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Tóm tắt: 

Ô nhiễm rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn và miền núi đang ngày càng nghiêm trọng, ảnh 
hưởng lớn đến sức khỏe và đời sống của người dân. Việc nghiên cứu tính toán thiết kế chế tạo 
một mô hình lò đốt rác quy mô hộ gia đình là cấp thiết để giải quyết một phần vấn đề ô nhiễm 
rác thải ở vùng nông thôn. Bài báo đã phân tích đánh giá hiện trạng ô nhiễm rác thải ở nông thôn, 
các phương pháp xử lý hiện nay. Từ các cơ sở lý thuyết, tác giả đề xuất một mô hình lò đốt rác 
gồm buồng đốt và buồng sấy nhằm sấy rác trước khi đốt trong lò. Để đánh giá khả năng làm việc 
của mô hình đề xuất, các tác giả đã tính toán, thiết kế và xây dựng một mô hình lò đốt rác với 
công suất 15 kg/h. Từ mô hình thực nghiệm, các tác giả đã tiến hành đánh giá các kết quả thực 
nghiệm. Các kết quả ban đầu thu được là rất khả quan với nhiệt độ buồng đốt có thể đạt 840°C; 
độ ẩm của rác sau khi sấy 30 phút giảm từ 32% xuống còn 24%.    
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Abstract: 

Contamination of domestic waste in rural and mountainous areas of Vietnam is increasingly 
serious, affecting the health and well-being of people. It is imperative to study the design and 
calculation of an incinerator model for households in order to solve problems of waste pollution 
in rural areas. The aim of this paper is to propose an incinerator model for households in rural 
area with low costs, easy operation and implementation. The novel model has a waste drying 
chamber that helps to reduce the humidity of the waste. To assess the viability of  the proposed 
model, the authors have calculated, designed and constructed a model of incinerator with a 
capacity of 15 kg/h. The experimental results show that the temperature of combustion chamber 
can reach 824°C; the moisture content of the garbage can be reduced from 32% to 24% after 30 
minutes of drying in the chamber.  
 

         Key words: Domestic waste; Incinerator; Chamber; Waste treatment; Household.  

 


