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(12) BAN MO TA SANG CuE THUOC BANG D()C QUYEN sANG CHE 

(19) COng hèa xa hi chã nghia Vit nam VN) (11) tum 
cTjcsO1rJtJTRTU 1-0017174 

(5i) CO2F 1/62, 1/66, 3/00, 9/14 (13) B 

(21) 1-2015-02263 (22) 24.06.2015 

(45) 25.08.2017 353 (43) 25.08.2015 329 
(73) VIN CONG NGH MOI TRU'ONG - VIN HAN LAM KHOA HQC VA CONG 

NGH* VT NAM (VN) 
18 Hoàng Qu!5c Vit. qun. C.0 Giy, thành pM Ha NOi 

(72) BUi Th4 Kim Anti (VN), Nguyn Hoàng Nam (VN), Nguyn H6ng Chuyên (\TN), 
Dng Eflnh Kim (VN) 

(54) QUY TRtNH XU L' NUOC THAI CHI)A HAM LU'QNG KIM LOi?d NANG VA 

SULFAT CAO BANG CACH SIThVNG DA vOl. MON CUA DA THUY PHAN 

VA THITC VAT TI{[:JY SINH 

(57) Sang chê d c.p dén quy trInh xlT 1 nuóc thai chCra ham hrçtng kim 1oi nng 

và sulfat cao bang cách si1 ding dá vOi, miin cua dã thüy phan và thtc 4t thiXy 

sinh, quy trInh nay bao góm các buóc: 

(i) thu gom nuóc thai vào b diu hôa; 

(ii) cáp nucc thai tr b diu hôa vào b xi'r 1 chtra mün cua cia thüy phan 

và cia vOi, trong do ngän dâ'u tiên chra cia vOi, ngän con 1i ciia b chUa h6n hçrp 

dia dá vOi và miXn cua; Va 

(iii) cho nixóc thai cia duqc xx 1 & buàc (ii) sang b dat ngp nuOc nhân 

t.o dOng chãy mat CO tróng cay s4y Phragmites australis) d xi 1 n6t luçing 

kim 1oi cOn du và nhu cu oxy hOa hçc (COD) do qua trmnh thày phân mün cua 

tao ra, nh the' tao ra nuOc thai cia duçic x1r 1. 



Linh vl!c k thut dirçc d cp 

Sang cl$ thuc linh vçrc xü l' ô nhim môi trithng ci th là sang ch 

d& cp dn quy trInh x'± 1 nuóc thai, dtrccc thai ra tii qua trInh m din hoc 

nnc t1i xit cüa mô chira ham luqng các kim 1oii nng và sulfat cao bng 

cách sir diing dá vôi, mün cua dã thüy phân và h thirc v.t thüy sinh. 

Tinh tring k5 thut cüa sang ch 

O nhirn kim 1oi nLng (KLN) trong dt và nithc dang là vn d trim 

tr9ng di vói nhi&u nuâc trén th giài ci3ng nhu ô Vit Nam. Diu nay dã và 

dang thu hut sir quan thin dc bit ciia các nba khoa h9c, do day là loai ô 

nhim rt phirc tap, ngày càng ph bin và tim n nhiu nguy cc' di vói sr 

sing cüa sinh vt nói chung và cüa con ngu?ii nói riêng. Nguôn nuóc thai cña 

nhiêu ngãnh cong nghip mdin (CNMD), các khu khai thác mO và các lang 

nghê ccr kim khI  co d pH th.p và chüa ham krqng cao cüa các kim loai nng, 

sulfat, v.v.. 

