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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 
Việt Nam trên con đường hội nhập kinh tế thế giới đòi hỏi phải 

gắn liền với công tác bảo vệ môi trường. Ngoài phát triển các ngành 

công nghiệp nặng thì ngành chế biến lương thực thực phẩm cũng 

đóng vai trò quan trọng trong cung ứng nội địa cũng như xuất khẩu ra 

bên ngoài. Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam có 

những biến chuyển mới mẻ nhất là ngành chế biến thực phẩm, trong 

đó phải kể đến ngành công nghiệp chế biến tinh bột mì. 

Nhận thấy được nhu cầu và tiềm năng của ngành chế biến tinh 

bột sắn, Nhà máy chế biến tinh bột sắn An Thái, huyện Cam Lộ, tỉnh 

Quảng Trị đã được xây dựng với diện tích 19 ha. Nhà máy được lắp 

đặt dây chuyền thiết bị tự động hóa của Thái Lan, ban đầu có công 

suất chế biến tối đa 500 tấn sắn tươi/ngày (tương đương 120 tấn sản 

phẩm tinh bột sắn/ngày), hiện nay nhà máy đã nâng công suất lên 900 

tấn sắn tươi/ngày (tương đương 250 tấn sản phẩm tinh bột sắn/ ngày), 

sản phẩm của nhà máy chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường Trung 

Quốc. Việc đưa Nhà máy chế biến tinh bột sắn An Thái vào hoạt 

động đã góp phần quan trọng trong việc tiêu thụ sản phẩm cho người 

dân, hạn chế được tình trạng tư thương ép giá. Ngoài tạo việc làm 

cho lao động thường xuyên, nhà máy còn tạo việc làm gián tiếp cho 

hàng ngàn hộ nông dân trên địa bàn huyện Cam Lộ cũng như các 

vùng phụ cận khác thông qua trồng sắn nguyên liệu.  

 Đồng hành với những lợi ích mà Nhà máy chế biến tinh bột 

sắn An Thái mang lại là nhiều vấn đề bất cập về môi trường. Do đó, 

song song với việc mở rộng sản xuất để nâng cao sản lượng, việc áp 

dụng các biện pháp kỹ thuật để giảm thiểu chất thải là cần thiết để 

nâng cao năng lực sản xuất và bảo vệ môi trường, hướng tới sự phát 

triển bền vững. 

Vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài “Đánh giá hiện trạng và giải 
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quyết một số vấn đề bất cập về môi trường của Nhà máy chế biến 

tinh bột sắn An Thái, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị” làm luận văn 

cao học của mình để góp phần vào công tác bảo vệ môi trường cho 

Nhà máy An Thái nói riêng cũng như ngành chế biến sắn nói chung. 

2.  Mục tiêu nghiên cứu 
2.1.  Mục tiêu tổng quát 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 
3.1. Đối tượng nghiên cứu 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

4.  Phƣơng pháp nghiên cứu 
4.1.  Phương pháp thu thập và nghiên cứu tài liệu  

4.2.  Phương pháp điều tra và khảo sát thực tế 

4.3.  Phương pháp kế thừa 

4.4.  Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu 

4.5.  Phương pháp lấy mẫu, phân tích mẫu: 

 5.  Bố cục đề tài 
Chƣơng 1 

TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT TINH BỘT SẮN 
 

1.1. Thị trƣờng sản xuất tinh bột sắn  
1.1.1. Sản xuất tinh bột sắn ở các nƣớc 
1.1.2.Sản xuất tinh bột sắn ở Việt Nam 

1.2. Công nghệ sản xuất và các vấn đề môi trƣờng 

1.2.1. Các loại hình sản xuất 
1.2.2.Quy trình công nghệ  
1.2.2.1. Công nghệ sản xuất tinh bột sắn ở Thái Lan 

1.2.2.2. Công nghệ sản xuất tinh bột sắn ở Trung Quốc 

1.2.2.3.  Công nghệ sản xuất tinh bột sắn ở Việt Nam 
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1.3. Nhà máy chế biến tinh bột sắn An thái 
Nhà máy chế biến tinh bột sắn An Thái nằm ở phía bắc thị trấn 

Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, nhà máy được xây dựng năm 2013 và đi 

vào vận hành vào năm 2014 với công suất 120 tấn bột/ ngày, sản 

phẩm chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Bước đầu 

nhà máy được đầu tư xây dựng dây chuyền và thiết bị công nghệ hiện 

đại, đồng bộ, đội ngũ kỹ sư và công nhân có trình độ tay nghề cao, 

sau hơn một năm đi vào hoạt động mỗi năm nhà máy sản xuất được 

hơn 36.000 tấn tinh bột, doanh thu đạt hơn 180 tỷ đồng/năm. Sau đó 

nhà máy đã cải tiến máy móc để tăng công suất lên 250 tấn bột/ ngày 

từ tháng 9/2016. 

Công nghệ chế biến tinh bột sắn của Nhà máy An Thái nhìn 

chung giống với công nghệ chế biến tinh bột sắn của các nhà máy 

chế biến tinh bột sắn ở Việt Nam (cụ thể như Nhà máy FOCOVEC 

Thừa Thiên Huế, Nhà máy Quảng Ngãi, Nhà máy Hướng Hóa-Quảng 

Trị), đều không sử dụng SO2 để làm trắng tinh bột (việc sử dụng SO2 

để xử lý bột nếu SO2 sử dụng thừa thì có thể gây ảnh hưởng đến sức 

khỏe người sử dụng sản phẩm và ảnh hưởng đến các khâu xử lý chất 

thải).  

Tuy nhiên, công nghệ sản xuất tinh bột sắn của Nhà máy An 

Thái cũng có điểm khác đó là đã áp dụng các biện pháp quay vòng, 

tái sử dụng nước hoàn toàn để giảm lượng nước thải ra bên ngoài. 

Các nhà máy khác mới chỉ tái sử dụng nước sau công đoạn tách nước 

để rửa củ nhưng Nhà máy An Thái đã tái sử dụng cả nước sau công 

đoạn tách mũ để rửa củ. 

