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A. Mục tiêu  

1. Kiến thức: 

- Sinh viên hiểu được khái niệm về nước thải và một số thông số quan 

trọng của nước thải. 

- Hiểu được các nguyên tắc lựa chọn công nghệ xử lý nước thải. 

- Hiểu được tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải. 

- Hiểu được các giai đoạn xử lý nước thải. 

2. Kỹ năng: 

- Sinh viên biết vận dụng các thông số vào quá trình xử lý nước thải. 

- Biết lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phù hợp với thực tế. 

3. Thái độ: 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học và tích cực 

nghiên cứu tài liệu học tập. 

- Có lựa chọn đúng đắn khi tiến hành xử lý nước thải trong thực tế. 

B. Tài liệu giảng dạy 

- Tài liệu chính: Nguyễn Thị Minh Huệ (2016), Bài giảng Công nghệ môi 

trường, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thái Nguyên. 

- Tài liệu tham khảo:  

Trịnh Thị Thanh – Trần Yêm – Đồng Kim Loan (2004), Giáo trình Công nghệ 

môi trường, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, Hà Nội. 

Dư Ngọc Thành (2012), Bài giảng Công nghệ môi trường, Tài liệu lưu hành nội 

bộ trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. 

C. Nội dung  

1.1. Nƣớc thải 

Nước thải là chất thải lỏng được thải ra sau quá trình sử dụng của con 

người và đã bị thay đổi tính chất ban đầu của chúng. 

Các khuynh hướng thay đổi chất lượng nước dưới ảnh hưởng của các hoạt 

động của con người bao gồm: 

- Thay đổi giá trị pH của nước ngọt do ô nhiễm bởi H2SO4, HNO3 từ khí 

quyển và nước thải công nghiệp, tăng hàm lượng SO4
2-

 và NO3
-
 trong nước. 



- Tăng hàm lượng các ion Ca
2+

, Mg
2+

,... trong nước ngầm và nước sông do 

nước mưa hòa tan, phong hóa các quặng cacbonat. 

- Tăng hàm lượng các ion kim loại nặng trong nước tự nhiên, trước hết là 

Pb
2+

, Cd
2+

, As
2+

, Zn
2+

,... và các anion PO4
3-

, NO
3-

, NO
2-

,...  

- Tăng hàm lượng các muối trong nước bề mặt và nước ngầm do chúng đi 

vào môi trường nước cùng nước thải, từ khí quyển và từ chất thải rắn. 

- Tăng hàm lượng các hợp chất hữu cơ, trước hết là các chất hữu cơ khó 

phân hủy sinh học (các chất hoạt động bề mặt, thuốc trừ sâu,...) 

- Giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước tự nhiên do các quá trình oxy hóa 

liên quan đến quá trình phú dưỡng các nguồn chứa nước và khoáng hóa các hợp 

chất hữu cơ,... 

- Giảm độ trong của nước, tăng khả năng của ô nhiễm nước tự nhiên do 

các nguyên tố phóng xạ. 

- Làm tăng nhiệt độ của nước. Nhiệt độ của nước tăng có thể tác động tiêu 

cực đến hệ sinh thái, hàm lượng oxy hòa tan trong nước giảm khi nhiệt độ tăng. 

Thông thường nước thải được phân loại theo nguồn gốc phát sinh ra chóng. 

Đó cũng là cơ sở cho việc chọn lựa các biện pháp hoặc công nghệ xử lý. Theo 

cách phân loại này có các loại nước thải dưới đây: 

- Nước thải sinh hoạt là nước thải từ các khu dân cư, khu vực hoạt động 

thương mại, công sở trường học và các cơ sở tương tự khác. 

Nước thải sinh hoạt là hỗn hợp phức tạp thành phần các chất , trong đó chất 

bẩn thuộc nguồn gốc hữu cơ thường tồn tại dưới thành phần không hoà tan, dạng 

keo và dạng hoà tan. Thành phần và tính chất của chất bẩn phụ thuộc vào mức 

độ hoàn thiện thiết bị, trạng thái làm việc của hệ thống mạng lưới vận chuyển, 

tập quán sinh hoạt của người dân, mức sống xã hội, điều kiện tự nhiên… do tính 

chất hoạt động của đô thị mà chất bẩn của nước thải thay đổi theo thời gian và 

không gian. Để tiện lợi người ta quy ước thành phần, tính chất của nước thải 

sinh hoạt là tương đối ổn định. 

- Nước thải công nghiệp (hay còn gọi là nước thải sản xuất). Nước thải 

công nghiệp là nước thải từ các nhà máy đang hoạt động, có cả nước thải sinh 

hoạt nhưng trong đó nước thải công nghiệp là chủ yếu. Nước thải sinh hoạt bao 

gồm: nước thải sinh hoạt từ khâu chuẩn bị, chế biến thức ăn tại các nhà hàng xí 

nghiệp, nước sinh hoạt của công nhân trong giờ làm việc và nước thải tắm của 

công nhân. 



Thành phần và tính chất của nước thải công nghiệp phụ thuộc vào nhiều 

yếu tố (lĩnh vực sản xuất công nghiệp, chế độ công nghệ, lưu lượng đơn vị tính 

trên sản phẩm…) và rất đa dạng. Trong các thành phố phát triển, khối lượng 

nước thải công nghiệp chiếm khoảng 30-35% tổng lưu lượng nước thải đô thị. 

- Nước thấm qua: Đây là nước mưa thấm qua các hệ thống cống bằng nhiều 

cách khác nhau qua các khớp nối, các ống có khuyết tật hoặc thành của hè ga. 

- Nước thải tự nhiên: Nước mưa được xem như nước thải tự nhiên. Ở những 

thành phố hiện đại, nước thải tự nhiên được thu gom theo mét hệ thống thoát riêng. 

* Các đặc điểm chính của nước thải 

a) Đặc điểm vật lý 

Theo trạng thái vật lý, các chất bẩn trong nước thải được chia thành: 

- Các chất không hoà tan ở dạng lơ lửng, kích thước lớn hơn 10
-4

 mm, có 

thể ở dạng huyền phù, nhũ tương hoặc dạng sợi, giấy, vải, cây, cỏ… 

- Các tạp chất bẩn dạng keo với kích thước dạng hạt trong khoảng 10
-4

 đến 

10
-6

 mm. 

- Các chất bẩn dạng tan có kích thước nhỏ hơn 10
-4

  mm, có thể ở dạng 

phân tử hoặc phân ly thành ion. 

- Nồng độ các chất bẩn trong nước thải có thể đậm đặc hoặc loãng tuỳ thuộc 

tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt và lượng nước thải công nghiệp hoà lẫn vào. 

b) Đặc điểm hoá học 

Nước thải chứa các hợp chất hoá học dạng vô cơ như sắt, magie, canxi, 

silic, nhiều chất hữu cơ sinh hoạt như phân, nước tiểu và các chất thải 

khác như cát, sét, dầu, mỡ. Nước thải vừa xả ra thường có tính kiềm, nhưng dần 

trở nên có tính axit vì thối rữa từ các chất hữu cơ có xuất xứ từ động vật và thực 

vật. Những chất hữu cơ trong nước thải có thể chia thành các chất nitơ và các 

chất cacbon. Các hợp chất chứa nitơ chủ yếu như ure, protein, amin, axit amin… 

Các hợp chất chứa cacbon nhmì, xà phòng, hydro cacbon trong đó có cả 

xenlulo… từ chất thải công nghiệp lẫn vào làm cho thành phần và tính chất nước 

thải càng thêm đa dạng. 

c) Đặc điểm sinh vật, vi sinh vật 



Nước thải sinh hoạt chứa vô số sinh vật, chủ yếu là vi sinh với số lượng từ 

105- 106 tế bào trong 1 ml. Nguồn chủ yếu đưa vi sinh vật vào nước thải là phân, 

nước tiểu và đất cát. 

Tế bào vi sinh hình thành từ chất hữu cơ, nên tập hợp vi sinh có thể coi là 

một phần của tổng hợp chất hữu cơ trong nước thải. Phần này sống, hoạt động, 

tăng trưởng để phân huỷ phần hữu cơ còn lại của nước thải. 

Vi sinh trong nước thải thường được phân biệt theo hình dạng. Vi sinh xử 

lý nước thải có thể phân làm ba nhóm: vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật. 

Vi khuẩn dạng nấm có kích thước lớn hơn vi khuẩn và không có vai trò 

trong quá trình phân huỷ ban đầu của các chất hữu cơ trong quá trình xử lý nước 

thải, chúng thường phát triển kết thành lưới nổi trên mặt nước gây cản trở dòng 

chảy và quá trình thuỷ động học. 

Nguyên sinh động vật đặc trưng bằng một vài giai đoạn hoạt động trong 

quá trình sống của nó. Thức ăn chính của chúng là vi khuẩn nên chúng là chất 

chỉ thị quan trọng thể hiện hiệu quả xử lý nước thải. 

1.2. Một số thông số quan trọng của nƣớc thải 

- Hàm lượng chất rắn: Là thành phần vật lý đặc trưng quan trọng nhất của 

nước thải, nó bao gồm các chất rắn nổi, lơ lửng, keo và hòa tan. Tổng chất rắn 

được xác định là phần còn lại sau khi cho bay hơi mẫu nước trên bếp cách thủy, 

tiếp đó sấy khô ở nhiệt độ 103oC cho tới khi trọng lượng không đổi. 

- Hàm lượng oxy hòa tan (DO – Dissolved Oxygen): Là một trong những 

chỉ tiêu quan trọng nhất của nước, vì oxy không thể thiếu được đối với tất cả các 

sinh vật sống trên cạn cũng như dưới nước. Oxy duy trì quá trình trao đổi chất, 

sinh ra năng lượng cho sự sinh trưởng, sinh sản và tái sản xuất. Oxy là chất khí 

khó hòa tan trong nước, không tác dụng với nước về mặt hóa học, độ hòa tan 

của nó phụ thuộc vào các yếu tố như áp suất, nhiệt độ và các đặc tính của nước. 

Nồng độ bão hòa của oxy trong nước ở nhiệt độ cho trước thường nằm trong 

khoảng 8 -15 mg/l. 

- Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD – Biochemical Oxygen Demand): Là chỉ 

tiêu thông dụng nhất để xác định mức độ ô nhiễm của nước thải đô thị và chất 

thải trong nước thải công nghiệp. BOD được định nghĩa là lượng oxy vi sinh vật 

đã sử dụng trong quá trình oxy hóa các chất hữu cơ. 



Chất hữu cơ + O2 
vi khuẩn

 CO2 + H2O + tế bào mới + sản phẩm cố định 

BOD biểu thị lượng các chất hữu cơ trong nước có thể bị phân hủy bằng 

các vi sinh vật. BOD5 là lượng oxy cần thiết để oxy hóa hết các chất hữu cơ và 

sinh hóa do vi khuẩn (có trong nước nói chung và nước thải nói riêng) gây ra, 

với thời gian xử lý nước là 5 ngày ở điều kiện nhiệt độ là 20°C.  

BOD2 là lượng oxy cần thiết để oxy hóa hết các chất hữu cơ và sinh hóa do vi 

khuẩn (có trong nước nói chung và nước thải nói riêng) gây ra, với thời gian xử 

lý nước là 2 ngày ở điều kiện nhiệt độ là 20°C. 

- Nhu cầu oxy hóa học (COD – Chemical Oxygen Demand): Là chỉ số 

biểu thị hàm lượng chất hữu cơ trong nước thải và mức độ ô nhiễm nước tự 

nhiên. COD được định nghĩa là lượng oxy cần thiết cho quá trình oxy hóa hóa 

học các chất hữu cơ trong mẫu nước thải thành CO2 và H2O. Lượng oxy này 

tương đương với hàm lượng chất hữu cơ có thể bị oxy hóa được xác định khi sử 

dụng một tác nhân oxy hóa hóa học mạnh trong môi trường axit. 

Chỉ số COD biểu thị cả lượng các chất hữu cơ không thể bị oxy hóa bằng 

vi sinh vật, do đó nó có giá trị cao hơn BOD. 

- Các chất dinh dưỡng: 

+ Hàm lượng nitơ: Vì nitơ là nguyên tố chính xây dựng tế bào tổng hợp 

protein nên số liệu về chỉ tiêu nitơ sẽ rất cần thiết để xác định khả năng có thể 

xử lý một loại nước thải nào đó bằng các quá trình sinh học. Chỉ tiêu hàm lượng 

nitơ trong nước cũng được xem như là chất chỉ thị tình trạng ô nhiễm của nước 

vì NH3 tự do là sản phẩm phân hủy các chất chứa protein, nghĩa là ở điều kiện 

hiếu khí xảy ra quá trình oxy hóa. 

+ Hàm lượng photpho: Ngày nay người ta quan tâm nhiều hơn đến việc 

kiểm soát hàm lượng các hợp chất photpho trong nước mặt, trong nước thải sinh 

hoạt và trong nước thải công nghiệp thải vào trong nguồn nước. Vì nguyên tố 

này là một trong những nguyên nhân chính gây ra sự phát triển ‖bùng nổ‖ của 

tảo ở một số nguồn nước mặt. 

+ Hàm lượng sunfat: Ion sunfat thường có trong nước cấp sinh hoạt cũng 

như trong nước thải. 

+ Chỉ thị chất lượng về vi sinh của nước: Chất lượng về mặt vi sinh của 

nước thường được biểu thị bằng nồng độ của vi khuẩn chỉ thị - đó là những vi 

khuẩn không gây bệnh và về nguyên tắc đó là nhóm trực khuẩn (coliform). 

Thông số được sử dụng rộng rãi nhất là chỉ số Coli. 

1.3. Nguyên tắc lựa chọn công nghệ xử lý 



Nguyên tắc lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phụ thuộc vào: 

- Thành phần và tính chất nước thải. 

- Lưu lượng và chế độ xả thải. 

- Mức độ cần thiết xử lý nước thải. 

- Đặc điểm nguồn tiếp nhận. 

- Điều kiện địa chất, thủy văn, khí hậu tại khu vực dự kiến xây dựng. 

- Điều kiện mặt bằng và địa hình khu vực dự kiến xây dựng trạm xử lý 

nước thải. 

- Điều kiện vận hành và quản lý hệ thống xử lý nước thải. 

- Điều kiện cơ sở hạ tầng (cấp điện, cấp nước, giao thông). 

1.4. Tổng quan các phƣơng pháp xử lý nƣớc thải 

- Phương pháp lý học: Công nghệ xử lý nước thải bằng phương pháp lý 

học (cơ học) được dùng để loại chủ yếu các tạp chất không tan ra khỏi nước. 

Các hợp chất không tan trong nước thải bị loại bỏ thường có kích thước lớn. Bao 

gồm các công trình sau: 

+ Song chắn rác, lưới lọc; 

+ Bể tách cát; 

+ Bể tách các chất lơ lửng; 

+ Bể vớt dầu mỡ; 

+ Bể lọc. 

Phương pháp xử lý cơ học có thể loại bỏ ra khỏi nước thải được 60% các 

chất không hòa tan và 20% BOD. Trong một hệ thống xử lý nước thải bắt buộc 

phải có phương pháp xử lý cơ học. Phương pháp này không tốn chi phí vận 

hành, chi phí đầu tư thấp, tuy nhiên hiệu quả xử lý rất thấp. 

- Phương pháp hóa học: Bản chất của phương pháp là dựa vào tính chất 

của nước thải phản ứng với chất nào để gây tác động với tạp chất bẩn, biến đổi 

hóa học, tạo cặn lắng hoặc tạo dạng chất hòa tan nhưng không độc hại, không 

gây ô nhiễm môi trường. Phương pháp hóa học làm sạch nước thải bao gồm 

trung hòa, oxy hóa khử, keo tụ, ozon hóa, điện hóa học. Phương pháp hóa học 

thường để xử lý nước thải công nghiệp. Tất cả các phương pháp này đều liên 

quan đến việc tiêu hao hóa chất, vì vậy chi phí lớn. Người ta ứng dụng các 

phương pháp này để loại các chất hòa tan và trong hệ thống cấp nước khép kín. 

 - Phương pháp hóa lý: Dựa trên cơ sở ứng dụng của các quá trình: hấp 

thụ, tuyển nổi, trao đổi ion, tách bằng màng, chưng cất bay hơi, trích ly, cô đặc, 

khử tính phóng xạ, khử khí, khử mùi, khử muối. Phương pháp hoá – lý thường 



áp dụng: Hấp thụ, trích ly, chưng bay hơi, tuyển nổi, trao đổi ion, tách bằng 

màng. Ưu – nhược điểm của phương pháp hoá - lý: 

 + Ưu điểm: Ít tốn diện tích xây dựng (tương đương với phương pháp hoá 

học). 

  + Nhược điểm: Chi phí đầu tư công nghệ ban đầu cao; Chi phí vận hành 

rất cao (tốn hoá chất); Vận hành rất phức tạp (nhiều  thiêt bị); Hệ thống dễ bị lỗi 

kỹ thuật; Chi phí điện năng lớn; Nguy cơ trong quá trình pha chế hoá chất cao; 

Bảo trì phức tạp; Chi phí bảo trì hàng năm cao; Phải có nhân viên vận hành 

thừơng trực v dự phòng; Hiệu quả xử lý khơng cao; Công nghệ phức tạp; Tuổi 

thọ công trình thấp. 

- Phương pháp sinh học: Quá trình xử lý dựa trên khả năng của vi sinh vật sử 

dụng các chất này làm chất dinh dưỡng trong hoạt động sống. Các chất hữu cơ 

đối với vi sinh là nguồn cacbon. Những công trình xử lý bằng phương pháp sinh 

học có thể chia làm hai nhóm: 

  + Những công trình trong đó quá trình xử lý được thực hiện trong điều 

kiện tự nhiên.  

 + Những công trình trong đó quá trình xử lý thực hiện trong điều kiện 

nhân tạo.  

  Ưu điểm: Hiệu quả xử lý rất cao; dễ vận hành, chi phí thấp; tuổi thọ công 

trình cao.  

 Nhược  điểm: Tốn diện tích xây dựng (bằng 1,2 - 1,5 lần so với phương 

pháp hoá học); Chi phí đầu tư ban đầu cao (tương đương với phương pháp hoá 

học). 

1.5. Các giai đoạn xử lý nƣớc 

* Xử lý cấp I: Gồm các quá trình xử lý sơ bộ và lắng, bắt đầu từ song chắn 

rác và kết thúc sau lắng cấp I. Công đoạn này có nhiệm vụ khử các vật rắn nổi 

có kích thước lớn và các tạp chất có thể lắng ra khỏi nước thải để bảo vệ bơm và 

đường ống. 

- Tiếp nhận nước. 

- Chắn rác. 

- Ổn định lưu lượng và nồng độ. 

- Tách các hạt lơ lửng (lắng, lọc, ly tâm). 

- Tuyển nổi. 



* Xử lý cấp II: Nhằm xử lý chất hòa tan và chất keo bằng phương pháp 

hóa lý; hầu hết các chất hữu cơ hòa tan có thể phân hủy sinh học bằng phương 

pháp sinh học. 

- Trung hòa. 

- Keo tụ, đông tụ. 

- Xử lý chất hữu cơ phân hủy sinh học. 

- Xử lý bùn. 

* Xử lý cấp III: Nhằm mục đích xử lý các chất dinh dưỡng, chất hòa tan 

còn lại. 

- Trao đổi ion. 

- Xử lý N, P. 

- Khử mùi vị, khử trùng. 

* Thải bỏ chất thải cuối cùng: Gồm các công trình thải nước vào nguồn. 

D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận 

1. Câu hỏi 

Câu 1: Nước thải là gì? Trình bày các khuynh hướng thay đổi chất lượng 

nước dưới ảnh hưởng của các hoạt động của con người? 

Câu 2: Trình bày một số thông số quan trọng của nước thải? 

Câu 3: Nêu nguyên tắc lựa chọn công nghệ xử lý nước thải? 

Câu 4: Trình bày tổng quan các phương pháp xử lý nước thải? 

Câu 5: Trình bày các giai đoạn xử lý nước thải? 

2. Hƣớng dẫn học tập 

- Sinh viên về đọc và nghiên cứu giáo trình ―Chương 2. Các phương pháp 

xử lý nước cấp‖. 

- Tìm hiểu tài liệu tham khảo và trên mạng internet các vấn đề:  

+ Khử sắt trong nước cấp bằng phương pháp làm thoáng. 

+ Triệt khuẩn nước cấp. 
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Chƣơng 2  

CÁC PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ NƢỚC CẤP 
Số tiết: 01 

A. Mục tiêu  

1. Kiến thức: 

- Sinh viên hiểu được khử sắt trong nước cấp bằng phương pháp làm 

thoáng. 

- Hiểu được phương pháp triệt khuẩn trong nước. 

2. Kỹ năng: 

- Sinh viên biết vận dụng các phương pháp xử lý nước cấp phù hợp với 

thực tế. 

3. Thái độ: 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học và tích cực 

nghiên cứu tài liệu học tập. 

- Có lựa chọn đúng đắn khi tiến hành xử lý nước cấp trong thực tế. 

B. Tài liệu giảng dạy 

- Tài liệu chính: Nguyễn Thị Minh Huệ (2016), Bài giảng Công nghệ môi 

trường, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thái Nguyên. 

- Tài liệu tham khảo:  

Trịnh Thị Thanh – Trần Yêm – Đồng Kim Loan (2004), Giáo trình Công nghệ 

môi trường, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, Hà Nội. 

Dư Ngọc Thành (2012), Bài giảng Công nghệ môi trường, Tài liệu lưu hành nội 

bộ trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. 

C. Nội dung  

2.1. Khử sắt bằng phƣơng pháp làm thoáng 

Nguyên lý: Oxy hóa sắt từ Fe
2+

 hòa tan thành sắt hóa trị 3 (Fe
3+

). Sắt hóa 

trị 3 tiếp tục thủy phân tạo thành hydroxit kết tủa Fe(OH)3. Cuối cùng các cặn 

Fe(OH)3 được tách ra khỏi nước bằng lắng và lọc. Trong nước ngầm, sắt (II) 

hydrocacbonat là muối không bền vững và dễ bị thủy phân. 

Để thực hiện phương pháp này, nước ngầm được làm thoáng (phun thành 

các hạt nhỏ) để tăng diện tích tiếp xúc với không khí, nhờ vậy nước hấp phụ oxy 

có trong không khí và một phần CO2 hòa tan trong nước sẽ tách ra khỏi nước. 

Phản ứng oxy hóa thủy phân sắt có thể biểu diễn bằng phương trình sau: 

Fe(HCO3)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3 + 8CO2 

Sắt (III) hydroxit kết tủa thành các bông cặn màu vàng và dễ dàng tách ra 

khỏi nước. 



Các bước xử lý: 

- Bước 1: Nước được bơm từ giếng đào lên bể xử lý sắt (0,5 m
3
). Để xử lý 

sắt từ Fe
2+

 thành Fe
3+

 người ta đã thiết kế ống kiểu giàn phun mưa để tăng tiếp 

xúc và trao đổi với oxy bên ngoài không khí. 

- Bước 2: Nước từ bể xử lý sắt được lắng và các vật liệu lọc đơn giản (đầu 

tiên là cát, sau đó là sỏi). 

- Bước 3: Nước chảy sang bể chứa nước (1,0 m
3
) và nước này dùng để 

sinh hoạt hàng ngày. 

Để phản ứng oxy hóa và thủy phân sắt xảy ra nhanh và triệt để, nước phải 

có độ kiềm thích hợp và độ pH nằm trong phạm vi 7 – 7,5. 

2.2. Triệt khuẩn 

Sau khi qua bể lắng, bể lọc, phần lớn vi khuẩn trong nước đã bị giữ lại 

(90%) và bị tiêu diệt. Tuy nhiên, để đảm bảo hoàn toàn vệ sinh, phải áp dụng 

phương pháp triệt khuẩn nước. 

Phương pháp triệt khuẩn nước thường dùng nhất là Clo hóa tức là sử dụng 

Clo hoặc hợp chất của Clo như clorua vôi (CaOCl2), zaven (NaOCl) là những 

chất oxy hóa mạnh, có khả năng triệt khuẩn. 

Khi đưa clorua vôi vào nước sẽ xảy ra phản ứng: 

2CaOCl2 → Ca(OCl)2 + CaCl2 

Ca(OCl)2 + CO2 + H2O → CaCO3 + 2HOCl 

Khi đưa Clo vào nước sẽ diễn ra phản ứng: 

Cl2 + H2O → HOCl + HCl 

HOCl → H
+
 + OCl

−
 

Cl2, HOCl, OCl
− 

đều là những chất oxy hóa mạnh. Để pha chế và định 

lượng clorua vôi người ta dùng những thiết bị như khi pha chế phèn, Clo được 

sản xuất tại nhà máy hóa chất dưới dạng lỏng và được đưa vào nước dưới dạng 

hơi nhờ một loại thiết bị riêng gọi là Clorator. 

Clo hay clorua vôi được đưa vào nước trong đường ống từ bể lọc sang bể 

chứa với liều lượng 0,5 – 1 mg/l. Ngoài Clo hiện nay còn dùng phương pháp 

điện phân muối NaCl tại chỗ, sản xuất zaven (NaOCl) để sát trùng. 

Việc sử dụng Clo hóa để diệt các vi khuẩn cần được kiểm soát chặt chẽ vì 

nếu nước chứa còn chứa nhiều các chất hữu cơ sẽ tạo điều kiện để hình thành 

CHCl, và các chất hữu cơ Clo khác (VD: clo-amin nếu như các amoni có trong 

nước) gây độc đối với sức khỏe con người. Tổ chức EPA (hội bảo vệ môi trường 

Mĩ) cho phép nồng độ CHCl3 có trong nước ăn uống là 100 ppb (mg/l). 



(-CH-CH2-CH2-CH2-) + Cl2 → CHCl3 + (C, H, Cl) 

                      Các chất hữu cơ tan                các chất hữu cơ được ảo hóa 

Điều này có thể được ngăn chặn nếu như nước đã Clo hóa được xử lý tiếp 

bằng than hoạt tính. 

Ngoài phương pháp ảo hóa, trên thế giới nhiều nước còn sử dụng phương 

pháp sau: 

- Dùng tia tử ngoại: Dùng một loại đèn phát ra tia tử ngoại để triệt khuẩn. 

Phương pháp này đơn giản nhưng thiết bị đắt hay hỏng và tốn điện. 

- Dùng ozon (O3): Khi đưa O3 vào nước sẽ tạo thành oxy nguyên tử là chất 

có khả năng diệt trùng. 

- Dùng sóng siêu âm: Dùng thiết bị phát ra sóng siêu âm tần số 500 kHz vi 

trùng. 

D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận 

1. Câu hỏi 

Câu 1: Trình bày phương pháp khử sắt trong nước cấp bằng phương pháp 

làm thoáng? 

Câu 2: Trình bày phương pháp triệt khuẩn nước cấp? 

2. Hƣớng dẫn học tập 

- Sinh viên về đọc và nghiên cứu giáo trình ―Chương 3. Các phương pháp 

xử lý nước thải‖. 

- Tìm hiểu tài liệu tham khảo và trên mạng internet các vấn đề: Phương 

pháp xử lý nước thải (phương pháp cơ học, hóa lý, hóa học, sinh học). 

3. Thảo luận 

- Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị cho phần thảo luận với nội dung ―Một số 

phương pháp xử lý nước thải đang sử dụng ở Việt Nam‖. 
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Chƣơng 3  

CÁC PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ NƢỚC THẢI 
Số tiết: 11 

A. Mục tiêu  

1. Kiến thức: 

- Sinh viên hiểu được phương pháp xử lý cơ học nước thải. 

- Hiểu được các phương pháp xử lý hóa lý nước thải. 

- Hiểu được các phương pháp xử lý hóa học nước thải. 

- Hiểu được các phương pháp xử lý sinh học nước thải. 

- Hiểu được một số công nghệ xử lý nước thải tại một số đơn vị ở Việt 

Nam. 

2. Kỹ năng: 

- Sinh viên biết vận dụng các phương pháp xử lý nước thải phù hợp với 

thực tế. 

3. Thái độ: 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học và tích cực 

nghiên cứu tài liệu học tập. 

- Có lựa chọn đúng đắn khi tiến hành xử lý nước thải trong thực tế. 

B. Tài liệu giảng dạy 

- Tài liệu chính: Nguyễn Thị Minh Huệ (2016), Bài giảng Công nghệ môi 

trường, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thái Nguyên. 

