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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt

Chữ viết đầy đủ

BOD

Biochemical Oxygen Demand (Nhu cầu oxy sinh hoá học)

COD

Chemical Oxygen Demand (Nhu cầu oxy hoá học)

CPI

Hợp phần sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp

CPC

Trung tâm sản xuất sạch

DCE

Chƣơng trình Hợp tác Việt Nam Đan Mạch về Môi trƣờng

SS
SXSH

Suspended Solid (Chất rắn lơ lửng)
Cleaner Production (Sản xuất sạch hơn)
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Mở đầu
Sản xuất sạch hơn (SXSH) đƣợc biết đến nhƣ một tiếp cận giảm thiểu ô nhiễm
tại nguồn thông qua việc sử dụng nguyên nhiên vật liệu có hiệu quả hơn. Việc
áp dụng sản xuất sạch hơn không chỉ giúp các doanh nghiệp cắt giảm chi phí
sản xuất, mà còn đóng góp vào việc cải thiện hiện trạng môi trƣờng, qua đó
giảm bớt chi phí xử lý môi trƣờng.
Tài liệu hƣớng dẫn SXSH trong ngành sản xuất các sản phẩm dừa đƣợc biên
soạn trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam
(VNCPC), trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội và Hợp phần SXSH trong công
nghiệp (CPI), thuộc chƣơng trình Hợp tác Việt Nam Đan Mạch về Môi trƣờng
(DCE), Bộ Công thƣơng.
Mục tiêu chính của tài liệu hƣớng dẫn này là nhằm từng bƣớc hƣớng dẫn thực
hiện đánh giá SXSH (CPA) cho quá trình sản xuất 05 sản phẩm dừa chính bao
gồm: kẹo dừa,thạch dừa, cơm dừa sấy khô, chỉ dừa và than thiêu kết.
Các cán bộ biên soạn kết hợp với chuyên gia chuyên ngành đã dành nỗ lực cao
nhất để tổng hợp thông tin liên quan đến các loại hình công nghệ sản xuất các
sản phẩm dừa nói trên, các vấn đề liên quan đến SXSH và môi trƣờng cũng
nhƣ các thực hành tốt nhất có thể áp dụng đƣợc trong điều kiện ở Việt Nam.
Mặc dù SXSH đƣợc giới hạn trong việc thực hiện giảm thiểu ô nhiễm tại nguồn,
tài liệu hƣớng dẫn SXSH này cũng bao gồm thêm một chƣơng về xử lý môi
trƣờng để các doanh nghiệp có thể tham khảo khi tích hợp SXSH nhằm đáp
ứng các tiêu chuẩn môi trƣờng.
Hợp phần SXSH trong công nghiệp và Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam xin
chân thành cảm ơn Chính phủ Đan Mạch, thông qua tổ chức DANIDA đã hỗ trợ
thực hiện tài liệu này. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của
TS. Ngô Thị Lam Giang,Viện Nghiên cứu dầu và cây có dầu, thành phố Hồ Chí
Minh và đặc biệt là sự góp ý quí báu của các đại biểu thuộc sở KH và CN,sở
Công Thƣơng,Hiệp hội Dừa và các doanh nghiệp chế biến các sản phẩm dừa
tỉnh Bến Tre và Trà Vinh tham dự hội thảo “Đóng góp ý kiến tài liệu hƣớng dẫn
SXSH ngành chế biến dừa” tổ chức ngày 22/12/2010 tại Bến Tre để hoàn thiện
tài liệu hƣớng dẫn này.
Mọi ý kiến đóng góp, xây dựng tài liệu xin gửi về: Văn Phòng Hợp phần SXSH
trong công nghiệp, email: cpi-cde@vnn.vn hoặc Trung tâm Sản xuất sạch Việt
Nam, email: vncpc@vncpc.org.
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1. Giới thiệu chung
Chương này cung cấp thông tin về tình hình sản xuất, xu hướng phát triển của thị trường,
cũng như thông tin cơ bản về các sản phẩm dừa ở Việt nam.

1.1. Mô tả ngành dừa Việt Nam
Cây dừa sinh trƣởng và phát triển thích hợp ở vùng nhiệt đới, đặc biệt là các
nƣớc thuộc khu vực châu Á – Thái Bình Dƣơng nhƣ Ấn Độ, Srilanka,
Indonexia, Philippin và Việt Nam.
Ở nƣớc ta cây dừa đƣợc trồng từ rất lâu đời ở khắp các miền nhƣng tập trung
nhiều ở miền Nam, đặc biệt là ở Đồng bằng sông Cửu Long và vùng Duyên hải
Nam Trung Bộ nhƣ Bến Tre, Trà Vinh, Bình Định, Phú Yên. Theo số liệu thống
kê của Viện Qui Hoạch và thiết kế nông nghiệp thì tổng diện tích trồng dừa của
cả nƣớc năm 2008 là 135.000 ha. Diện tích trồng dừa từ năm 2004 đến 2008
trên cả nƣớc tăng không đáng kể (hình 1), song riêng ở tỉnh Bến Tre thì tăng
đáng kể, khoảng 26%. Theo số liệu thống kê năm 2008 Bến Tre có khoảng
47600 ha trồng dừa,tiếp theo Bến Tre là Trà Vinh có 13.000 ha, Bình Định
11.000 ha, Tiền Giang 9.900 ha, còn lại là các tỉnh khác nhƣ Cà Mau, Kiên
Giang, Vĩnh Long. Nếu tính đến tháng 9/2010, Bến Tre vẫn là tỉnh đứng đầu về
diện tích trồng dừa với diện tích 50.640 ha và Trà Vinh đứng thứ hai với diện
tích 14.000 ha.

Hình 1. Diện tích trồng dừa ở Việt Nam
Dừa bắt đầu cho thu hoạch quả hàng tháng bắt đầu từ năm thứ 5 sau khi
trồng và thời gian thu hoạch kéo dài hơn 50 năm sau. Sản lƣợng dừa (tính theo
cơm dừa: corpa) năm 2004 là 960.100 tấn và năm 2008 là 1.027.800 tấn, tăng
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7%. Nếu tính sản lƣợng là quả dừa thì năm 2004 đạt 677,4 triệu quả và năm
2008 khoảng 738,0 triệu quả. Riêng với Bến Tre, diện tích trồng dừa và sản
lƣợng dừa đứng đầu cả nƣớc có sản lƣợng năm 2008 lên tới 353 triệu quả
(bảng 1)
Bảng 1: Phát triển diện tích và sản lƣợng dừa tỉnh Bến Tre
Năm

1995

2000

2005

2008

Diện tích (1000 ha)

32,4

37,8

37,6

47,6

Sản lƣợng (triệu quả)

208

231

259

353

Nguồn: Bến Tre, xứ sở dừa Việt Nam – Báo cáo của Sở Công Thương 2009
Song song với sự phát triển về diện tích trồng dừa và sản lƣợng thì ngành công
nghiệp chế biến sản phẩm dừa ở các tỉnh cũng đang đƣợc quan tâm và phát
triển. Ngoài sản phẩm truyền thống trong chế biến thực phẩm từ cơm dừa là
kẹo, bánh, đồ uống thì dừa còn có rất nhiều công dụng khác, tạo ra nhiều sản
phẩm khác nhƣ chỉ xơ dừa, thảm dừa, giá thể ƣơm cây giống, than thiêu kết có
giá trị kinh tế cao. Nguồn khai thác để tạo ra các sản phẩm dừa chủ yếu là từ
quả dừa.
Hiện tại, việc sản xuất và chế biến các sản phẩm từ quả dừa ở Việt Nam mang
tính thủ công và nhỏ lẻ, rải rác tại các tỉnh. Công nghiệp chế biến dừa chủ yếu
tập trung ở Bến Tre và một số cơ sở ở Trà Vinh, Bình Định. Tỉnh Bến Tre có
khoảng 70 doanh nghiệp có qui mô công nghiệp vừa lớn, cùng hàng trăm cơ sở
nhỏ, hộ gia đình sản xuất và chế biến các sản phẩm dừa phục vụ thị trƣờng nội
địa và xuất khẩu. Các sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng trong những năm gần
đây (bảng 2), đặc biệt với các sản phẩm cơm dừa nạo sấy, chỉ xơ dừa và than
thiêu kết.
Bảng 2: Phát triển các sản phẩm dừa tỉnh Bến Tre
Năm
2000

2005

2008

2009

620

13.402

14.725

17.000

Kẹo dừa

2.292

5.285

8.954

7.500

Chỉ xơ dừa

30.120

65.501

65.648

72.000

Than gáo dừa

13.379

13.745

15.618

16.000

64

72

98

109

Sản phẩm dừa (tấn)
Cơm dừa nạo sấy

Dừa trái tƣơi (triệu quả)

Nguồn: Bến Tre xứ sở dừa Việt Nam. Báo cáo của Sở Công Thương Bến Tre
2009

6

Sản phẩm dừa của Bến Tre đƣợc xuất khẩu tới thị trƣờng của 80 nƣớc trong
đó chủ yếu tập trung là Trung Quốc, các nƣớc trong khối E.U, Hàn Quốc, Nhật,
Đài Loan, ... Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm dừa năm 2008 là 80,37 triệu USD,
chiếm 43% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Các sản phẩm dừa đã góp phần to
lớn vào sự phát triển kinh tế, công cuộc xóa đói giảm nghèo, giải quyết công ăn
việc làm cho hàng ngàn lao động, cải thiện đời sống của ngƣời dân đồng thời
đóng góp một phần đáng kể vào ngân sách của địa phƣơng tại tỉnh Bến Tre.
Sau Bến Tre là Trà Vinh, có một số nhà máy chế biến sản phẩm dừa xuất khẩu
nhƣ cơm dừa nạo sấy làm nguyên liệu trong chế biến thực phẩm xuất khẩu
sang châu Âu và Mỹ (công ty Phú Vinh có công suất 1800 tấn cơm dừa nạo
sấy/năm; công ty Trà Bắc 1500 tấn/năm…)

1.2. Thành phần của quả dừa và các sản phẩm từ quả
dừa
Cây dừa đƣợc mệnh danh là “cây của cuộc sống” bởi tất cả các thành phần của
cây dừa từ thân, lá, quả dừa đều có thể sử dụng phục vụ đời sống của con
ngƣời, đặc biệt là quả dừa. Quả dừa có khối lƣợng trung bình 1,2 kg/quả, bao
gồm lớp vỏ xơ bên ngoài sau đến lớp vỏ cứng hay gọi gáo dừa, tiếp theo là lớp
vỏ nâu bao lớp cơm dừa và nƣớc dừa. Tỷ lệ các thành phần đó trong quả dừa
đƣợc tính bằng phần trăm khối lƣợng nhƣ sau:
- Xơ dừa: 35 %

- Cơm dừa: 28 %

- Gáo dừa: 12 %

- Nƣớc dừa: 25 %

Các thành phần này của quả dừa đƣợc sử dụng làm nguyên liệu chính để sản
xuất ra các loại sản phẩm khác nhau, hình thành một chuỗi sản phẩm có giá trị
cao trong thị trƣờng trong và ngoài nƣớc.
Các sản phẩm điển hình gồm có:
-

Kẹo, bánh đƣợc chế biến từ nƣớc cốt dừa do ép cơm dừa

-

Thạch dừa từ nƣớc dừa.

-

Cơm dừa nạo sấy đƣợc chế biến từ cơm dừa tƣơi.

-

Chỉ dừa để tết thừng, làm thảm, đệm, v.v... đƣợc làm từ các thành phần
nhƣ xơ dừa.
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-

Than thiêu kết, than hoạt tính hoặc các mặt hàng thủ công, mỹ nghệ
đƣợc sản xuất gáo dừa.

Thành phần và sản phẩm từ quả dừa đƣợc mô tả tóm tắt trên Hình 2.

Hình 2. Thành phần và các sản phẩm từ dừa
Quả dừa có hữu dựng nhƣ vậy, song vấn đề tổ chức và quản lý sản xuất sao
cho tận dụng hết các thành phần của quả dừa để tạo ra chuỗi sản phẩm có giá
trị kinh tế, đồng thời giảm đƣợc chất thải gây ô nhiễm môi trƣờng.
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2. Qui trình công nghệ, sử dụng tài nguyên, ô
nhiễm môi trường và tiềm năng SXSH
Chương này cung cấp thông tin đặc thù về quy trình công nghệ sản xuất, tiêu thụ
nguyên, nhiên, vật liệu và tác động của quá trình sản xuất đến môi trường, cũng như
tiềm năng áp dụng SXSH trong ngành sản xuất các sản phẩm dừa.

2.1. Ngành sản xuất kẹo dừa
Kẹo dừa là một loại kẹo đƣợc chế biến từ nguyên liệu chính là cơm dừa và
đƣờng mạch nha. Đây là loại kẹo đặc sản và là một nghề thủ công truyền thống
mang đậm văn hóa xứ sở. Việt Nam có nhiều vùng trồng dừa nhƣng Bến Tre
chính là nơi ra đời và phát triển nghệ thuật chế biến kẹo dừa.
Kẹo dừa Bến Tre có nguồn gốc từ huyện Mỏ Cày. Theo các tƣ liệu sƣu tầm
đƣợc thì ngƣời đầu tiên làm ra kẹo là bà Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1914, cƣ
ngụ tại khu phố 1, thị trấn Mỏ Cày. Kẹo dừa lúc đó có tên là kẹo Mỏ Cày. Vào
năm 1970, bà Nguyễn Thị Vinh, sinh năm 1945, cƣ ngụ tại thị xã Bến Tre, thay
đổi mới cách chế biến kẹo. Bà thành lập cơ sở sản xuất kẹo dừa Thanh Long,
cơ sở đầu tiên ở thị xã Bến Tre, và từ đó tạo ra tên kẹo dừa Bến Tre.
Không riêng gì Việt Nam, tại Trung Quốc, Thái Lan và một số nƣớc khác cũng
có kẹo dừa. Tuy nhiên quy trình chế biến và hƣơng vị hoàn toàn khác kẹo dừa
Việt Nam. Vụ việc tranh chấp bản quyền và thƣơng hiệu kẹo dừa nổi tiếng nhất
là sự kiện năm 1998, doanh nghiệp Hai Tỏ (Phạm Thị Tỏ - Bến Tre) sang Trung
Quốc kiện một cơ sở sản xuất đã nhái kẹo dừa "Bến Tre" tại đảo Hải Nam và
đã thắng kiện. Thƣơng hiệu kẹo dừa Hai Tỏ đã trở nên nổi tiếng và là kẹo dừa
mang nhãn hiệu Việt Nam xuất khẩu sang các nƣớc.

2.1.1. Mô tả quy trình công nghệ sản xuất
Quá trình sản xuất kẹo dừa gồm các bƣớc: chuẩn bị nguyên liệu (rửa, nghiền
ép), pha trộn (nấu) và cô đặc, hoàn thiện sản phẩm (định hình, cắt, gói viên và
đóng túi.
Dƣới đây là sơ đồ công nghệ và các nguyên liệu đầu vào và các phát thải đi
kèm đặc trƣng.
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Cơm dừa

Bùn thải
Nƣớc thải

Rửa

Nƣớc

Điện

Nghiền mịn

Rơi vãi cơm dừa

Điện

Ép

Cơm dừa thải
Sữa dừa rơi vãi

Đƣờng, mạch nha, phụ liệu
Điện, củi

Khói bụi, hơi nƣớc
Tro thải

Nấu

Xác dừa
Tạp chất

Lọc

Điện
Củi

Kẹo cháy
Khói bụi, hơi nƣớc, tro thải

Cô đặc

Định hình, cắt

Dầu ăn

Đầu mẩu kẹo

Giấy fan, giấy gói

Gói viên

Giấy gói hỏng, kẹo hỏng

Túi

Đóng gói

Túi hỏng
Kẹo hỏng

Đóng thùng sản phẩm

Hình 3. Sơ đồ công nghệ sản xuất kẹo dừa
2.1.1.1 Rửa cơm dừa
Nguyên liệu cơm dừa thƣờng
đƣợc chứa trong các vỏ bao dứa
và đƣợc vận chuyển về nhà máy
sản xuât kẹo bằng các phƣơng
tiện vận tải hạng nhẹ (xe tải nhỏ,
xe lam...), thậm chí trong một số
trƣờng hợp khi lƣợng cơm dừa ít
ngƣời ta có thể vận chuyển thủ
công bằng xe máy cá nhân. Tại
nhà máy chế biến, cơm dừa
đƣợc dỡ khởi bao, sau đó cho
vào các rổ sắt nhỏ, rửa thủ công

Hình 4. Rửa cơm dừa
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bằng cách xóc đều rổ cơm dừa trong bể nƣớc. Bể này đƣợc cấp nƣớc rửa
bằng vòi nƣớc chảy tràn liên tục. Sau đó cơm dừa đƣợc vớt ra cho vào các rọ
sắt để ráo nƣớc và đƣợc vận chuyển bằng xe cải tiến sang máy nghiền.
2.1.1.2 Nghiền
Cơm dừa sau khi rửa và ráo
nƣớc sẽ đƣợc nạp vào phễu
nạp liệu của máy nghiền. Đây
là dạng máy nghiền búa hoạt
động liên tục, cấp liệu bằng vít
tải ruột gà, động cơ điện của
máy nghiền là 10 HP, công
suất nghiền khoảng 500 kg/h.
Tại đây vít tải của máy sẽ vận
chuyển cơm dừa vào máy
nghiền, cơm dừa miếng sẽ
đƣợc nghiền thành bột mịn.
Sản phẩm mịn ra khỏi máy
Hình 5. Nghiền cơm dừa
đƣợc chứa tạm thời trong khay
chứa inox, sau đó đƣợc gói thủ công vào các tấm vải ni lông tạo thành các
bánh hình tròn đƣờng kính 40cm (phù hợp với kích thƣớc thớt ép của máy ép)
và chuyển sang máy ép.
2.1.1.3 Ép thủy lực
Các bao bột cơm dừa mịn đƣợc nạp vào máy ép thủy lực chạy dầu. Máy ép
hoạt động bằng điện theo nguyên tắc gián đoạn: công nhân nạp khoảng 10-12
bao/mẻ vào máy, sau đó điều khiển
máy bơm dầu thủy lực tạo áp suất lên
thớt ép, từ từ ép từ trên xuống. Các
bao cơm dừa sẽ bị ép bởi thớt ép tạo
ra áp lực cao để sữa dừa tách ra khỏi
cơm dừa. Sữa dừa chảy ra khỏi bao
chứa sẽ đƣợc thu hồi vào chậu nhựa
nhựa đặt phía dƣới máy ép. Sau khi
sữa dừa đã đƣợc tách hết khỏi cơm
dừa, công nhân điều khiển bơm dầu
nâng thớt ép lên và dỡ các bao bã
cơm dừa ra khỏi máy và thải bỏ bã về
nơi qui định. Quy trình ép đƣợc lặp lại
liên tục cho đến khi hết nguyên liệu
nghiền. Sữa dừa sẽ đƣợc chuyển
sang bƣớc công nghệ tiếp theo. Bã
cơm dừa đƣợc thu hồi là sản phẩm
phụ của nhà máy kẹo, đƣợc bán cho
các cơ sở sản xuất dầu dừa tiếp tục
Hình 6. Ép cơm dừa
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ép thu hồi lấy phần dầu dừa dƣ còn lại trong bã dừa trƣớc khi chuyển đi làm
nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi.
2.1.1.4 Nấu
Sữa dừa đƣợc chuyển sang nồi nấu kẹo. Thông thƣờng nồi nấu gồm hai chảo
sắt có sức chứa 200kg, có trang bị máy khuấy chạy bằng động cơ điện, đốt
bằng củi. Tại đây sữa dừa đƣợc cho thêm đƣờng, mạch nha và các nguyên liệu
phụ tạo hƣơng vị nhƣ: sữa, cacao hay sầu riêng tùy theo loại kẹo định sản xuất.
Hỗn hợp này đƣợc đun nóng và khuấy trộn liên tục bằng máy khuấy cho đến
khi đƣờng và nha hoà tan
đều với nƣớc dừa thành
dung dịch nƣớc hòa. Sau đó
dung dịch đƣợc lọc kỹ qua
vải lọc để tách hoàn toàn xác
dừa và các tạp chất rắn lơ
lửng.
Công thức làm kẹo truyền
thống tại Bến Tre nhƣ sau:
nƣớc dừa 0,7 kg, đƣờng
0,35 kg, mạch nha 0,35 kg,
sầu riêng (hoặc cacao, hoặc
sữa) 50 gam.

Hình 7. Nấu kẹo

2.1.1.5 Cô đặc
Dung dịch nƣớc hòa đã đƣợc lọc trong sẽ đƣợc chuyển sang hệ thống cô đặc.
Hệ thống cô đặc thƣờng là bếp đôi có 2 chảo có sức chứa trung bình 20kg, có
trang bị máy khuấy động cơ
điện 1 HP, đốt bằng củi. Số
lƣợng bếp phụ thuộc công suất
nhà máy. Dung dịch nƣớc hòa
kẹo đƣợc đun sôi và khuấy liên
tục trong các chảo cô đặc, bay
hơi nƣớc tạo thành bánh kẹo
dừa dẻo. Sau khi quá trình cô
đặc kết thúc, kẹo dẻo đƣợc
múc bằng tay ra khỏi chảo vào
các chậu nhựa và vận chuyển
thủ công sang bƣớc công nghệ
tiếp theo.

Hình 8 . Cô đặc dung dịch kẹo
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2.1.1.6 Cán, vào khuôn, cắt và gói viên, đóng túi
Kẹo dẻo sau cô đặc nhanh
chóng đƣợc cán mỏng ngay
khi còn nóng, định hình trong
các khuôn gỗ và cắt nhỏ
bằng tay thành viên kẹo, sau
đó đƣợc gói viên thủ công,
đóng túi kẹo 300 - 400
gam/gói, đóng thùng và nhập
kho thành phẩm.

Hình 9 . Gói kẹo

2.1.2. Tiêu thụ nguyên, nhiên, vật liệu ngành sản xuất kẹo dừa.
Nguyên liệu làm kẹo dừa gồm: sữa dừa, mạch nha, đƣờng cát và một số
nguyên liệu phụ nhƣ: sữa, sầu riêng, lá dứa, sôcôla, dâu...
Định mức tiêu thụ nguyên, nhiên, vật liệu của một số nhà máy sản xuất kẹo dừa
của Việt Nam đƣợc thể hiện trong bảng sau.
Bảng 3. Định mức tiêu thụ nguyên, nhiên, vật liệu cho sản xuất kẹo dừa
Nguyên nhiên liệu

Đơn vị

Việt Nam

1. Cơm dừa

Kg/ tấn sản phẩm

320 - 450

2. Đƣờng

Kg/ tấn sản phẩm

400 - 420

3. Mạch nha

Kg/ tấn sản phẩm

320 - 350

4. Phụ liệu (sữa, cacao, sầu riêng…)

Kg/ tấn sản phẩm

30 - 50

5. Giấy gói, giấy fan, giấy lót

Kg/ tấn sản phẩm

70 - 80

6. Túi kẹo

Kg/ tấn sản phẩm

115

7. Nƣớc

m / tấn sản phẩm

3

3-5

8. Năng lƣợng
8.1. Điện

kWh/ tấn sản phẩm

8.2.Củi

m / tấn sản phẩm

3

32 - 40
1,2 - 1,5

2.1.2.1 Cơm dừa
Cơm dừa để làm kẹo phải từ loại dừa già, còn rất ít hoặc không còn nƣớc dừa
bên trong,cơm dừa phải dầy,có độ béo cao và màu trắng.
Cơm dừa là thành phần có giá trị dinh dƣỡng cao, chiếm 28% khối lƣợng quả
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dừa bao gồm các thành phần sau:
- Dầu: 40 %

- Nƣớc: 43 % - Chất khô không dầu: 17 %

Mức tiêu hao cơm dừa phụ thuộc vào công thức pha chế và loại kẹo đƣợc sản
xuất, độ chín của quả dừa; hiệu suất sử dụng nguyên liệu; mức độ hao phí
nguyên liệu trong quá trình sản xuất...
Tiêu thụ cơm dừa trung bình nằm trong khoảng 320 - 450 kg/tấn kẹo sản phẩm
2.1.2.2 Mạch nha
Mạch nha hay còn gọi là mật tinh bột hoặc mật glucose; là sản phẩm do phân
hủy tinh bột chƣa triệt để bằng axit hoặc men; nó có dạng lỏng, nhớt, không
màu hoặc có màu hơi vàng, trong suốt, hơi ngọt. Thành phần chính của mạch
nha là dextrin, maltoza, glucose và fructose. Tỉ lệ glucose : maltoza : fructose :
dextrin trong mạch nha khác nhau tùy thuộc vào mức độ thủy phân tinh bột.
Mạch nha trong sản xuất kẹo đóng vai trò là chất chống hồi đƣờng. Sự hồi
đƣờng là sự xuất hiện các tinh thể không mong muốn chủ yếu là tinh thể
saccharose, làm cho giảm giá trị cảm quan do tạo cảm giác nhám thô đối với
lƣỡi khi ngậm kẹo. Tính chất chống hồi đƣờng này là do mạch nha có tính chất
làm tăng độ nhớt của dung dịch đƣờng mật so với dung dịch saccarose tinh
khiết ở cùng nồng độ. Ngoài ra, mạch nha còn có tác dụng giữ các chất thơm ở
lại trong sản phẩm lâu hơn. Mạch nha chứa các thành phần hóa học với tỷ lệ
khác nhau tùy theo mức độ thủy phân tinh bột khác nhau và hàm lƣợng đó có
ảnh hƣởng quyết định đến tác dụng của mật glucose. Glucose có tính chất
chống kết tinh saccharose, hút ẩm không mạnh, dƣới ảnh hƣởng của nhiệt độ
lớn hơn 135oC trong thời gian dài hơn 2h thì tính hút ẩm tăng lên nhanh.
Dextrin có tính hút ẩm rất yếu, có tác dụng chống kết tinh saccharose trong kẹo
nhƣng làm cho độ ngọt và độ trong suốt của kẹo giảm đi, độ dính tăng lên. Nó
là nhƣợc điểm làm cản trở quá trình truyền nhiệt trong chế biến kẹo và gây khó
khăn cho việc xử lý, thao tác.
Trong sản xuất kẹo dừa,mạch nha nên đƣợc nấu từ lúa nếp nảy mầm. Tốt nhất
là nếp vụ xuân,hạt đều,to không bón phân hoá học và thuốc trừ sâu. Nƣớc tƣới
để cho nếp nảy mầm phải là nƣớc mƣa sạch.
Tiêu thụ mạch nha trung bình nằm trong khoảng 320 - 350 kg/tấn kẹo sản phẩm.
2.1.2.3 Đường
Đƣờng đƣợc sử dụng trong nấu kẹo dừa là đƣờng mía thông thƣờng (hay còn
gọi là đƣờng ăn) tên khoa học là sucroza (hay saccharose) là một disacarit
(glucose + fructose) với công thức phân tử C12H22O11. Đƣờng cho vào kẹo để
tạo độ ngọt cần thiết phù hợp với khẩu vị ngƣời tiêu dùng.
Tiêu thụ trung bình nằm trong khoảng 400 - 420 kg/tấn kẹo sản phẩm
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2.1.2.4 Nguyên liệu phụ: sầu riêng, cacao, sữa
Các nguyên liệu phụ nhƣ sầu riêng, cacao, hay sữa cho thêm vào kẹo với
lƣợng nhỏ nhằm tạo ra hƣơng vị khác nhau của các loại kẹo theo thị hiếu của
ngƣời tiêu dùng.
Tiêu thụ trung bình các nguyên liệu phụ nằm trong khoảng 30 - 50 kg/tấn kẹo
sản phẩm.

2.1.3. Các vấn đề môi trường
2.1.3.1 Nước thải
Lƣợng nƣớc thải phụ thuộc vào lƣợng nƣớc sử dụng trong sản xuất. Nƣớc sản
xuất đƣợc sử dụng nhiều nhất ở công đoạn rửa nguyên liệu cơm dừa, sau đó là
nƣớc vệ sinh nhà xƣởng và thiết bị, dụng cụ sau mỗi ca sản xuất. Thông
thƣờng lƣợng nƣớc thải của nhà máy sản xuất kẹo dừa vào khoảng 2 - 3
m3/tấn sản phẩm.
Ngoài ra nƣớc thải còn bao gồm nƣớc thải sinh hoạt. Lƣợng nƣớc thải sinh
hoạt khoảng 50 - 70 lít /01 ngƣời ngày; nhƣng với đặc điểm ngành sản xuất kẹo
dừa sử dụng một lƣợng lớn nhân công (đặc biệt thƣờng là nhân công nữ) trong
quá trình sản xuất đặc biệt là khâu bao gói kẹo bằng tay nên lƣợng nƣớc thải
sinh hoạt cũng khá lớn.
Kết quả phân tích nƣớc thải tại một trong những doanh nghiệp sản xuất kẹo
dừa ở Việt Nam.
Bảng 4. Chất lƣợng nƣớc thải
TT

Thông số

Đơn vị

Kết quả

TCVN 5939 (loại B)

1

pH

-

5.13

5.5 - 9

2

SS

mg/l

228

100

3

COD

mgO2/l

2180

80

4

BOD

mgO2/l

857

50

5

Coniform

Coniform/100 ml

5,8 x 105

5000

2.1.3.2 Khí thải
Các nhà máy kẹo thƣờng sử dụng củi làm nhiên liệu đốt cấp nhiệt cho hệ thống
nấu và cô đặc dung dịch sữa dừa. Lƣợng củi sử dụng khá lớn nên khí thải của
công ty là khói và bụi của quá trình đốt củi. Các số liệu phân tích cụ thể về môi
trƣờng không khí của một trong những công ty sản xuất kẹo dừa nhƣ sau.
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Bảng 5. Chất lƣợng môi trƣờng khí
TT

Thông số

1

Nhiệt độ

2

Đơn vị

Kết quả

C

135

TCVN 5939
(loại B)
-

CO2

mg/Nm3

586

-

3

CO

mg/Nm3

4500

1000

4

SO2

mg/Nm3

2360

1500

o

2.1.3.3 Chất thải rắn.
Chất thải rắn sinh ra trong quá trình sản xuất chủ yếu bao gồm: bã cơm dừa
đƣợc gom lại bán làm thức ăn gia súc. Lƣợng bã cơm dừa chiếm 20 - 25%
lƣợng cơm dừa tƣơi.
Các chất rắn khác nhƣ bao bì, vỏ kẹo hỏng… thƣờng đƣợc thu gom nhƣ rác
thải sinh hoạt.

