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MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài
Nước thải chế biến cao su thiên nhiên (CSTN) được xem là một trong những
loại nước thải có mức độ ô nhiễm rất cao bởi các thành phần BOD, COD, tổng nitơ
(TN) và tổng chất rắn lơ lửng (TSS) với giá trị tương ứng có thể lên tới 7.590 –
13.820 mg/L, 11.935 – 26.914 mg/L, 450 – 1.306 mg/L và 468 – 2.220 mg/L [1]
Tại Việt Nam, mặc dù phần lớn các công ty, nhà máy chế biến hiện nay đều áp
dụng các công nghệ xử lý nước thải tiên tiến như phương pháp hóa lý hay phương
pháp sinh học sử dụng vi sinh xử lý nước thải cao su… Song, bên cạnh đó vẫn có
không ít các doanh nghiệp xử lý nước thải chưa thật sự hiệu quả. Điều này đã khiến
nguồn nước tại ao/hồ lân cận bị ô nhiễm.

Hình 1: Hoạt độn tại cơ s sơ ch m cao su c a
Đ c th n Quản Bình xã

n t T

MT Thanh

hĩa Thắng gây ô nhiễm m i trường ( theo báo môi
trường Hà Nội năm 2018)

Bằng phương pháp sinh học đã có nhiều công nghệ xử lý nước thải đang được
áp dụng, trong đó chủ yếu kết hợp một số trong các quá trình: tách gạn mủ, tuyển
nổi, xử lý kị khí UASB, mương oxy hóa, bể sục khí, lọc sinh học hiếu khí, hồ tảo,
hồ ổn định. Tuy nhiên, theo điều tra của các tác giả Nguyen Nhu Hien và Luong
Thanh Thao (2012)[1], các hệ thống xử lý nước thải ở các nhà máy chế biến CSTN
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khu vực Đông Nam Bộ vẫn bộc lộ nhiều hạn chế như hiệu quả xử lý chưa cao; COD,
BOD, TN và TSS trong nước thải sau xử lý ở nhiều nhà máy vẫn còn cao hơn quy
chuẩn xả thải cho phép. Công nghệ chủ yếu hiện nay được áp dụng để xử lý các thành
phần nitơ trong nước thải của các nhà máy chế biến CSTN là mương oxy hóa, hồ tảo
hay hồ tự nhiên, tuy nhiên hiệu quả xử lý chưa cao, khó có khả năng xử lý triệt để các
thành phần nitơ, hơn nữa cần thời gian xử lý dài và mặt bằng xây dựng lớn.
Thiết bị phản ứng theo mẻ SBR (Sequencing Batch Reactor) đã được nghiên
cứu và ứng dụng nhiều trong xử lý nước thải do có các ưu điểm: có thể xử lý đồng
thời các chất hữu cơ và nitơ; công nghệ linh hoạt, có thể thay đổi chế độ vận hành
phù hợp với tính chất khác nhau của nhiều loại nước thải; và không cần bể lắng cuối
[3,4]. Tuy nhiên, đối với SBR thông thường, để nâng cao khả năng xử lý đồng thời
các chất hữu cơ và nitơ cần phải thực hiện nhiều chu trình phản ứng thiếu - hiếu khí
luân phiên, kết hợp với áp dụng chế độ cấp nước thải nhiều lần vào giai đoạn đầu
của mỗi chu trình thiếu khí – hiếu khí [3,5,6].
Với mục đích vừa nâng cao hiệu quả xử lý cùng lúc các chất hữu cơ và nitơ,
đồng thời vừa đơn giản hóa qui trình vận hành, đề tài “

hiên c u tối ưu qu trình

xử lý nước thải ch bi n m cao su bằn phươn pháp sinh học cải ti n qu m
phòn thí n hiệm ” được thực hiện nhằm cải tiến và tối ưu hóa thiết bị SBR để có
thể đồng thời thực hiện các quá trình hiếu khí và thiếu khí, tức là để có thể xử lý
đồng thời các hợp chất nitơ cùng lúc với xử lý các chất hữu cơ trong nước thải chế
biến CSTN chỉ trong một giai đoạn phản ứng duy nhất.
Mục tiêu nghiên cứu
Cải tiến hệ sinh học SBR truyền thống giúp tối ưu quy trình xử lý nước thải
sản xuất mủ cao su ở quy mô phòng thí nghiệm
Nội dung nghiên cứu
Nội dung 1: Nghiên cứu khảo sát sự thay đổi DO trong chu trình xử lý.
Nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của tải lượng COD, N-amoni và TN đến
hiệu suất xử lý COD, N-amoni và TN.
Nội dung 3: Nghiên cứu Ảnh hưởng của tỉ lệ COD/TN đến hiệu suất xử lý
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COD, N-amoni và TN ở các chế độ khác nhau.
Nội dung 4: Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học
SBR theo mẻ với hệ cải tiến quy mô phòng thí nghiệm
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CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. SƠ LƢỢC VỀ CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN MỦ CAO SU VÀ NƢỚC THẢI
1.1.1. Công nghệ chế biến mủ cao su
1.1.1.1. Sơ đồ c n n hệ
Sơ đồ công nghệ khái quát bao gồm số lượng thiết bị và hóa chất để chế biến
và sản xuất cao su tự nhiên như sau:

Hình 1.1: Minh họa sơ đồ công nghệ ch bi n m cao su tại nhà máy cao su Hà
Tĩnh
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Về công đoạn xử lý nguyên liệu đầu vào: mủ mới thu hoạch được sử dụng
ammonia để chống đông và đưa về bể chứa. Tiếp theo, mủ nước được dẫn vào các
mương đánh đông bằng các máng dẫn inox, ở đây mủ được làm đông nhờ axit
loãng, thông thường là axit acetic 5%.

Mƣơng đánh đông (Hình ảnh mang tính minh họa)

Tiếp đến công đoạn gia công cơ học: mủ đông trong các mương đánh đông
được đưa qua máy cán, máy kéo, máy cán tạo tờ, máy cắt băm cốm để tạo ra các hạt
cao su cốm sau đó sẽ được rửa sạch trong hồ chứa mủ.

Máy cán, máy ép (Hình ảnh mang tính minh họa)
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Công đoạn sấy: nhờ hệ thống bơm thổi rửa và hệ thống phân phối mủ tự động
có sàn rung để làm ráo nước và tạo độ xốp cho mủ, sau đó mủ được cho vào xe đẩy
để đưa vào lò sấy ở nhiệt độ 110 – 120 0C trong khoảng 90 phút thì mủ chín và vận
chuyển ra khỏi lò sấy.

Lò sấy (Hình ảnh mang tính minh họa)
Công đọan hoàn thiện sản phẩm: mủ được quạt nguội, đem cân và ép bánh
với kích thước và trọng lượng theo tiêu chuẩn TCVN 3769 – 83 (33,3 kg mỗi bánh).
Các bánh cao su được bọc bằng bao PE và đưa vào kho trữ sản phẩm.
1.1.1.2. Phươn pháp ch bi n m cao su
Sản phẩm của công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên có thể được chia làm
2 loại: cao su khô và cao su lỏng.
- Cao su khô là những loại có sản phẩm rắn là cao su khối, cao su tờ, cao su
crepe…
- Cao su lỏng là những loại cao su ở dạngh lỏng như mủ cao su cô đặc có hàm
lượng cao su khoảng 60%. Loại này được chế biến chủ yếu bằng phương pháp ly
tâm nên nó có tên thường gọi là cao su ly tâm. Quá trình chế biến cao su ly tâm
cũng cho ra một sản phẩm phụ là mủ Skim chứa khoảng 5% cao su.
Trong chế biến cao su khối, mủ cao su nước (latex) tiếp nhận tại nhà máy sẽ
được khuấy trộn đều trong một bồn chứa, pha loãng với nước sạch và để lắng trong
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một thời gian. Latex sau khi pha loãng và để lắng được chuyển sang các mương
đánh đông và cho axit vào (thường dùng là axit acetic). Dưới tác dụng của axit, mủ
cao su đông lại thành một khối tách khỏi phần dung dịch còn lại gọi là serum. Các
khối cao su sau đó tiếp tục được gia công bằng nhiều loại thiết bị cơ học khác để
cho ra các hạt cốm có kích thước khoảng 3 – 5 mm. Các hạt cốm sau đó tiếp tục
được làm khô bằng các thiết bị sấy và cuối cùng các hạt cốm sau khi sấy sẽ được ép
lại thành khối bằng các máy ép.
1.1.1.3.

uồn ốc phát sinh nước thải

Nước thải ngành chế biến cao su chủ yếu gồm 2 nguồn chính như sau:
- Nước thải sinh hoạt thải ra (nguồn phụ): Từ khu vực văn phòng, bếp ăn tập
thể, hay từ các khu nhà vệ sinh,… Đặc điểm của nước thải tại các khu vực này
thường chứa nhiều thành phần cặn bã (TSS), các chất hữu cơ (BOD/COD), chất
dinh dưỡng (N,P) và hàng loạt vi sinh gây bệnh.
- Nước thải từ phân xưởng sản xuất mủ cốm (nguồn chính), bao gồm: nước
thải từ các mương đánh đông, máy cắt, ép,… Và nước thải từ phân xưởng mủ tạp,
bao gồm: nước thải bể ngâm mủ tạp, nước thải từ máy cán, máy cắt,… Đặc điểm
của nước thải tại các khu vực này có nồng độ ô nhiễm rất cao do chứa các thành
phần COD, Ammonium và Photpho, độ pH thấp. Hàm lượng N-NH3 trong nước
thải cao su chủ yếu là do việc sử dụng chất đông tụ trong quá trình thu hoạch, vận
chuyển và tồn trữ mủ, đặc biệt là trong chế biến mủ li tâm. Bên cạnh đó, hàm lượng
Photpho trong nước thải rất cao. Chính vì thế, nước thải của mủ cao su có mùi hôi.
Trong chế biến cao su khô, nguồn gốc nước thải phát sinh từ các công đoạn
như: khuấy trộn, đánh đông mủ và gia công cơ học. Trong đó, nước có nồng độ chất
thải ô nhiễm cao nhất là nước Serum. Hệ thống bể lắng không có nắp đậy làm mùi
hôi bốc lên rất khó chịu (đặc biệt vào những ngày trời nắng).
1.1.1.4. Đặc trưn về thành phần nước thải
Trong chế biến cao su tự nhiên, thành phần nước thải phụ thuộc chủ yếu vào
các thành phần có trong mủ cao su do trong các công đoạn sản xuất, bổ sung các
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loại hóa chất cũng như chất độn, ngoại trừ amoni và axit lần lượt bổ sung trong các
công đoạn bảo quản, vận chuyển và công đoạn làm đông tụ sản phẩm.
Tùy theo các công đoạn sản xuất, thành phần và đặc tính của nước thải tại mỗi
công đoạn sẽ khác nhau. Nước thải rơi vãi, phát sinh trong quá trình vận chuyển và
tồn trữ mủ thường có pH và N-NH3 cao là do sử dụng amoni để chống đông tụ, dễ
bảo quản. Trong khi đó, trong các công đoạn khác nước thải thường có độ pH thấp
do sử dụng axít làm đông tụ và kết hợp với sự phân huỷ sinh học lipid và
photpholipid trong khi tồn trữ nguyên liệu tạo thành các axít béo bay hơi. Như
vậy nước thải chế biến mủ cao su tự nhiên có tính chất ô nhiễm nặng, chủ yếu
thuộc 2 loại: Chất ô nhiễm hữu cơ và chất dinh dưỡng.
Tại nước ta, nước thải chế biến cao su tự nhiên là một trong những loại nước
thải có hàm lượng chất ô nhiễm vượt rất cao so với quy chuẩn xả thải. Theo Nguyễn
Trung Việt (1999) [7] “Sustainable Treatment of Rubber Latex Processing
Wastewater, The UASB-System combined with Aerobic Post-Treatment”, PhDThesis, Wageningen University, Netherland thì nước thải chế biến cao su tự nhiên
có thể có hàm lượng COD lên đến 9.962 mg/l.
Theo Trần Hiếu Nhuệ (2001) [1] ”Thoát nước và xử lí nước thải công nghiệp,
Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội” thì nước thải chế biến cao su thường
có độ pH thấp do việc sử dụng các axit loãng để làm đông tụ mủ cao su; nồng độ
chất ô nhiễm rất cao bởi các thành phần hữu cơ bao gồm COD, BOD, amonium,
photpho, cụ thể là nồng độ COD có thể lên đến 28.450 mg/l và BOD khoảng 17.500
mg/l; nồng độ N-NH3 trong nước thải cao, có thể đạt gần 900 mg/l, chủ yếu do việc
sử dụng amoniac là chất chống đông tụ trong quá trình thu hoạch, vận chuyển và
tồn trữ mủ cao su; hàm lượng phốtpho trong nước thải cũng rất cao, có thể đạt 110
mg/l. Ngoài ra, trong nước thải còn chứa hàm lượng chất rắn lơ lửng cao, có thể đạt
5.700 mg/l trong công đoạn đánh đông.

