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Hóa chất tổng hợp gây ô nhiễm nước: một thách thức thường bị bỏ qua trong phát 
triển cộng đồng bền vững quốc tế 
 
Ô nhiễm nguồn nước uống do các hợp chất hữu cơ tổng hợp (SOC – synthetic organic 
compounds) có hại như thuốc trừ sâu là một vấn đề lớn trên toàn thế giới. Ô nhiễm thuốc 
trừ sâu hai lần đứng trong tốp mười của Báo cáo các vấn đề ô nhiễm chất độc tồi tệ nhất của 
thế giới năm 2011 của Viện Blacksmith, và đã được chỉ ra trong báo cáo hàng năm kể từ ấn 
bản đầu tiên vào năm 2006. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu các kỹ thuật hiệu quả, giá rẻ và có thể 
triển khai trên diện rộng để loại bỏ SOC có thể tiếp cận tới cộng đồng các nước đang phát 
triển hoặc ở vùng sâu vùng xa của các nước phát triển. 
 
Một đánh giá gần đây trong tạp chí Khoa Học chỉ ra rằng 300 triệu tấn SOCs sản xuất hàng 
năm, trong đó có năm triệu tấn thuốc trừ sâu, tạo nên một sự hư hại lớn đến chất lượng 
nước trên quy mô toàn cầu. Bản báo cáo nhấn mạnh những thách thức đặc biệt ở các nước 
đang phát triển bao gồm việc lạm dụng thuốc trừ sâu, sự thiếu hiểu biết thường thấy về của 
các mối nguy cơ với sức khỏe và môi trường liên quan và việc sử dụng trái phép tràn lan 
các hóa chất thị trường chợ đen. Tại Thái Lan, ví dụ, 75 phần trăm thuốc trừ sâu được sử 
dụng đã bị cấm hoặc bị hạn chế nghiêm ngặt ở phương Tây do ảnh hưởng tới sức khỏe con 
người và làm hư hại hệ sinh thái. Các tác giả của tạp chí Khoa Học cho rằng "kỹ thuật lọc quy 
mô nhỏ, cho hộ gia đình, thường là chiến lược phòng tránh duy nhất do thiếu một cơ sở hạ 
tầng tập trung", và kêu gọi sự phát triển của "những hệ thống đáng tin cậy, giá cả phải 
chăng, và đơn giản mà cư dân địa phương có thể sử dụng với chút ít đào tạo”. 
 
Thật không may, SOC chưa 'trên sóng radar' của các tác nhân chính trong ngành lọc - vệ 
sinh nước (water-sanitation-hygiene WASH) của việc nghiên cứu phát triển quốc tế. Ví dụ, 
các mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc chỉ quan tâm đến việc giảm thiểu 
các tác nhân sinh học của bệnh tật lây lan qua đường nước. Gần đây tôi đã tham dự một hội 
nghị quốc tế về nước và sức khỏe trong các cộng đồng đang phát triển trên toàn cầu. v iBài 
thuyết trình của tôi là bài duy nhất quan tâm có SOC trong nước uống và trình bày một công 
nghệ lọc tiềm năng. vi Mầm bệnh vi khuẩn thường là những mối đe dọa trực tiếp nhất đối với 
sức khỏe con người (ví dụ tiêu chảy) và do đó tập trung vào các tác nhân gây bệnh là xác 
đáng. Tuy nhiên, chúng ta không thể bỏ qua các mối đe dọa của chất độc hóa học tích lũy 
sinh học như thuốc trừ sâu. Sự cấp thiết và quy mô của vấn đề này được nhấn mạnh bằng 
cách, ví dụ, một cuộc khảo sát của phụ nữ bộ tộc Hmong sống trong làng Mae Sa Mai, Tỉnh 
Chiang Mai, Thái Lan, đã báo cáo phát hiện thấy DDT trong 100 phần trăm mẫu sữa mẹ. Một 
số chất diệt khuẩn khác cũng thường được phát hiện, và trẻ sơ sinh bị tiếp xúc với lượng 



'vượt lên đến 20 lần so với lượng hấp thụ được chấp nhận hàng ngày theo khuyến cáo của 
Liên Hợp Quốc-FAO và WHO. 
 
Phương pháp lọc bằng than củi/than sinh học: một lựa chọn phù hợp, chi phí thấp và 
bền vững cho xử lý nước phân cấp? 
 