2.1.4. Các cơ hội sản xuất sạch hơn.
2.1.4.1 Rửa
Quá trình rửa cơm dừa đƣợc thực hiện thủ công, sử dụng một bể với một vòi
cấp nƣớc và chảy tràn liên tục. Điều này dẫn đến việc tiêu tốn nhiều nƣớc rửa
và rất khó rửa sạch cơm dừa do nƣớc rửa trong bể luôn có tạp chất bẩn; từ đó
có thể dẫn đến nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm sản phẩm. Để giải
quyết vấn đề này, có thể chuyển sang áp dụng quá trình rửa ba bậc ngƣợc
dòng: nƣớc rửa cấp vào bể 1, chảy tràn sang bể 2, rồi chảy tràn sang bể 3... kết
cấu liên tiếp cạnh nhau; cơm dừa chƣa rửa bắt đầu đƣợc đƣa vào từ bể cuối
cùng (bể 3), sau đó vớt sang bể 2 rồi bể 1. Sản phẩm cơm dừa đƣợc rửa sạch
sau bể cuối cùng (đƣợc tiếp xúc với nƣớc sạch), sau đó đƣợc vớt lên để ráo
nƣớc bằng cách để trên sàn lƣới cách mặt đất ít nhất 10cm hoặc sàn lƣới đƣợc
thiết kế phía trên bể 1. Phƣơng pháp rửa ba bậc ngƣợc dòng này tiêu thụ nƣớc
ít hơn nhiều so với rửa một bể chảy tràn và sản phẩm rửa có độ sạch cao hơn
do cơm dừa trƣớc khi ra khỏi quá trình rửa luôn đƣợc tiếp xúc với nƣớc sạch.
2.1.4.2 Nghiền và ép
Nhƣợc điểm của hệ thống nghiền và ép tại các nhà máy kẹo dừa là thiết bị hở,
hoạt động gián đoạn, lao động thủ công nên thời gian lƣu lớn, sữa dừa bị kéo
dài thời gian oxy hoá, nhiễm khuẩn nên sinh ra nhiều axit béo tự do (FFA) làm
ảnh hƣởng tới mùi vị, chất lƣợng sản phẩm sau này và rút ngắn thời gian bảo
quản. Mặt khác sữa dừa rất dễ lẫn dầu máy do các máy gia công thƣờng quá
cũ và hệ thống hở gây ra sản phẩm hỏng.
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Cơ hội sản xuất sạch hơn là chuyển đổi sang hệ thống máy liên hợp công suất
cao, nghiền và ép liên tục trong hệ thống kín, thu hồi sữa dừa nhanh và sạch,
tránh sự oxy hóa và nhiễm khuẩn sữa dừa, đảm bảo vệ sinh cho khâu chế biến
tiếp theo, ƣu điểm khác của máy là vừa ép vừa tách phần sữa dừa và phần bã
dừa riêng, hệ thống gồm nhiều bộ phận có mô tơ điều khiển riêng dễ thay thế
và tiện lợi, khi hƣ hỏng một bộ phận nào đó thì có thể thay thế riêng lẻ và có thể
vận hành các bộ phận khác dễ dàng, đồng thời bã dừa thải ra cũng đƣợc đảm
bảo điều kiện vệ sinh đƣợc tái sử dụng làm nguyên liệu chính cho việc sản xuất
bánh dừa, một sản phẩm mới thông qua việc liên kết với máy sấy cơm dừa. Hệ
thống máy ép sữa dừa bao gồm một vít tải loại máng vít dài 6m, đƣờng kính vít
Ф 280mm tải cơm dừa trắng vào máy xay, vật liệu inox, đông cơ điện ba pha
giảm tốc 2Hp; máy xay cơm dừa kiểu cánh búa làm bằng inox dẫn động bằng
động cơ điện 3 pha mô tơ 40Hp, tốc độ 1450 vòng/phút; vít tải cơm dừa xay
nhuyễn, kiểu máng vít đƣờng kính Ф280mm, máng vít dài 3,5m, với động cơ
điện giảm tốc 2Hp; máy ép sữa dừa kiểu trục vít bằng inox dài 4m, điều khiển
bằng động cơ giảm tốc 30Hp; và hệ thống côn ép thủy lực, điều chỉnh tốc độ ép
chặt bằng động cơ bơm 5Hp.
Hệ thống thiết bị này có thể lắp thêm bộ điều khiển tự động bằng biến tần nhằm
điều chỉnh theo ý muốn tỉ lệ sữa dừa thu hồi, tùy theo mục đích sử dụng cuối
cùng của sản phẩm đầu ra mà điều chỉnh ép kiệt (100% sữa dừa) nếu chỉ sản
xuất kẹo hoặc chỉ ép lấy 70-80% sữa dừa khi muốn sử dụng phần bã dừa làm
bánh dừa. Nhƣ vậy giúp nhà sản xuất điều chỉnh kế hoạch sản xuất thích ứng
theo nhu cầu thị trƣờng cho từng loại sản phẩm.
2.1.4.3 Nấu và cô đặc
Hệ thống nấu và cô đặc sử dụng chảo sắt cấp nhiệt trực tiếp bằng bếp củi có
hiệu suất thấp nhiệt rất thấp. Theo đánh giá của các chuyên gia năng lƣợng,
hiệu suất nhiệt chỉ đạt 7 - 10%; các bếp đun củi tạo ra bức xạ nhiệt từ các bếp
đun gây nóng bức môi trƣờng làm việc lên tới 38 - 45oC ảnh hƣởng xấu đến
sức khỏe công nhân. Bếp cô đặc rất dễ bị quá nhiệt nên chất lƣợng sản phẩm
không đồng đều và gây cháy kẹo, tỷ lệ kẹo cháy dẫn tới mất sản phẩm nhiều
khi đạt tới 2% tổng lƣợng sản phẩm. Mặt khác bếp củi sinh rất nhiều bụi làm
nhiễm bẩn sản phẩm và
mất an toàn vệ sinh thực
phẩm.
Cơ hội SXSH là chuyển
sang nấu và cô đặc
bằng nồi nấu cơ giới, gia
nhiệt bằng hơi nƣớc do
một nồi hơi đặt xa khu
vực sản xuất cung cấp.
Nhƣ vậy sẽ không còn
nguy cơ sản phẩm bị
nhiễm bẩn bụi, đồng thời
Hình 10. Hệ thống cô đặc cơ giới
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giảm nóng bức môi trƣờng làm việc cho công nhân.
2.1.4.4 Gói kẹo bằng tay
Các cơ sở sản xuất kẹo dừa thƣờng sử dụng phƣơng pháp gói kẹo bằng tay
nên nguy cơ nhiễm khuẩn sản phẩm cao, năng suất thấp… Cơ hội SXSH là
nên thay đổi công nghệ sang gói kẹo bằng máy tự động năng suất cao, gần
nhƣ không bị nhiễm khuẩn gây hỏng sản phẩm.

2.2. Ngành sản xuất thạch dừa
Thạch dừa (nata de coco) là một loại thức ăn phổ biến, có nguồn gốc từ
Philippine, đƣợc tạo ra từ sự lên men nƣớc dừa bởi vi khuẩn Acetobacter
xylinum. Sản phẩm thạch dừa là một món ăn tráng miệng có đặc điểm dai,
trong suốt và rất ngon. Trong thạch dừa có hàm lƣợng chất xơ cao rất tốt cho
hệ thống tiêu hoá. Thạch dừa cung cấp ít năng lƣợng và không chứa
cholesterol. Bản chất của thạch dừa là một màng nhày có cấu trúc là
hemicellulose. Thành phần monosaccharide chính của thạch dừa là socboza
nằm ở dạng L-socboza. Công thức cấu tạo của L-socboza là: CH2OH-COHOCH-HCOH-HOCH-CH2OH. Do thạch dừa có bản chất là polysaccharide
ngoại bào nên có khả năng ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Cho đến
nay, việc ứng dụng thạch dừa mới chỉ dừng lại ở những nghiên cứu chế biến
thành những sản phẩm kẹo, jelly, các sản phẩm giải khát.
Cấu trúc mạng polysaccharide của thạch dừa: Thạch dừa có cấu trúc mạng là
các polysaccharide, chúng sắp xếp không theo trật tự, không theo quy luật,
chúng đan xen vào nhau rất chằng chịt theo mọi phía. Do trong quá trình lên
men, các vi khuẩn Acetobacter xylinum đã chuyển động hỗn loạn không theo
quy luật. Đó là nguyên nhân tạo nên tính dai và chắc về mọi phía của miếng
thạch. Bên cạnh đó, mạng luôn luôn ngậm một lƣợng nƣớc đáng kể (99%).

2.2.1. Mô tả quy trình công nghệ sản xuất
Quá trình chế biến thạch dừa sử dụng nƣớc dừa không sử dụng của các nhà
máy sản xuất các sản phẩm ngành dừa khác nhƣ kẹo dừa, cơm dừa nạo sấy...
Công nghệ sản xuất điển hình là lên men tĩnh sử dụng vi khuẩn Acetobacter
xylinum. Quá trình sản xuất bao gồm các bƣớc công nghệ chính nhƣ sau:
Chuẩn bị môi trƣờng (lọc, lắng, bổ sung dinh dƣỡng và khử trùng); Lên men;
Thu sản phẩm thạch dừa thô và Hoàn thiện sản phẩm thƣơng phẩm (cắt, rửa,
ngâm xử lý hóa chất, pha trộn đƣờng và hƣơng liệu, đóng gói sản phẩm)
Dƣới đây là sơ đồ công nghệ và các nguyên liệu đầu vào và các phát thải đi
kèm đặc trƣng.
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Nƣớc dừa

Lọc

Lắng

Đƣờng, SA, DAP, acid
acetcic, củi

Men giống, giấy báo

Nƣớc

Bổ sung phụ liệu
và khử trùng

Lên men

Dung dịch rơi vãi, cặn lọc

Cặn lắng

Dung dịch rơi vãi
Khói thải lò thanh trùng

Dung dịch rơi vãi
Chai men giống bẩn

Thu nhận
thạch dừa thô

Dung dịch thải
Khay lên men bẩn

Cạo, rửa

Nƣớc thải, cặn thải

Sản phẩm
thạch dừa thô

Cắt

Nƣớc

Ngâm xử lý

Nƣớc, xô đa

Nƣớc

Nƣớc đƣờng, hƣơng liệu

Gas, điện

Nƣớc thải

Nƣớc thải có xô đa

Rửa

Dung dịch rơi vãi

Pha trộn

Dung dịch rơi vãi

Đóng gói

Bao bì hỏng

Sản phẩm
Hình 11. Sơ đồ khối quy trình sản xuất thạch dừa
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2.2.1.1 Chuẩn bị môi trường
Nƣớc dừa già đƣợc thu nhận ở các nhà máy sản xuất cơm dừa nạo sấy. Thành
phần của nƣớc dừa già gồm: đƣờng, protein, dầu béo, khoáng, vitamin…hoà
tan và một số tạp chất khác. Quá trình chuẩn bị môi trƣờng bao gồm các bƣớc
sau:
+

Lọc: dùng vải lọc để loại bỏ tạp chất. Vải lọc đƣợc cố đị
lọc bằng inox, dung dịch nƣớc dừa đổ lên trên, nƣớc dừa trong sẽ đƣợc
lọc qua vải lọc sau đó đƣợc thu vào thùng chứa phía dƣới rổ lọc. Cặn
trên vải lọc đƣợc tách ra ngoài và thải bỏ.

Hình 12. Thùng và lƣới lọc nƣớc dừa
+

Lắng: n
sau lọc
trong thời gian khoảng hai giờ

bỏ hết

mịn lọt qua vải lọc.
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Hình 13. Thùng lắng nƣớc dừa
+

Bổ sung phụ liệu và khử trùng: n
từ bể lắng
inox đặt trên bếp xây, cấp nhiệt bằng than, củi hoặc
gáo dừa. Dung dịch đƣợc đun sôi kỹ sau đó bổ sung các chất dinh
dƣỡng Sunfat Amon (SA), DiAmonPhotphat (DAP) và đƣờng cát theo tỷ
lệ: 30 lít nƣớc dừa bổ sung 300 gam đƣờng, 150 gam SA, 150 gam
DAP; đây là nguồn cung cấp nitơ, khoáng… tạo môi trƣờng tối ƣu cho
quá trình sinh tổng hợp sản phẩm. Môi trƣờng sau khi bổ sung dinh
dƣỡng sẽ đƣợc tiếp tục đun sôi khoảng 10 - 15‟ để tiêu diệt các vi sinh
vật có trong môi trƣờng và hớt sạch bọt bằng tay. Sau đó dung dịch
đƣợc làm nguội sơ bộ. Ngƣời ta dùng acid acetic chỉnh pH = 3 - 3,5;
thƣờng với công thức lƣợng sử dụng nhƣ trên thì lƣợng acid acetic là
khoảng 200 gam.

Hình 14. Lò và bể nấu khử trùng
2.2.1.2 Cấy giống và lên men
Dung dịch môi trƣờng sau khi đã đủ nguội sẽ đƣợc xả ra thùng chứa trung gian
nằm ngay cạnh bếp nấu. Trong quá trình xả ngƣời ta kết hợp lọc qua vải lọc để
tách hoàn toàn các chất rắn còn dƣ trong dung dịch. Sau đó dung dịch đƣợc
đƣa vào các khay chứa bằng nhựa kích thƣớc 25 x 40 x 7 cm với liều lƣợng
mỗi khay là 1 lít dung dịch môi trƣờng. Sau khoảng 4 giờ sau, dung dịch đã
nguội hoàn toàn sẽ đƣợc cấy men giống. Men giống đƣợc cấy theo tỷ lệ 1:10,
nghĩa là mỗi khay đƣợc cấp 100 ml dung dịch men giống. Sau đó, khay đƣợc
đậy kín bằng giấy báo va đƣợc giữ trong nhiệt độ phòng 28-32oC khoảng 7
ngày. Trong thời gian này, cần tránh khuấy động môi trƣờng vì sẽ dẫn đến hiện
tƣợng lớp thạch đang hình thành bị tách lớp.
Cơ chế lên men tạo thành sản phẩm nhƣ sau:
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+

Ở điều kiện tối ƣu, 1 lit nƣớc dừa (chứa khoảng 110g saccharose) sẽ
tạo thành khoảng 483 g thạch dừa thô, chƣa qua xử lý với độ ẩm
khoảng 96-98%.

+

Quá trình hình thành cellulose: đầu tiên các tế bào vi khuẩn sẽ tiết ra
chất nhầy bao bọc xung quanh chúng, tiếp đó là sự hình thành các sợi
cellulose đƣợc polime hoá từ các đơn phân glucose ở vị trí -1,6 dƣới
tác dụng của enzym có trong bao nhầy. Các sợi này ngày càng dày lên
và đƣợc kết nối với nhau tạo thành lớp cellulose bên trong bao nhầy.
Lớp cellulose này sau đó đƣợc thoát ra khỏi tế bào hoàn toàn.

+

Dung dịch môi trƣờng ban đầu có dạng huyền phù mịn, chuyển sang
dạng rời rạc, sau đó kết lại thành khối lớn hơn dạng gel chứa các tế bào
vi khuẩn trong đó. Bộ khung của gel là mạng lƣới cellulose với thành
phần chủ yếu là nƣớc. Nó đƣợc hình thành ở mức tối đa chỉ 30 phút sau
khi có sự tiếp xúc giữa vi khuẩn Acetobacterium xylium với glucose và
oxy.

Hình 15. Lên men sản phẩm
Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình lên men
1. Ảnh hƣởng của (NH4)2SO4
Tỷ lệ thành phần dinh dƣỡng trong môi trƣờng nuôi cấy có ý nghĩa quyết định
đối với sự sinh trƣởng và phát triển của Acetobacterium xylium. Nhân tố
(NH4)2SO4 là một trong những nhân tố ảnh hƣởng lớn đến sự phát triển của
Acetobacterium xylium. (NH4)2SO4 là nhân tố quan trọng cung cấp nguồn ni tơ
cho tế bào phát triển.
Để xác định đƣợc ảnh hƣởng của (NH4)2SO4 tới quá trình tạo màng nhày các
nhà khoa học đã thực nghiệm ở các giá trị nồng độ (NH4)2SO4 khác nhau và đi
đến kết luận giá trị nồng độ (NH4)2SO4 là 0.08% thì hàm lƣợng hemicellulose
tạo ra là cao nhất.
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2. Ảnh hƣởng của(NH4)2PO4
(NH4)2PO4 vừa là nguồn cung cấp ni tơ, vừa là nguồn cung cấp phospho cho
quá trình sinh trƣởng và phát triển của vi khuẩn acertobacter xylium. Sự ảnh
hƣởng của (NH4)2PO4 tƣơng tự nhƣ ảnh hƣởng của (NH4)2SO4.
Bảng 6: Ảnh hƣởng của nồng độ (NH4)2PO4 đến sự hình thành thạch dừa
Nồng độ

Khối lƣợng trung bình của thạch dừa thô từ 400 ml canh

(NH4)2PO4

trƣờng sau 15 ngày (g)

(%)
0.0

110.0

0.1

128.70

0.2

135.50

0.3

148.65

0.4

168.20

0.5

210.35

0.6

178.90

0.7

174.85

0.8

170.45

0.9

163.90

1.0

150.40

Nguồn : LVTN “ Nghiên cứu về thạch dừa “ – Trần Phú Hòa
3. Ảnh hƣởng của các loại đƣờng.
Trạng thái thạch dừa tạo thành chịu ảnh hƣởng nhiều của đƣờng. Acetobacter
xylinum có thể sử dụng glucose, sucrose, lactose, maltose, dextrin và galactose
do đó ứng với mỗi loại đƣờng khác nhau đƣợc sử dụng sẽ cho ra thạch dừa có
trạng thái khác nhau.
Bảng 7: Ảnh hƣởng của các loại đƣờng khác nhau đến sự hình thành thạch
dừa trong nƣớc dừa ở pH = 5.0
Đường

Độ dày-Trạng thái

Khối lượng thạch dừa
sau 15 ngày lên men(g)

Glucose

Dày- chắc

198.50

sucrose

Dày- chắc

193.79

Lactose

Màng mỏng-mềm

84.50

Maltose

Màng mỏng-mềm

86.35

Dextrin

Màng mỏng-mềm

81.20

Galatose

Màng mỏng-mềm

50.45

Không bổ sung đƣờng

Màng mỏng-mềm

50.00

Nguồn: Adapted from Lapuz et al.(1967) and Ramos (1977)
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Dựa vào bảng nghiên cứu trên cho thấy khi sử dụng glucose cho quá trình lên
men sẽ khối lƣợng thạch dừa cao nhất và trạng thái thạch dừa thu đƣợc cũng
rất tốt. Tuy nhiên khi ngƣời ta làm thí nghiệm sử dụng sucrose ở các nồng độ
khác nhau cho quá trình lên men thì ngƣời ta thấy rằng sucrose ở nồng độ 10%
sẽ cho khối lƣợng thạch dừa cao nhất. Trong thực tế sản xuất ngƣời ta thƣờng
sử dụng sucrose do giá thành rẻ và cho năng suất khá cao.
Bảng 8: Ảnh hƣởng của nồng độ sucrose đến trạng thái cấu trúc của thạch dừa
Nồng độ sucrose (%)

Độ dày-Trạng thái

Khối lượng thạch dừa
sau 15 ngày lên men(g)

2,0

Trung bình – chắc

112,08

4,0

Trung bình – chắc

146,45

6,0

Trung bình – chắc

165,76

8,0

Trung bình – chắc

187,54

10,0

Dày- chắc

198,58

12,0

Trung bình – chắc

188,78

14,0

Trung bình – chắc

185,65

Không bổ sung đƣờng

Màng mỏng

95,88

Nguồn: Adapted from Lapuz et al.(1967) and Ramos (1977)
4. Ảnh hƣởng của nồng độ chất khô
Nồng độ chất khô thích hợp cho quá trình hình thành thạch dừa là 11.5-12oBx.
Nếu nồng độ chất khô cao quá, vi sinh vật có thể không sử dụng hết gây lãng
phí đồng thời có thể gây ức chế hoạt động vi sinh vật. Nếu nồng độ chất khô
quá thấp sẽ không đủ để cung cấp cho quá trình sống của vi sinh vật.
5. Ảnh hƣởng của nhiệt độ
Ngoài các yếu tố trên nhiệt độ lên men cũng ảnh hƣởng đáng kể đến sự hình
thành sản phẩm.
Bảng 9: ảnh hƣởng của nhiệt độ đến sự hình thành thạch dừa trong nƣớc dừa
ở pH = 5.0
Nhiệt độ
(0C)

Trạng thái thạch dừa

Khối lượng trung bình sau 15
ngày lên men(g)

15

Không phát triển

0,00

20

Màng mỏng-mềm

87,50

25

Trung bình- chắc

128,82

28-32

Dày- chắc

195,02

35

Đặc sệt, no nata

0,00

40

Đặc sệt, no nata

0,00
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Nhƣ vậy nhiệt độ tối ƣu thích hợp cho quá trình lên men tạo thạch dừa là 28320C.

6. Ảnh hƣởng của pH
Độ pH ảnh hƣởng nhiều đến năng suất cũng nhƣ sự hình thành sản phẩm. Một
trong những điều kiện quan trọng để có đƣợc sự hoạt động sống của visinh vật
là độ acid của môi trƣờng. Acetobacter xylinum là một loài chịu acid nên môi
trƣờng đƣợc điều chỉnh về pH 3,5 - 4 bằng acid acetic nồng độ 40%. Trong 4
ngày đầu pH tăng dần từ 3,78 đến 3,91. Sau đó giảm dần đến ngày thứ 10 thì
đạt giá trị 3,35.
Các quá trình đồng hóa và dị hóa của vi sinh vật có liên quan đến việc tạo thành
các acid hữu cơ nhƣ là sản phẩm trung gian và những sản phẩm cuối cùng của
sự trao đổi chất. Nếu nguồn dinh dƣỡng không đƣợc vi khuẩn sử dụng hết thì
có thể có sự tích lũy acid hữu cơ tƣơng ứng trong dịch. Sự tích lũy và tỷ lệ acid
hữu cơ phụ thuộc vào từng chủng trong mỗi loài vi khuẩn, vào thành phần của
môi trƣờng, vào sự thông khí và các nhân tố khác. Đối với Acetobacter xylinum
việc lên men đi liền với hình thành các acid dicacboxylic không bay hơi (acid
malic.fumaric,sucxinic), các keto acid (acid oxaloacetic , pyruvic) nhƣ là các sản
phẩm trung gian và các acid mono carboxylic bay hơi (acid propionic,acetic,đôi
khi cả acid formic) nhƣ là các sản phẩm cuối cùng.
Bảng 10: Ảnh hƣởng của pH đến sự hình thành thạch dừa
pH

Độ dày-Trạng thái

Khối lượng thạch dừa
sau 15 ngày lên men(g)

2,5

No nata formation

-

3,0

No nata formation

-

3,5

Màng mỏng –mềm

92,60

4,0

Trung bình- mềm

148,52

4,5

Dày-chắc

188,32

5,0

Dày-chắc

193,89

5,5

Dày-chắc

184,20

6,0

Dày-chắc

173,70

6,5

Trung bình- chắc

163,85

7,0

Màng mỏng-mềm

86,90

7,5

No nata formation

-

8,0

No nata formation

-

Nguồn: Adapted from Lapuz et al.(1967) and Ramos (1977)
Trong khoảng pH 4,5 đến 6 thì lƣợng sinh khối tạo ra là tƣơng đối cao.
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2.2.1.3 Thu nhận sản phẩm thạch dừa thô
Sau khi quá trình lên men kết thúc, khối thạch dừa đƣợc tách ra khỏi khay và
ngâm
trong nƣớc để bảo quản tạm thời. Sau đó khối
t
cạo sạch hai mặt để loại bỏ tạp chất còn dƣ trên bề mặt,
sạch
Với một số cơ sở sản xuất nhỏ thì quá trình chế biến dừng tại đây. Thạch dừa
thô là sản phẩm của cơ sở; đƣợc đóng gói và chuyển đi bán cho các nhà máy
chế biến thạch thƣơng phẩm.
Thạch dừa thô chỉ là khối hemicellulose nên không mùi, không vị. Chính vì vậy
cần phải tiếp tục chế biến để phù hợp với khẩu vị của ngƣời tiêu dùng.
2.2.1.4 Hoàn thiện sản phẩm thương phẩm
+

Cắt: khối thạch dừa sau khi đã rửa sạch sẽ đƣợc cắt tạo hình sản phẩm.
Tùy theo yêu cầu sản phẩm mà khối thạch sẽ đƣợc cắt theo các hình
dạng, kích thƣớc khác nhau, có thế là hình vuông, hình dấu thập hay
hình tròn... Thạch đƣợc cắt trên máy cắt. Tùy theo hình dạng sản phẩm
mà máy cắt sẽ đƣợc lắp dao cắt phù hợp, máy có hai dao cắt. Khối
thạch dừa nạp vào máy đƣợc dao cắt theo chiều dọc sau đó đi qua một
trục xoay ngang và đi vào dao cắt thứ hai, toàn khối sẽ đƣợc cắt theo
chiều ngang để tạo thành các miếng nhỏ có kích thƣớc 1 x 2 x 2,5 cm.

+

Ngâm xử lý hoá chất: các viên thạch dừa sau khi cắt thành hình đƣợc
ngâm trong thùng chứa có dung dịch xô đa Na2CO3 3-5% để trung hoà
acid acetic còn sót bên trong thạch. Thùng chứa có trang bị cánh khuấy
để đảm bảo trộn đều sản phẩm với dung dịch, phía đáy thùng có ống
thoát nƣớc và đƣợc trang bị lƣới inox để ngăn sản phẩm khi xả bỏ dung
dịch. Sau khoảng 4 - 6 giờ, thạch đƣợc khử bỏ hết acid acetic dƣ và trở
lên trắng trong. Sau đó rửa bằng nƣớc sạch vài lần đến khi hết màu đục
của nƣớc là đạt yêu cầu.

+

Pha trộn với nƣớc đƣờng và hƣơng liệu: thạch dừa sau khi đã rửa sạch
xô đa sẽ đƣợc vớt ra, để róc khô nƣớc. Sau đó thạch đƣợc luộc kỹ trong
nƣớc sạch cho viên thạch thật mềm và giòn; sau đó vớt ra để ráo nƣớc
và cho vào thùng dung dịch nƣớc đƣờng, đun sôi cả dung dịch và thạch
cho ngấm đƣờng vào trong viên thạch; bổ sung hƣơng liệu theo yêu cầu
sản phẩm. Tỷ lệ thạch và nƣớc đƣờng là 50:50. Nƣớc đƣờng có vai trò
tạo vị ngọt và là môi trƣờng bảo quản thạch dừa. Hàm lƣợng đƣờng vào
khoảng 30-45%. pH đạt khoảng 4.5 - 5.5.

+

Đóng gói sản phẩm: sản phẩm thạch dừa đƣợc định lƣợng, đóng gói
hay hộp bằng các máy đóng gói chuyên dụng theo nhu cầu thị hiếu của
thị trƣờng.
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Hình 16. Đóng gói sản phẩm

2.2.2. Tiêu thụ nguyên, nhiên, vật liệu ngành sản xuất thạch dừa
Nguồn nguyên liệu chính sản xuất thạch dừa là nƣớc dừa già (dừa khô) vào
khoảng từ 10 - 12 tháng tuổi. Đây là phụ phẩm (thƣờng bị đổ bỏ) của các nhà
máy cơm dừa nạo sấy, cơ sở sản xuất kẹo dừa, kẹo chuối, mứt, bánh phồng…
Quá trình sản xuất thạch dừa góp phần giải quyết ô nhiễm môi trƣờng của các
nhà máy, cơ sở trên nhƣng bản thân quá trình chế biến thạch dừa cũng phát
sinh chất thải gây ô nhiễm.
Nguyên liệu phụ là các chất bổ sung dinh dƣỡng nhƣ đƣờng, acid acetic,
Sunfat Amon (SA), DiAmonPhotphat (DAP) và dung dịch men giống thạch dừa
đƣợc nhân ra từ ống nghiệm hoặc mua từ các nhà sản xuất men giống.
Định mức tiêu thụ nguyên, nhiên, vật liệu của một số nhà máy sản xuất thạch
dừa của Việt nam đƣợc thể hiện trong bảng dƣới đây.
Bảng 11. Định mức tiêu thụ nguyên, nhiên, vật liệu sản xuất
Nguyên nhiên liệu

Đơn vị

Việt Nam

1. Nƣớc dừa

Lít/ tấn sản phẩm

1000 - 1100

2. Men giống

Lít/ tấn sản phẩm

100

3. Đƣờng saccaro

Kg/ tấn sản phẩm

10,8

4. Sunfat amon (SA)

Kg/ tấn sản phẩm

7,2
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Nguyên nhiên liệu

Đơn vị

Việt Nam

5. Acid acetic

Kg/ tấn sản phẩm

2,5

6.DiAmonPhotphat (DAP)

Kg/ tấn sản phẩm

7,2

3

7. Nƣớc

m / tấn sản phẩm

5-6

8. Năng lƣợng
8.1. Điện

kWh/ tấn sản phẩm

8.2. Củi

tấn/ tấn sản phẩm

7,73 - 15
0,100

2.2.2.1 Nước dừa
Nguyên liệu chính để sản xuất thạch dừa là nƣớc dừa. Trung bình một quả dừa
có chứa 300 ml nƣớc, chiếm 25% trọng lƣợng trái dừa. Nƣớc dừa già đƣợc thu
nhận ở các nhà máy sản xuất cơm dừa nạo sấy. Thành phần gồm: đƣờng,
protein, dầu béo, khoáng, vitamin... hoà tan và một số tạp chất khác.
Bảng 12: Thành phần hoá học của nƣớc dừa
Thành phần

STT

Khối lượng

1

Chất khô

4,71

2

Đƣờng tổng số

2,08

3

Tro

0,02

4

K

3,12

5

Na

1,5

6

Ca

2,9

7

Mg

3,0

8

Fe

0,01

9

Cu

0,04

10

P

3,7

11

S

3,4

12

Protein

0,55

13

Dầu béo

0,74

14

Tỉ trọng

1,02

Bảng 13: Các vitamin có trong nƣớc dừa
STT

Vitamin

Hàm lượng (g/l)

1

Acid ascorbic

3

2

Penthothennic

0,052

3

Acid nicotinic

0,064

4

Acid folic

0,03

5

Riboflavin

0,00001
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Bảng 14: Các acid amin có trong nƣớc dừa:
STT

Acid amin

Hàm lượng (%khối lượng/amin
tổng số)

1

Acid glutamic

14,5

2

Arginine

12,75

3

Leucine

4,18

4

Lysine

4,51

5

Proline

4,12

6

Aspartic

3,6

7

Tyrosine

2,83

8

Alamine

2,41

9

Histidine

2,05

10

Phenyl alanin

1,23

11

Senine

0,91

12

Cystein

1,17

2.2.2.2 Men giống
Men giống dùng cho quá trình lên men sản xuất thạch dừa là vi khuẩn
Acetobacter xylinum. Men giống phục vụ cho sản xuất đƣợc cung cấp bởi các
đơn vị có chuyên môn sâu về vi sinh nhƣ các viện nghiên cứu, trung tâm ứng
dụng tiến bộ khoa học công nghệ... Chủng Acetobacter xylinum có nguồn gốc
từ Philipine. Acetobacter xylinum thuộc nhóm vi khuẩn acetic. Theo hệ thống
phân loại của nhà khoa học Bergey thì Acetobacter xylinum thuộc lớp
Schizommycetes, bộ Pseudomonadales, họ Pseudomonadieae. Acetobacter
xylinum là loại vi khuẩn dài khoảng 2μm, đứng riêng lẽ hoặc xếp thành chuỗi,
có khả năng tạo váng hemicellulose khá dày.
Acetobacter xylinum sinh trƣởng ở điều kiện pH < 5, nhiệt độ khoảng 28 – 32oC
và có thể tích luỹ 4.5% acid acetic. Acid acetic là sản phẩm sinh ra trong quá
trình hoạt động của vi khuẩn, nhƣng khi chúng vƣợt quá mức cho phép, chúng
sẽ quay ngƣợc trở lại làm ức chế hoạt động của vi khuẩn.
Acetobacter xylinum hấp thụ đƣờng glucose từ môi trƣờng. Trong tế bào vi
khuẩn, glucose này sẽ kết hợp với acid béo tạo thành một tiền chất nằm trên
màng tế bào. Kế đó nó đƣợc thoát ra ngoài tế bào cùng với một enzyme.
Enzyme này có thể polyme hoá glucose thành cellulose.
Acetobacter xylinum tạo nên lớp cellulose dày là do môi trƣờng nƣớc dừa có bổ
sung các chất dinh dƣỡng cần thiết. Cellulose là những polisaccharide không
tan trong nƣớc mà tan trong môi trƣờng kiềm. Đó cũng là thành phần chính của
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màng tế bào thực vật. Polysaccharide của vi sinh vật thƣờng đƣợc tích tụ đáng
kể trong các môi trƣờng lỏng. Vi sinh vật có khả năng tổng hợp các oligo và
polysaccharide. Lƣợng các oligo và các polysaccharide nội bào có thể đạt tới
60% trọng lƣợng khô của tế bào.
Tất cả các oligo và polysaccharide đƣợc tổng hợp bằng cách kéo dài chuỗi
saccharide có trƣớc nhờ vào việc thêm vào đơn vị monosaccharide. Đơn vị
monosaccharide đƣợc thêm vào tham gia phản ứng ở dạng nucleotide,
monosaccharide đƣợc hoạt hoá thƣờng là dẫn xuất của các uridin diphosphat
(UDP-X) nhƣng đôi khi cũng với các nucleotide, purin và các pirimidin khác.
Sự tổng hợp diễn ra theo các phản ứng sau:
…X-X-X-X- + UDP-X = …X-X-X-X-X + UDP
n nhánh

(n+1) nhánh

Cơ chế quá trình sinh tổng hợp diễn ra theo sự tổng hợp các loại
polysaccharide phân nhánh hiện chƣa rõ. Ngƣời ta cho rằng thứ tự các gốc
đƣờng và tính đặc trƣng tham gia của chúng vào chuỗi polysaccharide phụ
thuộc vào các enzyme transferase.
Acetobacter xylinum sống thích hợp ở nhiệt độ 28-32oC. Ở nhiệt độ này quá
trình hình thành các sản phẩm trong đó có thạch dừa là tốt nhất.
2.2.2.3 Nước
Nƣớc đƣợc sử dụng ở một số công đoạn trong quá trình sản xuất thạch dừa:
rửa sản phẩm thạch thô, rửa thạch trƣớc khi cắt, sau khi ngâm tẩy sô đa, vệ
sinh nhà xƣởng, các thiết bị sản xuất... Mức tiêu thụ nƣớc phụ thuộc vào hệ
thống thiết bị, phƣơng thức quản lý và vận hành của mỗi nhà máy.
Hiện nay ở Việt Nam, lƣợng nƣớc trung bình sử dụng cho 1 tấn sản phẩm
thạch thô là 6 m3/tấn sản phẩm thạch thô, với sản phẩm thạch thƣơng phẩm là
10 m3/tấn (không bao gồm nƣớc của quá trình sản xuất thạch thô). Nguyên
nhân sử dụng nhiều nƣớc chủ yếu là do:
-

Ý thức công nhân về các vấn đề tiết kiệm nƣớc là rất kém.