9

Bảng 1.1. Thành phần chất ô nhiễm trong nƣớc thải chế biến cao su
QCVN 01Thành

Đơn

phần

vị

Công đoạn
Cống chung
Sản xuất mủ cốm

pH

MT:2015/

Giá trị

Sản xuất ly tâm

Đánh đông

Cán cắt cốm

4,7 – 5,49

5,27 – 5,59

4,5 – 4,81

BTNMT

A

B

5,9 – 7,5

6-9

6-9

COD

mg/l

4.358 – 13.127

1.986 – 5.793

3.560 – 28.450

3.790 – 13.000

100

250

BOD5

mg/l

3.859 – 9.780

1.529 – 4.880

1.890 – 17.500

3.200 – 8.960

30

50

SS

mg/l

360 – 5.700

249 – 1.070

130 – 1.200

286 – 1.260

50

100

N-NH3

mg/l

649 - 890

152 - 214

123 - 158

138 - 320

-

-

(Nguồn: Nguyễn Văn Phƣớc 2010) [9]

Nhìn chung, nước thải chế biến cao su tự nhiên của nước ta có hàm lượng các
chất ô nhiễm rất lớn, tập trung chủ yếu vào các chỉ tiêu pH, BOD, COD, SS, TN,
TP, các chỉ tiêu này đều vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần, có những thời điểm
đến hàng chục lần (QCVN 01-MT:2015/BTNMT), đây chính là các đối tượng cần
xử lý chính để đảm bảo các quy chuẩn đầu ra nước thải theo quy định. Như vậy, các
đối tượng cần xử lý chủ yếu và đáng quan tâm nhất trong nước thải chế biến cao su
tự nhiên của Việt Nam là pH, BOD, COD, TSS, TN, TP.

2.2. HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ ĐANG ĐƢỢC ÁP DỤNG VÀ
NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI
2.2.1. Trong khu vực Đông Nam Á
Bảng 1.1: Hệ thống xử lý nƣớc thải cao su ở một vài nƣớc Đông Nam Á năm
2015
TT

Tên nhà máy

I Malayxia

Chủng loại sơ chế

Công suất
(tấn/ ngày)

Hệ thống xử lý
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TT

Tên nhà máy

Chủng loại sơ chế

1 Mardec Mendakale Mủ ly tâm

Công suất
(tấn/ ngày)

12.000

Hệ thống xử lý
Kỵ khí, sục khí bằng
biotin
Sục khí bằng máy thổi

2 Tropical prodce

Mủ ly tâm

12.000

khí ngầm qua các vòi
thổi khí

3 Lee Rubber

Mủ ly tâm

13.000

Hồ kỵ khí, hồ sục khí

4 Chip Lam seng

Mủ ly tâm

36.000

Kỵ khí, UASB

5 Kotatrading

Mủ ly tâm

24.000

Mương

6 Titilex

Mủ ly tâm

12.000

Hồ kỵ khí, hồ tùy chọn

1 Membang Muda

Mủ ly tâm

12.000

Hồ sục khí, hồ tùy chọn

2 Gunung Para

Mủ tờ và mủ khối

25.000

Hồ kỵ khí- hồ sục khí

3 Rambiman

Mủ khối và ly tâm

12.000

Hồ sục khí-hồ tùy chọn

II Indonexia

2.2.2. Tại Việt Nam
Bảng 1.2:Công nghệ xử lý nƣớc thải tại các nhà máy doanh nghiệp chế biến
cao su lớn thuộc Tổng công ty cao su Việt Nam năm 2015
Tên nhà
Công suất
Sản lƣợng máy trực
Loại hệ thống xử Ghi
STT Tên doanh nghiệp
<m3/ngày.
<tấn/năm> thuộc công
lý đang sử dụng chú
đêm>
ty
HT UASB-ao kỵ
Long Thành 15.000
khí
Dầu Giây
6.000
Cty TNHH MTV
Ao kỵ khí-ao tùy
1
TCT Cao su Đồng
35.000
Hàng Gòn
9.000
chọn
Nai
Bể điều hòaCẩm Mỹ
14.500
aeroten-bể lắng
An Lộc
8.000
2
Cty TNHH MTV
38.884
Dầu Tiếng
12.000
ao sục khí
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Cao su Dầu Tiếng

3

4

5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

Cty TNHH MTV
Cao su Phú Riềng

20.000

Cty TNHH MTV
Cao su Bình Long

21.400

Cty TNHH MTV
Cao su Kontum
CTCP Cao su Đồng
Phú – DPR
Cty TNHH MTV
Cao su Lộc Ninh
Cty TNHH MTV
Cao su Chu Păh
Cty TNHH MTV
Cao su Bà Rịa

Cty TNHH MTV
Cao su Chu Sê
Cty TNHH MTV
Cao su Mang Yang
CTCP Cao su Tây
Ninh – TR
Cty TNHH MTV
Cao su Tân Biên
CTCP Cao su Hòa
Bình – HRC
CTCP Cao su Thống
Nhất – TNC

12.000

Bến Súc

6.000

Phú Bình

6.000

Phước Bình

16.000

Suối Rạt

9.000

Bờ Lá

9.000

Cua Pari

15.000

Quảng Lợi

13.000

30/4

7.500

Ao kỵ khí-ao tùy
chọn

Ao kỵ khí-ao tùy
chọn

26.100

CTCP Cao su Phước
Hòa

HT ao kỵ khí-ao tùy
chọn
HT DAF-ao sục
khí
Ao kỵ khí-ao tùy
chọn
Ao kỵ khí-ao tùy
chọn
Ao kỵ khí-ao tùy
chọn
Tuyển nổi-bể vi
sinh bám dính
Hồ kỵ khí-hồ sục
khí

Long Hòa

12.400

Kom Tum

15.739

Thuận Phú

7.500

12.400

Trung Tâm

7.500

8.300

Chư Pah

5.000

Hòa Bình

6.000

Xà Bang

19.500

9.300

ChuSe

3.000

8.000

Mang Yang

1.000

11.541

Vên Vên

6.500

Xử lý hóa lý

12.200

Trung Tâm

6.000

HT DAF-ao sục
khí

2.807
1.700

HT DAI bùn hoạt
tính
Bể điều hòaaeroten-bể lắng
HT UASB- ao tùy
chọn

12

2.2.3. Những vấn đề còn tồn tại
Với dây chuyền công nghệ và hệ thống thiết bị đang được áp dụng tại một số
nước Đông Nam A như Thái Lan, Malaysia, Indonexia cho thấy hiệu quả xử lý
tương đối tốt, nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn xử lý nước thải của nước sở tại. Tuy
nhiên khi áp dụng các công nghệ này tại Việt Nam cho thấy phần lớn các hệ thống
xử lý này không đạt yêu cầu.
Hiện tại nước ta có khoảng 500 doanh nghiệp chế biến mủ cao su trên tổng số
hơn 1000 doanh nghiệp sản xuất các vật liệu từ cao su trong cả nước nhưng hiện chỉ
có khoảng 10% số doanh nghiệp xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường, số
doanh nghiệp còn lại chưa có hệ thống xử lý hoặc hệ thống xử lý nước thải sản
xuất không đạt chuẩn cho phép (Theo Báo cáo môi trường Việt Nam, Bộ Tài
nguyên & Môi trường; số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê năm 2017). Sơ đồ
dưới đây cho chúng ta thấy một cái nhìn tổng quan về quy trình của một hệ thống
xử lý nước thải đặc thù ngành sản xuất cao su thiên nhiên theo phương pháp sinh
học phổ biến hiện nay được áp dụng
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Hình 1.2. Sơ đồ chung c n n hệ c a hệ thốn xử lý nước thải sản xuất cao
su thiên nhiên
Thuyết minh quy trình sơ đồ công nghệ:
- Song chắn rác: Từ các công đoạn trong quá trình sản xuất, nước thải chế
biến cao su được thu gom qua các đường ống để dẫn vào hệ thống xử lý tập trung.
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Nước thải trước tiên đưa qua song chắn rác để loại bỏ sơ bộ rác thô kích thước lớn
và các tạp chất.
- Bể tách mủ: Tiếp đến nước thải sẽ được đẩy vào bể gạt mủ nhằm loại bỏ
những hạt mủ có kích thước nhỏ. Nước thải sẽ bị xử lý nhờ quá trình trọng lực, các
loại mủ sẽ nổi lên và được vớt thủ công ra ngoài.
- Bể phản ứng: Trong nước thải cao su pH thường thấp khoảng từ 4,2 – 5,2
do sử dụng axit trong quá trình làm đông mủ và pH được nâng lên bằng hóa chất
NaOH, giá trị pH của nước thải được kiểm soát bằng thiết bị pH controller và sau
đó nước thải được dẫn sang bể keo tụ tạo bông.
- Bể keo tụ: Nước thải được bơm lên bể keo tụ, tại bể keo tụ, phèn PAC sẽ
được bơm định lượng vào nhằm tạo phản ứng, xảy ra quá trình keo tụ, liên kết các
hạt chất bẩn thành dạng huyền phù.
- Bể tạo bông: Tiếp theo nước thải được vào bể tạo bông, hóa chất polymer được
dẫn bơm định lượng châm vào. Các bông bùn có kích thước dần được hình thành
- Bể lắng 1: Có nhiệm vụ lắng và tách các bông bùn ra khỏi nước thải nhờ
trọng lực, các bông bùn sau quá trình keo tụ tạo bông sẽ kết dính lại tạo thành
những bông bùn lớn, có khả năng lắng trọng lực.
- Bể điều hòa: Bể điều hòa có tác dụng điều hòa dung lượng nước đầu vào.
Chức năng chính của bể điều hòa là điều hòa lưu lượng và nồng độ.
- Bể kỵ khí UASB: Tiếp theo nước thải được đưa vào bể xử lý kỵ khí (bể
UASB) để làm giảm thể tích cặn nhờ quá trình phân hủy các chất hữu cơ phức tạp
thành đơn giản, quá trình lên men axit, lên men bazo và quá trình metan hóa. Làm
giàm sốc tải cho các công trình sinh học phía sau.
- Bể thiếu khí: Làm giảm BOD, COD trong nước thải, nhờ hoạt động của
chủng vi sinh thiếu khí, quá trình phản nitrit, nitrat trong nước thải diễn ra, chuyển
hóa các dạng nitrit (NO2-) và nitrat (NO3-) trong nước thải thành dạng nito phân tử
(N2) thoát ra môi trường, làm giảm lượng Nito (N) trong nước thải.
- Bể hiếu khí: Tại bể này quá trình hiếu khí diễn ra mạnh mẽ nhờ vào việc
sục khí liên tục để làm giảm hàm lượng COD tới mức cho phép , đồng thời giúp
giảm mùi của nước thải đầu ra.
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- Bể lắng 2: Có nhiệm vụ lắng và tách các bông bùn ra khỏi nước thải. Bùn
này là bùn sinh học, được tuần hoàn về bể hiếu khí và thiếu khí, phần bùn dư thừa
được đưa về bể chứa bùn, sau đó được tách nước tuần hoàn về bể điều hòa, phần
bùn dư được thu đi xử lý.
- Bể khử trùng: Nhờ hóa chất khử trùng được châm vào nhằm tiêu diệt các vi
khuẩn gây bệnh như E.coli, coliform có trong nước thải nhằm đạt tiêu chuẩn cho
phép trước khi thải ra môi trường theo quy định.
Nước sau xử lý sẽ đưa ra nguồn tiếp nhận sông, hồ … chất lượng nước đạt
QCVN 01:2015/BTNMT _ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su
thiên nhiên.
Đánh giá về mặt hạn chế của công nghệ xử lý thì các nghiên cứu của Nguyen
Nhu Hien và Luong Thanh Thao [1] cho thấy còn nhiều tồn tại đối với công nghệ
xử lý nước thải nhà máy chế biến cao su như sau:
- Các nhà máy chế biến cao su không có hoặc chưa có khả năng để đầu tư
những công nghệ mới trong sản xuất và công nghệ xử lý nước thải.
- Các công nghệ xử lý chỉ sử dụng hệ UASB, bùn hoạt tính… khó có khả
năng xử lý tốt đối với chỉ tiêu ni tơ. Hơn nữa việc chỉ xử lý bằng công nghệ sinh
học cũng gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì hoạt động của các vi sinh vật do
nước thải chế biến cao su thường có tải lượng chất hữu cơ cao dễ làm chết các vi
sinh vật.