Phương pháp lọc bằng than củi đã được sử dụng để xử lý nước uống trong hàng ngàn năm, 
và vẫn được áp dụng rộng rãi ngày nay - đặc biệt là ở khu vực nông thôn của các nước sản 
xuất than lớn như Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan và khắp Đông Nam Á.ix Phương pháp 
lọc than củi được quản lý cục bộ có thể đại diện cho hàng rào bảo vệ hiệu quả chống tiếp 
xúc với SOC cho các hộ gia đình và các cộng đồng ở vùng xa và nghèo trên thế giới, vì than 
củi có thể biểu hiện tính chất tương tự như than hoạt tính. Tuy nhiên cho đến nay chưa có 
nghiên cứu định lượng than củi xử lý nước hiệu quả như thế nào. 
 



 
Hình  1 : Kính hiển vi điện tử quét (SEM) cho hình ảnh than củi gỗ nhãn và than hoạt 
tính thương mại cho thấy sự tương đồng về hình thái. (hình ảnh SEM than củi được 
cung cấp bởi Carl Saquing, Đại học bang Bắc Carolina.) 

 
 
 
Tóm tắt và thảo luận về các kết quả nghiên cứu thực địa và trong phòng thí nghiệm 
 
Phần này phác thảo các kết quả của nghiên cứu thực địa gần đây và các thí nghiệm trong 
phòng thí nghiệm điều tra hiệu quả tiềm năng của lò than truyền thống và lò than khí hóa 
cho xử lý nước. Để làm rõ: các hệ thống lò nung truyền thống được sử dụng để sản xuất 
than củi từ nguyên liệu gỗ thường được sử dụng làm nhiên liệu nấu ăn. Quá trình nung 
thường gây ô nhiễm cao, tốn năng lượng và thời gian và lao động với cường độ lớn. Các lò 
khí hóa đốt sạch và hiệu suất cao thường được sử dụng để nấu ăn và sưởi ấm tạo ra một 
lượng than còn sót lại, vận hành dễ dàng và thoải mái hơn và tận dụng được một phạm vi 



lớn các nguyên liệu sinh khối, bao gồm cả chất thải nông nghiệp, lâm nghiệp và các sản 
phẩm phụ. Chi tiết thêm về khái niệm căn bản của sinh khối khí hóa để sản xuất than được 
đưa ra ở www.aqsolutions.org. 
 
Than được sản xuất từ hệ thống lò nung truyền thống 
 
Thí nghiệm sơ bộ cho thấy rằng một số loại than củi được sản xuất từ các lò tại làng truyền 
thống ở châu Á (ví dụ thùng phi 200 lít phương ngangxii và gạch và bùn dạng tổ ong) thể 
hiện khả năng hấp thụ đáng kể thuốc diệt cỏ.  Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy sự biến 
thiên rộng về độ hấp thụ SOC trong than củi sản xuất bằng công nghệ truyền thống. xiii 
Mặc dùn những kết quả ban đầu này là hứa hẹn, các hệ thống sản xuất than củi truyền 
thống hao phí năng lượng và gây ô nhiễm cao, góp phần đáng kể vào khí thải nhà kính, và 
thường sử dụng những nguyên liệu thức ăn gia súc thu hoạch không bền vững, và đôi khi 
bất hợp pháp. 
 

 
Hình  2. HỆ THỐNG TẠO THAN CỦI (LÒ) TRUYỀN THỐNG, ĐÔNG NAM Á 
 



 
Hình  3 Độ loại bỏ thuốc trừ cỏ bằng một loạt đại diện các than lò truyền thống mô 
phỏng. 
Khi nói đến việc xử lý nước, không phải tất cả than củi truyền thống đều như nhau. Chúng 
tôi đã theo dõi sản xuất than củi truyền thống trong thùng phi thép 200  lít / lò nung và lò tổ 
ong từ gạch và bùn, qua việc hợp tác với nông dân và dân làng ở miền bắc Thái Lan và 
Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Gỗ Bộ Lâm nghiệp Hoàng gia Thái Lan tại tỉnh Saraburi. 
Những quan sát này cung cấp những mô phỏng về khoảng nhiệt độ đỉnh điểm thường thấy 
và thời gian đun nóng đặc thù của các hệ thống sản xuất than củi truyền thống bằng một 
thiết bị đốt lò lập trình được của phòng thí nghiệm để tạo ra than thử nghiệm. Hình 3 chỉ ra 
sự biến đổi lớn về khả năng hấp thu thuốc diệt cỏ của than được sản xuất dưới một khoảng 
đại diện các điều kiện. Các loại than củi cho thấy từ cơ bản không có hấp thụ cho tới lọc bỏ 
~80% dưới các điều kiện thí nghiệm. (Phương pháp thực nghiệm và dữ liệu bổ sung được 
trình bày và thảo luận dưới đây.) Do đó, các điều kiện sản xuất và kết quả chất lượng của 
sản phẩm than có ảnh hưởng mạnh mẽ về hiệu quả tiềm năng của việc xử lý nước. 
 