Dtc bit là, các lang ngh cc' kim khI là mt trong nhcftig.loai lang nghê 

phát triM rt mnh trongiihüng näm gn day, gn lin vói các hoat dng san 

xu.tnhix tái ch s.t thép, can, kéo, dt dp v.v.. Tuy nhiên, sr phát triM cüa 

lang ngh can mang tInh tçr phát, chua CO quy hoch, trInh d cong ngh con 

thp, ngithi lao dng chua duçc dào to day dü nén dã gay ra mt bat các tác 

dng nghiOm tr9ng dM môi truOng, ci th là câ nithc cO khoàng 1450 1àn 

ngh thI 100% ac lang ngh dtrcc diu tra du gay 0 nhiêm mOi trung. Các 

lang ngh nay có dçrng ltrqng ion hoá chat và thai ra môi tniO'ng khôi lucin 

nuOc thai khOng thO co d dc hai cao, chüa nhiêu ion cüa kim loai nng 

nhu: Fe, Cr, Ni, Zn, vâ chua CN. Chng han, mi ngày lang ngh Phüng Xá, 



Th.ch That, Ha Ni uóc tinh thai ra Idioâng 5000 rn3  nithc thai các Ioi. Các 

rnIGC thai nay có hm luçng ion cüa Cr, Ni, Pb, Cd, COD (COD- nhu cu oxy 

hóa hçc), sulfat, nitrat, amoni vuçrt tiêu chun cho phép (TCCP) nhiu 1.n. 

Ngành cong nghip md:in my Co kh& hrçcng nithc thai không nhiu, 

uhung 1a chira các hoá chit dc hi rthu axit, xüt và các ion cüa kim loi nng 

nhu Cr, Ni. Hin nay, d giài quyt vtn d 0 nhim néu trên can gp r.t nhiu 

lchó khàn. 

Dã biM có nhiu phuong pháp ducc áp dng dê xu ly nuOc thai nhiém 

kim Io.i nng thu hóa h9c, hóa 1 và sinh h9c. Mc dü vic xir 1 rnrOc thai 

nhiêm kim loai n.ng bang các phuong pháp hóa hçc và hóa 1 (k& tüa hóa 

h9c, oxy hóa-khir, trao di ion, keo tçi to bong can, hp phçi, xii l din hóa, 

diing màng, v.v.,) dt tiêu chun mOi truàiag cho phép là dã bit, nhung các 

phucmg pháp nay du có chi phI xir l cao do sir dçmg hóa chit, vt lieu dit 

tin, &ng thii tto ra krçmg cn IOn tir vic k& tüa kim loi và hóa chAt tn du 

gay ô nhim thu cAp cho mOi trithng. Ngoài ra, do thành phn .ô nhim ciia 

các dông chAt thai rAt phrc tp và tn tai nhiéu yu t can trO, nén hiu qua xCr 

l khOng trit d. Do 4y, trong thrc t, sau khi xir 1 bang các bin pháp hóa 

hçc 'a phâi cAn dn các bin pháp xir 1 b sung nhm Ioai bO n& iuqng kim 

loai vLi can du lai trong nuOc sau khi dã duoc Xli ly Do nOng do du cua kim 

loi trong nuOc là rAt nhO nên vic loal bO n& là vO ciing khó khn và cá.c 

phucTng pháp hóa hçc khOng cOn tác diing. Ciing dã Ce d xuAt v vic xci i 

nuOc thai ra tcr qua trInh m din bang mt s loài thirc 4t thüy sinh, ch.ng 

han thu lau, say, sinh khi tao, v.v., nhirng do nuOc thai loti nay chüa ham 

krçing kim loi nng và sulfat cao nên khOng th Co mt loài thc 4t nào có 

th chkg chu duçic, no duqc coi là chAt dc di vOi thic 4t thUy sinh thrc 

4t thüy sinh-TVTS), do dO cAn phài CO cong doan xci l tnrOc sao cho dam 

bào duçic sr sLnh truOng cüa TVTS. Diêu nay dôñg nghia vOi vic tang chi 

phi xci l, thng luçing chAt thai ra mOi tnthng. 



VI vy, v.n cô ithu c.0 v& phuo'ng pháp xi I nuâc thai chüa ham 

lucrng kim 1o.i nng và sulfat cao, chng hn nithc thai tr ngành cong nghip 

ni din, các khu khai thác mO và các lang ngh co kim khI b.ng phuo'ng 

pháp than thin vói môi trueing, dng b, có khâ nang irng dçing cao và hiu 

qua xü 19 tOt. 