- Tài liệu tham khảo:  

Trịnh Thị Thanh – Trần Yêm – Đồng Kim Loan (2004), Giáo trình Công nghệ 

môi trường, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, Hà Nội. 

Dư Ngọc Thành (2012), Bài giảng Công nghệ môi trường, Tài liệu lưu hành nội 

bộ trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. 

C. Nội dung  

3.1. phƣơng pháp xử lý cơ học 

3.1.1. Lọc qua song chắn rác hoặc lưới chắn 

Các loại nước thải nói chung thường chứa các chất tan và không tan ở dạng 

hạt lơ lửng. Các tạp chất lơ lửng có thể ở dạng rắn hoặc lỏng, chúng tạo với 

nước thành hệ huyền phù. 

Để tách các hạt lơ lửng ra khỏi nước, người ta sử dụng các quá trình thủy 

cơ như lọc qua song chắn, lắng dưới tác dụng của lực trọng trường. Việc lựa 

chọn phương pháp xử lý tùy thuộc vào kích thước hạt, tính chất hóa lý, sinh học, 

nồng độ chất ô nhiễm, lưu lượng nước thải và mức độ làm sạch cần thiết. 



Lọc qua là công đoạn tách tạp chất thô trong nước. Mục đích của quá trình 

là khử tất cả các tạp vật có thể gây ra sự cố trong quá trình vận hành hệ thống xử 

lý nước thải như làm tắc bơm, đường ống hoặc kênh dẫn. Đây là bước quan 

trọng đảm bảo an toàn và điều kiện làm việc thuận lợi cho cả hệ thống. 

Trong xử lý nước thải nói chung, thường dùng các song chắn để lọc nước 

và máy nghiền để nghiền nhỏ các vật bị giữ lại; còn trong xử lý nước thải công 

nghiệp, người ta đặt thêm lưới chắn. 

Công trình này có tác dụng thu vớt các tạp chất rắn kích thước lớn. Song 

chắn được đặt trước các công trình làm sạch, hoặc có thể đặt ngay miệng xả ở 

các phân xưởng khi nước thải sản xuất chứa tạp chất thô hoặc dạng sợi. 

* Cấu tạo  

Các song chắn được làm bằng kim loại, đặt ở cửa của kênh dẫn, nghiêng 

một góc từ 60 - 75°. Song chắn có thể đặt cố định hoặc di động, cũng có thể là tổ 

hợp với máy nghiền nhỏ, thông dụng hơn cả là song chắn cố định. 

Thanh song chắn có thể có tiết diện tròn, vuông hoặc hỗn hợp. Thanh song 

chắn tròn có trở lực nhỏ nhất nhưng lại nhanh bị tắc bởi các vật bị giữ lại. 

Thông dụng là loại thanh chắn có tiết diện hỗn hợp: cạnh vuông góc ở phía 

sau và cạnh tròn ở phía trước hướng đối diện vởi dòng chảy. 

Lưới lọc là các tấm kim loại uốn thành hình tang trống, kích thước lỗ từ 

0,5-1,0 mm, quay với vận tốc 0,1-0,5 m/s. Chỉ cho nước thải qua bề mặt lưới, 

còn vật rắn bị giữ lại trong bề mặt lưới sẽ được cào ra. 

* Phân loại song chắn 

- Dựa vào khoảng cách giữa các thanh, song chắn chia thành 2 loại:  

+ Song chắn thô có khoảng cách giữa các thanh từ 60 -100 mm. 

+ Song chắn mịn có khoảng cách giữa các thanh từ 10 - 25 mm. 

- Dựa vào đặc điểm cấu tạo, song chắn rác có thể chia thành 2 loại: 

+ Song chắn cố định 

+ Song chắn di động 

3.1.2. Điều hòa lưu lượng 

Điều hòa lưu lượng được dùng để duy trì dòng thải vào gần như không đổi, khắc 

phục những vấn đề vận hành do sự dao động lưu lượng nước thải ra và nâng cao hiệu 

suất của các quá trình ở cuối dây truyền xử lý. 

Thông thường lưu lượng, nhiệt độ, hàm lượng các chất ô nhiễm… trong dòng thải 

thay đổi theo thời gian. Sự tăng giảm của các đại lượng trên gây khó khăn cho sự hoạt 

động của hệ thống xử lý và ảnh hưởng tới việc thải vào nguồn tiếp nhận. Yêu cầu đặt ra 



trong thiết kế là phải thực hiện theo giá trị lớn nhất về lưu lượng của dòng thải. Trong 

các quá trình xử lý, nếu lưu lượng dòng vào tăng đột ngột với biên độ lớn sẽ làm cho 

quá trình xử lý bị quá tải như trường hợp lắng, lọc… hay mất tác dụng như trường hợp 

phải xử lý hóa học hay sinh học. Vai trò của bể điều hòa nhằm hạn chế các dao động 

trên. 

Trong những trường hợp đơn giản, có thể kết hợp nhiệm vụ xử lý sơ bộ và điều 

hòa dòng thải trong cùng một thiết bị. 

Phân loại điều hòa: 

a. Theo chức năng: có bể điều hoà lưu lượng, bể điều hoà nồng độ, bể điều 

hoà lưu lượng và nồng độ. 

b. Theo chế độ hoạt động: Có thể chia ra bể điều hoà hoạt động gián đoạn 

theo chu kỉ và bẻ điều hoà hoạt động liên tục. 

Yêu cầu vị trí đặt bể điều hoà: 

Tuỳ thuộc vào hệ thống sản xuất của cơ sở sản xuất và phương án xử lý 

chất thải mà lựa chọn vị trí đặt bể điều hoà thích hợp. 

Thông thường, các bể điều hoà lưu lượng được bố trí ở tại các nguồn tạo ra 

nước thải, còn với bể điều hoà nồng độ (khi lưu lượng ít hoặc không thay đổi) 

được bố trí ở trong khu vực trạm xử lý. Khi đó, trong sơ đồ dây chuyền công 

nghệ của trạm xử lý, bể điều hoà được bố trí phía sau bể lắng thô, nếu nước thải 

có chứa một lượng lớn các tạp chất vô cơ không tan với kích thước lớn. Bể điều 

hoà cũng có thể đặt trước bể lắng đó, nếu nước thải chứa chủ yếu là các chất hữu 

cơ không tan. Trường hợp trong quy trình xử lý có bể trung hòa thì bể điều hòa 

giúp quá trình phản ứng được tiến hành thuận lợi. 

Trong một số trường hợp, bể điều hoà được đặt ở vị trí phía sau bể xử lý sơ 

cấp và trước bể xử lý sinh học. Điều này sẽ làm giảm được lượng bùn và bọt ở 

trong bể điều hòa. Nếu là một bể điều hoà lưu lượng dòng thì cần phải bổ trí nó 

ở trước cả bể lắng sơ cấp và bể xử lý sinh học và phải thiết kế hệ thống khuấy 

trộn mạnh để ngăn cản sự lắng của huyền phù, cũng như làm giảm bớt sự chênh 

lệch nồng độ và đôi khi ở đây còn bố trí cả bộ phận sục khí để làm giảm sự bốc 

mùi khó chịu trong các thiết bị xử lý tiếp theo. 

Hình dáng của bể điều hòa phụ thuộc vào chức năng của bể. Nếu bể chỉ 

dùng để điều hòa lưu lượng thì có thể chọn hình dáng bất kỳ cho họp với hệ 

thống xử lý. Nếu bể vừa điều hòa lưu lượng vừa điều hòa nồng độ chất bẩn thì 

đòi hỏi có thiết bị khuấy trộn, vì vậy cần chọn hình dáng bể, vị trí ống dẫn phù 

hợp với thiết bị khuấy trộn. 



3.1.3. Lắng 

Trong xử lý nước thải, quá trình lắng được sử dụng để tách chất lơ lửng 

dưới tác dụng của trọng lực. Để tiến hành quá trình này người ta dùng các loại 

bể lắng khác nhau. Phân loại dựa theo chức năng có: Bể lắng cát, bể lắng cấp I 

và bể lắng trong (bể lắng cấp n). Phân loại theo cấu tạo có: Bể lắng ngang, bể 

lắng đứng, bể lắng ly tâm. Các bể lắng đều phải thỏa mãn yêu cầu: có hiệu suất 

lắng cao và xả bùn dễ dàng. 

* Bể lắng cát 

Bể lắng cát nhằm loại bỏ cát, sỏi, đá dăm, các loại xỉ và tạp chất vô cơ 

không tan (Dhạt = 0,2-2 mm) khỏi nước thải. Trong nước thải, bản thân cát 

không độc hại nhưng sẽ ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của các công trình 

và thiết bị trong hệ thống như ma sát làm mòn các thiết bị cơ khí, lắng cặn trong 

các bể này. Vì vậy trong các trạm xử lý nhất thiết phải có bể lắng cát. 

Theo nguyên lý làm việc, người ta chia bể lắng cát thành 3 loại: bể lắng 

ngang, bể lắng đứng và bể lắng hướng kính. 

Căn cứ vào các yếu tố: lưu lượng nước thải và nồng độ các chất lơ lửng để 

chọn bể lắng cát thích hợp. Thông dụng nhất vẫn là bể lắng cát loại ngang 

* Bể lắng cấp I: sử dụng để tách rắn chất hữu cơ và các chất rắn khác. 

* Bể lắng cấp II: sử dụng để tách bùn sinh học khỏi nước thải và các chất rắn 

còn lại. 

3.1.4. Lọc 

Lọc được ứng dụng để tách các tạp chất có kích thước nhỏ khỏi nước thải 

mà các bể lắng không thể loại được chúng. Người ta tiến hành quá trình tách 

nhờ vách ngăn xốp, cho chất lỏng đi qua và giữ tạp chất lại. 

Động lực của quá trình: Dưới tác dụng của áp suất thủy tĩnh, áp suất cao 

trước vách ngăn hoặc áp suất chân không sau vách ngăn. 

Yêu cầu: trở lực nhỏ, bền, đẻo cơ học, bền hóa học, không bị trương nở 

hoặc phá hủy trong điều kiện lọc. 

* Phân loại: 

- Lọc qua vách lọc: Vách lọc thường dược làm bằng thép tấm có đục lỗ 

hoặc lưới bằng thép không rỉ: nhôm, niken, đồng... và cả bằng các loại khác 

(thủy tinh, amiăng, sợi tổng hợp...). 

- Bể lọc với lớp vật liệu lọc dạng hạt: Vật liệu lọc có thể sử dụng là cát 

thạch anh, than cốc, sỏi nghiền, thậm chí cả than nâu, than bùn hoặc than gỗ. 



Lựa chọn loại vật liệu lọc tùy thuộc vào loại nước thải và điều kiện địa phương. 

Vật liệu lọc phải có độ xốp và bề mặt riêng lớn. 

- Bể lọc làm việc gián đoạn: thiết bị lọc hút, lọc tấm, lọc ép. 

- Bể lọc làm việc liên tục: lọc hình trống, lọc đĩa, lộc thùng quay, chân 

không. 

- Lọc chậm: nước tự chảy qua lớp cát, sỏi đá với tốc độ lọc 0,2-0,3 m
3
/h. 

Sau thời gian khoảng 30 ngày, phải thay khoảng 4-5 ccm lớp cát và lớp vật liệu 

mỏng đi. Khả năng lọc sạch cao nhưng kích thước bể lớn, công suất nhỏ. 

- Lọc nhanh: dùng các loại vật liệu lọc khác nhau, lớp trên có kích thước 

hạt lớn hơn lớp dưới. 

- Lọc ly tâm: chất lỏng chuyển động xoay tròn trong thùng quay, có tấm 

lưới lọc hoặc vải lọc. Định kỳ chất bẩn dính trên lưới sẽ được lấy ra ngoài. 

3.2. Phƣơng pháp xừ lý hóa lý  

3.2.1. Phương pháp tuyển nổi 

- Tách hợp chất không tan và khó lắng, có khả năng tách được chất băn hòa 

tan như là cảc chất hoạt động bề mặt. 

- Quá trình: sục các bọt khí nhỏ vào pha lỏng, chúng kết dính vào các hạt, 

khi lực nổi của tập hợp các bóng khí đủ lớn sẽ kéo các hạt lên bề mặt, sau đó 

chúng tập hợp lại tạo ra lớp bọt chứa hàm lượng các chất bẩn cao hơn trong chất 

lỏng ban đầu. 

- Với các hạt rắn kị nước: khi bóng khí dính chặt vào các hạt sẽ tạo ra một 

đường bọc lấy bên ngoài pha rắn lỏng làm kích thước hạt tăng lên nhưng khối 

lượng riêng hạt giảm đi sẽ nổi lên trên. 

- Tác nhân tuyển nổi: không khí được sử dụng phổ biến nhất. 

+ Tuyển nổi bằng khí hòa tan: sục không khí vào ở áp suất cao, sau đó 

giảm áp. 

+ Tuyển nổi bằng không khí: sục khí ở áp suất thông thường. 

+ Tuyển nổi chân không: bão hòa không khí ở áp suất khí quyển, sau đó 

thoát khí ra khỏi nước ở áp suất chân không. 

- Ưu điểm: có thể tách hoàn toàn các hạt nhỏ nhẹ khi hạt nổi thành váng 

trên bề mặt và được thu gom bằng bộ phận vớt bọt. Chi phí đầu tư vận hành 

không lớn, thiết bị đơn giản, hiệu suất tách cao, bùn có độ ẩm thấp. 

- Ứng dụng: trong xử lý nước thải công nghiệp chế biến lương thực, thực 

phẩm, dầu mô, sợi tổng hợp, giấy, da... 

3.2.2. Phương pháp đông - keo tụ 



Phương pháp đông – keo tụ là quá trình đưa vào trong nước các tác nhân 

tạo bông có tác dụng phá keo hoặc hấp phụ các hạt nhỏ lên bề mặt của nó hoặc 

dính các hạt nhỏ lơ lửng lại với nhau tạo lên một tập hợp hạt có trọng lượng lớn 

hơn để chúng lắng đọng xuống tầng đáy. Thông qua đó nước sẽ được làm sạch, 

trong hơn. 

Quá trình đông tụ là quá trình trung hòa các hạt keo còn quá trình keo tụ là 

quá trình liên kết các hạt keo lại với nhau tạo thành hạt lớn hơn. 

Đông keo tụ là một trong những công đoạn quan trọng trong dây chuyền xử 

lý nước thải. Nhiệm vụ chính của giai đoạn này là loại bỏ các chất rắn tồn tại 

trong trạng thái lơ lửng, độ mầu của nước thải. Đây là giai đoạn giảm tải chính 

cho thiết bị sinh học. 

Nguyên lý chung của phương pháp đông keo tụ là sử dụng các hóa chất có 

khả năng kết tủa như phèn nhôm, phèn sắt, polyme để kéo các chất rắn lơ lửng 

trong nước.  

Các tác nhân thường được dùng trong phương pháp đông - keo tụ: 

- Dùng phèn để loại bỏ photphat trong nước thải: 

+ Phèn nhôm Al2(SO4)3.18H2O: hòa tan tốt, rẻ, hiệu quả cao. 

+ Phèn sắt Fe2(SO4)3.2H2O, FeSO4.7H2O, FeCl3: khả năng keo tụ tốt ở 

nhiệt độ thấp, giải pH rộng, kích thước keo lớn, có thể khử được mùi vị tuy 

nhiên sinh màu do có sắt. 

- Dùng vôi để loại bỏ bicacbonat 

Ca(OH)2 + Ca(HCO3)       2CaCO3 + H2O 

- Chất hữu cơ polyacryamit tạo bông theo cơ chế tích điện hút các hạt keo 

âm vào nó và bắc cầu tạo các hạt lớn hơn do lực hấp phụ. 

Quá trình đông keo tụ xảy ra qua hai bước chính là đông tụ và tạo bông: 

- Đông tụ: Trong giai đoạn đông tụ, trạng thái huyền phù của hệ rắn bị phá 

vỡ do cân bằng điện tích của hệ bị thay đổi. Giai đoạn này thường được tiến 

hành trong điều kiện khuấy trộn nhanh, thời gian xảy ra ―phản ứng‖ ngắn nên 

thời gian lưu ngắn. 

- Tạo bông: Tiếp theo đó, các bông keo được tạo ra (giai đoạn tạo bông) và 

kết hợp lại với nhau tạo thành các bông có kích thước lớn. Các bông này cỏ khả 

năng lắng cao. Tốc độ khuấy trong giai đoạn tạo bông thường nhỏ và thời gian 

khuấy lớn. Tiếp theo đó, hỗn hợp nước, bông keo được đưa qua bể lắng. Trong 

quá trinh lắng, chúng sẽ hấp phụ và kéo theo các chất mà chúng gặp trên đường 

đi.  



Hai yếu tố được quan tâm hàng đầu trong công đoạn keo tụ là pH và điều 

kiện khuấy trộn. Mỗi chất keo tụ thường chỉ có khả năng tạo bông tốt trong một 

dải pH nhất định, nếu không đảm bảo điều kiện pH tốt, các chất keo tụ sẽ không 

tạo bông và không thể lắng được. Lượng và pH thích hợp đối với từng loại chất 

keo tụ được cho qua bảng sau: 

Bảng 3.1: Chất keo tụ, lƣợng sử dụng và điều kiện pH thích hợp 

Chất keo tụ Lƣợng sử dụng (mg/l) pH 

Vôi 150-500 9.0-11.0 

A12(S04)3.18H20 75-250 4.5-7.0 

FeCl3, FeCl2 35-150 4.0-7.0 

FeS04.7H20 70 - 200 4.0-7.0 

Polyme dương 2-5 Không đổi 

Polyme âm và trung tính 0.25-1.0 Không đổi 

3.2.3. Hấp phụ 

- Là phương pháp giữ chất hòa tan trên bề mặt chất rắn. 

- Chất hấp phụ là chất rắn (than hoạt tính, oxit nhôm, chất tổng họp, tro, 

mạt sắt...). 

- Chất bị hấp phụ thường là các chất hữu cơ hòa tan sau khi xử lý sinh học 

hoặc xử lý cục bộ nằm trong pha lỏng. 

- Hiệu suất quá trình phụ thuộc: nồng độ, bản chất, cấu trúc chất tan, nhiệt 

độ nước thải, đặc tính chất hấp phụ. 

- Tái sinh chất hấp phụ: khi nó đạt đến độ bão hòa. 

- Ứng dụng: tách chất hữu cơ (phenol, alkyl benzen,...), chất hoạt động bề 

mặt, thuốc nhuộm hữu cơ, các hóa chất thơm. 

3.2.4. Phương pháp trao đổi ion 

Phương pháp trao đổi ion được ứng dụng để loại ra khỏi nước các kim 

loại (kẽm, đồng, crom, niken, chì, thủy ngân...), các hợp chất của asen, photpho, 

xianua và các chất phóng xạ. 

Phương pháp này cho phép thu hồi các chất có giá trị với độ làm sạch 

nước cao. Trao đổi ion được ứng dụng rộng rãi để khử muối trong nước cấp. 

a) Bản chất quá trình trao đổi ion 

Trao đổi ion là một quá trình trong đó các ion trên bề mặt của chất rắn trao 

đổi với ion có cùng điện tích trong dung dịch khi tiếp xúc với nhau. Các chất cấu 

thành pha rắn này được gọi là ionit. Chúng không tan trong nước. 



b) Các chất trao đổi ion: Các chất trao đổi ion có thể là chất vô cơ hoặc hữu 

cơ có nguồn gốc tự nhiên hay tổng hợp nhân tạo. 

Các chất trao đổi ion vô cơ tự nhiên là zeolit, đất sét,... 

Các chất vô cơ tổng hợp là silicagen, pecmutit (chất làm mềm nước), các 

oxit và hydroxit khó tan của một vài kim loại (nhôm, crom, kẽm...). 

Các chất trao đổi ion (ionit) hữu cơ tự nhiên là các chất axit mủn của đất và 

than đá. Sau một thời gian các ionit sẽ bão hòa, cần được tái sinh, tái sinh 

anionit bằng dung dịch kiềm, tái sinh cationit bằng dung dịch axit. 

c) Cơ sở của quá trình trao đỗi ion 

Phương trình phản ứng trao đổi ion dạng tổng quát diễn ra như sau:  

mA + RmB → mRA + B 

3.2.5. Phương pháp điện hóa 

Phương pháp điện hoá học phá huỷ các tạp chất độc hại trong nước thải 

hoặc trong dung dịch bằng cách oxy hoá điện hoá trên điện cực anốt hoặc cũng 

có thể phục hồi các chất quý rồi đưa về dùng lại trong sản xuất. Thông thường 2 

nhiệm vụ phân huỷ các chất độc hại và thu hồi chất quý hiếm được giải quyết 

đồng thời. Nhờ các quá trình oxy hoá khử mà các chất bẩn độc hại được biến đối 

thành các chất không độc. Vì vậy để khử các chất độc hại trong nước thải 

thường phải dùng nhiều phương pháp nối tiếp: oxy hoá - lắng cặn và hấp phụ: 

tức là hoá học, cơ học và hoá lý học. 

Những biện pháp hoá lý để xử lý nước thải đều dựa trên cơ sở ứng dụng 

các quá trình: keo tụ, hấp phụ, trích ly, bay hơi, tuyển nổi, trao đổi ion, tinh thể 

hoá, dùng màng bán thấm, cô đặc, khử hoạt tính phóng xạ, khử khí, khử màu... 

Điện thấm tách là quá trình tách các chất độc hại bị ion hoá dưới tác dụng 

của lực điện động tạo ra trong dung dịch ở hai phía màng ngăn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Tách chất nguy hại bằng ion dƣới tác dụng của lực điện 



 Sơ đồ a và b có 3 phòng cách nhau bởi màng ngăn. Hai điện cực đặt ở hai 

đầu. Phòng 1,3 đổ nước sạch, phòng 2 đổ dung dịch chất cần tách. Màng mA là 

màng anion chỉ cho anion đi qua. Màng mB là màng cation chỉ cho cation đi qua. 

màng m1 và m2 cho cả anion và cation đi qua. Dưới tác dụng của điện trường các 

ion dương (+) chuyển nsang catôt, các ion âm (-) chuyển sang anôt. 

 Tại anôt, O2 tạo thành giải phóng H
+
, ion A

-
 từ phòng 2 chuyển qua màng 

vào phòng 1. Tại catôt, O2 tạo thành giải phóng OH
-
, ion Me

+
 từ phòng 2 chuyển 

qua màng sang phòng 3. Kết quả, phòng 1 tạo ra dung dịch của axit HA, phòng 

3 tạo ra dung dịch kiềm MeOH, phòng 3 kết tủa chất MeA. 

 Do màng m1 và m2 cho H
+
 và OH

-
 thấm qua vào phòng 2 tạo thành H2O 

nên hiệu quả dùng màng m1 và m2 kém hơn dùng màng mA và mB. 

3.3. Phƣơng pháp xử lý hóa học 

3.3.1. Phương pháp trung hòa 

Nước thải sản xuất của nhiều lĩnh vực công nghiệp có chứa axit hoặc 

kiềm. Để ngăn ngừa các hiện tượng xâm thực ở các công trình thoát nước và 

tránh cho các quá trình sinh hoá ở các công trình làm sạch và trong sông, hồ 

không bị phá hoại, người ta phải trung hoà các loại nước thải đó. Trung hoà còn 

nhằm mục đích làm cho một số muối kim loại nặng lắng xuống và tách khỏi 

nước thải. 

Trung hòa có thể được tiến hành bằng nhiều cách khác nhau: trộn nước 

thải axit và kiềm với nhau, cho thêm tác chất, lọc nước axit qua vật liệu trung 

hòa, hấp thụ các khí axit bằng nước kiềm hoặc hấp thụ amoniac bằng nước axit. 

Chọn phương pháp trung hòa phụ thuộc vào thể tích và nồng độ nước thải. 

* Trung hoà bằng trộn lẫn chất thải 

Phương pháp này được ứng dụng nếu trong một nhà máy hoặc các nhà máy 

lân cận có nước thải axit và kiềm không bị ô nhiễm bởi các cấu tử khác. 

Người ta trộn nước axit và kiềm vào bình có cánh khuấy hoặc không có 

cánh khuấy (khuấy trộn bằng không khí). 

* Trung hoà bằng bổ sung tác nhân hoá học 

Để trung hoà nước axit có thể đùng: NaOH, KOH, Na2CO3, NH4OH, 

CaCO3, MgCO3, đolomit (CaC03.MgCO3), xi măng. Tuy nhiên tác chất rẻ nhất 

là sữa vôi với nồng độ Ca(OH)2 5-10%. Đôi khi để trung hòa người ta sử dụng 

các chất thải khác nhau. 

Các chất được chọn phụ thuộc vào thành phần và nồng độ nước thải. Có ba 

dạng nước thải chứa axit: 



- Nước chứa các axit yếu: axit cacbonic (H2CO3), axit axetic (CH3COOH). 

- Nước chứa axit mạnh: axit clohydric (HCl), axit nitric (HNO3). Để trung 

hòa chúng có thể dùng bất kỳ các chất nào nêu trên. Muối của các axit này dễ 

tan trong nước. 

- Nước chứa axit sunfuric (H2SO4), axit sunfurơ (H2SO3). Muối canxi của 

các axit này khó tan trong nước và tạo cặn. 

Khi trung hòa nước thải chứa axit sunfuric bằng sữa vôi sẽ hình thành thạch 

cao (CaSO4.2H2O) ở dạng cặn lắng. Các cặn này sẽ lắng trên thành ống dẫn và 

làm tắc nghẽn chúng. Do đó, cần phải rửa chúng bằng nước sạch hoặc cho thêm 

vào nước thải các chất làm mềm nước, ví dụ hexan photphat. Tăng vận tốc 

chuyển động của nước cũng làm giảm sự trầm tích của thạch cao. 

Để trung hòa nước thải có tính kiềm người ta sử dụng các axit hoặc khí 

axit. 

* Trung hòa bằng lọc nước axit qua vật liệu trung hòa 

Trong trường hợp này để trung hòa nước axit người ta cho lọc nước qua lớp 

MgCO3, đolomit (CaCO3. MgCO3), CaCO3, chất thải rắn (xi, tro). Người ta sử 

dụng thiết bị lọc đứng có lớp hạt CaCO3 hoặc đolomit kích thước 30180mm, với 

chiều cao lớp lọc 0,85 - l,2m vận tốc không được lớn hơn 5m/s và thời gian tiếp 

xúc không nhỏ hơn 10-phút. 

* Trung hòa bằng khí axit 

Để trung hòa nước thải có tính kiềm thời gian gần đây người ta bắt đầu sử 

dụng khí thải chứa CO2, SO2, NO2,... Việc ứng dụng phương pháp này cho phép 

vừa trung hòa nước thải vừa làm sạch khí khỏi các chất độc hại. 

Ứng dụng khi CO2 có nhiều ưu điểm so với sử dụng SO2 hoặc HC1 như: 

 Cho phép giảm giá thành quá trình trung hòa. 

 Độ hòa tan CO2 kém nên giảm được nguy hiếm của sự oxy hóa quá độ. 

 Hình thành cacbonat được úng dụng nhiều hơn so với các sunfat và 

clorua. 

 Tác dụng ăn mòn và độc hại của ion CỌ3
2-

 ít hơn các ion SO4
2-

 và Cl
-
 

3.3.2. Phương pháp oxi hóa khử 

Để làm sạch nước người ta sử dụng các chất oxy hóa sau: clo khí và lỏng 

dioxit clo, clorat canxi, hypoclorua canxi và natri, pemanganat kali, bicromat 

kali, oxi già, oxi của không khí, ozon, MnO2. 



Trong quá trình oxy hóa, các chất ô nhiễm độc hại chứa trong nước thải 

do phản úng hóa học chuyển thành chất ít độc hơn và được loại ra khỏi nước. 

Phương pháp này yêu cầu chi phí các chất lớn, vì vậy nó chỉ được ứng 

dụng khi chất ô nhiễm không thể loại được bằng các phương pháp khác. Ví dụ: 

xử lí các xianua, các hợp chất tan của asen... 

Chất có tính oxi hóa mạnh nhất là flo, nhưng do có tính ăn mòn mạnh nên 

nó không thể được ứng dụng trong thực tế. 

a) Oxi hóa bằng Clo 

Clo và các chất chứa clo hoạt tính là chất oxy hóa phổ biển nhất. Chúng 

được ứng dụng dể làm sạch nước khỏi các hợp chất metyl, lưu huỳnh, các 

phenol, các xianua... 

b) Oxi hóa bằng H2O2 

H2O2 là chất lỏng không màu, được ứng dụng để oxi hóa các nitric, 

andehyt, phenol, xianua, chất thải chứa lưu huỳnh, thuốc nhuộm hoạt hóa... Oxi 

già độc, nồng độ giới hạn cho phép trong nước là 0,lmg/l. 