Than sản xuất từ lò khí hóa sinh khối 
 
Việc sản xuất than có tính hấp thụ cao một cách chắc chắn với hiệu suất cao, bền vững với 
môi trường và dễ nhân rộng có thể được thực hiện bằng lò khí hóa sinh khối. Bếp sinh khối 
khí hóa đang được phổ biến nhanh chóng cho việc nấu ăn trong gia đình ở các cộng đồng 
đang phát triển bởi chúng cho khả năng đốt cháy hiệu quả với giảm lượng khí thải, và sản 



xuất số lượng than nhỏ từ nhiên liệu phụ phẩm của nông nghiệp và lâm nghiệp trong sử 
dụng hàng ngày. xix,xx Hệ thống khí hóa quy mô trung bình và lớn cũng đang được triển khai 
trên toàn thế giới để sản xuất than sinh học như là một chất điều chỉnh đất nông nghiệp để 
tăng năng suất cây trồng và hấp thụ carbon. xxi,xxii,xxiii  Việc sản xuất than khí hóa được ủng 
hộ dưới góc nhìn năng lượng và môi trường so với sản xuất than truyền thống, vì khí nhiệt 
phân được đốt bên trong thiết bị chứ không bị thải ra như chất ô nhiễm, xxiv,xxv qua đó cung 
cấp năng lượng thúc đẩy sự nhiệt phân và giảm nhu cầu nguồn năng lượng nhiệt bên ngoài. 
Ngoài ra, thiết bị khí hóa sinh khối có thể dễ dàng kết hợp với các thiết bị xử lý khác để thu 
thập nhiên liệu sinh hoạt và tận dụng nhiệt thải. 
 

 
Hình  4 . Thiết bị sản xuất than sinh khối khí hóa quy mô bếp lò. Xem Anderson và các 
cộng sự năm 2007, xxvii Anderson 2010 và McLaughlin năm 2010xxiv và 2011xxx về 
lý thuyết và các ghi chú chi tiết xây dựng. (Que nhiệt kế này là cho mục đích nghiên 
cứu và có thể bỏ qua) 



 
Hình  5 . Thiết bị sản xuất than sinh khối khí hóa quy mô trang trại 200 lít (55-gal). 



 

 
Hình  6 và 7. Hệ thống sản xuất than sinh học làm từ hai thùng phi 200 lít (55-gal) và 
kim loại phế liệu. (Ảnh: Lyse Kong.) 



 
Các nghiên cứu cho đến nay cho thấy  than khí hóa, đặc biệt là khi hoạt động theo phương 
thức gió lò cao (ví dụ, bằng gia tăng luồng không khí khi cần bởi một chiếc quạt hoặc máy 
thổi), luôn phát triển các đặc tính lý hóa tăng cường như diện tích bề mặt cao, độ xốp vi mô 
và công suất hấp thu thuốc diệt cỏ so với than lò truyền thống. xxxi,xxxii Lò than khí hóa có thể 
do đó là một lựa chọn tối ưu cho hấp phụ thuốc trừ sâu, các hợp chất công nghiệp và nhiên 
liệu, dược phẩm người và gia súc, và các SOC khác có liên quan đến mối lo ngại ngày càng 
tăng về chất lượng nước. 
 