Cũng không ngoại lệ, quá trình chế biến tinh bột sắn của nhà 

máy An Thái gây phát sinh các vấn đề môi trường, đáng quan tâm 

nhất là lượng vỏ sắn thải ra sau công đoạn rửa củ, lượng bã sắn sinh 

ra sau công đoạn tách bã, bụi tinh bột thất thoát ra ngoài qua các 

cyclon và trong quá trình đóng gói sản phẩm và nước thải sau công 
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đoạn rửa nước. Nhưng bã sau khi ra khỏi các máy tách bã được sấy 

khô và bán làm thức ăn gia súc; nhà máy vẫn chưa có biện pháp xử lý 

lượng bụi tinh bột thất thoát; nước thải nhà máy đang được xử lý 

bằng cách cho qua các hồ yếm khí và hiếu khí, thu khí biogas đốt lò 

sấy tinh bột. Từ tháng 5/2016, nhà máy đang tiến hành cải tiến hệ 

thống xử lý nước thải củ để xử lý lượng nước thải tăng lên khi nhà 

máy nâng công suất; lượng vỏ sắn phát sinh sau quá trình rửa củ 

được nhà máy thu gom vào bãi tập trung và được phun chế phẩm EM 

để hạn chế mùi hôi, sau đó cho người dân. 

Ban đầu khi mới đi vào hoạt động, nhà máy chưa có các biện 

pháp xử lý các chất thải phát sinh nên gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng. Điển hình, vào tháng 11/2014 việc nhà máy xả thẳng 

nước thải ra môi trường đã làm cá chết trắng tại khu vực xả nước thải 

của nhà máy ở đập Đùng. Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Trị 

đã gửi văn bản yêu cầu Nhà máy An Thái dừng hoạt động để khắc 

phục các vấn đề môi trường. Đến nay nhà máy đã khắc phục đc một 

số vấn đề môi trường do nhà máy gây ra, còn một số vấn đề vẫn chưa 

khắc phục triệt để như đã nêu ở trên. 

1.4. Nhận xét chung 
Qua tìm hiểu công nghệ sản xuất cũng như ưu, nhược điểm của 

các nhà máy nhận thấy tình trạng ô nhiễm môi trường tại các nhà 

máy chế biến tinh bột sắn đang ở mức báo động, một số nhà máy đã 

có hệ thống xử lý nhưng hoạt động không hiệu quả hay chưa có hệ 

thống xử lý.  

Lượng nước thải phát sinh lớn, phần lớn chỉ xử lý sơ bộ bằng 

các ao hồ sinh học. 

Lượng vỏ sắn phát sinh nhiều nhưng vẫn chưa có biện pháp xử 

lý cụ thể và triệt để. 

Bụi tinh bột thất thoát vẫn chưa có biện pháp thu hồi. 

Hậu quả môi trường là gây ô nhiễm nước thải, phát sinh mùi 
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hôi và bụi. Để giải quyết vấn đề này một trong những nhiệm vụ trọng 

tâm là cần xử lý tốt bã và vỏ sắn do quá trình sản xuất gây ra. 

1.5. Phân compost 

1.5.1. Khái niệm phân compost 

1.5.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến compost 

1.5.3. Chất lượng compost 

Trong luận văn này tác giả chỉ xét đến và kiểm tra các yếu tố 

dinh dưỡng N, P, K. 

 

Chƣơng 2  
ĐỐI TƢỢNG, PHƢƠNG PHÁP & PHẠM VI NGHIÊN CỨU  

 

1.6. Đối tƣợng & phạm vi nghiên cứu 
1.6.1.Đối tƣợng nghiên cứu 
Đề tài tập trung nghiên cứu quy trình công nghệ của nhà máy 

An Thái, các tác nhân ô nhiễm phát sinh từ quá trình sản xuất và các 

hệ thống xử lý môi trường hiện có của nhà máy.  

Có thể sơ bộ quá trình sản xuất với các dòng đầu vào và ra như 

hình 2-1. 

1.6.2.Phạm vi nghiên cứu 
1.7. Phƣơng pháp nghiên cứu  

1.7.1.Phƣơng pháp thu thập và tổng hợp tài liệu 
1.7.2.Phƣơng pháp điều tra khảo sát, thực địa 
1.7.3.Phƣơng pháp kế thừa 
1.7.4.Phƣơng pháp lấy mẫu, phân tích mẫu:= 
1.7.5.Phƣơng pháp thực nghiệm 
Trong phạm vi đề tài, với vấn đề cấp bách của nhà máy, ở đây 

tiến hành thực nghiệm làm phân compost từ vỏ sắn để giải quyết vấn 

đề môi trường do vỏ sắn gây ra cũng như nhằm đem lại kinh tế cho 

nhà máy. 
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a. Phương pháp thực hiện 

b. Tiến hành thực nghiệm 

 Phân tích chỉ tiêu đầu vào 

Nguồn nguyên liệu chính để sản xuất phân compost là vỏ sắn 

lấy từ Nhà máy chế biến tinh bột sắn An Thái. Kết quả các chỉ tiêu về 

hóa lý của nguyên liệu vỏ sắn bảng 2-2. 

Bảng 2-2. Kết quả phân tích vỏ sắn đầu vào 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 
1 Nhiệt độ 

0
C 40 

2 Độ ẩm % 75 

3 pH   7,3 

4 Hàm lượng C tổng % 53,78 

5 Hàm lượng N tổng % 3,2 

  Mô hình thí nghiệm 

* Các nguyên vật liệu thực hiện mô hình: 

-  Thùng xốp (D x R x H = 47 x 34 x 28 (cm)) : 5 thùng 

- Cân : 1 cái 

- Nhiệt kế : 1 cái 

- Bình phun vi sinh, bổ sung nước : 2 cái 

- Máy sục khí  : 1 máy 

- Vỏ sắn : 75 kg 

- Chế phẩm sinh học EM : 1 lít 

- Nước  

* Tiến hành quy trình ủ: 

Sau khi chuẩn bị các nguyên vật liệu đã được thống kê ở trên, 

tiến hành thí nghiệm ủ compost với 5 mô hình ủ. 

* Mô hình thực nghiệm: 

  Mô hình 1 và mô hình 2: Như hình 2-2. 

-  Chuẩn bị thùng xốp hình chữ nhật kích thước D x R x H = 
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47 x 34 x 28 (cm), không có nắp đậy. 

-  Đục nhiều lỗ xung quanh thùng để có không khí vào. 

-  Có ống thoát nước rò rỉ từ quá trình ủ. 

-  Lượng vỏ sắn được đưa vào mỗi mô thùng ủ là 15 kg, được 

băm nhỏ kích thước từ 15 - 25 mm, sau đó đem phơi. 

-  Mỗi mô hình bổ sung thêm 0,5 lít chế phẩm EM. 

 Mô hình 3, 4, 5: Như hình 2-3. 