2.3. GIỚI THIỆU VỀ QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY HIẾU KHÍ, THIẾU
KHÍ TRONG XỬ LÝ PHƢƠNG PHÁP SINH HỌC
2.3.1. Cơ chế của quá trình
2.3.1.1. ơ ch loại bỏ hợp chất hữu cơ
Theo W. W. Eckenfelder và D. J. O'Connor (1961) quá trình phân hủy hiếu
khí gồm 3 giai đoạn: Oxy hóa các chất hữu cơ (quá trình phân hủy); tổng hợp xây
dựng tế bào (quá trình đồng hóa); hô hấp nội bào hay tự oxy hóa chất liệu tế bào
(quá trình dị hóa). Các giai đoạn của quá trình phân hủy hiếu khí được biểu thị bằng
các phản ứng như sau:[9]
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Giai đoạn 1: Oxy hóa các chất hữu cơ
CxHyOzN + (x + y/4 + z/3 + 3/4)O2  xCO2 + [(y-3)/2]H2O + NH3 + H (1.2)
Giai đoạn 2: Tổng hợp để xây dựng tế bào
CxHyOzN + NH3 + O2  xCO2 + C5H7NO2 - H

(1.3)

Giai đoạn 3: Hô hấp nội bào
C5H7NO2 + 5O2  5CO2 + 2H2O + NH3 ± H

(1.4)

Trong phản ứng trên CxHyOzN là tất cả các chất hữu cơ của nước thải, còn
C5H7NO2 là công thức theo tỉ lệ trung bình các nguyên tố chính trong tế bào vi sinh
vật, H là năng lượng được sinh ra hay hấp thu vào. Các chỉ số x, y, z tùy thuộc
dạng chất hữu cơ chứa cacbon bị oxy hóa. Đối với các hợp chất hữu cơ chứa S cũng
có thể được thể hiện theo các kiểu phương trình tổng quát như trên.
2.3.1.2. ơ ch loại bỏ nitơ
Quá trình loại bỏ nitơ trong nước bằng phương pháp sinh học được thực hiện
qua hai quá trình nối tiếp là nitrat hóa và phản nitrat hóa.
Quá trình nitrat hóa
Trong môi trường nước, từ các hợp chất hữu cơ và amoni vi sinh vật có thể
tổng hợp để xây dựng các tế bào mới theo phản ứng (1.3). Lượng amoni dư không
được dùng hết cho việc xây dựng tế bào sẽ được vi khuẩn Nitrosomonas chuyển hóa
thành nitrit (NO2-), và vi khuẩn Nitrobacter chuyển thành nitrat (NO3-).
Quá trình nitrat hóa về mặt hóa học với sự tham gia của vi sinh vật được thể
hiện như sau:
+
as
NH4+ + 1,5O2 Nitrosomon


 NO2 + 2H + H2O

(1.5)

NO2- + 0,5O2 Nitrobacte
r  NO3

(1.6)

Phương trình tổng:
+
NH4+ + 2O2 VSV

 NO3 + 2H + H2O

(1.7)

Quá trình phản nitrat hóa
Quá trình phản nitrat hóa được thực hiện nhờ các vi khuẩn khử nitrat ở điều kiện
thiếu khí. Một số vi khuẩn khử nitrat chính như sau: Achromobacter, Aerobacter,
Alcaligenes, Bacillus, Brevibaterium, Lactobacillus, Micrococcus, Proteus, Spirrillum,
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Thiobaccilus... Các vi khuẩn khử nitrat là những vi khuẩn dị dưỡng và có khả năng
khác nhau trong việc khử nitrat theo bốn phản ứng nối tiếp sau:
NO3-  NO2-  NO (k)  N2O (k)  N2 (k)

(1.8)

Quá trình này đòi hỏi nguồn cơ chất - chất cho điện tử, chúng có thể là chất
hữu cơ (phổ biến là các dạng cacbon hữu cơ), H2 và S. Khi có mặt đồng thời NO3và các chất cho điện tử, chất cho điện tử bị oxy hoá, đồng thời NO3- nhận điện tử và
bị khử về N2. Phần lớn các vi khuẩn khử nitrat là dị dưỡng nghĩa là chúng dùng
cacbon hữu cơ mà chúng sẽ ôxy hoá để tổng hợp tế bào mới. Chỉ có Thiobacilus là
sử dụng nguồn điện tử từ S nguyên tố để tạo năng lượng và nguồn cacbon vô cơ (từ
CO2 và HCO3-) để tổng hợp tế bào mới.
Các phương trình tỉ lượng của quá trình khử nitrat phụ thuộc vào bản chất
nguồn cacbon sử dụng như sau:
6NO3- + 5CH3OH VSV

 3N2 + 5CO2 + 7H2O + 6OH

8NO3- + 5CH3COOH VSV

 4N2 + 10CO2 + 6H2O + 8OH
8NO3- + 5CH4 VSV

 4N2 + 5CO2 + 6H2O + 8OH

(1.9)
(1.10)
(1.11)

Đối với trường hợp nguồn cơ chất hữu cơ trong nước thải, phương trình tỉ
lượng khử nitrat như sau:
10NO3- + C10H19O3N VSV

 5N2 + 10CO2 + 3H2O + NH3 + 10OH

(1.12)

Trong đó, C10 H19O3N là công thức trung bình của nước thải sinh hoạt.
Quá trình chuyển hóa nitơ trong nước bằng phương pháp sinh học được thể
hiện theo sơ đồ Hình 1.3[11].
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Hình 1.3: hu ển hóa các hợp chất nitơ tron xử lý sinh học
2.3.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình phân hủy hiếu khí
Một số yếu tố chính ảnh hưởng đến quá trình phân hủy hiếu khí như sau:
Lượng oxy hòa tan (DO):
Trong phân hủy hiếu khí, yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến toàn bộ quá
trình là lượng DO trong nước. Lượng DO trong nước phải đủ để cung cấp cho đời
sống vi sinh vật và các phản ứng oxy hóa khử. Oxy cung cấp cho quá trình phân
hủy chất hữu cơ có thể chia thành hai pha: pha cacbon – phân hủy các hợp chất
hidratcacbon giải phóng năng lượng, CO2, H2O và một số vật liệu tế bào; pha nitơ phân hủy các hợp chất hữu cơ có chứa N trong phân tử như protein, các sản phẩm
phân hủy trung gian và giải phóng ra amoni, đây là nguồn nitơ dinh dưỡng được các
vi sinh vật sử dụng trực tiếp để xây dựng tế bào.
Trong hệ thống xử lý hiếu khí, lượng DO quá cao sẽ làm tăng chi phí xử lý,
trong khi lượng DO quá thấp sẽ làm giảm hiệu quả xử lý của hệ thống. Lượng oxy
cần thiết để các vi sinh vật hoạt động trong các điều kiện khác nhau như sau: hiếu
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khí: DO khoảng 1,5 – 3 mg/L; thiếu khí (khử nitrat): DO < 0,2 mg/L [12,13]
Nhiệt độ:
Các phản ứng hóa sinh trong các vi sinh vật là các phản ứng do enzim xúc tác.
Do đó nhiệt độ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của các vi sinh vật và động học các
phản ứng enzim. Các vi sinh vật tham gia quá trình phân hủy hiếu khí thường là các
loài ưu ấm. Nhiệt độ thích hợp trong khoảng 20 – 40oC, tối ưu là 25 – 35oC [11,14]
pH:
Các vi sinh vật thường hoạt động trong khoảng pH rất rộng (pH từ 4 – 9) tùy
thuộc vào các loại vi sinh vật khác nhau. Đối với các vi sinh vật hiếu – thiếu khí,
khoảng pH tối ưu là 7,5 [11,14,15].
Thành phần dinh dưỡng:
Các vi sinh vật nói chung, vi sinh vật hiếu khí nói riêng sử dụng các chất dinh
dưỡng và nguồn cơ chất cacbon để xây dựng tế bào và phát triển. Do đó để các vi
sinh vật thực thực hiện chức năng phân hủy các chất ô nhiễm cần cung cấp đủ nhu
cầu dinh dưỡng, đặc biệt là nitơ và photpho dưới dạng muối dinh dưỡng. Trong các
trường hợp thiếu nguồn chất dinh dưỡng đều ngăn cản quá trình oxi hóa sinh hóa.
Thiếu nitơ một cách lâu dài, ngoài việc cản trở quá trình oxi hóa sinh hóa còn tạo
bùn hoạt tính khó lắng và trôi theo nước thải ra khỏi hệ thống xử lý. Trong khi thiếu
nguồn cung photpho sẽ tạo ra các vi sinh vật dạng sợi làm cho quá trình lắng diễn ra
chậm và giảm hiệu suất xử lý.
Nhu cầu các chất dinh dưỡng tùy thuộc vào từng loại vi sinh vật, đối với các vi
sinh vật hiếu khí tỷ lệ thích hợp của các loại muối dinh dưỡng trong khoảng BOD :
N : P = 100 : 5 : 1 [14,16]
Ngoài các chất sinh dưỡng như nitơ và photpho, các vi sinh vật còn cần một
lượng nhỏ các chất sinh dưỡng khác như K, Ca, Mg, Fe, S... Thông thường các
nguyên tố này đều có trong nước thải nên trong quá trình xử lý không cần bổ sung.
Tỷ lệ BOD và COD:
Trong xử lý sinh học hiếu khí, tỷ lệ giữa BOD và COD đóng vai trò quan trọng,
ảnh hưởng đến hiệu suất xử lý. Tỷ lệ thích hợp để xử lý sinh học hiếu khí là BOD/COD
≥ 0,5 hoặc COD/BOD ≤ 2 [11]. Trong trường hợp nếu COD lớn hơn nhiều lần BOD,
cần thiết hực hiện công đoạn xử lý sinh học kỵ khí trước khi xử lý hiếu khí.
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Các kim loại:
Trong nước thải thường chứa các kim loại, đặc biệt là các kim loại nặng. Muối
của các kim loại này thường ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của
các vi sinh vật. Khi nồng độ các kim loại trong nước thải vượt quá nồng độ cho
phép có thể gây ức chế quá trình sinh trưởng và phát triển của các vi sinh vật dẫn
đến các vi sinh vật có thể bị chết ảnh hưởng đến hiệu suất xử lý của hệ thống. Mức
độ độc hại của các kim loại đến các vi sinh vật khác nhau tùy thuộc loại vi sinh vật.
Theo Lương Đức Phẩm (2012) mức độ độc hại của các kim loại được sắp xếp
theo thứ tự như sau[11]:
Sb > Ag > Cu > Hg > Co ≥ Ni ≥ Pb > Cr+3 > V ≥ Cd > Zn > Fe
2.3.3. Các dạng công nghệ sinh học thiếu - hiếu khí
Các công nghệ sinh học thiếu-hiếu khí trong xử lý nước thải được phân chia
theo hai dạng sinh trưởng chính của vi sinh vật: sinh trưởng lơ lửng (bùn hoạt tính)
và sinh trưởng bám dính (lọc sinh học).
1. Phƣơng pháp thiếu khí – hiếu khí truyền thống
Chất hữu cơ (methanol, ethanol, đường, …)
Nước thải

Bể hiếu khí
(sục khí)

Bể thiếu khí
(khuấy trộn)

Bể tái
sục khí

Bể
lắng

Nước sau
xử lý

Bùn hồi lƣu
(a) Kết hợp hiếu khí trước, thiếu khí sau
Nƣớc thải hồi lƣu

Nước thải

Bể thiếu khí
(khuấy trộn)

Bể hiếu khí
(sục khí)