 



 
Hình 8 và 9. đồ thị cho thấy diện tích bề mặt Giải hấp phụ N2 (trên) và độ xốp (thấp 
hơn) của than được tạo ra (1) từ những khúc gỗ thông tách ra trong thùng phi thép 
truyền thống 200 lít và lò gạch, (2) từ những thanh gỗ thông đồng nhất trong một 
phòng thí nghiệm với thiết bị đun có thể lập trình để sản xuất than trong điều kiện 
nhiệt độ và áp suất kiểm soát được, và (3) từ một thiết bị khí hóa TLUD quy mô bếp 
ăn sử dụng gỗ thông dạng viên. (Diện tích bề mặt và máy đo độ xốp của David 
Rutherford, USGS). 



 
Hình 10. Sơ đồ cho thấy sự loại bỏ thuốc diệt cỏ phổ biến 2,4-D (2,4- 
dichlorophenoxyacetic acid) khỏi hỗn hợp bằng các loại than khác nhau trong các 
đợt thí nghiệm. 
 
2,4-D được chọn làm hợp chất thử nghiệm bởi sự liên quan của nó đến môi trường là một 
trong các chất diệt cỏ sử dụng rộng rãi nhất trên toàn thế giới và là một trong các loại thuốc 
trừ sâu thường được phát hiện nhiều nhất trong môi trường nước, xxxiii cũng như những tác 
động đến sức khỏe con người của nó như là một chất có tiềm năng gây ung thư và bị nghi 
ngờ gây rối loạn nội tiết. xxxiv Tính chất hóa học của nó khiến nó là một hợp chất khó loại bỏ 
bằng việc lọc - vì vậy nếu 2,4-D được hấp thụ bởi một loại than thì khả năng là hầu hết các 
loại thuốc trừ sâu khác cũng sẽ được loại bỏ một cách hiệu quả. 
 
Các đợt thí nghiệm dùng 100 mg/L than nghiền bằng cối chày rồi lọc qua lưới lọc mắt 200  
theo tiêu chuẩn Mỹ, và đưa tới các hợp chất ban đầu có chứa 100 mg/L 2,4-D (Cơ quan Bảo 
vệ Môi trường Mỹ cho mức nhiễm bẩn cực đại MCL 70 mg / L; Tài liệu hướng dẫn của WHO 
là 30 μg/L), và thành phần hữu cơ làm nền với tổng nồng độ carbon hữu cơ 4 mg/L (để mô 
phỏng các vùng nước tự nhiên). Những chai thí nghiệm bị rung lắc trong hai tuần để đạt 
được trạng thái cân bằng. Dữ liệu lò nung truyền thống là tính trung bình của ba loại than 
được làm từ gỗ tre, bạch đàn và thông được đốt thành than trong một lò nung/thùng phi 
thép 200 L. Các dữ liệu đốt trong phòng thí nghiệm được hiển thị là giá trị trung bình của 
bốn loại than từ gỗ tre, bạch đàn, nhãn và thông được cắt thành các thanh có kích thước 
thống nhất (15 cm x 10 cm x 1 cm) và được đốt dưới điều kiện nhiệt độ và không khí kiểm 



soát. Các dữ liệu lò khí hóa nấu ăn được hiển thị là giá trị trung bình từ một số lô than gỗ 
thông dạng viên thực hiện trong một lò TLUD 1-gal dưới điều kiện gió tự nhiên (ND) và  gió 
tác động lực (FD, với quạt điện). Than từ lò khí hóa bếp nấu-FD và lò khí hóa 55-gal (200L) 
-ND loại bỏ 2,4-D dưới giới hạn phát hiện (2 mg/L), do đó "~ 100 phần trăm". 
 
Các kết luận hiện tại từ phòng thí nghiệm và nghiên cứu thực địa 
 
Tóm lại, so với sản xuất than truyền thống, sản xuất than khí hóa dùng năng lượng hiệu quả 
hơn và thải ra ít nguồn ô nhiễm không khí hơn nhiều. Hơn nữa, lò khí hóa có thể được vận 
hành với chất thải nông nghiệp, lâm nghiệp và các phế phẩm, rất lý tưởng cho nhiên liệu 
sinh khối dạng hạt, miếng vụn hoặc viên. Lò khí hóa có thể dễ dàng được liên kết với các 
quá trình và các ứng dụng khác để hấp thu và sử dụng nhiệt thải. Nghiên cứu cho thấy cả lò 
đốt quy mô nhỏ (bếp nấu ăn) và trung bình (thùng phi 200 L/55-gal) luôn đạt được nhiệt 
độ cao (650-950 ° C / 1,202-1,742 ° F) cần thiết cho sự phát triển đầy đủ của diện tích bề 
mặt và độ xốp trong sản phẩm than, điều đi đôi với việc tăng cường hiệu năng hấp thu 
thuốc diệt cỏ trong các đợt thí nghiệm. Do đó, than khí hóa sinh học là một công nghệ phù 
hợp, chi phí thấp và bền vững đầy hứa hẹn để xử lý nước phân tán với giá cả phải chăng ở 
nông thôn và các cộng đồng đang phát triển. 
 