-  Chuẩn bị thùng xốp hình chữ nhật kích thước D x R x H = 

47 x 34 x 28 (cm), không có nắp. 

-  Mô hình có ống dẫn khí được đặt song song với chiều rộng 

và trên thành của mô hình với khoảng cách 12cm, có đường kính 

1cm, trên ống phân phối khí có đục lỗ có d = 3mm, ống thoát nước rò 

rỉ từ quá trình ủ đặt phía dưới mô hình. Không khí được đưa vào mô 

hình bằng 1 máy thổi khí. 

-  Lượng vỏ sắn được đưa vào mỗi mô hình ủ là 15 kg đã được 

sàng lọc loại bỏ đất cát, được băm nhỏ kích thước từ 15 - 25 mm, sau 

đó đem phơi. 

-  Mỗi mô hình bổ sung thêm 0,5 lít chế phẩm EM. 

   Vận hành mô hình compost: 

  Quy trình ủ thực hiện như hình 2-6. 

 Sau khi lắp đặt 5 mô hình ủ compost, tiến hành theo dõi và 

vận hành mô hình để đảm bảo các yếu tố tối ưu nhất cho quá trình ủ. 

Theo dõi nhiệt độ hàng ngày trong suốt quá trình ủ để tránh thất thoát 

nhiệt. Bên cạnh đó, chú trọng bổ sung nước để duy trì độ ẩm, theo 

dõi độ sụt giảm thể tích. Trong suốt quá trình vận hành các thông số 

được điều chỉnh như sau: 

-  Chế độ thổi khí: 

+ Đối với mô hình 3: Thổi khí 1 ngày 1 lần, liên tục 30 phút. 

+ Đối với mô hình 4: Thổi khí 1 ngày 2 lần, mỗi lần 30 phút. 

+ Đối với mô hình 5: Thổi khí 1 ngày 3 lần, mỗi lần 30 phút. 
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-  Chế độ xáo trộn: 

+ Đối với mô hình 1: Xáo trộn 1 ngày 1 lần. 

+ Đối với mô hình 2: Xáo trộn 1 tuần 1 lần. 

+ Đối với mô hình 3, 4, 5 tiến hành xáo trộn để bổ sung nước 1 

tuần 1 lần. Do quá trình sục khí hàng ngày nên vật liệu ủ ở đáy thùng 

có xu hướng mất nước làm giảm độ ẩm của vật liệu nên phải tiến 

hành xáo trộn để bổ sung nước. 

-  Độ sụt giảm thể tích được xác định 3 ngày 1 lần. 

 
Chƣơng 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
 

3.1. Hiện trạng môi trƣờng tại Nhà máy An Thái 
Quy trình sản xuất tinh bột sắn nhà máy An Thái được thể hiện 

trong hình 3-1. 

3.1.1. Tác động của bụi, khí thải, mùi hôi 
- Khí thải: tác nhân này phát sinh trong quá trình sản xuất tinh 

bột sắn không lớn. Khí ô nhiễm có thể phát sinh từ quá trình phân 

hủy các hợp chất hữu cơ trong nước thải từ hệ thống xử lý nước thải 

như H2S, NH3 có khả năng gây các bệnh về đường hô hấp gây nguy 

hiểm cho con người. 

- Bụi: 

+ Bụi bột phát sinh trong quá trình sàng, sấy khô và đóng bao. 

+ Không khí còn bị ô nhiễm bởi bụi đất từ quá trình vận 

chuyển sắn nguyên liệu từ các vùng nguyên liệu tới khu vực tập kết 

sắn của nhà máy.  

- Mùi hôi: 

Đặc trưng của mùi hôi là chua và thối. Trong thời gian đầu 

hoạt động, nhà máy chưa có biện pháp nào để xử lý môi trường nên 

mùi hôi lan rộng, tác động đến công nhân trực tiếp tham gia sản xuất, 
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dân cư sống gần khu vực nhà máy. Đặc biệt là tác động đến 11 hộ 

dân đang sinh sống tại khu vực Bái Sơn, đội Bắc, Công ty lâm nghiệp 

đường 9 thuộc xã Cam Tuyền cách nhà máy 400 m; cách 700m về 

phía Nam có cụm dân cư sinh sống thuộc thôn An Thái, Tân Lập; 

cách 1,1 km về phía Tây có cụm dân cư của Thôn Xuân Mỹ, xã Cam 

Tuyền; cách thị trấn Cam Lộ khoảng 3km về phía Bắc. 

3.1.2. Tác động của nƣớc thải 
Trong quá trình vận hành nhà máy, nước thải được sinh ra do 

các nguồn chính sau đây: 

-  Nước thải sản xuất: 

Lượng nước thải từ quá trình này chiếm khoảng 80 – 90% tổng 

lượng nước sử dụng. 

Ban đầu khi mới đi vào hoạt động, nhà máy chưa có các biện 

pháp xử lý các chất thải phát sinh nên gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng. Điển hình, vào tháng 11/2014 việc nhà máy xả thẳng 

nước thải ra môi trường đã làm cá chết trắng tại khu vực xả nước thải 

của nhà máy ở đập Đùng. Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Trị 

đã gửi văn bản yêu cầu Nhà máy An Thái dừng hoạt động để khắc 

phục các vấn đề môi trường. 

- Nước thải sinh hoạt: 

Nhà máy có 110 cán bộ công nhân viên, lượng nước thải sinh 

hoạt phát thải trong ngày khoảng 8,8 m
3
/ngày. 

-  Nước mưa chảy tràn: 

Vào mùa mưa, nước mưa chảy qua khu vực nhà máy sẽ cuốn 

theo đất cát từ nguyên liệu củ sắn. 

3.1.3. Tác động của chất thải rắn  
Trong công đoạn tách bã, phần bã sắn sau khi lọc hết tinh bột 

là nguồn phát sinh chất thải rắn vô cùng lớn chiếm 15 – 20% lượng 

sắn tươi. Bã sắn, vỏ sắn để lâu ngày phân hủy gây mùi hôi khó chịu. 

Thời gian đầu bã sắn được nhà máy tập kết lại và phủ bạt; vỏ 
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sắn được nhà máy tập kết lại thành núi. Chính vì vậy bã sắn và vỏ sắn 

để lâu ngày phân hủy gây mùi khó chịu, làm không khí ô nhiễm 

nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của 

người dân xung quanh, cũng như CBCNV của nhà máy. 

Ngoài ra còn có bùn lắng sinh ra từ quá trình xử lý nước thải. 

