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Những năm qua, nhân dân nhiều nơi trên địa bàn tỉnh sử dụng gạch, bê tông, composite xây
bể biogas để xử lý ô nhiễm môi trường từ chất thải chăn nuôi gây ra đồng thời tận dụng nguồn
năng lượng từ chất thải dùng làm chất đốt, thắp sáng, chạy máy phát điện…

Việc xây bể biogas bằng các vật liệu trên đã bộc lộ những nhược điểm như: tuổi thọ không cao,
khả năng thu hồi khí thấp, không có khả năng tự đẩy bã phá váng trên bề mặt trong ngăn chứa
dịch phân giải, đặc biệt gây ô nhiễm môi trường. Nhận thấy có thể khắc phục những nhược
điểm này, nhóm tác giả của Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Khí sinh học Môi trường xanh
(Thị trấn Ðông Hưng) đã nghiên cứu, thiết kế và đưa vào sản xuất bể biogas bằng vật liệu nhựa
tái chế.

Nguồn nguyên liệu chính để sản xuất bể biogas là nhựa tái chế. Công ty TNHH Phát triển Công
nghệ Khí sinh học Môi trường xanh đã thu mua các loại nhựa phế thải, phân loại, xử lý và dùng
máy xay tạo thành hạt nhựa tái chế. Sau đó cho vào máy ép, máy sẽ tự nung chảy và bơm vào
trong khuôn định dạng sản phẩm.

Ông Phạm Quang Trung, đồng tác giả của công trình khoa học “Nghiên cứu, sản xuất bể
biogas bằng vật liệu nhựa tái chế” cho biết: “Bể biogas có dạng hình cầu, đường kính ngang
2,35m, mỗi nửa bán cầu gồm 8 mảng có kích thước và khối lượng bằng nhau được đúc trong
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khuôn ép bởi máy bơm nhựa áp lực 24.000 tấn. 2 mép của mỗi mảng có khía để đưa doăng cao
su vào giữa và có lỗ ốc định vị khớp nối. Ðể nâng cao thể tích của bể, phần giữa được thiết kế
thêm một hoặc nhiều mô đun hình trụ tròn đường kính 2,35m. Sử dụng ống PVC 200 để làm
đường ống dẫn dịch vào phân giải được đặt sâu 1/2 hình cầu”.

Bể biogas bằng vật liệu nhựa tái chế là sản phẩm đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam, chất
lượng không phụ thuộc vào tay nghề của người công nhân, dễ vận chuyển, ít tốn công lắp đặt,
thích nghi với nhiều mô hình chăn nuôi. Các công đoạn sản xuất bể được kiểm soát bằng máy
tính nên độ chính xác cao và các bộ phận có chất lượng như nhau. Do cách bố trí cột áp nên
khả năng thu khí cao, không phải hút bã. Với thiết kế mới của bể biogas sẽ dễ dàng tăng thể
tích bể và nạo vét trong bể, thuận tiện cho việc kê xếp, vận chuyển trên các phương tiện đến
nơi thi công.

Mỗi bể biogas bằng nhựa tái chế có giá thành rẻ hơn so với bể biogas xây bằng gạch và bể
biogas bằng nhựa composite có cùng thể tích. Với mỗi bể 6m3 thì trung bình mỗi ngày sẽ cung
cấp được 3,5m3 khí sinh học tương đương với 2,8 lít xăng (gần 60.000 đồng). Bể biogas được
sản xuất bằng máy, trong khuôn kín với nguồn nguyên liệu chính là hạt nhựa tái chế nên không
phát sinh khí thải độc hại ra môi trường, thích nghi cao với các mô hình chăn nuôi, có hạn sử
dụng khoảng 30 năm.

Ông Ngô Duy Ðông, chủ đề tài khoa học cho biết: “Sản xuất bể biogas bằng nhựa tái chế là
hướng đi đúng đắn, giải quyết các vấn đề bất ổn về môi trường hiện nay. Ðây là bước đột phá
trong công nghệ khí sinh học, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên
và Môi trường đánh giá cao”. Tuy nhiên, do mới được đưa vào sử dụng nên chưa tạo được lòng
tin của người dân. Hơn nữa, việc chăn nuôi gia súc, gia cầm đang bị thu hẹp đang là những khó
khăn rất lớn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Tại Thái Bình, Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Khí sinh học Môi trường xanh đã lắp đặt thí
nghiệm 5.000 bể biogas ở 2 xã Bắc Hải và Nam Cường (huyện Tiền Hải), tiến hành nghiệm thu
hơn 200 bể. Bên cạnh đó, Công ty còn mở thêm một nhà máy sản xuất bể biogas tại tỉnh Bình
Phước với công suất 45 bể/ngày và triển khai thử nghiệm lắp đặt các mô hình trình diễn tại các
tỉnh thành trong cả nước. Trong năm 2014, Quỹ Thách thức Doanh nghiệp Việt Nam VBCF sẽ
hỗ trợ Công ty 7,3 tỷ đồng để sản xuất thêm 4.100 bể biogas.

Ðể khắc phục những khó khăn trên, trước mắt, Công ty sẽ tiến hành xúc tiến đầu tư, tăng cường
quảng cáo sản phẩm ra thị trường, tuyên truyền sâu rộng trong người dân. Cùng với đó, Công
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ty TNHH Phát triển Công nghệ Khí sinh học Môi trường xanh mong muốn nhận được sự quan
tâm của các cấp, các ngành trong việc triển khai ứng dụng bể biogas bằng vật liệu nhựa tái chế
tại các địa phương trong và ngoài tỉnh.
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