Bàn chat k5 thut cüa sang ch 

M'ic dich cüa sang ch là khc ph.c các nhucic dim néu trên 

D d?t &rcic mic dIch néu trên, sang ch d xuât quy trInh xir 19 nuâc thai 

chira ham luqng kim 1oi nng và sulfat cao bang cách sü dçing dá vOi, miin 

cia dâ thày phân và thçrc 4t thüy sinh, quy trInh nay bao gm các buóc: 

(i) thu gom ntthc thai vào b diu hôa; 

(ii) cp nuâc thai tü b di&u hôa vào b xir 19 ch(ra mün cua dã thüy 

phân và dá vôi, trong do ngàn du tiên chra dá vOi, ngän con 'a1  ciia b 

chira hn hçp cüa dá vôi và miin cua; và 

(iii) cho nuóc thai da duçic xü 19 buc (ii) sang b d.t ngp nuàc 

iihân t.o dOng chây mt có trng cay sy (Phragmites australis) d x1r 19 

n& luçing kim 1oi cOn du và nhu c.0 oxy hóa h9c (COD) do qua trInh thüy 

phân mün cira tao ra, nh th tao ra nuóc thai dã ducic xi'r 19, 

trongdO: 

- miin cua dã thüy phân ducrc tao ra bang cách cho mün cua sach Co 

kIch thuóc tir 1 dn 3mm vào nrrc chira các vi sinh 4t thUy phân 

xenluloza trong thôi gian tii 1 dn 3 tháng, sau do icc tách dé thu ducic mün 

cua d thüy phân; 

- t9 1 khM luccng gira tng lucrng dá vôi!mün cua dã thüy phân nm 

trông khoáng tir 3/1 dn 6/i. 
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Theo mt phuccng an thirc hin sang chê, vi sinh vt thüy phân 

xenluloZa dugc b sung bang cách sr dng phân be vâi 1ung rm trong 

khoàng tr 5 dn 15% trçng luctng cüa mün cua dã thüy phân. 

Theo mt phucrng an thirc hin khác, thôi gian km cUa nuäc thai trong 

xü 1' chüa mün cua da thüy phãn nm trong khoàng tir 8 dn 16 gii, thM gian 

liiu a b dat ng.p nuâc It nh.t là 2,5 ngày. 

HInh 1: là hunh ye so' lucic .th hin h thing dung dê thc hin quy 

trinh theo imt phuo'ng an ci:ta sang ch. 

Mo tã chi tit sang ch 

Các thut ngtt duqc nêu duäi day nhrn h trcc cho vic dcc hiu bàn 

ch.t cüa sang ch t& ho'n. 

Chuyên hóa sinh hçc (bi0transf0fl11at10n1) ducic dung dé clii qua trInh 

khü các ion kim loai nng hóa trj cao, dc hai v dng mui kim loi bM 

vrng thông qua phãn rng tr1rc tip vôi enzym hay phàn Cmg gián tip vói các 

san phm trao dM cMt do vi sinh v.t d.c hiu tao ra (vi dit: ion sulfit &rqc tao 

ra trong qua trinh khCr sulfat së phàn rng vói ion kim loai d tao ra kt ttia 

kim loai duâi ding sulfit). 
Hp phi và hp thi sinh hçc (biosorptiOfl and bioabsorptiOfl) duçc 

dung d clii qua trinh h.p phii và hp thii kim loai bng tác nhân sinh hc mliii 

thrc 4t thüy sinh (tao, bèo cái, rau rnuông, rau ngô v.v.) hay 4t lieu sinh h9c 

(sinh khi cüa n.m, tao, vi khun và các p14 lieu cüa cong nghip len men, 

c14 bin thüy san, san xut nOng nghip v.v.). 

Thiic 4t thüy sinh (TVTS) ducic dung d clii các loài thirc 4t sinh 

tnuOng trong mOi tnuông flUOC. 