-

Các nhà sản xuất đa phần là các hộ sản xuất thủ công hoặc các công ty tƣ
nhân nhỏ lẻ, chƣa ý thức đƣợc giá trị nguồn nƣớc và tác động của nƣớc
thải đến môi trƣờng.

-

Các nhà máy sản xuất chƣa có cơ hội tiếp cận đƣợc với các giải pháp sản
xuất sạch hơn.

2.2.3. Các vấn đề môi trường
2.2.3.1 Nước thải
Nước thải sinh hoạt: chủ yếu
hủ yếu chứa các cặn bã, chất hữu cơ dễ
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phân huỷ. Thông thƣờng nƣớc thải sinh hoạt đƣợc thu gom dẫn về hệ thống xử
lý nƣớc thải riêng bằng bể tự hoại.
Nước thải sản xuất: phát sinh từ
3m3
(một mẻ là 6m3 nƣớc dừa). Nƣ
…Các cơ sở sản xuất
thạch dừa thƣờng
hay bất kỳ một thao tác xử lý nào đối
với nƣớc thải
x
của một
cơ sở sản xuất đƣợc trình bày trong bảng 15 dƣới đây.
Bảng 15.
Chỉ tiêu ô nhiễm đặc
trưng

STT

1

pH

2
3

–
B)

2,98

5,5 - 9

Nhu cầu oxy sinh học BOD5
(mgO2/l)

16.200

50

Nhu cầu oxy hoá học COD
(mgO2/l)

23.400

80

990

100

1.740

30

4
5

Kj (mg/l)

6

tc

(mg/l)

64
6
(Cơ sở tư nhân Lâm Đồng -

Bến Tre)

hàm lƣợng cao (t

),
i
.

3

m3 nƣớc dừa)

(một mẻ là 6

BOD, COD, SS, ch

…
2.2.3.2 Khí thải.

Nhiên liệu nấu thƣờng sử dụng là gáo dừa. Thành phần khí thải chủ
yếu là bụi, CO, SO2, NOX . Một cơ sở sản xuất thạch dừa sử dụng gáo dừa làm
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nhiên liệu với lƣợng khoảng

Bảng 16
TT

Chất gây ô nhiễm

Hệ số ô nhiễm (g/tấn
nhiên liệu)

(kg/năm)

1

Bụi tro

15.000

756

2

CO

12.000

605

3

NOX

6.000

302

4

Hydrocarbon

350

17,64

2.2.3.3 Chất thải rắn.
Rác thải sinh hoạt: bao gồm
10 - 20
/cơ sở thì rác thải

. Ở các cơ sở nhỏ
không đáng kể.

Chất thải rắn sản xuất: chủ yếu phá
nh lên men và t
Hầu hết các loại chất thải sản xuất của các

g
này

chất thải sinh hoạt đƣợc thu gom và xử lý mỗi ngày bởi

2.2.4. Các cơ hội sản xuất sạch hơn
2.2.4.1 Chuẩn bị môi trường
Các cơ sở sản xuất thạch dừa tại Việt Nam nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng
thƣờng là các cơ sở nhỏ lẻ, máy móc trang thiết bị rất kém, lao động chủ yếu là
thủ công trên một mặt bằng chật hẹp. Vì vậy năng suất và hiệu suất thiết bị
không cao và vệ sinh an toàn thực phẩm thƣờng không đƣợc đảm bảo.
Vì vậy một cơ hội SXSH hiển nhiên là tối ƣu hóa mặt bằng cơ sở sản xuất. Tối
ƣu hoá mặt bằng cơ sở sản xuất rất quan trọng trong việc cung cấp môi trƣờng
làm việc an toàn và sử dụng hiệu quả diện tích sản xuất. Cần phải xem xét cẩn
thận vị trí các trang thiết bị sản xuất và ngƣời lao động, đƣờng thoát nƣớc và
xử lý dòng thải, khu vực lƣu trữ nguyên liệu đầu, các nguyên liệu phụ trợ và nơi
lƣu trữ chất thải...
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Hình 17. Mặt bằng phân xƣởng
Mặt bằng nhà máy là rất bất hợp lý khi bố trí tất cả hệ thống rửa trang thiết bị ở
trung tâm của khu vực xử lý hoặc ngay cạnh khu vực lò đun khử trùng, khi đó
dung dịch môi trƣờng băt buộc di chuyển từ các bể chứa nằm ở xung quanh
khu vực xử lý qua khu rửa dụng cụ để tới lò đun khử trùng, các đƣờng ống di
chuyển dung dịch môi trƣờng phải đi qua các khu vực lao động thủ công để
chuyển tới khu lên men. Nên bố trí mặt bằng các bƣớc sản xuất sao cho chúng
nối tiếp nhau. Điều này sẽ giúp hạn chế nhân lực cần thiết để mang đi mang lại
dung dịch môi trƣờng đan chéo các khu vực sản xuất khác nhau và vì vậy giảm
thiểu đƣợc rơi vãi dung dịch xuống sàn nhà xƣởng gây nguy cơ nhiễm bẩn
thực phẩm. Sàn nhà xƣởng cần thoát nƣớc tốt và dễ dàng vệ sinh để đảm bảo
an toàn vệ sinh thực phẩm.
Quản lý nội vi cần đƣợc thực hiện thƣờng xuyên để đạt đƣợc SXSH. Các giải
pháp quản lý nội vi không đòi hỏi chi phí hoặc rất ít chi phí đầu tƣ với một chút
thay đổi nhỏ đơn giản, thƣờng chúng tạo ra hiệu quả rất tốt trong việc giảm
phát thải, giảm chi phí vận hành, tăng hiệu quả sản xuất cung nhƣ cải thiện
đƣợc môi trƣờng làm việc an toàn. Các giải pháp quản lý nội vi bao gồm: kiểm
soát tốt các khu vực lƣu trữ nguyên nhiên liệu, tránh mất mát nguyên vật liệu,
kiểm soát quá trình.
Kiểm soát tốt các khu vực lƣu trữ nguyên nhiên liệu: dụng cụ đo lƣờng và pha
chế không thích hợp có thể dẫn đến sử dụng quá nhiều hoặc không đủ các
nguyên liệu phụ trợ trong sản xuất và sẽ dẫn đến chất lƣợng sản phẩm kém.
Nhân viên vận hành nên đƣợc hƣớng dẫn cụ thể phƣơng pháp bổ sung và pha
chế dung dịch môi trƣờng để đảm bảo nồng độ các chất là đúng tiêu chuẩn.
Việc sử các cân chất lƣợng cao để cân và pha chế môi trƣờng sẽ cải thiện
đƣợc vấn đề này. Các nguyên liệu phụ trợ: đƣờng, SA, DAP... nên lƣu giữ theo
đúng hƣớng dẫn của nhà sản xuất, có nhãn mác rõ ràng, đóng bao bảo quản
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cẩn thận.
Tránh mất mát nguyên vật liệu: các biện pháp tránh mất mát nguyên vật liệu
cần phải đƣợc thực hành thƣờng xuyên. Chúng có thể là các biện pháp giảm
thiểu việc tràn dung dịch, bảo dƣỡng thiết bị, kiểm tra hệ thống thƣờng xuyên
để tránh rò rỉ... Các thao tác công nghệ và hƣớng dẫn công nghệ nên nhằm vào
vấn đề giảm thiểu và phòng tránh chảy tràn dung dịch. Công nhân cũng nên
đƣợc đào tạo về các biện pháp phản ứng nhanh với vấn đề nứt vỡ và chảy tràn
dung dịch, điều này sẽ làm giảm thiểu thể tích dung dịch thải. Thêm vào đó cần
có các đồ chứa để đựng dung dịch tràn để giảm thiểu lƣợng vật tƣ cần sử dụng
để làm sạch các chỗ tràn hoặc nứt vỡ.
Bảo dƣỡng thiết bị kém sẽ dẫn đến không chỉ thiết bị nhanh hỏng, sản phẩm
kém chất lƣợng và tỷ lệ sản phẩm hỏng phải làm lại cao, mà còn tăng ô nhiễm
môi trƣờng và tạo nhiều chất thải. Việc kiểm tra hệ thồng đều đặn để phát hiện
ngay các rò rỉ, nứt vỡ, những vị trí vận hành chƣa tốt hay gây ra nhiều chất thải
và làm ô nhiễm môi trƣờng làm việc.
Các trang thiết bị của cơ sở sản xuất thạch dừa thƣờng là thủ công đơn giản,
tuy nhiên vẫn có thể cải tiến để phù hợp hơn nhƣ sau:
+
+
xuất.
+

Khi

+

Thay đổi

thanh trùng thủ công
ịch.

+
.

Ống khói

Nồi phụ

Nồi chính
Van khóa & ống nối giữa
nồi chính & nồi phụ

Cửa cấp
nhiên liệu
Ghi lò
Van xả

Cửa cào tro
& cấp gió tƣơi
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Hình 18. Sơ đồ bếp nấu khử trùng nƣớc dừa
2.2.4.2 Cấy giống và lên men
Kiểm soát quá trình lên men rất quan trọng trong việc duy trì chính xác các điều
kiện công nghệ và chất lƣợng sản phẩm cao, tránh các phát thải không cần
thiết nhƣ sản phẩm hỏng và tránh chi phí nguyên vật liệu quá cao.
Theo dõi thƣờng xuyên thành phần dung dịch môi trƣờng để quá trình lên men
ở chế độ tối ƣu. Kiểm tra thƣờng xuyên nhiệt độ và thời gian lên men cũng rất
quan trọng trong việc kiểm soát quá trình để đảm bảo lên men với hiệu suất cao
nhất.
Công nhân vận hành quá trình sản xuất cần phải đƣợc đào tạo tốt về nghiệp vụ
chuyên môn cũng nhƣ bản chất công việc của họ. Đồng thời các phƣơng pháp
vận hành tối ƣu và các giải pháp quản lý nội vi để giảm thiểu phát thải cũng nên
đƣợc phổ biến tới ngƣời vận hành. Sự tự giác của công nhân cũng là nhân tố
then chốt trong việc phòng tránh ô nhiễm môi trƣờng. Công nhân, vận hành ở
các vị trí quan trọng có thể có tác động lớn đến môi trƣờng, nên đƣợc khuyến
khích và động viên để tuân thủ chính xác phƣơng pháp vận hành quá trình sản
xuất để giảm thiểu tác động đến môi trƣờng. Thƣởng tiền, thƣởng bằng vật
chất và các dạng khuyến khích khác là giải pháp tích cực để động viên và
khuyến khích sự tự giác của công nhân.
2.2.4.3 Thu nhận sản phẩm thạch dừa thô
Sau khi thu nhận sản phẩm thạch dừa thô, dung dịch dƣ của quá trình lên men
sẽ bị thải bỏ. Tuy nhiên, nƣớc thải này có tải lƣợng ô nhiễm rất cao nên sẽ gây
ô nhiễm nguồn nƣớc đáng kể nếu thải trực tiếp ra môi trƣờng hoặc phải tốn
nhiều chi phí xử lý nếu cơ sở có hệ thống xử lý nƣớc thải. Mặt khác dung dịch
o
thải này rất có giá trị dinh dƣỡng
và nhiều chất dinh dƣỡng khác. Dung dịch dƣ
hoàn tái sử dụng thay
một phần
. Thực tế thực nghiệm của một số cơ sở sản xuất thạch dừa thô tại
Bến tre cho thấy có thể trộn dung dịch này với nƣớc dừa nguyên liệu đầu theo
tỷ lệ 50 : 50 và cho sản phẩm thạch dừa thô có chất lƣợng tốt đảm bảo làm
thạch dừa thƣơng phẩm.
2.2.4.4 Hoàn thiện sản phẩm thương phẩm
Quá trình hoàn thiện sản phẩm thạch dừa thƣơng phẩm sử dụng rất nhiều
nƣớc cho bƣớc rửa thạch dừa thô sau khi ngâm tẩy xô đa. Thƣờng các cơ sở
sử dụng bể rửa một bậc chảy tràn nên tiêu thụ nƣớc rửa rất cao. Để giảm thiểu
tiêu thụ nƣớc và giảm lƣợng nƣớc thải có thể áp dụng phƣơng pháp rửa theo
nguyên lý rửa ba bậc ngƣợc chiều. Nƣớc sạch đƣợc cấp từ bể 1, sau đó chảy
tràn sang bể 2 và bể 3. Thạch dừa thô đƣợc rửa bắt đầu từ bể cuối cùng (bể 3)
sau đó chuyển sang bể 2 rồi bể 1. Sản phẩm thạch dừa sạch cuối cùng đƣợc
tiếp xúc với nƣớc sạch nhất, sau đó đƣợc vớt lên để ráo nƣớc bằng cách để

35

ráo nƣớc và chuyển sang công đoạn tiếp theo. Các giải pháp về quản lý nội vi
nhƣ đã nêu ở phần trên đều áp dụng tốt cho bƣớc công nghệ này.

2.3. Ngành sản xuất chỉ xơ dừa
Chỉ xơ dừa thu đƣợc từ vỏ xơ của quả dừa, phần vỏ xơ chiếm 35% khối lƣợng
quả dừa, trong đó phần xơ chiếm 1/3 và mụn dừa chiếm 2/3. Chỉ xơ dừa có
hàm lƣợng lignin cao và hàm lƣợng cellulose thấp, vì thế mà nó đàn hồi, dai và
rất bền. Do cách gia công vỏ dừa để thu hồi xơ sợi mà có hai loại thông dụng là
chỉ xơ dừa rối (có sợi ngẫu nhiên, dài khoảng 2 -10 cm) và chỉ xơ dừa suông (là
tập hợp các cọng chỉ xơ dừa đƣợc xếp theo một chiều, dài từ 20 đến 30 cm, có
đặc tính to, cứng và bền chắc). Chỉ xơ dừa suông có giá trị kinh tế cao gấp 4
lần so với chỉ xơ dừa rối (chỉ xơ dừa suông có giá 8,5 triệu đồng/tấn, trong khi
chỉ rối có giá 2 triệu đồng/tấn). Sử dụng chỉ xơ dừa suông sẽ tạo ra những mặt
hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp đƣợc thị trƣờng Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài
Loan, Hồng Kông và một số nƣớc Châu Âu tiêu thụ mạnh.
Chỉ xơ dừa đƣợc sử dụng trong ngành dệt để sản xuất thảm sàn, nệm chùi
chân, bao tải... Một số lƣợng nhỏ chỉ xơ dừa đƣợc làm thành sợi xe. Một tỷ lệ
lớn của chỉ xơ dừa đƣợc phun cao su latex nhằm liên kết các sợi với nhau (cao
su xơ dừa) để làm đệm ghế cho ngành công nghiệp ô tô ở châu Âu. Chỉ xơ dừa
cũng đƣợc sử dụng cho các mục đích cách nhiệt và đóng gói.

2.3.1. Mô tả quy trình công nghệ sản xuất
2.3.1.1 Quy trình sản xuất chỉ rối
Quá trình sản xuất chỉ xơ dừa rối khá đơn giản; gồm các bƣớc: đập vỏ, tƣới
nƣớc (làm ẩm), tƣớc chỉ, phơi và hoàn thiện sản phẩm.
Dƣới đây là sơ đồ công nghệ và các nguyên liệu đầu vào và các phát thải đi
kèm đặc trƣng.
Vỏ dừa

Điện

Đập

Nƣớ
c

Tƣới nƣớc

Điện

Tƣớc

Chỉ
rối
Phơi Chỉ rối

Bụi, Mụn
Rơi vãi (mụn, vỏ)

Nƣớc
thải
Bụi, Rơi vãi (mụn, vỏ)
Mụn

Nƣớc bay hơi

Phơi Mụn

Bụi, Mụn rơi vãi

Bụi, Chỉ rối rơi vãi
Chỉ rối

Nƣớc bay hơi

Mụn
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Hình 19. Sơ đồ công nghệ sản xuất chỉ xơ dừa
Thuyết minh quy trình sản xuất chỉ rối
a. Đập: bƣớc đầu tiên của quá trình sản xuất là đập vỏ dừa. Trƣớc đây, ngƣời
nông dân thƣờng đập vỏ dừa bằng phƣơng pháp thủ công, dùng khúc gỗ (còn
gọi là chày đập) đập từng vỏ dừa nhiều lần tới khi vỏ dừa tơi ra. Công việc này
rất nặng nhọc, nhƣng hiệu quả kinh tế thấp. Ngày nay, hầu hết các cơ sở sản
xuất chỉ xơ dừa đã sử dụng máy móc để sản xuất chỉ xơ rối. Việc sử dụng máy
móc trong quá trình sản xuất chỉ xơ dừa đã góp phần rất lớn trong quá trình giải
phóng lao động nặng nhọc tại nông thôn, tạo ra sản phẩm chất lƣợng, mang lại
hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay,
loại máy động lực 18 – 20 HP,
thƣờng đƣợc sử dụng phổ biến
trong cộng đồng. Máy đập thực
chất là một máy búa gồm vỏ
thép kín và các búa hàn cố định
trên trục quay, dẫn động bằng
động cơ điện ba pha. Dƣới tác
dụng của lực quay, vỏ dừa sẽ bị
búa đánh văng vào vỏ máy và
bật ra, nhƣ vậy vỏ sẽ đƣợc đập
tơi thành nhiều mảnh giúp dễ
Hình 20. Máy đập vỏ dừa
dàng tƣớc vỏ thành sợi hơn.
Để đập dừa, đầu tiên bật khởi
động cho máy chạy không tải từ 1 – 2 phút. Khi máy đã vận hành ổn định cho
nguyên liệu (vỏ dừa) vào phễu nạp liệu. Vỏ dừa sẽ đƣợc hút vào lồng máy và
đƣợc đập tơi tách thành ba đến bốn mảnh, sau đó đƣợc phóng ra ngoài qua
cửa ra thành phẩm.
Máy đập vỏ dừa thông dụng có các thông số kỹ thuật nhƣ sau:
+

Kích thƣớc: dài x rộng x cao: 750 x 650 x 900 mm.

+

Số vòng quay của trục công tác: 1.600 vòng / phút.

+

Công suất động cơ: 20 mã lực (động cơ điện 3 pha).

+

Trọng lƣợng máy: 200 kg.

+

Công suất: 30.000 vỏ dừa / ca (8 giờ).

b. Tưới nước: tại công đoạn này, nƣớc đƣợc phun lên bề mặt của vỏ dừa. Vỏ
dừa sẽ hấp thụ nƣớc, tăng hàm ẩm và mềm hơn trƣớc khi đƣa sang máy tƣớc.
Điều này giúp giảm độ giòn của vỏ dừa và qua đó giảm đứt gãy xơ khi tƣớc sợi.
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c. Tước vỏ: Tại công đoạn này, vỏ dừa sẽ bị xé thành sợi chỉ xơ dừa. Máy
tƣớc gồm vỏ kín bằng thép dày 8-10mm, bên trong là trục tƣớc gắn các chông
tƣớc dài khoảng 7 - 8 cm, phía dƣới là lƣới sàng gồm nhiều thanh thép tròn
12 hàn cố định song song cách nhau khoảng 1 cm dọc theo vỏ máy. Khi vận
hành, trục chông quay sẽ xé bung vỏ dừa thành chỉ rối tách ra khỏi mụn dừa và
gạt chỉ ra cửa sản phẩm;
còn mụn dừa lọt qua lƣới
sàng đƣợc thu lại phía
dƣới máy là sản phẩm phụ
của quá trình. Chỉ rối và
mụn đƣợc tách riêng,
hứng bằng các thúng và
chuyển sang công đoạn kế
tiếp.
Để tƣớc vỏ dừa, đầu tiên
bật khởi động cho máy
Hình 21. Máy tƣớc vỏ dừa
chạy không tải từ 1 – 2
phút. Khi máy đã vận hành
ổn định cho nguyên liệu (vỏ dừa đã đập) vào phễu nạp liệu. Vỏ dừa sẽ đƣợc
hút vào lồng máy và đƣợc xé thành chỉ xơ. Chỉ xơ dừa sạch đƣợc đẩy ra ngoài
qua cửa thành phẩm ở một đầu của máy tƣớc, còn mụn dừa sẽ rơi xuống qua
lƣới thoát mụn ở phía dƣới thân máy.
Máy tƣớc vỏ dừa thông dụng có các thông số kỹ thuật nhƣ sau:
+

Kích thƣớc: dài x rộng x cao: 1150 x 625 x 910 mm

+

Kích thƣớc trục tƣớc:

+

Chiều dài chông tƣớc: 75 mm

+

Số vòng quay trục công tác: 1.600 vòng/phút

+

Công suất động cơ: 20 mã lực (động cơ điện 3 pha)

+

Trọng lƣợng máy: 310 kg

+

Công suất máy tƣớc: 800 kg chỉ/ca (8 giờ) (tƣơng đƣơng 5.600 - 5.800
vỏ dừa)

374 x 970 mm

d. Phơi và hoàn thiện sản phẩm: sau khi sợi xơ rối thu đƣợc từ máy tƣớc chỉ,
cần phải chuyển xơ rối ra phơi nắng cho khô. Thời gian phơi tùy thuộc vào thời
tiết và độ dầy mỏng lớp xơ dừa khi phơi. Thông thƣờng, vào mùa nắng, chỉ cần
phơi trong một ngày, có đảo xơ một lần giữa chừng cho xơ khô đều là đƣợc
(cầm nắm xơ trên tay rũ nhẹ, thấy mụn dừa rời ra, không còn bám dính trên
xơ). Khi phơi xơ rối, tránh gặp mƣa nhiều lần, sợi sẽ không sáng và không đẹp.
Nếu gặp mƣa, phải dồn xơ lại, lấy tấm bạt phủ lên, sẽ phơi tiếp khi trời nắng.
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Khi xơ rối khô, dùng máy ép để ép xơ rối lại thành kiện (trung bình mỗi kiện
100kg) để xuất khẩu dạng nguyên liệu thô. Tuy nhiên, nhà nƣớc không khuyến
khích việc xuất khẩu nguyên liệu thô, mà khuyến khích sử dụng xơ rối đề se
thành các loại chỉ đơn, chỉ đôi. Từ chỉ đơn chỉ đôi, có thể sản xuất ra nhiều sản
phẩm có giá trị nhƣ nệm, lƣới sinh thái, thảm tuyết…vừa tăng đƣợc giá trị của
xơ rối, lại vừa tạo ra công ăn việc làm cho cộng đồng, cho xã hội.
2.3.1.2 Quy trình sản xuất chỉ xơ dừa suông
Quá trình sản xuất chỉ xơ dừa suông cũng rất đơn giản; gồm các bƣớc: chuẩn
bị nguyên liệu (ngâm), ép nƣớc và cán mềm, chuốt chỉ, phơi và hoàn thiện sản
phẩm.
Dƣới đây là sơ đồ công nghệ và các nguyên liệu đầu vào và các phát thải đi
kèm đặc trƣng
Vỏ dừa

Nƣớc

Ngâm

Nƣớc thải

Điện

Ép nƣớc
& Cán mềm

Nƣớc thải

Chuốt chỉ

Mụn lẫn chỉ rối

Chỉ rối lẫn mụn

Sàng

Bụi, Rơi
vãi

Bụi,
Rơi vãi

Sàng

Bụi, Rơi
vãi

Mụn ƣớt

Ép nƣớc

Chỉ suông
(sản phẩm chính)

Chỉ rối
(Sản phẩm phụ)

Nƣớc thải

Mụn (làm nguyên liệu sản
xuất mụn blok)

Hình 22. Sơ đồ công nghệ sản xuất chỉ xơ dừa suông
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a. Ngâm nƣớc: vỏ dừa đầu tiên đƣợc đƣa vào ngâm vào bể (hoặc tƣới nƣớc).
Mục đích của ngâm nƣớc là làm vỏ dừa ngấm một lƣợng nƣớc vừa đủ, vỏ
mềm đi và các sơ sợi sẽ dai hơn để khi chuốt chỉ không bị đứt chỉ. Trong công
đoạn này, vỏ dừa đƣợc ngâm trong bể (tƣới ƣớt) để ngấm nƣớc một thời gian.
Nếu sử dụng phƣơng pháp tƣới thì luân phiên tƣới - để ngấm nƣớc đƣợc thực
hiện vài lần. Thời gian tƣới và thời gian để ngấm nƣớc đƣợc quyết định dựa
theo kinh nghiệm của công nhân.
b. Ép nƣớc và cán mềm: vỏ dừa sau khi ngâm (tƣới) sẽ đƣợc róc nƣớc tự
nhiên; sau đó đƣợc ép để tách nƣớc chát (tùy theo tỷ lệ chất chát mà khách
hàng yêu cầu). Máy ép là máy hai trục quay ngƣợc chiều nhau, vỏ dừa đi qua
máy sẽ bịp ép chặt để loại bớt nƣớc. Có hai loại máy với ƣu điểm, nhƣợc điểm
khác nhau:
Cách 1: sử dụng máy ép có công suất lớn (20HP), cho năng suất cao do lực ép
lớn vỏ dừa chỉ cận đi qua máy ép một lần, tuy nhiên thành phẩm của công đoạn
này sẽ làm cho vỏ nát và rối, không hiệu quả đối lắm với việc sản xuất chỉ
suông.
Cách 2: Sử dụng máy ép có công suất nhỏ hơn (2HP). Khi sử dụng loại máy
này, thông thƣơng phải ép ba đến bốn lần (tùy thuộc vào chất lƣợng của vỏ),
nhƣng thành phẩm tạo ra phù hợp để công đoạn sản xuất chỉ suông.
Sau khi ép xong, vỏ dừa sẽ đƣợc cán mềm bằng máy cán trƣớc khi chuyển
sang công đoạn chuốt chỉ
c. Chuốt chỉ và hoàn thiện sản phẩm: chuốt chỉ suông đƣợc thực hiện trong
máy chuốt chỉ chuyên dụng. Công đoạn này tạo ra ba loại sản phẩm: sản phẩm
chính là chỉ suông, sản phẩm phụ là chỉ rối lẫn mụn và mụn ƣớt lẫn chỉ rối.

Hình 23. Máy tƣớc chỉ suông
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Chỉ suông sẽ đƣợc đem phơi. Phơi chỉ suông đòi hỏi phải cẩn thận hơn so với
phơi chỉ rối, chỉ suông đƣợc rải xếp đều, thẳng trên sân phơi. Khi chỉ đã khô,
dùng dây cột từng thành bó khoảng 0,5 kg xếp vào nơi khô ráo, sau đó đƣợc
đóng bao thành phẩm.
Chỉ rối lẫn mụn sẽ đƣợc sàng qua sàng lồng để tách chỉ rối ra khỏi mụn. Chỉ rối
ở công đoạn này đƣợc đem phơi, một phần sẽ đƣợc sử dụng cho các loại sản
phẩm có chất lƣợng thấp và phần còn lại đƣợc đem làm nhiên liệu đốt cho lò
sấy. Phần mụn ở công đoạn này đƣợc nhập chung vào phần mụn tách ra từ
mụn lẫn chỉ rối. Mụn ƣớt lẫn chỉ rối cũng đƣợc đem sàng qua sàng lồng để tách
mụn ƣớt ra khỏi chỉ rối. Chỉ rối ở công đoạn này đƣợc nhập chung với phần chỉ
rối ở phần trên. Mụn ƣớt ở công đoạn này đƣợc nhập chung với phần mụn.
Sau đó Mụn ƣớt sẽ đƣợc ép nƣớc qua máy ép. Mụn sau khi ép đƣợc chuyển
qua sân phơi và dùng cho công đoạn sản xuất mụn block.
2.3.1.3 Sản phẩm phụ của quá trình: mụn dừa
Mụn dừa là sản phẩm phụ của quá trình sản xuất chỉ rối và chỉ suông. Khối
lƣợng mụn dừa thải ra rất lớn, thƣờng gấp 1,5 -2 lần khối lƣợng xơ rối. Chính vì
vậy, việc sử dụng mụn dừa chế biến thành các sản phẩm có giá trị nhƣ phân
hữu cơ vi sinh, giá thể trồng cây trong nhà kính, nguyên liệu để ƣơm giống cây
trồng, hoặc ép lại thành khối giữ ẩm cho cây trên những vùng đất khô hạn rất
có hiệu quả.