Trong môi trường axit và kiềm, H2O2 bị phân huỷ. 

2H
+
+H2O2 + 2e  → 2H2O 

2OH
-
+ H2O2 + 2e → 2H2O + 2O 

2-
  

Trong môi trưòmg axit, nước oxi già chuyển muối sắt hóa trị 2 thành muối 

hóa trị 3, axit nitơ thành axit nitric, sunfua thành sunfat. Xianua bị oxy hóa 

thành xianat trong môi trường kiềm (pH = 9 - 12). 

Trong dung dịch loãng, quá trình oxy hóa chất hữu cơ diễn ra chậm, vì vậy 

người ta dừng xúc tác là các ion kim loại có hóa trị thay đổi (Fe
2+

, Cu
2+

, Mn
2+

, 

Cr
3+

, Ag
2+

). 

c) Oxi hóa bằng oxi của không khí 

Người ta sử dụng oxi của không khí để oxy hóa các hợp chất sắt (II) thành 

sắt (III) với sự tạo thành hidroxit sắt kết tủa. Phản ứng oxy hóa như sau: 

4Fe
2+

 + O2 + 2H2O = 4Fe
3+ 

+ OH
-
 

Fe
3+ 

+ 3H2O = Fe(OH)3 ↓+ 3H
+
 

Quá trình oxy hóa diễn ra khi sục không khí qua nước thải. Có thể đơn giản 

hóa việc sục khí bằng cách cho nước ở dạng giọt rơi trong không khí xuống bề 

mặt vật liệu lọc. Khi các giọt lỏng tiếp xúc với không khí sẽ xảy ra quá trình oxy 

hóa sắt. 

3.4. Phƣơng pháp xử lý sinh học 

3.4.1. Xử lý nước thải bằng cảnh đồng lọc - cánh đồng tưới 



1. Cánh đồng lọc (bãi lọc) 

Bãi lọc là một khu đất tương đối rộng được chia làm nhiều ô trống để xử 

lý nước thải có hàm lượng chất ô nhiễm không quá cao, hàm lượng cặn lơ lửng 

có thể lớn. Nước thải từ các bể lắng được dẫn vào các ô trống, và thấm qua lớp  

đất mặt nhờ quá trình lọc cơ học, cặn sẽ được giữ lại. Khu hệ sinh vật ở lớp đất 

mặt chủ yếu là các vi khuẩn hô hấp hiếu khí và hô hấp tùy tiện cùng với xạ 

khuẩn có trong đất sẽ oxy hỏa các chất ô nhiễm có trong mao quản đất. Ở lớp đất 

sâu, lượng oxy trong đất giảm dần, tốc độ oxy hóa cũng giảm rõ rệt, đến một độ 

sâu nhất định điều kiện yếm khí tồn tại sẽ diễn ra quá trình khử nitrat. 

Tùy theo tính chất thổ nhưỡng mà quá trình xử lý nước thải ở lớp đất mặt 

có thể đạt tới độ sâu khác nhau, thông thường từ 0,3 → 1,5 m. 

Khi thiết kế cánh đồng lọc cần chú ý: 

- Nên chọn ở nơi đất cát hoặc đất pha cát, có diện tích rộng, hiệu quả canh 

tác thấp. 

- Địa điểm xây dựng bãi lọc phải có độ dốc tự nhiên, phải cách xa khu dân 

cư và ở cuối hướng gió. Tùy theo công suất của bãi lọc mà khoảng cách an toàn 

với khu dân cư từ 200 → 1000 m. 

- Nên xây dựng ở nơi cách xa với khu vực có nước ngầm, nhằm tránh ô 

nhiễm nguồn nước ngầm. 

- Năng lực lọc phụ thuộc vào tính chất thổ nhưỡng và lượng mưa. 

Thực vật trồng trong bãi lọc thường là các loại thực vật thuỷ sinh lưu niên, 

thân thảo, thân xốp, rễ chùm, nổi hên mặt nước, ngập hẳn trong nước, hay trồng 

trong nước nhưng thân cây nhô lên trên mặt nước như: cỏ nến, sậy, thuỷ trúc, 

mai nước, phát lộc, cói, bấc, lách... 

2. Cánh đồng tưới 

Theo chế độ tưới nước mà người ta phân biệt: Cánh đồng tưới thu nhận 

nước thải quanh năm hoặc theo mùa. 

Ngoài những yếu tố phải đáp ứng của cánh đồng lọc thì khi thiết kế cánh 

đồng tưới cần phải quan tâm tới các yêu cầu sau: 

- Lưu lượng nước thải có thể xử lý trên 1 ha phụ thuộc: 

+ Tiêu chuẩn tưới cho mỗi loại cây trồng trong một vụ. 

+ Tiêu chuẩn tưới 1 lần. 

- Trong quá trình hoạt động, vấn đề vệ sinh môi trường là yếu tố quan trọng 

cần thường xuyên được giám sát một cách chặt chẽ. 



- Với nước thải sinh hoạt hoặc nước thải công nghiệp cổ hàm lượng cặn lo 

lửng cao, cần được xử lý so bộ qua song chắn rác và một bể điều hòa kết hợp 

lẳng sơ cấp. 

3. Xử lý nước thải bằng thực vật nổi 

Nguyên lý của xử lý nước thải bằng thực vật nổi là sử dụng khu hệ vi sinh 

vật trong nước và một số thực vật hạ đẳng sống nổi trên mặt nước như: Bèo lục 

bình, bèo cái, bèo tấm...để chuyển hóa các chất bẩn hữu cơ và hấp thu kim loại 

nặng. 

3.4.2. Xử lý nước thải nhờ hoạt động của vi sinh vật sống trong nước 

Đây là phương pháp xử lý các chất thải trong nước thông qua quá trình 

dinh dưỡng của vi sinh vật. Trong quá trình dinh dưỡng, các vi sinh vật sẽ hấp 

phụ các chất, từ đó làm sạch môi trường nước. 

Quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ nhờ vi sinh vật còn được gọi là quá 

trình oxy hóa sinh hóa. 

- Sử dụng hoạt động của vi sinh vật để phân hủy những chất hữu cơ. Trong 

quá trình vi sinh vật nhận chất dinh dưỡng để xây dựng tế bào sinh trưởng và 

sinh sản nên sinh khối của chúng sẽ phát triển. 

- Nước thải khi xử lý bằng phương pháp sinh học được đặc trưng bằng 

BOD, COD. 

- Yêu cầu của nước thải khi xử lý bằng sinh học không chứa độc chất với vi 

sinh vật, không chứa các muối kim loại hoặc kim loại nặng. 

- Có thể phân loại phương pháp xử lý sinh học theo 2 cách chính: 

+ Phương pháp hiếu khí: Sử dụng nhóm vi sinh vật hiếu khí để phân hủy 

các chất hữu cơ. Cần bổ sung O2 liên tục và nhiệt độ xử lý từ 20 – 40
o
C, pH = 

6,5 - 8,5; có chất dinh dưỡng để nuôi vi sinh vật. 

+ Phương pháp yếm khí: Sử dụng vi sinh vật yếm khí là vi sinh vật không 

lấy oxy trong không khí mà lấy oxy trong hợp chát hóa học khác. 

1. Xử lý nước thải bằng phương pháp hiếu khí 

Xử lý sinh học hiếu khí thực chất là thực hiện các quá trinh oxy hóa các 

chất hữu cơ và vô cơ có thể oxy hóa sinh học được nhờ vi sinh vật. 

Các chất hữu cơ + O2  
VSV

  Sản phẩm của quá trình oxy hóa (đường, CO2, H2O) 

+ sinh khối VSV + các sản phẩm khác 

* Cơ chế phân giải hiếu khí 



Dưới tác dụng của các vi sinh vật hô hấp hiếu khí, các chất ô nhiễm được 

oxy hóa hoàn toàn. Các quá trình oxy hóa bao gồm: 

+ Oxy hóa các chất hữu cơ: Hydratcacbon  đường đơn 

    Protein  axit amin, pepton 

    Chất béo  axit béo, glyxerin 

+ Vi sinh vật sử dụng các sản phẩm trên để xây dựng tế bào: Các sản phẩm trên 

tiếp tục oxy hóa tạo thành hợp chất trung gian được vi sinh vật sử dụng để xây 

dựng tế bào. Quá trình oxy hóa kèm theo sự tạo thành sinh khối vi sinh vật (bùn 

hoạt tính) 

+ Tự phân hủy: Các tế bào già, yếu sẽ tự phân hủy. Trong quá trình làm sạch 

nước, bùn hoạt tính cũng thường xuyên đổi mới do thời gian thế hệ của vi khuẩn 

biến động từ 20 ÷ 60 phút. 

Cơ chế tự hủy cũng là một quá trình khử amin bằng oxy hóa. 

C5H7NO2 +502 → 5CO2+  NH3 + 2H2O+E 

 

NH4
+
 → NO3

-
 

Ngoài ra còn xảy ra các quá trình nitrat và phản nitrat hóa (ở những vùng 

thiếu oxy), quá trình sunfat hóa, photphoril hóa. 

* Tác nhân sinh học 

Vi sinh vật có khả năng phân hủy hầu hết các hợp chất hữu cơ có trong tự 

nhiên và cả một số chất tổng hợp hữu cơ. Chúng sử dụng các chất hữu cơ và một 

số nguyên tố khoáng làm nguồn dinh dưỡng để phát triển, sinh trưởng. 

Các vi sinh vật tham gia vào quá trình làm sạch nước thải trong hệ thống 

xử lý hiếu khí rất đa dạng và phong phú, chủ yếu là vi khuẩn và nguyên sinh vật. 

Bùn hoạt tính với sự hiện diện của trên 20 chủng vi khuẩn khác nhau. 

* Các yếu tố ảnh hưởng 

- pH và nhiệt độ 

Nhiệt độ có vai trò quan trọng trong xử lý sinh học vì nhiệt độ quyết định 

vận tốc của phản ứng oxy hóa, các quá trình sinh trưởng và phát triển của vi sinh 

vật. Với đa số vi sinh vật, nhiệt độ trong các hệ thống xử lý có thể biến động từ 

16 → 37°C, nhiệt độ tối ưu là 25 → 30°C. 

- Thành phần và nguồn dinh dưỡng 

Để duy trì sự phát triển của vi sinh vật, đảm bảo quá trình làm sạch nước 

thải cần đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của vi sinh vật. Các nguyên tố ảnh hưởng 

quyết định tới quá trình oxy hóa là C, N và P. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc 

nhiều vào bản chất các chất ô nhiễm có trong nước thải. Thực nghiệm cho thấy 

tỷ lệ C : N : P tối ưu là 100 : 5 : 1. Thông thường trong nước có các nguyên tố 



khoáng và vi lượng. Do đặc trưng công nghệ, một số loại nước thải công nghiệp 

nghèo N và P. Sự thiếu hụt này sẽ kìm hãm sự phát triển của một số vi sinh vật 

trong quá trình oxy hóa. 

Thiếu N và P trong thời gian dài là một trong các nguyên nhân làm thay đổi 

tương tác giữa các nhóm vi khuẩn trong bùn hoạt tính. Các vi khuẩn dạng sợi 

phát triển mạnh làm cho bùn xốp. Hiện tượng này gọi là sự phồng lên của bùn, 

khi đó bùn sẽ khó lắng, làm tăng chỉ số thể tích lắng gây khó khăn cho quá trình 

tách bùn ở bể lắng thứ cấp. 

- Các chất độc 

Các chất độc vô cơ, hữu cơ, nhất là các ion kim loại nặng, các ion halogen 

có khả năng ức chế thậm chí vô hoạt hệ enzim oxy hóa khử ở vi sinh vật. Vì vậy 

cần phải kiểm tra và đảm bảo hàm lượng của chúng không được vượt quá nồng 

độ giới hạn cho phép. 

- Độ oxy hòa tan 

Để thực hiện quá trình oxy hóa, vi sinh vật cần O2 dưới dạng oxy hòa tan. 

Trong các hệ thống xử lý hiếu khí, oxy được cung cấp liên tục nhằm đáp ứng 

nhu cầu oxy cho quá trình oxy hóa. 

Thiếu oxy hòa tan cũng là một trong những nguyên nhân làm phồng bùn do 

vi khuẩn dạng sợi phát triển. Việc cung cấp O2 còn có tác dụng tạo ra độ đồng 

nhất trong thiết bị, làm rã các khối bùn có kích thước lớn, giảm các điểm chết 

trong thiết bị, nâng cao hiệu quả làm sạch và rát ngắn thời gian lưu của nước 

trong hệ thống xử lý. 

Hiệu suất sử dụng O2 trong thiết bị xử lý phụ thuộc không chỉ vào phương 

thức cấp khí, công suất thiết bị, áp lực nén... mà còn phụ thuộc vào nhiệt độ, tính 

chất nước thải, tỷ số F/M [F: nguồn dinh dưỡng (Food) và M: lượng sinh khối 

(Microorganismes)], tốc độ sinh trưởng, đặc trưng hình thái và sinh lý vi sinh 

vật. 

Các phƣơng pháp xử lý hiếu khí trong điều kiện nhân tạo: 

Phương pháp xử lý hiểu khi sử dụng bể thông khí sinh học (bể Aeroten) 

Bể Aeroten là công trình làm bằng bê tông, bê tông cốt thép với mặt bằng 

thông dụng là hình chữ nhật. Hỗn hợp bùn với nước thải cho chảy qua suốt 

chiều dài của bể. Đùn hoạt tính là loại bùn xếp chứa nhiều vi sinh vật có khả 

năng oxy hóa và khoáng hóa các chất hữu cơ có trong nước thải. 

Thông thường hệ thống Aeroten bao gồm: song chắn rác, bể điều hòa, lắng 

sơ cấp, bể Aeroten, bể lắng thứ cấp, bơm tuần hoàn bùn và bể xử lý bùn. 



Trong bể Aeroten, các vi sinh vật sinh trưởng ở trạng thái huyền phù. Nước 

thải chứa chất hữu cơ, các bùn lơ lửng chứa vi sinh vật. Quá trình phân hủy hiếu 

khí được xảy ra với đảm bảo đủ oxy bão hòa và bùn được gọi là bùn hoạt tính ở 

trạng thái lơ lửng. 

 

Hình 1.2. Bể Aeroten 

Xử lý nước thải bằng bể Aeroten phức tạp hơn và đòi hỏi nhiều công sức 

hơn so với ở bể lọc sinh học. Người ta phải theo dõi liên tục để kịp thời điều 

chỉnh các chỉ số sau: 

+ Nồng độ bùn hoạt tính. 

+ Chế độ thông khí. 

+ Nồng độ các chất bẩn trong nước thải. 

+ Nồng độ các chất dinh dưỡng cho vi sinh vật. 

Phân loai bể Aeroten: 

- Phân loại theo nguyên lý làm việc, có thể phân biệt thành: 

+ Bể Aeroten xử lý sinh hóa không hoàn toàn: Trong bể này chỉ oxy hóa 

những chất hữu co dễ oxy hóa, một phần chất không hòa tan và keo cũng được 

hấp phụ. Loại này cần có ngăn phục hồi bùn hoạt tính. 

+ Bể Aeroten xử lý sinh hóa hoàn toàn: Bể Aeroten loại này thường áp 

dụng để xử lý nước thải công nghiệp thực phẩm (sữa, thịt..). 

- Phân loại theo sơ đồ công nghệ 

Theo cách phân biệt này có: Aeroten một bậc và Aeroten hai bậc. Loại 

Aeroten hai bậc thường áp dụng để xử lý nước thải có nồng độ cao. 

- Phân loại theo cấu trúc dòng chảy 
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Người ta phân biệt 3 loại căn cứ vào phương pháp đưa nước và bùn hoạt 

tính vào và ra khỏi bể: Bể Aervxen đầy, bể Aeroten trộn và bể Aeroten kiểu hỗn 

hợp. 

- Phân loại theo phương pháp làm thoáng 

+ Aeroten làm thoáng bằng bơm khỉ nén. 

+ Aeroten làm thoáng bằng máy khuấy cơ học. 

+ Aeroten làm thoáng kết hợp. 

Ngoài ra cũng cần kể đến loại Acroten làm thoáng áp lực thấp, tức là không 

dùng bơm khí nén mà dùng quạt gió. 

Bể lọc sinh học (biofilter) 

Là thiết bị xử lý nước thải dựa trên nguyên tắc lọc với sự tham gia của vi 

sinh vật. Thiết bị này làm bằng bê tông có dạng hình tròn hay hình chữ nhật có 

hai đáy. Đáy trên gọi là đáy dẫn lưu, được cấu tạo bằng bê tông cốt thép có lỗ 

thủng với tổng diện tích lỗ thủng nhỏ hơn 5 - 6 % diện tích của đáy. Đáy dưới 

được xây kín, có độ dốc nhất định để nước dễ dàng chảy về một phía và thông 

với bể lắng thử cấp, là nơi chứa nước thải sau khi đã xử lý xong đổ ra. Ở bể này 

nước được lưu lại một thời gian ngắn để dược lắng cặn trước khi đổ ra ngoài hòa 

vào hệ thống thoát của cơ sở. Chiều cao của bể lọc hay của cột nguyên liệu sẽ 

phụ thuộc vào thành phần của nước thải cũng như khả năng oxy hóa của màng 

sinh vật. Lưu lượng dòng chảy của nước thải phụ thuộc vào khả năng oxy hóa 

của màng sinh vật. 

 

Hình 1.3. Bể lọc sinh học 

Vật liệu dùng trong bể lọc là các loại đá cuội, đá dăm và xỉ than đá (theo 

phương pháp cổ điển). Hiện nay để tăng diện tích tiếp xúc giữa vi sinh vật và 

nước thải, đồng thời tránh tình trạng tắc nghẽn dòng chảy trong thiết bị lọc sinh 



học, người ta thay các vật liệu lọc bằng những tấm màng làm bằng vật liệu nhẹ, 

xốp có cấu tạo dạng ống hoặc dạng miếng, chúng được thiết kế sao cho có nhiều 

nếp gấp khúc để tăng diện tích bề mặt. 

Nước thải có chứa vi sinh vật tham gia xử lý được tưới từ trên xuống lớp 

vật liệu lọc hay tấm mang theo nguyên tắc chênh lệch thế năng. Khi đòng nước 

thải chảy qua vật liệu lọc hay tấm mang, vi sinh vật sẽ phát triển tạo thành màng 

sinh vật bám vào khắp bề mặt của nguyên liệu lọc và tấm mang, và khu trú ở 

đây. Như vậy nước thải theo dòng chảy từ trên xuống sẽ tiếp xúc với màng sinh 

vật. Khi đó sẽ xảy ra quá trình oxy hóa các chất bẩn có trong nước thải, để cuối 

cùng khi đến bể lắng thứ cấp, nước thải sẽ có chỉ số BOD5 giảm đi rất nhiều so 

với nước thải chưa xử lý. 

Trong quá trình vận hành của bể lọc sinh vật, sự sinh trưởng và chết của 

màng sinh vật xảy ra không ngừng. Khi màng sinh vật bị chết sẽ bị tách ra khỏi 

nơi bám và bị cuốn theo dòng nước chảy ra khỏi bể lọc, cuối cùng sẽ được lắng 

đọng ở bể lắng thứ cấp cùng với cặn bùn. 

Hiệu quả của hệ thống bể lọc sinh học rất cao, nếu hoạt động tốt có thể làm 

giảm 90% chi số BOD5 của nước thải. 

Bể Oxyten 

Oxyten là công trình hiệu quả cao, dùng để xử lý nước thải bằng phương 

pháp sinh học tăng cường với việc sử dụng oxy kỹ thuật và bùn hoạt tính đậm 

đặc. 

Oxyten là dạng bể chứa có mặt bằng hình tròn. Bên trong làm tường phân 

chia vùng làm thoáng và vùng lắng. Tại khoảng giữa tường phân chia có cửa sổ 

để nước bùn từ vùng làm thoáng tràn vào vùng lắng. 

Mương oxy hóa tuần hoàn (MOT) 

Trong những năm gần đây MOT được sử dụng rộng rãi để xử lý nước thải 

với quy mô nhỏ. MOT là loại công trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh 

học hoàn toàn. Thời gian làm thoáng kéo dài từ 1 - 3 ngày. 

MOT có hình dạng chữ nhật hoặc hình tròn, đáy và bờ thường được gia cố, 

chiều sâu công tác từ 0,7 - 1m, tốc độ chuyển động của nước ở trong mương 

không nhỏ hơn 0,3 m/s, làm thoáng bằng cơ học (máy khuấy trục năm ngang). 

Phương pháp hiếu khi sử dụng hồ sinh học 

Hồ sinh học là hồ chứa không lớn lắm, được sử dụng kết hợp xử lý nước 

thải bằng phương pháp sinh học. Thực chất của quá trình xử lý nước thải bằng 

hồ sinh học là sử dụng khu hệ vi sinh vật (vi khuẩn, tảo...) tự nhiên có trong 



nước mặt để làm sạch nước. So với những công trình sinh học trong xử lý nước 

thải trong điều kiện tự nhiên thì hồ sinh học được áp dụng khá rộng rãi hơn cả vì 

ngoài chức năng xử lý nước thải, chúng còn mang lại nhưng lợi ích khác như: 

+ Nuôi trồng thủy sản. 

+ Dự trữ nguồn nước để tưới tiêu cho cây trồng. 

+ Điều hòa vi khí hậu trong vùng. 

Xử lý nước thải bằng hồ sinh học không đòi hỏi nhiều vốn đầu tư do bảo trì 

vận hành dơn giản. Có thể kết hợp xử lý nước thải với nuôi trong thủy sản và 

điều hòa lưu lượng nước mưa. 

2. Xử lý nước thải bằng phương pháp yếm khí 

Dùng vi sinh vật yếm khỉ để lên men các khí, chất ô nhiễm. Sản phẩm cuối 

cùng là CH4, H2, một số khí có tính khử: H2S, NH3. 

Hố yếm khí: 

- Hố sâu, oxy không đến được đáy, các vi khuẩn yếm khí sẽ phân hủy các 

chit hữu cơ. 

- Ứng dụng của phương pháp yếm khí: Xử lý chất hữu cơ hàm lượng cao. 

* Cơ chế phân giải yếm khí 

- Giai đoạn 1: Giai đoạn thủy phân các hợp chất hữu cơ. 

Các hợp chất hữu cơ phân tử lượng lớn như protein, gluxit, lipit.. bị phân 

hủy dưới tác dụng của các enzim hydrolaza của vi sinh vật thành các chất hữu 

cơ phân tử lượng nhỏ như đường đơn giản, axit amin... 

- Giai đoạn 2: Lên men các axit hữu cơ. 

Các sản phẩm thủy phân sẽ được vi sinh vật hấp thụ và chuyển hóa. Trong 

điều kiện yếm khí, sản phẩm phân giải là các axit hữu cơ phân tử lượng nhỏ như 

axit propionic, axit butyric, axit lactic, các chất trung tính như rượu, andehit, 

axeton. Thành phần của các sản phẩm trong giai đoạn lên men phụ thuộc bản 

chất các chất ô nhiễm, tác nhân sinh học và điều kiện môi trường. 

Ngoài ra trong giai đoạn này các axit amin hình thành do thủy phân protein 

cũng được khử amin, một phần gốc amin được các vi sinh vật sử dụng cho quá 

trình sinh trưởng và phát triển, một phần được khử. 

- Giai đoạn 3: giai đoạn lên men tạo axit axetic. 

Các sản phẩm lên men phân tử lượng lớn như axit béo, axit lactic... sẽ được 

chuyển hóa đến axit axetic. 

3CH3-CHOH-COOH →2CH3-CH2-COOH + CH3-COOH + CO2 + H2O 

        a.Lactic                a.Propionic           a.Axetic 



2H2O 

2H2O 

2H2O 

- Giai đoạn 4: Giai đoạn Metan hóa 

Đây là giai đoạn quan trọng nhất trong toàn bộ quá trình xử lý yếm khí thu 

biogas. Hiệu quả xử lý sẽ cao khi các sản phẩm trung gian được khí hóa hoàn toàn. 

Quá trình hình thành khí Metan thường xảy ra theo 2 cơ chế chủ yếu sau: 

- Sự hình thành metan do decacboxyl hóa: 

+ CH4 được hình thành do decacboxyl axit axetic: 

CH3COOH → CH4 + CO2 

+ CH4 hình thành do decacboxyl hóa các axit hữu cơ khác: 

             

4CH3-CH2-COOH    →   7CH4 + 5CO2 

            

2CH3-(CH2)2-COO      →     5CH4 + 3CO2 

+ CH4 cũng có thể hình thành do decacboxyl các chất trung tính: 

2C2H5OH  → 3CH4+CO2 

 

CH3 - CO - CH3     →    2CH4 + CO2 

- Sự hình thành metan theo cơ chế khử CO2: 

Quá trình khử có thể xảy ra dưới 2 dạng: 

+ Khử bằng hydo phân tử: CO2 + 4H2 →CH4 + 2H2O 

+ Khử bằng phản ứng oxy hóa khử: 

  

CO2                        4CH4 + 2H2O 

* Tác nhân sinh học 

Trong phân giải yếm khí, các quá trình thủy phân và lên men xảy ra dưới tác 

dụng của nhiều loại vi khuẩn khác nhau. Thành phần của khu hệ sinh vật trong 

phân giải yếm khí phụ thuộc chủ yếu vào bản chất của các chất có trong nước thải. 

+ Vi sinh vật trong giai đoạn thủy phân và lên men axit hữu cơ. 

+ Vi khuẩn Bacillus, Pseudomonas, Clostridium có nhiều trong môi trường 

giàu xenlulo. 

+ Vi khuẩn Micrococus, Lactobacillus, Clostridium... có trong môi trường 

giàu tinh bột. 

+ Vi khuẩn Bacillus, Bacterium Coil... có trong môi trường giàu protein. 

+ Vi khuẩn Bacteroides, Bacillus... có trong môi trường giàu lipit. 

- Vi sinh vật trong giai đoạn lên men tạo axit axetic. 

Syntrophobacter wolonii, Syntro.wolfei và Syntro.buswellii. 

8NADH+ 8NAD 



- Vi khuẩn metan hóa: gồm 2 nhóm chính sau: 

+ Nhóm vi khuẩn ưa ấm (Mesophyl): gồm Methanococcus, 

Methanobacterium, Methanosarcina phát triển ở nhiệt độ tối ưu 35 ÷ 37°C 

và pH = 6,8 ÷ 8,5. 

+ Nhóm vi khuẩn ưa nóng (Thermophyl): Methanobacillus, Methanothrix, 

Methano spirllum. Nhiệt độ tối ưu 55 - 60°C. 

* Quy trình này có những ưu nhược điểm sau: 

- Ưu điểm: 

+ Nhu cầu về năng lượng không nhiều. 

+ Ngoài vai trò xử lí nước thải, bảo vệ môi trường, quy trình còn tạo được 

nguồn năng lượng mới là khí sinh học, trong đó CH4 chiếm tỷ lệ 70 - 75 %. 

+ Cũng như xử lý sinh học hiếu khí, ở quy trình này, bùn hoạt tính được sử dụng 

làm tác nhân gây biến đổi thành phần của nước thải. Bùn hoạt tính được sử dụng ở đây 

có lượng dư thấp, có tính ổn định khá cao, để duy trì hoạt động của bùn không đòi hỏi 

cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, bùn có thể tồn trữ trong thời gian dài. 

+ Về mặt thiết bị: Công trình có cấu tạo khá đơn giản, có thể làm bằng vật 

liệu tại chỗ với giá thành không cao. 

- Nhược điểm: 

+ Quy trình nhạy cảm với các chất độc hại, với sự thay đổi bất thường về 

tải trọng của công trình, vì vậy khi sử dụng cần có sự theo dõi sát sao các yếu tố 

của môi trường. 

+ Xử lý nước thải chưa triệt để, cần phải xử lý hiếu khí sau đó mới xong. 

Cho tới nay những công trình nghiên cứu xử lý kị khí còn ít, thiếu những hiểu 

biết về vi sinh vật tham gia vào quy trình kỵ khí này. 

* Các yếu tố ảnh hưởng 

- Nhiệt độ: Là một trong những yếu tố quan trọng tác động tới quá trình 

phân giải yếm khí. Khoảng nhiệt độ cho quá trình phân giải yếm khí khá rộng từ 

30 - 50°C. Nhiệt độ tối ưu cho mỗi quá trình phụ thuộc vào tính ưa nhiệt của tác 

nhân sinh học. 

