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Tóm tắt: 

Nước ta là một nước nông nghiệp, do đó nguồn phụ phẩm nông, lâm nghiệp là rất lớn, việc nghiên cứu 
các công nghệ và thiết bị để khai thác nguồn năng lượng sinh khối (biomass) từ phế thải nông, lâm 
nghiệp này là rất cần thiết, nhất là trong bối cảnh thiếu hụt năng lượng ngày càng trở nên trầm trọng như 
hiện nay ở nước ta. Sử dụng Biomass vừa giảm việc sử dụng nguồn năng lượng truyền thống như thuỷ 
điện, dầu mỏ và than đá vừa làm giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời xử lý các phụ phẩm nông, lâm 
nghiệp sẽ giảm được mức độ ô nhiễm môi trường. Phương pháp hóa khí Biomass có nhiều ưu điểm hơn 
so với các phương pháp đốt thông thường. Bài báo này giới thiệu một số kết quả nghiên cứu bếp hoá khí 
(Gasification) qui mô gia đình, hy vọng các kết quả nghiên cứu có thể áp dụng được cho khu vực hộ gia 
đình nông thôn 
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Abstract: 

Vietnam is an agricultural country, so the biomass sources from agriculture and forestry are potential. 
Therefore, researching on technologies and equipment to utilize such sources is needed, especially in the 
context of serious lack of energy source in our country. Efficiently using biomass sources helps to reduce 
dependence on traditional energy resources such as hydropower, coal and oil power, and decrease the 
carbon dioxide emission. Furthermore, it also helps to deal with pollution due to residue from argricultrure 
processes. Gasification biomass methods have more advantages compared to direct burning in 
combustion. This paper presents some results of research on gasification stove on household scale [1], 
with the hope that it will contribute to application for households in rural areas. 
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