Bể
lắng

Nước sau
xử lý

Bùn hồi lƣu
(b) Kết hợp thiếu khí trước, hiếu khí sau

Hình 1.4:

n n hệ thi u – hi u khí xử lý đồn thời các chất hữu cơ và nitơ
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Phương pháp kết hợp các quá trình nitrat hóa và khử nitrat là phương pháp
truyền thống dùng để xử lý nitơ trong nước thải, hiện nay vẫn còn được sử dụng
rộng rãi trên thế giới. Có thể kết hợp các quá trình thiếu khí và hiếu khí theo hai
cách như ở Hình 1(a), 1(b).
Ở phương án (a), tại bể hiếu khí, xảy ra các quá trình oxy hóa chất hữu cơ và
oxy hóa amoni thành nitrit/nitrat (nitrit/nitrat hóa). Tiếp theo, tại bể thiếu khí, cơ
chất hữu cơ (methanol, ethanol, đường, …) được bổ sung thêm vào để thực hiện
quá trình khử nitrit/nitrat. Phương án này có ưu điểm là có thể đạt được hiệu suất xử
lý TN cao, tuy nhiên nhược điểm tiêu tốn hóa chất, bể thiếu khí và bể hiếu khí riêng
biệt qua đó chi phí xử lý cũng như chi phí đầu tư ban đầu cao.
Theo phương án (b), nước thải chứa nitrit và/hoặc nitrat ở bể hiếu khí phía sau
được hồi lưu về bể thiếu khí phía trước để thực hiện quá trình khử nitrit/nitrat. Lúc
này các chất hữu cơ có trong nước thải đầu vào được tận dùng làm cơ chất hữu cơ
cho quá trình khử nitrit/nitrat. Các chất hữu cơ còn lại sau xử lý thiếu khí và amoni
được oxy hóa ở bể hiếu khí tiếp theo. Phương án này có ưu điểm là tận dụng được
chất hữu cơ có sẵn trong nước thải để thực hiện quá trình khử nitrit/nitrat mà không
cần bổ sung cơ chất hữu cơ bên ngoài. Tuy nhiên, nhược điểm của quá trình này là
khó đạt được hiệu suất xử lý cao. Muốn tăng hiệu suất xử lý TN, cần phải hồi lưu
một lượng lớn nước thải từ bể hiếu khí về bể thiếu khí, do đó tiêu hao năng lượng
cao. Một nhược điểm nữa của phương pháp này là bể thiếu khí và bể hiếu khí riêng
biệt nên chi phí đầu tư ban đầu cao.
2. Phƣơng pháp lọc sinh học thiếu khí – hiếu khí
Phương pháp lọc sinh học lần đầu tiên được áp dụng ở Mỹ năm 1891 và ở Anh
năm 1893. Ngày nay phương pháp này đã được phát triển và có thể chia thành hai
loại: Lọc sinh học với vật liệu tiếp xúc không ngập nước và lọc sinh học có vật liệu
tiếp xúc đặt ngập trong nước. Phương pháp lọc sinh học với vật liệu tiếp xúc không
ngập trong nước có ưu điểm là tiêu hao năng lượng thấp, tuy nhiên nó cũng có một
số nhược điểm như: dễ bị tắc nghẽn, bùn dư không ổn định, hiệu suất làm sạch
không cao, giá thành thiết bị cao… vì thế phương pháp này chỉ phù hợp với một số
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đối tượng nước thải nhất định như nước thải có hàm lượng BOD, SS, nitơ thấp. Đối
với lọc sinh học có lớp vật liệu ngập trong nước áp dụng cho việc xử lý
nước thải có chứa đồng thời chất hữu cơ và N, P, loại bỏ được chất rắn huyền phù.
Phương pháp lọc sinh học ngập nước cũng rất thích hợp để nitrat hóa và khử nitrat.
Nguyên lý của phương pháp lọc sinh học là dựa trên quá trình hoạt động của
vi sinh vật trên màng sinh học, oxy hóa các chất bẩn có trong nước. Các màng sinh
học, là tập thể các vi sinh vật hiếu khí, kị khí và thiếu khí, ngoài ra các vi sinh vật
hiếu khí cũng sinh trưởng lơ lửng trong bể lọc sinh học ngập nước. Các vi khuẩn
hiếu khí tập trung ở phần lớp ngoài của màng sinh học và sinh trưởng lơ lửng trong
bể (lọc sinh học ngập nước) thực hiện quá trình oxy hóa chất hữu cơ và quá trình
nitrit/nitrat hóa. Phía trong lớp màng sinh học là tập hợp các vi sinh vật thiếu khí,
các vi sinh vật này sữ thực hiện quá trình khử nitrit/nitrat. Phía trong cùng của màng
sinh học có thể có các vi sinh vật kỵ khí, chúng thực hiện quá trình phân hủy kị khí
chất hữu cơ. Lọc sinh học ngập nước có thể khử được BOD và chuyển hóa NH4+
thành NO3-, lớp vật liệu lọc có khả năng giữ lại cặn lơ lửng, để khử được tiếp BOD,
NO3-, người ta có thể đặt hai bể lọc nối tiếp hoặc tạo ra vùng thiếu khí để xử lý
được triệt để nitơ.
Như vậy có thể thấy rằng, lọc sinh học thiếu – hiếu khí có ưu điểm là có thể xử
lý đồng thời được chất hữu cơ và nitơ. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp này
là hiệu quả xử lý phụ thuộc nhiều vào vật liệu lọc, quá trình khử nitrit/nitrat chủ yếu
phụ thuộc vào lớp vi sinh vật phía trong mang nên hiệu quả xử lý nitơ thường chưa
thực sự cao, hơn nữa phương pháp này vẫn cần phải có bể lắng sau sinh học nên
làm tăng chi phí xử lý và chi phí đầu tư ban đầu.
2.3.4. Bể phản ứng theo mẻ luân phiên SBR
SBR (Sequencing Batch Reactor - bể phản ứng theo mẻ) là dạng công trình xử
lí nước thải dựa trên phương pháp bùn hoạt tính, nhưng 2 giai đoạn sục khí và lắng
diễn ra gián đoạn trong cùng một bể. SBR không cần sử dụng bể lắng thứ cấp và
quá trình tuần hoàn bùn, thay vào đó là quá trình xả cặn trong bể. Hệ thống SBR là
hệ thống dùng để xử lý nước thải sinh học chứa chất hữu cơ và nitơ cao.
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Trong một chu kỳ hoạt động của SBR bao gồm 5 giai đoạn
1. Làm đầy (Fill): giai đoạn làm đầy là quá trình cấp nước thải bằng tự chảy
hoặc được bơm vào bể theo lưu lượng được tính toán trước. Giai đoạn làm đầy có
thể là các trạng thái tĩnh, khuấy trộn hoặc sục khí tùy thuộc vào chế độ vận hành của
thiết bị và đối tượng cần xử lý. Trong quá trình làm đầy phải đảm bảo cho dòng
chảy điều hòa, không quá mạnh để tạo tiếp xúc tốt giữa nước thải và vi sinh vật,
không quá lâu để đảm bảo tính kinh tế.
2. Sục khí (React): tiếp theo giai đoạn sục khí là cấp oxy để thực hiện quá trình
phân hủy hiếu khí các chất bẩn trong nước thải. Việc thổi khí đồng thời làm khuấy
trộn đều làm tăng khả năng tiếp xúc giữa nước thải và bùn hoạt tính. Thời gian thổi
khí phụ thuộc vào hàm lượng các chất hữu cơ trong nước thải và yêu cầu về mức độ
xử lý. Trong giai đoạn này, quá trình phân hủy các chất hữu cơ và nitrit/nitrat hóa
xảy ra, cần kiểm soát lưu lượng cấp khí thông qua chỉ số DO và các thông số đầu
vào khác như BOD, COD, N, P, nhiệt độ, pH… để tạo bùn hoạt tính hiệu quả cho
quá trình lắng.