Vi khuẩn ưa nhiệt sẽ hoạt động mạnh và quá trình sinh khí sẽ tăng, nhưng 

khi nhiệt độ quá cao thì khả năng khuếch tán của khí CO2 trong nước thải giảm, 

khả năng cầm giữ khí CO2 kém, làm tăng % CO2 trong Biogas, giảm đáng kể 

nhiệt trị của khí sinh học. 

- pH: Quá trình phân giải yếm khí được thực hiện nhờ một hệ enzim đa dạng và 

phong phú mà các enzim này có hoạt lực phụ thuộc rất lớn vào pH của môi trường. 



- Tỷ lệ C/N: Các nguyên tố C, N là nguồn dinh dưỡng chủ yếu của vi khuẩn 

sinh metan kỵ khí. Các vi khuẩn kỵ khí có tốc độ sinh trưởng rất chậm nên nhu 

cầu nitơ rất thấp. Mặt khác quá trình khí hóa cần một lượng lớn cacbon, vì vậy 

tỷ lệ C/N = 30 : 1 là tối ưu. Nêu thiếu N dẫn đến hạn chế phát triển sinh khối, C 

được phân hủy chậm, không hoàn toàn. Hàm lượng N dư thừa, vi khuẩn sẽ phân 

giải và chuyển thành NH/, gây tạp khí Biogas. Khi hàm lượng NH4
+
, NH3 cao 

kìm hãm quá trình phân giải yếm khí, đặc biệt vi khuẩn metan hóa sẽ bị ức chế 

khi nồng độ NH4
+
 ≤0,15 mg/l. 

- Thời gian lưu và tải lượng đầu vào: Thời gian lưu giữ trong thiết bị phụ 

thuộc vào đặc tính của nước thải, vào điều kiện môi trường. Thời gian lưu quá ngắn 

sẽ không cho phép các vi khuẩn yếm khí, đặc biệt là vi khuẩn metan tiếp xúc và 

trao đổi với các chất ô nhiễm, làm giảm hiệu quả xử lý. Thời gian lưu giữ càng lâu 

càng có lợi cho hiệu quả sinh khí và xử lý nước thải, tiêu diệt được mầm bệnh (vi 

sinh vật gây bệnh, kí sinh trùng...), nhưng lại gây tốn kém cho chi phỉ xử lý. 

Tải lượng dòng vào là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới hiệu quả xử lý. Tải 

lượng dòng vào quá cao dễ gây mất cân đối giữa 2 quá trình axit hóa và khí hóa.  

Tải lượng dòng vào quá thấp sẽ kéo dài thời gian lưu, đòi hỏi thể tích thiết bị lớn. 

- Các chất độc 

Có một số chất chỉ cần sự có mặt của nó gây ảnh hưởng tới quá trình phân 

giải. Một số chất khác ở nồng độ vượt quá giới hạn ngưỡng của nó cũng gây ức 

chế cho các vi sinh vật trong thiết bị thực hiện các phân giải. Có thể kể ra một 

vài chất dưới đây được coi là chất độc cho quá trình xử lý yếm khí: 

+ Oxy: Vi khuẩn yếm khí rất mẫn cảm với oxy hòa tan, do vậy oxy là một 

trong những nguyên nhân gây ra sự thoải hóa bùn, làm cho bùn tự hủy. Vì vậy 

thiết bị yếm khí phải hoàn toàn kín. 

+ Amoniac: cần điều chỉnh tỷ lệ C/N = 30:1 cho nước thải dòng vào. 

+ Hidrocacbua halogen hóa: Các chất này gây độc hại cho quá trình metan hóa. 

+ Hydrocacbon vòng thơm. 

Các yêu cầu đối với thiết bi xử lý yếm khí: 

Tạo môi trường đồng nhốt bàng khuấy trộn, đối lưu tự nhiên hoặc bơm tuần hoàn. 

Tách pha khí (Biogas) và pha rắn (sinh khối và cặn lơ lửng) ra khỏi nước 

thải sau xử lý. 

3. Xử lý nước thải bằng công nghệ vi sinh kết hợp hiếu khí và kỵ khí 

Có khá nhiều quy trình xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học kết hợp, 

dưới đây giới thiệu hai công nghệ phổ biến hiện nay. 



Bể lọc sinh học Biophin 

Bể Biophin là một thiết bị xử lý sinh học nước thải trong điều kiện nhân tạo 

nhờ các vi sinh vật hiếu khí kết hợp yếm khí. 

Bể lọc sinh học (Biophin) là thiết bị trong đó các vi sinh vật sinh trưởng cố 

định trên lớp màng bám vào một vật liệu lọc. Nước thải được tưới từ trên xuống 

qua vật liệu lọc, tiếp xúc với vi sinh vật xảy ra quá trình phân hủy hiếu khí. Lớp 

vật liệu lọc rất mỏng song cũng có thể xảy ra song song 2 quá trình ở sát bề mặt 

là quá trình phân hủy yếm khí và ở lớp ngoài có phân hủy hiếu khí có CO2. 

Có thể phân biệt bể Biophin theo một sổ tiêu chí như sau: 

- Theo mức độ xử lý: Biophin xử lý hoàn toàn và không hoàn toàn. Điophỉn 

cao tải có thể xử lý hoàn toàn hoặc không hoàn toàn, còn Biophin nhỏ giọt dùng 

để xử lý hoàn toàn. 

- Theo biện pháp làm thoáng: Điophin làm thoáng tự nhiên và Điophin làm 

thoáng nhân tạo. Trong trường hợp làm thoáng nhân tạo thì bể Biophin thường 

gọi là Aerophin. 

- Theo chế độ làm việc: Biophin làm việc liên tục và Biophin làm việc gián 

đoạn có tuần hoàn và không tuần hoàn. 

- Theo sơ đồ công nghệ: Bể Biophin một hay hai bậc. 

Bể Điophin hai bậc thường được áp dụng khi điều kiện khí hậu không 

thuận lợi, khi không có điều kiện tăng chiều cao công tác của bể và khi cần nâng 

cao hiệu suất xử lý. 

- Theo khả năng chuyển tải: Điophin cao tải và Biophin nhỏ giọt (Điophin 

thông thưòng). 

- Theo đặc điểm cấu tạo của vật liệu lọc: Biophin chất liệu khối và Biophin 

chất liệu bản. 

Công nghệ DEWATS (Decentralized Wasterwater Treament System) đã và 

đang được phổ biến rộng rãi như là một giải pháp hữu hiệu cho xử lý nước thải 

phân tán từ các cụm dân cư, bệnh viện, khách sạn, trang trại, các lò giết mổ gia 

súc, gia cầm và cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các nước đang phát triển. 

DEWATS, hệ thống xử lý nước thải phân tán, là một giải pháp mới cho xử 

lý nước thải hữu cơ với quy mô dưới 1000m
3
/ngày đêm, với ưu điểm là hiệu quả 

xử lý cao, hoạt động tin cậy, lâu dài, thích ứng với sự dao động về lưu lượng, 

không cần tiêu thụ điện năng nếu khu vực xử lý có độ dốc thích hợp, công nghệ 

xử lý thân thiện với môi trường, xử lý nước thải nhờ các vi sinh vật có trong 



nước thải hoặc nhờ quá trình tự nhiên mà không sử dụng đến hoá chất và đặc 

biệt là yêu cầu vận hành và bảo dưỡng đơn giản và chi phí rất thấp. 

Hệ thống DEWATS gồm 4 bước xử lý: 

- Xử lý sơ bộ bậc một: Quá trình láng loại bỏ các cặn lơ lửng có khả năng 

lắng được, giảm tải cho các công trình xử lý phía sau. 

- Xử lý bậc hai: Quá trình xử lý nhờ các vi sinh vật kị khí để loại bỏ các 

chất rắn lơ lửng và hoà tan trong nước thải. Giai đoạn này có hai công nghệ 

được áp dụng là bể phản ứng kỵ khí Baffle Reactor (BF) có các vách ngăn và bể 

lắng kỵ khí Anarobic Filter (AF). Bể phản ứng kỵ khí với các vách ngăn giúp 

cho nước thải chuyển động lên xuống. Dưới đáy mỗi ngăn, bùn hoạt tính được 

giữ lại và duy trì, dòng nước thải vào liên tục được tiếp xúc và đảo trộn với lớp 

bùn hoạt tính có mật độ vi sinh vật kỵ khí cao, nhờ đó mà quá trình phân huỷ 

các hợp chất hữu cơ trong nước thải được diễn ra mạnh mẽ giúp làm sạch nước 

thải hiệu quả hơn các bể tự hoại thông thường. 

Bể lọc kỵ khí với vật liệu lọc có vai trò là giá đỡ cho các vi sinh vật phát 

triển, tạo thành các màng vi sinh vật. Các chất ô nhiễm hoà tan trong nước thải 

được xử lý hiệu quả hơn khi đi qua các lỗ rỗng của vât liệu lọc và tiếp xúc với 

các màng vi sinh vật. 

Toàn bộ phần kỵ khí nằm dưới đất, không gian phía trên có thể sử dụng làm sân 

chơi, bãi để xe... Điều này rất thích hợp với các khu vực thiếu diện tích xây dựng. 

- Xử lý bậc ba: Quá trình xử lý hiếu khí.  

Công nghệ áp dụng chủ yếu của bước này là bãi lọc ngầm trồng cây dòng 

chảy ngang. Ngoài quá trình lắng và lọc tiếp tục xảy ra trong bãi lọc thì hệ thực vật 

trồng trong bãi lọc góp phần đáng kể trong xử lý nước thải nhờ khả năng cung cấp 

ôxy qua bộ rễ của cây xuống bãi lọc tạo điều kiện hiếu khí cho các vi sinh vật lớp 

trên cùng của bãi lọc. Bộ rễ của thực vật cũng là môi trưòng sống thích hợp cho các 

vi sinh vật có khả năng tiêu thụ các chất dinh dưỡng có trong nước thải, tăng hiệu 

quả xử lý của bãi lọc. Ngoài ra thực vật trong bãi lọc hấp thụ các chất dinh dưỡng 

như nitơ và phốtpho. Nước sau bãi lọc trồng cây thường không còn mùi hôi thối 

như đầu ra của các công trình xử lý kị khí. Sau một thời gian vận hành hệ thực vật 

trong bãi lọc sẽ tạo nên một khuôn viên đẹp cho toàn bộ hệ thống xử lý. 

- Khử trùng: Hồ chỉ thị với chiều sâu lớp nước nông được thiết kế để loại 

bỏ các vi khuât gây bệnh nhờ bức xạ mặt trời xuyên qua lớp nước trong hồ. Tuy 

nhiên, với lượng nước thải có lượng vi sinh vật gây bệnh cao thì vì sử dụng hóa 

chất khử trùng là điều cần thiết. 



3.5. Một số ví dụ về công nghệ xử lý nƣớc thải tại một số đơn vị 

3.5.1. Xử lý nước thải tại bệnh viện 

Việc xử lý nước thải trong bệnh viện là một vấn đề rất quan trọng vì ngoài hàm 

lượng các chất bẩn thường gặp như nitơ, photpho, clorua, kali chất béo, hydrocacbon, 

còn chứa thêm một lượng vi khuẩn như vi trùng la, vi trùng gan, vi trùng tả, lỵ, thương 

hàn, sốt rét… Chúng được thải ra từ các chất cặn bã của bệnh viện, từ các phòng nuôi 

cấy vô trùng. Đây là mầm mống ban đầu để phát triển dịch bệnh kéo dài, trên phạm vi 

rộng lớn khi gặp điều kiện môi trường thích hợp. 

Hệ thống xử lý nước thải: 

Trạm được thiết kế để thu nguồn nước thải từ bệnh viện. Sau đó đưa nước 

đã xử lý vào hệ thống nhận nước chung của thành phố. Sơ đồ của trạm được xây 

dựng theo trình tự: 

- Sàng lọc khô - trống sàng 

- Bể thông khí và các bộ phận thông khí 

- Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh hóa 

- Bể nổi váng và tách bùn sinh hóa 

- Trạm đo kết quả 

- Xử lý bùn (bể bùn) 

Dao động nước trong ngày được điều chỉnh ở bể điều hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4. Sơ đồ xử lý nƣớc thải tại Bệnh viện Bảo vệ Sức khỏe Trẻ em 

Giai đoạn tiền xử lý nước thải được tách thành hai phần: 

Nước thải 

Lọc 

qua 

màng 

Xử lý 

sinh học 

hiếu khí 

Xử lý hóa 

học 

FeCl3.6H2O 

Khử 

trùng 

Thải ra 

nguồn tiếp 

nhận 

Thùng 

chứa 

Chứa trong 

bề nạo vét 

hàng năm 
Thùng 

chứa 
Chôn bùn 

 

Vôi 

CaCO3 



+ Phần thô: bao gồm cặn, bã, rác thải nhỏ. Chúng bị giữ lại, đem đi khử 

trùng bằng vôi. 

+ Phần còn lại bao gồm nước và bùn, chúng tiếp tục được đưa xuống bể 

thông khí sơ bộ. 

1. Xử lý bằng phƣơng pháp sinh học 

+ Bể thông khí sơ bộ: Một trong những điều kiện cơ bản để bể lọc làm việc 

bình thường là cung cấp oxy của không khí cho sinh vật hiếu khí. Bên cạnh đó, 

thông khí còn có tác dụng loại khí CO2 khỏi bể lọc, tạo điều kiện cho quá trình 

sống và hoạt động của vi sinh vật. Nguồn oxy được đưa vào bể từ môi trường 

bên ngoài nhờ máy bơm khí. 

+ Bể lọc sinh vật (bao gồm các bể nhỏ): Bể lọc sinh vật nổi với bể thông 

khí bằng một hộ thống bơm tuần hoàn. Trong bể có các đĩa nhựa xếp chéo nhau 

làm nhiệm vụ lọc sinh học. 

Nhờ hệ thống bơm tuần hoàn nên nước được phân phối đều trên bề mặt các 

bể lọc, theo chiều từ dưới lên trên và quá trình này được lặp đi lặp lại nhiều lần. 

Ở giai đoạn đầu khi tưới nước thải vào các vật liệu lọc sẽ diễn ra quá trình 

oxy hoá một phần các chất ô nhiễm có trong nước thải và cho hiệu suất làm sạch 

là thấp nhất. Song khi đổ trên bề mặt vật liệu lọc sẽ có vi sinh vật, động vật bậc 

thấp... bám vào và chúng tạo ra màng sinh vật. Trong khi lọc sẽ diễn ra quá trình 

hấp phụ sinh học, đông tụ và oxy hoá các chất bên trong nước chủ yếu ở dạng 

hoà tan, một phần ở dạng keo và lơ lửng. Quá trình làm sạch nước thải được 

diễn ra ngay từ khi nước chảy qua bể lọc, nhưng hiệu quả làm sạch cao nhất chỉ 

đạt được khi đã hình thành màng sinh vật vì chúng có khả năng phá huỷ các liên 

kết hữu cơ tạo thành nước và giải phóng CO2 Nước được đưa lên bể lọc sinh học 

rồi đổ xuống bể thông khí nhiều lần. Sau đó chúng tiếp tục được đưa sang bể nổi 

váng nhờ một van nhỏ. 

2. Xử lý bằng phƣong pháp hoá học 

Người ta sử dụng hoá chất FeCl3.6H2O Với hàm lượng 100g/m
3
 để làm 

sạch nước, thực chất của quá trình này là: 

FeCl3→Fe
3+

 + 3Cl
-
 

Nhưng do trong nước còn tồn tại lớn PO4 
3-

 

Fe
3+

 + PO4 
3-

 →FePO4 

FePO4 là hợp chất kết tủa không tan, chúng có tỷ trọng nhỏ hơn tỷ trọng 

của nước nên bị đẩy lên bề mặt, tạo thành các váng nổi. Ngoài ra nước đi vào đã 

bị nén lại, nên khi trả về áp suất bình thường thì chúng tạo ra các hạt bọt khí. 



Các bọt khí này bị đẩy lên trên bề mặt và chúng kéo theo các màng sinh vật già 

cỗi có lẫn trong nước, tạo thành kết tủa xốp. 

Nước trong được đưa ra ngoài qua máng tràn, còn phần kết tủa chủ yếu 

được chuyển xuống bể bùn nhờ hoạt động của băng gạt và một phần nhỏ được 

trả về bể không khí nhằm cung cấp thêm hàm lượng photpho cho nước tạo điều 

tiện cho vi sinh vật hoạt động. 

Xử lý bùn: 

Bùn từ quá trình trên được đưa xuống bể bùn và tiến hành xử lý bằng vôi. 

Giai đoạn khử trùng nước thải: 

Mục đích của giai đoạn này là nhằm tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh trước 

khi xả vào nguồn nước thải chung. Theo một số nghiên cứu cho tháy các vi 

khuẩn đường ruột vần còn sót lại trong nước thải đã xử lý, thậm chí ngay cả khi 

số trực khuẩn dường ruột bị tiêu diệt đến 99%. Vì vậy sau giai đoạn xử lý nước 

thải nhất thiết phải qua khâu khử trùng để đảm bảo an toàn. 

Hàm lượng NaClO được sử dụng là 50g/m
3
, thời gian tiếp xúc 0,5 giờ. Sau 

đó nước được xả vào hộ thống thoát nước chung của khu vực. 

3.5.2. Xử lý nước thải nhà máy bia 

Trong các nhà máy bia 30% khối lượng nước thải là từ quá trình sản xuất 

bia và 70% là từ quá trình rửa chai lọ. 

Hỗn hợp nước thải chứa 500 mg/1 BOD và khoảng 550mg/l COD, 400 - 

700 mg/l SS và độ pH từ 3,5 - 11. Nước thải này được xử lý bằng bùn hoạt tính 

để tạo ra chất lỏng chứa 20mg/l BOD, 20 mg/1 COD và 70 mg/1 rắn lơ lửng. 

Khi áp dụng thêm các phương pháp keo tụ, lắng lọc cùng với bùn hoạt tính có 

thể giảm hàm lượng COD, BOD5... xuống mức thấp hơn nhiều. 

Bảng 3.2. Tiêu chuẩn thiết kế các thiết bị khác nhau để xử lý nƣớc thải nhà 

máy bia 

Thiết bị Tiêu chuẩn thiết kế 

Bể trung hòa Thời gian lưu giữ 8 mịn 

Bình không khí Thời gian lưu giữ 22h, tải BOD 1,2 kg/m
3
/d 

Bể lắng Thời gian lưu giữ 9h, bề mặt chất tải 10 m/d 

Bể lắng keo tụ Thời gian lưu giữ 2,5h, bề mặt chất tải 50m/d 

Phin lọc cacbon 

hoạt 

Tốc độ tuyến tính 5 - 20m/h, tốc độ không gian 

2,51/h 



Phin lọc Tỷ lệ lọc 200m/d  

Antraxit  

E.S — 1,2m  

L —200m  

Cát 

E.S = 0,6m  

L= 500m 

Tỷ lệ rửa lại: 1 m/min  

Tỷ lệ sục khí: 1 m/min  

Thời gian lọc: 12h 

3.5.3. Xử lý nước thải chứa dầu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Hình 1.5. Sơ đồ nguyên tắc của hệ thống xử lý nƣớc thải dầu mỡ 

Như vậy để xử lý nước thải chứa dầu mỡ, thường có 3 giai đoạn chính: 

- Làm sạch bằng phương pháp cơ học: tách các tạp chất rắn và lỏng có độ 

phân tán cao. 

- Làm sạch bằng phương pháp hoá lý: tách các hạt keo, khử độc nước chứa 

axit, kiềm và hoá chất. 

- Làm sạch bằng phương pháp sinh học: tách các chất hữu cơ hoà tan. 

Làm sạch bằng phương pháp cơ học 

Nước thải chứa dầu mỡ 

Làm sạch bằng phương pháp cơ học 

Làm sạch bằng phương pháp hóa học 

Làm sạch bằng phương pháp sinh học 

Làm sạch mức độ cao 

Nước sạch tuần hoàn lại hoặc thải 



Để làm sạch nước thải chứa đầu mỡ với việc tách các hạt có độ phân tán 

cao cũng như các hạt rắn huyền phù người ta sử dụng bể lắng cát, bể lắng phân 

ly dầu, bể lắng thứ cấp, bể lọc cát. 

a. Bể lắng cát 

Tại bể lắng cát sẽ tách được hơn 5% hạt có kích thước lớn (0,15 - 0,2 min 

và tách được hơn 25% dầu trong nước thải, cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách 

tính toán bể lắng cát tương tự như đối với phòng lắng thông thường. 

b. Bể phân ly dầu (bể thu dầu) 

Để tách dầu và các tạp chất cơ học trong nước thải người ta sử dụng bể 

phân ly dầu. Đây là thiết bị chính trong sơ đồ trạm xử lý nước thải chứa dầu 

bằng phương pháp cơ học. 

Trung bình trong nước thải dầu chiếm 10% tổng số các chất hữu cơ. Có thể 

tách dầu trong nước thải bằng phương pháp trọng lực. Ở điều kiện tĩnh, một 

lượng dầu được lắng cùng cặn, còn phần lớn sẽ nổi lên bề mặt. Loại các tạp chất 

nổi khỏi nước thực chất cũng giống như lắng các hạt rắn chỉ khác là trong 

trường hợp này khối lượng riêng của dầu nhỏ hơn của nước. Do đó hạt sẽ nổi 

lên, còn kết cấu thiết bị cũng giống như thiết bị lắng hạt rắn được lật ngược lại. 

Có thể áp dụng định luật Stoc để tính tốc độ nổi của hạt dầu. Tốc độ tách dầu 

phụ thuộc vào khối lượng riêng, độ nhớt của tạp chất và nước thải, kích thước 

hạt dầu, chế độ thuỷ động lực của các pha... 

c. Bể lắng thứ cấp 

Thực tế để làm sạch triệt để nước thải, sau khi ra khỏi bể phân ly dầu người 

ta cho nước thải chảy qua bể lắng thứ cấp. Sau khi qua bể này, hàm lượng dầu 

trong nước thải giảm còn 30 - 60 mg/1. Thời gian lắng của chất thải trong bể từ 

3 giờ đến 2-3 ngày đêm. Việc thu và tách dầu trên bề mặt bể nhờ ống thu dầu và 

bằng phương pháp cơ học. Bể lắng thứ cấp có nhược điểm chính sau: khó tách 

dầu và cặn, chiếm mặt bằng xây dựng lớn, giá thành cao, làm bẩn khí quyển do 

dầu bay hơi. Chính các nhược điểm này làm cho việc sử dụng nó bị hạn chế. 

d. Bể lọc cát 

Để tiếp tục tách dầu trong nước thải, người ta còn sử đụng bể lọc cát. Vật 

liệu lọc là cát thạch anh hạt lớn có kích thước 0,5 - 2 mm. Chiều cao lớp cát 1 - 

l,2m. Thường cho nước thải đi từ dưới lên với tốc độ 5m/giờ. Nước thải trước 

khi vào bể lọc cát có hàm lượng dầu khoảng 50 - 60mg/l và khi ra là 20 - 

30mg/l. Ở chế độ ứng với các thông số lọc tối ưu thì thời gian làm việc của vật 

liệu lọc sẽ là 150 - 200 giờ. Khi đó dầu nằm trong vật liệu lọc chiếm 0,5%. Việc 



tái sinh vật liệu lọc bằng cách rửa nước nóng và lạnh có kết hợp thổi khí theo 

các bước sau: 

1. Tháo cạn hết nước thải trong bể 

2. Cấp đầy nước nóng ở nhiệt độ 80°C vào bể 

3. Thổi không khí trong khoảng 10 - 15 phút với lưu lượng 201m
3
/s. 

4. Rửa bằng nước nóng trong 15 phút với lưu lượng 201m
3
/s. 

5. Thổi không khí trong khoảng 10-15  phút với lưu lượng 201m
3
/s. 

6. Rửa bằng nước lạnh khoảng 5 phút với lưu lượng 151m
3
/s. 

Làm sạch bằng đông tụ 

Đông tụ là một trong những phương pháp cơ bản để làm sạch nước thải có 

dầu mỡ, các hạt nhũ tương và huyền phù. Tác nhân đông tụ có thể sử dụng các 

bazơ của các muối nhôm, sắt. Trong quá trình làm sạch bằng đông tụ sẽ xảy ra 

việc lắng các tạp chất tan tròng nước vì vậy làm giảm chỉ số BOD, COD trong 

nước thải. Lượng chất đông tụ phụ thuộc vào nồng độ tạp chất, lượng chất hoạt 

động bề mặt trong nước thải và các yếu tố khác, thường khoảng 25 - 100mg/l. 

Hàm lượng dầu trong nước thải sau khi làm sạch không vượt quá 30 - 40mg/l. 

Chất đông tụ và tuyển nổi được sử dụng: A12(SO4)3, FeCl3,... Lượng chất 

đông tụ phụ thuộc vào chất lượng nước thải (thường >25 mg/1). Hàm lượng dầu 

trong nước thải sau khi tuyển nổi khoảng 10-20 mg/1. Hiệu quả làm sạch các tạp 

chất cơ học là 80 195%. 

Ngoài ra người ta còn dùng phương pháp tuyển nổi điện để xử lý nước thải 

chứa dầu, để tách triệt để dầu trong nước thải bằng phương pháp hoá lý, sau khi 

được làm sạch bằng đông tụ và tuyển nổi nước thải có thể xử lý tiếp bằng 

phương pháp ozôn hoá, hấp thụ, thẩm thấu ngược... Tuy nhiên, các phương pháp 

này đều phải chi phí lớn do công nghệ và thiết bị phức tạp. Vì vậy chúng ít được 

sử dụng, trừ trường hợp mức độ yêu cầu làm sạch cao. 

Giai đoạn đông tụ sử dụng các hoá chất cần thiết vào để tác dụng với các 

thành phần gây độ kiềm nhằm tạo ra kết tủa trong giai đoạn keo tụ kế tiếp. Hoá 

chất thông dụng nhất có tác dụng gây độ kiềm là Al2(SO4)3xH20, chất này, ví 

dụ: HCO3
-
 theo phản ứng: 

Al2(SO3)3 x H2O + 6HCO3
-
 = 2Al(OH)3 ↓+ 3SO4

-
 + 6CO2+ xH2O 

Từ phản ứng trên ta thấy khi cho hoá chất Al2(SO3)3 x H2O vào thì pH sẽ 

giảm xuống. Nếu dùng sunphat sắt sẽ diễn ra phản ứng: 

FeSO4.7H2O + 2OH
-
 = Fe (OH)2 ↓+ SO4

2-
 + 7H2O 

Khi trong hệ có mặt O2 thì Fe(OH)2 được oxy hoá thành Fe(OH)3 



4Fe (OH)2 + O2 + H2O = 4 Fe(OH)3↓ 

Fe(OH)3 ít tan hơn Fe(OH)2 tại pH thông thường, vì vậy khi trong nước 

có đủ O2  hòa tan thì người ta dùng FeSO4.7H2O. 

Trong trường hợp ngược lại, người ta dùng hỗn hợp Cl2 và FeSO4.7H2O 

để oxy Fe
2+

 thành Fe
3+

: 

6FeSO4.7H2O + 3C1 = 6Fe
3+ 

+ 6SO4
2-
 + 6C1

-
 + 42H2O 

Fe
3+

 bị thủy phân tạo thành Fe(OH)3 

Fe
3+

 + 3OH
-   

= Fe(OH)3↓ 

Việc lựa chọn hoá chất gây đông tụ tuỳ thuộc vào đặc tính của nước thải 

cần xử lý. 

D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận 

1. Câu hỏi 

Câu 1: Trình bày phương pháp xử lý cơ học bằng lọc qua song chắn rác 

hoặc lưới chắn? 

Câu 2: Trình bày phương pháp xử lý cơ học bằng điều hòa lưu lượng? 

Câu 3: Trình bày phương pháp xử lý cơ học bằng lắng? 

Câu 4: Trình bày phương pháp xử lý cơ học bằng lọc? 

Câu 5: Trình bày phương pháp xử lý hóa lý bằng phương pháp tuyển nổi? 

Câu 6: Trình bày phương pháp xử lý hóa lý bằng phương pháp đông – keo tụ? 

Câu 7: Trình bày phương pháp xử lý hóa lý bằng phương pháp hấp phụ? 

Câu 8: Trình bày phương pháp xử lý hóa lý bằng phương pháp trao đổi ion? 