Các tác già sang ch dã sr d%lng kt hqp rnt so 4t lieu Co ngun gc 

ti nhiên d xr 1 baó gm: dá vOi, mün cua d thüy phân và thitc 4t thy 



sirih. Thçtc vt thüy siith dixçc si dçing i giai doan có dng con ngh 

dàng chã.y m.t hay phi.rcrng pháp vüng rt Vic áp dirng dg th?ñ the cong 

ngh së nâng cao hiu qua Io.i bô chat ô nhiêm, cflng nhi.r lam giãm din 

tIch xü 1 nêu nhu dung hoàn toàn cong ngh th ng.p nuâc nhân tao 

Quy trinh theo sang ch ducc trInh bay mt cách chi ti& theo cácbu&c 

thirc hin nhu sau: 

(i) thu gom nthc thai vào b diu hôa; 

(ii) cp ntthc thai tr be diéu baa vào be xü i chia rnün cua da thuy 

phân và dá vôi, trong do ngän dAu tiên chia dá vôi, ngän con Ii cüa b 

chi:ra hn hccp cüa dá vOi và mini cua; và 

(iii) cho ntthc thai da ducc xii l a bzac (ii) sang b dt ngp nuäc 

nhân t?o dOng .chày m.t CO trng cay sy (Phragmites australis,) dé x:r i 

n6t h.rqng kim ioai cOn du và nhu cku oxy hOa h9c (COD) do qua trInh thfiy 

phãn mum ciia t.o ra, nhO' th tao ra nuôc thai dA duqc xii l; 

trong do, mum cua dã thüy phân &rqc t?o ra bang cách cho mün cua 

sach có kIch thuãc tir 1 dn 3mm vào nixOc chira các vi sinh 4t thüy phân 

xenluloza trong thôi gian tir 1 dn 3 tháng, sau do l9C tách d thu duqc mün 

ctra dA thiiy phân. 

Sir diing phucrng pháp sinh hgc d xii l ô nhim kim loai nng cO 

nhiu uu dim nhu d img dmg, chi phi th.p Va than thin vâi mOi tnr&ng. 