Hình 1.5: Quá trình hoạt độn c a bể SBR
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3. Giai đoạn lắng (Settle): quá trình lắng diễn ra trong môi trường tĩnh hoàn
toàn, các chất rắn được tách ra và lắng xuống, thời gian lắng thường nhỏ hơn 2 giờ.
Trong một số trường hợp, khuấy trộn nhẹ trong thời gian đầu của quá trình lắng tạo
nước thải và bùn lắng rõ ràng hơn, bùn được lắng tập trung hơn. Trong hệ thống
SBR, không có dòng chảy đầu vào can thiệp vào giai đoạn lắng như trong hệ thống
bùn hoạt tính thông thường.
4. Giai đoạn xả nước ra (Draw): ở giai đoạn này nước đã lắng ở phần trên của
SBR được tháo ra ngoài thông qua hệ thống thu nước thải. Thời gian của giai đoạn
này vừa đủ để tháo lượng nước ra bằng với lượng đã cấp vào SBR. Tùy thuộc vào
lượng bùn trong SBR, khi cần bùn lắng cũng được tháo ra.
5. Giai đoạn chờ (Idle): giai đoạn này xảy ra giữa quá trình xả và làm đầy,
trong đó nước thải đã được xử lý được loại bỏ và nước thải đầu vào được bơm vào.
Giai đoạn này đôi khi có thể được sử dụng để xả bùn thải hoặc vệ sinh lại thiết bị
sục khí, cánh khuấy…
Như vậy, phương pháp SBR có thể khắc phục được phần lớn các nhược điểm
của phương pháp hiếu khí – thiếu khí truyền thống và lọc sinh học như: không cần
bể lắng sau quá trình xử lý sinh học; kết hợp quá trình hiếu khí và thiếu khí trong
cùng một thiết bị, qua đó tăng hiệu suất xử lý nitơ. Mặc dù vậy, một chu kỳ hoạt
động của SBR cần diễn ra qua 5 giai đoạn nên cần diện tích xây dựng lớn. Hơn nữa,
với các hệ thống SBR thông thường, để thực hiện quá trình thiếu khí thường được
thực hiện bằng cách dừng cấp khí làm giảm khả năng đảo trộn, giảm tiếp xúc giữa
bùn hoạt tính và nước thải dẫn đến giảm hiệu suất của quá trình khử nitrat nói riêng,
giảm hiệu suất xử lý hợp chất nitơ nói chung.
2.3.5. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng SBR trong xử lý nƣớc thải
Trên thế giới
T. J. Ghehi và các cộng sự (2014) nghiên cứu xử lý đồng thời nitơ và photpho
trong nước thải pha với các tỷ lệ C:N:P là 100:5:1, 50:5:1, 25:5:1, thời gian thí nghiệm
là 279 ngày. Kết quả thấy rằng với các tỷ lệ C:N:P khác nhau, hiệu suất xử lý COD ít bị
ảnh hưởng và đều đạt khoảng 94%. Tuy nhiên giá trị COD nước thải ra tại tỷ lệ 25:5:1
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thấp hơn so với hai tỷ lệ còn lại. Trong khi đó, tỷ lệ COD:N:P tối ưu cho xử lý TN và
TP là 100:5:1 với hiệu suất xử lý đạt lần lượt là 88,31% và 97,56% [17].
M. M. Bob và các cộng sự (2015) đã nghiên cứu quá trình hình thành bùn hạt
hiếu khí trong SBR để xử lý nước thải trong điều kiện khí hậu nóng. Thời gian của
mỗi mẻ xử lý là 3 giờ với điều kiện nhiệt độ 400C sử dụng nước thải pha trong
phòng thí nghiệm. Bùn giống được lấy từ hệ thống xử lý nước thải của thành phố
Madinah, Ả-rập Xê-út. Sau 30 ngày hoạt động, bùn hạt được hình thành có kích
thước trung bình 2,42 mm. Hiệu suất xử lý COD, N-amoni và TP đạt lần lượt là
87,31%, 91,93% và 61,25%. Kết quả này cho thấy bùn hạt có thể phát triển ở nhiệt
độ cao và công nghệ này có thể được áp dụng để xử lý nước thải ở những khu vực
có điều kiện nắng nóng, độ ẩm thấp [18].
X. Song và các cộng sự (2017) nghiên cứu chế độ hoạt động của SBR để xử lý
nitơ trong nước thải từ các trạm dịch vụ đường cao tốc. Đây là loại nước thải giàu
hợp chất nitơ với TN khoảng 95 – 105 mg/L, COD khoảng 950 – 1.000 mg/L. Với
chế độ hoạt động của SBR truyền thống, hiệu suất xử lý TN không cao do loại nước
thải này thiếu cơ chất hữu cơ cho quá trình khử nitrat và thiếu độ kiềm trong pha
hiếu khí do quá trình nitrat hóa tiêu thụ độ kiềm. Trong nghiên cứu này, chế độ hoạt
động mới của SBR với ba chu trình thiếu – hiếu khí, cấp nước được thực hiện để sử
dụng glucose trong nước thải làm cơ chất cho quá trình khử nitrat và độ kiềm sinh
ra từ quá trình khử nitrat cho quá trình nitrat hóa. Hiệu suất xử lý COD, N-amoni và
TN lần lượt đạt 96%, 99%, 92% [19].
Tại Việt Nam
Lê Quang Huy và các cộng sự (2009) đã ứng dụng quá trình thiếu khí từng
mẻ (Anoxic sequencing batch reactor –ASBR) để xử lý oxit nitơ nồng độ cao trong
nước rác cũ. Mô hình thí nghiệm tương tự SBR truyền thống nhưng không có pha
hiếu khí, trong khi pha thiếu khí được khuấy trộn bằng mô tơ khuấy điều chỉnh tốc
độ. Hiệu suất xử lý nitrit và TN, có bổ sung nguồn cacbon, đạt lần lượt trên 95% và
từ 83 – 87% tại mức tải trọng 0,115 kgN-NO2khử/m3.ngày hay 0,015 gN- O2khử/g
MLSS.ngày, HRT = 144 giờ. Tỷ lệ bổ sung cacbon (glucose) tối ưu cho quá trình
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khử nitrit là COD : TN = 1 : 1 [20].
Nguyễn Trọng Lực và các cộng sự (2009) đã nghiên cứu tạo bùn hạt hiếu khí
khử COD và amoni trên bể phản ứng khí nâng từng mẻ luôn phiên (Sequencing
batch airlift reactor – SBAR) trên đối tượng nước thải pha với COD, N-amoni, Pphotpho lần lượt là 600 – 1.200 mg/L, 26 – 60 mg/L, 13 – 26 mg/L. Sau 61 ngày
vận hành, bùn hạt hình thành có đường kính từ 1 – 1,2 mm, và kích thước tăng dần
đến 5 mm sau 80 ngày. Bùn hạt có vận tốc lắng 36 – 54 m/h, SVI 11,4 – 44,2 ml/g.
Hiệu suất xử lý COD và N-amoni ở cả hai mức OLR 2,6 và 5,2 kg COD/m3.ngày
đều đạt lần lượt trên 96% và 75 – 90% [21].
Nguyễn Thị Thanh Phương và các cộng sự (2013) đã nghiên cứu sự hình
thành bùn hạt trong SBR để xử lý nước thải của nhà máy chế biến tinh bột sắn ở
Bình Phước, nước thải đã qua xử lý sinh học kỵ khí. Sau 6 tuần vận hành, bùn hạt
được hình thành và phát triển với kích thước khoảng 0,5 – 1,2 mm. Khi tăng OLR,
kích thước của bùn hạt cũng tăng và đạt giá trị ổn định 2 – 3 mm tại OLR 3,7 – 5 kg
COD/m3.ngày. Bùn hạt lắng tương đối tốt với SVI trong khoảng 22,6 – 64,6 mg/L.
Tại mức OLR 5,0 kg COD/m3.ngày, hiệu suất xử lý COD, T và TP lần lượt đạt 92 –
98%, 60 – 68% và 80 – 96% [22].
Trần Quang Lộc và các cộng sự (2015) đã nghiên cứu sự hình thành và phát
triển của bùn hạt hiếu khí ở các lưu lượng sục khí khác nhau trên SBR với nước thải
pha. Quá trình khởi động được thực hiện trong 15 ngày tại OLR 2,4 kg
COD/m3.ngày với thời gian vận hành mỗi mẻ là 180 phút, bơm nước 2 phút, sục khí
164 – 166 phút, lắng 6 – 10 phút, tháo nước 4 phút. Quá trình tạo bùn hạt được thực
hiện từ ngày 16 đến ngày 35 tại OLR 3,6 kg COD/m3.ngày với thời gian vận hành
mỗi mẻ vẫn là 180 phút, bơm nước 2 phút, sục khí 168 phút, lắng 4 phút và tháo
nước 4 phút. Các thí nghiệm được thực hiện ở hai chế độ sục khí khác nhau 2,5
L/phút và 4 L/phút. Kết quả cho thấy với mức sục khí 2,5 L/phút bùn hạt hình thành
không tốt, hình dạng không đều, kém ổn định, vi khuẩn dạng sợi phát triển mạnh,
SVI dao động khoảng 76 – 90 mL/g, hiệu suất xử lý COD đạt 83 – 85%. Ngược lại,
tại mức sục khí 4 L/phút, bùn hạt hình thành tốt sau 5 tuần với kích thước 2 – 3 mm,
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cấu trúc hình tròn đều, hạt bùn ổn định, SVI trong khoảng 48,9 – 54,3 mL/g, hiệu
suất xử lý COD khoảng 93 – 95% [23].
Như vậy, việc nghiên cứu và ứng dụng SBR trong xử lý nước thải đã được
nghiên cứu trên Thế Giới và Việt Nam để xử lý nhiều loại nước thải khác nhau,
nhưng chưa có nghiên cứu để xử lý nước thải chế biến CSTN. Hơn nữa, các nghiên
cứu trước đây thường tập trung vào SBR truyền thống hoặc nghiên cứu tạo bùn hạt
hiếu khí để xử lý chất hữu cơ và N-amoni trong nước thải. Các nghiên cứu cải tiến
và tối ưu chế độ vận hành của SBR chưa được quan tâm thực hiện.
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CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
2.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu:
Nước thải lấy tại bể gạn mủ của Nhà máy chế biến cao su Hà Tĩnh, sau khi
được xử lý bằng phương pháp sinh học kỵ khí có nồng độ một số chất ô nhiễm
chính như sau: COD trong khoảng 1.600 – 2.200 mg/L, nồng độ N-amoni và tổng
nitơ (TN) lần lượt trong khoảng 154 – 261 mg/L và 231 – 391 mg/L. Các nghiên
cứu được thực hiện với các đối tượng nước thải như sau:
+ Với các thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng hữu cơ, nitơ đến hiệu
suất xử lý COD, N-Amoni và TN: sử dụng nước thải sau xử lý kỵ khí như trên
(nước thải loại 1);
+ Với các thí nghiệm ảnh hưởng của tỷ lệ COD/TN đến hiệu suất xử lý COD, Namoni và TN: sử dụng nước thải loại 1 và bổ sung N-amoni bằng muối NH4Cl
với liều lượng định trước để đạt được tỷ lệ COD/TN như mong muốn.
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu:
Nghiên cứu được thực hiện ở quy mô phòng thí nghiệm
2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Với mục đích đánh giá và so sánh hiệu suất xử lý COD, N-amoni, TN trong
nước thải của Nhà máy chế biến cao su Hà Tĩnh trên thiết bị SBR cải tiến, các nội
dung nghiên cứu chính của đề tài là:
- Sự thích nghi của hệ vi sinh vật trong giai đoạn khởi động thiết bị;
- Ảnh hưởng của tải trọng COD, N-amoni và TN đến hiệu suất xử lý COD, Namoni và TN. Các tải trọng nghiên cứu lần lượt là: 0,52 – 1,61 kg COD/m3.ngày;
0,048 – 0,21 kg N-Amoni/(m3×ngày); và 0,071 – 0,31 kg TN/m3.ngày;
- Ảnh hưởng của tỉ lệ COD/TN đến hiệu suất xử lý COD, N-amoni và TN ở các
chế độ lần lượt là: 5,7/1; 5,6/1; 5,2/1; và 4,3/1.
2.3. CÁC PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.3.1. Các hệ thiết bị thí nghiệm
Hai hệ thống thiết bị cột giống nhau như Hình 2.1 đã được sử dụng để nghiên
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cứu. Mỗi hệ thống bao gồm thiết bị SBR cải tiến; bơm cấp nước thải; máy thổi khí;
và van xả tự động. Các thiết bị có thể điều khiển được chế độ hoạt động theo chu kỳ
thời gian mong muốn. Thí nghiệm được tiến hành theo hình thức xử lý theo mẻ.
Thiết bị SBR cải tiến được chế tạo từ nhựa acrylic trong suốt, có tổng thể tích hữu
ích và chiều cao làm việc tương ứng 15 lít và 1,34 m.
Thiết bị SBR cải tiến được phát triển trong nghiên cứu này khác với các thiết
bị SBR thông thường, được chia thành hai vùng bởi vách ngăn nhưng thông nhau ở
cả phía trên mặt và dưới đáy, việc cấp không khí trong giai đoạn phản ứng của mỗi
mẻ xử lý chỉ được thực hiện ở vùng thứ nhất.Trong giai đoạn sục khí, do có sự
chênh lệch khối lượng riêng của hỗn hợp nước – bùn giữa hai vùng có sục khí và
không có sục khí mà hỗn hợp có khối lượng riêng lớn hơn từ vùng không sục khí
được tuần hoàn về vùng có sục khí, tạo ra vòng tuần hoàn khép kín giữa hai vùng.
Với cấu tạo như vậy, trong thiết bị SBR cải tiến này đồng thời tồn tại cả hai vùng
hiếu khí và thiếu khí ngay trong cùng một thiết bị, hỗn hợp nước – bùn được luân
chuyển từ vùng này sang vùng kia nhờ hiệu ứng khí nâng mà không cần sử dụng
bơm tuần hoàn ngoài.
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Chú giải:

1. Thùng chứa nước thải

2. Bơm cấp nước thải

3.Ống cấp nước thải

4. Thiết bị SBR cải tiến

5. Van đóng mở tự động

6. Thùng chứa nước sau xử lý

7. Máy thổi khí

8. Thiết bị đo khí

9. Bộ điều khiển tự động

I. Vùng hiếu khí

II. Vùng thiếu khí

Hình 2.1: ệ thí n hiệm SBR cải ti n
Ngoài ra, thiết bị này cũng được cải tiến để có thể gộp các giai đoạn tháo nước
đã xử lý của mẻ trước và cấp nước mới cho mẻ tiếp theo như ở thiết bị SBR thông
thường thành một bước cấp và tháo nước đồng thời đươc thực hiện cùng lúc. Việc
này được thực hiện bằng cách cấp nước thải cho mẻ mới vào phía dưới đáy thiết bị,
đồng thời mở van tháo nước phía trên thiết bị để nước đã xử lý của mẻ trước ở phần
phía trên thiết bị chảy ra ngoài. Việc cấp và tháo nước đồng thời cho phép kéo dài
thời gian phản ứng trong mỗi mẻ xử lý, do đó có thể nâng cao hiệu suất xử lý; đồng
thời cũng cho phép đơn giản hóa qui trình vận hành thiết bị.
2.3.2. Quy trình và chế độ thí nghiệm
Qui trình thí nghiệm
Chu trình vận hành của các hệ thiết bị thí nghiệm như Hình trên, bao gồm ba
giai đoạn tuần tự nối tiếp nhau: cấp và tháo nước đồng thời, phản ứng và lắng. Tổng
thời gian của mỗi mẻ xử lý là 180 phút, trong đó giai đoạn cấp và tháo nước đồng
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thời được thực hiện trong 10 phút, giai đoạn phản ứng kéo dài 145 phút và thời gian
lắng là 25 phút.

ình 2.2. hu trình làm việc c a các hệ thi t bị thí n hiệm
Giai đoạn cấp và tháo nước đồng thời:
Khi bắt đầu mẻ xử lý mới, các van xả và bơm nước thải tự động làm việc.
Nước thải được bơm vào các bể SBR cải tiến theo hướng từ dưới lên đẩy phần nước
sau lắng ở phần trên thiết bị đã được xử lý từ mẻ trước đi ra ngoài. Thời gian cấp
nước là 10 phút với lưu lượng được điều chỉnh phù hợp cho từng chế độ thí nghiệm.
Giai đoạn phản ứng:
Ở thiết bị thí nghiệm thứ nhất cột 1, trong suốt giai đoạn phản ứng, tương tự
như các hệ SBR thông thường, quá trình sục khí được tiến hành ở lưu lượng không
khí không đổi, ở mức 2,0 L/phút.
Ở thiết bị thí nghiệm thứ hai cột 2, trong chu kỳ phản ứng, quá trình sục khí
được thực hiện với hai giai đoạn có lưu lượng không khí khác nhau. Ở giai đoạn 55
phút ban đầu, lưu lượng không khí được duy trì ở mức thấp 0,5 L/phút nhằm duy trì
mức DO (oxy hòa tan) thấp (< 0,5 mg/L) để thực hiện đồng thời các quá trình
nitrit/nitrat hóa và khử nitrit/nitrat ở cả hai ngăn của thiết bị; ở giai đoạn 90 phút
tiếp theo, lưu lượng không khí được tăng lên mức 2,0 L/phút nhằm tăng DO trong
thiết bị để oxy hóa triệt để chất hữu cơ và amoni còn lại.
Giai đoạn lắng: Khi khi kết thúc giai đoạn phản ứng, máy cấp khí ngừng hoạt
động, quá trình lắng diễn ra trong thời gian 25 phút.
Chế độ hoạt động của các hệ thiết bị thí nghiệm được trình bày trong Bảng 2.1

32

Bảng 2.1: Chế độ hoạt động của các thiết bị
Thời gian cấp và
Thiết bị

Thời gian phản ứng, phút

Thời gian

tháo nƣớc đồng thời,

Sục khí 0,4

Sục khí 2,0

lắng,

phút

L/phút

L/phút

phút

0

145

C1
10

25

C2

55

90

Chế độ thí nghiệm
Các cột SBR được khởi động với nguồn bùn hoạt tính được lấy từ một hệ
thống xử lý nước thải sinh hoạt theo cộng nghệ lọc sinh học hiếu khí – thiếu khí với
nồng độ MLSS ban đầu khoảng 5.000 mg/L. Quá trình khởi động được thực hiện
bằng phương thức tăng dần lưu lượng nước thải với điều kiện tải trọng COD và TN
ban đầu tương ứng là 0,5 kg COD/(m3×ngày) và 0,07 kg TN/(m3×ngày).
Các điều kiện cần thiết bao gồm:
Nhiệt độ

pH

MLSS

25 – 35oC

6,0 – 7,0

6.000 – 6.500 mg/L.