2.3.2. Tiêu thụ nguyên, nhiên, vật liệu ngành sản xuất chỉ xơ dừa.
Nguyên liệu để sản xuất chỉ xơ dừa là vỏ quả dừa. Quả dừa khi có vỏ chuyển
sang màu nâu (vừa rám khô) đƣợc thu hoạch và tập trung để trong bóng râm,
đƣợc lột lấy vỏ là nguyên liệu để sản xuất chỉ xơ dừa; vỏ này nên đƣợc xử lý
đập và tƣớc chỉ trong vòng 1 tuần. Để lột vỏ dừa, ngƣời ta sử dụng cây nầm
(một loại dao to có một đầu nhọn và sắc, đƣợc cố định trên nền đất bởi một đầu
còn lại hay còn gọi là cán nầm). Quả dừa đƣợc tách vỏ, phần vỏ là nguyên liệu
để bán cho các cơ sở sản xuất chỉ xơ dừa. Vỏ dừa còn độ ẩm nên dễ đập và
tƣớc, sợi chỉ dài, ít bị đứt, chỉ có màu sáng đẹp. Nếu vỏ dừa quá khô (do lột vỏ
để lâu ngày hoặc thu hoạch quả dừa lúc đã quá khô, quả khô tự rụng) thì phải
xử lý làm mềm vỏ bằng cách phun nƣớc một đêm trƣớc khi đập và tƣớc. Vỏ
dừa quá khô sẽ trở nên cứng, khó đập và tƣớc, chỉ bị giòn, dễ bị đứt, màu nâu
sẫm không đẹp. Vì vậy, khi quả dừa vừa chín sinh lý, trên vỏ xuất hiện những
đốm nâu, khi lột xơ có màu trắng vàng, vừa dễ đập lại vừa cho chất lƣơng xơ
tốt nhất.
Định mức tiêu thụ nguyên, nhiên, vật liệu của một số nhà máy sản xuất chỉ xơ
dừa của Việt nam đƣợc thể hiện trong bảng 17.
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Bảng 17. Định mức tiêu thụ nguyên, nhiên, vật liệu sản xuất
Nguyên nhiên liệu
1. Vỏ dừa

Đơn vị

Việt Nam

tấn/ tấn sản phẩm

4,0 - 4,5

(Vỏ dừa/ tấn sản phẩm)

(7000 - 9000)

3

2. Nƣớc

m / tấn sản phẩm

6-8

3. Điện

kWh/ tấn sản phẩm

300

2.3.3. Các vấn đề môi trường
2.3.3.1 Nước thải
Nƣớc thải sinh hoạt: chủ yếu phát sinh từ các hoạt động vệ sinh của công nhân
viên tại nhà máy. Thành phần chủ yếu chứa các cặn bã, chất hữu cơ dễ phân
hủy. Nƣớc thải sinh hoạt đƣợc thu gom dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải riêng
bằng bể tự hoại.
Nƣớc thải sản xuất: nƣớc thải sản xuất tại các cơ sở sản xuất chỉ sơ dừa có
đặc điểm là phát sinh gián đoạn và đƣợc chia thành hai dòng thải:
Dòng thải 1: trong công đoạn ngâm vỏ dừa, nƣớc đƣợc tƣới lên vỏ dừa, phần
nƣớc không ngấm vào vỏ dừa sẽ qua các khe giữa các vỏ dừa, chảy xuống
nền, đƣợc thu gom theo các rãnh dẫn nƣớc thải và chảy tràn ra ngoài.
Dòng thải 2: trong công đoạn ngâm vỏ dừa, sau khi tƣới, vỏ dừa sẽ đƣợc để
ngấm nƣớc từ 1 đến 2 ngày. Lƣợng nƣớc rỉ ra từ vỏ dừa lúc này chứa nhiều
dịch đen, có hàm lƣợng COD cao.
Lƣợng nƣớc trên nếu không đƣợc xử lý có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nƣớc
mặt. Vì vậy, các cơ sở sản xuất cần phải xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải.
Kết quả phân tích nƣớc thải tại một trong những doanh nghiệp sản xuất ở Việt
Nam.
18chỉ xơ dừa
STT

Thông
số

Đơn vị

1

pH

-

2

SS

mg/l

3

COD

mg O2/l

4

Lƣu
lƣợng

Phương pháp thử
nghiệm

TCVN 64922000
TCVN 61851996
TCVN 64911999

Kết quả
Khu vực
ép vỏ

Khu vực
ngâm vỏ

TCVN
5945 –
2005 (cột
B)

6,17

6,21

5,5-9

267

119

100

786

415

80

8m3/ngày

phân tích ngày 04.10.09 KQPTTN của công ty CP Tư vấn dịch
vụ Môi trường Hải Âu. – Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp.HCM.
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2.3.3.2 Khí thải.
Khí thải của các cơ sở sản xuất chỉ sơ dừa bao gồm:
Nguồn phát sinh khí thải, gây tác động tới khu vực bên ngoài nhà máy: khói thải
từ quá trình đốt củi/trấu cung cấp nhiệt cho lò sấy, theo ống khói lò sấy, phát
tán vào môi trƣờng. Thành phần khói thải chủ yếu là bụi, CO, SO 2, NOx và có
nhiệt độ cao, gây ô nhiễm môi trƣờng.
Nguồn gây ô nhiễm không khí trong nhà máy: nguồn ô nhiễm không khí chủ yếu
là bụi mụn dừa từ các công đoạn đập và tƣớc trong quá trình sản xuất chỉ rối,
công đoạn bung xơ và rắc xơ trong quá trình sản xuất tấm băng dừa, quá trình
sản xuất mụn block và từ công đoạn phơi mụn dừa. Hàm lƣợng bụi mụn dừa
cao nhất tại phân xƣởng sản xuất mụn block.
Ngoài ra một số cơ sở sản xuất tấm băng dừa có sử dụng keo dính latex sẽ có
còn phát sinh mùi keo latex và hơi keo latex. Tuy hàm lƣợng latex chỉ cao trong
thời gian rất ngắn (do bị phát tán tự nhiên vào môi trƣờng), nhƣng do thành
phần keo latex chủ yếu là mủ cao su, lƣu huỳnh, NH3 gây mùi khó chịu và độc
cho ngƣời tiếp xúc. Vì vậy nên có giải pháp phù hợp cho công đoạn sản xuất
này.
Dƣới đây là kết quả phân tích môi trƣờng khí của một cơ sở sản xuất chỉ sơ
dừa tại Bến Tre.
19.
STT

Thông số

Đơn vị

1

Nhiệt độ

o

2

Bụi

mg/m3

3

NH3

mg/m3

4

SO2

mg/m3

C

Phương pháp
thử nghiệm

Vị trí lấy mẫu

Đo trực tiếp Khu lò sấy
bằng máy Testo
1360
Khu sấy mụn
TCVN 5067 –
Khu ép mụn
1995
Khu sân trống
TCVN 6137 – Khu phun keo
1995
TCVN 5971 - Khu phun keo
1995

Kết
quả

TCVS
3733/2002/
QĐ-BYT

31,8

32

4,71
9,26
0,86
0,32

8

0,26

40

25

Nguồn: Phiếu kết quả thử nghiệm số 03.10.09/KQPTN do công ty Cổ phần dịch
vụ tư vấn môi trường Hải Đăng thực hiện. Ngày lấy mẫu: 13/10/2009
2.3.3.3 Chất thải rắn
Chất thải rắn sinh ra trong quá trình sản xuất chủ yếu bao gồm:
hát sinh chủ yếu ở công đoạn sản xuất mụn block, công đoạn cắt biên
tấm băng dừa và công đoạn cắt sản phẩm định hình. Lƣợng mụn dừa sinh ra
gấp khoảng 1,5 đến 2 lần lƣợng chỉ, hiện nay đƣợc coi nhƣ nguyên liệu cho
dây chuyền sản xuất mụn block xuất khẩu hay sản xuất đất sạch, phân bón cây
cảnh...
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2.3.4. Các cơ hội sản xuất sạch hơn
2.3.4.1 Đập
Máy đập có số vòng quay của trục công tác cao và lực đập lớn, nên vỏ dừa đã
đƣợc đập tơi sẽ phóng ra khỏi máy với vận tốc rất lớn, bắn đi rất xa có nguy cơ
gây tai nạn cao. Vì vậy cần làm rào lƣới chắn quanh máy để hạn chế nguy cơ
tai nạn và tiện thu gom sản phẩm chuyển qua giai đoạn tƣớc chỉ. Trong quá
trình thao tác máy đập vỏ dừa cần phải tuân thủ nghiêm chỉnh những quy tắc về
an toàn lao động (đặc biệt là khâu nạp nguyên liệu vào phễu) để tránh xảy ra tai
nạn trong lao động. Trong quá trình vận hành nếu phát hiện máy có hiện tƣợng
lạ phải ngƣng ngay để kiểm tra và sửa chữa kịp thời khi phát hiện có hỏng hóc.
Vỏ dừa chỉ đƣợc đập tơi nếu máy đập chạy đủ vòng quay (1.600 vòng / phút).
2.3.4.2 Tưới nước
Trong công đoạn tƣới nƣớc, có một thực tế là ngƣời công nhân thƣờng tƣới
nƣớc không đúng quy trình: tƣới quá nhiều nƣớc trƣớc khi vỏ dừa kịp ngấm
nƣớc. Lƣợng nƣớc vỏ dừa không hấp thụ kịp chảy tràn lên mặt sân, phát sinh
nƣớc thải. Tại đây nên có những quy định yêu cầu ngƣời lao động thực hiện
đúng quy trình tƣới sẽ giảm thiểu lƣợng nƣớc thải.
2.3.4.3 Tước vỏ
Cũng nhƣ máy đập, máy tƣớc vỏ cũng có số vòng quay của trục công tác cao
và lực tƣớc rất mạnh nên cần chú ý và tuyệt đối cẩn thận khi nạp nguyên liệu
vào phễu. Đây là khâu sinh rất nhiều bụi. Vì vậy khu vực tƣớc vỏ cần đƣợc cô
lập bằng tƣờng kín và lắp đặt hệ thống hút bụi; nhƣ vậy vừa hạn chế bụi phát
tán ra môi trƣờng, vừa tận thu đƣợc bụi mụn dừa (là sản phẩm phụ của quá
trình sản xuất).

Hình 24. Máy đập vỏ dƣa trƣớc SXSH và hệ thống che chắn sau SXSH
Mặt khác chiều cao máy tƣớc vỏ thƣờng khá thấp nên không thuận tiện trong
việc thu hồi xơ và mụn dừa. Vì vậy nên nâng cao chân máy tƣớc để đặt giỏ
hứng mụn và xơ ngay cửa ra, giảm lƣợng mụn, xơ rơi vãi và phát tán.
Vụn xơ dừa và mụn dừa rơi vãi tại khu vực này nhiều, vừa ô nhiễm môi trƣờng
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làm việc (phát sinh bụi) vừa mất sản phẩm. Các biện pháp quản lý nội vi tốt
trong trƣờng hợp này là cần thiết. Tất cả các rơi vãi cần đƣợc thu hồi ngay.
Trong quá trình thao tác máy tƣớc chỉ xơ dừa phải tuân thủ nghiêm chỉnh
những quy tắc về an toàn lao động để tránh xảy ra tai nạn trong lao động.
Chỉ xơ dừa sẽ bị sống, bị lỗi (không đƣợc tƣớc thành chỉ hoàn toàn) nếu vòng
quay của máy tƣớc không đạt đƣợc vận tốc quy định (1.600 vòng/ phút). Nên
kiểm tra định kỳ các chông tƣớc, nếu chông tƣớc bị mòn nhiều (không đủ chiều
dài 75 mm) thì nên hàn đắp thêm cho đủ độ dài (3 hoặc 6 tháng tùy thuộc vào
mức độ sử dụng máy).
Máy đập tước chỉ xơ dừa liên hợp: trong dây chuyền sản xuất chỉ xơ dừa
truyền thống các thiết bị dùng sản xuất thông thƣờng gồm một máy đập vỏ dừa
và một máy tƣớc chỉ xơ dừa; hệ thống thiết bị này có nhƣợc điểm là tốn nhiều
công lao động khi vận hành
(thƣờng là 14 ngƣời), có tiếng
ồn lớn, thƣờng xuyên gây ô
nhiễm môi trƣờng, máy hay bị
hỏng hóc nhiều, thiết bị cồng
kềnh chiếm diện tích lớn khi
lắp đặt và khó di chuyển, năng
suất lại không cao. Từ thực tế
sản xuất các nhà khoa học đã
nghiên cứu và cải tiến thành
công thiết bị sản xuất chỉ xơ
dừa thành chiếc máy đập tƣớc
Hình 25. Máy đạp tƣớc chỉ xơ dừa liên hợp
chỉ xơ dừa liên hợp tích hợp
nhiều công năng và mang lại
hiệu quả kinh tế cao trong sản
xuất. Máy đập tƣớc chỉ xơ dừa liên hợp có cấu tạo đơn giản, thuận tiện trong
vận hành, máy lắp đặt cả hai thiết bị đập và tƣớc chỉ xơ dừa trong cùng một hệ
thống không phân tách thành hai máy đập và tƣớc nhƣ trƣớc đây; máy đƣợc
thiết kế nhỏ, gọn cấu tạo gồm: một thiết bị đập tƣớc liên hợp dẫn động bằng
động cơ điện 120 HP và hệ thống điện, với tổng kinh phí lắp đặt một máy
khoảng 50 triệu đồng. Máy vận hành tiết kiệm điện và công lao động (mỗi máy
chỉ cần 7 lao động), năng suất cao; máy lại đƣợc lắp đặt nhỏ, gọn ít tốn mặt
bằng, dễ vận chuyển đi xa, thiết bị luôn ổn định ít xảy ra tình trạng hỏng hóc.
Tuy nhiên nhƣợc điểm của máy là hiệu suất thu hồi kém hơn hệ thống hai máy
và xơ sợi vụn hơn.
2.3.4.4 Phơi
Sản phẩm chỉ xơ dừa sau khi tách khỏi vỏ đƣợc phơi khô tự nhiên trực tiếp
dƣới ánh nắng mặt trời trên sân phơi. Phƣơng pháp này đơn giản, chi phí thấp
nhƣng có nhiều hạn chế: do phơi ngoài trời nên chỉ rối thƣờng bị gió thổi bay
gây tổn thất chỉ cao và ô nhiễm môi trƣờng do bụi nhiều. Mặt khác khi trời mƣa,
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nƣớc mƣa ngấm vào chỉ rối, lâu ngày, gây thối, hỏng chỉ. Cơ hội SXSH có thể
áp dụng ở đây là làm nhà sấy sử dụng năng lƣợng mặt trời. Có hai phƣơng
pháp sấy bằng năng lƣợng mặt trời: sấy trực tiếp và sấy gián tiếp.
Sấy trực tiếp sử dụng nhà sấy năng lượng mặt trời có tuần hoàn khí tự nhiên:
đây là nhà sấy dạng nhà kính có mái và các mặt hƣớng về mặt trời làm bằng
vật liệu trong suốt (kính hoặc tấm nhựa trong thông minh). Nhà kính có thể giữ
đƣợc nhiệt độ cần thiết cho môi trƣờng bên trong cả khi trời nhiều mây và ban
đêm nên quá trình sấy diễn ra liên tục. Vật liệu sấy (chỉ xơ dừa) đƣợc trải thành
lớp mỏng bên trong nhà sấy và đƣợc gia nhiệt nóng lên, lƣợng ẩm trong vật
liệu bay hơi thoát tự nhiên ra ngoài. Phƣơng pháp này đơn giản không sợ trời
mƣa và không phát sinh bụi ra môi trƣờng. Tuy nhiên quá trình sấy chậm mất
nhiều thời gian và năng suất thấp.

Hình 26. Nhà sấy năng lƣợng mặt trời dạng lồng kính
Nhà sấy có thiết bị gia nhiệt năng lượng mặt trời gián tiếp: vật liệu sấy đƣợc đặt
trên các sàng phơi trong nhà
sấy dạng kính để tận thu một
phần nhiệt trực tiếp từ nắng
mặt trời; khí nóng cấp cho
nhà sấy đƣợc cung cấp từ
một bộ thu năng lƣợng mặt
trời từ bên ngoài thổi vào nhà
kính xuyên qua các khay sấy
làm vật liệu sấy khô dần. Ƣu
điểm của phƣơng pháp này
là hiệu suất bộ hấp thụ nhiệt
năng lƣợng mặt trời cao nên
nhiệt độ không khí cao hơn;
quá trình sấy đều hơn do
không khí nóng đi từ dƣới lên
trên. Nhƣợc điểm của
phƣơng pháp này là diện tích Hình 27. Sơ đồ nguyên lý nhà sấy năng lƣợng
mặt trời
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chiếm chỗ của hệ thống thu năng lƣợng mặt trời quá lớn; quá trình sấy phụ
thuộc nguồn năng lƣợng bên ngoài để chạy quạt nên giá thành sấy cao hơn.
2.3.4.5 Hoàn thiện sản phẩm thương phẩm
Quá trình hoàn thiện sản phẩm chỉ xơ dừa sử dụng máy ép thủy lực để ép chỉ
xơ dừa thành kiện 100 kg. Máy ép này hoạt động theo chu kỳ nên tải dao động
lớn, thời gian chạy non tải nhiều, cos thấp gây tổn thất điện cao.

Hình 28. Đồ thị phụ tải máy ép
Cơ hội SXSH - tiết kiệm năng lƣợng là lắp thiết bị tiết kiệm điện nhƣ biến tần
hoặc các dạng thiết bị kiểm soát năng lƣợng (enerkeeper, powerboss...) sẽ giúp
kiểm soát tốt quá trình và tiết kiệm năng lƣợng cao.

2.4. Ngành sản xuất cơm dừa nạo sấy
Cơm dừa nạo sấy là sản phẩm đƣợc chế biến sấy khô từ nguyên liệu chính là
thịt cơm dừa khô với độ chín già khoảng 11 đến 12 tháng tuổi, theo cách thức
thủ công hoặc bằng thiết bị chuyên dụng. Sản phẩm cơm dừa nạo sấy có giá trị
cao vì là nguyên liệu chế biến ra dầu dừa, nguyên liệu trong công nghiệp thực
phẩm chế biến bánh, mứt, kẹo, hay đƣợc chế biến nhƣ là một món thức ăn
hàng ngày, nhất là của dân tộc các nƣớc theo đạo Hồi chủ yếu dùng chất béo
của dừa thay cho chất béo động vật.
Cơm dừa nạo sấy đƣợc tiêu thụ trong nƣớc và xuất khẩu sang các thị trƣờng:
Trung Đông, Trung Quốc, Châu Âu. Cơm dừa nạo sấy có vị ngon đặc trƣng của
cơm dừa. Màu sắc là màu trắng không có đốm vàng và những màu khác. Mùi vị
của cơm dừa nạo sấy không gắt. Kích cỡ mảnh cơm dừa nạo sấy dài và mỏng.
Các đặc tính cơ bản của sản phẩm cơm dừa nạo sấy nhƣ sau:
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+

Độ mịn: Loại tốt và trung bình.

+

Độ béo: 65%

+

Độ ẩm: tối đa 3%

+

Axit béo: tối đa 0,3%

+

E. Coli: âm tính

+

Salmonella: âm tính

+

Aflatoxin: không có

+

Màu sắc: trắng tự nhiên, không bị lốm đốm từ những tác nhân ngoài.

+

Mùi vị: ngọt, dịu, mùi đặc trƣng của dừa, không có mùi lạ.

5%

2.4.1. Mô tả quy trình công nghệ sản xuất
Quá trình sản xuất cơm dừa nạo sấy gồm các bƣớc: chuẩn bị nguyên liệu (gọt
vỏ lụa, rửa và khử trùng), giảm kích thƣớc (cắt) và sấy khô, hoàn thiện sản
phẩm (sàng, đóng bao).
Dƣới đây là sơ đồ công nghệ và các nguyên liệu đầu vào và các phát thải đi
kèm đặc trƣng.
Cơm dừa

Nƣớc

Gọt vỏ lụa

Nƣớc

Rửa

Nƣớc, chlorine

Khử trùng

Vỏ lụa, cùi hỏng
Nƣớc thải
Nƣớc thải
Cơm dừa vụn
Nƣớc thải lẫn chlorine
Cơm dừa vụn

Điện

Cắt

Hơi

Hấp tiệt trùng

Hơi nƣớc
Nƣớc ngƣng

Sấy

Hơi nƣớc
Nƣớc ngƣng

Hơi

Điện

Sàng

Bao bì

Đóng gói

Bụi, cơm dừa rơi vãi

Bao bì hỏng
Cơm dừa rơi vãi

Sản phẩm

Hình 29. Sơ đồ công nghệ sản xuất cơm dừa nạo sấy
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2.4.1.1 Gọt vỏ lụa
Bƣớc đầu tiên của quá trình sản xuất là gọt vỏ lụa. Quá trình này đƣợc thực
hiện bằng phƣơng pháp thủ công.
Công nhân dùng dao để gọt sạch
lớp vỏ lụa màu nâu bao quanh
cơm dừa. Nhân công ở đây
thƣờng là nữ. Trong khi gọt vỏ
lụa, ngƣời công nhân phải gọt bỏ
luôn những phần cơm dừa hỏng
hoặc đã biến đổi màu để đảm bảo
chất lƣợng cơm dừa sau khi gọt
có màu trắng đều. Phần vỏ lụa và
cơm dừa hỏng sẽ đƣợc tận thu
làm sản phẩm phụ bán cho các
cơ sở ép dầu dừa.
Hình 30. Gọt vỏ dừa thủ công
2.4.1.2 Rửa
Sau khi đƣợc gọt sạch vỏ lụa, cơm dừa đƣợc rửa sạch bằng tay trong dung
dịch có chứa chlorine đựng trong các bồn rửa thƣờng đƣợc làm bằng kim loại
tráng kẽm hoặc thép không gỉ. Công
nhân xóc cơm dừa trong những giỏ
rộng và lắc mạnh giỏ dƣới nƣớc để
rửa cho sạch hơn. Cơm dừa sau khi
đƣợc rửa sạch sẽ đƣợc lần lƣợt
chuyển sang các bồn rửa chứa
nƣớc sạch khác và quy trình rửa
đƣợc lặp đi lặp lại cho đến khi sạch
hoàn toàn. Sau lần rửa cuối cùng,
cơm dừa đƣợc kiểm tra lại và cắt bỏ
những phần dừa hỏng và phần vỏ
lụa còn sót, sau đó đƣợc cắt làm ba
Hình 31. Rửa cơm dừa
mảnh trƣớc khi chuyển sang bồn
rửa cuối cùng gắn với khâu khử
trùng.
2.4.1.3 Khử trùng
Trong qui trình sản xuất cơm dừa nạo sấy, vệ sinh an toàn thực phẩm là điều
cực kỳ quan trọng vì sản phẩm cơm dừa nạo sấy sau này sẽ đƣợc dùng ngay,
không qua các giai đoạn khử trùng ở nhiệt độ cao nhƣ trộn vào bánh bông lan
hay bánh ngọt. Điều này có nghĩa chỉ cần một lƣợng nhỏ vi khuẩn lọt vào sản
phẩm cơm dừa nạo sấy thì cả dây chuyền chế biến thực phẩm có sử dụng sản
phẩm này sẽ bị nhiễm khuẩn trực tiếp. Vì vậy cơm dừa sau khi đƣợc rửa sạch
cần phải khử trùng nhằm hạn chế và loại bỏ những mầm khuẩn có trong sản
phẩm. Cơm dừa đƣợc ngâm trong các bồn nƣớc có chlorine với nồng độ hợp lý
để giảm tối đa khả năng nhiễm khuẩn. Sau đó cơm dừa đƣợc đƣa qua hấp khử
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trùng trong bồn hấp tẩy trùng nhiệt độ cao nhằm đảm bảo khử sạch các vi
khuẩn chịu nhiệt nhƣ salmonella. Bồn hấp tẩy trùng đƣợc thiết kế theo nhiều
kiểu và có công suất khác nhau nhƣng thƣờng làm bằng tấm thép không gỉ,
chứa khoảng 1800-4000 lít nƣớc sôi. Mỗi bồn có môt vít tải dọc theo chiều dài
của bồn để vận chuyển cơm dừa. Tốc độ quay của vít tải đƣợc tính toán sao
cho cơm dừa đƣợc lƣu trong bồn nƣớc nóng ít nhất 90 giây. Nhiệt độ nƣớc khử
trùng đƣợc kiểm soát bằng nhiệt kế để đảm bảo nƣớc luôn nóng trên 95 OC.
Cơm dừa sau khử trùng đƣợc vận chuyển bằng tay (hoặc bằng băng tải) vào
phễu nạp liệu của máy cắt và đƣợc nghiền nhỏ.
2.4.1.4 Cắt
cơm dừa sau khử trùng đƣợc nạp vào phễu nạp liệu của máy cắt. Vít tải sẽ vận
chuyển cơm dừa vào máy. Máy cắt gồm một trục xoay và vòng răng tĩnh đồng
tâm, cơm dừa rơi vào tâm của trục xoay và buộc phải chuyển động hƣớng ra
ngoài dƣới tác dụng lực ly tâm và bị cắt nhỏ kích thƣớc. Độ mịn sản phẩm
đƣợc kiểm soát bởi các thay đổi khoảng cách giữa trục xoay và vòng răng tĩnh.
Máy cắt đƣợc trang bị các bộ phận điều chỉnh và các loại dao cắt khác nhau để
tạo ra sản phẩm dạng sợi, bông tuyết, cọng... Dao cắt cần luôn đƣợc kiểm tra
để đảm bảo chất lƣợng cắt. Sau khi cắt nhỏ, cơm dừa đƣợc vận chuyển bằng
băng tải (hoặc vít tải) sang khâu gia công tiếp theo.
2.4.1.5 Hấp tiệt trùng
Dừa sau khi đƣợc cắt nhỏ sẽ theo hệ thống băng tải chuyển vào hệ thống nồi
hấp tiệt trùng bằng hơi nƣớc. Nồi hấp tiệt trùng bao gồm một băng chuyền thép
không gỉ rộng khoảng 1m dài khoảng 10m; phía dƣới là bao phân phối hơi hình
chữ nhật chiếm khoảng 75% chiều dài nồi hấp. Chiều cao của phần chứa dừa
để hấp tiệt trùng đƣợc điều chỉnh bằng bộ phận san bằng quay đƣợc để tạo ra
các rãnh hơi nƣớc dọc theo vỉ dừa, sâu khoảng 2 cm để dừa tiếp xúc tốt với hơi
nƣớc. Tốc độ băng chuyền khoảng 1,5m/phút, thời gian lƣu của dừa trong nồi
hấp tiệt trùng khoảng 6 phút. Sau đó đƣợc chuyển sang công đoạn sấy.
2.4.1.6 Sấy
Sấy mục đích tách hết nƣớc ẩm trong cơm dừa (độ ẩm thƣơng phẩm của cơm
dừa khô tối đa 3%). Có nhiều phƣơng pháp sấy cơm dừa. Trong các nhà máy
chế biến cơm dừa truyền thống thƣờng sử dụng máy sấy gián đoạn hoặc bán
liên tục.
Máy sấy gián đoạn: có ba dạng máy sấy gián đoạn là máy sấy 5 khay đơn, máy
6 khay đôi và máy 8 khay đôi. Các khay sấy có kích thƣớc khoảng 1x1m, và lớp
cơm dừa dày khoảng 2,5-3,5cm, đƣợc chất vào máy sấy và lấy ra theo phƣơng
pháp thủ công. Máy sấy hoạt động theo nguyên tắc ngƣợc chiều: dòng khí nóng
nhất tiếp xúc với sản phẩm gần khô. Luồng hơi nóng có nhiệt độ khoảng 80 105oC đƣợc cung cấp bởi lò hơi đốt trấu (hoặc củi, than, gáo dừa...). Không khí
ẩm đƣợc làm nóng bởi các dòng đối lƣu nhiệt trực tiếp. Tùy theo dạng lò sấy,
thời gian sấy khoảng 45-65 phút; công suất khoảng 50-80kg/h.
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Máy sấy bán tự động: là những máy sấy dạng khối chữ nhật bằng thép không
gỉ; bên trong chứa đƣợc 7 khay sấy chồng lên nhau trực tiếp, mỗi khay cách
nhau khoảng 20cm. Tùy theo kiểu, kích cỡ các khay thƣờng vào khoảng 95 x
170cm (máy sấy bán tự động cỡ nhỏ) và 95 x 220cm (máy sấy bán tự động cỡ
lớn). Các khay bao gồm các bộ phận kim loại có lỗ để không khí nóng đi qua và
có thể mở đóng tự động để cơm dừa đang sấy ở khay trên có thể rơi xuống
khay dƣới. Khay trên cùng là khay nạp liệu và đƣợc kiểm soát bởi công nhân
vận hành máy sấy. Trong khi sấy, cơm dừa tƣơi đƣợc nạp vào và trải đều trên
bề mặt khay trên cùng để sấy trong khoảng 3 phút trƣớc khi rơi xuống khay bên
dƣới. Sau đó các khay tự động đóng mở trong suốt quá trình sấy. Cơm dừa
đƣợc sấy sẽ lƣu trên từng khay khoảng 3 phút trong quá trình sấy. Thành phẩm
cơm dừa khô đƣợc lấy ra ở khay dƣới cùng của lò sấy. Nhiệt độ sấy khoảng
100oC, công suất máy sấy khoảng 100-160kg/h.
Tại các nhà máy hiện đại, hệ thống sấy đƣợc sử dụng là máy sấy tầng sôi rung.
Hệ thống sấy tầng sôi là một cái lồng nằm trên hệ thống rung cơ học và có
nhiều ngăn. Mỗi ngăn đƣợc nối với hệ thống cấp nhiệt – calorife (nhiệt đƣợc
cung cấp bởi hơi nƣớc gián tiếp), có quạt gió đẩy không khí nóng vào với tốc
độ cao làm sản phẩm đƣợc sấy lơ lửng trong hộp ngăn. Nguyên liệu ẩm thông
qua phễu tiếp liệu đi vào trong khuôn của buồng sấy tầng sôi, đƣợc rung động
và dịch chuyển bên trong máy, kèm theo đó là sự thổi gió nóng bên trong từ
dƣới lên nhằm tách hàm ẩm trong nguyên liệu. Khi đƣợc sấy khô ở mức độ
nhất định nào đó thì cơm dừa đƣợc tự động đẩy qua ngăn sấy tầng sôi thứ hai
và cứ nhƣ vậy đến ngăn cuối cùng. Khi cơm dừa đã đạt chuẩn, độ ẩm chỉ còn
3% trở xuống thì đƣợc chuyển đến nơi đóng gói thành phẩm.

