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Tóm tắt: 

Ngành chế biến tinh bột sắn (TBS) là một trong những ngành sản xuất mang lại nhiều giá trị xuất 
khẩu và tạo ra một lượng lớn công việc cho người dân địa phương, cũng như góp phần đáng kể 
vào chính sách xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam. Tuy nhiên, để sản xuất ra sản phẩm tinh bột sắn, 
các nhà máy sản xuất đã sử dụng nhiều nước và thải ra một lượng lớn nước thải giàu chất hữu cơ 
và các chất dinh dưỡng. Trong quá trình xử lý lượng nước thải này, hệ thống xử lý nước thải tinh 
bột sắn đã làm phát sinh một lượng lớn khí nhà kính. Bài báo này tập trung xác định lượng CH4 
phát thải từ hoạt động xử lý nước thải tại một số nhà máy chế biến tinh bột sắn tại Việt Nam. Từ 
quá trình khảo sát, thu thập dữ liệu tại 19 nhà máy chế biến tinh bột sắn có công suất từ 50  - 450 
tấn sản phẩm (sp)/ngày và sử dụng phương pháp IPCC 2006 để xác định được tổng lượng phát 
thải khí nhà kính. Theo đó lượng phát thải khí nhà kính là 93.089 tấn CO2tđ/năm và lượng CH4  
thu hồi phục vụ sản xuất là 19.727 tấn CH4/năm  
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Abstract: 

Cassava processing is one of the industries that has created huge value of exports and much 
employment for local people, and contributed significantly to the poverty elimination in Viet 
Nam. However, cassava processing consumes huge amount of water supply and discharges a 
large amount of wastewater containing high organic matters and nutrients. During the process of  
treating this wastewater, the cassava wastewater treatment system also generates a large number 
of greenhouse gases. This article concentrates on inventory of the total amount CH4 emitted from 
the wastewater treatment system of some cassava processing plants in Vietnam. Through a 
survey conducted at 19 cassava processing plants having the productivity capacity ranging from 
50-450 tons of products/day, the data has been collected. The 2006 IPCC Guidelines have been 
used to inventory the total number of greenhouse gas emissions. Accordingly, the number of 
greenhouse gas emissions is 93,089 tons CO2e/year and the amount of recovered CH4 for the 
production is 19,727 tons CH4/year.   
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