Hiện tại do hệ thống xử lý nước thải của nhà máy mới hoạt động nên 

bùn thải chưa nhiều. Bên cạnh đó còn có bao bì phế thải, các chất thải 

rắn sinh hoạt.  

3.1.4. Các vấn đề môi trƣờng khác 
Theo điều tra, khảo sát thực tế tại nhà máy và qua ý kiến của 

công nhân trực tiếp tham gia sản xuất tại nhà máy, thấy rằng. 

 Ánh sáng: 

Vấn đề chiếu của nhà máy là khá hợp lý. 

 Nhiệt độ và độ ẩm: 

Theo nhận xét của công nhân vào những ngày gió Lào có ảnh 

hưởng đáng kể đến điều kiện làm việc do độ ẩm quá thấp và nhiệt độ 

khá cao. 

 Tiếng ồn: 

Một số công đoạn ảnh hưởng tiếng ồn khá lớn đến sức khỏe 

công nhân. Theo đánh giá của người dân cho thấy tiếng ồn của nhà 

máy không ảnh hưởng đáng kể đến khu vực xung quanh.  

3.2. Biện pháp bảo vệ môi trƣờng của nhà máy 
3.2.1. Bụi, khí thải, mùi hôi 
a. Biện pháp 

Than đá dùng để đốt lò sấy tinh bột được thay bằng khí thu hồi 

từ các hồ yếm khí, vừa tiết kiệm chi phí than đá, vừa giảm thiểu ô 

nhiễm khói bụi từ việc đốt than.  

Không khí bị ô nhiễm chủ yếu là bụi bột thất thoát ra ngoài qua 

các cyclon và trong quá trình đóng gói sản phẩm. Hiện nhà máy vẫn 

chưa có biện pháp xử lý nguồn phát sinh này. 
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Để hạn chế ảnh hưởng của bụi và khí thải, nhà máy đã trồng 

cây xung quanh khu vực nhà máy (tập trung vào khu vực xung quanh 

các hồ sinh học), ngoài tác dụng điều hòa khí hậu, còn có tác dụng 

điều hòa cảnh quan trong khu vực. 

b. Đánh giá 

Phần ô nhiễm bụi từ hoạt động sản xuất và mùi hôi từ nước 

thải, bã thải chưa được xử lý hợp lý. Đặc biệt là vấn đề mùi hôi gây 

ảnh hưởng lớn đến khu vực lân cận nhà máy. 

3.2.2.  Nƣớc thải 
a. Biện pháp 

Trong quá trình sản xuất, nhà máy áp dụng các biện pháp quay 

vòng nước thải, tái sử dụng nhằm hạn chế lượng nước đầu vào và 

lượng nước thải ra bên ngoài. 

  Nước thải sản xuất: 

Hiện nước thải nhà máy đang được xử lý bằng cách cho qua 

các hồ yếm khí và hiếu khí, thu khí biogas đốt lò sấy tinh bột như 

hình 3-6. Hệ thống này bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2015 cho 

đến nay. 

Do nguồn nguyên liệu sắn củ được cung cấp từ bà con nông 

dân tại địa phương tăng gấp 2 lần so với năm trước. Với công suất củ 

120 tấn tinh bột/ ngày, nhà máy không tiêu thụ hết nguyên liệu sắn 

này, phải để nhiều ngày mới nhập được, nên hàm lượng bột giảm, 

dẫn đến giảm giá thành nguyên liệu sắn củ của người dân. Trước nhu 

cầu thực tế của bà con nông dân, từ tháng 9/2016 nhà máy đã nâng 

công suất lên 250 tấn tinh bột/ ngày nhằm giải quyết nguyên liệu cho 

người dân. Tuy nhiên, công suất nhà máy tăng lên cũng đồng nghĩa 

lượng nước do nhà máy thải ra cũng tăng lên, nên hệ thống xử lý 

nước thải cũ không thể xử lý hết lượng nước thải mới phát sinh. Để 

nâng công suất mà không gây ô nhiễm môi trường, từ tháng 5/2016 

nhà máy đã tiến hành cải tiến hệ thống xử lý nước thải cũ thành hệ 



12 

thống xử lý nước thải mới như hình 3-7. 

 Nước thải sinh hoạt: Chủ yếu là nước sinh hoạt của công 

nhân viên nhà máy, lượng nước từ các nhà vệ sinh được xử lý bằng 

bể tự hoại trước khi thải ra ngoài. Phần nước rửa được tách cặn trước 

khi thải. 

b. Đánh giá 

Đối với nước thải sinh hoạt không ảnh hưởng đáng kể đến môi 

trường của nhà máy. Tuy nhiên nước thải sản xuất được xử lý rất 

phức tạp qua nhiều bậc nhưng không đạt yêu cầu xả thải, gây khó 

khăn trong vận hành, khó cải tạo khi nâng công suất của nhà máy. Do 

vậy tình trạng nước thải ra có màu và mùi cũng như vượt các chỉ tiêu 

xả thải. Để khắc phục tình trạng này nhà máy phải xây dựng bổ sung 

nhiều hồ để lưu trữ tạm thời với hy vọng giảm dần các tác nhân ô 

nhiễm trong nước trước khi thải. Tuy nhiên, theo thời gian các chất ô 

nhiễm sẽ bão hòa trong các hồ, sự cố vượt tiêu chuẩn ô nhiễm tiếp 

diễn. 

3.2.3. Chất thải rắn 
a. Biện pháp 

Đối với vỏ, cùi thải: phát sinh khoảng 78 – 104 tấn/ngày. Khối 

lượng chất thải rắn này được nhà máy thu gom vào bãi tập trung và 

được phun chế phẩm EM để hạn chế mùi hôi. Một lượng lớn chất 

thải này được người dân lấy về để làm phân… hay để phục vụ cho 

mục đích khác thì không kiểm soát được.  

Đối với bã sắn: sau khi ra khỏi các máy tách bã được sấy khô 

và bán ra thị trường bên ngoài làm thức ăn gia súc. Quy trình sấy khô 

được thể hiện như hình 3-8. 

b. Đánh giá 

Vấn đề vỏ và bã sắn đang là vấn đề bất cập nhất của nhà máy. 