Quạt hút

Quạt thổi

o
C

Quạt thổi

Quạt hút

Calorife

1

Calorife

Calorife

Hơi nƣớc
từ lò hơi

Quạt hút
Quạt thổi

Nƣớc ngƣng

Hình 32. Sơ đồ nguyên lý máy sấy cơm dừa tầng sôi
2.4.1.7 Sàng và đóng bao
Sản phẩm cơm dừa sau khi sấy khô sẽ đƣợc sàng phân loại bằng máy sàng
rung. Máy sàng đƣợc làm bằng thép không gỉ và các lƣới sàng hình chữ nhật
bao gồm hai hoặc ba lƣới sàng đặt bên trên nhau. Lƣới sàng trên cùng là lƣới
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nạp liệu và chứa toàn bộ sản phẩm. Tốc độ rung khoảng 160-250 lần/phút,
năng suất khoảng 350-1500 kg thành phẩm /giờ.
Sau khi tách riêng các loại sản phẩm theo độ hạt khác nhau, sản phẩm đƣợc
đƣa đi đóng gói. Máy đóng gói thƣờng có dạng hình trụ có đáy hình nón cụt gắn
liền với đầu ra của dừa thành phẩm. Nhiệt độ của ống trụ có thể đƣợc kiểm
soát để đảm bảo nhiệt độ cơm dừa dƣới 40oC trƣớc khi vào bao. Việc kiểm tra
nhiệt độ nhằm đảm bảo độ ẩm của cơm dừa và tránh cơm dừa bị đổi sang màu
vàng hoặc nâu dƣới tác dụng của nhiệt độ cao. Các bao sản phẩm cơm dừa
thƣờng có trọng lƣợng 50 - 25 kg/bao tùy yêu cầu của khách hàng.

2.4.2. Tiêu thụ nguyên, nhiên, vật liệu ngành sản xuất cơm dừa nạo
sấy
2.4.2.1 Cơm dừa
Nguyên liệu để sản xuất cơm dừa nạo sấy là cơm dừa. Cơm dừa là thành phần
có giá trị dinh dƣỡng cao, chiếm 28% khối lƣợng quả dừa bao gồm các thành
phần sau:
- Dầu: 40 %

- Nƣớc: 43 %

- Chất khô không dầu: 17 %

Mức tiêu hao cơm dừa phụ thuộc vào công nghệ chế biến và loại cơm dừa khô
đƣợc sản xuất, độ chín của quả dừa; hiệu suất sử dụng nguyên liệu; mức độ
hao phí nguyên liệu trong quá trình sản xuất...
Tiêu thụ cơm dừa trung bình nằm trong khoảng 2,28 - 2,43 tấn/tấn sản phẩm
cơm dừa sấy khô.
Định mức tiêu thụ nguyên, nhiên, vật liệu của một số nhà máy sản xuất cơm
dừa của Việt nam đƣợc thể hiện trong bảng 20.
Bảng 20. Định mức tiêu thụ nguyên, nhiên, vật liệu trong sản xuất cơm dừa nạo
sấy
Nguyên nhiên liệu

Đơn vị

Việt Nam

1. Cơm dừa

tấn/ tấn sản phẩm

2. Nƣớc

m / tấn sản phẩm

5,5 - 8,0

3.1. Điện

kWh/ tấn sản phẩm

250 - 261

3.2. Trấu

tấn/ tấn sản phẩm

1,0 - 1,15

3

2,28 - 2,43

3. Năng lƣợng
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2.4.2.2 Nước
Nƣớc đƣợc sử dụng chủ yếu ở một số công đoạn đầu trong quá trình sản xuất
cơm dừa: rửa sản phẩm cơm dừa sau khi gọt vỏ lụa và bƣớc ngâm tẩy trùng,
vệ sinh nhà xƣởng, các thiết bị sản xuất... Ngoài ra nƣớc còn đƣợc sử dụng
cho các mục đích vệ sinh cá nhân của công nhân. Mức tiêu thụ nƣớc phụ thuộc
vào hệ thống thiết bị, phƣơng thức quản lý và vận hành của mỗi nhà máy.
Hiện nay ở Việt Nam, lƣợng nƣớc trung bình sử dụng cho một tấn sản phẩm là
8 m3/tấn sản phẩm. Nguyên nhân sử dụng nhiều nƣớc chủ yếu là do:
-

Ý thức công nhân về các vấn đề tiết kiệm nƣớc là rất kém.

-

Các nhà sản xuất đa phần là các hộ sản xuất thủ công hoặc các công ty tƣ
nhân nhỏ lẻ, chƣa ý thức đƣợc giá trị nguồn nƣớc và tác động của nƣớc
thải đến môi trƣờng.

-

Các cơ sở sản xuất chƣa có cơ hội tiếp cận đƣợc với các giải pháp sản xuất
sạch hơn.

2.4.3. Các vấn đề môi trường
2.4.3.1 Nước thải
Nước thải sinh hoạt: chủ yếu phát sinh từ các hoạt động vệ sinh của công
nhân viên tại nhà máy. Thành phần chủ yếu

3

của một cơ sở

.

Nước thải sản xuất:
thành phần chủ yếu là: BOD, COD, SS, ch

,…Lƣu
3

lƣợng trung bình tại các cơ sở sản xuất

Kết quả phân tích nƣớc thải tại một trong những doanh nghiệp sản xuất ở Việt
Nam đƣợc trình bày trong bảng 21.
Bảng 21.

sản xuất cơm dừa nạo sấy.

Chỉ tiêu ô nhiễm đặc trưng

STT

–

1

pH

4,34

5,5 - 9

2

Nhu cầu oxy sinh học BOD5 (mgO2/l)

615

50

3

Nhu cầu oxy hoá học COD (mgO2/l)

870

80

8,62

30

4,75

6

4
5

Kj (mg/l)
tc

(mg/l)
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2.4.3.2 Khí thải
Các cơ sở sản xuất cơm dừa nạo sấy thƣờng sử dụng lò hơi đốt trấu sản xuất
hơi phục vụ các nhu cầu nhiệt trong nhà máy. Vì vậy n
à bụi, CO, SO2, NOX
của một nhà máy sản xuất cơm dừa nạo sấy tại Bến Tre đƣợc
trình bày trong bảng 22.
Bảng 22.
STT
1

SO2

250 ppm

2

NOx

150 ppm

3

CO

700 ppm

4

CO2

10%

2.4.3.3 Chất thải rắn
Chất thải rắn sinh ra trong một nhà máy sản xuất cơm dừa nạo sấy chủ yếu bao
gồm:
Rác thải sinh hoạt: bao gồm rác thải từ các văn phòng làm việc của nhân viên
nhƣ giấy vụn, giấy photo,… rác thải sinh hoạt từ khu nhà ăn.
Chất thải rắn sản xuất: phát sinh chủ yếu là lớp vỏ lụa nâu bao quanh nhân
cơm dừa và những phần cơm dừa thối hỏng bị gọt bỏ, cơm dừa vụn từ các
khâu chế biến; các chất thải này đƣợc thu gom, phơi khô và bán cho các cơ sở
sản xuất dầu dừa.
Tro trấu thải từ lò hơi, đƣợc bán làm phân bón.

2.4.4. Các cơ hội sản xuất sạch hơn
Các cơ sở hoặc nhà máy sản xuất cơm dừa nạo sấy luôn có hai quy trình: quy
trình xử lý ƣớt (bao gồm các công đoạn gọt vỏ lụa, rửa và khử trùng) và quy
trình xử lý khô (bao gồm các công đoạn cắt, hấp tiệt trùng, sấy và đóng bao).
Những điều kiện vệ sinh kém của khu vực xử lý ƣớt dẫn đến tình trạng nhiễm
khuẩn tăng nhanh và lẫn các tạp chất có vi khuẩn vào nhân cơm dừa; hậu quả
là thành phẩm dễ bị nhiễm khuẩn thứ cấp. Vì vậy cơ hội SXSH để giải quyết
vấn đề này là quy hoạch lại mặt bằng sản xuất tách rời hai quy trình này bằng
các tƣờng ngăn với các công đoạn tẩy trùng hình thành cầu nối cần thiết giữa
hai khu vực. Các phân xƣởng phải đƣợc chiếu sáng tốt. Sàn nhà xƣởng phải
luôn sạch sẽ và vệ sinh tốt với hệ thống thoát nƣớc tốt. Các tƣờng ngăn cần
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phải làm bằng vật liệu chịu nƣớc và hóa chất tẩy trùng (chlorine). Thƣờng
xuyên phải làm vệ sinh khu vực sản xuất. Phải thực hiện tốt quy trình kiểm tra
hàng ngày từ khâu tiếp nhận nguyên liệu, xuyên suốt quy trình sản xuất, cho
đến khâu bảo quản thành phẩm đã đƣợc đóng bao để đảm bảo chất lƣợng
cũng nhƣ vệ sinh an toàn thực phẩm.
2.4.4.1 Gọt vỏ lụa
Các cơ sở sản xuất thƣờng sử dụng công nhân nữ cho công đoạn này. Các
công nhân ngồi gọt vỏ độc lập với nhau nên năng suất thấp và dễ để lọt sản
phẩm hỏng. Mặt bằng sản xuất thƣờng chật hẹp, vỏ lụa và cơm dừa thải để
ngay tại nền thao tác nên nguy cơ nhiễm bẩn sản phẩm cao.
Cơ hội SXSH có thể áp dụng cho bƣớc sản xuất này là sử dụng băng chuyền
chạy chậm, công nhân ngồi dọc theo băng chuyền gọt vỏ lụa nhƣ vậy có thể bổ
trợ nhau tránh sản phẩm hỏng có thể lọt qua dây chuyền. Phần vỏ lụa và cơm
dừa hỏng đƣợc thu hồi ngay bằng một băng tải khác chuyển đi thu hồi dầu dừa
nên tránh đƣợc nguy cơ nhiễm bẩn sản phẩm.
2.4.4.2 Rửa và khử trùng
Đây là công đoạn sản xuất tiêu thụ nhiều nƣớc nhất trong nhà máy sản xuất
cơm dừa. Việc tiêu thụ nƣớc trong sản xuất phụ thuộc rất lớn vào vấn đề quản
lý và ý thức tự giác của ngƣời lao động. Thực hiện tốt công tác quản lý nội vi sẽ
giúp giảm thiểu tiêu thụ nƣớc (qua đó giảm thiểu nƣớc thải). Đây là những cơ
hội sản xuất sạch hơn đơn giản nhất, không đòi hỏi đâu tƣ hoặc tốn rất ít chi phi
đầu tƣ; có thể thực hiện ngay. Các cơ hội SXSH để giảm thiểu nƣớc tiêu thụ có
thể áp dụng là:
+

Lắp đồng hồ nƣớc quản lý và giám sát lƣợng nƣớc tiêu thụ hiệu quả.

+

Khoán định mức tiêu thụ nƣớc cho các phân xƣởng.

+

Phân công hàng tháng tập hợp số liệu tiêu thụ nƣớc, điều chỉnh ngay
khi có biến động bất thƣờng.

+

Nâng cao ý thức và thao tác vận hành cho công nhân: chỉ lấy nƣớc vừa
đủ không để chảy tràn lãng phí nƣớc.

+

Sử dụng công nghệ rửa ngƣợc chiều.

+

Thu gom nguyên liệu rơi vãi, chất thải rắn trƣớc khi vệ sinh nền xƣởng
kết hợp cải tạo hệ thống lƣới chắn rác các hố ga sẽ giúp giảm thiểu
nƣớc vệ sinh nền xƣởng và giảm tải cho hệ thống xử lý nƣớc thải.

+

Bố trí van khóa hợp lý thuận lợi thao tác vệ sinh nhà xƣởng.

+

Sửa chữa ngay các van nƣớc hỏng.

+

Sử dụng vòi cao áp tiết kiệm nƣớc trong công tác vệ sinh nhà xƣởng.
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2.4.4.3 Sấy và sàng
Đây là những công đoạn sản xuất tiêu thụ năng lƣợng điện và nhiệt năng (hơi
sấy) cao; thƣờng chiếm tỷ trọng 65-70% điện năng và 90% nhiệt năng toàn nhà
máy.
Đối với những cơ sở sản xuất nhỏ sử dụng công nghệ sấy gián đoạn có thể áp
dụng các giải pháp quản lý nội vi và kiểm soát tốt các thông số quá trình sấy sẽ
có thể giúp giảm thiểu tiêu thụ năng lƣợng. Khi điều kiện tài chính cho phép nên
chuyển đổi sang công nghệ sấy tầng sôi hoạt động liên tục.
Đối với những nhà máy lớn sử dụng công nghệ máy sấy tầng sôi hoạt động liên
tục: thực tế sản xuất cho thấy công nhân thƣờng khởi động tất cả hệ thống thiết
bị khi bắt đầu ca làm việc mà không quan tâm đến việc hệ thống đã sẵn sàng
làm việc (có nguyên liệu và hơi sấy hay chƣa). Điều này dẫn đến tình trạng sụt
áp hệ thống khi khởi động nhiều động cơ một lúc, các động cơ chạy không tải
nhiều gây tổn thất điện vô nghĩa. Vì vậy cơ hội SXSH có thể áp dụng là thiết lập
quy trình vận hành và dừng các động cơ theo yêu cầu sử dụng và theo các điều
kiện sản xuất; giải pháp này không tốn chi phí đầu tƣ nhƣng đòi hỏi sự huấn
luyện và quản lý chặt chẽ công nhân vận hành:
+

Việc khởi động các động cơ chỉ bắt đầu khi áp suất hơi nƣớc trên hệ
thống cấp hơi gần đạt mức áp suất vận hành và nguyên liệu đã sẵn
sàng cho quá trình nghiền.

+

Các động cơ cấp và hút gió nóng của hệ thống sấy đƣợc khởi động tuần
tự, theo quá trình di chuyển của nguyên liệu sấy (cơm dừa): giả sử
nguyên liệu sấy cần khoảng 20 phút để đi từ khoang sấy này sang
khoang sấy kia, thì các động cơ hút và sấy của khoang sấy sau cũng sẽ
đƣợc khởi động trễ hơn 20 phút so với khoang sấy trƣớc.

+

Việc dừng các động cơ nên diễn ra ngƣợc lại : khi hết nguyên liệu ở
khoang nào thì các động cơ hút và cấp gió nóng nên đƣợc dừng ngay.

+

Ngoài ra, nếu các động cơ hút và sấy đƣợc trang bị các bộ điều chỉnh
tốc độ vô cấp (VFD: biến tần) thì nên điều chỉnh thêm lƣu lƣợng theo
nhu cầu.

Thực hiện giải pháp SXSH này sẽ giúp tiết kiệm:
+

Chi phí điện năng dùng cho các động cơ chạy không tải.

+

Chi phí nhiên liệu dùng để sản xuất hơi nƣớc.

Các cơ hội sản xuất sạch hơn - tiết kiệm năng lƣợng liên quan tới hệ thống
cung cấp hơi cho quá trình tiệt trùng và sấy sau đây đều có thể áp dụng chung
cho các cơ sở sản xuất nhỏ cũng nhƣ nhà máy sản xuất lớn:
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+

Kiểm soát tốt điều kiện vận hành lò hơi: điều chỉnh lƣợng gió cấp lò hơi
vừa đủ, tránh dƣ gió gây tổn thất năng lƣợng theo khói lò cao.

+

Sửa chữa ngay các vị trí rò rỉ hơi, thay thế ngay các bẫy hơi hỏng.

+

Bảo ôn tốt hệ thống ống dẫn hơi và các thiết bị sử dụng hơi.

+

Bố trí lại hệ thống ống hơi

+

Thu hồi nƣớc ngƣng sau sấy quay về làm nƣớc cấp lò hơi.

+

Chuyển đổi công nghệ từ lò hơi đốt trấu sang đốt gáo dừa tạo thêm sản
phẩm phụ than dừa thiêu kết.

2.4.4.4 Đóng bao
Sản phẩm cơm dừa sau này sẽ đƣợc sử dụng trực tiếp làm thức ăn không qua
khử trùng. Vì vậy khu vực đóng bao sản phẩm phải duy trì tốt công tác vô trùng
và thƣờng xuyên đƣợc kiểm tra chặt chẽ công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.
Bao sản phẩm phải đƣợc gói trong túi PE nhiều lớp và có vỏ bao bảo vệ bên
ngoài, hàn kín ngay sau khi đóng bao. Vận chuyển xếp kho cần nhẹ nhàng,
tránh vỡ hay thủng bao PE.
Thƣờng xuyên lấy mẫu thành phẩm để kiểm tra chất lƣợng cũng nhƣ khả năng
vô trùng tuyệt đối.

2.5. Ngành sản xuất than dừa thiêu kết
Than dừa thiêu kết là một loại sản phẩm thu đƣợc từ việc than hóa gáo dừa.
Than dừa thiêu kết đƣợc sử dụng rộng rãi làm nhiên liệu cho các mục đích dân
dụng và công nghiệp. Đồng thời nó là một nguồn nguyên liệu quan trọng để sản
xuất than dừa hoạt tính. Các đặc tính cơ bản của than dừa thiêu kết nhƣ sau:
+

Các bon: trên 68%

+

Chất bốc: 14 - 20%

+

Độ tro: 2,5 - 4%

+

Nhiệt trị: 7000 - 7500 kcal/kg

+

Độ ẩm: dƣới 10%

+

Cỡ hạt: có ba loại là 0,8 x 2,0 cm; 3,0 x 6,0 cm và 4,0 x 8,0 cm.

+

Màu sắc: đen

Tại các nƣớc trồng dừa trên thế giới đặc biệt là các nƣớc trong khu vực Châu Á
- Thái bình dƣơng, diện tích trồng và sản lƣợng dừa liên tục gia tăng. Các sản
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phẩm chế biến từ cây dừa, quả dừa ngày càng đa dạng, phong phú và chất
lƣợng hơn, trong đó có sản phẩm than gáo dừa. Than gáo dừa càng ngày càng
đƣợc ƣa chuộng vì có tính năng kĩ thuật đáp ứng đƣợc nhu cầu sử dụng rộng
rãi trong rất nhiều lĩnh vực; làm chất đốt sạch, tăng mùi thơm cho thực phẩm,
dùng làm nguyên liệu cho sản xuất than hoạt tính để lọc nƣớc, khử mùi, khử
màu, hấp thụ tia bức xạ, chống ẩm, làm phụ gia trong sản xuất cao su, gang
thép; và làm thuốc.
Tại Việt Nam; xuất phát từ một đề tài nghiên cứu ứng dụng chuyển giao của
Viện nghiên cứu dầu thực vật Việt Nam, sản phẩm than gáo dừa – là sản phẩm
thu đƣợc sau quá trình đốt gáo dừa khô trong điều kiện thiếu không khí trong
các lò hầm than đang là một nguồn thu ngoại tệ của các địa phƣơng có diện
tích trồng dừa tƣơng đối tập trung của miền Tây Nam Bộ. Hiện nay chỉ riêng tại
huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre đã có tới 60 lò hầm than gáo dừa. Đã có rất
nhiều cơ sở sản xuất, rao bán và xuất khẩu sản phẩm than gáo dừa sang các
nƣớc nhƣ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, than hoạt tính từ than gáo dừa.
Quy trình kỹ thuật sản xuất than gáo dừa đơn giản, dễ thực hiện, dễ áp dụng
triển khai ở nhiều quy mô; không đòi hỏi vốn lớn khi đầu tƣ. Than gáo dừa đã
thực sự đem lại lợi ích thiết thực cho ngƣời dân trồng dừa.

2.5.1. Mô tả quy trình công nghệ sản xuất
Quy trình kỹ thuật sản xuất than gáo dừa rất đơn giản, bao gồm các công đoạn
sau: phân loại nguyên liệu và sơ chế (thu hồi hết cơm dừa dƣ trong gáo dừa),
than hóa, nghiền và sàng phân cỡ hạt, phơi (sấy) và đóng bao sản phẩm.
Dƣới đây là sơ đồ công nghệ và các nguyên liệu đầu vào và các phát thải đi
kèm đặc trƣng.
Gáo dừa

Phân loại + Sơ chế

Điện, nƣớc dập bụi

Điện

Than hóa

Nghiền + Sàng

Phơi

Bao bì

Đóng bao

Gáo hỏng
Cùi dừa dƣ

Khí thải
Dầu dừa
Nƣớc thải
Bụi
Sản phẩm hỏng

Bụi

Bao bì hỏng
Bụi

Than sản phẩm

Hình 33. Sơ đồ công nghệ sản xuất than thiêu kêt
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2.5.1.1 Phân loại và sơ chế
Nguyên liệu cho sản xuất than gáo dừa phải đƣợc tuyển lựa, sơ chế, nhằm
mục đích cho ra sản phẩm tốt nhất và thu đƣợc hiệu suất cao nhất.
Kinh nghiệp cho thấy chọn nguyên liệu là gáo dừa trƣởng thành và già (khô).
Vỏ gáo cứng, màu gỗ trên bỏ càng nâu sậm thì gáo càng già thì sẽ đạt hiệu
suất sản phẩm tốt. Không nên sử dụng gáo của quả dừa non vì sẽ làm giảm
hiệu suất thu hồi than do hàm lƣợng cacbon cố định còn thấp, miếng than thu
đƣợc mỏng, hàm lƣợng chất bốc cao.
Sau khi đã đƣợc tuyển lựa, gáo dừa già đƣợc cạo sạch xơ vụn và cơm dừa
bám trên gáo. Phải cạo sạch vì chính ở lớp xơ và cơm dừa dƣ này khi đốt sinh
ra nhiều nhựa khói cay và sau khi cháy chúng bám vào mặt miếng than làm xấu
cảm quan và làm tăng hàm lƣợng tro trong sản phẩm.
2.5.1.2 Than hoá trong lò thiêu kết
Than hóa là quá trình đốt gáo dừa cháy trong điều kiện thiếu không khí để tạo
thành than thiêu kết. Đây là khâu quan trọng, ảnh hƣởng đến sản lƣợng sản
phẩm thu đƣợc. Khâu này đòi hỏi ngƣời lao động phải có kinh nghiệm thực tế vì
nếu đốt lâu quá sẽ tốn thời gian và nhân công, còn nếu đốt cháy nhanh quá sẽ
làm mất than, giảm hiệu suất thu hồi. Nhóm lò cháy không đều sẽ dẫn đến gáo
dừa trong lò cháy không đều, có chỗ chƣa cháy thành than (còn sống) phải loại
bỏ sau khi dỡ lò thu sản phẩm.
Lò than hóa gáo dừa rất đa dạng, cả về vật liệu sử dụng đến hình dáng, kích
thƣớc. Có loại lò làm bằng tôn thép, đốt liên tục: ngƣời ta chất gáo vào đầy lò,
sau khi lớp gáo đó cháy thành than lại tiếp tục nạp thêm gáo vào, cứ nhƣ thế
cho đến khi đƣợc đầy lò than mới đóng kín chờ lò tắt, than nguội, dỡ ra. Lò này
có hiệu quả sử dụng cao, linh động, chất lƣợng than tƣơng đƣơng với các loại
lò khác.
Loại lò thứ hai là lò xây bằng gạch, đất, cát, xi măng. Loại lò này có thể lớn nhỏ
tùy vào diện tích đất mà ngƣời dân có. Đây cũng là loại lò phổ biển hiện nay tại
các địa phƣơng miền Tây Nam Bộ.
Ngƣời ta đốt than từng mẻ, sau khi
chất đầy nguyên liệu (gáo dừa) vào
lò, tiến hành nhóm lò cho cháy đều
rồi giảm bớt không khí. Khi gáo
dừa cháy, lớp gáo dừa sẽ sụt
xuống nên ngƣời ta nạp thêm gáo
cho đầy lò. Sau khoảng hai ngày,
đến khi thấy không còn khói đục
tỏa ra trên các ống khói thì đóng
chặt cửa lò, chờ tắt, để nguội và
dỡ than ra.
Hình 33. Lò thiêu kết than dừa
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Đơn giản hơn, ngƣời ta chỉ cần đào một hố dƣới đất, nhóm gáo dừa cho cháy
đều một lớp than dƣới đáy hố, sau đó chất gáo vào đầy hố, lấy lá chuối tƣơi
đậy lại và phủ kín đất lên lá. Để gáo tự cháy đến khi nào thấy hết khói bốc lên
thì bít kín hẳn, chờ lò tắt, than nguội thì dỡ ra.
Khí thải của quá trình than hóa của các dạng lò than hóa nói trên trên đƣợc xử
lý sơ bộ bằng cách sục qua bể nƣớc để tách bụi và thu hồi hắc ín có trong khí
thải sau đó thải trực tiếp vào môi trƣờng.
Sự hình thành của than gáo dừa trong điều kiện cháy thiếu oxy đã đƣợc chia
thành nhiều giai đoạn. Quá trình này đƣợc gọi là chƣng cất (hoặc nhiệt phân,
than hóa). Than hóa gáo dừa diễn ra ở nhiệt độ 200- 500°С. Khi nhiệt độ lò đạt
200°С khí СО và СО2 bắt đầu đƣợc sinh ra nhiều. Phản ứng nhiệt phân gáo dừa
bắt đầu diễn ra trên toàn bộ khối nguyên liệu trong lò; đây là phản ứng tỏa nhiệt
và sinh ra các sản phẩm khí. Thành phần khí than hóa rất phức tạp và đa dạng,
bao gồm các chất dễ bay hơi (hỗn hợp khí và hơi nƣớc) là đại diện cho một hợp
chất của carbon, hydro và oxy, v v (СО, СО2, СН4, С2Н4, N2, О2, Н2), acid acetic
(СН3СООН ), hơi nƣớc… Quá trình nhiệt phân gáo dừa có thể đƣợc chia thành
năm giai đoạn theo nhiệt độ và đặc tính sản phẩm trong lò nung.
Giai đoạn đầu: Khi nhiệt độ lò dƣới 110°C
Đây là giai đoạn nhóm lò. Ngƣời ta nhóm lò bằng dầu và một ít củi dƣới đáy lò.
Ở nhiệt độ dƣới 110°C phản ứng nhiệt phân gáo dừa là rất chậm. Nguyên liệu
gáo dừa thu nhiệt bên ngoài để bốc hơi nƣớc trong khi đó thành phần hóa học
của gáo dừa không thay đổi. Hơi nƣớc là sản phẩm chính trong giai đoạn này.
Giai đoạn thứ hai: Khi nhiệt độ lò ở 110 - 270°C
Sau khi bay hơi hết nƣớc, gáo dừa bén lửa và bắt đầu phản ứng nhiệt phân.
Các hợp chất hóa học không ổn định trong gáo dừa bắt đầu phân hủy thành ra
một số khí carbon monoxide, carbon dioxide, acetic acid và methanol... Giai
đoạn này là một phản ứng thu nhiệt.
Giai đoạn thứ ba: Khi nhiệt độ lò ở 270 - 290°C
Thành phần chất bốc có trong gáo dừa bắt đầu bị phân hủy tạo ra một số chất
lỏng và các sản phẩm khí. Sản phẩm lỏng chứa nhiều acid acetic, methanol và
hắc ín. Giai đoạn này là một phản ứng tỏa nhiệt. Hỗn hợp khí và hơi đƣợc tạo
ra theo đƣờng ống khói thoát ra ngoài.
Giai đoạn thứ tư: Khi nhiệt độ lò ở 290 - 400°C
Quá trình nhiệt phân (phản ứng cháy gáo dừa) xảy ra với tốc độ nhanh và tạo
ra nhiều chất lỏng và hơi. Hơi tạo ra bao gồm các chất khí dễ cháy nhƣ carbon
monoxide, hydrogen và methane cùng với khí carbon dioxide và hơi ngƣng tụ:
nƣớc, acid acetic, methanol, acetone, vv… Các sản phẩm khí tăng dần trong
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khi carbon dioxide giảm dần trong giai đoạn này và lƣợng hắc ín bắt đầu sinh
ra. Giai đoạn này là một phản ứng tỏa nhiệt.
Giai đoạn thứ năm: Khi nhiệt độ lò ở 400 - 500°C
Tại 400°C sự chuyển đổi của gáo dừa thành than đã hoàn thành. Có một vài
sản phẩm lỏng và khí vẫn đƣợc tạo ra ở giai đoạn này. Than ở nhiệt độ này vẫn
còn chứa một lƣợng đáng của hắc ín, khoảng 30% trọng lƣợng bị mắc kẹt trong
cấu trúc than. Than cần tiếp tục làm nóng để thải ra hắc ín. Khi đó than sẽ
nâng cao lƣợng carbon cố định của than gáo dừa khoảng 70 - 75% đối với than
tốt chất lƣợng thƣơng mại. Quá trình thải hắc ín từ than sẽ tiếp tục tăng khi
nhiệt độ của nó khoảng 500°C, sẽ hoàn thành giai đoạn than hóa. Tinh chỉnh
giai đoạn là chìa khóa để nâng cao chất lƣợng than.
Cần lƣu ý rằng rất khó để phân định giữa các giai đoạn trên, vì ở những vùng
khác nhau của lò than hóa có nhiệt độ khác nhau. Gáo dừa nằm ở những vùng
khác nhau của một lò than hóa (gáo mới chất hoặc phía dƣới lò) có thể tồn tại
trong giai đoạn nhiệt phân khác nhau, sự khác biệt có thể xảy ra giữa bên ngoài
và bên trong của gáo dừa. Nhƣng chúng ta có thể thấy tƣơng đổi sự khác biệt
về nhiệt độ trong giai đoạn phản ứng tỏa nhiệt trong lò than hóa liên tục, trong
đó nhiệt độ trong lò là đi lên trên lên nhanh chóng làm nóng và giữ năng lƣợng
giữ ổn định.
2.5.1.3 Nghiền, sàng phân loại
Than gáo dừa sau khi dỡ ra khỏi lò là than thô. Than đƣợc dỡ ra khỏi lò, để
nguội hẳn và sẽ đƣợc phân loại kiểm tra chất lƣợng than hóa bằng mắt thƣờng
thông qua màu sắc của than, phần than không đạt chất lƣợng (chƣa than hóa
hoàn toàn) sẽ quay lại lò than hóa. Phần đạt yêu cầu sẽ đƣợc nghiền (cán) và
sàng phân loại theo kích cỡ yêu cầu của khách hàng.
Máy nghiền và sàng than, mà các cơ sở sản xuất than hóa đang sử dụng, phần
lớn là tự chế; gồm một phễu tiếp liệu, máy cán là hai quả lô hình trụ có răng
cƣa quay ngƣợc chiều nhau, sau hai quả lô cán là sàng rung phân cỡ ba lốp
gồm hai lƣới sàng và một khay chứa đặt bên trên nhau. Than thô đƣợc nạp đầy
phễu tiếp liệu bằng phƣơng pháp thủ công, tự chảy xuống lô cán sau đó ra
sàng rung và đƣợc chia thành ba loại sản phẩm có cỡ hạt 0,8 x 2,0 cm; 3,0 x
6,0 cm và 4,0 x 8,0 cm.
Than sau nghiền đƣợc rửa bằng phƣơng pháp thủ công trong bể nƣớc để loại
hết bụi than bám trên mảnh.
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Hình 34. Máy nghiền - sàng phân loại than
2.5.1.4 Phơi (hoặc sấy).
Sản phẩm than sau nghiền và rửa có độ ẩm cao sẽ đƣợc sấy khô bằng phƣơng
pháp phơi tự nhiên trên sân bê tông. Thời gian phơi tùy thuộc vào thời tiết và
độ dầy mỏng lớp than khi phơi. Thông thƣờng, vào mùa nắng, chỉ cần phơi
trong một ngày, khoảng giữa thời gian, cào đảo than một lần cho than khô đều
là đƣợc. Nếu gặp mƣa, phải dồn than lại, lấy tấm bạt phủ lên, sẽ phơi tiếp khi
trời nắng.

