

Tốc độ khói trong kênh dẫn:
ωk =

V
V
1, 05
=
=
= 14,86 (m/s)
2
2
d
S
0,3
⎛
⎞
π.
3,14. ⎜
⎟
4
⎝ 4 ⎠
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Tổn thất năng lượng do ma sát:
L ω2 T
hms = λ . .ρ . k . k
2 To
d

[3]

Trong đó:
λ : Hệ số ma sát, với gạch samốt có λ = 0,04 [3]
L : Chiều dài ống dẫn

ρ : Khối lượng riêng của khói thải, ρ = 0,257 (kg/m3) [3]
ωk : Vận tốc khí ωk = 14,86 (m/s)
⇒ Tổn thất ma sát cục bộ: hms = 0, 04.

4
14,862 1373
.0, 257.
.
= 76,11 (N/m2)
0,3
2
273

 Tổn thất năng lượng do độ thu vào kênh:
hcb1 = K .ρ0 k .

ω 2 Tk
.

2 T0

(14,86 )
= 0, 48.0, 257.
2

2

.

1373
= 68,5( N / m 2 )
273

[3]

 Hệ số tổn thất cục bộ do đột thu vào kênh K:

⎡ π × (0,3) 2
⎛ F2 ⎞
4
K = 0,5 ⎜1 − ⎟ = 0,5 ⎢1 −
⎢
1,
2
1,
2
F
×
1 ⎠
⎝
⎢⎣

⎤
⎥ = 0, 48
⎥
⎥⎦

[9]

Trở lực của lò đốt:
ΔPlo = hms + hcb = 76,11 + 68,5 = 144,61 (N/m2)

Trở lực trong thiết bị trao đổi nhiệt:

[10]

ΔPTDN = ΔPd + ΔPm + ΔPc
ΔPd =

ρ .ω 2
2

l ρ .ω 2
ΔPm = λ . .
d 2
ΔPC = ξ .

ρ .ω 2
2

Trong đó:
l: Chiều dài thiết bị truyền nhiệt l = 3 (m)
ω : vận tốc dòng khí đi trong thiết bị ω = 15 m/s

ρ : Khối lượng riêng của hỗn hợp khí ρ = 0,422 (kg/m3)
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ξ : Trở lực cục bộ của hệ thống, với thiết bị vào và cửa ra như nhau thì ξtb = 1
λ : Hệ số ma sát
⎡⎛ 6,81 ⎞0,9 0,1.10−3 ⎤
⎡⎛ 6,81 ⎞0,9
ε ⎤
= −2 lg ⎢⎜
+
⎥
⎥ = −2 lg ⎢⎜
⎟ +
4 ⎟
3, 7.dtd ⎦⎥
3, 7.0, 06 ⎦⎥
λ
⎣⎢⎝ Re ⎠
⎣⎢⎝ 1, 053.10 ⎠

1

⇒ λ = 0,033

ΔPd =

ρ .ω 2

0, 422.152
=
= 47,475 (N/m2)
2

2

l ρ .ω 2
3 0, 422.152
.
ΔPm = λ . .
= 0, 033.
= 78,334 (N/m2)
0, 06
2
d 2

ΔPC = ξ .

ρ .ω 2
2

0, 422.152
= 47,475 (N/m2)
2

= 1.

ΔPTDN = ΔPd + ΔPm + ΔPc = 173,284 (N/m2)

Trở lực của Xyclon
ΔPXyclon = K .

ρ .v 2
2

(N/m2)

[4]

Trong đó:
K: Hệ số sức cản cục bộ, chọn xyclon có K = 8

[4]

ρ : Khối lượng riêng khí thải ở 200oC, ρ = 0,748 kg/m3

[3]

v : vận tốc khí trong xyclon, v = 18 m/s

ΔPXyclon = K .

ρ .v 2
2

= 8.