Nguồn phát sinh này lớn, gây nước rỉ và mùi hô khó chịu, ảnh hưởng 

đến dân cư xung quanh. Việc để người dân sử dụng nguồn chất thải 
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rất khó kiểm soát, có thể gây ô nhiễm môi trường nếu sử dụng không 

hợp lý. Bên cạnh đó, tuy bã sắn đã có đơn vị tiêu thụ nhưng khi 

lượng bã sắn quá nhiều mà không sấy khô bán được hết thì khi thải ra 

môi trường sẽ gây hôi thối, làm ô nhiễm môi trường không khí và 

nước, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. 

3.3. Đề xuất biện pháp giải cải thiện môi trƣờng cho nhà máy 
3.3.1. Đối với bụi, khí thải 
3.3.1.1. Bụi tinh bột 

Phương án đề xuất được đề ra ở đây là lắp đặt hệ thống thu hồi 

tinh bột tháp rửa khí sau các thiết bị thu hồi tinh bột bằng xyclon, 

như vậy sẽ thu hồi thêm được 90% của 5% lượng bột thất thoát, 

tương ứng với việc tăng hiệu xuất thu hồi thêm 4,5% tinh bột [2].  

3.3.1.2.  Đối với khí thải 

Đối với khí thải do quá trình đốt than gây ra cần lắp đặt thiết bị 

xử lý bụi hoặc thay đổi nhiên liệu đốt bằng cách thu hồi khí bio-gas 

từ hệ thống xử lý nước thải. Điều này vừa giảm ô nhiễm do đốt than, 

vừa giảm khí thải từ hệ thống xử lý nước. 

Mùi hôi từ các hệ thống xử lý cần có biện pháp thu hồi và xử 

lý trước khi thải ra môi trường. Thường các biện pháp áp dụng ở đây 

là dùng hệ thống xử lý hóa học, sinh học và than hoạt tính. Trong 

trường hợp bị sự cố, chưa thu hồi được, để tránh phát tán mùi cần 

dùng chế phẩm EM để giảm mùi hôi tạm thời. 

3.3.2. Đối với nƣớc thải 
Ở đây đề xuất phương pháp xử lý nước thải tương tự nhà máy 

Hướng Hóa, Quảng Trị mang lại hiệu quả khá cao. Sơ đồ công nghệ 

được thể hiện như hình 3-11. 

Ưu điểm của hệ thống này là dùng UASB khá phù hợp với 

nước thải chứa nhiều tinh bột sắn. Bên cạnh đó rất dễ thu hồi khí bio-

gas từ UASB thay vì thu hồi từ các bể phủ bạt. Tuy nhiên, để thu hồi 

triệt để lượng khí phát sinh thì cần xây dựng hệ thống thu khí đồng 



14 

bộ cả từ UASB và các hồ phủ bạt. 

3.3.3. Đối với chất thải rắn 
3.3.3.1. Bã sắn 

Nhà máy An Thái ngoài sấy khô bã sắn làm thức ăn cho gia 

súc cũng có thể sản xuất ethanol từ bã sắn như Thái Lan, giúp nâng 

cao hiệu quả giải quyết vấn đề bã sắn phát sinh tại nhà máy.  

3.3.3.2. Vỏ sắn  

Xuất phát từ ý tưởng của người dân địa phương, họ xin vỏ và 

về để ủ làm phân bón cho cây trồng. Tuy nhiên phương pháp thực 

hiện của mỗi gia đình một kiểu mà không theo một quy trình nào, 

dẫn tới hiệu quả không cao và đôi lúc phát sinh những tác nhân ô 

nhiễm khác không kiểm soát được. Chính vì thế luận văn muốn tập 

trung nghiên cứu biện pháp sản xuất phân bón từ vỏ sắn để có 

phương pháp cũng như các thông số hợp lý nhất trong quá trình thực 

hiện. Nếu biện pháp này được thực hiện sẽ giải quyết được một 

lượng lớn chất thải của nhà máy đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế 

đáng kể. 

Phương pháp làm phân compost này được chi tiết hóa trong 

mục 3.4. 

3.3.4. Đối với tiếng ồn 
Do một số thiết bị máy móc khi lắp đặt không có thiết bị đệm 

chống rung nên gây ồn và chấn động khi hoạt động, do vậy cần bổ 

sung thêm đệm cao su dưới các động cơ này. Theo sổ bảo trì thiết bị 

của nhà máy cho thấy công tác duy tu bảo dưỡng không được thường 

xuyên và định kỳ, chỉ chờ đến khi máy móc hỏng hóc mới tiến hành 

sửa, do vậy nhiều máy móc phát ra tiếng ồn đáng kể theo thời gian sử 

dụng so với ban đầu, điều này cho thấy cần có lịch trình bảo dưỡng 

thường xuyên để giảm tiếng ồn đến công nhân. 

Hiện nay không gian sản xuất và không gian nghỉ ngơi và văn 

phòng của công ty chưa có biện pháp ngăn ồn và cách âm, do vậy 
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tiếng ồn sản xuất ảnh hưởng sang cả những khu vực khác, điều này 

đòi hỏi phải có không gian kín cho các máy móc sản xuất cũng như 

bố trí các vật liệu hút âm để giảm tiếng ồn do máy móc gây ra. 

Bên cạnh đó, một số máy móc đã được đầu tư khá lâu, gây 

nhiều tiếng ồn và rung động, công ty cần có chiến lược rà soát và 

thay mới các thiết bị này. 

3.4. Phân compost từ vỏ sắn 
Với 5 mẫu được thí nghiệm trong thời gian 6 tháng. Vỏ sắn 

được lấy trực tiếp từ nhà máy chế biến tinh bột sắn An Thái và được 

tiến hành thực nghiệm theo quy trình đã trình bày trong chương 2.  

3.4.1. Kết quả 
Sau 60 ngày ủ đã tạo ra được compost thành phẩm với kết quả 

được thể hiện ở bảng 3-1. 

Bảng 3-1. Đặc tính sản phẩm 

Đặc tính sản phẩm 

 Mô 

hình 1 

Mô 

hình 2 

Mô 

hình 3 

Mô 

hình 4 

Mô 

hình 5 

Nhiệt độ 40 39 36 34 30 

pH 7,0 6,7 6,7 6,5 6,3 

Độ ẩm (%) 61 53 56 54 52 

Tổng N (%) 1,15 1,51 2,51 2,63 2,75 

Tổng P (%) 0,31 0,36 0,37 0,41 0,85 

Tổng K (%) 0,64 0,69 1,70 2,73 3,22 

3.4.1.1. Độ sụt giảm thể tích 

Thể tích của 5 mô hình được trình bày theo bảng 3-2. 