Hình 35. Phơi sản phẩm
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2.5.1.5 Đóng bao, lưu trữ (trước khi xuất bán).
Than thành phẩm đƣợc đóng bao trong vỏ bao dứa theo từng chủng loại cỡ hạt
với trọng lƣợng 25 hoặc 50 kg/bao, nhập kho và chờ xuất khẩu.

2.5.2. Tiêu thụ nguyên, nhiên, vật liệu ngành sản xuất than dừa
thiêu kết.
Nguyên liệu cho sản xuất than dừa thiêu kết là gáo dừa. Gáo dừa nguyên liệu
là gáo dừa trƣởng thành và già (khô), vỏ gáo càng cứng, màu gỗ của vỏ càng
nâu sậm thì gáo càng già. Không nên sử dụng gáo của quả dừa non vì sẽ làm
giảm hiệu suất thu hồi than do hàm lƣợng cacbon cố định còn thấp, miếng than
thu đƣợc mỏng, hàm lƣợng chất dễ bay hơi cao.
Định mức tiêu thụ nguyên, nhiên, vật liệu của một số hộ, nhà máy sản xuất than
dừa thiêu kết của Việt nam đƣợc thể hiện trong bảng 23.
Bảng 23. Định mức tiêu thụ nguyên, nhiên, vật liệu sản xuất
Nguyên nhiên liệu

1. Gáo dừa

Đơn vị

tấn/ tấn sản phẩm

Việt Nam

3,1 - 4
(12400-16000 gáo dừa
nguyên)

2. Năng lƣợng
2.1. Củi (nhóm lò)

3

m / tấn sản phẩm

0,3 -0,5

2.5.3. Các vấn đề môi trường
2.5.3.1 Nước thải
Nƣớc thải sinh hoạt: chủ yếu phát sinh từ các hoạt động vệ sinh của công nhân
viên tại cơ sở sản xuất. Thƣờng lƣợng nƣớc này ít và đặc tính ô nhiễm không
cao và đƣợc thải trực tiếp ra môi trƣờng.
Nƣớc thải sản xuất phát sinh tại khâu sàng nƣớc để tách bụi than khỏi than
thành phẩm. Thêm vào đó có một lƣợng nƣớc dùng xử lý khói thải bằng các
phƣơng pháp sục khói lò thiêu kết qua bể nƣớc; do đó nƣớc này sẽ có lẫn dầu
dừa và các chất ô nhiễm khác. Định kỳ nƣớc sản xuất đƣợc thải trực tiếp ra môi
trƣờng không qua xử lý nên có nguy cơ gây ô nhiễm nƣớc mặt cao.
2.5.3.2 Khí thải.
Khí thải của các cơ sở than thiêu kết là các loại khí phát sinh trong quá trình
thiêu kết gáo dừa bao gồm thành phần chủ yếu là CO2, CO, THC, nhủ dầu và
bụi tro bay.
Ngoài ra còn có một nguồn ô nhiễm rất lớn khác là bụi phát sinh trong khâu
nghiền và sàng than. Thêm vào đó do than phơi tự nhiên nên phát sinh nhiều
bụi khi có gió.
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Bảng 24. Tình hình ô nhiễm môi trƣờng không khí gần khu sản xuất (huyện Mỏ
Cày)
Vi trí lấy mẫu
M1

M2

M3

M4

TCVS
3733/2002/
QD-BYT

3

0,24

2,47

3,38

3,38

8

0,3

Mg/m

3

0,011

0,172

0,037

0,250

10

0,4

SO2

Mg/m

3

0,009

0,266

0,021

0,194

10

0,5

CO2

Mg/m

3

0,2

7,1

0,5

9,5

40

40

Pb

Mg/m

3

KPH

0,014

KPH

0,017

-

Các chỉ
tiêu

Đơn
vị

Bụi tổng

Mg/m

NO2

TCVN
5937:2005

2.5.3.3 Chất thải rắn
Chất thải rắn sinh ra trong quá trình sản xuất chủ yếu bao gồm:
hát sinh chủ yếu ở công đoạn sơ chế nguyên liệu. Lƣợng chất thải này
khá nhỏ và đƣợc thu hồi bán.
Các chất thải rắn khác nhƣ vỏ bao bì hỏng, than bụi quá mịn, rác thải... đƣợc
đổ bỏ xung quanh khu vực sản xuất.

Hình 36. Chất thải rắn của một cơ sở than thiêu kết
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2.5.4. Các cơ hội sản xuất sạch hơn
Các cơ sở sản xuất than dừa thiêu kết tại Việt Nam nói chung thƣờng là các cơ
sở nhỏ lẻ, máy móc trang thiết bị rất kém, lao động thủ công trên một mặt bằng
chật hẹp, trình độ công nhân rất thấp. Vì vậy năng suất và hiệu suất quá trình
không cao, cũng nhƣ các vấn đề an toàn sức khỏe nghề nghiệp thƣờng không
đƣợc đảm bảo.
Vì vậy các cơ hội SXSH về quản lý nội vi, kiểm soát tốt quá trình, tối ƣu hóa
mặt bằng sản xuất và nâng cao ý thức cho ngƣời công nhân nhƣ đã mô tả
trong những phần trƣớc đều có thể áp dụng tốt cho ngành than thiêu kết.
2.5.4.1 Phân loại và sơ chế

Kiểm soát tốt nguyên liệu đầu vào sẽ hạn chế lƣợng than kém phẩm chất,
nâng cao hiệu suất thu hồi và giảm thiểu đƣợc khí thải độc hại do cháy xơ
và cơm dừa dƣ trên gáo dừa.
2.5.4.2 Than hóa

Quá trình than hóa đƣợc thực hiện trong lò đốt thủ công và hoạt động gián
đoạn nên phụ thuộc rất nhiều vào ngƣời lao động. Vì vậy đào tạo kỹ năng
đốt lò cho công nhân là điều kiện then chốt để đạt đƣợc hiệu suất và chất
lƣợng sản phẩm cao.
Các yếu tố chính ảnh hƣởng đến năng suất than hóa là:
a. Ảnh hưởng độ ẩm của gáo dừa khi than hóa
Gáo dừa nguyên liệu thƣờng đƣợc chất đống gần các con sông nên thƣờng có
độ ẩm lớn. Độ ẩm trong nguyên liệu sẽ làm tăng lƣợng sản phẩm lỏng vào giai
đoạn ban đầu của quá trình nhiệt phân khi đó những sản phẩm nhận đƣợc do
sự phân huỷ nhiệt chƣa đáng kể. Nó sẽ pha loãng các sản phẩm lỏng thu đƣợc
ở miền nhiệt độ cao, nơi những phản ứng nhiệt phân xảy ra mãnh liệt và tạo ra
các sản phẩm hữu cơ khác.
Mặt khác, với quá trình nhiệt phân độ ẩm của nguyên liệu sẽ giúp hạn chế các
phản ứng cháy xảy ra trong lò, nâng cao chất lƣợng sản phẩm rắn.
Tuy nhiên, nguyên liệu có độ ẩm lớn sẽ đòi hỏi cung cấp nhiều năng lƣợng cho
quá trình nhiệt phân để tách phần hơi ẩm ra khỏi nguyên liệu do thời gian của
quá trình phân huỷ tăng làm giảm hiệu quả kinh tế của quá trình.
Do vậy việc xác đinh độ ẩm thích hợp cho nguyên liệu trƣớc khi tiến hành than
hóa là rất cần thiết.
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Bảng 25: Ảnh hƣởng của độ ẩm nguyên vật liệu tới chất lƣợng than
Độ ẩm nguyên

Chất lượng sản phẩm than

liệu ( % kl)
pt

W (% kl)

pt

A (% kl)

pt

V (% kl)

C cố định

Nhiệt trị

Độ xốp

(% kl)

(Cal/g)

(%)

40,98

2.92

13,49

13,08

70,51

5623

58,32

47,71

3,86

11,88

13,71

70,55

5628

61,39

61,63

4,79

9,22

14,91

71,08

5660

71,04

71,28

6,27

9,17

17,95

66,61

5480

71,48

80,91

9,89

9,24

22,90

57,97

5023

65,36

Khi độ ẩm nguyên liệu tăng từ 40,98% đến 61,63% thì sản phẩm than có nhiệt
trị lớn nhất là 5660 cal/g và có hàm lƣợng cacbon cố định tăng dần. Khi độ ẩm
của nguyên liệu cao hơn 71,28 % đến 80,91% thì sản phẩm than thu đƣợc có
giá trị nhiệt trị giảm rõ rệt ( từ 5660 xuống còn 5023 cal/g). Nhƣ vậy khi than có
độ ẩm và hàm lƣợng chất bốc cao hơn hẳn thì lƣợng cacbon giảm đi.
b. Ảnh hưởng của nhiệt độ tới hiệu quả quá trình nhiệt phân
Đối với quá trình nhiệt phân các nguyên liệu thực vật nói chung và gáo dừa nói
riêng, một trong các yếu tố quan trọng ảnh hƣởng tới hiệu suất thu hồi các sản
phẩm nhiệt phân và chất lƣợng sản phẩm than thu đƣợc là yếu tố nhiệt của quá
trình, bao gồm: (i) nhiệt độ cuối của quá trình nhiệt phân và (ii) tốc độ đốt nóng
vật liệu trong lò, vì có liên quan đến việc phân huỷ cấu trúc các đại phân tử
trong gáo dừa, đồng thời với việc tạo ra các phản ứng hoá học đa dạng để hình
thành sản phẩm nhiệt phân.
Nhiều công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng: khi nhiệt phân các nguyên liệu thực
vật thì sự phân huỷ của các thành phần dạng gỗ trong nguyên liệu ở t o < 250oC
là không có ý nghĩa. Mặt khác quá trình than hoá gáo dừa để lấy than làm
nguyên liệu cho sản xuất than hoạt tính nên thƣờng dừng quá trình nhiệt phân
ở xung quanh 450oC vì lúc đó than thu đƣợc có khả năng hấp thụ oxy cao nhất
hay có độ xốp sơ cấp phát triển thuận lợi cho quá trình hoạt hoá sau này. Vì
vậy ảnh hƣởng của nhiệt độ cuối quá trình nhiệt phân ở miền nhiệt độ 250 450oC. Kết quả thu đƣợc nhƣ sau:
Ở miền nhiệt độ thấp (250 - 3000C) thu đƣợc phần sản phẩm rắn cao hơn cả,
lƣợng khí không ngƣng và sản phẩm lỏng thu đƣợc là ít nhất. Quá trình bán
cốc ít xảy ra trong vùng này. Ở nhiệt độ 250 - 3000C, hemicellulose và cellulose
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bị phân huỷ hầu nhƣ hoàn toàn. Còn một lƣợng lớn lignin chỉ bị phân huỷ ở
những nhiệt độ cao hơn để tạo ra các hợp chất có phân tử lƣợng cao (là nhựa)
và giải phóng các nhân thơm trong thành phần cấu tạo của nó đồng thời với
quá trình thoát khí CO2 và CO ở bảng sau:
Bảng 26. Ảnh hƣởng của nhiệt độ tới hiệu suất thu hồi các sản phẩm nhiệt
phân.
Nhiệt Độ
0

Thời gian

Hiệu suất thu hồi sản phẩm nhiệt phân (%kl)

( ± 5 C)

duy trì ở

0

(t C)

t C (giờ)

Rắn

Lỏng

Khí

250

2,5

21,85

51,19

26,96

300

2,5

20,19

53,15

26,66

350

2,5

17,68

53,77

28,55

400

2,5

14,40

56,35

29,25

450

2,5

12,46

57,57

29,97

0

Thành phần cacbon trong than có quan hệ trực tiếp tới nhiệt trị của than. Nhiệt
trị là một thông số rất quan trọng thể hiện chất lƣợng của than. Kết quả cho
thấy nhiệt trị của than thu đƣợc đã tăng lên rất nhiều so với nguyên liệu ban
đầu sau quá trình nhiệt phân và cũng tăng dần theo chiều tăng nhiệt độ. Khi
nhiệt độ tăng từ 2500C đến khoảng 300 - 3500C, nhiệt trị của than đã tăng lên
đáng kể (gấp 1,5 lần), tuy nhiên mức tăng lên là không nhiều khi nhiệt độ ở
khoảng 400 - 4500C. Điều này tuân theo quy luật chung khi nhiệt phân các
nguyên liệu dạng gỗ (xem bảng 27).
Bảng 27: Ảnh hƣởng của nhiệt độ tới chất lƣợng sản phẩm rắn.
Chất lượng sản phẩm than
Nhiệt Độ
0

(±5 C)

W

pt

(%

pt

A

(%

pt

V

(%

C cố định

Nhiệt trị

Độ xốp

kl)

kl)

kl)

(% kl)

(Cal/g)

(%)

250

22,74

7,94

32,29

59,14

3447

51,89

300

19,13

9,34

21,72

68,94

5139

60,38

350

13,23

9,82

20,15

70,03

5283

70,56

400

1,64

13,06

16,01

70,93

5558

65,21
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Một cơ hội SXSH có thể xem xét liên quan tới thay đổi công nghệ từ lò than hóa
thủ công sang lò than hóa liên tục của Ấn Độ. Nhƣ đã mô tả ở trên, khí thải của
lò than hóa thải vào môi trƣờng còn tính ô nhiễm cao. Công ty Global Ecocarb
Pvt Ltd - Ấn Độ đã phát triển một công nghệ mới để than hóa gáo dừa trong lò
phản ứng có thu hồi khí nhà kính và sử dụng chúng trong những điều kiện kiểm
soát nhằm sản xuất năng lƣợng nhiệt. Trong công nghệ này, gáo dừa đƣợc cấp
vào lò phía trên với công nghệ cấp khí kép và quá trình đốt bổ sung nhằm đốt
cháy hoàn toàn khí thải thu hồi năng lƣợng nhiệt. Quy trình công nghệ bao gồm
một hệ thống xử lý nhiên liệu và tro bay, hệ thống khí hóa - lò phản ứng và hệ
thống làm lạnh và làm sạch khí thải. Đây là công nghệ hoàn hảo để tránh tạo
thành hắc ín trong quá trình nhiệt phân gáo dừa.

Hình 37. Lò phản ứng than hóa gáo dừa của Công ty Global Ecocarb Pvt Ltd
2.5.4.3 Nghiền và sàng
Máy nghiền và sàng của các cơ sở sản xuất than thiêu kết đều là máy tự chế,
rất thô sơ và vận hành trong môi trƣờng hở nên sinh rất nhiều bụi, gây ảnh
hƣởng lớn tới sức khỏe công nhân và ô nhiễm môi trƣờng xung quanh. Co hội
SXSH có thể áp dụng là lắp chụp hút ngay trên máy nghiền sàng để giảm thiểu
bụi ô nhiễm môi trƣờng làm việc.
Một cơ hội khác là thay thế máy nghiền - sàng dạng hở sang máy nghiền - sàng
chu trình kín có hệ thống hút lọc bụi sẽ giảm thiểu ô nhiễm bụi.
2.5.4.4 Phơi sản phẩm
Sản phẩm than dừa thiêu kết sau khi nghiền đƣợc phơi khô tự nhiên trực tiếp
dƣới ánh nắng mặt trời trên sân phơi. Phƣơng pháp này đơn giản, chi phí thấp
nhƣng có nhiều hạn chế: do phơi ngoài trời nên tạo nhiều bụi khi gió to. Mặt
khác khi trời mƣa, nƣớc mƣa ngấm vào than có thể ảnh hƣởng tới chất lƣợng.
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Cơ hội SXSH có thể áp dụng ở đây là làm nhà sấy sử dụng năng lƣợng mặt
trời nhƣ đã mô tả ở phần chỉ xơ dừa.
Một phƣơng án khác có thể áp dụng là sấy lò quay tận dụng năng lƣợng khí
thải của lò than hóa. Tuy nhiên cần đầu tƣ lớn, kỹ năng vận hành công nhân
cao và cần có cơ sở hạ tầng điện ba pha nên chƣa thích hợp với nhiều khu vực
sản xuất than thiêu kết do chƣa có lƣới điện ba pha và trình độ công nhân rất
thấp.
2.5.4.5 Đóng bao và bảo quản sản phẩm.
Than mới sản xuất ra hay ngay sau khi nghiền có khả năng sinh nhiệt rất nhanh
do hấp thụ oxy từ không khí và tự oxy hóa dẫn tới nguy cơ tự cháy cao nếu bảo
quản không thích hợp. Vì vậy cần có giai đoạn ủ than khoảng 2 - 3 tuần sau khi
than hóa và nghiền để tránh nguy cơ tự cháy này.
Đồng thời khi bảo quản lƣợng lớn than nên chia chúng thành những lô nhỏ; kết
hợp đảo than một lần một tuần để tránh giữ nhiệt cao bên trong bao than.
Ngoài ra, các cơ sở sản xuất cần chú ý các điểm sau:
+

Phải đảm bảo kho than đƣợc thông gió tốt.

+

Tránh than tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời khi bảo quản.

+

Thƣờng xuyên kiểm tra nhiệt độ bao than trong kho lƣu trữ.
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3. Thực hiện đánh giá SXSH
Chương này sẽ trình bày từng bước tiến hành đánh giá SXSH tại doanh nghiệp sản xuất
các sản phẩm ngành dừa với mục tiêu tìm kiếm được đầy đủ hơn các giải pháp SXSH,
phù hợp hơn với điều kiện sản xuất của doanh nghiệp. Các biểu mẫu đi kèm có thể được
sử dụng để thu thập và xử lý thông tin.

Việc thực hiện đánh giá SXSH tuân theo nguyên tắc cơ bản là mọi nguyên
nhiên vật liệu đƣợc sử dụng trong quá trình sản xuất, nếu không nằm lại trong
sản phẩm sẽ bị thải ra môi trƣờng, dƣới dạng này hoặc dạng khác. Việc triển
khai đánh giá SXSH một cách bài bản sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các
phƣơng pháp giảm thiểu khối lƣợng nguyên nhiên vật liệu sử dụng một cách
hữu hiệu nhất, đồng thời có thể tăng đƣợc năng suất lao động, hiệu suất, chất
lƣợng sản phẩm và tiết kiệm chi phí xử lý môi trƣờng. Đó cũng chính là mục
tiêu của việc áp dụng SXSH.
Việc áp dụng SXSH yêu cầu thời gian và nỗ lực của các bộ phận trong toàn
doanh nghiệp, trong đó sự cam kết và hỗ trợ mạnh mẽ của Ban lãnh đạo công
ty sẽ là yếu tố quyết định cho thành công của chƣơng trình. Chúng tôi khuyến
cáo áp dụng SXSH theo 6 bƣớc bao gồm 18 nhiệm vụ sau đây:

3.1. Bước 1: Khởi động
Mục đích của bước này nhằm:
-

Thành lập được nhóm đánh giá SXSH.

-

Thu thập số liệu sản xuất làm cơ sở dữ liệu ban đầu.

-

Tìm kiếm các biện pháp cải tiến đơn giản nhất, hiệu quả nhất và có thể hực hiện
ngay.

3.1.1. Nhiệm vụ 1: Thành lập nhóm đánh giá SXSH
Việc thành lập nhóm đánh giá SXSH là rất cần thiết khi triển khai chƣơng trình
đánh giá SXSH. Các thành viên của nhóm là cán bộ của doanh nghiệp trực tiếp
thực hiện nếu đã qua đào tạo và có thể có sự hỗ trợ triển khai của chuyên gia
bên ngoài. Thành phần của nhóm sẽ phụ thuộc vào quy mô của doanh nghiệp,
bao gồm đại diện Lãnh đạo, quản đốc, trƣởng phòng, ban và nhóm các chuyên
gia triển khai phụ đƣợc thành lập tùy theo thời điểm. Với doanh nghiệp nhỏ,
nhóm có thể chỉ gồm đại diện lãnh đạo và quản đốc phụ trách các công việc
phân xƣởng chính. Các thành viên trong nhóm phải đƣợc phép họp định kỳ,
trao đổi cởi mở, có tính sáng tạo, đƣợc phép xem xét, đánh giá lại quy trình
công nghệ và quản lý hiện tại cũng nhƣ đủ năng lực áp dụng triển khai các ý
tƣởng SXSH .
Với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm ngành dừa, nhóm đánh giá
SXSH nên bao gồm đại diện lãnh đạo phụ trách kỹ thuật, quản đốc phân
xƣởng, đại diện bộ phận tiếp nhận nguyên nhiên vật liệu và khu phụ trợ. Việc
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mời thêm cán bộ phụ trách tài chính, cán bộ tƣ vấn ngoài công ty cũng nên
đƣợc xem xét để các ý kiến đƣa ra khách quan. Nhóm đánh giá SXSH sẽ bắt
đầu quá trình đánh giá bằng việc thu thập các thông tin sản xuất cơ bản của
doanh nghiệp để cùng phân tích với các thành viên trong nhóm. Việc thu thập
thông tin có thể sử dụng Phiếu công tác số 1.

Phiếu công tác số 1. Các thông tin cơ bản
Tên và địa chỉ doanh nghiệp

Số ngày
làm việc
trong năm:

Nhóm SXSH
Chức vụ - bộ phận

Tên

Nhiệm vụ
nhóm

1
2
3
4
5

Thông tin sản xuất cơ bản của doanh nghiệp
Sản phẩm chính

Công suất thiết kế
(tấn/ năm)

Công suất thực hiện
(tấn/năm)

- Kẹo dừa
- Bánh dừa
- Loại khác (ghi rõ)
Nguyên nhiên liệu sử dụng
Tấn/ năm
Nguyên liệu phụ

Nguyên liệu chính

Tấn/ năm
- Dừa
- Đƣờng
- Giấy gói
Khác (ghi rõ)

Công suất

Nƣớc cấp
Nƣớc tự khai thác
Than
Dầu cho nồi hơi
Dầu cho máy phát

m / năm
3
m / năm
tấn/ năm
tấn/ năm
tấn/ năm

Điện lƣới

Kwh/ năm

Điện tự sinh

Kwh/ năm

Thiết bị và phụ trợ

Nước và năng lượng

Khối lượng
3

Nồi hơi dầu 1
Nồi hơi dầu 2
Nồi hơi than 1
Nồi hơi than 2
Máy phát điện

tấn/ giờ
tấn/ giờ
tấn/ giờ
tấn/ giờ
Kw/ giờ

Sau đây là ví dụ đƣợc trích từ báo cáo đánh giá SXSH tại Công ty TNHH Vĩnh
Tiến, là doanh nghiệp sản xuất kẹo dừa, thực hiện đánh giá SXSH thuộc Hợp
phần SXSH trong công nghiệp - Bộ Công Thƣơng (CPI - DCE).
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Phiếu công tác số 1. Các thông tin cơ bản
Tên và địa chỉ doanh nghiệp:
Công ty TNHH Vĩnh Tiến - Bến Tre

Số ngày làm việc
trong năm: 300

Nhóm SXSH
1
2
3
4
5
6
7
8

Chức vụ - bộ phận
Giám đốc công ty
Quản đốc
Phó giám đốc
Kế toán
Kế toán
Chủ tịch công đoàn
Kỹ thuật
Kế toán

Tên
Đặng Thị Trúc Lan Chi
Đặng Quốc Cường
Bùi Đặng Mỹ Duyên
Nguyễn Anh Tuấn
Lê Thị Thanh Liên
Đặng Quốc Hùng
Ngô Ngọc Vũ
Trần Thị Kim Ngọc

Nhiệm vụ nhóm
Đội trưởng
Thường trực
Đội viên
Đội viên
Đội viên
Đội viên
Đội viên
Đội viên

Thông tin sản xuất cơ bản của doanh nghiệp
Sản phẩm chính
Kẹo dừa

CS thiết kế (tấn/ năm)

Công suất thực (tấn/ năm)
1315

Nước cấp
Nước tự khai thác
Củi
Dầu cho nồi hơi
Dầu cho máy phát
Điện lưới
Điện tự sinh

Kg/ năm
442.300
532.103
319.463

Lượng
3
m / năm
2873
3
m / năm
3
m / năm
1927
tấn/ năm
0
tấn/ năm
N/A
Mwh/ năm
41.501
Kwh/ năm
0

Nguyên liệu phụ

Cơm dừa
Đường
Mạch nha

Thiết bị và phụ
trợ

Nước và năng
lượng

Nguyên liệu chính

Nguyên nhiên liệu sử dụng
Phụ liệu (sữa,
cacao,
sầu
riêng…)
Giấy gói, giấy
tan, giấy lót
Túi kẹo

Nồi hơi dầu 1
Nồi hơi dầu 2
Nồi hơi than 1
Nồi hơi than 2
Máy phát điện

Kg/ năm
34.320

93.198
152.840

Công suất
tấn/ giờ
tấn/ giờ
tấn/ giờ
tấn/ giờ

Nhận xét: Nhóm SXSH được thành lập với đại diện của tất cả các phòng ban. Đây là điều
đáng quý. Trong nhóm có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo Công ty nên sẽ hoạt động hiệu
quả. Tuy nhiên nhóm sẽ hoạt động thuận lợi hơn nếu cắt giảm số lượng thành viên và chỉ
huy động khi có hoạt động liên quan đến bộ phận đó để tránh việc vắng mặt các thành viên
khi thảo luận/ họp bàn về SXSH.
Một số thông tin còn thiếu như nước tự khai thác, máy phát điện dự phòng.

Việc tiến hành đánh giá SXSH cần yêu cầu có thông tin nền, dựa trên một số tài
liệu, hồ sơ, báo cáo của doannh nghiệp hiện có. Nếu không có đầy đủ thông tin
thì cần xử lý, tính toán hoặc thống nhất xây dựng. Bảng kiểm tra trong phiếu
công tác số 2 sẽ giúp cho nhóm xem xét về tính sẵn có của thông tin.

Phiếu công tác số 2. Tính sẵn có của thông tin
Thông tin

Có/ không

Nguồn và cách tiếp cận

Ghi chú

Sơ đồ mặt bằng
Hồ sơ sản lƣợng
Hồ sơ nguyên liệu tiêu thụ
Hồ sơ tiêu thụ nƣớc, năng lƣợng
Hồ sơ tiêu thụ hoá chất
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Sơ đồ công nghệ
Cân bằng năng lƣợng
Cân bằng nƣớc
Hồ sơ bảo dƣỡng thiết bị
Hồ sơ hiện trạng môi trƣờng
Các thông tin công nghệ:
-

Tỷ lệ nguyên liệu/ sản phẩm,
nhiệt độ, thời gian, pH môi
trƣờng, áp lực hơi nóng, hơi
nén, các kết quả phân tích
hoá, lý, vi sinh vật, các chỉ
tiêu cảm quan

-

Hàm lƣợng chất khô trong
dịch lọc trƣớc và sau khi sấy
khô

-

Chất lƣợng sản phẩm

Nhận xét: Rất nhiều doanh nghiệp không có đủ thông tin ban đầu và các thành viên
trong nhóm sẽ làm nhiệm vụ thảo luận cách thức thu thập những thông tin này. Chỉ có
các tài liệu phản ánh hiện trạng sản xuất mới có giá trị cao trong đánh giá SXSH, hiệu
quả kinh tế, kỹ tuật và môi trường.

3.1.2. Nhiệm vụ 2: Phân tích các công đoạn và xác định lãng phí
Khi đã có đầy đủ thông tin cơ bản về doanh nghiệp, nhóm đánh giá SXSH nên
tiến hành thống nhất quy trình sản xuất hiện tại bằng cách liệt kê lại các công
đoạn sản xuất chính, cụ thể là xử lý nguyên liệu sơ bộ, xeo tấm và hoàn thiện
sản phẩm. Thực hiện nhiệm vụ này, nhóm cần đi khảo sát lại thông tin cũng
nhƣ tìm ra các cơ hội cải tiến dễ thấy, dễ làm để làm điểm khởi đầu cho đánh
giá. Đây là cơ hội để rà soát lại quy trình sản xuất, thống nhất đƣờng đi của
nguyên nhiªn vËt liệu và ®¸nh gi¸ lại các tổn thất.
Việc khảo sát đƣợc tiến hành bằng cách đi tham quan các phân xƣởng sản
xuất theo quy trình công nghệ, từ khâu nhập nguyên liệu đến dƣớng hộ sản
phẩm, tham quan các phân xƣởng phụ trợ nhƣ khu nồi hơi, hệ thống điện...
Việc quan tr¾c này mang ý nghĩa tích cực, không phải là cơ hội để nhóm đánh
giá, soi xét, phê bình. Các ý kiến đƣa ra từ việc tham quan nên mang tính xây
dựng và gợi mở thực hiện.
Trong quá trình quan tr¾c, nhóm ghi lại đƣợc các thông tin chính:
- Đầu vào và đầu ra của mỗi công đoạn (xem phiếu công tác 3). Đối với đầu
ra, cần ghi rõ dạng phát thải là rắn (R), lỏng (L) hay khí (K).
- Các quan sát về lãng phí nguyên vật liệu tại mỗi công đoạn (phiếu công tác
4). Đây là các quan sát ban đầu, nhóm sẽ tiếp tục khai thác các cơ hội cải tiến.
Đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm ngành dừa, việc quản lý nội vi
ch-a tèt là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sản phẩm hỏng do
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nhiễm khuẩn trong doanh nghiệp cao và gây ra tổn thất nguyên nhiên vËt liệu.
- Chi phí cho nguyên vËt liệu cơ bản (phiếu công tác 5), ghi lại giá nguyên
vËt liệu chính sử dụng để làm cơ sở tính toán tiếp theo.

Phiếu công tác số 3. Công đoạn sản xuất với các dòng
nguyên nhiên vật liệu và phát thải

Lưu ý: Các dòng đầu vào và đầu ra được tính cho tất cả các công đoạn của quy trình sản
xuất. Phát thải gián tiếp như phát thải khí nhà kính do sử dụng điện sẽ không liệt kê ở đây
mà được tính vào kết quả chung cuối cùng.