0, 748.182
=969,408 (N/m2)
2

Trở lực của tháp rỗng
Tháp rỗng hình trụ có đường kính 1,187m chiều cao 3 m, có trở lực bé, ta coi
như bỏ qua trở lực của tháp rỗng.
Trở lực trên đường ống dẫn
Trở lực trên đường ống dẫn gồm có trở lực từ thiết bị trao đổi nhiệt tới
xyclon, từ xiclon tới tháp hấp thụ và từ tháp hấp thụ ra ống khói. Thực tế trở lực của
3 đoạn ống này chênh lệch nhau không nhiều lắm. Ta giả thiết chúng bằng nhau.
Trở lực từ thiết bị trao đổi nhiệt đến xiclon:
ΔP = ΔPd + ΔPm + ΔPc

Độ nhớt của khí μ = 249,493.10-7 N.s/m2
Khối lượng riêng của khí ρ = 0,748 kg/m3
Đường kính ống D = 0,25 m
Chọn chiều dài ống dẫn là l = 6 m
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Lưu lượng khí trong ống V = 1,05 m3/h
Vận tốc khí đi trong ống ω =
Re =

V
1, 05
=
= 21,4 m/s
2
0, 785.D
0, 785.0, 252

ω.dtd .ρ
= 16, 04.104 > 4000 ứng với chế độ chảy xoáy
μ

⎡⎛ 6,81 ⎞0,9
ε ⎤
= −2 lg ⎢⎜
⎥
⎟ +
3, 7.dtd ⎦⎥
λ
⎣⎢⎝ Re ⎠

1

⇒ λ = 0,02

⇒ ΔPd =

ρ .ω 2

= 171,27 (N/m2)

2

l
ω2
.ρ . = 82,21 (N/m2)
D
2

⇒ ΔPm = λ.

Chọn 2 khủy 90o do 2 khủy 45o tạo thành ⇒ ξ = 2.2.0,38 = 1,52
⇒ ΔPc = ξ .

ρ .ω 2
2

= 260,33 (N/m2)

Trở lực của hệ thống ống là:
ΔPong = 3.ΔP = 3.(171,27 + 82,21 + 260,33) = 1541,43(N/m2)

Trở lực của ống khói:
ΔPOK = ΔPd + ΔPm + ΔPc
ΔPd =

ρ .ω 2
2

l ρ .ω 2
ΔPm = λ . .
d 2
ΔPC = ξ .

ρ .ω 2
2

Trong đó:
l: Chiều cao ống khói l = 11,163 m
ρ : Khối lượng riêng của hỗn hợp khí ở 80oC, ρ = 0,95 kg/m3

[3]

λ : Hệ số ma sát, đối với ống khói làm bằng gạch λ =0,05

ξ : Trở lực ống khói ξ = 1,3

d: Đường kính trung bình của ống khói
Đáy ống khói làm có đường kính 1m, đỉnh ống khói có đường kính 0,6m, vậy
đường kính trung bình của ống khói là d = 0,8 m.
ΔPd =

ρ .ω 2
2

=

0,95.42
= 7,6 (N/m2)
2
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l ρ .ω 2
11,163 0,95.42
.
ΔPm = λ. .
= 0, 05.
= 5,302 (N/m2)
0,8
2
d 2

ΔPC = ξ .

ρ .ω 2
2

= 1,3.

0,95.42
= 9,88 (N/m2)
2

Trở lực ống khói:
ΔPOK = ΔPd + ΔPm + ΔPc = 22,782 (N/m2)

Trở lực trên hệ thống:
ΔP = ΔPlo + ΔPTDN + ΔPXyclon + ΔPthap + ΔPOK + ΔPong

= 144,61 + 173,284 + 969,408 + 22,782 + 1541,43
= 2851,514 (N/m2)
Áp suất toàn phần do quạt hút tạo ra:
273 + t 760 ρ K
H = Hp
[9]
.
.
B ρ
293
Trong đó:
H P : Trở lực trên hệ thống

ρ : Khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn
ρ K : Khối lượng riêng của không khí ở điều kiện làm việc
B : Áp suất tại chỗ đặt quạt

H = 2851,514.

273 + 80 760 1,19
= 3169,128 (N/m2)
.
.
293 760 1, 29

Công suất của quạt là:
N=

Q.H
1000.η q .ηtr

[9/463]

Chọn lắp trực tiếp với trục động cơ điện ηtr = 1
Lưu lượng Q = 1,05 m3/s, tra đặc tuyến của quạt li tâm ta có: ηtr = 0,8
N=

1, 05.3169,128
= 4,16 (kW)
1000.0,8

Công suất thiết lập đối với động cơ điện:
N dc = k .N

Theo [9], với động cơ trên 2 – 5 KW thì k = 1,15 vậy công suất thiết lập đối với
động cơ điện là:
N dc = 1,15.4,16 = 4,784 (kW)
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VI.9. Dự toán chi phí cho công trình
Chi phí nguyên vật liệu, vật tư lò đốt, hệ thống xử lý khí thải:
Số
TT