Trong sang ch nay, các tác giã sang ch dã sir diing dá vôi dt lam tAng d pH 

cüa nuóc thai nhrn tao diu kién thuán lçii cho các vi sinh 4t khii sulfat, khir 

nitrat hoat dng, dng thai lm kt tüa mt ph.n ion kim loai n.ng, mum cua 

da thüy phân cOtác dung cung cAp ngun hydro và cacbon d các vi sinh vt 

nêu trên hoat dng, và thrc 4t thiiy sinh (TYTS) nEm câ hai miic dich là 

lam hp phii In chuyn hOa sinh h9c kim loai nng trong nuOc thai. Co nhiu 

loi thrc vat thiiy sinh cO th duqc sir ding cüng vâi hoc thay th cay sy dê 

khir kim loth nng và COD, chng han thu bèo tây, bêo Nht Bàn, bèo hoa 



dâu, Co vetiver, Ian, thüy true v.v.. Tuy nhiên, t& nht là thing say do chüng 

sinh truông t& và có hiu qua xr l kith loai nng và COD t&. Dày là mt di 

trrcfng nghiên ciru rt mâi & Vit Narn và trên th4 giâi. Dá vôi lam tang d pH 

cüa nuâc thai, giüp &ra d pH cüa nuóc thai co xu huo'ng v mOi trrthng 

bazc', rih& th lam kt tüa mt s kim lod n.ng Va tao môi tnthng thich hçrp 

cho vi khu.n khi:r sulfat hoat dng. Dá vôi ducic dua vào giai doan d.0 tiên 

d nâng cao d pH cüa môi tru1ng nh phãn üng giUa axit trong nuóc thai 

vâi rnui camd cacbonat (thông thung nuóc thai c•üa cac xuong 1It UI 

ba1  hay nuâc thai cüa mt s mô co d pH rt thp vi nguôi ta th dng 

nhiu axit trong qua trInh ch bin, san xut), nh th kt tüa ngay mt s 

ion kim loai n.ng (muôi cacbonat cüa kim loai n.ng). Mün cua sau khi 

thüy phân së là ngun cacbon và ngun cung cp din t cho vi khun khü 

sulfat hoat dng, iiiqng các kim ba1  hóa trj II và III qua h thng xcr l cüa 

sang ch Se tao ra k& tüa sulfua cüa kim loai. Sau khi di qua h thing nay, 

mt phn COD và kim boi cOn du se duqc xi:r 1 trit d qua h thng dt 

ngp nuóc nhân tao dOng chày mt có sir ding cay s.y (Phragmites 

austra!is). Man cua là ph phm phi Co thành phn chInh là xenluloza, nO 

khO cO th s diing trirc tip d khi:r sulfat thành sulfua hay nitrat thành nitci, 

nhung thông qua qua trInh thüy phân xenluloza bang vi sinh vat thành 

glucOza,. rM tip tc chuyn hOa thnh các hçip cht hru ccc CO mach cacbon 

ngn nhu rt.rqu etylic, metanol, axit axetic v.v., thi cO th si:r diing dcrcic d khii 

suifat thàth sulfua hay nitrat thành nitci. Cci ch trên ducic giài thIch theo các 

phuccng trInh phân Crng sau: 

(C6H10O5)+ nH2O — nC6Hi2Oo 

2C6H1206 —* 2C2H50H+2CO2 

C2H5OH +02 — CH3COOH + H20 

Các vi sinh vat khir sulfat, nitrat co th sü dmg các hcip cht hru Ca, 

cüng ni-in hydro lam ngun cacbon và nàng Iuçing. Các vi khun khü sulfat và 

.7 



nitrat có Sn trong nuóc thai d.0 vào, và trong môi tru&ng tçr nhiên. O dày, 

các hqp ch.tgiàu oxy nhu nitrat, nitrit và sulfat dóng vai trà là ch.t nhn din 

tr thông qua phixang trinh: 

S042  + 2(CH2O) + 2H— H2S + 2CO2  + 2H2.O 

SO42 ±4H2 +H—HS4H2O 

Trong qua trmnh khü sulfat d to ra sulfua, tao ra chit kim thi v co 

ban các ion kim loai nng së tio ra kt tCia sulfua cüa kim Ioai nng và duqc 

oai bô khM dung dich.: 

KLN2  ± = KLN-S,I. 

KLN3  + 3S2  + 3H20 = KLN(OH)3  + HS 

Mt s' ch.t ô nhim con sot lai sau cong doan xü 19 btng b dá vôi và 

nun cua thüy ph5n së duçic chây qua b TVTS, là cOng do?n xir 19 b sung 

nu&c thai du ra 4t tiêu chun cho phép. Cong ngh sinh thai nói chung da 

frén co ch hoat dng cüa các h th&ig sinh thai tr nhién và nhãn tao (bao 

grn dng - thc 4t và vi sinh 4t, than thin v&i môi trithng, dOi hOi It näng 

luqng, cO tinh ph cp cao và rt khâ thi d& vOi di&u kiin  Vit Nam, trong do 

phucrng phap su dung thi.rc vat thuy sinh ducic cm la CO hiêu qua ca ye krnh té 

à xã hi. Ngoài ra, CO th sü diing mt so loài thirc 4t thüy sinh khác sao 

cho phü hçcp vói khà nàng 19 vâ diu kin tçr nhién, müa vi cüa Vit Nam 

nhm dam bào hiu qua xir 19 n djnh, ti& kim din tich và chi phI xü 19. 