Câu 9: Trình bày phương pháp xử lý hóa lý bằng phương pháp điện hóa? 

Câu 10: Trình bày phương pháp xử lý sinh học bằng phương pháp cánh 

dồng lọc – cánh đồng tưới? 

Câu 11: Trình bày phương pháp xử lý nước thải bằng phương pháp hiếu khí? 

Câu 12: Trình bày các phương pháp xử lý hiếu khí trong điều kiện nhân tạo? 

Câu 13: Trình bày phương pháp xử lý nước thải bằng phương pháp yếm khí? 

Câu 14: Trình bày phương pháp xử lý nước thải bằng công nghệ vi sinh 

kết hợp hiếu khí và kị khí? 

Câu 15: Trình bày phương pháp xử lý nước thải bệnh viện? 

Câu 16: Trình bày phương pháp xử lý nước thải nhà máy bia? 

Câu 17: Trình bày phương pháp xử lý nước thải chứa dầu? 

2. Hƣớng dẫn học tập 

- Sinh viên về đọc và nghiên cứu giáo trình ―Phần 2. Công nghệ xử lý chất 

thải rắn‖. 



- Tìm hiểu tài liệu tham khảo và trên mạng internet các vấn đề:  

+ Tổng quan về chất thải rắn. 

+ Các phương pháp xử lý chất thải rắn (phương pháp tái sinh/tái chế chất 

thải rắn; phương pháp cơ học; phương pháp chôn lấp; phương pháp nhiệt; 

phương pháp ủ). 

+ Tổng quan về chất thải nguy hại. 

 - Ôn tập kiến thức thuộc tín chỉ 1 chuẩn bị kiểm tra 1 tiết. 

3. Thảo luận 

- Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị cho phần thảo luận với nội dung ―Công 

nghệ phòng ngừa, giảm thiểu chất thải trong quá trình sản xuất ở Việt Nam‖. 
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PHẦN 2 

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẨT THẢI RẮN 

Số tiết: 14 

A. Mục tiêu  

1. Kiến thức: 

- Sinh viên hiểu được khái niệm về chất thải rắn, cách phân loại chất thải 

rắn và các nguồn phát sinh chất thải rắn. 

- Hiểu được phương pháp tái chế, tái sinh và thu hồi chất thải rắn. 

- Hiểu được phương pháp cơ học trong xử lý chất thải rắn. 

- Hiểu được phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh chất thải rắn. 

- Hiểu được phương pháp đốt trong xử lý chất thải rắn. 

- Hiểu được công nghệ xử lý chất thải rắn bằng phương pháp ủ. 

- Hiểu được công nghệ Seraphin, công nghệ ép kiện trong xử lý chất thải 

rắn. 

- Hiểu được khái niệm chất thải nguy hại, nguồn gốc phát sinh và một số 

phương pháp xử lý chất thải nguy hại tại Việt Nam. 

2. Kỹ năng: 

- Sinh viên biết vận dụng các phương pháp xử lý chất thải rắn phù hợp với 

thực tế. 

- Biết phân biệt được chất thải nguy hại và chất thải rắn thông thường. 

3. Thái độ: 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học và tích cực 

nghiên cứu tài liệu học tập. 

- Có lựa chọn đúng đắn khi tiến hành xử lý chất thải rắn trong thực tế. 

- Có ý thức trong việc thu gom, phân loại, xử lý rác sinh hoạt. 

B. Tài liệu giảng dạy 

- Tài liệu chính: Nguyễn Thị Minh Huệ (2016), Bài giảng Công nghệ môi 

trường, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thái Nguyên. 

- Tài liệu tham khảo:  

Trịnh Thị Thanh – Trần Yêm – Đồng Kim Loan (2004), Giáo trình Công nghệ 

môi trường, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, Hà Nội. 

Dư Ngọc Thành (2012), Bài giảng Công nghệ môi trường, Tài liệu lưu hành nội 

bộ trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. 

C. Nội dung  

 



Khái niệm: Chất thải rắn được hiểu là tất cả các chât thải phát sinh do các hoạt 

động của con người tồn tại ở dạng rắn, được thải bỏ khi không còn hữu dụng 

hay khi không muốn dùng nữa. 

2.1. Phân loại chất thải rắn 

2.1.1. Phân loại theo nguồn gốc 

- Chất thải rắn sinh hoạt trong quá trình sinh hoạt của con người: rau, củ, 

quả, than xỉ, chai lọ, nhựa, giấy... 

- Chất thải rắn công nghiệp: Là chất thải rắn phát sinh trong quá trình sản 

xuất → phức tạp, độc hại. 

- Chất thải dịch vụ, thương mại: có trong quá trình sinh hoạt, sản xuất. 

- Chất thải nông nghiệp: bao bì, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, ... 

- Chất thải y tế: bông băng, kim tiêm, các bộ phận của người, bao bì,... 

- Chất thải đô thị... 

2.1.2. Phân loại theo tính chất 

- Chất thải rắn nguy hại: pin, acquy, bơm kim tiêm... Là chất thải: 

+ Có thể cháy, nổ, ăn mòn. 

+ Độc hại đến sinh vật sống. 

+ Có khả năng gây bệnh lan nhiễm, tác động có hại tới môi trường sống, và 

con người. 

- Chất thải không nguy hại: những chất thải còn lại. 

2.1.3. Phân loại theo thành phần hóa học 

- Chất thải hữu cơ: thức ăn, bao gói, lá cây... 

+ Chất thải hữu cơ dễ phân hủy → sản xuất phân compost. 

+ Chất thải hữu cơ khó phân hủy: nhựa … → xử lý đặc biệt 

- Chất thải vô cơ: gạch, sỏi, thủy tinh... 

2.1.4. Phân loại theo khả năng cháy nổ 

- Chất thải cháy được: gỗ, nhựa, bao bì (giáy, gỗ, nhựa), vải, đồ da ... 

- Chất thối không cháy được: gạch, cát, sắt, thủy tinh... 

- Hỗn hợp chất thải cháy được và không cháy được: đá cuội, đát cốt, đá, 

bao bì dính dầu mỡ... 

2.1.5. Phân loại theo trạng thái 

- Chất thải rắn cứng: sắt, thép, bao bì, nhựa cứng, bê tông... 

- Chất thải mềm: bùn thải, nhựa dẻo. 

2.2. Những nguồn phát sinh chất thải rắn 



Nguồn gốc phát sinh, thành phần và tốc độ phát sinh của chất thải rắn là cơ 

sở quan trọng trong thiết kế, lựa chọn công nghệ xử lý và đề xuất các chương 

trình quản lý chất thải rắn thích hợp. 

Chất thải rắn phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau, căn cứ vào đặc điểm chất 

thải có thể phân chia thành 3 nhóm lớn: Chất thải đô thị, công nghiệp và chất 

thải nguy hại. Nguồn thải của rác thải đô thị rất khó quản lý tại các nơi đất trống, 

bởi vì tại các vị trí này sự phát sinh các nguồn chất thải là một quá trình phát tán. 

Chất thải nguy hại thường phát sinh tại các khu công nghiệp, do đó những 

thông tin về nguồn gốc phát sinh và đặc tính các chất thải nguy hại của các loại 

hình công nghiệp khác nhau là rất cần thiết. Các hiện tượng như chảy tràn, rò rỉ 

các loại hóa chất cần phải đặc biệt chú ý, bởi vì chi phí thu gom và xử lý các 

chất thải nguy hại bị chảy tràn rất tốn kém. 

2.3. Các phƣơng pháp xử lý tổng quát chất thải rắn 

Xử lý chất thải rắn nhằm mục đích sau: 

- Thu hồi lại các chất như giấy, kim loại, nhựa... để làm nguyên liệu quá 

trình sản xuất. Quá trình thu hồi nguyên liệu có thể được thực hiện bằng tay hay 

bằng dây chuyền cơ khí. 

- Thu hồi năng lượng bằng các phương pháp đốt rác. Thu hồi năng lượngvà 

thu hồi nguyên liệu có tác động trái ngược nhau. Những chất có nhiệt trị cao như 

giấy, carton, nhựa lại là những chất được thu hồi có hiệu quả cao do đó làm 

giảm nhiệt trị chung còn lại của rác. 

- Giảm chất thải phải chôn lấp để tăng thời gian sử dụng các bãi chôn lấp 

rác và giảm ảnh hưởng đến môi trường. Chất thải chuyển đến bãi chôn lấp sau 

khi tuyển lựa sẽ có thể tích và khối lượng bé hơn nhiều so với trước khi tuyển 

lựa. Nếu rác qua công đoạn đốt thì phần chôn lấp còn lại chỉ là tro, có thể tích 

không đáng kể. 

2.3.1. Tái chế, tái sinh và thu hồi chất thải 

Tái chế là hoạt động thu hồi lại từ chất thải các thành phần có thể sử dụng 

để chế biến thành các sản phẩm mới sử dụng cho các hoạt động sinh hoạt và sản 

xuất. 

2.3.1.1. Hoạt động tái chế 

Hoạt động tái chế và thu hồi chất thải được thực hiện thông qua hệ thống 

thu gom chất thải rắn theo mạng lưới 3 cấp gồm: Người thu gom, đồng nát và 

buôn bán phế liệu. 

Công nghệ thu hồi có 3 cấp được chia thành 6 nhóm nghề: 



- Cấp thứ nhất (người đồng nát và người nhặt rác). 

- Cấp thứ 2 (gồm những người thu mua đồng nát và người thu mua phế liệu 

từ người thu nhặt tại bãi rác, người đồng nát và người nhặt rác trên vỉa hẻ trong 

toàn thành phố). 

- Cấp thứ 3 (gồm những người buôn bán hoạt động kinh doanh với quy mô 

lớn hơn ở nhiều địa điểm cố định và các đại lý thu mua). 

Việc chế biến lại chất thải để lấy lại một vật liệu thô sơ khai trước đây gọi 

là sự tận dụng lại phế thải và hiện nay được gọi là tái sinh. Ở mức thấp nhất của 

nó và phần lớn cách tiếp cận công nghệ, các vật liệu thải đòi hỏi phải được phân 

loại ngay tại nguồn bởi chính người tiêu thụ. Đây là mức tiếp cận lớn nhất bởi vì 

nó đòi hỏi phí tổn năng lượng nhỏ nhất. Với các yêu cầu nghiêm ngặt đối với 

việc tái sinh, các đô thị cần phải xem xét chi tiết các giải pháp tái sinh. 

2.3.1.2. Hoạt động tái sinh 

Tái sinh chất thải được coi như là các hoạt động nhằm thu hồi lại các thành 

phần có ích trong rác mà chúng có thể sử dụng để chế biến thành các sản phẩm 

mới dưới dạng vật chất hoặc năng lượng phục vụ cho sản xuât và tiêu dùng. 

Công việc này đòi hỏi phải có quá trình phân loại để tách riêng các thành phần 

rác thải. Sau đó, đối với một số chất thải có khả năng tái sinh như giấy, nilông, 

nhựa, cao su, thủy tinh, kim loại... sẽ được thu gom lại và chuyển đến cơ sở tái 

sinh chất thải để làm nguyên liệu đầu vào cho việc sản xuất ra các phẩm mới. 

Tái sinh vật liệu thải bao gồm các hoạt động thu gom vật liệu có thể tái sinh 

từ dòng rác thải (giấy, nilon, nhựa, cao su, thủy tinh, kim loại,...), xử lý trung 

gian (làm sạch các chất bẩn bám theo) vả sử dụng các vật liệu này để tái sản 

xuất ra các sản phẩm mới (giấy tái sinh, nhựa tái sinh,...) hoặc phối hợp cùng với 

một số nguyên liệu khác để sản xuất ra các sản phẩm hoàn toàn mới (ví dụ cặn 

bùn từ nhà máy xử lý nước cấp được trộn với đất sét để sản xuất ra gạch ống có 

chất lượng tốt). 

2.3.1.3. Thu hồi và tái chế chất dẻo 

- Ở Việt Nam, các sản phẩm chất dẻo bắt đầu thâm nhập vào cuộc sống từ 

những năm 1960. Một số sản phẩm gia đình trước đây chế tạo từ tre, nứa, sợi tự 

nhiên... lần lượt được thay thế bằng nhựa. 

- Trong công nghiệp và xây dựng, vật liệu Plastic cũng chiếm lĩhh thị 

trường trong nhiều lĩnh vực như cấp thoát nước, trang trí..  



Vật liệu Plastic đã góp phần nâng cao mức độ văn minh của cuộc sống 

nhưng cũng đặt ra không ít những vấn đề rắc rối liên quan đến công tác bảo Vệ 

môi trường. 

- Tuy nhiên dù bị chỉ trích rất nhiều nhưng Plastic vẫn được sử dụng rộng 

rãi do tính ưu việt của nó cả về mặt kinh tế lẫn mặt kỹ thuật. Với những tính 

năng ưu việt đó, Plastic dẫn đầu với những vật liệu cạnh tranh với nó trong trong 

lĩnh vực bao gói. 

Tính bền vững của chất dẻo dẫn đến sự tồn tại dai dẳng của nó trong thiên 

nhiên sau khi sử dụng. 

Những vấn đề đặt ra khi thu gom và tái chế vật liệu chất dẻo: 

Mặc dù chất dẻo hiện đang là vật liệu được ưa chuộng và có nhiều hứa hẹn 

nhưng chúng cũng đồng thời bị các nhà môi trường phản đối do mức độ gây ô 

nhiễm trong quá trình chế tạo, sử dụng và thiêu hủy. Các nhà môi trường phản 

đối vật liệu Plastic vì những lý do sau đây: 

- Chất độc thải ra trong quá trình chế tạo Plastic. 

- Chất độc do phân hủy nhiệt gây ra khi đốt rác. 

- Làm giảm chất lượng chất thải rác, đặc biệt là chất lượng phân compost 

chế tạo từ rác. 

2.3.1.4. Thu hồi và tái chế các sản phẩm cao su 

Trong công nghiệp chế tạo máy, việc sử dụng các sản phẩm cao su kỹ thuật 

rất đa dạng. Trong đó phức tạp chủ yếu nhất là giải quyết vấn đề sử dụng các sản 

phẩm bỏ đi và cũ không dùng nữa. Mặc dù cao su được sử dụng ở các thiết bị 

công nghệ các loại nhưng tỷ lệ về lượng thì rất thấp so với khối lượng các sản 

phẩm. 

Hoàn nguyên cao su là một hướng cơ bản và có lợi nhất trong việc gia cố 

lại các sản phẩm bỏ đi bởi vì cho cao su hoàn nguyên vào lẫn với hỗn hợp cao su 

thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều cao su mới và các thành phần phụ khác. 

2.3.2. Các phương pháp cơ học xử lý chẳí thải rắn  

2.3.2.1. Đập 

Cường độ và hiệu quả của đa số các quá trình khuếch tán hóa học và sinh 

hóa tăng theo độ giảm kích thước hạt vật liệu. Do vậy, chất thải rắn thường phải 

qua công đoạn giảm kích thước hạt và tiếp theo là phân loại và chọn lọc. 

Phương pháp đập được sử dụng để thu sản phẩm có độ lớn chủ yếu là 5 

mm. Đập được áp dụng rộng rãi trong chế biến chất thải của bóc đá phú trong xử 

lý trần quặng mỏ, xỉ của nhà máy luyện kim, các đồ dùng kỹ thuật bằng nhựa đã 



qua quá trình sử đụng, phế thải muối mỏ, thạch cao phốt pho, phế liệu gỗ, nhựa, 

vật liệu xây đựng và các loại vật liệu khác. 

2.3.2.2. Nghiền 

Phương pháp nghiền được sử đụng khi cần thiết thu các phân đoạn có độ 

lớn nhỏ hon 5 mm. Quá trình nghiền được phổ biến rộng rãi trong công nghệ tái 

sử dụng chất thải của khai thác quặng mỏ, phế liệu xây dụng, xi của luyện kim 

và nhiên liệu, phế thải của tuyển than, phế thải nhựa, quặng pirit thiêu kết và 

hàng loạt tài nguyên thứ cấp khác. 

2.3.2.3. Phân loại và chọn lọc 

Các quá trình này được ứng dụng để phân chia phế thải thành phân đoạn 

theo độ lớn. Chúng bao gồm phương pháp sàng hạt vật liệu và phân chia chúng 

dưới tác dụng của lực quán tính - trọng lực và ly tâm - trọng lực. 

Sàng là quá trình phân loại thành lớp theo độ lớn các hạt có kích thước 

khác nhau bằng cách dịch chuyển chúng trên bề mặt có lỗ. 

2.3.3. Phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh 

Việc đảm bảo an toàn lâu dài cho bãi chôn lấp rác là một vấn đề quan 

trọng trong công nghệ xử lý chất thải rắn. Những chất thải chôn lấp bao gồm 

những chất còn lại sau quá trình thu hồi (vật chất hay năng lượng). Có hai loại 

bãi rác phổ biến: 

a) Bãi rác hở (không được kiểm soát) 

Rác được đổ trên mặt đất hay ở các hố rác không được thiết kế. Bãi rác 

này không có các hệ thống thu hồi nước rác, thu hồi khí... hay nói cách khác n 

không có các hệ thống đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường. Bãi rác hở hầu như 

đầu tư ban đầu không đáng kể. Trong quá trình vận hành, bãi rác loại này có 

những tác động rất xấu đến môi trường. Trước hết do rác không được chôn lấp 

và không có lớp chống thấm dưới đáy bãi nên nó gây ô nhiễm nghiêm trọng đối 

với nước mưa chảy tràn và nguồn nước ngầm. Hậu quả của việc ô nhiễm nguồn 

nước có thể ảnh hưởng rất lâu dài đối với cuộc sống của cư dân gần vùng có bãi 

rác. Mặt khác, bãi rác không được che phủ kín nên khí và mùi hôi do sự phân 

hủy các chất hữu cơ gây ra cùng với bụi phát sinh từ bãi rác là nguồn gây ô 

nhiễm đối với bầu không khí trong khu vực. 

Bãi rác hở còn là ổ phát sinh những côn trùng truyền bệnh đồng thời cũng 

là nơi rất dễ xảy ra nguy cơ cháy nổ và làm mất vẻ mỹ quan của môi trường đô 

thị. 



Hiện nay, ở các đô thị nước ta do thiếu kinh phí đầu tư ban đầu nên hầu 

hết các bãi rác thành phố đều gần như bãi rác hở. Việc chôn lấp rác tuy có được 

tiến hành nhưng bãi rác thiếu các điều kiện kỹ thuật cần thiết để bảo đảm vệ sinh 

an toàn. 

b) Bãi chôn lấp rác kỹ thuật (hay là bãi chôn lấp hợp vệ sinh) 

Đây là bãi rác được thiết kế một cách hoàn chỉnh phù hợp với các yêu cầu 

của công tác bảo vệ môi trường. Chúng ta sẽ đi sâu nghiên cứu về loại bãi rác 

này. 

- Chuẩn bị mặt bằng cho bãi chôn lấp rác kỹ thuật 

+ Việc chuẩn bị mặt bằng bao gồm xác định vị trí, thiết kế đường vào bãi 

chứa rác, thiết kế đường dẫn nước tránh qua bãi rác (nếu có), thiết kế vùng đệm 

làm hàng rào bao quanh bãi rác. 

+ Chuẩn bị các khoang chôn lấp rác bằng cách trải lớp chống thấm dưới 

đáy bãi rác và đắp đất sét để bảo vệ lớp chống thấm này đồng thời xây dựng các 

hệ thống thu gom nước rác, thu gom khí. 

+ Lắp đặt các hệ thống quan trắc môi trường trước khi vận hành bãi rác. 

- Đổ rác vào bãi 

+ Sau khi bãi chôn lấp rác được chuẩn bị xong, rác được đổ vào các ô 

chứa rác. Thường sau một chu kỳ (thường là 01 ngày) rác được lấp lại tạo thành 

những ô riêng rẽ. Chiều cao mỗi ô chứa rác khoảng 3m, bề rộng mỗi khoang 

chứa khoảng 6 - 9m. 

+ Cứ sau khi chôn được một lớp tương ứng với một hoặc hai ô, người ta 

đặt một đường ống thoát khí dọc theo bãi rác. Đồng thời ống thu gom nước rác 

dưới đáy cũng được nối dài cho các ô rác tiếp theo. 

+ Sau khi đạt chiều cao quy định, người ta lấp trên rác một lớp đất phù sa 

sau cùng. Trên lớp đất phủ này người ta trồng cây, cỏ để bảo vệ đất, chống xói lở. 

Các mô hình bãi chôn lấp chất thải thường dươc sử dụng: 

1. Bãi chôn lấp khô: là bãi chôn lấp các chất thải thông thường (rác sinh 

hoạt, rác đường phố và rác công nghiệp). 

2. Bãi chôn lấp ướt: là bãi chôn lấp dùng để chôn lấp chất thải dưới dạng 

bùn nhão. 

3. Bãi chôn lấp hỗn hợp khô, ướt: là nơi dùng để chôn lấp chất thải thông 

thường và cả bùn nhão. Đối với các ô dành để chôn lấp ướt và hỗn họp bắt buộc 

phải tăng khả năng hấp thụ nước rác của hệ thống thu nước rác, không để cho 

nước rác thấm đến nước ngầm. 



4. Bãi chôn lấp nổi: là bãi chôn lấp xây nổi trên mặt đất ở những nơi có địa 

hình bằng phẳng, hoặc không dốc lắm (vùng đồi gò). Chất thải được chất thành 

đống cao đến 15m. Trong trường hợp này xung quanh bãi phải có các đê và đê 

phải không thấm để ngăn chặn quan hệ nước rác với nước mặt xung quanh. 

5. Bãi chôn lấp chìm: là loại bãi chìm dưới mặt đất hoặc tận dụng các hồ tự 

nhiên, moong khai thác cũ, hào, mương, rãnh. 

6.  Bãi chôn lấp kết hợp chìm nổi: là loại bãi xây dựng nửa chìm, nửa nổi. 

Chất thải không chỉ được chôn lấp đầy hố mà sau đó tiếp tục được chất đống lên 

trên. 

7. Bãi chôn lấp ở các khe núi: là loại bãi được hình thành bằng cách tận dụng 

khe núi ở các vùng núi, đồi cao. 

- Đóng bãi và tiếp tục quan trắc môi trường 

Rác sau khi chôn lấp sẽ tiếp tục tồn tại trong bãi chứa trong khoảng thời gian 

dài, ít nhất là sau 30 - 50 năm sau thì các chất thông thường chứa trong rác mới bị 

phân hủy hết. Vì vậy sau khi đóng bãi, việc quan trắc môi trường xung quanh bãi 

vẫn phải tiếp tục. Các vấn đề cần tiếp tục quan trắc bao gồm: 

+ Kiểm soát khi thoát ra từ bãi rác: Đây là nhiệm vụ quan trọng trong việc 

bảo trì lâu dài bãi rác. Ngày nay hầu hết các bãi rác hiện đại đều có hệ thống 

theo dõi thường xuyên khí thoát ra. 

+ Thu gom và xừ lý nước rác: Cũng như việc thu gom khí, thu gom và xử 

lý nước rác cũng là việc làm chính trong quá trình theo dõi bảo trì bãi rác sau khi 

đã đóng bãi. Thiếu việc theo dõi thường xuyên nước rác để tìm phương án xử lý 

thích hợp thì môi trưòng nước (nước mặt vù nước ngầm) của khu vực xung 

quanh bãi rác có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Các yếu tố quan tâm khi thiết kế vận hành bãi chôn lấp hợp vệ sinh 

Bãi chôn lấp rác kỹ thuật cần đạt những tiêu chí nhất định về vệ sinh, an 

toàn và bảo vệ môi trường nên trong quá trình thiết kế và vận hành nó, cần quan 

tâm đến những vẩn đề sau: 

STT Các tiêu chí Yêu cầu 

1 Đặc điểm Phải đủ rộng để chôn lấp rác 

2 Cấu trúc Đầy đủ các hệ thống hạn chế ô nhiễm môi trường 

3 Khoảng cách Càng gần nơi phát sinh chất thải càng tốt để giảm chi 

phí vận chuyển, cách xa hệ thống cấp nước, nhà dân,... 

4 Đường vào Phải đảm bảo đi lại ở mọi thời tiết, chiều rộng đủ, ít 



tắc nghẽn. 

5 Địa hình Phải đảm bảo việc san ủi, chuyển đất đá ít nhất, có 

điều kiện tự nhiên thuận lợi. Tránh nơi có thể sụt lún 

và các thung lũng là nơi có thể gây ô nhiễm nước. 

6 Khí hậu Càng cuối hướng gió càng tốt, tốc độ gió nhỏ, lượng 

nước mưa, nhiệt độ ít ảnh hưởng tới bãi. 

7 Địa chất Tránh những vùng có động đất, trượt đất, đứt đoạn, 

vùng mỏ, các lỗ hổng trong lòng đất. 

8 Địa chất công 

trình 

Tránh vùng đất yếu, vùng có nhiều hiện tượng địa 

chất công trình tự nhiên. Tính chất cơ lý đảm bảo cho 

vận hành và chôn lấp. 

9 Đất Phải có lớp sét ở nền đáy hoặc phải có sẵn nguồn đất 

sét để làm lớp lót nền đáy và phủ lớp mặt cuối cùng, 

đất phủ hàng ngày. 

10 Nước mặt Nằm ngoài vùng ngập lụt không trực tiếp ảnh hưởng 

đến sông ngòi. Tránh vùng đất ướt. 

11 Nước ngầm Không tiếp xúc trực tiếp với nguồn nước ngầm. Nền 

đáy của bãi chôn lấp phải cao hơn tầng nước ngầm 

trên cùng tránh tầng ngập nước. 

12 Không khí Nằm tại nơi hạn chế thấp nhất sự phát tán mùi và khí. 

13 Hệ sinh thái trên 

cạn và dưới nước 

Tránh những vùng cư trú của các loài thú quý hiếm 

hoặc các sinh vật đang bị đe dọa, tránh vùng đất ngập 

nước. 

Giải pháp thiết kế bãi chôn lấp hợp vệ sinh 

a) Khu tiền xử lý 

- Khu tiền xử lý là nơi phân loại chất thải nguy hại và xử lý chất thải nguy 

hại không được phép chôn lấp thành chất thải nguy hại được phép chôn lấp. 

- Diện tích khu tiền xử lý khoảng 5 - 10% diện tích khu chôn lấp. 

- Nền khu tiền xử lý phải được đầm nén chặt, bảo đảm khả năng chịu tải 

và được cứng hóa bằng bê tông chống thấm. 

- Khu tiền xử lý phải được lắp đặt mái che, đảm bảo tránh sự xâm nhập 

của nước mưa và sự thất thoát chất gây ô nhiễm trong quá trình xử lý trước khi 

chôn lấp. 



- Khu tiền xử lý cần có hệ thống rãnh ngăn nước mặt và rãnh thu gom 

nước rác. Rãnh ngăn nước mặt được bố trí thành vòng khép kín xung quanh khu 

tiền xử lý nhằm ngăn ngừa nước mưa xâm nhập vào rác thải, làm phát sinh nước 

rác. Rãnh thu gom nước rác bố trí thành một mạng lưới chung, xung quanh các 

khu vực chứa rác tạm thời, các khu vực phát sinh nhiều nước rác để thu gom. 

- Khu chứa chất thải tạm thời được chia ra thành các khu riêng biệt để 

chứa riêng từng loại chất thải, phù hợp với việc xử lý sau này. 

b) Khu chôn lấp 

Bãi chôn lấp được chia thành các ô chôn lấp như bãi chôn lấp chất thải 

thông thường. Mỗi ô chôn lấp được thiết kế phù hợp với 1 loại chất thải nhất 

định và được sử dụng để chôn lấp chất thải đó. 

Diện tích ô chôn lấp được quy định trong bảng sau: 

Diện tích ô chôn lấp 

Khối lƣợng chất thải tiếp nhận 

(tấn/ngày) 
Diện tích ô chôn lấp (m

2
) 

≤10 300 - 500 

10 - 20 500 - 1000 

20 - 50 1000 - 2000 

50 - 100 2000 - 3500 

> 100 3500 - 5000 

 

Trong khu chôn lấp, nên thiết kế các mái che di động, có thể trượt trên các 

đường ray để hạn chế lượng nước mưa xâm nhập vào các ô chôn lấp đang hoạt 

động. Độ cao của mái che có thể thay đổi được để phù hợp với độ cao vận hành 

của ô chôn lấp. 