Hơn nữa, việc sử dụng than sinh học để xử lý nước không loại trừ ứng dụng sau cùng của nó 
là một chất điều chỉnh đất nông nghiệp có lợi và cho chiến lược hấp thụ carbon. Trong thực 
tế, chúng tôi đề nghị dùng ủ phân và bón cho đất là những cách ưu tiên để xử lý than lọc đã 
sử dụng. Chiến lược tốt nhất cho cộng đồng nông thôn và hộ nhỏ để xử lý than đã dùng chỉ 
đơn giản là cho phép có đủ thời gian và điều kiện thuận lợi cho các vi sinh vật môi trường 
phân hủy bất kì chất bẩn đã hấp thụ nào. Điều kiện nhiệt độ cao có được trong quá trình ủ 
chất thải hữu cơ, ví dụ như ủ trong nhà vệ sinh, đẩy nhanh quá trình hoạt động và phân hủy 
sinh học của vi sinh vật. Hơn nữa, dựa trên những nghiên cứu gần đây với các chất hấp phụ 
carbon, chúng tôi không nghĩ sẽ có lượng chất ô nhiễm đáng kể được thải ra đất hay cây rỉ 
ra từ than đã sử dụng.việc thải chất gây ô nhiễm đáng kể cho đất và cây trồng bằng cách rửa 
trôi từ than lọc.Một phương pháp thận trọng cho việc bón than đã sử dụng cho đất có thể 
được sử dụng, dùng tỉ lệ kết hợp thấp khoảng 100kg cho mỗi ha. 
 
  



Nghiên cứu các trường hợp tích hợp lọc than sinh học vào chuỗi xử lý nước đa lớp 
lọc cho các hệ thống phân tán 
 
Hình 11 là một hệ thống xử lý nước đa lớp lọc dòng nước thụ động quy mô trung bình (lên 
đến 3000 lít/ngày) sử dụng một chuỗi lọc gồm sỏi, cát sinh học và than hoạt tính. Hệ thống 
này có chi phí ít hơn 500 đô (USD, ở chi phí lao động và vật liệu địa phương) để xây dựng và 
phục vụ trong nhiều năm với bảo trì định kỳ các bộ lọc cát sinh học và cải tạo than sau mỗi 
2-3 năm. Hệ thống này được cài đặt vào tháng 2 năm 2008 và phục vụ cộng đồng nông trại 
ở miền bắc Thái Lan với dân số thay đổi theo mùa 10-100 người (trung bình 40 người) và 
xử lý tất cả số nước được trang trại dùng để uống, và dùng trong bếp và nhà hàng (để chế 
biến thức ăn và nước uống, và để rửa bát) 
 
 
Hình 11. HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC ‘NGOÀI LƯỚI ĐIỆN’ ĐA LƯỚI LỌC 3000 LÍT/NGÀY 
 
Đối với các hộ gia đình và cộng đồng khu vực rất xa xôi, xử lý nước phân cấp chi phí thấp 
nhằm loại bỏ các chất gây ô nhiễm sinh học và hóa học có thể được thực hiện bằng cách sử 
dụng phương tiện lọc được tạo ra/mua tại địa phương. HÌNH 12 VÀ 13 MÔ TẢ một máy xử 
lý nước uống chảy thụ động có thể di động cung cấp lên đến 300 lít/ngày (đủ để đáp ứng 
nhu cầu nước uống hàng ngày tối thiểu cho 100 người) sử dụng một chuỗi các màng lọc 
gồm sỏi, cát sinh học và than.  
Bình chứa được dùng là bốn thùng phi 200 lít không có chất BPA có mật độ polyethylene 
cao (HDPE). Các thùng phi khi rỗng nặng dưới 10 kg (22.04 pounds) và có thể được khuân 
đến các cộng đồng ở xa bằng chân, kết nối với nhau bằng một ít các phụ kiện PVC, và được 
đổ đầy các vật liệu lọc được tạo ra tại chỗ và mua gần đó. Xây dựng hệ thống này mất 
khoảng 125 đô la, có thể được lắp ráp với các dụng cụ cầm tay tối thiểu (ví dụ như một công 
cụ đa năng Leatherman) và phục vụ được nhiều năm với bảo trì định kỳ cát sinh học và thay 
than hàng năm. Hệ thống được chụp TRÊN HÌNH 12 phục vụ một trường nội trú cho trẻ em 
dân tộc Karen/ tị nạn ở biên giới Thái-Miến Điện. 