Tên thiết bị

Số
lượng

Đơn
vị

Giá thành
(VNĐ)

Tổng giá thành
(VNĐ)

1

Gạch Samốt A

3000

Viên

10.000

30.000.000

2

Gạch Điatomít

3000

Viên

7.000

21.000.000

3

Ghi lò làm bằng
gang chịu nhiệt

1

Bộ

6.000.000

6.000.000

4

Tủ điều khiển

1

Bộ

8.000.000

8.000.000

5

Ống nước, van
khoá

1

Bộ

2.000.000

2.000.000

6

Bông thuỷ tinh

10

Kg

50.000

500.000

7

Bột Samốt

750

Kg

8.000

6.000.000

8

Thép CT3

1.200

Kg

9.000

10.800.000

9

Bể dung môi

4,2

m3

2.000.000

8.400.000

10

Nhà bao che

80

m2

11

Bồn chứa dầu
1000l

1

Cái

5.000.000

5.000.000

12

Mỏ đốt

2

Cái

10.00.000

20.000.000

13

Bơm nước

1

Cái

5.000.000

5.000.000

14

Bơm dung dịch

2

Cái

4.000.000

8.000.000

15

Quạt hút

1

Cái

15.000.000

15.000.000

16

Quạt cấp gió

1

Cái

5.000.000

5.000.000

17

Xyclon chùm

1

Cái

30.000.000

30.000.000

18

Tháp hấp thụ

1

Cái

20.000.000

20.000.000

19

Phụ kiện ( bulông,
amiăng, bích,...)

-

-

5.000.000

5.000.000

Tổng chi phí thiết bị (Ttb)

150.000.000

381.000.000
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Phí thi công = 30% * Ttb

114.300.000

Phí thiết kế = 3% * Ttb

11.430.000

Tổng

506.730.000

Thuế VAT = 10% * Txd

50.673.000

Tổng cộng (T)

557.403.000

Tính toán chi phí nguyên nhiên liệu sử dụng trong một lần vận hành:
STT

Nguyên
nhiên liệu

Số lượng

Đơn vị

Đơn giá
(VNĐ)

Thành tiền
(VNĐ)

1

Dầu DO

262

Lit

8.600

2.300.000

2

Vôi

80

Kg

2.500

200.000

3

Điện

70

Kw

1.500

105.000

4

Nước

3

m3

5.000

15.000

Tổng cộng

2620.000

Giá thành xử lý rác:
Lượng rác cần xử lý là: 500 kg
Số công nhân vận hành hệ thống là một người.
Lương công nhân 1.200.000 đ/tháng = 40.000 đ/ngày.
Chi phí nguyên nhiên liệu : 2560.000 đ/ngày.đêm.
Vậy giá thành xử lý 1 kg rác là :

2620.000 + 40.000
= 5300 (VNĐ/kg).
500
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KẾT LUẬN
Ngày nay, một lượng lớn chất thải y tế ngày một gia tăng do gánh nặng dân
số, thiên tai lũ lụt, sự xuất hiện của nhiều loại bệnh nguy hiểm. Thành phần chất
thải rắn y tế gồm chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại, tuy lượng chất thải y tế
nguy hại chỉ chiếm một phần nhỏ trong thành phần rác y tế nhưng nếu ta không có
biện pháp quản lý xử lý phù hợp thì chúng ta khó mà lường được hậu quả của chúng
tới môi trường.
Để giải quyết vấn đề này đòi hỏi phải có những biện pháp quản lý và kỹ
thuật từ khi chất thải phát sinh đến khi tiêu hủy cuối cùng . Do đó, xử lý chất thải
rắn y tế bằng phương pháp thiêu đốt rất phù hợp với một nước đang phát triển như
nước ta hiện nay. Tuy nhiên phương pháp này chỉ hiệu quả về mặt môi trường khi
có hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn quy định.
Khi sử dụng lò đốt rác y tế ta cần vận hành lò theo đúng quy trình, tránh gây
lãng phí nhiên liệu và xử lý triệt để lượng rác cần thiết đốt cũng như đảm bảo an
toàn đối với khí thải, không gây ô nhiễm môi trường.
Công nhân vận hành cần phải được đào tạo và hướng dẫn để có thể vận hành
lò đốt theo đúng quy trình đã đề xuất.
Chất thải rắn trước khi đem đốt cần tổ chức thu gom, phân loại và bảo quản
theo đúng quy định.
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