Mái che nên chọn các loại vật liệu rẻ nhưng có khả năng che mưa. Khi 

vận hành bãi chôn lấp, mái che phải bảo đảm che kín toàn bộ khu vực đổ chất 

thải, không cho nước mưa tiếp xúc trực tiếp với chất thải nguy hại. 

c) Hệ thống chống thẩm nước rác 

- Thiết kế hệ thống chống thấm nước rác tùy thuộc vào điều kiện cụ thể 

của từng bãi và tính chất của các loại chất thải nguy hại sẽ được chôn lấp. 

- Đối với bãi (ô) chôn lấp các chất thải có tính dễ cháy, dễ nổ: sử dụng hệ 

thống lớp lót đáy và thành tương tự như bãi chôn lấp chất thải thông thường. 



- Đối với bãi (ô) chôn lấp các chất thải có tính độc, các chất thải có tính ăn 

mòn: phải sử dụng hệ thống lớp lót đáy và thành kép. 

- Vật liệu lót được sử dụng trong hệ thống chống thấm phải đảm bảo được 

độ bền vững, chịu được các tác động hóa học của chất thải và chống được sự rò 

rỉ của chất thải trong mọi điều kiện thời tiết và trong suốt quá trình thi công, vận 

hành, đóng bãi và hậu đóng bãi. 

d) Hệ thống thu gom nước rác 

- Mỗi ô chôn lấp phải cố hệ thống thu gom nước rác riêng. 

- Với các bãi chôn lấp có lớp lót đơn: mỗi ô chôn lấp chỉ có một hệ thống 

thu gom nước rác. 

- Với các bãi chôn lấp có lớp lót kép: mỗi ô chôn lấp có hai hệ thống thu 

gom nước rác. 

- Hố thu nước rác: 

+ Trong các ô chôn lấp phải thiết kế các hố thu nước rác đề phòng nước rác 

từ hệ thống thu gom nước rác không hoặc khó tự chảy vào các công trình xử lý 

nước rác. 

+ Số lượng, chiều sâu hố thu phụ thuộc vào lưu lượng nước rác. 

+ Hố thu nước rác phải có kết cấu vững chắc, có thể sử dụng lâu dài đồng 

thời phải bảo đảm khả năng chống thấm nước rác. 

e) Hệ thống thu khí rác 

Hệ thống thu gom khí phải được thiết kế và xây dựng hợp lý đảm bảo thu 

hồi khí rác mà không ảnh hưởng tới cấu trúc của lớp phủ và bãi chôn lấp. 

Đối với bãi chôn lấp chất thải nguy hại, không được cho thoát tán khí tại 

chỗ mà bắt buộc phải thiết kế hệ thống thu khí rác. Hộ thống thu khí rác bao 

gồm: Các ống thu khí rác, ống dẫn khí rác, khu xử lý khí rác. 

Các ống thu gom khí rác được lắp đặt trong quá trình vận hành, nối ghép 

nâng dần độ cao theo độ cao vận hành bãi. Đoạn ống nối ghép phải được hàn 

gắn cẩn thận. Phần ống nằm trong lớp đất phủ bề mặt bãi chôn lấp và phần nhô 

cao trên mặt bãi chôn lấp phải sử dụng vật liệu không cháy, chịu được các tác 

động cơ học và hóa học. 

Hệ thống Ống dẫn khí rác gồm các ống chính và ống nhánh. Ống nhánh 

nối từ ống thu khí rác tới ống chính. Ống chính dẫn khí rác từ các ống nhánh về 

khu xử lý khi rác. 



Tùy thuộc vào tính chất và lượng khí rác phát sinh mà áp dụng phương 

pháp xử lý đốt hay hấp thụ hóa học. Trong trường hợp xử lý bằng phương pháp 

đốt, cần áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp an toàn về phòng chống cháy, nổ. 

2.3.4. Xử lý rác thải bằng phương pháp đốt 

Công nghệ xử lý rác thải bằng phương pháp đốt (hay phương pháp nhiệt) 

là quá trình sử dụng nhiệt độ cao của ngọn lửa dể tiến hành quá trình ôxy hóa 

chất thải rắn với sự có mặt của ôxy. 

  Nguyên lý: Dùng nhiệt để chuyển hóa chất thải rắn thành các thành phần 

CO2, H2O và một số loại khí khác cùng một lượng nhỏ tro, xỉ. 

  Yêu cầu: 

  + Chất thải phải đảm bảo các thông số về tính chất vật lý, hóa học, thành 

phần chất thải. 

  + Nạp chất thải cần đảm bảo đủ oxy, nhiên liệu cho quá trình cháy. 

  + Phải tính toán được nhiệt độ cần cung cấp, phương thức nạp nhiên liệu, 

lượng tro tạo thành. 

  Quá trình xử lý chất thải thực hiện qua 2 giai đoạn: 

  + Quá trình chưng cất khô: là quá trình mà các vật liệu có phân tử lượng 

lớn sẽ bị biến đổi thành vật liệu có khối lượng phân tử bé hơn hoặc vật liệu có 

điểm sôi thấp hơn để từ đó nó có thể bị đốt cháy hoàn toàn. 

  + Quá trình đốt chính: các khí tạo ra từ quá trình chưng cất khô sẽ được 

tiến hành đốt trong buồng đốt chính. 

  - Hệ thống xử lý khói: 

  + Xử lý bụi bằng cyclon, phòng lắng. 

  + Xử lý SO2 và các khí axit bằng phương pháp hấp thụ bằng dung dịch 

kiềm. 

  + Xử lý hơi kim loại bằng phương pháp hấp phụ. 

  + Thu hồi nhiệt để sản xuất hơi nước, giảm nhiệt độ khói lò.  

  - Ưu điểm:  

  + Giảm đáng kể thể tích chất thải rắn đem chôn. 

  + Nhiệt sinh ra có thể dung để sản xuất hơi nước, để sưởi. 

  + Có thể dùng để xử lý đối với chất thải nguy hại và chất thải truyền 

nhiễm. 

  - Nhược điểm:  

  + Chỉ xử lý được chất thải rắn hữu cơ có nhiệt trị cao. 

  + Tốn nhiên liệu. 



  + Sinh ra khí thải cần xử lý đòi hỏi xử lý tiếp theo. 

  + Thiết bị đốt phức tạp, đòi hỏi đầu tư nhiều, giá thành xử lý cao. 

Xử lý rác thải bằng phương pháp đốt ngoài lợi ích của việc thu hồi năng 

lượng, nó còn là biện pháp hiệu quả để xử lý rác thải của bệnh viện và một số 

rác thải nguy hiểm khác. Sau khi đốt, phần còn lại của chôn lấp là tro với thể 

tích rất bé, chỉ chiếm khoảng 10 - 20% thể tích rác ban đầu. 

2.3.5. Công nghệ xử lý chất thải rắn bằng phương pháp ủ 

Ủ chất thải là quá trình phân giải sinh học các chất hữu cơ dẫn tới sự ổn 

định khối ủ trong tồn trữ và sử dụng như một dạng phân hữu cơ. 

Quá trình ủ có thể tiến hành cả trong điều kiện hiếu khí và kỵ khí. 

2.3.5.1. Ưu nhược điểm của quá trình ủ chất thải 

a) Ưu điểm 

- Làm ổn định chất thải: Nếu chất thải chưa qua quá trình phân giải, chúng 

rất dễ bị phân hủy trong môi trường tự nhiên, ta hoàn toàn không thể kiểm soát 

được. Thông qua quá trình ủ, các chất thải được chuyển sang trạng thái ổn định, 

khi chuyển chúng vào đất sẽ không làm môi trường bị ô nhiễm. Quá trình ủ là 

quá trình được kiểm soát, do đó rất có lợi cho môi trường. 

- Ức chế hoặc tiêu diệt các mầm bệnh: Chất thải hữu cơ thường được xem 

như một môi trường tự nhiên rất tốt cho các vi sinh vật gây bệnh. Chất thải 

không qua ủ sẽ mang những mầm bệnh này và phân tán vào môi trường, tạo ra 

những mối nguy hiểm và khó kiểm soát. Các vi sinh vật gây bệnh thường có 

nhiệt độ phát triển trong khoảng 30 - 40°C. Khi khối ủ qua khoảng từ 3 - 4 ngày 

nhiệt độ trong khối ủ có thể lên đến 50 - 60°C. Ở nhiệt độ này, phần lớn các vi 

sinh vật gây bệnh đều bị tiêu diệt, số còn lại sẽ bị tiêu diệt dần trong khoảng 

nhiệt độ cao kéo dài trong nhiều ngày. Chất thải sau khi ủ sẽ không đem theo 

mầm bệnh vào môi trường. 

- Làm tăng chất dinh dưỡng cho cây trồng: Chất dinh dưỡng đa lượng (N, 

P, K) ở trong chất thải hữu cơ thường tồn tại dưới dạng hợp chất hữu cơ mà cây 

trồng không có khả năng hấp thu và sử dụng, chúng chỉ có thể hấp thu chất dinh 

dưỡng dưới dạng vô cơ hòa tan. Phần còn lại vẫn còn nằm trong các hợp chất 

hữu cơ khó hòa tan trong nước. Chính nhờ đặc điểm này mà chất dinh dưỡng 

không bị rửa trôi theo nước, chúng được lắng xuống và được phân giải dần dần 

tạo nên hiệu suất sử dụng các chất dinh dưỡng cao. 

- Làm giảm lượng ẩm cho khối ủ: Các chất thải như phân gia súc, gia cầm, 

cặn bùn... thường chứa 80 - 95% là nước, chất thải chứa nhiều nước sẽ làm tăng 



chi phí vận chuyển, thu gom và rất dễ phân hủy sinh học tạo nên mùi rất khó 

chịu. Khi ủ, các chất thải này sẽ được tách nước nhờ nhiệt độ của khối ủ, đây 

được xem như là một quá trình sấy tự nhiên, rất tiết kiệm và hiệu quả. 

b) Hạn chế 

- Chất lượng phân ủ (compost) phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng các chất 

thải đem ủ. Nếu chất thải đem vào ủ không được phân loại các tạp chất sẽ có 

chất lượng phân ủ không cao. 

- Quá trình ủ xảy ra nhiều phản ứng sinh hóa khác nhau. Quá trình giảm 

khối lượng chất hữu cơ kèm theo quá trình mất carbon và nitơ. Đây có thể xem ủ 

một quá trình làm mất năng lượng. 

- Quá trình ủ thường tạo ra một lượng khí có mùi hôi thối và một lượng 

nước ở đáy khối ủ. Cả khí thải và nước đọng đều phải được xử lý làm tăng thêm 

chi phí sản xuất phân. 

2.3.5.2. Các phương pháp ủ chất thải đô thị 

Hiện nay trên thế giới và Việt Nam đang phát triển 2 nhóm phương pháp 

ủ chất thải để làm phân bón: 

- Chất thải được ủ ngoài trời theo từng đống hoặc luống (có hoặc không 

có thổi khí). 

- Chất thải được ủ trong bể ủ có thổi khí cưỡng bức. 

Phương pháp ủ ngoài trời 

a) Phương pháp chất thải thành đống không thổi khí 

- Đây là phương pháp ủ thủ công. Chất thải được đổ thành từng đống có 

khối lượng khoảng 10 - 20 m
3
/đống, chiều cao đống ủ khoảng 2,5 - 3m. Đống ủ 

được tạo thành khối hình thang. 

- Trong quá trình ủ, nhiệt độ trong khối ủ tăng rất nhanh vì thời gian đầu 

độ ẩm còn cao nên các vi sinh vật phát triển mạnh, trong đó chủ yếu là vi khuẩn. 

- Quá trình lên men là tự nhiên, cứ khoảng 1 tháng, người ta lại đào, xới 

khối ủ sàng để thu nhận phần chất thải đã phân hủy có kích thước nhỏ hơn 2cm. 

Quá trình thực hiện cho đến lúc kích thước khối ủ giảm đi đáng kể hoặc quá 

trình phân hủy không còn tiếp diễn. 

- Phương pháp này có ưu điểm là dễ thực hiện và chi phí đầu tư ban đầu 

thấp được.  

Các nhược điểm cần khắc phục: 



+ Thời gian ủ kéo dài vì quá trình lên men là hoàn toàn tự nhiên (8 tháng 

đến 2 năm), chất độc vô cơ trong chất thối làm ức chế sinh trưởng và phát triển 

của vi sinh vật. 

+ Chất thải đô thị không được phân loại trước nên chứa nhiều tạp chất gây 

khó khăn trong quá trình ủ và chất lượng sản phẩm thấp. 

+ Các chất vô cơ và hữu cơ khó phân hủy lẫn vào chất thải và theo sản 

phẩm phân ủ cuối cùng là chất lượng phân không cao và không đồng đều. 

+ Hoàn toàn không kiểm soát được khí thải phát sinh từ quá trình ủ, gây ô 

nhiễm về mùi. 

b) Phương pháp ủ thành đống có thổi khí 

Để khắc phục nhược điểm thời gian kéo dài của phương pháp trên, người ta 

thiết kế hệ thống cấp khí từ phía dưới các đống chất thải. Hệ thống ống cấp khí 

có thể là một ống hoặc nhiều ống tùy theo khối lượng đống chất thải. Không khí 

cấp vào đống ủ có các chức năng sau: 

- Điều hòa lại sự phát tán nhiệt trong đống ủ, khi đó sự phát tán nhiệt 

không còn giống như trong đống ủ tĩnh. Lượng nhiệt được điều hòa tốt hơn và 

một phần thoát ra ngoài làm cho nhiệt độ của đống ủ không quá cao giúp các vi 

sinh vật phát triển tốt hơn, thúc đẩy mạnh hơn quá trình chuyển hóa vật chất có 

trong chất thải. Nếu quá trình thổi khí mạnh, không khí sẽ đưa nhiệt lên phía 

trên nên nhiệt độ cao không ở phía dưới đống ủ mà ở phía trên đống chất thải. 

Nếu thổi khí nhẹ, nhiệt độ sẽ ở khoảng giữa đống ủ. 

- Khi thổi khí, ta cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí phát triển. Ôxy 

đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa sinh học chất thải. 

- Khi thổi khí, các chất khí được tạo ra trong quá trình ủ chất thải sẽ được 

thoát ra ngoài nhiều hơn. Nhờ đó các khí thải sẽ không làm ảnh hưởng đến sự 

phát triển của các vi sinh vật. Do quá trình ủ tiến hành ngoài trời nên người ta 

không thực hiện việc kiểm soát khí thải. 

c) Phương pháp ủ thành luống dài có đảo trộn thường xuyên 

Phương pháp ủ chất thải trong các bể ủ 

Phương pháp này được thực hiện ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Để 

thực hiện ủ theo phương thức này, người ta thiết kế một số hạng mục công trình: 

- Khu chứa chất thải. 

- Hệ thống phân loại chất thải. 

- Hệ thống các bể ủ. 

- Khu vực chôn và đốt chất thải rắn không lên men. 



- Hộ thống ống dẫn và khu vực xử lý nước rò rỉ. 

- Khu vực sản xuất phân ủ. 

* Ưu điểm: 

- Quá trình phân giải nhanh. 

- Kiểm soát được mức độ ô nhiễm nước, không khí. 

- Sản phẩm phân ủ đồng đều. 

* Nhược điểm: 

- Chi phí ban đầu cao. 

- Chi phí vận hành (điện năng) cao. 

- Giá thành phân ủ cao. 

* Phân loại: 

- Bể ủ theo mẻ: Là bể ủ được thực hiện theo từng mẻ, từng chu kỳ ủ. Mỗi 

chu kỳ ủ thường kéo dài khoảng 45 ngày. Quá trình nạp liệu và tháo liệu diễn ra 

không liên tục. 

- Bể ủ liên tục kiểu đứng: Quá trình nạp liệu và tháo liệu diễn ra liên tục 

theo từng ngày. Nhiên liệu được nạp phía trên, cửa thoát liệu bố trí phía dưới. 

Ưu điểm của mô hình ủ phân compost kiểu đứng: 

+ Thiết bị hoạt động liên tục, nạp liệu hàng ngày từ phía trên và tháo liệu 

từ đáy thiết bị. Thuận tiện trong vận hành tự động. 

+ Giảm diện tích yêu cầu bởi tận dụng chiều cao thiết bị. 

+ Quá trình vận chuyển của vật liệu trong thiết bị nhờ trọng lực, thông khí 

cũng chủ yếu nhờ hiệu ứng đối lưu tự nhiên giúp giảm chi phí vận hành. 

+ Cấu trúc vận động tạo ra các vùng hoạt động tối ưu tương ứng với các 

giai đoạn của quá trình ủ compost, giúp tăng cường hiệu quả và giảm thời gian 

quy trình. 

+ Thiết bị ủ compost kiểu kín cũng giúp kiểm soát tốt hơn các điều kiện 

môi trường cho hoạt động của vi sinh vật, dễ dàng kiểm soát khi thải, đảm bảo 

yêu cầu chất lượng vệ sinh sản phẩm. 

+ Hệ thống được kết nối bởi các thiết bị độc lập, thuận lợỉ cho việc chế 

tạo, lắp đặt, mở rộng phù hợp với các quy mô công suất khác nhau. 

2.3.5.3. Chất lượng phân ủ 

Chất lượng phân ủ được đánh giá theo 4 tiêu chí sau: 

- Nhiễm bẩn: Sự nhiễm bẩn thường thấy ở những nguồn rác không được 

phân loại. Trong khối ủ chứa kim loại nặng, chất độc hại → cần tiến hành phân 

loại chất thải. 



- Chất dinh dưỡng có trong khối ủ: Giá trị dinh dưỡng được đánh giá qua 

lượng các chất đa lượng và vi lượng có trong khối ủ. Các chất đa lượng (N, P, 

K), các vi lượng (Cu, Fe, Zn...). 

- Vi sinh vật có trong khối ủ: Khối chất thải sau khi ủ phải không chứa 

hoặc chứa một lượng vi sinh vật gây bệnh dưới mức cho phép. 

- Mức độ ổn định và chất hữu cơ có trong khối ủ: Mức độ ổn định là một 

chỉ tiêu để đánh giá chất lượng ủ. Tính ổn định được hiểu là các chất có trong 

sản phẩm ủ sẽ không còn khả năng phân giải. Chỉ tiêu này thường được đánh giá 

thông qua chỉ số C/N. 

2.3.6. Xử lý rác thải bằng công nghệ Seraphin 

2.3.6.1. Giới thiệu về công nghệ 

- Rác thải sau khi tập trung tại nhà máy được phun vi sinh khử mùi và 

ozone để tiêu diệt các vi sinh vật độc hại. 

- Tiếp đến băng tải sẽ chuyển rác tới máy xé bông để phá vỡ mọi loại bao 

gói. Rác tiếp tục đi qua hệ thống tuyển từ (hút sắt thép và kim loại khác) rồi lọt 

xuống sàng lồng. 

- Sàng lồng có nhiệm vụ tách chất thải mềm, dễ phân hủy, chuyển rác vô 

cơ (kể cả bao nhựa) tới máy vò và rác hữu cơ tới máy cắt. 

- Sau quá trình phân loại, tuyển chọn bằng các phương pháp cơ học (tuyển 

trọng lực, tuyển từ), rác thải được phân loại thành 2 nguồn chính: nguồn rác thải 

chứa chủ yếu các chất hữu cơ dễ phân hủy → chế biến phân compost. Phần còn 

lại được đưa đến các công nghệ xử lý khác (sản xuất vật liệu xây dựng, đốt thu 

hồi nhiệt, tái chế Seraphin, bán phế liệu). 

Các hợp phần công nghệ seraphin hiện nay bao gồm: 

+ Xử lý hỗn hợp nhựa phế thải (bằng công nghệ seraphin và sản xuất cốc 

sản phẩm tái chế). 

+ Xử lý hỗn hợp chất hữu cơ dễ phân hủy (bằng công nghệ ủ phân compost 

và sản xuất phân bón). 

+ Xử lý hỗn hợp chất hữu cơ khó phân hủy (bằng công nghệ đốt thu hồi 

nhiệt). 

+ Xử lý hỗn hợp chất vô cơ (bằng công nghệ đóng rắn và sản xuất vật liệu 

xây dựng). 

2.3.6.2. Các ưu điểm của công nghệ Seraphin 

- Công nghệ xử lý rác thải - Seraphin là một công nghệ mới được sử dụng 

để xử lý rác thải sinh hoạt đô thị với khả năng tận dụng lại những phế phẩm 



trong rác thải thành các sản phẩm có giá trị sử dụng. Đặc biệt công nghệ này rất 

phù hợp với đặc điểm rác thải ở Việt Nam là không được phân loại từ đầu 

nguồn. 

- Tỷ lệ tái sử dụng rác thải rất cao, lên đến hơn 90% lượng rác thải (gồm 

cả rác vô cơ và hữu cơ). Trong khi đó biện pháp xử lý khác như ủ phân compost 

chỉ dừng lại ở việc tái chế một phần nhỏ rác thải hữu cơ để làm phân vi sinh. 

- Rác thải được xử lý ngay nên giảm được diện tích chôn lấp rác, tiết kiệm 

được đất đai. 

- Do có thể vận hành song song giữa hai dây chuyền: sản xuất rác tươi 

(rác thải hàng ngày) và rác thải khô (rác đã chôn lấp) để tạo ra những sản phẩm 

khác nhau. 

2.3.7. Công nghệ ép kiện 

Sơ đồ công nghệ xử lý rác thải bằng phương pháp ép kiện: Rác thải → 

Phễu nạp rác → Đăng tải rác → Phân loại → Máy ép rốc → Băng tải thải vật 

liệu → Các khối kiện sau khi ép. 

Phương pháp ép kiện được thực hiện trên cơ sở toàn bộ rác thải tập trung 

thu gom vào nhà máy. Rác được phân loại bằng phương pháp thủ công trên băng 

tải, các chất trơ và các chất có thể tận dụng được (như: kim loại, nilông, giấy, 

thủy tinh, plastic,... được thu hồi để tái chế. Những chất còn lại sẽ được băng tải 

chuyển qua hệ thống ép nén rác bàng thủy lực với mục đích làm giảm tối đa thể 

tích khối rác và tạo thành các kiện với tỷ số nén rất cao. 

Các kiện rác đã ép nén này được sử dụng vào việc đắp các bờ chắn hoặc 

san lấp những vùng đất trũng sau khi được phủ lên các lớp đất cát. 

Trên diện tích này, có thể dùng làm mặt bằng để xây dựng công viên, 

vườn hoa, các công trình xây dựng nhỏ và mục đích chính là giảm tối đa mặt 

bằng khu vực xử lý rác. 

2.3.8. Chất thải nguy hại 

2.3.8.1. Khái niệm 

Chất nguy hại là những chất có tính độc hại tức thời đáng kể hoặc tiềm ẩn 

đối với con người và các sinh vật khác do: không phân hủy sinh học hay tồn tại 

lâu bền trong tự nhiên; gia tăng số lượng đáng kể không thể kiểm soát; liều 

lượng tích lũy đến một mức nhất định nào đó sẽ gây tử vong hay gây ra những 

tác động tiêu cực. 

2.3.8.2. Nhận dạng chất thải nguy hại 



Các chất có một trong các đặc tính nguy hại sau được xác định là chất thải 

nguy hại: 

- Chất có khả năng gây cháy: chất có nhiệt độ bắt cháy < 60°C, chất có thể 

cháy do ma sát, tự thay đổi về hóa học. Những chất dễ cháy thường gặp nhất là 

các loại nhiên liệu (xăng, dầu, gas...), ngoài ra còn có benzen, etylbenzen, 

toluen, ... 

- Chất có tính ăn mòn: là những chất trong nước tạo môi trường pH < 3 

hay pH > 12,5; chất có thể ăn mòn thép. Dạng thường gặp là những chất có tính 

axit hoặc bazơ... 

- Chất có hoạt tính hóa học cao: các chất dễ dàng chuyển hóa hóa học; 

phản ứng mãnh liệt khi tiếp xúc với nước; tạo hỗn hợp nổ hay có tiềm năng gây 

nổ với nước; sinh các khí độc khi trộn với nước; các hợp chất xyanua hay sunfit 

sinh khí độc khi tiếp xúc với môi trường axit, dễ nổ hay tạo phản ứng nổ khi có 

áp suất và gia nhiệt, dễ nổ hay tiêu hủy hay phản ứng ở điều kiện chuẩn; các 

chất nổ bị cấm. 

- Chất có tính độc hại: những chất thải mà bản thân nó có tính đặc đặc thù. 

- Được xác định qua các bước kiểm tra. Khi có thành phần hóa học nào 

lớn hơn tiêu chuẩn cho phép thì chất thải đó được xếp vào loại chất thải độc hại. 

Chất độc hại bao gồm: các kim loại nặng như Hg, Cd, As, Pb và các muối của 

chúng; dung môi hữu cơ như toluen (C6H5CH3), benzen (C6H6), axeton 

(CH3COCH3)...; các chất có hoạt tính sinh học (thuốc sát trùng, trừ sâu, hóa chất 

nông dược...). 

- Chất có khả năng gây ung thư và đột biến gen: dioxin, asen, cadmium, 

benzen, các hợp chất hữu cơ chứa clo... 

2.3.8.3. Nguồn gốc chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại sinh ra từ 3 nguồn: 

- Công nghiệp: hầu hết các chất thải đều có nguồn gốc từ các loại nguyên 

nhiên liệu mà chúng ta cần sử dụng cho công nghiệp. 

- Hoạt động sinh hoạt của con người, trong nông nghiệp, thương mại, dịch 

vụ. 

- Từ thiên nhiên: chất thải nguy hại có khả năng sản sinh ra từ các quá 

trình trao đổi chất trong tự nhiên, có hoặc không có vai trò của con người. 

Trong đó có thể nói các ngành sản xuất công nghiệp là nguồn phát sinh ra 

chất thải nguy hại lớn nhất và đang là mối quan tâm lớn hiện nay. So với các 



nguồn phát sinh khác, nguồn công nghiệp mang tính thường xuyên và ổn định 

nhất; các nguồn từ dân dụng hay sinh hoạt không nhiều, tương đối nhỏ. 

2.3.8.4. Phuơng pháp xử lý chất thải nguy hại ở Việt Nam 

* Công nghệ xử lý hóa - lý 

Tức là sử dụng các quá trình biến đổi vật lý, hóa học để làm thay đổi tính 

chất của chất thải nhằm mục đích chính là giảm thiểu khả năng nguy hại của 

chất thải đối với môi trường. Công nghệ này rất phổ biến để thu hồi, tái chế chất 

thải đặc biệt là một số loại chẩt thải nguy hại như dầu mỡ, kim loại nặng, dung 

môi. 

Biện pháp tái chế, thu hồi chất thải bằng công nghệ hóa - lý thực sự chỉ 

mang lại hiệu quả kinh tế và môi trường đối với những nhà máy xử lý chất thải 

quy mô lớn, đầu tư công nghệ hiện đại để có thể xử lý chất thải cho cả một 

vùng. Hiện tại kinh phí để đầu tư một nhà máy hoàn chỉnh rất lớn nên Việt Nam 

chưa có điều kiện xây dựng những nhà máy xử lý như vậy. Ngoài ra việc lựa 

chọn địa điểm phù hợp để xây dựng nhà máy cũng cần phải cân nhắc đến. 

* Công nghệ thiêu đốt 

Đốt là một quá trình oxy hóa chất thải ở nhiệt độ cao. Chất thải rắn và thải 

nguy hại có thể xử lý hoặc trong những lò đốt chuyên dụng hoặc được in hủy 

trong những quá trình công nghiệp nhiệt độ cao. 

Ở Việt Nam hiện nay, biện pháp áp dụng lò đốt chuyên dụng để xử lý chất 

thải y tế đặc biệt được quan tâm vì tính an toàn vệ sinh của nó. 

* Công nghệ chôn lấp 

Đối với chất thải rắn và đặc biệt là chất thải nguy hại kể cả chất thải y tế, 

nước không cho phép xử lý chung cùng với rác sinh hoạt. Hiện nay ở nhiều 

nước tiên tiến (như Mỹ, Nhật Bản, Canada), chất thải rắn và chất thải nguy hại 

có thể được xử lý bằng chôn lấp, nhưng yêu cầu thiết kế bãi chôn lấp phải cao 

hơn, an toàn hơn so với chất thải sinh hoạt. Mức độ an toàn trong thiết kế chôn 

tùy thuộc vào từng loại chất thải, thậm chí nhiều loại chất thải nguy hại hạt 

nhân, lây nhiễm phải được quản lý riêng, trước khi chôn lấp đặc biệt phải được 

cách ly an toàn bằng các vật liệu phù hợp như chì, bêtông nhiều lớp chống 

phóng xạ. 