74

Phiếu công tác số 4. Hiện trạng quản lý nội vi
Khu vực

Chuẩn bị nguyên liệu

Quá trình gia công

Hoàn thiện sản phẩm
Phụ trợ

Quan sát

-

Bố trí mặt bằng tiếp nhận nguyên liệu
Vận chuyển nguyên liệu
Các rơi vãi nguyên liệu
Bố trí mặt bằng
Bảo dƣỡng thiết bị
Rơi vãi, thất thoát nguyên liệu.
Phân bố và sử dụng nhiệt
Sử dụng, tái sử dụng nƣớc
Nhiệt mất mát
Thu hồi sản phẩm hỏng

-

Nhiệt độ khói lò thải ra
Khí thải trong buồng máy nén
Tiếng ồn

Lưu ý: Các quan sát nêu ra không mang tính phê bình (ví dụ chưa đóng vòi nước sau khi
sử dụng xong) mà cần thể hiện điều quan sát được (vòi nước để mở sau khi sử dụng).
Điều này sẽ hỗ trợ việc đưa ra các biện pháp cải tiến được sáng tạo hơn. Ví dụ khi nêu
chưa đóng vòi nước tương ứng với giải pháp đóng vòi nước lại sau khi sử dụng. Tuy
nhiên khi nêu vòi nước để mở có thể dẫn đến giải pháp đóng vòi tự động

Rất nhiều giải pháp SXSH đƣợc đề xuất ngay từ bƣớc này mà chƣa cần sử
dụng các kỹ thuật phân tích tiếp theo. Đây là các giải pháp hiển thị rõ ràng mà
trƣớc đây chƣa đƣợc lƣu tâm khi vận hành. Việc mời các chuyên gia bên ngoài
tham gia, tham quan, khảo sát ở bƣớc này là đặc biệt có hiệu quả.
Quản lý mặt bằng kém là nguyên nhân quan trọng sinh ra chất thải trong nhà
máy. Điều đó thƣờng bị bỏ qua và là phần đơn giản nhất, hấp dẫn nhất để bắt
đầu các bƣớc tiếp cận SXSH. Trong khi tiến hành nghiên cứu, nhóm SXSH nên
chú ý đặc biệt tới các ảnh hƣởng do quá trình quản lý mặt bằng sản xuất kém.
Tiếp cận đánh giá SXSH ở nhà máy của nhóm đánh giá SXSH đƣợc bắt đầu
bằng việc thăm phân xƣởng sản xuất. Hơn nữa, rất nhiều phƣơng án SXSH đã
đƣợc xác định là những phƣơng án có thể thực hiện trọng thời gian ngắn, chi
phí thấp, chỉ cần những thay đổi nhỏ về thiết bị hoặc cải thiện về duy trì bảo
dƣỡng. Việc áp dụng những biện pháp này đã chứng minh là một khởi đầu tốt
cho các cố gắng SXSH của nhà máy, khuyến khích nhà quản lý cũng nhƣ các
cán bộ cố gắng hơn nữa khi tiến hành đánh giá SXSH.
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Phiếu công tác số 5. Chi phí nguyên liệu đầu vào
Bộ phận/ nguyên liệu

Đơn giá,
đồng/
tấn

Lượng sử dụng
tấn/ năm

Lượng sử dụng
tấn/ tấn sản
phẩm

Chi phí
đồng/ tấn sản
phẩm

Chuẩn bị nguyên liệu
Nghiền dừa
Ép dầu dừa
Nấu
Cô đặc
Cắt
Gói kẹo
Đóng túi
Lưu ý: Bảng trên chỉ bao gồm chi phí cho nguyên liệu chính. Đây là cơ sở dùng để đánh giá
hiệu quả chương trình, đồng thời cũng phần nào chỉ ra tỷ lệ tương quan giữa các loại
nguyên liệu. Bức tranh chi phí sản xuất tổng thể còn được bổ sung bởi chi phí lao động,
năng lượng và vận hành hệ thống xử lý môi trường.

3.2. Bước 2: Phân tích các công đoạn sản xuất
Mục đích của bước này có sự đánh giá thống nhất chung của nhóm về:
-

Quy trình sản xuất, các thông số kiểm soát

-

Xác định các tổn thất quan trọng trong dây chuyền sản xuất và chi phí tương ứng

-

Xác định đầy đủ các nguyên nhân sinh ra tổn thất đó

3.2.1. Nhiệm vụ 3: Chuẩn bị sơ đồ dây chuyền sản xuất
Việc chuẩn bị sơ đồ dây chuyền sản xuất, sơ đồ qui trình công nghệ, là một
bƣớc quan trọng trong phân tích đánh giá SXSH. Sơ đồ khối của dây chuyền
sản xuất bao gồm các công đoạn sản xuất (không theo tên thiết bị) với các
dòng đầu vào, đầu ra, chất thải và phát thải. Mọi nguyên nhiên vật liệu sử dụng,
kể cả dùng ít cũng cần có trong sơ đồ này, vì các nguyên nhiên vật liệu đó sẽ
hoặc nằm lại trong sản phẩm hoặc thất thoát theo dòng thải. Có thể phải tiến
hành tham quan khảo sát nơi sản xuất một vài lần trƣớc khi thống nhất đƣợc
sơ đồ dây chuyền sản xuất dùng để sử dụng cho đánh giá SXSH. Với quy mô
sản xuất lớn hoặc triển khai SXSH mang tính thí điểm, dây chuyền sản xuất chi
tiết sẽ đƣợc xây dựng cho khu vực đƣợc chọn để triển khai. Đây phải là khu
vực gây ô nhiễm lớn nhất. Các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm ngành
dừa có dây chuyền sản xuất đơn giản, quy mô không lớn, việc áp dụng SXSH
thƣờng đƣợc tiến hành triển khai trên toàn bộ dây chuyền.
.Lưu ý: Sơ đồ công nghệ tốt nhất cần đạt được các điểm sau:
- Tên công đoạn sản xuất được mô tả trong hộp chữ nhật ở giữa.
- Liệt kê đầy đủ các dòng đầu vào, đầu ra. Dòng đầu vào ghi bên phải, dòng đầu ra ghi bên trái
của hộp mô tả công đoạn đó.
- Bao gồm các dòng tuần hoàn nguyên nhiên vật liệu, bao gồm cả phần thu hồi và tái sử dụng.
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Cơm dừa

Nƣớc

Rửa

Điện

Nghiền mịn

Điện

Ép

Điện
Củi

Nấu

Lọc

Điện
Củi

Cô đặc

Định hình, cắt

Bùn thải, nƣớc thải
Hệ
thống xử lý nƣớc thải

Rơi vãi cơm dừa

bán

Cơm dừa thải
bán
Sữa dừa rơi vãi
Hệ
thống xử lý nƣớc thải
Khói bụi, hơi nƣớc
Tro thải

Xác dừa
Tạp chất

KK

bán
bán

Khói bụi, hơi nƣớc
Tro thải

Đầu mẫu kẹo

KK

thu hồi

Giấy gói

Gói viên

Giấy gói hỏng, kẹo hỏng

Túi

Đóng gói

Túi hỏng
Kẹo hỏng

thu hồi

Đóng thùng sản phẩm

Trên đây là sơ đồ quy trình công nghệ tại Công ty TNHH Vĩnh Tiến - Bến Tre. Sơ đồ đã liệt
kê chi tiết các bước công nghệ. Một số dòng thải cần được bổ sung. Việc liệt kê đầy đủ
dòng thải ở nhiệm vụ này sẽ hỗ trợ cho nhiệm vụ cân bằng vật liệu cũng như xác định chi
phí dòng thải ở nhiệm vụ tiếp sau.
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3.2.2. Nhiệm vụ 4: Cân bằng nguyên nhiên vật liệu
Cân bằng nguyên nhiên vật liệu thực chất là công cụ thống kê ghi lại một cách
định lƣợng nguyên nhiên vật liệu sử dụng tại mỗi công đoạn sản xuất. Cân
bằng nguyên nhiên vật liệu tốt đóng vai trò quan trọng trong đánh giá SXSH vì
nhờ đó có thể định lƣợng các tiêu hao, mất mát hoặc phát tán chƣa biết. Cân
bằng nhiên vật liệu tốt còn hỗ trợ việc đánh giá lợi ích và chi phí của giải pháp
SXSH. Nguyên tắc cơ bản của cân bằng nguyên nhiên vật liệu là nguyên nhiên
vật liệu đó đi vào dây chuyền sẽ phải ra khỏi dây chuyền sản xuất ở một thời
điểm nào đó, dƣới một dạng nào đó. Nguyên nhiên vật liệu có thể đƣợc cân
bằng dƣới một trong hai hình thức sau:
- Cân bằng tổng thể: dùng cho tất cả các dòng nguyên nhiên vật liệu vào dây
chuyền sản xuất. Cân bằng đƣợc tiến hành qua từng công đoạn với sự biến đổi
của tất cả các thành phần tham gia vào dây chuyền sản xuất.
- Cân bằng cấu tử: chỉ dùng một loại nguyên nhiên vật liệu hoặc cấu tử có giá
trị. Theo dõi biến đổi của cấu tử này trên mỗi công đoạn.
Đối với quá trình sản xuất tấm các sản phẩm ngành dừa, công nghệ sử dụng ít
nguyên nhiên vật liệu, có thể áp dụng cả hai phƣơng pháp trên. Cân bằng cấu
tử có thể tiến hành với dừa quả thông qua trọng lƣợng sản phẩm hoặc cân
bằng nƣớc.
Sử dụng phiếu công tác số 6 để ghi lại cân bằng nguyên nhiên vật liệu. Có hai
cách ghi thể hiện cân bằng nguyên nhiên vật liệu: theo bảng hoặc theo sơ đồ
quy trình công nghệ. Khi sử dụng sơ đồ quy trình công nghệ để ghi lại cân bằng
nguyên nhiên vật liệu cần ghi rõ thành phần, nồng độ của từng loại nguyên
nhiên vật liệu vào và ra. Cân bằng nguyên nhiên vật liệu có thể dựa trên đo đạc,
ghi chép của một ca, một ngày hoặc một năm sản xuất.

Phiếu công tác số 6. Bảng cân bằng nguyên nhiên vật liệu
Công đoạn

Đầu vào
Loại

Lƣợng

Đầu ra
Loại

Lƣợng

Dòng thải
Lỏng

Rắn

Khí

Công đoạn 1
Công đoạn 2
Công đoạn 1
Công đoạn 1
Lưu ý: không có cân bằng nào là hoàn thiện cả. Khi ghép số liệu của từng công đoạn và
số liệu tổng thể của cả dây chuyền sẽ xuất hiện sai số do tính chính xác của số liệu, do
tổng của nhiều dòng thải nhỏ chưa được kể đến như bay hơi, rơi vãi.... Mục đích của cân
bằng vật liệu là tìm ra các dòng thải lãng phí lớn nhất để đề xuất và thực hiện các biện
pháp giảm thiểu.
Số liệu dùng trong cân bằng vật liệu có thể được thu thập từ: sổ sách ghi chép hoặc đo
đạc trực tiếp. Các số liệu sử dụng cần quy đổi cho cùng một đơn vị sản phẩm. Riêng đối
với tinh bột phải quy đổi ở dạng khô tuyệt đối tránh độ ẩm nguyên liệu thô là khác nhau
Trong cân bằng nguyên vật liệu lý tưởng nhất là có kèm thêm thông số về nguyên liệu
hoặc dạng biến đổi mới của nguyên liệu bị mất theo dòng thải để tiện cho việc xác định chi
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phí dòng thải ở bước tiếp theo.
Mỗi dòng thải nên được đánh số (ví dụ L1, L2, L3 cho dòng thải lỏng, K cho khí thải và R
cho chất thải rắn) để tiện cho việc xác định chi phí cũng như phân tích nguyên nhân tiếp
theo.

Ví dụ về cân bằng nguyên nhiên vật liệu tại Công ty TNHH Vĩnh Tiến - Bến Tre
(Tính cho 1 tấn sản phẩm)
Vật liệu đầu vào

Công
đoạn
Rửa
Nghiền
+ ép

Nấu

Cô đặc

Tên
Cơm dừa
Nƣớc

Đóng túi

328,15 kg
3

Số lƣợng

Lỏng

Cơm dừa ẩm

344,56 kg

Nƣớc thải
3
3,24 m

344,56 kg

Sữa dừa

246,11 kg

Đƣờng

400,42 kg

Mạch nha

323,11 kg

Phụ liệu

25,2 kg

Củi

0,33 m

Dung dịch
kẹo

Dung dịch
kẹo

246,11 kg

Rắn

Khí

98,45 kg
bã

994,84 kg

3

994,84 kg

Dòng thải

Tên

Nƣớc dừa

Củi 1 m
Gói viên

Số lƣợng

3,25 m

Cơm dừa

Vật liệu đầu ra

10,7 kg
tro
Kẹo mềm

813,05 kg

Kẹo cháy
16,41 kg
32,5 kg
tro

3

Kẹo mềm
Giấy gói
viên

813,05 kg

Kẹo viên

885,21 kg

Túi kẹo

114,79 kg

Kẹo viên

885,21 kg

Kẹo sản
phẩm

1000 kg

72,16 kg

178 kg
CO2
165,38 kg
hơi nƣớc
540 kg
CO2

3.2.3. Nhiệm vụ 5: Xác định chi phí của dòng thải
Mỗi dòng thải thải ra môi trƣờng đều mang theo nguyên, nhiên vật liệu đầu vào,
đồng thời cần có chi phí xử lý trƣớc khi đƣợc phép thải vào môi trƣờng. Việc
xác định chi phí dòng thải bao gồm xác định đƣợc tổng hai chi phí này.
Việc xác định tổn thất nguyên, nhiên vật liệu, bán thành phẩm, sản phẩm có
trong dòng thải dựa vào thông tin thu đƣợc từ chi phí nguyên nhiên vật liệu
(phiếu công tác số 5), bảng cân bằng nguyên nhiên vật liệu (phiếu công tác số
6).
Chi phí xử lý môi trƣờng chỉ đƣợc xác định khi có bổ sung kết quả phân tích
thông số môi trƣờng của các dòng thải riêng biệt. Tải lƣợng thải đƣợc xác định
trong cân bằng nguyên nhiên vật liệu (phiếu công tác số 6). Thu thập thông tin
về đặc tính môi trƣờng của dòng thải (phiếu công tác số 7) và tổng hợp chi phí
dòng thải (phiếu công tác số 8).
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Phiếu công tác số 7. Xác định đặc tính môi trường
Công đoạn

Nước thải,
3
m / ngày

BOD,
kg/ngày

COD,
kg/ngày

TSS,
kg/ngày

Nhiệt
o
độ, C

TS,
kg/ngày

Phiếu công tác số 8.
Công đoạn

Bột
Lƣợng

Nước
Tiền

Lƣợng

Tiền

Xử lý
Lƣợng

Tiền

Thành phần
khác
Lƣợng

TỔNG
CỘNG

Tiền

Lưu ý: Việc xác định chi phí dòng thải nhằm chỉ ra tương quan tổn thất giữa các dòng thải
để tập trung tìm kiếm giải pháp, đồng thời cho thấy tiềm năng đầu tư để thực hiện SXSH.
Các giải pháp SXSH không còn chỉ đơn thuần là các giải pháp không chi phí hoặc chi phí
thấp và có tính khả thi cao. Tuy nhiên các giải pháp SXSH vẫn là những giải pháp cần tính
thời gian hoàn vốn ngắn.

Ví dụ về định giá dòng thải tại Công ty TNHH Vĩnh Tiến - Bến Tre
Dòng thải

Định lượng dòng thải

Đặc tính dòng thải

Định giá dòng thải

Bã dừa

98,45 kg

Còn chứa nhiều dầu
dừa và chất dinh
dƣỡng cao, có thể
ép để trích ly them
dầu dừa và làm
thức ăn gia súc.

Không gây tổn thất
kinh tế do bán đƣợc.

Kẹo cháy

16,41 kg

Gây ra BOD, COD
cao cho dòng nƣớc
thải rửa chảo cô
đặc.

16,41 x 10.000 đ =
164.100 đồng

Nƣớc thải

3,24 m

Nƣớc thải có BOD,
COD,
SS
và
coliform cao gây ô
nhiễm môi trƣờng.

3,24 m x 5000 đ =
16.200 đồng

Xử lý lại sản phẩm

50 kg

Sản phẩm bị nhiễm
khuẩn phải xử lý lại.

50 kg x 8000 đ =
400.000 đồng

Sản phẩm lẫn cát

10 kg

Sản phẩm bị lẫn cát
phải bán hạ giá.

10 x 10.000 đ =
100.000 đồng

3

3
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3.2.4. Nhiệm vụ 6: Xác định các nguyên nhân của dòng thải
Có nhiều cách để thực hiện nhiệm vụ này một cách có hệ thống thông qua việc
rà soát các phạm vi liên quan đến dòng thải một cách hệ thống. Điều cần chú ý
là luôn ghi lại các nguyên nhân từ thực tế vận hành hiện tại mà không mang
tính chỉ trích hoặc phê phán.
Nguyên nhân của dòng thải đƣợc xác định một cách có hệ thống và đầy đủ
nhất khi sử dụng phƣơng pháp thảo luận nhóm và biểu đồ Ishikawa (hay còn
gọi là biểu đồ xƣơng cá). Biểu đồ Ishikawa là một trong bẩy loại biểu đồ kiểm
soát chất lƣợng, đƣợc coi là công cụ phổ biến nhất để thực hiện phân tích
nhân- quả. Để xây dựng biểu đồ này cần dùng phƣơng pháp xem xét 4M1E,
bao gồm con ngƣời (man), phƣơng pháp thực hiện (method), nguyên liệu
(material), máy móc (machine) và môi trƣờng (environment).
Cũng có thể xác định nguyên nhân dòng thải dựa trên các câu hỏi cơ bản sau:
bản chất của công đoạn đó là gì ? Dòng thải sinh ra có phải để đáp ứng mục
đích của công đoạn đó không ? Tại sao sinh ra ô nhiễm nhiều nhƣ thế ? Có
phải do ảnh hƣởng của công đoạn trƣớc hay do công đoạn này dùng lãng phí
nguyên nhiên vật liệu ? Có thể làm gì đƣợc với dòng thải này ? Và có thực hiện
tuần hoàn tái sử dụng đƣợc không ?
Dù thực hiện bằng cách này hay cách khác, cần tiến hành phân tích nguyên
nhân cho mỗi dòng thải trong cùng một hệ thống, tìm các nguyên nhân bằng
câu hỏi “tại sao”, đề ra giải pháp khắc phục, xử lý bằng câu hỏi „‟nhƣ thế nào” ?
Lưu ý: Cách rà soát nguyên nhân đầy đủ nhất là theo dòng thải đã được đánh số ở phiếu
công tác 6. Mỗi một dòng thải sẽ có thể có một hoặc một vài nguyên nhân tương ứng. Các
nguyên nhân này cũng sẽ được đánh số thứ tự theo số thứ tự của dòng thải. Trong một số
trường hợp cần đánh giá nhanh, nguyên nhân được xác định theo nguyên nhiên vật liệu
tiêu thụ chính (như: sắn, điện, nước).
Việc đưa ra các nguyên nhân càng chi tiết thì các giải pháp được đề xuất càng phong phú.

Phiếu công tác số 9 có thể đƣợc dùng để ghi lại các nguyên nhân của dòng
thải.

Phiếu công tác số 9. Phân tích nguyên nhân thất thoát
trong dòng thải
Dòng thải
số

Công đoạn

Nguyên nhân

Chủ quan

Khách
quan

L1
L2
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Ví dụ về phân tích nguyên nhân tại Công ty TNHH Vính Tiến
Dòng thải / Tổn
thất NVL (năng
lượng)

Nguyên nhân

1. Nƣớc thải rửa
cơm dừa và vệ
sinh
công
nghiệp.

1.1 Cơm dừa nhiễm bẩn đất, cát do quá trình vận chuyển tới công ty.

2.
Tiêu
thụ
nhiều củi và gây
cháy sản phẩm
nhiều

2.1. Công nhân đốt lò quá nhiều củi, lửa quá to.

3. Tiêu thụ điện
nhiều

3.1. Động cơ quá cũ

1.2 Không kiểm soát lƣợng nƣớc.
1.3. Rửa một bậc chảy tràn và thải nƣớc ngay.

2.1. Do lò nấu và cô đặc thủ công cấp nhiệt trực tiếp bằng đun củi.

3.2. Dây điện lắp tạm bợ, sử dụng cầu dao điện
3.3. Sử dụng đèn chiếu sáng T10-40W
4. Sản phẩm
nhiễm bẩn cát
(bị
trả
lại
khoảng 10%)

4.1. Do nguyên liệu bẩn.
4.2. Rửa kém do bể rửa quá nhỏ
4.3. Khu vực gia công nghiền, ép bẩn.
4.4. Thiết bị quá cũ, nghiền ép hở; thao tác thủ công
4.5. Vận chuyển kẹo sau cô đặc thủ công trong chậu hở.
4.6. Khu cô đặc và đóng gói gần nhau và khu đóng gói không kín nên bụi lò cô
đặc nhiễm bẩn sang khu đóng gói.

5. Sản phẩm bị
nhiễm khuẩn
phải xử lý lại.

5.1. Do hệ thống ép thủ công dạng hở, thời gian lƣu lớn.
5.2. Thao tác cán, cắt thành hình, đóng gói thủ công.
5.3. Khu đóng gói thủ công dễ gây nhiếm khuẩn.
5.4. Nhƣ 4.6.

3.3. Bước 3: Đề ra các giải pháp SXSH
Mục đích của bước này nhằm thu được ý kiến đóng góp về:
- Các cơ hội SXSH
- Phân loại sơ bộ các cơ hội theo khả năng thực hiện
- Triển khai các cơ hội có thể làm ngay

3.3.1. Nhiệm vụ 7: Đề xuất các cơ hội SXSH
Các cơ hội SXSH không nhất thiết phải là giải pháp SXSH. Việc xác định đầy
đủ chi phí dòng thải (phiếu công tác số 8) và nguyên nhân sinh ra các dòng thải
(phiếu công tác số 9) là cơ sở để đề xuất các cơ hội SXSH.
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Cần có thảo luận của nhóm SXSH khi thực hhiện nhiệm vụ này. Cũng có thể
mời thêm các chuyên gia bên ngoài để tham gia ý kiến. Đó có thể là các chuyên
gia về sản xuất tinh bột hoặc về SXSH. Thực hiện nhiệm vụ này, cần tiếp nhận
tất cả các ý tƣởng đề xuất và coi đó là cơ hội SXSH mà chƣa xét đến tính khả
thi của chúng.
Phiếu công tác số 10 ghi lại các cơ hội do nhóm đề xuất. Với mỗi nguyên nhân
đƣợc xác định ở phiếu công tác số 9 có thể không có, có một hoặc nhiều cơ
hội. Các cơ hội đó nên đƣợc tiếp tục đánh số theo số của nguyên nhân/ dòng
thải tƣơng ứng.

Phiếu công tác số 10. Đề suất các cơ hội SXSH
Công đoạn

Cơ hội

QLNV

NL

QTCN

TB

CN

TH

TSD

SP

1.1.1
1.1.2

TỔNG
Ghi chú: Quản lý nội vi (QLNV), thay đổi nguyên liệu (NL), Cải tiến qui trình công nghệ
(QTCN), cải tiến thiết bị (TB), thay đổi công nghệ (CN), tuần hoàn (TH), tái sử dụng (TSD),
cải tiến sản phẩm (SP).

Lưu ý: trong các báo cáo đánh giá SXSH, phần nguyên nhân và cơ hội SXSH thường được
trình bày trong cùng một bảng. Phần phân loại các cơ hội cũng như khả năng thực hiện
được trình bày trong bảng khác. Nội dung của phương pháp luận là như nhau, chỉ khác biệt
ở cách trình bày.

Ví dụ về phân tích nguyên nhân và đề xuất cơ hội tại Công ty TNHH Vĩnh
Tiến - Bến Tre
Dòng thải /
Tổn thất NVL
(năng lượng)

Nguyên nhân

Giải pháp SXSH

1. Nƣớc thải
rửa cơm dừa
và vệ sinh
công nghiệp.

1.1 Cơm dừa
nhiễm bẩn đất,
cát do quá trình
vận chuyển tới
công ty.

1.1.1. Hợp đồng với nhà cung cấp cơm dừa: kiểm soát
lƣợng tạp chất (đất, cát lẫn vào trong nguyên liệu) trƣớc khi
nhập, quy định tạp chất khi thu mua nguyên liệu, kiểm soát
nguyên liệu khi nhập, ...

1.2 Không kiểm
soát lƣợng nƣớc.

1.2.1. Lắp đặt các đồng hồ đo nƣớc tại các vị trí sản xuất

1.1.2. Loại bỏ bớt lƣợng tạp chất bẩn bám vào cơm dừa
trƣớc khi cho vào bể rửa.

1.2.2. Thay thế vòi nƣớc tự ngắt trong toàn công ty.
1.2.3. Đào tạo công nhân, chế độ thƣởng phạt hợp lý để
tăng cƣờng ý thức tiết kiệm.

1.3. Rửa một bậc
chảy tràn và thải
nƣớc ngay.

1.3.1. Thay đổi công nghệ: chuyển sang rửa 3 bậc ngƣợc
chiều tiết kiệm nƣớc.

83

2. Tiêu thụ
nhiều củi và
gây cháy sản
phẩm nhiều

3. Tiêu thụ điện
nhiều

4. Sản phẩm
nhiễm bẩn cát
(bị
trả
lại
khoảng 10%)

5. Sản phẩm bị
nhiễm khuẩn
phải xử lý lại.

2.1. Công nhân
đốt lò quá nhiều
củi, lửa quá to.

2.1.1. Đào tạo kỹ năng đốt lò cho công nhân.

2.1. Do lò nấu và
cô đặc thủ công
cấp nhiệt trực tiếp
bằng đun củi.

2.2.1. Thay đổ công nghệ: sử dụng hệ thống nấu và cô đặc
cơ giới cấp nhiệt gián tiếp bằng hơi.

3.1. Động cơ quá
cũ

3.1.1. Thay thế động cơ hiệu suất cao

3.2. Dây điện lắp
tạm bợ, sử dụng
cầu dao điện

3.2.1. Lắp đặt lại hệ thống dây điện

3.3. Sử dụng đèn
chiếu sáng T1040W

3.3.1. Thay thế đèn T10-40W bằng đèn chiếu sáng tiết kiệm
điện (T8-36W).

4.1. Do nguyên
liệu bẩn.

4.1.1. Nhƣ 1.1.1.

4.2. Rửa kém do
bể rửa quá nhỏ

4.1.1. Đầu tƣ bể rửa inox có dung tích lớn hơn

4.3. Khu vực gia
công nghiền, ép
bẩn.

4.3.1. Vệ sinh khu nghiền, ép thƣờng xuyên.

4.4. Thiết bị quá
cũ, nghiền ép hở;
thao tác thủ công

4.4.1. Thay đổi công nghệ: sử dụng công nghệ nghiền ép tự
động điều khiển bằng biến tần trong hệ thống kín.

4.5. Vận chuyển
kẹo sau cô đặc
thủ công trong
chậu hở.

4.5.1. Thay thế chậu vận chuyển bằng thùng có nắp kín.

4.6. Khu cô đặc
và đóng gói gần
nhau và khu đóng
gói không kín nên
bụi lò cô đặc
nhiễm bẩn sang
khu đóng gói.

4.6.1. Cách ly khu đóng gói và khu cô đặc bằng che chắn
mành.

5.1. Do hệ thống
ép thủ công dạng
hở, thời gian lƣu
lớn.

5.1.1. Thay đổi công nghệ: sử dụng công nghệ ép trục vít
hệ kín điều khiển tự động bằng biến tần.

5.2. Thao tác cán,
cắt thành hình,
đóng gói thủ
công.

5.2.1. Thay đổi công nghệ: sử dụng công nghệ chiết rót,
định hình, đóng gói tự động.

5.3. Khu đóng gói
thủ công dễ gây
nhiếm khuẩn.

5.3.1. Khử trùng sản phẩm bằng tia cực tím

2.1.2. Quy định lƣợng củi vừa đủ cho lò đốt, tránh lửa quá
to.

3.2.2. Thay thế cầu dao điện bằng tủ điện điều khiển tự
động và atomát an toàn.

4.1.2. Nhƣ 1.3.1.

4.6.2. Cải tạo nhà xƣởng khu đóng gói đảm bảo tiệt trùng.

5.3.2. Trang bị bảo hộ lao động đồng phục đảm bảo vệ sinh
an toàn thực phẩm cho công nhân
5.3.3. Thay đổi công nghệ: sử dụng công nghệ đóng gói tự
động.

Nhận xét:
Việc đánh số các cơ hội SXSH là cần thiết để theo dõi quá trình chọn lựa và thực hiện giải
pháp SXSH.
Số lượng các nguyên nhân càng nhiều, cơ hội thu được nhiều ý kiến cải tiến càng lớn.
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3.3.2. Nhiệm vụ 8: Lựa chọn các cơ hội có thể thực hiện được
Ngay sau khi có danh mục các cơ hội SXSH, nhóm SXSH sẽ phân loại sơ bộ
các cơ hội đó theo hạng mục hoặc có thể thực hiện ngay, hoặc cần nghiên cứu
tiếp, hoặc loại bỏ. Chỉ thực hiện nghiên cứu khả thi với nhóm cơ hội cần nghiên
cứu tiếp. Với các cơ hội bị loại, cần nêu lý do. Phiếu công tác số 11 ghi lại kết
quả của việc phân loại này.

Phiếu công tác số 11. Sàng lọc các cơ hội SXSH
Cơ hội

Thực hiện ngay

Nghiên cứu tiếp

Loại bỏ

1.1.1
1.1.2
TỔNG CỘNG

Ví dụ về việc sàng lọc các cơ hội SXSH tại Công ty TNHH Thanh Bình – Phân
xưởng An Hóa, Châu Thành, Bến Tre
TT

1

Các giải pháp SXSH

Xây dựng hệ thống thu gom
nƣớc thải
,
tuần hoàn tái sử dụng trong
điều kiện chƣa có hệ thống
xử lý

Thực
hiện
ngay

Cần
phân
tích
thêm

THTSD

x

2

Xây dựng hệ thống bể ngâm
có sử dụng tuần hoàn nƣớc
ngâm .

THTSD

X

3

Lắp đặt đƣờng ống thu gom
nƣớc thải phát si

THTSD

x

4

THTSD

x

5

Dùng tấm plastic trong bịt
kín mặt trên của sàng rung,
ngăn bụi bay ra ngoài

CTTB

X

6

Thu gom mụn, chỉ rối rơi vãi
sau mỗi ca làm việc và tái
sử dụng

THTSD

X

7

Thu gom, tận thu mụn làm
nhiên liệu cho lò đốt (đã
thực hiện)

THTSD

X

8

Bao che khu vực đập, không
để mụn, xơ phát tán ra khu
vực khác, đồng thời dễ thu
gom

QLNV

X

Loại
bỏ

Ghi chú

Đã có sẵn hệ
thổng rãnh dẫn
nƣớc thải
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Ví dụ về việc sàng lọc các cơ hội SXSH tại Công ty TNHH Thanh Bình – Phân
xưởng An Hóa, Châu Thành, Bến Tre
Các giải pháp SXSH

TT

9

Thực
hiện
ngay
QLNV

X

Cần
phân
tích
thêm

Loại
bỏ

Ghi chú

các công đoạn, đƣa ra định
mức tiêu thụ cho từng loại
sản phẩm; từ đó công nhân
phải nâng cao ý thức để
đảm bảo đạt định mức tiêu
thụ
10

Cải tiến giá thép nạp vỏ dừa
để công nhân thuận tiện hơn
trong thao tác do đó, có thời
gian để thu gom vỏ, mụn

CTTB

X

11

Yêu cầu công nhân thực
hiện đúng quy trình tƣới

KSQT

X

12

Nâng cao chân máy tƣớc để
đặt giỏ hứng mụn và xơ
ngay cửa ra, giảm lƣợng
mụn, xơ rơi vãi và phát tán.

QLNV

X

TĐCN

13
14

Làm nhà chứa để chống
mƣa, ngăn gió và tận dụng
ánh sáng mặt trời

x

QLNV

TĐCN

15

X

Cần chờ bố trí lại
mặt bằng toàn
nhà máy

X

Khó thực hiện do
nguồn cung cấp
Latex ở xa, thời
gian bảo quản bị
kéo dài

X

t
16

Thu gom mụn sau mỗi ca
sản xuất và tận dụng làm
nguyên liệu đốt lò nung

17

THTSD

X

KSQT

x

18

Thu gom xơ sau mỗi ca sản
xuất và tận dụng lại tại chính
công đoạn rắc xơ

THTSD

X

19

Dùng cân treo để giảm rơi
vãi xơ

CTTB

X

20

Sử dụng Amoniac 0,05%)
để chống đông dung dịch và
quy định không đƣợc bảo
quản keo Latex quá 5 ngày .

