
SẢN XUẤT THÀNH CÔNG CỒN KHÔ THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG
Ông Đoàn Xuân Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển kỹ thuật DSC, thuộc Hội Bảo vệ
thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) cho biết Trung tâm phát triển Công nghệ mới của
DSC đã nghiên cứu và sản xuất thành công loại nhiên liệu cồn khô nhiệt lượng cao thân thiện với
môi trường.
                                                  Đây là loại chất đốt không mới, dùng thay thế cho những bếp gaz
nhỏ (dễ gây cháy nổ) tại các nhà hàng và đun nấu khi đi dã ngoại… Loại cồn khô của DSC có thể
thay thế sản phẩm nhập khẩu hiện nay bởi có những ưu điểm vượt trội. Vì thành phần chủ yếu để
sản xuất ra cồn khô nhiệt lượng cao của DSC là cồn Etanol công nghiệp (96%), hoàn toàn không
sử dụng Metanol và một số chất dung môi có hại, nên có thể coi đây là sản phẩm thực sự thân
thiện với môi trường.  Cồn khô do DSC sản xuất không gây tác hại đến môi trường, đời sống của
người sử dụng cũng như dân cư sinh sống gần khu vực sản xuất, nhờ toàn bộ quá trình sản xuất
không có chất thải. Hơn nữa tất cả phế liệu, sản phẩm sai hỏng đều được tái sử dụng ngay trong
quá trình sản xuất, không gây tích ứ trên mặt bằng sản xuất. Giá thành sản phẩm chỉ tương
đương cồn nhập ngoại, nhưng loại cồn khô này lại cho nhiệt lượng cao hơn 1,2 lần; đồng thời
cho ngọn lửa xanh và không để lại muội bám vào thành nồi sau khi đun. Công ty Cổ phần phát
triển kỹ thuật DSC hiện đang tìm kiếm đối tác đầu tư, chuyển giao công nghệ sản xuất cồn khô.
Quy mô sản xuất có tính khả thi 1 tấn sản phẩm/giờ (tức là 6.000 tấn cồn khô/năm). Với giá
nguyên liệu và sản phẩm làm ra như hiện nay, sau khi trừ chi phí nhiên liệu, trả công cho người
l a o  đ ộ n g . . . ,  c h ủ  đ ầ u  t ư  s ẽ  t h u  h ồ i  đ ủ  v ố n  t r o n g  v ò n g  5  n ă m .
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