* Hiện trạng 1 số công nghệ xử lý chất thải nguy hại điển hình ở Việt Nam  

Tính tới tháng 10/2010, Tổng cục Môi trường đã cấp phép hành nghề xử 

lý tiêu huỷ chất thải nguy hại (CTNH) liên tỉnh cho 36 cơ sở. Chưa kể, còn có 

các cơ sở do các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố cấp phép. 



1. Lò đốt tĩnh hai cấp 

Đây là loại công nghệ phổ biến được sử dụng nhiều ở Việt Nam. 

Ưu điểm của công nghệ lò đốt tĩnh hai cấp: công nghệ đơn giản, sẵn có 

nhập khẩu hoặc chế tạo trong nước, chi phí đầu tư hợp lý, dễ vận hành phù hợp 

điều kiện Việt Nam. Lò đốt cũng là công nghệ chủ lực trong các cơ sở xử lý 

CTNH do có dải CTNH xử lý rộng (bao gồm cả chất thải y tế). 

Tuy nhiên, việc đốt theo mẻ dẫn đến công suất không cao do mất thời 

gian khi khởi động và dừng lò, hoặc khi tro đã đầy phải lấy ra đối với các lò 

không lấy tro giữa quá trình đốt. Quy trình kiểm soát, vận hành còn thủ công 

hoặc chưa tự động hoá cao nên khó có thể đốt các CTNH đặc biệt độc hại. Bên 

cạnh đó, lò đốt tĩnh thường không đốt được hoặc đốt không hiệu quả đối với các 

loại chất thải khó cháy và có độ kết dính cao như bùn thải. 

2. Đồng xử lý trong lò nung xi măng 

Công nghệ này mới được sử dụng bởi hai cơ sở sản xuất xi măng tại Kiên 

Biang và Hải Dương. Do quá trình nung xi măng thường phát sinh nhiều khí độc 

và bụi nên các nhà máy sản xuất xi măng thường đầu tư hệ thống xử lý khí thải 

hiện đại. 

Đồng xử lý CTNH trong lò nung xi măng có nhiều ưu điểm lớn như môi  

trường hoạt động ở nhiệt độ cao nên hiệu suất tiêu huỷ cao, xử lý được nhiều 

loại  CTNH với khối lượng lớn, kể cả các chất thải có chứa halogen. Đặc biệt là 

hiệu quả kinh tế rất lớn do tiết kiệm nguyên, nhiên liệu vì các loại CTNH dễ 

cháy góp phần cung cấp nhiệt lượng và một số loại CTNH có thành phần phù 

hợp với nguyên liệu sân xuất xi măng. Bên cạnh đó, đồng xử lý tận dụng hệ 

thống sản xuất xi măng sẵn có nên tiết kiệm được chi phí đầu tư về cơ sở hạ 

tầng. 

3. Chôn lấp CTNH 

Công nghệ này hiện nay mới áp dụng ở Hà Nội và Bình Dương với dung 

tích của mỗi hầm chôn lấp từ 10.000 -15.000 m
3
. 

Ưu điểm của các hầm chôn lấp CTNH có khả năng cô lập các CTNH 

chưa có khả năng xử lý bằng công nghệ khác, công suất lớn và giá thành xử lý 

khá rẻ so với nhiều phương pháp tiêu huỷ khác như đốt. Hơn nữa, CTNH tương 

lai có thể đảo lên để xử lý nếu có công nghệ phù hợp. Các hầm chôn lấp đều có 

mái che kín trong quá trình vận hành nên biện pháp này có tính chất là đóng kén 

hơn là chôn lấp, không có khả năng phát sinh nước rò rì nhưng vẫn có hệ thống 

thu gom nước rò rỉ. 



Tuy nhiên phương pháp này khá tốn diện tích. CTNH không được xử lý 

triệt để mối nguy cơ rò rì vẫn còn nên cần giám sát lâu dài sau khi đóng hầm. 

Một lý do chôn lấp CTNH chưa được triển khai rộng do phải đảm bảo các điều 

kiện ngặt nghèo 

4. Hóa rắn (bê tông hóa) 

Công nghệ này được sử dụng rất phổ biến. Đặc điểm của công nghệ là sử 

dụng CTNH kết hợp với xi măng, cát, sỏi, nước để đóng rắn các CTNH trơ, vô 

cơ như tro xỉ, tránh phát tán các thành phần nguy hại ra môi trường. Hiện nay 

đang phổ biến hai công nghệ là hoá rắn có nén ép cưỡng bức (sử dụng máy ép 

thuỷ lực để ép chặt cốt liệu bê tông như sản xuất gạch block) và hoá rắn thông 

thường (đổ bê tông tự nhiên). 

Công nghệ hóa rắn có ưu điểm là thiết bị, công nghệ đơn giản, sẵn có (có 

thể tự lắp đặt, chế tạo), dễ vận hành, có hiệu quả kinh tế vì có thể tận dụng sản 

xuất vật liệu xây dựng (gạch block, tấm đan...). Tuy nhiên công nghệ hóa rắn chỉ 

xử lý an toàn đối với CTNH trơ, có thành phần vô cơ. 

5. Tái chế dầu thải 

Trong thực tế, phần lớn các cơ sở sử dụng công nghệ chưng đơn giản để 

thu hồi các cấu tử dầu. Hiện nay có một số cơ sở đang đầu tư công nghệ chưng 

phân đoạn (chưng nhiều bậc) để tái chế dầu, đây là công nghệ hiện đại sử dụng 

để sản xuất các sản phẩm xăng dầu từ dầu thải. 

Nhìn chung, đổi với công nghệ chưng đơn giản cố ưu điểm trang thiết bị 

đơn giản (có thể tự chế tạo, lắp đặt), dễ vận hành, đầu tư thấp, nhưng việc vận 

hành và kiểm soát khá thủ công, đòi hỏi kinh nghiệm và kỹ năng của người vận 

hành. Công nghệ chưng đơn giản phù hợp với các cơ sở nhỏ có lượng dầu thải 

đầu vào thấp, biến động. 

Công nghệ chưng phân đoạn có hệ thống kiểm soát hiện đại, chất lượng 

sản phẩm đầu ra ổn định nhưng chi phí đầu tư lớn, vận hành phức tạp, đòi hỏi 

nguyên liệu đầu vào lớn và ổn định trong khi nguồn dầu thải ở Việt Nam thường 

nhỏ lẻ, biến động. 

6. Xử lý bóng đèn thải 

Trong bóng đèn cố chứa nhiều loại chất thải khác nhau như bột huỳnh 

quang, hơi thủy ngân, thủy tinh, kim loại. 

Công nghệ này có ưu điểm là chi phí đầu tư trang thiết bị hợp lý, dễ vận 

hành, sau khi phân tách riêng bột huỳnh quang, thủy tinh có thể dùng làm 

nguyên liệu trong sản xuất xi măng hoặc tái sử dụng thủy tinh sạch. Tuy nhiên, 



sau khi xử lý bóng đèn thải, quá trình hấp thụ hơi thuỷ ngân có trong bóng đèn 

thải sẽ tạo ra chất thải mới cần xử lý là muối thuỷ ngân. 

7. Xử lý chất thải điện tử 

Đối với các cơ sở có đầu vào nhỏ, thì việc phá dỡ thủ công là phù hợp, 

chủ yếu để đáp ứng đủ mã CTNH trong dịch vụ. Tuy nhiên, công đoạn phá dỡ 

thủ công có thể ảnh hưởng sức khỏe của công nhân do phải tiếp xúc trực tiếp với 

chất thải. 

Công nghệ cơ giới hóa phù hợp với đầu vào lớn, đặc biệt là trong tương 

lai khi lượng chất thải điện tử phát sinh tăng đột biến. Hơn nữa, công nghệ hiện 

đại có thể tận thu được nhiều sản phẩm, đặc biệt là các kim loại quý. 

8. Phá dỡ, tái chế ắc quy chì thải 

Tái chế ác quy chì thải là một trong những biện pháp tiết kiệm tài nguyên 

và bảo vệ môi trường. Hiện nay trên thực tế đang sử dụng các công nghệ tái chế 

từ đơn giản (thô sơ) đến hiện đại. 

Hiện đã có một số đơn vị đã đầu tư và đưa vào sử dụng công nghệ hiện 

đại để tái chế ác quy, toàn bộ quy trình xử lý được cơ giới. 

9. Các công nghê khác 

Ngoài các công nghệ trên, hiện nay các cơ sở xử lý CTNH tại Việt Nam 

còn sử dụng các loại công nghệ khác đối với từng loại CTNH đặc thù khác như 

công nghệ súc rửa và tái chế thùng phuy, công nghệ tái chế dung môi thải, công 

nghệ rửa sạch phế liệu dính dầu, công nghệ kết tủa thu hồi kim loại… 

D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận 

1. Câu hỏi 

Câu 1: Trình bày khái niệm và các cách phân loại chất thải rắn? 

Câu 2: Trình bày nguồn gốc phát sinh chất thải rắn? 

Câu 3: Trình bày phương pháp tái chế, tái sinh và thu hồi chất thải rắn? 

Câu 4: Trình bày các phương pháp cơ học trong xử lý chất thải rắn? 

Câu 5: Trình bày phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh chất thải rắn? 

Câu 6: Trình bày kỹ thuật xử lý rác bằng phương pháp đốt? 

Câu 7: Trình bày công nghệ xử lý chất thải rắn bằng phương pháp ủ? 

Câu 8: Trình bày phương pháp xử lý rác thải bằng công nghệ Seraphin? 

Câu 9: Trình bày phương pháp xử lý hóa rác thải bằng công nghệ ép kiện? 

Câu 10: Trình bày khái niệm, nguồn gốc phát sinh và các cách nhận dạng 

chất thải nguy hại? 

Câu 11: Trình bày các phương pháp xử lý chất thải nguy hại ở Việt Nam? 



2. Hƣớng dẫn học tập 

- Sinh viên về đọc và nghiên cứu giáo trình ―Phần 3. Công nghệ xử lý ô 

nhiễm không khí‖. 

- Tìm hiểu tài liệu tham khảo và trên mạng internet các vấn đề:  

+ Những vấn đề chung về ô nhiễm không khí: Khái niệm, các dạng chất 

thải gây ô nhiễm không khí, nguồn gây ô nhiễm không khí. 

+ Các phương pháp xử lý hơi và khí thải. 

+ Các phương pháp xử lý bụi. 

+ Phương pháp pha loãng không khí. 

- Ôn tập kiến thức thuộc tín chỉ 2 chuẩn bị kiểm tra 1 tiết. 

3. Thảo luận 

- Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị cho phần thảo luận với nội dung ―Các công 

nghệ xử lý khí thải được áp dụng phổ biến ở Việt Nam‖. 
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PHẦN 3 

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ 

Số tiết: 12 

A. Mục tiêu  

1. Kiến thức: 

- Sinh viên hiểu được khái niệm về ô nhiễm không khí, các dạng chất thải 

gây ô nhiễm không khí và các nguồn gây ô nhiễm không khí. 

- Hiểu được phương pháp xử lý hơi và khí thải trong xử lý ô nhiễm không 

khí. 

- Hiểu được phương pháp xử lý bụi trong xử lý ô nhiễm không khí. 

- Hiểu được phương pháp pha loãng không khí. 

2. Kỹ năng: 

- Sinh viên biết vận dụng các phương pháp xử lý ô nhiễm không khí phù 

hợp với thực tế. 

- Biết cách ngăn ngừa các nguồn gây ô nhiễm không khí trong thực tế sinh 

hoạt. 

3. Thái độ: 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học và tích cực 

nghiên cứu tài liệu học tập. 

- Có nhận thức đúng đắn về vấn đề ô nhiễm không khí hiện nay. 

- Có ý thức trong việc ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm không khí trong đời 

sống sinh hoạt hàng ngày. 

B. Tài liệu giảng dạy 

- Tài liệu chính: Nguyễn Thị Minh Huệ (2016), Bài giảng Công nghệ môi 

trường, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thái Nguyên. 

- Tài liệu tham khảo:  

Trịnh Thị Thanh – Trần Yêm – Đồng Kim Loan (2004), Giáo trình Công 

nghệ môi trường, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, Hà Nội. 

Dư Ngọc Thành (2012), Bài giảng Công nghệ môi trường, Tài liệu lưu 

hành nội bộ trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. 

C. Nội dung  

3.1. Khái quát những vấn đề về ô nhiễm không khí 

3.1.1. Khái niệm về ô nhiễm không khí 

Theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5966:2009 về Chất lượng không khí - 

Những khái niệm chung - Thuật ngữ và định nghĩa ban hành ngày 20/08/2009 số 



1677/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ, sự ô nhiễm không khí được 

định nghĩa là: ―Sự có mặt của các chất trong khí quyển, sinh ra từ hoạt động của 

con người hoặc từ các quá trình tự nhiên và nếu nồng độ đủ lớn, thời gian đủ lâu 

chúng sẽ ảnh hưởng đến sự thoải mái, dễ chịu, sức khỏe hoặc ỉợỉ ích của con 

người và môi trường‖. 

Các chất ô nhiễm không khí chủ yếu là oxit cacbon, oxit lưu huỳnh, oxit 

nitơ, hydrocacbon và bụi công nghiệp. 

3.1.2. Các dạng chất thải gây ô nhiễm không khí 

- Các chất ở dạng khí là những chất ở điều kiện thông thường tồn tại ở thể 

khí như: CO, CO2, NOx, SOx, Cl2... 

- Các chất thải dạng hạt bụi: là các hạt chất rắn được phân tán trong không 

khí có kích thước khác nhau (từ 1/10 đến hang nghìn micromet). 

- Các chất dạng hơi là thể khí của các chất ở điều kiện bình thường là chất 

lỏng hoặc rắn như: hơi benzen, iot,... 

- Các chất dạng sol là tập hợp các phân tử chất lỏng hoặc chất rắn tạo 

thành các hạt nhỏ li ti phân tán trong không khí. 

- Dạng nhiệt, song từ trường, phóng xạ,… 

Các chất thải là khí, bụi hay hơi có tác hại ít hay nhiều sẽ phụ thuộc vào 

bản thân tính chất của chúng. 

Bảng 3.1. Phân loại bụi, hơi, khí độc theo kích thước 

Loại Kích thƣớc (µm) Đặc tính 

Bụi 0,1-2000 Phát sinh trong quá trình đạp, phá nổ, mài khoan,… 

các chất rắn như đá, quặng, than, kim loại. Một số 

bụi có dạng sợi có nguồn gốc hóa học, thực vật hoặc 

khoáng. Các bụi lớn có lắng do trọng lực, còn bụi 

nhỏ có khuynh hướng bay lơ lửng trong không khí. 

Sương 0,01-10 Là sản phẩm của quá trình ngưng tụ các hạt chất lỏng 

Khói 0,001-0,1 Phát sinh do ngưng tụ các hạt rắn trong quá trình 

làm nóng chảy kim loại hoặc các phản ứng hóa học 

hay từ đốt cháy nguyên liệu. 

Hơi 0,005 Là thể khí mà trong điều kiện bình thường chúng là 

thể lỏng hoặc rắn. 

Khí 0,0005 Là dạng vật chất mà ở nhiệt độ thường chúng không 

ở dạng thể lỏng hoặc rắn. 



3.1.3. Nguồn gây ô nhiễm không khí 

a) Nguồn gây ô nhiễm tự nhiên (thiên nhiên) 

Một số nguồn tự nhiên gây ô nhiễm không khí có thể kể đến như: 

Ô nhiễm do hoạt động của núi lửa 

Khi hoạt động núi lửa phun ra một lượng khổng lồ các chất ô nhiễm như: 

tro, bụi, SO2, H2S và CH4. Tác động môi trường của các đợt phun trào núi lừa là 

rất nặng nề và lâu dài. 

Ô nhiễm do cháy rừng 

Nạn cháy rừng có thể xảy ra do các nguyên nhân tự nhiên như hạn hán 

kéo dài, khí hậu khô và nóng khắc nghiệt làm cho thảm cỏ khỏ bị bốc cháy khi 

gặp tia lửa do có va chạm ngẫu nhiên, từ đó lan rộng ra thành đám cháy lớn. 

Khi rừng bị cháy nhiều chất độc hại bốc lên và lan tỏa ra một khu vực 

rộng lớn nhiều khi vượt ra khỏi biên giới của các quốc gia có rừng bị cháy. 

Những chất độc hại đó là: khói, tro bụi, các hydrocacbon không cháy, khí SO2, 

CO và NOx. 

Ô nhiễm do bão cát 

Hiện tượng bão cát thường xảy ra ở những vùng đất trơ và khô khống 

được che phủ bởi thảm thực vật, đặc biệt là các vùng sa mạc. Gió mạnh làm cát 

bụi từ những vùng hoang hóa, sa mạc và mang đi rất xa gây ô nhiễm bầu khí 

quyển trong một khu vực rộng lớn, ảnh hưởng đồng thời đến nhiều nước trong 

khu vực rộng lớn, ảnh hưởng đồng thời đến nhiều nước trong khu vực chịu tác 

động. 

Ngoài việc gây ô nhiễm không khí, bão cát còn làm cho tầm nhìn bị giảm, 

từ đó có thể gây ra nhiều tác hại to lớn. Chỉ có mưa kéo dài nhiều giờ hoặc nhiều 

ngày mới gột sạch được bụi trong không khí do bão cát gây ra. 

Ô nhiễm do đại dương 

Sương mù từ mặt biển và bụi nước do sóng đập vào bờ được gió từ đại 

dương thổi vào đất liền có chứa nhiều tinh thể muối, chủ yếu là NaCl (khoảng 

70%), còn lại là các chất MgCl2, CaCl2, KBr... 

Loại ô nhiễm này đóng vai trò chủ yếu trong việc gây han rỉ vật liệu, phá 

hủy công trình xây dựng,... 

Ô nhiễm do thực vật, động vật 

Ngoài tác dụng rất hữu ích không thể thiếu dược với cuộc sống của loài 

người, thực vật còn là nguồn gây ô nhiễm đáng kể. 



Chất ô nhiễm do thực vật phát sinh có thể kể đến như: Thực vật bào tử, 

nấm, phấn hoa... Các chất ô nhiễm này chủ yếu gây ra các bệnh dị ứng, bệnh 

đường hô hấp ở con người. 

Xác động vật thốsi rữa, phân động vật, là nguồn gây ô nhiễm mùi (mùi 

hôi thối) và vi khuẩn, bụi. 

Ô nhiễm do các chất phỏng xạ 

Trong lòng đất có một số khoáng sản và quặng kim loại có khả năng 

phóng xạ. Cường độ phóng xạ càng mạnh càng gây nguy hiểm cho cuộc sống 

con người khi những vật chất phóng xạ ấy có mặt trong không khí xung quanh. 

Ô nhiễm cỗ nguồn gốc từ vũ trụ 

Có rất nhiều hạt vật chất bé nhỏ từ vũ trụ thâm nhập vào bầu khí quyển 

của Trái đất một cách thường xuyên liên tục. Nguồn gốc của loại bụi vũ trụ này 

là từ các thiên thạch cũng như từ các đám mây hoàng đạo mà cũng có thể là từ 

chính mặt trời. 

b) Nguồn gây ô nhiễm nhân tạo 

Nguồn gây ô nhiễm nhân tạo rất đa dạng, có thể kể đến một số nhóm 

chính sau: 

* Sản xuất công nghiệp: Tùy theo từng loại hình công nghiệp mà trong quá 

trình chế tạo, chế biến có thể thải ra bụi, khỉ, hơi hay mùi. 

Ví dụ: 

- Ô nhiễm không khí trong công nghiệp gang thép 

Chất ô nhiễm từ công nghiệp sản xuất gang thép chủ yếu là: bụi CO, CO2, 

hydrocacbon, phenol, benzen, SO2,.... 

Các sản phẩm này sinh ra từ các công đoạn: 

+ Công đoạn vận chuyển, sàng chọn và nghiền quặng. Chất ô nhiễm chủ 

yếu là bụi. 

+ Công đoạn thiêu: do quả trình đốt chảy hỗn hợp thô quặng và nhiên liệu 

trên băng tải nên chất ô nhiễm sinh ra chủ yếu là bụi và khí SO2. 

+ Lò cao: quặng sắt được nung chảy trong lò cao bằng than cốc với phản 

ứng hóa học. Chất ô nhiễm sinh ra trong khi nung chủ yếu là bụi và các thành 

phần khid do rò rỉ qua khe hở, nắp nạp liệu và các chất ô nhiễm sinh ra sau khi 

làm nguội xỉ là H2S, bụi, hơi nước và mùi khí đặc thù. 

- Ô nhiễm không khí trong luyện kim màu 

Quá trình luyện kim màu - nung chảy quặng đồng, chì, kẽm... thải ra 

nhiều SO2 và CO2. 



- Ô nhiễm không khí trong công nghiệp sản xuất xi măng 

Chất ô nhiễm chủ yếu là bụi. Tùy theo từng công đoạn mà tải lượng bụi 

sinh ra khác nhau. 

- Công nghiệp sản xuất giấy 

Chất ô nhiễm chủ yếu là SO2, H2S và mùi hôi thối. 

- Ô nhiễm do các nhà máy nhiệt điện 

Lượng nhiên liệu tiêu thụ lớn nên đây là nguồn ô nhiễm cực lớn thải vào 

khí quyển hàng ngày. Vì vậy tại các nhà máy nhiệt điện cần có quan tâm chú ý 

đến các kỹ thuật tiên tiến trong quá trình đốt 

* Sản xuất nông nghiệp: Sử dụng hóa chất trong nông nghiệp như phun 

thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ bằng bình phun, vòi phun, bằng máy bay là nguyên 

nhân gây ô nhiễm không khí. Phân gia súc và sự phân hủy của chúng gây mùi 

hôi thối và tạo điều kiện cho loài truyên bệnh phát triển như ruồi, muỗi, nhặng... 

* Giao thông vận tải: Hiện nay khối tượng xe ô tô, xe máy trên thế giới rất 

lớn; đứng đầu vẫn là các nước phát triển như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Pháp, Đức, số 

lượng ô tô tính trên đầu người ở nhiều nước đang phát triển cũng không nhỏ - 

nhiều thành phố trên thế giới ô nhiễm không khí chủ yếu do hoạt động của xe cộ 

chứ không phải là sản xuất công nghiệp. 

* Trong quá trình sinh hoạt: 

- Sử dụng lò sưởi: Ở vùng lạnh người ta sử dụng củi để đốt, sưởi ấm trong 

gia đình cũng là nguồn gây ô nhiễm không khỉ. 

- Đun nấu hàng ngày: Ở cốc vùng nông thôn, nông dân thường dùng củi, 

than,... để đun nấu... 

Nguồn ô nhiễm này có đặc điểm là gây ô nhiễm cục bộ trong một phạm vi 

nhỏ (nhà, phòng). Đặc biệt khi dùng than để đun nấu, nếu đun trong phòng kín 

có thể gây tai họa đối với con người do lượng CO sinh ra rất lớn... 

3.2. Phƣơng pháp xử lý hơi và khí thải 

Khí và hơi tồn tại dưới dạng các phần tử riêng biệt lẫn vào không khí. Ở 

điều kiện bình thường, hơi có thể ngưng tụ được, còn khí thì chỉ ngưng tụ được 

khi tạo được áp suất hoặc nhiệt độ phù hợp (áp suất cao, nhiệt độ thấp). 

Xử lý hơi hoặc khí thải độc hại có thể tiến hành bằng các phương pháp sau: 

- Phương pháp hấp thụ. 

- Phương pháp hấp phụ. 

- Phương pháp thiêu hủy. 

- Phương pháp ngưng tụ. 



- Phương pháp trao đổi ion. 

- Phương pháp sinh học. 

3.2.1. Phương pháp hấp thụ 

* Khái niệm: 

Hấp thụ là quá trình lôi cuốn khí và hỗn hợp khí bởi chất lỏng (chất hấp 

thụ). 

* Cơ sở của phương pháp hấp thụ: 

Cơ sở của phương pháp này là dựa trên sự tương tác giữa các chất cần hấp 

thụ (là khí hoặc hơi) với chất hấp thụ (là chất lỏng) hoặc dựa vào khả năng hòa 

tan khác nhau của các chất khác trong chất lỏng để tách chất. Kết quả khí hay 

hơi ô nhiễm được tách khỏi hỗn hợp khí cần xử lý. 

- Ví dụ về sự hấp thụ SO2 

+ Khi hấp thụ bằng nước, trong dung dịch tồn tại cân băng sau: 

SO2 + H2O  H2SO2  H
+
 +  HSO3

-
 

+ Khi hấp thụ bằng sút, ta có các phản ứng: 

2 NaOH + SO2- → Na2SO3 + H2O  

Na2SO3 + SO2 + H2O → 2 NaHSO3 

* Phân loại: Tùy thuộc vào bản chất của sự tương tác nói trên mà người ta 

chia ra làm thành hấp thụ vật lý và hấp thụ hóa học. 

Hấp thụ vật lý: là quá trình dựa trên sự tương tác vật lý đơn thuần, nghĩa 

là chỉ bao gồm sự khuếch tán các chất cần hấp thụ vào trong lòng chất lỏng và 

sự phân bố của chúng giữa các phần tử chất lỏng. 

Hấp thụ hóa học: là quá trình luôn đi kèm với một hay nhiều phản ứng 

hóa học, nó có hai giai đoạn khuếch tán và các phản ứng hóa học. 

* Đặc điểm: Khi làm sạch các tạp chất hóa học ở thể khí, quá trình hòa tan 

khí trong dịch thể đóng vai trò quan trọng. Lượng khí hòa tan vào dịch thể phụ 

thuộc vào nhiệt độ dịch thể và áp suất khí trên bề mặt dịch thể. 

* Yêu cầu về chất hấp thụ: 

- Có tính chọn lọc cao, chỉ hấp thụ chất ô nhiễm cẩn xử lý mà không hấp 

thụ chất khác. 

- Không tạo kết tủa, ít bay hơi tránh tổn thất, rẻ tiền, dễ kiếm, có thể hoàn 

nguyên. 

- Không độc, không ăn mòn, không gây ô nhiễm nước thải để tránh 

trường hợp tạo ra chất thải mới cần xử lý. 



* Ưu điểm của phương pháp 

- Hiệu suất cao, hơn 99%, đặc biệt là với chất ô nhiễm có độ hòa tan tốt 

- Dung dịch hấp thụ có tinh lựa chọn cao. 

- Có thể xử lý khí ô nhiễm có nồng độ thấp, lưu lượng khí cần xử lý lớn. 

- Dung dịch hấp thụ dễ kiếm, có thể hoàn nguyên được. 

* Nhược điểm của phương pháp: 

- Nếu chất hấp thụ không hoàn nguyên được → xuất hiện nước thải → 

phải có đầu tư cho xử lý nước thải. 

- Nếu chất hấp thụ có hoàn nguyên → chi phi lớn, thiết bị cồng kềnh, 

chiếm nhiều diện tích. 

3.2.2. Phương pháp hấp phụ 

3.2.2.1. Khái quát về hấp phụ 

* Hiện tượng hấp phụ: Hấp thụ là quá trình lôi cuốn khí và hơi từ hỗn hợp 

khí bởi chất rắn xốp (chất hấp phụ). Hấp phụ là một hiện tượng (quá trình) gây 

ra sự tăng nồng độ của một chất hoặc một hỗn hợp chất trên bề mặt tiếp xúc giữa 

hai pha (rắn - khí, rắn - lỏng, lỏng - khí). Phủ hết chỗ thì phải thay chất hấp phụ 

hoặc tái sinh chất hấp phụ cũ để dùng lại. 

* Khái niệm: Hấp phụ là hiện tượng liên kết các phân tử của một chất 

lỏng hoặc khí lên bề mặt của một chất rắn khác bởi lực tương tác giữa các vật 

thể và lực hút tĩnh điện. 

* Nguyên lý của phương pháp 

Hơi và khí độc khi đi qua lớp chất hấp phụ bị giữ lại nhờ hiện tượng hấp 

phụ. Nêu ta chọn được các chất hấp phụ chọn lọc thì có thể loại bỏ được các 

chất độc hại mà không ảnh hưởng đến thành phần các khí không có hại khác. 

3.2.2.2. Các chất hấp phụ và ứng dụng 

Trong công nghệ xử lý môi trường, để làm sạch các hơi và khí thải người 

ta thường sử dụng các chất hấp phụ xốp như than hoạt tính, zeolit có hoạt độ cao 

và khá dễ dàng tái sinh. 

