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Mục tiêu của luận án:  

- Nâng cao tốc độ phân hủy CTRSH trong điều kiện mô phỏng bãi chôn lấp bằng công 

nghệ tuần hoàn nƣớc rỉ rác kết hợp với bổ sung chế phẩm sinh học. 

- Đề xuất giải pháp công nghệ nhằm nâng cấp, cải tiến công nghệ cho các bãi chôn lấp 

CTRSH hiện hữu trong điều kiện Việt Nam 

Đối tượng nghiên cứu là chất thải rắn sinh hoạt và công nghệ tuần hoàn nƣớc rỉ rác kết 

hợp bổ sung chế phẩm vi sinh để phân hủy chất thải. 

Những đóng góp của luận án 

 Về mặt khoa học cơ bản:  

- Xác định công nghệ để nâng cao hiệu quả phân hủy chất thải rắn trong điều kiện bãi 

chôn lấp ở Việt Nam; 

- Đề xuất đƣợc quy trình áp dụng nhằm nâng cao, cải tiến công nghệ phân hủy chất thải 

rắn hiện hữu phù hợp với điều kiện Việt Nam; 

- Xác định thông số động học đánh giá khả năng phân hủy CTRSH trong điều kiện mô 

phỏng bãi chôn lấp 

 Về mặt ứng dụng thực tiễn: 

- Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho việc cải tiến, nâng cấp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả 

xử lý CTRSH cho các bãi chôn lấp chất thải rắn hiện hữu ở Việt Nam do các bãi này 

đƣợc thiết kế theo công nghệ cũ và vẫn tiếp tục vận hành. Vì vậy, nâng cao hiệu quả 

phân hủy sinh học có tác dụng khắc phục hạn chế về hiệu quả phân hủy CTRSH của 

bãi rác, từ đó kéo dài tuổi thọ của bãi chôn lấp. 

- Nghiên cứu có khả năng triển khai tại các bãi chôn lấp rác sinh hoạt ở các tỉnh và 

thành phố trong cả nƣớc. 



- Tăng cƣờng hiệu quả xử lý, giảm thiểu tác động môi trƣờng, thu hồi khí sinh học của 

các bãi rác hiện hữu ở Việt Nam 

Hưỡng dẫn khoa học 
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