Sự thích nghi của hệ vi sinh vật trên thiết bị
Sau khi sục khí một ngày để hệ vi sinh vật phục hồi thiết lập chế độ thí nghiệm
khởi động như bảng 2.2. Trong giai đoạn này tải trọng chất hữu cơ và tải trọng nitơ
được nâng lên dần dần trong 30 ngày và được chia thành ba giai đoạn để hệ vi sinh
vật dần thích nghi, tránh quá trình “sock” về tải lượng cũng như để đạt được nồng
độ MLSS mong muốn (khoảng 6.000 – 6.500 mg/L).
Bảng 2.2. Đặc tính nƣớc thải và các mức tải trọng giai đoạn khởi động
Thông số

Đơn vị

Chế độ I

Chế độ II

COD vào

mg/L

1.671 ± 34

1.743 ± 79

N-NH4+ vào

mg/L

154 ± 6

154 ± 10

TN vào

mg/L

231 ± 9

232 ± 15
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Lưu lượng nước thải
Tải trọng COD
Tải trọng N-NH4+
Tải trọng TN,

L/ngày
kg COD/(m3×ngày)
kg N-

4,67 ± 0,09

6,28 ± 0,12

0,52 ± 0,01

0,73 ± 0,02

0,048 ±

NH4+/(m3×ngày)
kg TN/(m3×ngày)

0,002
0,071 ±
0,003

Tỷ lệ COD/TN

0,064 ± 0,003

0,096 ± 0,005

7,4 ± 0,4

7,6 ± 0,3

Đặc tính nước thải và các điều kiện của các chế độ thí nghiệm được thể hiện
trong các bảng 2.3.
Bảng 2.3. Tải trọng các chế độ thí nghiệm giai đoạn ổn định
Thông số

Đơn vị

Chế độ III

Chế độ IV

Chế độ V

COD vào

mg/L

1.600 ± 39

1.717 ± 25

2.016 ± 80

N-NH4+ vào

mg/L

190 ± 13

208 ± 5

261 ± 17

TN vào

mg/L

284 ± 19

311 ± 8

391 ± 26

8,45 ± 0,08

10,4 ± 0,2

11,8 ± 0,3

L/ngày

Lưu lượng nước thải
Tải trọng COD

kg COD/(m3×ngày)

0,90 ± 0,02

1,19 ± 0,03

1,61 ± 0,06

Tải trọng N-NH4+

kg N-NH4+/(m3×ngày)

0,11 ± 0,01

0,14 ± 0,01

0,21 ± 0,01

Tải trọng TN

kg TN/(m3×ngày)

0,16 ± 0,01

0,21 ± 0,01

0,31 ± 0,02

5,7 ± 0,4

5,6 ± 0,2

5,2 ± 0,2

Tỷ lệ COD/TN

2.3.3. Phƣơng pháp phân tích
Phƣơng pháp phân tích trong phòng thí nghiệm
STT

Thông số

1

Nhiệt độ

Phƣơng pháp phân tích
Bút đo pH 55

2

pH

3

DO

Hana HI9147-04

4

Tổng N

TCVN 6638: 2000
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5

COD

SMEWW 5200C - 2012

6

NH4+

TCVN 6179 - 1:1996

7

TSS

TCVN 6625:2000

8

NO2-

TCVN 6178:1996

9

NO3-

TCVN 6180:1996

Xác định chất rắn lơ lửng (TSS) bằng cách lọc qua cái lọc thủy tinh
(TCVN 6625:2000)
Nguyên tắc
Dùng máy lọc chân không hoặc áp suất để lọc mẫu qua giấy lọc thủy tinh. Sấy
giấy lộc ở 1050C và lượng cặn thu được bằng cách cân.
Cách tiến hành:
Sấy giấy thủy tinh đã rửa ở nhiệt độ 1050C trong 2 giờ.
Cân giấy lọc vừa sấy xong, được khối lượng m0 (mg).
Lọc 50 ml mẫu qua giấy lọc thủy tinh đã biết khối lượng m0.
Tháo bộ hút chân không khi giấy lọc thủy tinh đã khô.
Dùng kẹp đưa miếng giấy lọc thủy tinh vào sấy ở nhiệt độ 1050C trong 2 giờ.
Làm nguội rồi cân giấy lọc được khối lượng m1 (mg).
Tính kết quả
TSS =
Trong đó:

x 1000 (mg/l)

m1 : khối lượng giấy lọc sau khi lọc đã sấy (mg)
m0 : khối lượng giấy lọc trước khi lọc (mg)
V : thể tích mẫu lọc (ml)

Amoni đƣợc xác định bằng phƣơng pháp trắc phổ thao tác bằng tay theo
tiêu chuẩn Việt Nam, TCVN 6179-1: 1996 (ISO 7150-1: 1984).
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Nguyên tắc:
Ion Amoni phản ứng với hypochlorite và phenol tạo phức màu xanh lá cây
trong môi trường kiềm, chất xúc tác là natri nitropruside. Đo độ hấp thụ của dung
dịch ở bước sóng 640 nm.
Hóa chất
Thuốc thử amoni 1: Hoà tan 130g Natri salixylat (C7H6O3Na ) và 130g
Trinatri xytrat (C6H5O7Na3.2H2O) trong nước cất và 0,97g Natri nitrosopentaxyano
sắt(III) {(Fe(CN)5NO}Na2.2H2O) lắc đều dung dịch cho đến khi tan hoàn toàn định
mức trong bình 1 lít bằng nước cất 2 lần.
Thuốc thử amoni 2: Hòa tan 32g NaOH vào cốc nhựa 500 ml đã chứa sẵn 300
ml nước cất tinh khiết, để nguội đến nhiệt độ phòng và thêm 2,0g Natri
dicloroisoxyanurat{C2N3O3Cl2Na.2H2O} hoà tan hoàn toàn, chuyển toàn bộ dung
dịch vào bình định mức 1lít và định mức đến vạch bằng nước cất.
Dung dịch chuẩn NH4Cl 1000 mgN/l: cân 0,95 g NH4Cl pha trong 250ml nước
cất.
Dung dịch 100 mlN/l:
Dung dịch 10 mgN/l:
Dung dịch chuẩn 1 mgN/l:
Cách tiến hành
Xây dựng đường chuẩn
Chuẩn bị 9 bình định mức 50 ml có đánh số từ 0 - 8
Tiến hành xây dựng đường chuẩn theo thứ tự như bảng sau:

Nồng độ
chuẩn làm

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

1

10

10

10

10

10

10

0

0,5

2,5

0,5

2

4

6

7

8

việc (mgN/l)
Thể tích hút
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dd chuẩn (ml)
Thuốc thử
amoni 1 (ml)

4

Thuốc thử

4

amoni 2 (ml)

Định mức 50 ml, để yên 60 phút cho ổn định màu, đo độ hấp thụ ở bước sóng
 = 640nm
C (mgN/l)

0

0,01

0,05

0,1

0,4

0,8

1,2

1,4

1,6

Abs

0

0,017

0,074

0,13

0,554

1,064

1,634

1,891

2,103

Phương trình đường chuẩn Abs = aC + b (C: nồng độ mgN/l)
Phân tích mẫu
Lấy 2 ml mẫu tia nước cất lên 25 ml, thêm 4 ml thuốc thử amoni 1 và 4 ml
thuốc thử amoni 2 định mức 50ml, để yên 60 phút rồi đem đi đo màu ở bước sóng
 = 640 nm.
Tính kết quả
Cđo =

Abs  b
(mg/l)
a

Cmẫu = Cđo x f (mg/l)
Trong đó : f là hệ số pha loãng
Nitrat đƣợc xác định theo phƣơng pháp trắc phổ dùng axit sunfosalixylic
(TCVN 6180:1996 - ISO 7890-3:1988), đo quang tại bƣớc sóng 410 nm trên
thiết bị UV-Vis spectrophotometer 2450 (Shimadzu- Nhật bản).
Nguyên tắc:
Ion NO3- tác dụng với dung dịch axit sunfosalixylic (được hình thành do việc
thêm natrisalixylat và axit H2SO4 vào mẫu) trong môi trường kiềm tạo phức màu vàng.
Hóa chất
Dung dịch chuẩn 1000 mgN/l: 1,8g KNO3 pha trong 250ml nước cất.
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Dung dịch chuẩn 100mgN/l:
Dung dịch chuẩn 5mgN/l:
Dung dịch chuẩn 1mgN/l:
H2SO4 đặc
Dung dịch natri salisilat 1%: cân 1g ± 0,1g HO – C6H4 – COONa hòa tan
trong 100 ml nước cất.
Dung dịch EDTA/NaOH 200g/l: cân 200 g NaOH dạng hạt rồi đổ vào cốc
thủy tinh 1000 ml có sẵn 700 ml nước cất 2 lần, khuấy đều cho tan hết. Sau đó cân
50 g dinatri dihydro etylen dinitro tetraaxetat ngậm 12 phân tử nước
(EDTA.12H2O) để nguội rồi định mước đến vạch 1000 ml.
Dung dịch natri nitrua (NaN3 0,5g/l): cân 0,125g NaN3 chuyển sang cốc 250
ml có chứa 90 ml nước cất 2 lần khuấy cho tan hết rồi chuyển vào bình định mức
rồi định mức đến vạch.
Cách tiến hành
Nếu mẫu bẩn thì phải lọc bỏ cặn
Xây dựng đường chuẩn
Chuẩn bị 8 bát sứ loại nhỏ có đánh số từ 0 - 7
Chuẩn bị 8 bình định mức 50 ml có đánh số từ 0 - 7.Tiến hành xây dựng
đường chuẩn theo thứ tự bảng sau:
0

1

2

3

4

5

6

7

Nồng độ chuẩn làm việc
(mgN/l)

0

1

1

10

10

10

100

100

Thể tích hút dd chuẩn (ml)

0

0,5

2,5

0,5

2,5

5

1

1,5

Dung dịch NaN3 (ml)

0,5

Dung dịch CH3COOH (ml)

0,2

Đun cô cạn trên bếp cách thủy
Dung dịch Natrisalixylat
(ml)

1
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Đun trên bếp cách thủy đến cạn, để nguội
Axit H2SO4 đ (ml)

1
Lắc kỹ cho tan hết cặn, để yên 10 phút

Nước cất (ml)

20

Dung dịch EDTA/NaOH
(ml)

10

Định mức bằng nước cất đến vạch 50 ml, để yên 15 phút rồi đem đi đo quang ở
bước sóng vừa tìm được (có thể là  = 415 nm)
C (mgN/l)

0

0,01

0,05

0,1

0,5

1

2

3

Abs

0 0,007 0,039 0,077 0,429 0,851 1,79 2,536
Phương trình đường chuẩn: Abs = aC + b (C: nồng độ mgN/l)
Phân tích mẫu môi trường
Lọc mẫu để loại bỏ cặn.
Hút 2 ml mẫu đã lọc cho vào bát sứ, tiến hành các bước đối với đường chuẩn.
Tính kết quả
Cđo =

Abs  b
(mg/l)
a

Cmẫu = Cđo x f (mg/l)
Trong đó: f là hệ số pha loãng
Nitrit đƣợc xác định theo phƣơng pháp đo quang với hệ thuốc thử Griss
(theo Standard Method 1995), đo quang tại bƣớc sóng 430 nm trên thiết bị UVVis spectrophotometer 2450 (Shimadzu- Nhật bản).
Nguyên tắc
Ion NO2- trong nước được xác định thông qua hợp chất phức màu tím hồng ở
pH = 2 - 2,5 bởi liên kết diazo của sulfanilamide với N - (1 - Naphthyl) – ethylene
diamine đihydroclorua.
Hóa chất
Dung dịch chuẩn 1000 mgN/l: 1,232g NaNO2 pha trong bình 250 ml.
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Dung dịch chuẩn 5mgN/l:
Dung dịch chuẩn 1mgN/l
Thuốc thử NO2- là hỗn hợp của 4g (NH2C6H4SO2NH4) 4 amino benzen
sufonamid trong 10 ml axit H3PO4 và 50 ml nước thêm 0,2g N - (1- naphtyl) 1,2
diamino etan dihydroclorua (C13H15N2 - 2HCl) lắc kỹ rồi định mức đến vạch 100 ml
Cách tiến hành
Xây dựng đường chuẩn: chuẩn bị 9 bình định mức 50 ml, đánh số từ 0 - 8