KSQT

21

Bố trí thùng chứa Latex phù
hợp và van để hạn chế rơi
vãi khi chiết rót

QLNV

X

22

Quy định thời gian thay đổi
đầu phun keo Latex để hạn
chế ảnh hƣởng của việc tắc
vòi phun

QLNV

X

86

Ví dụ về việc sàng lọc các cơ hội SXSH tại Công ty TNHH Thanh Bình – Phân
xưởng An Hóa, Châu Thành, Bến Tre
TT

Các giải pháp SXSH

Thực
hiện
ngay

23

Thiết kế quai đeo bình Latex
lên vai thay vì cầm trên tay,
tạo thế năng trong ống, giảm
hiện tƣợng tắc keo Latex

CTTB

X

24

Bao che khu vực xịt keo
latex để tránh gió

QLNV

X

Thay đổi công nghệ: lắp đặt
thiết bị phun keo kín, tự
động kết hợp sấy tấm băng
và cắt tự động.

TĐCN

26

Chuẩn hóa thao tác phun
keo và xây dựng hƣớng dẫn
thao tác bằng hình ảnh, để
ổn định lƣợng keo sử dụng

QLNV

X

27

Định mức tiêu hao Latex và
chế độ thƣởng

QLNV

X

28

Đảm bảo khổ tấm xơ dừa đi
vào công đoạn ép đƣợc
đồng đều, để có thể chỉnh
dao cho phần lề cắt nhỏ
nhất

KSQT

X

29

Gắn gờ định vị trên mát cắt,
để giảm thao tác cắt sai vị
trí, do đó giảm bavia phát
sinh

CTTB

X

30

Bố trí xơ dừa tại công đoạn
rắc xơ ở vị trí thuận tiện để
giúp ngƣời lao động thao tác
dễ dàng hơn và sử dụng
đúng
nguyên liệu cần
thiết cho sản xuất.

QLNV

X

THTSD

X

X

25

31

Thu gom mụn rơi vãi tại
công đoạn sàng sau mỗi ca
làm việc và tái sử dụng

Cần
phân
tích
thêm

Loại
bỏ

Ghi chú

X

32

Thay thế máy sàng lồng
quay thành máy sàng rung

TĐTB

33

Sử dụng cụm lò sấy thùng
quay mới, có hiệu suất cao
hơn và sử dụng trấu làm
nhiên liệu

TĐTB

34

Thiết kế lại vị trí máng đổ
mụn, đƣa vào trong lồng sấy
của lò để tránh tổn thất
nhiệt; tích hợp trong thiết kế
mới của thùng sấy

CTTB

X

Sẽ thực hiện kết
hợp với giải pháp
33

35

Làm gờ ngăn trong lồng sấy
của lò để tăng quá trình đảo
trộn mụn trong lò, tăng hiệu
suất trao đổi nhiệt; tích hợp
trong thiết kế mới của thùng
sấy

CTTB

X

Sẽ thực hiện kết
hợp với giải pháp
33 nếu giải pháp
đƣợc thực hiện

X
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Ví dụ về việc sàng lọc các cơ hội SXSH tại Công ty TNHH Thanh Bình – Phân
xưởng An Hóa, Châu Thành, Bến Tre
TT

Các giải pháp SXSH

Thực
hiện
ngay

Cần
phân
tích
thêm

Loại
bỏ

Ghi chú

36

Tận dụng nhiệt ở nóc lò để
sấy củi nguyên liệu

THTSD

37

Kiểm soát độ ẩm trƣớc khi
đƣa vào sấy bằng máy đo
(yêu cầu 35%) và hút ẩm (có
kết hợp lọc bụi)

KSQT

X

Sẽ thực hiện kết
hợp với giải pháp
33

38

Thay đổi cách nạp liệu: sử
dụng vít tải liệu chuyển liệu
từ sàng rung lên máng nạp
liệu; tích hợp trong thiết kế
mới của lò đốt

TĐQT/T
ĐTB

X

Sẽ thực hiện kết
hợp với giải pháp
26 nếu giải pháp
26 đƣợc thực hiện

39

Sử dụng các tấm phẳng đặt
trên nền phân xƣởng để
hứng mụn, tránh mụn rơi
vãi; và dễ thu gom mụn

QLNV

40

X

x

CTTB

X

41

Điều chỉnh khoảng cách từ
miệng chụp hút đến băng tải
(xa quá: không hút đƣợc;
gần quá: hút cả mụn trên
băng tải)

CTTB

X

42

Phủ kín vị trí nạp liệu của 4
máy ép bằng plastic chịu
nhiệt để thu gom mụn rơi vãi

THTSD

X

43

Dùng bao tải chụp vào đầu
hứng mụn dƣ, tuần hoàn
đƣa trở lại băng tải chuyển
mụn

THTSD

X

44

TĐCN

45

TĐTB

46

TĐTB

x

TĐTB

x

47

Thay

48

KSQT

49

XLCT

Do mụn sau sấy
có nhiệt độ cao,
cần tìm tấm phẳng
có khả năng chịu
nhiệt

x

x

x

x
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3.4. Bước 4: Chọn lựa các giải pháp SXSH
Mục đích của bước này nhằm xếp thứ tự ưu tiên thực hiện các giải pháp SXSH dựa trên cơ
sở:
- Tính khả thi về mặt kỹ thuật
- Tính khả thi về kinh tế
- Tính khả thi về môi trường

Các giải pháp SXSH không chỉ đơn thuần là khả thi về mặt kỹ thuật, kinh tế, mà
còn cần mang lại lợi ích về mặt môi trƣờng.

3.4.1. Nhiệm vụ 9: Phân tích tính khả thi về kỹ thuật
Phân tích khả thi về kỹ thuật của giải pháp SXSH là kiểm tra ảnh hƣởng của
giải pháp đó đến quá trình sản xuất, chất lƣợng sản phẩm, năng suất, an toàn...
Trong trƣờng hợp việc thực hiện giải pháp có thể gây ảnh hƣởng đáng kể tới
sản xuất, thì cần kiểm tra và chạy thử ở quy mô phòng thí nghiệm để xác minh.
Các hạng mục kiểm tra, đánh giá kỹ thuật điển hình đƣợc đƣa ra trong phiếu
công tác số 12.
Các giải pháp đƣợc xác định là khả thi về kỹ thuật sẽ đƣợc xem xét ở nhiệm vụ
tiếp theo (phân tích tính khả thi về kinh tế). Các giải pháp đƣợc xác định là
không khả thi về kỹ thuật do thiếu công nghệ, thiết bị, diện tích...cần đƣợc ghi
lại để tiếp tục nghiên cứu.

Phiếu công tác số 12. Phân tích khả thi về kỹ thuật
Tên giải pháp

Mô tả giải pháp

Kết luận: Khả thi/ Cần kiểm tra thêm/ Loại bỏ
1. Yêu cầu kỹ thuật
Nội dung

Yêu cầu
Có

Đầu tƣ phần
cứng

Đã có sẵn
Không

Thiết bị
Công cụ

Đầu tƣ phầm
mềm

Công nghệ

Diện tích
Nhân lực
Thời gian dừng hoạt động
2. Tác động kỹ thuật
Lĩnh vực

Tác động
Tích cực

Tiêu cực

Năng lực sản xuất
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Chất lƣợng sản phẩm
Tiết kiệm năng lƣợng
(Hơi, than, điện)
Tiết kiện nƣớc
An toàn
Bảo dƣỡng
Vận hành
Khác
Lưu ý: Mỗi phiếu công tác dùng để phân tích cho một giải pháp.

3.4.2. Nhiệm vụ 10: Phân tích tính khả thi về mặt kinh tế
Tính khả thi về mặt kinh tế là một thông số quan trọng đối với ngƣời quản lý để
quyết định chấp nhận hay loại bỏ giải pháp SXSH. Phân tích tính khả thi về mặt
kinh tế có thể đƣợc thực hiện bằng các thông số khác nhau. Đối với đầu tƣ
thấp, thời gian hoàn vốn giản đơn là phƣơng pháp đánh giá và thƣờng đƣợc áp
dụng.
Phiếu công tác số 13 dùng để xác định tính khả thi về kinh tế. Phiếu công tác
này cũng có thể sửa đổi để cho thích hợp với các khả năng khác nhau.
Không nên loại bỏ ngay các giải pháp SXSH không có tính khả thi về mặt kinh
tế vì những giải pháp đó có thể có những ảnh hƣởng tích cực tới môi trƣờng,
vẫn có thể đƣợc triển khai thực hiện muộn hơn.

Phiếu công tác số 13. Phân tích khả thi về kinh tế
Tên giải pháp

Mô tả giải pháp

Kết luận: Khả thi/ Không khả thi
Đầu tư phần cứng

Tiết kiệm

VND

Thiết bị

Nƣớc

Phụ trợ

Hơi

Lắp đặt

Điện

Vận chuyển

Chi phí xử lý

Khác

Chi phí thải bỏ

VND

Khác
TỔNG
Chi phí vận hành
năm
Khấu hao
Bảo dƣỡng

TỔNG
VND

LÃI THUẦN
=
TIẾT KIỆM – CHI PHÍ VẬN HÀNH

Nhân sự
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Hơi
Điện
Nƣớc
THỜI GIAN HOÀN VỐN
=
(ĐẦU TƯ/ LÃI THUẦN) X 12 THÁNG

Hoá chất
Khác
TỔNG

Lưu ý: Việc điền thông tin cho mỗi giải pháp SXSH vào một phiếu công tác là cần thiết
trước khi tổng hợp và đánh giá các giải pháp khả thi.

3.4.3. Nhiệm vụ 11: Tính khả thi về môi trường
Các phƣơng án SXSH phải đƣợc đánh giá trên phƣơng diện ảnh hƣởng của
chúng tới môi trƣờng. Trong nhiều trƣờng hợp, ƣu điểm về môi trƣờng là hiển
nhiên khi giảm thiểu chất độc hại hoặc tải lƣợng chất thải. Phiếu công tác số 14
có thể đƣợc sử dụng để kiểm tra tác động tích cực về môi trƣờng của một giải
pháp.

Phiếu công tác số 14.
Phân tích ảnh hưởng đến môi trường
Tên giải pháp

Mô tả giải pháp

Kết luận: Tích cực / Tiêu cực/ Không đổi
Môi trƣờng
Khí

Thông số

Định tính

Định lƣợng

Bụi
Khí
Khác

Nƣớc

COD
BOD
TS
SS
Khác

Rắn

Chất thải rắn
Bùn hoá chất
Bùn hữu cơ

Ngày nay, việc triển khai giải pháp SXSH có tác động tích cực đến môi trường ngày càng
được coi trọng, thậm chí có thể được thực hiện ngay cả khi gặp khó khăn về mặt kinh tế.

3.4.4. Nhiệm vụ 12: Lựa chọn các giải pháp thực hiện
Sau khi tiến hành đánh giá về kỹ thuật, kinh tế và môi trƣờng, bƣớc tiếp theo là
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lựa chọn các phƣơng án thực hiện. Rõ ràng rằng những phƣơng án hấp dẫn
nhất là những phƣơng án có lợi về tài chính và có tính khả thi về kỹ thuật. Tuy
nhiên, tuỳ theo môi trƣờng kinh doanh của doanh nghiệp mà tác động môi
trƣờng có ảnh hƣởng nhiều hay ít đến quá trình ra quyết định. Phiếu công tác
số 15 hỗ trợ việc xem xét thứ tự ƣu tiên này.

Phiếu công tác số 15.
Lựa chọn các giải pháp SXSH để thực hiện
Giải
pháp

Khả thi kỹ thuật
( x 25)
L

M

H

Khả thi kinh tế
( x 50)
L

M

H

Khả thi môi
trường
(x 25)
L
M
H

Tổng
điểm

Xếp hạng

1.1.1

Điểm cho ở các mức thấp (L: 0-5), mức giữa (M: 6-14), cao (H: 15-20)
Trọng số 25 (khả thi kỹ thuật), 50 (khả thi kinh tế), 25 (khả thi môi trƣờng) chỉ là ví dụ
Hiện tại, các doanh nghiệp Việt nam sử dụng trọng số theo thứ tự 30, 40, 30 để đánh giá
cho tính khả thi về kỹ thuật, kinh tế và môi trường

3.5. Bước 5: Thực hiện các giải pháp SXSH
Mục đích của bước này nhằm cung cấp công cụ, lập kế hoạch, triển khai và theo dõi kết
quả của việc áp dụng các giải pháp SXSH đã được xác định

Các giải pháp đã đƣợc lựa chọn cần đƣa vào thực hiện. Song song với các giải
pháp đã xác định này, có một số các giải pháp có chi phí thấp hoặc không cần
chi phí, có thể đƣợc thực hiện ngay sau khi đƣợc đề xuất (nhƣ bịt rò rỉ, khoá
van khi không sử dụng...). Với các giải pháp còn lại, cần có một kế hoạch thực
hiện một cách có hệ thống.

3.5.1. Nhiệm vụ 13: Chuẩn bị thực hiện
Phiếu công tác số 16 sẽ hỗ trợ lập kế hoạch thực hiện. Kế hoạch này bao gồm
cá nhân hay một nhóm có trách nhiệm thực hiện, tiến độ thực hiện và thời gian
cần phải hoàn thành.

Phiếu công tác số 16. Kế hoạch thực hiện
Giải pháp được
chọn

Thời gian thực
hiện

Người chịu trách
nhiệm

Đánh giá tiến độ
Phương pháp

Giai đoạn

3.5.2. Nhiệm vụ 14: Thực hiện các giải pháp
Các nhiệm vụ phải thực hiện bao gồm chuẩn bị các bản vẽ và bố trí mặt bằng,
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tận dụng hoặc chế tạo các thiết bị, lắp đặt và vận hành. Phải đồng thời tuyển
dụng và huấn luyện nhân sự để sẵn sàng sử dụng khi cần. Một tính toán có tốt
đến đâu cũng có thể không thành công nếu thiếu những ngƣời thợ lành nghề,
chƣa đƣợc huấn luyện một cách đầy đủ.
Phiếu công tác số 17 có thể đƣợc sử dụng để ghi lại kết quả trong quá trình
triển khai các giải pháp đƣợc lựa chọn.

Phiếu công tác số 17. Các giái pháp đã thực hiện
Giải pháp

Chi phí

được chọn

thực hiện

Lợi ích kỹ thuật
Dự
kiến

Thiết
kế

Lợi ích kinh tế
Dự
kiến

Thực
tế

Lợi ích môi
trường
Dự
kiến

Thực
tế

3.5.3. Nhiệm vụ 15: Quan trắc và đánh giá các kết quả
Các giải pháp đã đƣợc thực hiện cần đƣợc giám sát và đánh giá. Các kết quả
thu đƣợc có thể gần đúng với những gì đã đƣợc dự tính và phác thảo trong
đánh giá kỹ thuật. Nếu nhƣ kết quả thực tế không đạt đƣợc tốt nhƣ dự tính thì
nên tìm hiểu nguyên nhân vì sao. Có thể sử dụng phiếu công tác 17 hoặc tổng
hợp kết quả thu đƣợc trong phiếu công tác 18 khi có nhiều giải pháp không tách
biệt đƣợc các lợi ích.

Phiếu công tác số 18. Kết quả đánh giá SXSH.
Đầu vào

Đơn vị

Trước
SXSH

Sau
SXSH

Lợi ích
kinh tế

Lợi ích kỹ thuật

Lợi ích môi trường

Bước 6: Duy trì SXSH
Mục đích của bước này nhằm cung cấp các yếu tố ảnh hưởng đến việc duy trì thành
công đã đạt được.

Việc duy trì củng cố chƣơng trình SXSH thực sự là một thách thức. Việc cần
phải làm là hợp nhất chƣơng trình SXSH với quy trình sản xuất bình thƣờng
của doanh nghiệp. Chìa khóa cho thành công lâu dài là phải thu hút sự tham gia
của càng nhiều nhân viên càng tốt, cũng nhƣ có một chế độ khen thƣởng cho
những ngƣời đặc biệt xuất sắc, làm cho SXSH trở thành một việc đƣợc thực
hiện liên tục và thƣờng xuyên của nhà máy.
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3.5.4. Nhiệm vụ 16: Duy trì SXSH
Sự cố gắng cho SXSH không bao giờ ngừng. Luôn luôn có những cơ hội mới
để cải thiện sản xuất và cần phải thƣờng xuyên tổ chức việc đánh giá lại SXSH.
Nhóm đánh giá SXSH tại nhà máy cần lựa chọn một chiến lƣợc để tạo sự phát
triển sản xuất bền vững và ổn định cho nhà máy. Chiến lƣợc này bao gồm:
- Bổ nhiệm một nhóm làm việc lâu dài về đánh giá SXSH, trong đó có những
ngƣời đứng đầu là cấp lãnh đạo của nhà máy.
- Kết hợp các cố gắng SXSH với kế hoạch phát triển chung của nhà máy.
- Phổ biến các kế hoạch SXSH tới các phòng ban của nhà máy.
- Tạo ra một phƣơng thức cân nhắc tác động của các dự án mới và các công
tác cải tổ về SXSH trong nhà máy. Các dự án và những thay đổi cũng có thể
dẫn tới làm tăng ô nhiễm hay giảm hiệu quả trong việc sử dụng nguyên nhiên
vật liệu và năng lƣợng điện trong nhà máy.
- Khuyến khích nhân viên có những sáng kiến mới và những đề xuất cho cơ hội
SXSH.
- Tổ chức tập huấn cho cán bộ kể cả lãnh đạo nhà máy.
Ngay sau khi triển khai thực hiện các giải pháp SXSH, nhóm chƣơng trình
SXSH nên quay trở lại bƣớc 2: Phân tích các bƣớc thực hiện, xác định và chọn
lựa công đoạn lãng phí nhất tiếp theo trong nhà máy. Chu kỳ này tiếp tục cho
tới khi có những kết quả không mong đợi, hoặc khi tất cả các công đoạn đƣợc
hoàn thành và sau đó bắt đầu một chu kỳ mới.

3.5.5. Nhiệm vụ 17: SXSH bền vững
Hầu hết các đánh giá SXSH đều dẫn đến doanh thu tăng, tác động xấu tới môi
trƣờng giảm và có các sản phẩm chất lƣợng tốt hơn. Tuy nhiên, những cố gắng
SXSH có thể bị giảm dần hoặc biến mất sau giai đoạn hứng khởi ban đầu do
các tác động tiêu cực là rào cản cho chƣơng trình SXSH, bao gồm:
- Các trở ngại về tài chính nhƣ không có vốn để thực hiện các phƣơng án
SXSH.
- Trong qúa trình thực hiện một số nội dung đánh giá SXSH, có những thay đổi
về tổ chức, thay đổi trách nhiệm của thành viên của nhóm, dẫn tới một sự gián
đoạn và mai một kiến thức của nhóm SXSH.
- Các thành viên của nhóm đánh giá SXSH đi lạc đề sang các nhiệm vụ khác
mà họ cho là khẩn cấp hơn.
- Tham vọng quá nhiều dẫn tới việc lựa chọn rất nhiều phƣơng án cùng đƣợc
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thực hiện một lúc, làm mệt mỏi nhóm công tác.
- Khó khăn trong việc làm cân bằng các hệ số về kinh tế của các phƣơng án
SXSH.
- Thiếu chuyên nghiệp và kinh nghiệm.

3.5.6. Nhiệm vụ 18: Các yếu tố đóng góp cho sự thành công của
chương trình SXSH
- Sự hiểu biết đầy đủ và cam kết của các lãnh đạo nhà máy trong việc thực hiện
SXSH.
- Có sự đồng thận của các cấp trong công ty về những mục tiêu và lợi ích của
SXSH.
- Có chính sách rõ ràng của công ty và những ƣu tiên về đầu tƣ cho SXSH và
kiểm soát môi trƣờng.
- Cần nâng cao trách nhiệm thực hiện SXSH, với các mục tiêu không thay đổi,
luôn xem xét lại quá trình tiến hành và phƣơng thức thực hiện, trên cơ sở thực
hiện chiến lƣợc phát triển công ty.
- Một triết lý SXSH phải đƣợc đề cao trong nội bộ công ty là sự hợp tác trong
các hoạt động của cộng đồng. Cho tới nay tất cả các chƣơng trình SXSH thành
công đều thực hiện theo nguyên tắc này.
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4. Xử lý môi trường
Mục đích của chương này nhằm cung cấp thông tin, tóm tắt các nguyên tắc xử lý chất
thải, các vấn đề môi trường bức xúc nhất của ngành sản xuất các sản phẩm dừa, đó là
khí thải và nước thải.Đồng thời cũng đưa ra nguyên tắc quản lý chất thải rắn hiệu quả.

Việc áp dụng SXSH là cơ sở làm giảm thiểu tải lƣợng ô nhiễm môi trƣờng. Tuy
nhiên, để có thể đáp ứng đƣợc tiêu chuẩn chất thải và hoạt động sản xuất thân
thiện với môi trƣờng, cần có thêm các giải pháp xử lý cuối đƣờng ống, đƣợc
mô tả dƣới đây.

4.1. Khí và bụi thải
Nhƣ đã trình bày ở mục 2, trong chế biến các sản phẩm dừa, các điểm chính
gây ô nhiễm không khí là do:
-

Bộ phận nồi hơi ở các nhà máy chế biến kẹo dừa và cơm dừa sấy khô
có dùng nhiên liệu là trấu, than, dầu hay gáo dừa. Các thành phần gây
ô nhiễm chủ yếu là bụi, khí CO, CO2, SO2 và CmHn.

-

Bụi mụn dừa trong các cơ sở sản xuất chỉ xơ dừa do đập, tƣớc, sản
xuất mụn Block.

-

Khí thải từ các lò thiêu kết có chứa bụi, CO, CO2, CH4, nhựa dầu (Tars)
và các hợp chất hữu cơ thơm.

4.1.1. Khí thải lò hơi
Đối với khí thải phát sinh từ lò hơi của các cơ sở sản xuất công nghiệp trƣớc
hết phải tách bụi bằng cyclon hay lọc túi, sau đó đƣợc xử lý bằng phƣơng pháp
hấp thụ với dung môi là sữa vôi loãng hoặc dung dịch xút loãng (NaOH). Về
nguyên tắc của phƣơng pháp hấp thụ là khí thải đi từ dƣới lên và dung dịch
đƣợc phun từ trên xuống. Nhƣ vậy cùng một lúc bụi bay sẽ bị làm ƣớt và rơi
xuống, các khí sẽ bị hấp thụ vào dung môi và đi vào bể chứa.Ở bể chứa bụi
ƣớt và cặn sẽ lắng xuống đáy,dung môi đƣợc tuần hoàn về tháp hấp thụ, khí
sau xử lý sẽ đi ra khỏi tháp hấp thụ qua ống khói ở phía trên (hình 38)
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Hình 38: Sơ đồ nguyên lý hệ thống xử lý khí thải nồi hơi.

4.1.2. Bụi mụn dừa
Bụi mụn dừa phát sinh trong sản xuất chỉ xơ dừa do các quá trình sản xuất
nhƣ: đập, tƣớc, ép mụn ở ngoài trời.
Bụi mụn dừa phát sinh và gây ô nhiễm môi trƣờng làm việc tại cơ sở sản xuất,
tác động đến sức khỏe của công nhân làm việc trong khu vực. Do đó các giải
pháp để hạn chế ô nhiễm do bụi mụn dừa sẽ là:
-

Quá trình sản xuất chỉ dừa nên bố trí trong không gian có tƣờng chắn,
có hút bụi và phun ẩm.

-

Thu hồi bụi mụn dừa làm nguyên liệu để sản xuất mụn Block hay làm
nguyên liệu cho lò đốt, sấy.

-

Công nhân đƣợc cấp dụng cụ bảo hộ lao động nhƣ khẩu trang, găng tay
để trành hít phải bụi mụn dừa ở nơi làm việc.

4.1.3. Khí thải lò thiêu kết
Sản xuất than thiêu kết từ gáo dừa thực chất là quá trình phân hủy hóa học các
chất hữu cơ do nhiệt trong điều kiện thiếu khí. Thành phần khí thải sẽ bao gồm:
CO, CH4, H2, CO2 và các chất hữu cơ dễ bay hơi, bụi dính nhựa. Những khí
này có hại cho sức khỏe và gây ô nhiễm cảnh quan .
Đối với những hộ sản xuất than thiêu kết nhỏ lẻ có thể áp dụng phƣơng pháp
xử lý do UBND huyện Giồng Trôm, Bến Tre thử nghiệm thành công [6].
Khí thải đƣợc đƣa từ lò than thiêu kết bằng ống dẫn khí vào hồ xử lý có chứa
nƣớc vôi. Nƣớc vôi sẽ đƣợc phun bằng ống có đục lỗ đặt xung quanh hồ theo
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chu vi của hồ. Khí sau xử lý sẽ đƣợc dẫn qua lớp vôi ẩm và thoát ra ống khói
của lò xử lý. Theo đánh giá thì kết quả xử lý tốt, khí thải ra không có cảm giác
khó chịu. Chi phí cho hệ thống này là 15 triệu đồng. Song hệ thống này cần
đƣợc đánh giá hiệu quả và chất lƣợng khí sau xử lý.
Giải pháp xử lý hiệu quả khí thải từ lò thiêu kết hiện nay là làm nhiên liệu đốt
cho lò thứ cấp,ví dụ nhƣ lò hơi để sản xuất hơi cung cấp cho thiết bị hoạt hoá
than thành than hoạt tính. Phƣơng pháp này đòi hỏi quá trình thiêu kết trong
thiết bị kín, có ống thu hồi và dẫn khí, kiểm soát các điều kiện thiêu kết ở chế độ
thích hợp. Khí sinh ra từ lò thiêu sẽ đƣợc đƣa qua hệ thống cyclon tách bụi và
tiếp theo đƣợc sủ dụng làm khí đốt cho nồi hơi. Các khí CO,CH4, các chất hữu
cơ ... có trong khí thải của lò thiêu kết sẽ cháy tiếp và thải ra ngoài nhƣ khí thải
của lò hơi, giảm đáng kể lƣợng khí thải độc và gây hiệu ứng nhà kính.

4.2. Nước thải
Nƣớc thải trong các cơ sở chế biến dừa chủ yếu từ các nguồn:
-

Nƣớc thải sinh hoạt của công nhân với lƣợng thải trung bình từ 50 – 70
l/ngƣời.ngày. Mức độ ô nhiễm ở mức trung bình TS = 720 mg/l, BOD5 =
220 mg/l, COD = 500 mg/l, tổng Nitơ = 40 mg/l, tổng Phốt Pho = 8 mg/l.

-

Nƣớc thải sản xuất đặc biệt trong chế biến thạch dừa và cơm dừa sấy
khô. Nƣớc thải các cơ sở chế biến này có độ pH thấp (3 – 4); BOD5,
COD, SS, Tổng Nitơ và Phốt Pho cao gấp nhiều lần so với tiêu chuẩn
cho phép thải . Ngoài ra còn chứa hàm lƣợng dầu cao.

-

Nƣớc thải khác: nƣớc làm mát thiết bị, nƣớc rửa thiết bị, nƣớc rửa
nguyên liệu…

Các dòng nƣớc thải này cần phải xử lý ít nhất đạt TCVN 5945 – 2005 (cột B)
trƣớc khi đổ vào các nguồn tiếp nhận nhƣ sông, hồ.
Để giảm tải và chi phí cho hệ thống xử lý nƣớc thải cần tiến hành thứ tự theo
các bƣớc sau:
-

Thực hiện các giải pháp sản xuất sạch đề xuất ở các chƣơng trên để
giảm lƣợng nƣớc thải và tải lƣợng ô nhiễm.

-

Phân luồng các dòng thải và dòng nƣớc thải sản xuất cần đƣợc xử lý
trƣớc để loại dầu, giảm mức ô nhiễm của các thông số BOD5, COD, SS.

-

Sau đó xử lý chung cùng dòng nƣớc thải sinh hoạt và các dòng thải
khác.

-

Sơ đồ hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc đề xuất trên hình 39.
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NT chế biến dừa

SCR/LCR
Điều chỉnh pH
Bể điều hòa

Dầu

Bể lắng 1

Cặn

Khí nén

Bùn thải
Bể UASB
Khí Biogas
NTSH + Nƣớc thải khác

Bể sinh học
hiếu khí

Bùn hoàn lƣu

Khí nén
Bể lắng 2

Clo

Bùn dƣ

Bể khử trùng

NT đầu ra
Hình 39: Sơ đồ nguyên lý hệ thống xử lý nƣớc thải chế biến dừa.
Trƣớc hết nƣớc thải sản xuất qua song chắn rác hay lƣới chắn rác (SCR/LCR),
sau đó đƣợc đƣa vào bể điều hòa. Tại bể điều hòa, hoá chất đƣợc bổ sung để
điều chỉnh độ pH và sục khí. Nhờ sục khí nên dầu sẽ nổi lên bề mặt và có thể
vớt ra một cách dễ dàng. Tiếp theo, nƣớc thải đƣợc đƣa qua bể lắng 1 để lắng
cặn, phần nƣớc sẽ đƣợc đƣa sang bể xử lý yếm khí (có thể là bể UASB). Tiếp
theo xử lý yếm khí, nƣớc thải đƣợc chuyển qua xử lý hiếu khí cùng với nƣớc
thải sinh hoạt sau khi qua bể phốt. Sau đó qua bể lắng 2 và bể khử trùng. Nếu
lƣợng nƣớc thải sản xuất lớn, mức độ ô nhiễm cao thì có thể kiểm tra và tính
toán lƣợng khí Biogas tạo thành ở bể yếm khí để thu hồi khí này làm nguồn
năng lƣợng chiếu sáng, đun nấu phục vụ cho các khâu sản xuất trong nhà máy.
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4.3. Chất thải rắn
Nhƣ mục 1.2 cho thấy các thành phần của quả dừa đã đƣợc sử dụng nhƣ
nguồn nguyên liệu để tạo ra hàng loạt các sản phẩm dừa có giá trị kinh tế cao.
Các thành phần nhƣ vỏ dừa, bã cơm dừa trƣớc đây là nguồn thải gây nhức
nhối cho ngành dừa thì hiện nay đã đƣợc tận dụng tạo ra các chuỗi sản phẩm
có giá trị gia tăng. Chẳng hạn nhƣ mụn dừa hiện nay có thể sản xuất thành đất
sạch, phân hữu cơ.v..v… phục vụ cho nội địa và xuất khẩu. Bã cơm dừa chế
biến làm thức ăn gia súc.v..v… Vấn đề ở đây là cần tổ chức quản lý trao đổi
thông tin về các nguồn thải từ các cơ sở sản xuất để có thể tận dụng triệt để
đƣợc các nguồn thải làm nguyên liệu cho cơ sở khác.
Các chất thải khác nhƣ rác thải sinh hoạt, bao bì cần đƣợc thu gom triệt để và
xử lý theo quy định của địa phƣơng
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