Bảng 3-2. Độ sụt giảm thể tích của mô hình 

Ngày Mô hình 

1 (cm
3
) 2 (cm

3
) 3 (cm

3
) 4 (cm

3
) 5 (cm

3
) 

1 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 

3 45,00 44,89 44,22 43,86 42,36 

6 42,50 40,68 38,11 35,21 32,36 

9 40,00 36,08 33,47 28,55 24,27 

12 39,49 34,05 31,81 25,89 20,61 
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Ngày Mô hình 

1 (cm
3
) 2 (cm

3
) 3 (cm

3
) 4 (cm

3
) 5 (cm

3
) 

15 38,89 33,57 30,96 23,00 17,76 

18 38,00 32,68 29,96 22,11 15,87 

21 37,55 32,79 29,18 21,22 13,98 

24 37,00 31,96 28,00 20,09 12,49 

27 36,61 31,32 27,45 19,43 11,50 

30 36,34 30,76 26,85 18,75 10,70 

33 36,34 29,46 26,05 17,39 9,94 

36 36,34 28,56 25,49 16,19 8,62 

39 36,34 27,86 24,49 15,07 7,48 

42 36,34 27,20 23,62 14,07 6,16 

45 36,34 26,68 22,68 13,23 5,22 

48 36,34 26,68 22,21 12,56 4,65 

51 36,34 26,68 22,21 12,56 4,65 

54 36,34 26,68 22,21 12,56 4,65 

57 36,34 26,68 22,21 12,56 4,65 

60 36,34 26,68 22,21 12,56 4,65 
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Hình 3-14. Biến thiên của thể tích trong quá trình ủ 

 Nhận xét: 

Nhìn vào bảng 3-2 và hình 3-14 ta thấy trong những ngày đầu 

do vi sinh vật chưa thích nghi nên độ sụt giảm thể tích thấp, mô hình 

2 hầu như không sụt giảm. Từ ngày thứ 8 trở đi thể tích sụt giảm bắt 

đầu sụt giảm nhiều vì trong thời gian này vi sinh vật hoạt động mạnh 

và bắt đầu từ ngày 15 thì giảm dần bắt đầu chuyển sang giai đoạn ổn 
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định. Các mô hình khác nhau cho thấy thời kỳ ổn định khác nhau, cụ 

thể:  

Mô hình 1 tới ngày thứ 30 khối tích ổn định, gần như không 

thay đổi. Với mô hình 2 là ngày 45. Các mô hình 3,4,5 khá giống 

nhau, ngày 48. Do lúc này các VSV hoạt động chậm lại và bắt đầu 

ngừng tiêu hủy các hợp chất hữu cơ. 

Bên cạnh đó ta thấy sau khi kết thúc quá trình ủ, mô hình 1, 2 

thể tích còn lại nhiều hơn so với mô hình 3, 4, 5. Độ sụt giảm thể tích 

giảm mạnh theo thứ tự mô hình 5, 4, 3, 2, 1. Điều này chứng tỏ ở mô 

hình 3, 4, 5 có thổi khí cưỡng bức nên quá trình phân hủy xảy ra 

nhanh và hiệu quả hơn mô hình 1, 2 để thoáng khí tự nhiên. 

3.4.1.2. Nhiệt độ  

Kết quả đo nhiệt độ của các mô hình trong quá trình ủ như sau: 

Bảng 3-3. Nhiệt độ của các mô hình theo thời gian 

Ngày 
Nhiệt độ (

0
C) 

Mô hình 1 Mô hình 2 Mô hình 3  Mô hình 4 Mô hình 5  

1 40 40 40 40 40 

10 42 45 48 52 56 

20 41 43 45 40 35 

30 40 41 40 37 31 

40 40 39 36 34 30,5 

50 40 39 36 34 30 

60 40 39 36 34 30 

 

Hình 3-15. Biến thiên nhiệt độ 
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  Nhận xét: 

Nhìn vào hình 3-15 ta thấy có sự thay đổi nhiệt độ rõ rệt. Nhiệt 

độ cực đại ở các mô hình thường ở khoảng 10 ngày sau khi vận hành.  

Các mô hình 1,2 với chế độ làm thoáng khí tự nhiên, nhiệt độ 

cực đại không cao bằng các mô hình làm thoáng cưỡng bức (3, 4, 5), 

đối với mô hình 2 nhiệt độ tăng cao nhất là 45
o
C.  

Mô hình 3, 4, 5 ở với chế độ thổi khí cưỡng bức thì nhiệt độ 

tăng khá cao, trong đó mô hình 5 có nhiệt độ tăng cao nhất 56
o
C 

(Hình 3-15). Đây là mô hình có lượng khí cấp cưỡng bức nhiều nhất 

(thổi khí 1 ngày 3 lần, mỗi lần 30 phút). 

Từ ngày thứ 10 trở đi các mô hình để thoáng khí tự nhiên 1, 2: 

Mô hình 1 nhiệt độ bắt đầu giảm dần từ ngày thứ 10 đến ngày thứ 30 

và ổn định ở các ngày sau cùng là 40
o
C, mô hình 2 nhiệt độ bắt đầu 

giảm dần đến ngày thứ 40 và ổn định ở các ngày sau cùng là 39
0
C. 

Ở các mô hình thổi khí cưỡng bức 3, 4, 5 nhiệt độ bắt đầu giảm 

dần từ ngày thứ 10 đến ngày thứ 40 và bắt đầu ổn định ở những ngày 

sau cùng là 30 ÷ 36
o
C. 

Diễn biến nhiệt độ của các mô hình là tương tự nhau. Trong 

những ngày đầu, các mô hình xuất hiện những con ký sinh, tuy nhiên 

theo thời gian theo dõi khi nhiệt độ tăng lên ký sinh bắt đầu chết. 

Những ngày sau đó tất cả các mô hình đều xuất hiện mốc trắng và 

nhiệt độ giảm dần. Điều này cho thấy xuất hiện quá trình hình thành 

phân compost, vai trò của VSV không đáng kể, các vật chất không 

biến đổi nhiều, sản phẩn ở dưới dạng chất mùn, độ ẩm khá thấp và độ 

xốp khá lớn. 