 



 
[Hình 12 và 13] Hình ảnh và biểu đồ cho thấy cấu hình của vật liệu trong một hệ 
thống di động để xử lý nước uống đa lớp lọc 300 lít/ngày. Sơ đồ thiết kế bởi Nathan 
Reents. 
 
Sổ tay hướng dẫn và video nguồn mở mô tả chi tiết thiết kế, cách xây dựng và vận hành của 
các hệ thống xử lý nước và các thiết bị đốt khí hóa chi phí thấp để sản xuất than sinh học cải 
tiến để lọc nước từ sinh khối dư thừa của địa phương có thể truy cập từ trang web Giải 



Pháp Nước - Aqueous Solutions (www.aqsolutions.org ). 
 
Giới thiệu về tác giả 
 
Josh Kearns là người Đồng Sáng Lập và Giám đốc Khoa học tại Aqueous Solutions, và là một 
sinh viên tiến sĩ về kỹ thuật môi trường cho các cộng đồng đang phát triển tại Đại học 
Colorado-Boulder. Ông có bằng Thạc sĩ  sinh-địa-hóa môi trường từ UC-Berkeley, một bằng 
cử nhân hóa học từ Clemson, và có sáu năm kinh nghiệm làm việc cho phát triển nông thôn 
bền vững ở Đông Nam Á. Thông tin về Kearns có thể tiếp cận qua số (720) 989 3959 hoặc 
josh@aqsolutions.org, joshua.kearns@colorado.edu, và trên Skype ("josh Kearns"). 
 
Giới thiệu về Công ty 
 
Aqueous Solutions (www.aqsolutions.org) là một tổ chức phi lợi nhuận tình nguyện của các 
nhà khoa học nghiên cứu, các kỹ sư thực địa, và nhà thiết kế sinh thái làm việc để thúc đẩy 
an ninh sinh kế, môi trường và kinh tế bền vững, và tự chủ địa phương thông qua thiết kế 
hệ sinh thái và công nghệ phù hợp cho nước, làm sạch, và giữ vệ sinh (WASH). Chúng tôi 
tiến hành nghiên cứu thực địa và trong phòng thí nghiệm trên các hệ thống làm sạch môi 
trường và xử lý nước phân tán quy mô nhỏ. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ tư vấn và 
quản lý dự án để phát triển cơ sở hạ tầng WASH bền vững trong hợp tác với các cộng đồng 
thiệt thòi về kinh tế và chính trị, vùng bản địa xa xôi/nông thôn ở Đông Nam Á. Nghiên cứu 
của chúng tôi nhằm mục đích để chứng minh khả năng áp dụng than được tạo ra tại địa 
phương xử lý nước phân tán trong cộng đồng nhỏ và hộ gia đình ở những cộng đồng đang 
phát triển. Công việc này một lợi ích ba phương cho sức khỏe con người, bền vững môi 
trường, và nền kinh tế địa phương: (1) cung cấp phương pháp xử lý nước có yêu cầu công 
nghệ và kinh tế chấp nhận được ở nơi hiện không có; (2) để thay thế việc sản xuất than gây 
ô nhiễm và không hiệu quả năng lượng bằng công nghệ khí hóa bảo vệ môi trường; và (3) 
để hỗ trợ những doanh nghiệp siêu nhỏ cấp làng trong sản xuất các chất lọc tốt hơn.Thông 
qua quan hệ đối tác với các chính phủ, các doanh nghiệp nhỏ, và các tổ chức địa phương và 
phi lợi nhuận quốc tế, chúng tôi phổ biến các kết quả nghiên cứu trong việc triển khai các 
công nghệ phù hợp có ích cho đời sống con người cũng như môi trường. 
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