Mic dich cüa vic si:r dicing mün cua dâ thüy phân tr các qua trinh ch 

bi&i g là lam vai trO hp phii Va chuyn hóa sinh hçc kim Ioai nng cO trong 

nuOc thai. Buóc xir 19 dng dá vOi và mün cua dã thüy phan cO tác dçing vera 

hp phi các kim ioai nng v1ra tao ra môi tnthng thun lçii cho vi khun khr 

sulfat hoat dng d k& tüa các kim loai nng. Ngoài ra, qua trInh nay së tao ra 

mt lucing COD tuo'ng di cho TVTS, a giai doan phIa sau, sinh tru&ng vâ 

phát trin. Ngoài ra, mün ctra cOn cO tác diing lam 4t 1iu 19c, giup lam giam 

các ch.t ran Ia hrng trong nuac thai. 

0 



TVTS sau mt thii gian sü dçing trong quy trmnh cüa sang the, dã phát 

trin tt, nu rnt d cay qua dày thI cn dtrcic c.t tia và loai bô cay già, bnh 

TVTS sau khi thu hoach có th ducic tro hóa Va trn 1n vâi cat, sôi, xi màng 

dt to ra các ming np cng hay üng diing bt k' thich hcrp. 

Các b xi:r l trong tüng buâc cüa quy trinh thrgc b' tn lin k nhau 

theo tnmnh tr thirc hin, cUng có th ducic b trI riêng bit duâi dng các ciim 

x 1 thy vào diêu kin thirc dia. 

Vic thüy phâri mün cua thành mün ci.ra dã thüy phân ductc thrc hin 

b.ng cách cho mün cua Co kich thuâc tü 1 dn 3mm vào trong nuâc chcra s.n 

cac vi sinh vat phân giai xenluloza, cu the Ia phân bo Thoi gian thuy phn 

cãng lâu thI càng tao ra nhiu ngun chit htru co cho giai don x'x 1 tip theo, 

tUy nhiên thi gian qua dài là không cn thi& do chi c.n thüy ph.n mt ph.n 

la dii cho qua trmh hoat dông cua vi khuán khu suifat, piin con iai së tiêp tuc 

thuy phn trong qua trrnh van hanh Do do, thoi gian thuy phan chi tu 1 den 3 

ang Vi srnh vat thüy phân xenluloza throc bô sung bang cach su dung 

ch ph.m vi sinh vt chuyn hOa xenluloza nhu Sagi-bio® co ban san trên 

1thj tri.thng hoc phân bô vói luçing dung cüa chüng nm trong khoâng tü 5 

dn 15% trçng Iuqng cüa mün cua. Lucing dung ion hon së lam giàm th&i 

gian thüy phân, tuy nhien, do qua trInh thüy phân cüng c.n CO thi gian, do 

dO, lucingdüng IOn hon 15% cUng không 1àmgiàm dáng k thai gian thüy 

phan, nhung khOng c.n thi&. Các ngun vi sinh 4t thüy phân xenluloza có 

the thrçic phân lap ti'i chInh mün cua theo các quy trInh dã bitt. Tuy nhiên, 

ViC nay không duç'c uu tiên do tn kern. Sau do, Icc tách d thu duçic miln 

cua dã 'thüy phân. Mün cua cüng cO th duçc thay th bang các 4t lieu 

xenluloza khác nhu rorn ra, so dra, bã Ca phê v.v., tuy nhiên, các tác già 

sang ch ixu tiCn sü diing mun cua do tinh ph thông, tInh n dlnh trong 

qua tninh thiXy phân và d.c bit, nO cOn có tác dicing nhu rnt 4t 1iu Içc 

giip lam giàm lugng ch.t r&n Ia Irng trong nuOc thai. 



Dá vôi có the duqc sir ding là ioi hn hcrp Co kIch thuóc khác nhau 

d lam tang din tIch tip xc cüa nrâc thai vi dá vOi, nh th qua trInh 

lam thng d pH cüa nuâc thai së din ra nhanh chOng han, dá vôi là dá hc 

thi-r&ng dung trong xây dig cO kIch thuOc lx2cm và 2x4cm. T l khi 

lircing gifla tng luçrng dá vôi/mün cua dã thüy phân tir 3/1 dn 6/1. Lucrng 

min cua dâ thüy phân it hon t 1 trên së khOng dü d chèn ch.t vào khe 

trOng giüa cac viên da vôi, do do d b dong nuoc cuôn trôi, gay that thoát 

dan dOn hiu qua xcr l' kern. Luqng mijn cua dã thüy phãn nhiCu han thi 

cüng không cn thit vi luçrng mün cua dã thüy phân nm ngoài khe trng 

giüa các viên dá vôi se b n:ra trôi, gay l.ng phi. 