3.4.1.3. Độ pH 

Giá trị pH được theo dõi trong quá trình ủ thể hiện ở bảng 3-4. 
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Bảng 3-4. Bảng dao động pH trong quá trình ủ 

Ngày 
pH 

Mô hình 1  Mô hình 2  Mô hình 3  Mô hình 4   Mô hình 5  

1 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

10 7,0 6,8 6,5 6,0 5,6 

20 7,1 7,0 6,9 7,2 7,5 

30 7,0 6,9 6,7 6,8 6,9 

40 7,0 6,8 6,5 6,4 6,6 

50 7,0 6,7 6,3 6,1 6,1 

60 7,0 6,7 6,3 6,1 6,1 
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Hình 3-16. Biến thiên giá trị pH 

  Nhận xét: 

Giá trị pH ở cả 5 mô hình đều nằm trong khoảng 6,1 – 7,3 là 

tối ưu cho vi sinh vật trong quá trình ủ phân rác. Nhìn vào bảng 3-4 

và hình 3-16, ta thấy giá trị pH của nhóm mô hình thổi khí cưỡng bức 

giảm nhanh trong 10 ngày đầu tiên, pH ở nhóm mô hình để thoáng 

khí tự nhiên có giảm nhưng tương đối ít. Chứng tỏ trong thời gian 

này ở nhóm mô hình thổi khí cưỡng bức vi sinh vật, nấm tiêu thụ các 

hợp chất hữu cơ và thải ra các axit hữu cơ mạnh, ở nhóm mô hình để 

thoáng khí tự nhiên thì yếu hơn. Toàn bộ các thí nghiệm đều không 

sử dụng hóa chất để điều chỉnh pH.  

Từ ngày thứ 10 đến ngày thứ 30 pH bắt đầu tăng lên lại, trong 
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thời gian này vi sinh vật tham gia vào quá trình phân hủy các axit 

hữu cơ sẽ tiếp tục bị phân hủy trong khối ủ nhưng ở mô hình để 

thoáng khí tự nhiên quá trình diễn ra chậm và không có sự thay đổi 

nhiều nhất là ở mô hình 1. 

3.4.1.4. Độ ẩm 

Để quá trình compost diễn ra tốt, nước được bổ sung thường 

xuyên để duy trì độ ẩm của nguyên liệu ủ trong khoảng 40 – 60%. 

Kết quả đo độ ẩm như sau: 

Bảng 3-5. Kết quả đo độ ẩm 

Ngày 
Độ ẩm (%) 

Mô hình 1  Mô hình 2  Mô hình 3  Mô hình 4  Mô hình 5  

1 75 75 75 75 75 

10 73 70 67 65 60 

20 67 63 60 59 54 

30 62 60 56 54 49 

40 65 70 69 67 63 

50 62 68 65 60 58 

60 61 53 56 54 52 

 

Hình 3-17. Biến thiên độ ẩm 

 Nhận xét: 

Nhìn vào bảng 3-5 và hình 3-17, ta thấy độ ẩm ở những ngày 

đầu không nằm trong khoảng tối ưu cho vi sinh vật phát triển. Vào 

những ngày đầu độ ẩm trong khối ủ cao do tính chất của nguyên liệu 
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đầu vào. Từ ngày 20 trở đi, mô hình 3, 4, 5 có độ ẩm nằm trong 

khoảng tối ưu 52 ÷ 60%. 

Do quá trình bổ sung nước thường xuyên trong quá trình ủ nên 

độ ẩm của các mô hình được duy trì trong khoảng: 

Mô hình 1: Từ 61% ÷ 75% 

Mô hình 2: Từ 53% ÷ 75% 

Mô hình 3: Từ 56% ÷ 75% 

Mô hình 4: Từ 54% ÷ 75% 

Mô hình 5: Từ 52% ÷ 75% 

Độ ẩm luôn được đảm bảo giá trị cần thiết trong quá trình ủ 

compost. Độ ẩm có sự thay đổi giữa các mô hình là do quá trình bổ 

sung nước bằng tay nên có sự biến thiên khác nhau. 

3.4.2. Thảo luận 
Kết thúc 60 ngày ủ compost với vật liệu vỏ sắn, nhìn chung 

trong thời gian ủ, nhiệt độ môi trường xung quanh khá cao cùng với 2 

hình thức ủ (cấp khí cưỡng bức kết hợp đảo trộn bằng tay, để thoáng 

khí tự nhiên kết hợp đảo trộn bằng tay) có thể không đều nên đã ảnh 

hưởng một phần nào đó đến chất lượng của phân. 

Các mô hình có thể tích sụt giảm nhiều khi: Mô hình 1 có nhiệt 

độ từ 40 ÷ 42 
0
C, pH dao động từ 7,0 ÷ 7,3, độ ẩm dao động từ 67 ÷ 

75%; Mô hình 2 có nhiệt độ từ 40 ÷ 45 
0
C, pH dao động từ 6,5 ÷ 7,3, 

độ ẩm dao động từ 63 ÷ 75%; Mô hình 3 có nhiệt độ từ 40 ÷ 48 
0
C, 

pH dao động từ 6,5 ÷ 7,3, độ ẩm dao động từ 60 ÷ 75%; Mô hình 4 

có nhiệt độ từ 40 ÷ 52 
0
C, pH dao động từ 6,0 ÷ 7,3, độ ẩm dao động 

từ 59 ÷ 75%; Mô hình 5 có nhiệt độ từ 40 ÷ 56 
0
C, pH dao động từ 

5,6 ÷ 7,5, độ ẩm dao động từ 54 ÷ 75%. 

Các mô hình 1, 2, 3 trong khoảng thời gian có thể tích sụt giảm 

nhiều nhất, các giá trị nhiệt độ, pH, độ ẩm vẫn không nằm trong 

khoảng tối ưu. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến thể tích khối ủ sụt 

giảm không đáng kể. 
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Các mô hình 4, 5 trong khoảng thời gian có thể tích sụt giảm 

nhiều nhất, các giá trị nhiệt độ, pH, độ ẩm nằm trong khoảng tối ưu. 

Vì vậy ta xét hai mô hình 4, 5 nhận thấy: Nên chọn mô hình cấp khí 

cưỡng bức có đảo trộn, chế độ cấp khí 3 lần/ngày để cho kết quả tối 

ưu, nếu cho cấp khí nhiều hơn 3 lần/ ngày thì những ngày đầu pH 

tăng cao dẫn đến khí NH3 thất thoát nhiều gây mùi hôi, hơn nữa cấp 

khí nhiều cũng dẫn đến chi phí làm phân cao.  

Trong quá trình ủ phân, các giá trị nhiệt độ, pH, độ ẩm chưa 

hoàn toàn đạt khoảng tối ưu nên đã làm cho quá trình ủ kéo dài đến 

60. Do đó, trong quá trình ủ cần lưu ý các chỉ số trên rút ngắn thời 

gian ủ phân. 