Nồng độ chuẩn
làm việc (mgN/l)
Thể tích hút dd
chuẩn (ml)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

1

5

5

5

5

5

5

0

0,5

2,5

1

2

4

6

8

10

Nước cất (ml)

10

Thuốc thử (ml)

0,5

Định mức 50 ml, đợi 15 phút rồi đem đi đo quang ở  = 540 nm
C (mgN/l)

0

0,01

0,05

0,1

Abs

0 0,011 0,068 0,144

0,2
0,29

0,4

0,6

0,8

1

0,549 0,854 1,114 1,432

Phương trình đường chuẩn Abs = aC + b (C: nồng độ mgN/l).
Phân tích mẫu:
Nếu pH > 10 thì phải diều chỉnh về pH = 6 bằng HCl 1 : 3
Lấy 10 - 20ml mẫu + 0,5 ml thuốc thử rồi định mức 50ml, để yên 15 phút rồi
đem đi đo quang ở bước sóng 540 nm.
Tính kết quả
Cđo =

Abs  b
(mg/l)
a

Cmẫu = Cđo x f (mg/l)
Trong đó: f là hệ số pha loãng

40

Tổng nitơ xác định theo tiêu chuẩn Việt Nam, TCVN 6638: 2000 (ISO
10048: 1991).
COD đƣợc xác định theo tiêu chuẩn Việt Nam, TCVN 6491: 1999 (ISO
6060: 1989). Chất lƣợng nƣớc – xác định nhu cầu oxy hóa học (COD)
Nguyên tắc:
Trong môi trường axit H2SO4 đặc, Ag2SO4 làm xúc tác các chất hữu cơ sẽ bị
oxy hóa hoàn toàn bởi K2Cr2O7 với điều kiện đun nóng mẫu ở nhiệt độ 150oC trong
120 phút. Bằng cách cho một lượng K2Cr2O7 dư chính xác để oxy hóa hoàn toàn
tổng hàm lượng chất hữu cơ. Chuẩn lượng K2Cr2O7 dư bằng dung dịch chuẩn Fe2+
với chỉ thị Ferroin, điểm tương đương xuất hiện khi dung dịch chuyển từ xanh lục
sang nâu đỏ. Kết thúc chuẩn độ.
Hóa chất:
Axit H2SO4 đặc
Dung dịch bạc sunfat/ axit sunfuric: cân 27,5 g Ag2SO4 trong 500 ml axit H2SO4
đặc.
Dung dịch K2Cr2O7 0,1N: cân 4,903 g K2Cr2O7 cho vào khoảng 500 ml nước
cất, thêm 167 ml axit H2SO4 đặc để nguội, thêm tiếp 33,3 g HgSO4 lắc đều cho tan
hết rồi định mức 1000 ml.
Dung dịch [(NH4)2Fe(SO4)2.6H 2O] 0,1N: cân 39,2 g sắt (II) amoni sunfat
thêm 20 ml axit H2SO4 đặc rồi định mức 1000ml.
Chỉ thị Feroin: hòa 0,7g FeSO4.7H2O thêm tiếp 1,485g 1,10 – phenantrolin
ngậm 1 nnước rồi định mức lên 100 ml.
Cách tiến hành
Mẫu môi trường
Hút 2,5 ml mẫu cho vào ống phá mẫu COD.
Thêm 3,5 ml AgSO4/H2SO4 vào ống phá mẫu COD.
Cuối cùng thêm 1,5 ml K2Cr2O7 0,1N.
Đậy nắp ống COD, lắc đều và phá mẫu trong bếp nung COD trong 120 phút ở
nhiệt độ 1500C.
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Mẫu trắng làm tương tự
Tính kết quả
COD =

(V2  V1 ).N .8.1000
(mg/l)
V

Trong đó:
N: Nồng độ đương lượng của dung dịch Fe2+ dùng chuẩn độ (N)
V1: Thể tích dung dịch Fe2+ 0,05N để chuẩn độ mẫu thực(ml)
V2: Thể tích dung dịch Fe2+ 0,05N để chuẩn độ mẫu trắng(ml)
V: Thể tích mẫu lấy để phân tích (ml)
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CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. SỰ THAY ĐỔI DO TRONG HỆ THÍ NGHIỆM

Hình 3a

Hình 3b

Hình 3.1. Sự tha đổi DO tron các thi t bị tron một mẻ xử lý

Nhận xét: Kết quả ở Hình 3a cho thấy, với cả hai hệ thiết bị thí nghiệm, trong
các giai đoạn không sục khí, tức là giai đoạn cấp tháo nước đồng thời và giai đoạn
đoạn lắng, DO giảm; còn trong giai đoạn sục khí, DO sẽ tăng dần với tốc độ tăng
phụ thuộc vào chế độ tải trọng và chế độ sục khí. DO ở chế độ tải trọng COD và TN
thấp hơn (chế độ IV) cao hơn DO ở chế độ tải trọng COD và TN cao hơn (chế độ
V). Kết quả này là do, khi tải trọng COD và TN tăng thì lượng oxy tiêu thụ cho quá
trình oxy hóa chất hữu cơ và nitrit/nitrat hóa amoni sẽ tăng, dẫn đến DO giảm. Ở hệ
thiết bị C2, do quá trình sục khí trong giai đoạn đầu được tiến hành ở lưu lượng
thấp, DO trong giai đoạn đầu của giai đoạn phản ứng luôn rất thấp (< 0,5 mg/L); sau
đó khi tăng lưu lượng sục khí, DO trong hệ tăng dần, nhưng luôn thấp hơn rõ rệt so
với hệ thiết bị C1. DO thấp trong giai đoạn đầu của giai đoạn phản ứng sẽ thuận lợi
cho quá trình khử nitrit/nitrat.
Hình 3b cho thấy, có sự khác biệt rõ rệt về DO ở các vùng sục khí và không
sục khí đối với cả hai hệ thiết bị C1 và C2. DO thấp hơn trong vùng không sục khí
sẽ đảm bảo cho quá trình khử nitrit/nitrat xảy ra thuận lợi hơn trong vùng này.
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3.2. ẢNH HƢỞNG CỦA TẢI TRỌNG COD, NITƠ ĐẾN HIỆU SUẤT XỬ LÝ
COD, N-AMONI, TN
Trần Đức Hạ [24] đã chỉ ra rằng, để thực hiện quá trình nitrat hóa hoàn toàn
thì tải trọng bùn là 0,05 – 0,2 kg BOD5/kg bùn.ngày. Ở nghiên cứu này, nồng độ
MLSS trong cột SBAR luôn được duy trì khoảng 6000 mg/L, thể tích làm việc là 15
lít nên ứng với tải trọng bùn đó thì tải trọng COD (BOD) trong nghiên cứu này sẽ là
từ 0,3 – 1,44 kg BOD5/m3.ngày.
Vì vậy, trong nghiên cứu này sẽ khảo sát khoảng tải trọng COD từ 1,0 – 1,5 kg
COD/m3.ngày. Chế độ nghiên cứu về ảnh hưởng của tải trọng COD và tải trọng nitơ
đã chỉ ra rằng, ở tỉ lệ 5/1 cho hiệu quả xả lý COD cũng như nitơ tốt nhất, cùng với
đó, chế độ nghiên cứu về ảnh hưởng của tỉ lệ thời gian thiếu khí/ hiếu khí cho kết
quá là ở tỉ lệ 70/75 và 90/55 (phút/phút) cho hiệu suất xử lý cả COD và nitơ tốt
nhất.
3.2.1. Ảnh hƣởng của tải trọng đến hiệu suất xử lý COD

Hình 3.2.

iệu suất xử lý OD

các ch độ khác nhau

Nhận xét: Hình 3.2 cho thấy hiệu suất xử lý COD trung bình ở tất cả các chế độ
khá ổn định và luôn đạt trên 95%. Theo thời gian vận hành, mặc dù tải trọng COD
cũng như tải trọng TN được tăng dần nhưng hiệu suất xử lý COD của cả hai hệ thiết
bị có xu hướng ổn định hơn và đạt trung bình 97% ở các chế độ III – V. Khả năng
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xử lý COD của hai hệ thiết bị là tương đương. COD sau xử lý ở các chế độ III – V
phần lớn luôn nhỏ hơn 75 mg/L đối với cả hai hệ thiết bị. Kết quả này cho thấy,
trong khoảng khảo sát, tải trọng COD hầu như chưa ảnh hưởng đến hiệu suất xử lý
COD đối với cả hai hệ thiết bị.
Tốc độ xử lý COD của hai thiết bị được thể hiện trong Hình 3.3. Kết quả cho
thấy, trong khoảng nghiên cứu, OLR 0,9 – 1,61 kg COD/m3.ngày, tốc độ xử lý
COD tăng tuyến tính và gần bằng 97% OLR. Tốc độ xử lý COD của hai thiết bị là
tương đương.

Hình 3.3. Quan hệ iữa tốc độ xử lý OD và tải trọn

OD

3.2.2. Ảnh hƣởng của tải trọng N-amoni đến hiệu suất xử lý N-amoni
Kết quả nhận được ở Hình 3.4 cho thấy, tương tự như trường hợp COD, hiệu
suất xử lý amoni của cả hai hệ thiết bị gần như đã đạt được giá trị ổn định chỉ sau
khoảng một tuần khởi động. Các hệ thí nghiệm nhanh chóng đạt được trạng thái ổn
định là do lượng bùn hoạt tính ban đầu sử dụng để khởi động là khá lớn (5.000
mg/L), đồng thời nguồn bùn hoạt tính được lấy từ hệ thống hiếu khí – thiếu khí nên
có hoạt tính nitrit/nitrat hóa và khử nitrit/nitrat cao.
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Hình 3.4 cũng chỉ ra rằng, hiệu suất xử lý N-amoni của hai thiết bị là tương đương,
trung bình đều đạt trên 99% và nồng độ amoni trung bình sau xử lý đều dưới 1 mg/L.

Hình 3.4. Quan hệ iữa tải trọn

-amoni và hiệu suất xử lý -amoni

Trong thiết bị SBR cải tiến tồn tại cả hai vùng hiếu khí và thiếu khí, nên xảy
ra cùng lúc cả hai quá trình nitrit/nitrat hóa và khử nitrit/nitrat trong cùng một giai
đoạn phản ứng được biểu diễn bởi các phương trình phản ứng như dưới đây.
Các phản ứng nitrit/nitrat hóa:
Nitrit hóa:
NH4+ + 1,5O2  NO2- + 2H+ + H2O

(1)

Nitrat hóa nitrit:
NO2- + 0,5O2  NO3-

(2)

Các phản ứng khử nitrit/nitrat:
Khử nitrit:
a NO2- + 3 CxHyOz  a/2 N2 + 3x CO2 + b H2O + a OH-

(3)

Trong đó, CxHyOz: cơ chất hữu cơ, a = (4x + y – 2z), b = (y + z – 2x)
Khử nitrat thành nitrit:
a NO3- + 2 CxHyOz  a NO2- + 2x CO2 + y H2O

(4)

Mặt dù DO trong thiết bị C2, trong phần lớn thời gian của mỗi mẻ xử lý, thấp
hơn nhiều so với DO trong thiết bị C1 (Hình 3.1a), nhưng hiệu suất xử lý N-amoni
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vẫn cao tương đương thiết bị C1. Điều này được lý giải là do lượng không khí cấp
cho thiết bị C2 thấp hơn nhưng vẫn đủ, tối thiểu là cho bước nitrit hóa theo phản
ứng (1) xảy ra hoàn toàn. Mặt khác, ở điều kiện DO thấp, quá trình khử nitrit/nitrat
xảy ra theo các phản ứng (3) và (4) xảy ra càng dễ dàng, làm giảm lập tức lượng
nitrit/nitrat sinh ra, điều này thúc đẩy quá trình nitrit hóa nhanh hơn. Nghiên cứu
của Peng D. và cộng sự (2001) cũng đã cho thấy, hiệu suất loại amoni trong thiết bị
SBR cũng xảy ra với hiệu suất cao ngay cả ở điều kiện DO thấp dưới 0,8 mg/L [10].
Với SBR thông thường, chế độ sục khí có ảnh hưởng rõ rệt đến hiệu suất xử
lý amoni [4, 7]. Trong nghiên cứu này, hai thiết bị C1 và C2 được vận hành ở các
điều kiện DO rất khác biệt nhau, nhưng hiệu suất xử lý amoni của cả hai thiết bị đều
rất cao và ổn định. Kết quả này cho thấy, SBR cải tiến như trong nghiên cứu này ít
bị ảnh hưởng bởi tốc độ sục khí và do đó có tính ổn định cao.
Kết quả thu được tại Hình 3.5 cho thấy tốc độ xử lý N-Amoni ổn định và
tương đương nhau ở cả hai thiết bị C1 và C2, đạt gần 100% tại các chế độ tải trọng
N-amoni khác nhau. Trong khoảng tải trọng nghiên cứu, tốc độ xử lý N-amoni của
cả hai thiết bị tăng tuyến tính với tải trọng N-amoni và đều đạt 99,9% tải trọng Namoni.