Dôi voi he thông xu ly trên, chat luccng nucic thai dâu vao c5n duac 

khao sat dê tmh toan diên tich xu ly a tirng be phu hap, sao cho nuoc thai co 

thci gian Itru dü lâu d dá vôi, mün cua dã thñy phân và TVTS có thã h.p thii 

an toàn các ch.t ô nhim, nuóc d.0 ra d.t tiéu chuãn QCVN 40/2011-

BTNMT Thông thuxng, thcn gian luu cua nuoc thai trong be xu ly chiia mrn 

cua dâ thuy ph.n n.m trong khoang tii 8 den 16 gb, thai gian lu'u a be dat 

ngp nuóc it nht là 2,5 ngày, t& nh.t là thai gian hru trong b mün cua da 

thüy phân là 12 gia, thai gian km trong b ngp nuóc CO trng cay 4y là 2,5 

ngày. Vic cp nithc thai co th duçic thrc hin gián doan hoc lien tiic, imi 

krcmg ni.rOc thai duçic tInh toán dira trén th tich b và thai gian km mong 

muon. 

Vi da thire hin sang chê 

Sau day së mô tà vi dii CO sr di,ing cong ngh nhu mô tà a trên d xü l 

nuac thai cüa xuO'ng m. kim lo?i. 

Sir diing h thng xir l theo sang ch nhir duç'c th hin trCn Hinh 1, 

dugc chia thành 3 b xi:r 1r, dugc xây trên nn d& l tthng hoc ch tc bang 

thOp không gi, he thng cn duqc dt trCn dja hInh bng phàng. Nuóc thai 
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duçic tip nhn vào be 1 và qua be 2 (x 1 b&ng hp phii và chuy& hóa sinh 

hçc dñng 4t lieu dá vôi, mün eisa), b dài 100cm, rng 25 cm và cao 50 cm 

ducic lam bng thép không gi. B 2 duçc chia 1am 2 ngãn, ngn I có chiM dài 

25 cm và ngn 2 Co chiêu dài 75 cm, ching duqc phân each b.ng lithi thép 

không gi cO kich Co l 1 = 3 mm. Trong do, ngän dâu cüa b ducic d dy 80 

kg dá vôi, ngän con 'a 
cüa be chira hon hqp cüa dá vôi và niün cisa dã thüy 

phân thrc trn vOi t l: 124 kg dá vôi/34 kg mfn eisa dã thüy phãn, th tIch 

nuâc rng cña b là 25L. Miic nuOc duc"c dua vào b I thp hon so vâi b 

mt cüa dá vôi khoãng 2cm. Trong b xir l s 3, nizóc chãy tràn tr b& s 2 

chây sang, cO sr dmg cong ngh dOng mt cO dung cay sy trng trén lOp d.t 

dày khoàng 20cm, cay sQ4y duccc trng vói m.t d 15cm x 15cm, m'rc nuóc 

gitt trong b là 40 cm. 

Nuóc thai ma kim loai ducic xCr l cO thành phn ccr bn nhu duqc nCu 

trong Bang 1 dithi day. 

Bang 1 

Clii tiêu ph.n tIch Don vj Giá trj 

DpH 3,26--5,83 

SOI mg/I 300 ± 400 

COD mg/l 200±250 

Cr6  rng/1 5060 

Cr3  mg/I 703,82-892,11 

Ni2  mg/I 10 ~ 13 

STT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Thành phn nuâc thai duqc nêu trong Bang i co sir thay dOi theo luçmg 

thai ra trong thM gian khâo sat. Nuâc thai nay duqc xü l theo quy trInh cüa 

sang ch. Ni.rO'c thai nay duqc born dnh lirçrng vào h tMng xir I vâi km 

lucing 50L/ngày dém, tuong duong vâi thai gian km cüa nuâc thai trong b 
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nthn cira dã thüy phn là 0,5 ngày, trong b d.t ngp nuOc Co trng cay s.y là 

2,65 ngày. 