Để quá trình ủ phân đạt hiệu quả cáo ta nên duy trì nhiệt độ 

trong khoảng từ 50 ÷ 60
0
C, pH trong khoảng từ 6,0 ÷ 7,5, độ ẩm 

trong khoảng từ 50 ÷ 60%. Nếu trong quá trình ủ gặp sự cố, các giá 

trị trên không nằm trong khoảng tối ưu ta có thể khắc phục bằng 

cách: Độ ẩm thấp ta có thể thêm nước dưới dạng sương, độ ẩm cao ta 

có thể bổ sung thêm vỏ sắn khô; nếu nhiệt độ không tăng lên thì khối 

ủ không đạt yêu cầu có thể do thiếu ẩm, thiếu vi sinh vật hoặc do nén 

lên các vật liệu quá chặt; ta có thể bổ sung chế phẩm để tăng khả 

năng hoạt động của VSV. 

Trong thí nghiệm ủ phân được nêu tại luận văn này, sản phẩm 

sau khi sàn lọc qua rây thì đem sản phẩm phân tích tỷ lệ N, P, K được 

kết quả như trình bày ở bảng 3-6. 

Bảng 3-6. Kết quả phân tích mẫu sau khi kết thúc quá trình ủ 

compost 

Thành 

phần 

Hàm lượng (%) 

Mô hình 

1  

Mô hình 

2  

Mô hình 

3  

Mô hình 

4  

Mô hình 

5  

N 1,15 1,51 2,51 2,63 2,75 

P 0,31 0,36 0,37 0,41 0,85 

K 0,64 0,69 1,70 2,73 3,22 
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Từ kết quả trên cho thấy sản phẩm không đạt tiêu chuẩn về 

phân hữu cơ vi sinh từ chất thải rắn của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn, vì vậy cần phải bổ sung thêm phân hóa học NPK để 

đáp ứng tiêu chuẩn ngành 10 TCVN 562 – 2002 (Phụ lục 1). 

So sánh giữ hai hình thức ủ (thóang khí tự nhiên và cưỡng bức) 

thì các mô hình thổi khí cưỡng bức đạt hiệu quả cao hơn để thoáng 

khí tự nhiên. Chứng tỏ khi được thổi khí cưỡng bức thì quá trình 

phân hủy chất hữu cơ (vỏ sắn) sẽ diễn ra nhanh và hiệu quả hơn. 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 

4.1. KẾT LUẬN 
 Nhà máy chế biến tinh bột sắn An Thái đi vào hoạt động đã 

giải quyết việc làm cho lao động địa phương vào sự phát triển kinh tế 

địa phương. Chính vì vậy phải tìm ra hướng để nhà máy phát triển 

sao cho tốt nhất mà không ảnh hưởng đến môi trường.  

Trong quá trình hoạt động, nhà máy cũng khá quan tâm đến 

vấn đề môi trường. Cơ sở vật chất phục vụ công tác bảo vệ môi 

trường cũng đã được nhà máy đặc biệt đầu tư. Tuy vậy, một số vấn 

đề về môi trường nhà máy vẫn chưa biết cách để khắc phục và xử lý 

như hệ thống xử lý nước thải của nhà máy chưa thực sự hiệu quả, bụi 

tinh bột thất thoát khá lớn nhưng vẫn chưa có biện pháp khắc phục, 

bã sắn mới chỉ dừng lại ở việc sấy khô làm thức ăn gia súc, vỏ sắn 

được tập trung thành đống và phun chế phẩm để khử mùi hôi chứ 

chưa có biện pháp xử lý triệt để. 

 Với hiện trạng và những vấn đề đề cập như ở trên sẽ làm ảnh 

hưởng đến môi trường xung quanh, sức khỏe của CBCNV làm việc 

tại nhà máy cũng như nười dân sống lân cận khu vực nhà máy. Đề tài 

luận văn đã đưa ra những giải pháp phần nào giúp khắc phục, giải 

quyết đến mức có thể các vấn đề môi trường của nhà máy: Xử lý 
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nước thải bằng bể UASB kết hợp các hồ sinh học để thu hồi triệt để 

lượng khí phát sinh phục vụ đốt lò sấy tinh bột cũng như bã sắn, lắp 

đặt hệ thống thu hồi tinh bột tháp rửa khí sau các thiết bị thu hồi tinh 

bột bằng xyclon để thu hồi thêm được 90% của 5% lượng bột thất 

thoát, bã sắn ngoài sấy khô làm thức ăn cho gia súc cũng có thể sản 

xuất ethanol từ bã sắn như Thái Lan, tại nhà máy vỏ sắn thải đang là 

nguồn gây ô nhiễm không kiểm soát được nên trong luận văn này vỏ 

sắn được tập trung nghiên cứu làm phân compost và đưa rac các 

thông số hợp lý nhất tại mục 3.4.2. 

4.2. KIẾN NGHỊ 
Các vấn đề môi trường của nhà máy hiện nay vẫn còn tồn tại 

nhiều. Các vấn đề này đồi hỏi có cần có sự quan tâm một cách đồng 

bộ từ Ban Lãnh đạo nhà máy đến các bộ phận phòng ban. Đề tài luận 

văn được thực hiện tại Nhà máy chế biến tinh bột sắn An Thái nhưng 

nó cũng phù hợp để áp dụng cho các nhà máy chế biến tinh bột sắn 

khác.  

Sau khi tiến hành các biện pháp mà đề tài đưa ra, nhà máy nên 

chú ý kiểm soát quá trình sản xuất để hạn chế đến mức thấp nhất các 

chất thải phát sinh.  

Đối với vấn đề vỏ sắn, nếu có đủ thời gian, luận văn sẽ nghiên 

cứu thêm ảnh hưởng của compost tạo thành lên sự sinh trưởng, phát 

triển, ra hoa, kết quả cũng như chất lượng của sản phẩm đối với cây 

nông nghiệp ngắn ngày và cây công nghiệp lâu năm. 

 Ngoài ra, chúng ta cần phải vận động, tuyên truyền người 

dân tận dụng vỏ sắn để sản xuất và sử dụng phân compost rộng rãi. 

Chính vì vậy cần có sự đầu tư và hỗ trợ của Nhà nước trong việc 

khuyến khích nhà nông sử dụng phân hữu cơ nhiều hơn thay vì sử 

dụng phân bón hóa học. 
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