Hình 3.5. Quan hệ giữa tốc độ xử lý N-amoni và tải trọng N-amoni
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Như vậy có thể thấy rằng trong khoảng tải trọng nghiên cứu, hiệu suất và tốc
độ xử lý cả COD và N-amoni đều ổn định và đạt giá trị cao. Trong nghiên cứu này,
nồng độ và tải trọng của COD và N-amoni chưa ảnh hưởng đến hiệu suất xử lý của
COD và N-amoni.
3.2.3. Ảnh hƣởng của tải trọng TN đến hiệu suất xử lý TN
Hiệu suất xử lý TN được trình bày ở Hình 3.6 và Hình 3.7. Kết quả thu được
cho thấy, thời gian khởi động để các hệ thiết bị đạt được hiệu suất xử lý TN ổn định
kéo dài hơn so với các trường hợp của COD và N-amoni, 21 ngày đối với thiết bị
C2 và khoảng 30 ngày đối với thiết bị C1. Sau khi ổn định, hiệu suất xử lý TN của
thiết bị C1 đạt khá cao, trung bình 88 – 92 % ở các chế độ III – V. So với thiết bị
C1, thiết bị C2 có khả năng đạt được trạng thái ổn định nhanh hơn, hiệu suất xử lý
cao hơn và ổn định hơn. Hiệu suất xử lý TN trung bình của thiết bị C2 ở các chế độ
III và IV là 97%, còn ở chế độ V có giảm đôi chút, trung bình 94%. Mặc dù tốc độ
xử lý TN ở chế độ V cao hơn ở chế độ III và IV, hiệu suất xử lý TN ở chế độ V có
giảm đi, điều đó chứng tỏ rằng ở chế độ này tải trọng TN bắt đầu ảnh hưởng đến
hiệu suất xử lý, do đó tốc độ xử lý không còn tuyến tính với tải trọng cấp vào.
Các kết quả trên cho thấy rằng, hiệu suất xử lý TN của thiết bị C2 đã được
nâng cao đáng kể so với thiết bị C1. Hiệu suất xử lý TN của thiết bị C2 cao hơn và
ổn định hơn thiết bị C1 là do DO trong thiết bị C2 thấp hơn, nên quá trình khử
nitrit/nitrat (phản ứng (3) và (4)) xảy ra thuận lợi hơn.

Hình 3.6. Hiệu suất xử lý TN

các ch độ khác nhau

48

Hình 3.7. Quan hệ iữa tải trọn T và hiệu suất xử lý T
Tốc độ xử lý TN của hai thiết bị có sự khác biệt rõ rệt, tốc độ xử lý của C2
lớn hơn của C1. Tốc độ xử lý TN trung bình của C1 tại các chế độ III – V lần lượt
là 0,14 ± 0,01 ; 0,20 ± 0,01; 0,3 ± 0,02 kg N-amoni/m3.ngày. Trong khi đó, tốc độ
xử lý TN trung bình của C2 trong cùng chế độ thí nghiệm cao hơn, lần lượt là 0,16
± 0,01; 0,21 ± 0,01; 0,3 ± 0,02 kg N-amoni/m3.ngày. Các kết quả này cho thấy, tốc
độ xử lý ở chế độ V cao hơn chế độ III và IV ở cả hai thiết bị. Tuy nhiên, hiệu suất
xử lý tại chế độ V có giảm so với chế độ III và IV, điều đó chứng tỏ rằng ở mức tải
trọng khoảng 0,31 kg TN/m3.ngày bắt đầu ảnh hưởng đến hiệu suất xử lý.
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Hình 3.8. Quan hệ iữa tải trọn T và tốc độ xử lý T
3.3. ẢNH HƢỞNG CỦA TỶ LỆ COD/TN ĐẾN HIỆU SUẤT XỬ LÝ CỦA
COD, N-AMONI VÀ TN
Sau khi hệ thống thí nghiệm ổn định (sau giai đoạn thích nghi) tiến hành
nghiên cứu về ảnh hưởng của tỉ lệ COD/TN đến hiệu suất xử lý COD và nitơ trên
thiết bị SBAR với các điều kiện thí nghiệm như trên bảng 2.3
Như chúng ta đã biết, để thực hiện quá trình khử N-nitrat thì một trong những
điều kiện bắt buộc là phải có nguồn cơ chất hữu cơ (BOD) và phương trình của quá
trình này như sau:
NO3- + 5 CxHyOz → (4x+y-2z)/2 N2 + 5x CO2 + (2y+z-2x) H2O + (4x+y-2z) OHNhư vậy để khử 1kg N-nitrat thì cần (5M/14(4x+y-2z)) kg cơ chất hữu cơ CxHyOz
(với M là khối lượng phân tử cơ chất hữu cơ CxHyOz)
Mà 1 kg cơ chất hữu cơ CxHyOz tương ứng với ((16(2x + y/2 – z))/M) kg BOD theo
phương trình sau:
CxHyOz + (2x + y/2 –z)/2 O2 → xCO2 + y/2 H2O
Vì vậy để khử 1 kg N-nitrat sẽ cần [5M/14(4x + y – 2z)] × [16(2x + y/2 – z)/M] ≈
2,86 kg BOD cơ chất hữu cơ CxHyOz
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Trong nghiên cứu này, giai đoạn thiếu khí của thiết bị SBAR (giai đoạn khử
nitrat) thì vẫn được sục khí (mặc dù ở mức thấp) nên có thể vẫn xảy ra quá trình ô
xy hóa chất hữu cơ. Vì vậy, trong nghiên cứu này sẽ thực hiện các chế độ nghiên
cứu về ảnh hưởng của COD/TN từ tỉ lệ thấp nhất là 4.3/1.
3.3.1. Ảnh hƣởng của tỷ lệ COD/TN đến hiệu suất xử lý COD
Hình 3.9 thể hiện hiệu suất xử lý COD ở các tỷ lệ COD/TN khác nhau. Kết
quả cho thấy ở các tỷ lệ COD/TN khác nhau, hiệu suất xử lý COD đều đạt trên 94%
trên cả hai thiết C1 và C2. Hiệu suất xử lý COD của C2 ổn định hơn, gần như
không bị ảnh hưởng khi giảm tỷ lệ COD/TN, đạt từ 96,8% – 97,9%. Trong khi đó,
hiệu suất xử lý COD của C1 đạt khá cao và ổn định tương tự C2 trong khoảng tỷ lệ
COD/TN 5/1 – 6/1, nhưng giảm và kém ổn định hơn khi giảm tỷ lệ COD/TN trung
bình 4,3 ± 0,1/1, hiệu suất COD giao động 94,9 ± 1,2%.

Hình 3.9. Ảnh hư n c a tỷ lệ OD : T đ n hiệu suất xử lý OD
3.3.2. Ảnh hƣởng của tỷ lệ COD/TN đến hiệu suất xử lý TN
Hiệu suất xử lý TN có sự khác biệt nhiều giữa các tỷ lệ COD/TN khác nhau,
cũng như có sự khác biệt giữa hai thiết bị C1 và C2. Kết quả tại Hình 3.11 cho thấy
xu thế giảm dần hiệu suất xử lý TN rõ rệt khi giảm tỷ lệ COD/TN từ trung bình
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5,7/1 xuống 4,3/1. Tại tỷ lệ trung bình 5,7/1 hiệu suất xử lý TN trung bình của C1
và C2 lần lượt là 92,0% và 97,5%. Khi giảm tỷ lệ COD/TN xuống còn 4,3/1, hiệu
suất xử lý TN của C1 và C2 giảm tương ứng xuống còn 81,1% và 89,7%.
Kết quả trên là do tỷ lệ COD/TN thấp dẫn đến sự thiếu hụt nguồn cơ chất
cho quá trình khử nitrit/nitrat, do đó quá trình này xảy ra không hoàn toàn. Kết quả
này dẫn đến hiệu suất xử lý TN thấp và hàm lượng N-nitrat trong nước thải sau xử
lý tăng cao, từ 18,5 ± 1,6 mg/L và 4,2 ± 1,4 mg/L lần lượt của C1và C2 tại tỷ lệ
COD/TN trung bình 5,7/1 đến 87,5 ± 18 mg/L và 49,8 ± 8,6 mg/L lần lượt của C1
và C2 tại tỷ lệ COD/TN trung bình 4,3/1. Kết quả nghiên cứu này phù hợp với
nghiên cứu của một số nghiên cứu trước đây.

Hình 3.10. Ảnh hư n c a tỷ lệ OD : T đ n hiệu suất xử lý T
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Thiết bị SBR cải tiến được chia thành hai vùng, sục khí và không sục khí
thông nhau ở cả phía trên mặt và dưới đáy với quy trình cấp - tháo nước kết hợp có
khả năng xử lý đồng thời các chất hữu cơ và nitơ trong nước thải chế biến mủ cao
su sau xử lý kỵ khí với hiệu quả xử lý được nâng cao rõ rệt so với thiết bị SBR
thông thường.
1. Về ảnh hƣởng của tải trọng hữu cơ và tải trọng nito đến hiệu suất xử lý:
Hiệu suất xử lý COD có thể thấy ngay do cả hai hệ thiết bị có khoảng thời gian
ngắn khởi động ngắn .Sau xử lý ở các chế độ thí nghiệm luôn đạt được hiệu
suất cao và ở C2 có tính ổn định cao hơn. Kết quả này đạt được cũng là do
lượng bùn hoạt tính đưa vào hệ thống phù hợp và nguồn bùn có hoạt tính cao
2. Về ảnh hƣởng của tỉ lệ COD/TN:
-

Ở các tỷ lệ COD/TN khác nhau, hiệu suất xử lý COD tương đối ổn

định và đều đạt trên 94% trên cả hai thiết bị c1 và c2.
-

Hiệu suất xử lý COD của c2 ổn định hơn, gần như không bị ảnh

hưởng khi giảm tỷ lệ COD/TN, đạt trên 95%
-

Hiệu suất xử lý 2 hệ đạt trạng thái ổn định nhất ở các khoảng tỉ lệ

COD/TN 5/1 – 6/1 và đạt hiệu suất cáo khoảng trên 95%
3. Kết quả nghiên cứu đánh giá tính ổn định của thiết bị: Kết quả cho thấy,
hiệu quả xử lý chất hữu cơ và nitơ của thiết bị rất tốt và ổn định.
Kết luận chung:
Với SBR thông thường, chế độ sục khí có ảnh hưởng rõ rệt đến hiệu suất xử
lý amoni . Trong nghiên cứu này, hai thiết bị C1 và C2 được vận hành ở các điều
kiện DO rất khác biệt nhau, nhưng hiệu quả xử lý amoni của cả hai thiết bị đều rất
cao và ổn định. Kết quả này cho thấy, SBR cải tiến như trong nghiên cứu này ít bị
ảnh hưởng bởi tốc độ sục khí và do đó có tính ổn định cao.
Trong thiết bị SBR cải tiến, các quá trình nitrit/nitrat hóa và khử nitrit/nitrat
được thực hiện đồng thời chỉ trong một chu trình phản ứng, không cần tách riêng các
giai đoạn thiếu khí và hiếu khí, không cần dùng thiết bị khuấy trộn nên qui trình vận
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hành được đơn giản hóa và thiết bị kiểu này có khả năng tiết kiệm năng lượng cao.
Kiến nghị:
Vì đây mới là bước đầu nghiên cứu về hiệu quả xử lý đồng thời chất hữu cơ
và nitơ trên hệ thiết bị SBR với nước thải mủ cao su được lấy trực tiếp từ nhà máy
sản xuất, cho kết quả rất tốt nên có thể tiếp tục nghiên cứu hiệu quả xử lý COD, nitơ
đối nước thải thực tế như nước thải chăn nuôi lợn, nước thải chế biến thủy sản,
nước thải lò giết mố gia súc... hay nghiên cứu tạo bùn hạt hiếu khí kết hợp với quá
trình xử lý sinh học kỵ khí
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