Sau cong do.n xir l thi nithc thai du ra cO các thông s& COD 

50mgfL; SO42  0,5 mgfL, d pH nm trong khoàng tir 7 dn 8, nng d ion 

Ni2' näm trong khoâng tfi 0 dn 0,1 mgJL, nng d ion Cr3  n.m trong khoâng 

tr 0,1 dn 0,6 mgfL, nng d ion Cr6  nm trong khoãn tr 0 dn 0,08 mg/L. 

Nuóc thai du ra sau khi dugc xir 1 bng h thing xir 1 nêu trên dt mirc B 

cüa tiêu chuân QCVN4O:20111B1NMT áp ditng cho nuóc thai cong nghip. 

Hiu qua cüa sang ch 

Day là giâi pháp cO hiu qua cao do giá thành thp, vn barth don giân 

'và than thiên 'cn mOi tnrong Cong nghê str dung da vôi, mün cua dã thuy 

phân và thuc i1ât thuy srnh dé xu ly nuâc thai chira ham lucing kim loai nng 

va sulfat cao khOng chi loai bo hiéu qua cac kim loai nng nêu trén ma con co 

Zkhâ näng loai bO câ N, P và vi sinh 4t gay bnh trong nuóc thai. Day là 

auang di ben vng, lâu dai va hiéu qua dôi vcri viêc bao ye môi truing va 

ciing la môt gial phap hoan toàn phu hap dôi vth diêu kién cua Viêt Nam hién 

•nay. 



YtU CAU BAO HQ 

1. Quy trmnh xu I nuãc thai chira ham luçmg kim 1oi nng và sulfat cay un 

cách sü dyng dá vôi, min ciza dã thüy phân và thirc 4t thi:iy sinh, quy trInh 

nàybao gni các bithc: 

(1) thu gom nuâc thai vao b diu hôa; 

(ii) c.p nuóc thai ti'i b di&u hôa vào b xir 1 chira mün cua dã thüy 

an vâ dá vôi, .trong do ngãn dtu tn cii'ra dá v6 nc'n con. lal ci'ia h 

chira hon hcrp cüa dá vôi và mün cua; Va 

(iii) cho rnrO'c thai dA duqc xü 1' ô bi.róc (ii) sang b dt ng.p niióc 

an tao dông chãy m.t có trng cay sy (Phragmites austra1i d xir 1 

&luang kim loai con du Va nhu câu oxy hoa hoc (COD) do qua trrnh thuy 

jpharmun cua t?o  ra, nixi the tao  ra nucic thai da duçic xu ly, 

trong do: 

- mün cua dã thüy phân duqc t?o ra. b.ng each cho mün cua sach  có 

ch thucic tu 1 den 3mm vao nuOc chua các vi srnh vat thuy phân 

nluloza trong thoi gian tu 1 den 3 tháng, sau do bc tach dé thu ducic mun 

Ea dã thüy phãn; 

- t5' l kh& luçin.g giüa tng lizqng cia vOi!mün cua cia thüy phân nm 

trong khoâng tir 3/1 dn 6/1. 

2. Quy trIrth theo di&ii 1, trong do vi sinh 4t thüy phân xenluloza di.rçic b 

sung bng cách si:r diing phân bO v&i luqng n&m trong khoâng tü 5 dn 15% 

tr9ng liscing cüa mün cua cia thiiy phân. 

3. Quy trInh theo dim b.t ki trong sO các diem nêu trén, trong do thai gian 

km ciia nurc thai trong b xr l chira mün cua cia thüy phân n&m trong 

khoãng tr 8 dn 16 gi, thai gian km ô b dt ngp nuOc It nh.t là 2,5 ngày. 
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