Ứng dụng: (Hiệu suất hấp phụ có thể đạt đến 98%). 

- Thu hồi lại hơi dung môi (sơn, nhuộm,...). 

- Tách và thu hơi xăng dầu ở kho xăng. 

- Tách và thu hồi hợp chất hữu cơ halogen ở các thiết bị tách mỡ của 

công nghiệp thực phẩm hoặc các quá trình sản xuất hóa chất. 

- Làm sạch khí thải có mùi... 

3.2.2.3. Ưu và nhược điểm của phương pháp xử lý bằng hấp phụ 



Phương pháp hấp phụ có khả năng làm sạch cao. Chất hấp phụ sau khi sử 

dụng đều có khả năng tái sinh; điều này đã làm hạ giá thành xử lý và đây cũng là 

ưu điểm lớn nhất của phương pháp. 

Nhược điểm của phương pháp là không thể sử dụng đối với nguồn thải có 

tải trọng ô nhiễm cao. Quá trình xử lý thường phải thực hiện theo phương pháp 

gián đoạn. 

Chính vì những ưu, nhược điểm trên cho nên khi có ý định sử dụng 

phương pháp hấp phụ cần phải cân nhắc và phân tích, điều tra tỉ mỉ và thật cụ 

thể rồi mới tiến hành. 

3.2.3. Phương pháp thiêu hủy 

Để phân hủy khí hay hơi độc có hại cho môi trường thành một chất hay 

nhiều chất khác ít hoặc không độc hại có thể thực hiện bằng nguồn nhiệt - phân 

hủy nhiệt hoặc phân hủy thông qua các phản ứng hóa học, hoặc kết hợp cả 2 

phương pháp đốt. 

3.2.3.1. Thiêu hủy bằng nhiệt 

Dưới tác dụng của nhiệt và sự có mặt của oxy trong không khí, các chất ô 

nhiễm được oxy hóa thành những chất không độc hại (CO2, H2O) hoặc dễ xử lý 

hơn bằng các phương pháp khác so với chất ô nhiễm ban đầu. 

* Quá trình oxy hóa không xúc tác 

Có thể tiến hành không xúc tác trong các lò đốt (nếu muốn thu hồi nhiệt) 

hoặc trên các dàn lửa, miệng ống thải (không thu hồi nhiệt). Đồng thời cần có 

nhiều phụ trợ để đốt khí thải. 

Nhiệt độ cháy thường khoảng 800 - 1100°C. 

- Ứng dụng: Xử lý khói của nhà máy rang cà phê, khí thải khu vực chế 

biến rác, hơi các dung môi và các khí hơi hữu cơ. 

- Hạn chế: Không thích hợp khi lưu lượng khí thải quá lớn và chỉ áp 

dụng với các khí có khả năng cháy. 

* Quá trình oxy hỏa có xúc tác 

- Mục đích: Giảm nhiệt độ cháy cần thiết vì nhiệt độ cháy theo phương 

pháp này nhỏ, không vượt quá 250 - 300°C. 

- Xúc tác: Các kim loại nặng hoặc oxyt của chúng (Fe, Cr, Co, Cu, Mo, 

Ni, Va), các chất phi kim loại hoặc chất trơ. 

- Ưu điểm: Nhiệt độ oxy hóa thấp hơn phương pháp nhiệt do đó tiết kiệm 

được năng lượng. 
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- Nhược điểm: cần thiết bị xúc tác do đó cồng kềnh, tốn kém; cần có quá 

trình hoàn nguyên xúc tác. 

3.2.3.2. Thiêu hủy bằng phương pháp hóa học 

Đây là phương pháp khá phổ biến đối với các khí độc hại. 

Đối với các chất độc hữu cơ như thuốc trừ dịch hại, người ta sử dụng các 

phản ứng oxy hóa khử hoặc thủy phân trong môi trường thích hợp để thay đổi 

cấu trúc phân tử hay dạng tồn tại của chúng trở thành các chất ít, hoặc không 

độc cho người và thực vật. 

Thí dụ: Phản ứng với ôzôn có tia cực tím 

Ôzôn hóa kết hợp với chiếu tia cực tím là phương pháp rất có hiệu quả đối 

với chất thải hữu cơ hoặc dung môi. 

Chất trừ dịch hại + O3   →  CO2 + H2O + các chất không độc 

3.2.4. Phương pháp ngưng tụ 

Nguyên tắc của phương pháp là dựa trên sự hạ thấp nhiệt độ môi trường 

xuống một giá trị nhất định thì hầu như các chất ở thể hơi sẽ ngưng tụ lại và sau 

đó được thu hồi xử lý tiêu hủy. 

Phương pháp này được sử dụng để thu hồi các dung môi hữu cơ bay hơi 

như xăng dầu, axeton, toluen. Phương pháp ngưng tụ phổ biến nhất là phương 

pháp giảm nhiệt độ (làm lạnh). Thường hơi dung môi có nồng độ cao người ta 

dùng phương pháp này để thu lại dung môi bay hơi. Còn ở nồng độ thấp ta nên 

sử dụng phương pháp hấp thụ hay hấp phụ. 

Phương pháp giảm nhiệt độ: Các chất hữu cơ bay hơi được làm lạnh tới 

điểm sương, bị ngưng tụ và tách khỏi dòng khí thải. 

3.2.5. Phương pháp sinh học: phương pháp mới trong xử lý khí 

* Nguyên tắc 

- Dòng khí ô nhiễm dưới tác dụng của vi sinh vật bị phân hủy thành chất 

ít hoặc không độc hại. 

- Khí ô nhiễm phải hòa tan trong nước (được hấp thụ) sau đó được vi 

sinh vật xử lý. 

- Nhiệt độ dòng khí giới hạn trong 15 - 60°C, tốt nhất là 30 - 40°C. 

* Có 2 phương pháp 

- Phương pháp lọc sinh học: dùng vật liệu lọc, bên trong nuôi dưỡng vi 

sinh vật. Cho dòng khí đi qua các vật liệu lọc này, vi sinh vật sẽ phân hủy khí ô 

nhiễm. 

- Phương pháp rửa sinh học: có 2 giai đoạn: 



+ Giai đoạn 1 là khí ô nhiễm được hấp thụ bằng 1 tháp rỗng. 

+ Giai đoạn 2 là dung dịch hấp thụ khí ô nhiễm được đưa qua 1 bể bùn 

chứa vi sinh vật (bùn hoạt tính) → khí ra được làm sạch. 

3.2.6. Phương pháp trao đổi lon 

Phương pháp này xuất hiện trong những năm gần đây ở nhiều thế giới. 

Ionit (chất trao đổi ion) là những chất rắn không hòa tan trong nước, là 

các vật chất polyme có tính axít, kiền, muối. Công thức hóa học của chúng là: 

HR, ROH. 

Ionit có thể tác dụng hóa học theo phản ứng đối với các khí như sau: 

ROH + HCl khí → RC1 + H2O 

HR+NH3 khí → NH4R 

Tương tự như vậy trong nhiều trường hợp có thể thu lại các cấu tử axit 

hoặc kiềm tính có trong hỗn hợp khí. 

Để tái tạo ion trao đổi dạng muối thực biện bằng cách phun dung dịch axit 

yếu (~ 5%) hoặc kiềm tương ứng với ionit chuyển đổi thành dạng ban đầu. 

Để làm sạch các khí, ứng dụng các ionit ở dạng lớp hạt với kích thước 0,2 

-0,3 mm hoặc dạng vật liệu xơ có đường kính 5 - 36μm. 

3.3. Phƣơng pháp xử lý bụi 

Phương pháp xử lý bụi được phân loại theo nguyên lý hoạt động: 

- Phương pháp trọng lực. 

- Phương pháp quán tính. 

- Phương pháp ly tâm. 

- Phương pháp tách bụi băng lọc. 

- Phương pháp tách bụi bằng lực tĩnh điện. 

- Phương pháp tách bụi ướt 

Để lựa chọn dược thiết bị xử lý bụi hiệu quả cao cần quan tâm đến các yếu tố 

sau: 

- Thành phần hạt bụi và kích thước hạt bụi. 

- Trạng thái và thành phần của khí. 

- Độ tinh lọc khi cần thiết. 

3.3.1. Phương pháp trọng lực 

* Nguyên lý 

- Làm cho bụi lắng đọng dưới tác dụng của trọng lực. 



- Khi dòng khí chứa bụi chuyển động ngang nếu có sự thay đổi đột ngột 

về tiết diện chuyển động thì tốc độ dòng khí sẽ thay đổi, dưới tác dụng của trọng 

lực hạt bụi sẽ lắng xuống và tách khỏi dòng khí. 

* Ưu điểm 

- Cấu tạo đơn giản, đầu tư thấp, có thể xây bằng vật liệu rẻ tiền như gạch. 

- Tổn thất áp suất thấp, giá thành vận hành rẻ. 

- Có thề làm việc ở nhiều điều kiện nhiệt độ và áp suất khác nhau. 

* Nhược điểm 

- Cơ cấu cồng kềnh, chiếm nhiều không gian. 

- Chỉ có khả năng tách những bụi tương đối lớn. 

* Phạm vi ứng dụng: Tách sơ bộ những bụi có đường kính tương đối lớn 

trước khi vào các thiết bị tách bụi bậc cao. 

3.3.2. Phương pháp quản tính 

* Nguyên lý 

Là phương pháp làm thay đổi chiều hướng chuyển động của dòng khí một 

cách liên tục, lặp đi lặp lại bằng nhiều loại vật cản có hình dáng khác nhau. 

Khi dòng khí đổi hướng chuyển động thì bụi do có sức quán tính lớn sẽ 

giữ hướng chuyển động ban đầu của mình và va đập vào các vật cản rồi bị giữ 

lại ở đó hoặc mất động năng và rơi xuống đáy thiết bị. 

* Một số thiết bị áp dụng phương pháp quán tính: 

- Thiết bị lọc bụi quán tính kiểu Venturi: Khi dòng chảy của khí bị thu 

hẹp sẽ ép sát vào thành vật cản và lọt vào các khe 2 để rơi vào bẫy bụi 3. Tại đây 

dòng khí sẽ bị hết ngược trở lên rồi thoát ra ngoài, còn bụi trong bẫy thì rơi 

xuống phễu chứa bụi của thiết bị. 

 

Hình 3.1. Mô hình thiết bị lọc bụi quán tính kiểu Venturi 

- Thiết bị lọc bụi quán tính kiểu màn chắn uốn cong: Dòng khí đi qua khe 

hở giữa các tấm chắn của dãy đứng sau và do đó nó sẽ thay đổi hướng chuyển 

động theo các gờ hình vòng cung của tấm chắn để đi tiếp đến các dãy tấm chắn 

tiếp theo. Trong quá trình thay đổi hướng chuyển động, bụi sẽ bị giữ lại trong 

long máng và rơi xuống phễu chứa bụi của thiết bị. 



 

Hình 3.2. Mô hình thiết bị lọc bụi quán tính kiểu màn chắn uốn cong 

- Thiết bị lọc bụi kiểu quán tính kết hợp với thùng lắng bụi: Khí chưa bụi 

đi vào thiết bị qua bộ phận cản bụi gồm sàng chắn bụi 3 và ghi lá sách 4. Sàng 

chắn bụi gồm những thanh tròn xếp kề nhau với khe hở nhất định để khí sạch đi 

vào mương 2 và thoát ra ngoài, còn bụi bị giữ lại ở bên dưới. Ở cuối bộ phận 

cản bụi, dòng khí đậm đặc bụi đi vào thùng lắng và hình thành một dòng tuần 

hoàn đi qua ghi lá sách 4 để nhập lại dòng khí chính. Bụi trong dòng tuần hoàn 

nhờ lực quán tính và trọng lực rơi xuống phễu chứa 5. 

 

Hình 3.3. Mô hình thiết bị lọc bụi kiểu quán tính kết hợp với thùng lắng bụi 

 * Ứng dụng: Áp dụng khá phổ biến để lọc tro trong khí thải lò hơi. 

3.3.3. Phương pháp ly tâm (Xyclon) 

* Nguyên lý 

Là phương pháp làm tách bụi ra khỏi dòng khí chứa bụi nhờ tác dụng của 

lực ly tâm. Khi dòng khí và bụi chuyển động theo một quỹ đạo tròn (dòng xoáy) 

thì các hạt bụi có khối lượng lớn sẽ chịu tác dụng của lực ly tâm văng ra phía xa 

trục hơn, phần gần trục xoáy lượng bụi sẽ rất nhỏ. 

Nếu giới hạn dòng xoáy trong một vỏ hình trụ thì bụi sẽ va vào thành vỏ 

và rơi xuống đáy. Nghĩa là dòng khí được đưa vào theo phương tiếp tuyến với 

thân hình trụ của thiết bị nên sẽ chuyển động xoáy ốc bên trong thiết bị từ trên 

xuống. Do chuyển động xoáy, các hạt bụi chịu tác dụng của lực ly tâm làm cho 

chúng bị văng về phía thành hình trụ của xyclon rồi chạm vào đó được tách ra 

khỏi dòng khí. Dưới tác dụng của trọng lực, các hạt bụi này sẽ rơi xuống đáy 



phễu thu bụi ở phía dưới của xyclon. Khi ta đặt ở tâm dòng xoáy một ống dẫn 

khí ra, ta sẽ thu được khi không có bụi hoặc lượng bụi giảm đi đáng kể. 

* Các loại thiết bị lọc bụi ly tâm 

- Thiết bị lọc bụi ly tâm kiểu nằm ngang. 

- Thiết bị lọc bụi ly tâm kiểu đứng. 

* Ưu điểm 

- Giá thành đầu tư thấp. 

- Cấu tạo đơn giản, dễ vận hành. 

- Chiếm ít diện tích xây dựng. 

- Có thể chế tạo bằng nhiều loại vật liệu khác nhau phụ thuộc vào nhiệt 

độ, áp suất làm việc cũng như khả năng ăn mòn của dòng khí. 

- Có thể làm việc liên tục. 

- Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng thấp. 

- Thích hợp với bụi có d < 20μ. 

* Nhược điểm 

-Dễ bị mài mòn. 

- Không thích hợp với bụi có d < 5μ. 

* Phạm vi ứng dụng 

- Sử dụng để thu hồi bụi trong công nghiệp hóa chất, xi măng, gốm sứ, 

luyện kim... 

- Sử dụng để lọc bụi thô trước khi vào các thiết bị lọc bụi tính như lọc túi, 

lọc tĩnh điện. 

3.3.4. Phương pháp tách bụi bằng lọc  

* Nguyên tắc 

Khi cho hỗn hợp khí có bụi qua 1 môi trường lọc, bụi được giữ lại nhờ 

lắng trên bề mặt lọc hoặc trong môi trường lọc nhờ tác dụng của lực khuếch tán, 

lực quán tính, lực tĩnh điện và tách khỏi dòng khí. 

* Yêu cầu về vật liệu lọc 

- Vật liệu lọc phải có kích thước lỗ nhỏ (tùy theo yêu cầu về hiệu suất 

lọc). 

- Có độ bền cao, rẻ tiền, dễ kiếm. 

* Các dạng vật liệu lọc thường dùng trong công nghiệp 

 Lọc túi, Lọc bằng xơ sợi, Lọc bằng hạt, Lọc bằng dầu. 

3.3.4.1. Lọc túi 

* Nguyên tắc 



Thiết bị được cấu tạo từ nhiều túi vải dệt từ các loại sợi như len, bông, 

vải, sợi thủy tinh, sợi tổng hợp,... lồng vào khung lưới thép để bảo vệ. 

Khi hỗn hợp khí chứa bụi đi qua các túi này, ban đầu bụi lắng trên lớp vải tạo 

thành một lớp lọc mới, môi trường lọc mới này cho hiệu suất tách bụi cao hơn.  

Khi lớp bụi dày phải tái sinh lớp vải bằng một cơ cấu rung rũ bụi. Bụi 

bong ra nhưng vẫn còn một phần ở các sợi tạo màng lọc đảm bảo cho hiệu suất 

lọc cao. 

* Ưu điểm 

- Hiệu quả tách cao, có thể tách được các hạt bụi nhỏ. 

- Vật liệu bằng vải lọc dễ kiếm. 

- Có thể xử lý với lưu lượng khí lớn. 

* Nhược điểm 

- Do khí hậu ẩm nên bụi dễ bị dính vào túi lọc làm cho khả năng rũ bụi 

kém và dễ bị rách túi. 

- Tiêu thụ năng lượng lớn, chi phí bảo quản cao, dễ bị ăn mòn và mài 

mòn. 

- Không làm việc được ở nhiệt độ cao. 

- Khó kiểm soát được khả năng thủng túi. 

- Giá thành thiết bị cao. 

* Ứng dụng 

Trong các nhà máy luyện kim, các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, các 

nhà máy nhiệt điện, nhà máy sản xuất bột giặt. 

3.3.4.2. Lọc bằng xơ sợi 

* Nguyên tắc 

- Xơ sợi được phân bố đều trên bề mặt lọc dưới dạng tấm mỏng, phẳng. 

- Vật liệu đùng để lọc trong điều kiện bình thường là sợi xenlulo, len, 

bông, vải hoặc sợi tổng hợp. 

- Đối với trường hợp lọc ở nhiệt độ cao vật liệu được dùng phổ biến nhất 

là bông thủy tinh, sợi bông thạch anh, sợi kim loại... 

- Ngoài khả năng chịu nhiệt ra, vật liệu lọc cần phải có tính bền với hóa chất. 

* Ưu điểm 

- Cấu tạo thiết bị đơn giản. 

- Hiệu suất lọc bụi cao, có thể giữ bụi có kích thước từ 1 - 5μ trở lên. 

* Nhược điểm 

- Tổn thất áp suất lớn. 



- Không hoàn nguyên được vật liệu lọc. 

* Ứng dụng 

Sử dụng trong các phương tiện phòng hộ cá nhân, lọc bụi có nhiệt độ cao, 

hàm lượng bụi nhỏ. 

3.3.4.3. Lọc dạng hạt 

Thiết bị lọc gồm các hạt hình cầu hoặc hình dạng khác nhau chất đống 

(cát, phoi bào...). 

* Ưu điểm 

- Vật liệu lọc rẻ tiền, dễ kiếm. 

- Có thể làm việc ở nhiệt độ cao và môi trường độc hại, chịu được ăn 

mòn, va đập lớn. 

* Nhược điểm 

- Hiệu suất lọc không cao dổi với tập hợp bụi nhỏ. 

- Không hoàn nguyên được vật liệu lọc. 

3.3.4.4. Lọc bằng dầu 

- Dùng những bộ lọc dạng lưới, lưới này có uốn sóng và được tẩm dầu. 

Khí có bụi đi qua, bụi khô sẽ bám dính vào dầu và được giữ lại. Khí sạch đi ra. 

- Khi cần lọc một lượng khí lớn có thể lắp nhiều tấm lọc lại với nhau trên 

khung phẳng hoặc không gian nhằm đảm bảo được bề mặt lọc lớn nhất. 

- Sau một thời gian sử dụng, khi bụi đã bám nhiều làm cho sức cản khí 

động của lưới lọc tăng quá mức cho phép, cần làm sạch lưới lọc bằng cách rửa 

trong nước xà phòng, phun nước áp lực cao hoặc hút bụi. Sau đó làm khô và tẩm 

dầu mới để dùng tiếp. 

3.3.5. Phương pháp lọc tĩnh điện 

* Nguyên lý 

Trong một điện trường đều, có sự phóng điện tử từ cực âm sang cực 

dương. Trên đường đi nó có thể va vào các phân tử khí và ion hóa chúng hoặc 

có thể gặp các hạt bụi làm cho chúng tách điện âm và chúng sẽ chuyển động về 

phía cực dương. Tại đây chúng được trung hòa về điện tích và nằm lại đó. Lợi 

dụng nguyên lý này mà người ta tách được bụi ra khỏi dòng khí và khí đi qua 

sạch bụi. 

Như vậy, dưới tác dụng của lực điện trường, các hạt bụi tích điện sẽ 

chuyển động đến gần và lắng ở bản cực. 

*  Ứng dụng 

Tách bụi có kích thước nhỏ, độ ẩm cao, lưu lượng khí thải lớn. 



* Thiết bị 

- Thiết bị lọc tĩnh điện dạng ống hình trụ. 

- Thiết bị lọc tĩnh điện dạng bản (tấm). 

* Ưu nhược điểm của phương pháp 

- Hiệu suất tách bụi cao (khoảng 99%), tách được bụi nhỏ. 

- Hoạt động được với khí thải có nhiệt độ cao. 

- Thiết bị cồng kềnh, đầu tư lớn. 

3.3.6. Phương pháp và thiết bị thu tách bụi ướt (làm ẩm) 

* Đặc điểm chung 

Dựa trên sự tiếp xúc giữa bụi trong dòng khí với chất lỏng, được thực hiện 

bằng các biện pháp cơ bản sau: 

- Dòng khí bụi đi vào thiết bị và được rửa băng các giọt lỏng. Các hạt bụi 

được tách ra khỏi khí nhờ va chạm với các giọt nước. 

- Chất lỏng tưới ướt bề mặt làm việc của thiết bị, còn dòng khí tiếp xúc 

với bề mặt này. Các hạt bụi hút bởi màng nước và tách ra khỏi dòng khí. 

- Dòng khí bụi được sục vào nước và bị chia ra thành các bọt khí. Các hạt 

bụi bị dinh ướt và loại ra khỏi không khí. 

* Ưu điểm 

- Hiệu quả xử lý bụi cao hơn. 

- Có thể ứng dụng để thu hồi bụi có kích thước nhỏ đến 0,1 μm. 

- Có thể sử dụng khi nhiệt độ và độ ẩm cao. 

- Nguy hiểm cháy, nổ thấp. 

- Xử lý bụi và khí đồng thời. 

* Nhược điểm 

- Bụi thu được dạng cặn nên phải xử lý nước thải, tăng chi phí xử lý. 

- Các giọt lỏng có khả năng cuốn theo khí và bụi lắng trong ống dẫn và 

máy hút. 

- Trong trường hợp khí có tính ăn mòn phải bào vệ thiết bị và đường ống 

bằng vật liệu chống ăn mòn. 

Dựa vào phương pháp hoạt động của các thiết bị thu bụi ẩm, người ta có 

thể chia chúng thành các nhóm sau đây: 

3.3.6.1. Phương pháp thu bụi bằng màng chất lỏng (tháp rỗng tháp đĩa, tháp đệm) 

Dòng khí có chứa bụi đi qua màng chất lỏng (thường là nước). Các hạt 

bụi gặp nước sẽ bị dìm xuống hoặc cuốn bám theo màng nước, còn dòng khí 

sạch đi qua. Nước được đi từ trên xuống, còn khí đi từ dưới lên. 



* Các tháp rửa phun rỗng 

Các tháp rửa phun rỗng là tháp có tiết diện tròn hoặc hình chữ nhật, trong 

đó sự tiếp xúc giữa khí cần thu bụi với các giọt dịch thể được tiến hành nhờ các 

mỏ phun. Theo hướng chuyển động của khí và dịch thể, các tháp rửa rỗng được 

chia thành loại ngược dòng, đồng dòng và chính giao. Người ta thường sử dụng 

các thiết bị với sự chuyển động ngược dòng của khí và dịch thể, càn loại cấp 

dịch thể chính giao là dịch thể được đưa vào dưới góc vuông với hướng của 

dòng khí thì ít được sử đụng. 

* Các tháp rửa khí có đệm 

Khác với tháp rửa rỗng, trong tháp rửa có ô đệm người ta đặt các cục 

nguyên liệu (cốc thạch anh), các khối định hình của các vật liệu khác nhau: gốm, 

sứ, gỗ. Ô đệm có thể có hình dạng khối trụ, vành khuyên... có đuờng kính ngoài 

bằng chiều cao, còn chiều dày của thành nhỏ hơn 10 lần. 

Hiện nay, các tháp lửa khi có ô đệm còn là dạng thiết bị thu bụi âm được sử 

dụng rộng rãi, tuy nhiên dễ bị lấp ô đệm khí làm sạch khí. Chỉ nên sử dụng các 

tháp rửa khí có đệm khi thu hồi các loại bụi thấm uớt tốt, đặc biệt trong các 

trường hợp khi các quá trình thu bọt kèm theo sự làm nguội khí hoặc hấp thụ khí. 

3.3.6.2. Phương pháp sục khí qua màng chất lỏng (phương pháp sủi bọt) 

* Nguyên lý 

Khí chúa bụi đi qua màng đục lỗ, rồi qua lớp chất lỏng dưới dạng các bọt 

khí. Bụi trong các bọt bị thẩm ướt và bị kéo vào pha nước tạo thành các huyền 

phù rồi được thải ra ngoài, còn khí đi qua được làm sạch. Thiết bị xử lý kiểu này 

phù hợp với nồng độ bụi từc200 — 300 mg/m
3
. Công suất có thể đạt 50.000 m

3
/h. 

* Các thiết bị thu bụi theo phương pháp sủi bọt 

Hiện nay các thiết bị thu bụi bọt có đĩa chảy tràn hầu như đã bị thay thế 

bởi các thiết bị có đĩa sụt. Thiết bị thu bụi có đĩa sụt có thân hình trụ hoặc tiết 

diện hình chữ nhật, trong đó đặt một số đĩa nhiều lỗ hoặc đĩa nhiều khe hở. Việc 

đưa khí vào vùng tiếp xúc với dịch thể và đưa dịch thể ra khỏi vùng này được 

tiến hành qua cùng một loại các lỗ tròn hoặc các khe rãnh. 

Ưu điểm của loại thiết bị thu bụi này là khả năng các lỗ bị bụi bít kín ít 

hơn do chúng được rửa tốt hơn bằng dịch thể. Thiết bị có đĩa sụt có thể làm việc 

ở 3 chế độ thủy động phụ thuộc vào vận tốc của khí. 

Trong kỹ thuật thu bụi sử dụng 2 dạng đĩa sụt cơ bản: đĩa có lỗ và đĩa có 

khe. 



3 3.6.3. Phương pháp rửa khí theo kiểu dòng xoáy (thiết bị thu bụi ẩm dưới tác động 

của lực quán tính) 

* Nguyên lý: Dòng khí đi qua có tốc độ lớn thổi trực tiếp vào bề mặt chất 

lỏng theo một góc xiên, dưới áp lực của dòng khí, chất lỏng sẽ bị tung lên, khí 

và chất lỏng tiếp xúc với nhau, bụi bị thẩm ướt sẽ giữ lại trong chất lỏng và khí 

sạch đi ra ngoài. 

* Các thiết bị thu bụi ẩm dưới tác dụng của lực quán tính 

Cấu trúc đơn giản nhất của thiết bị thu bụi ẩm dưới tác động của lực va 

đập quán tính là một tháp đứng có lớp dịch thể ở phần dưới tháp. Khi dòng bụi 

quay ngược 180°, các hạt bụi lắng trên mặt nước, còn khí sạch đi về phía ống xả 

khí. Cặn được lấy ra khỏi thiết bị theo chu kỳ hoặc liên tục qua cửa chắn nước.  

3.3.6.4. Phương pháp rửa khí ly tâm (thiết bị thu bụi ẩm dưới tác động của lực ly tâm) 

* Nguyên lý: Là phương pháp kết hợp lực ly tâm của Xyclon va đập bụi 

bằng nước. Nước được phun từ trên xuống theo thành hình trụ của thiết bị, đồng 

thời khí được thổi theo dòng xoáy từ dưới lên. Bụi văng ra phía thành bị nước 

cuốn theo đi xuống cửa thoát dưới đáy. 

* Các thiết bị thu bụi dưới tác động của lực ly tâm 

Các thiết bị thu bụi ẩm dưới tác động của lực ly tâm được chia ra làm hai 

loại theo cấu trúc: ở loại thứ nhất có chuyển động quay của dòng khí do đưa khí 

vào theo hướng tiếp tuyến; còn ở loại thứ hai cấu tạo cánh ở tâm chính là bộ 

phận tạo xoáy. Đối với các máy rửa khí người ta đưa dòng khí vào theo phương 

tiếp tuyến. 

Xyclon có màng nước là loại đặc trưng cho thiết bị thu bụi kiểu này. Trên 

bề mặt thành bên trong của Xyclon liên tục có màng nước chảy, nước này được 

đưa vào thiết bị theo hướng tiếp tuyến qua một số ống dẫn vào đặt ở phần phía 

trên của Xyclon. 

Khi hàm lượng bụi lớn hơn 2g/m
3
 thì ở phía trước Xyclon với màng nước 

nên đặt một thiết bị lọc bụi bước một như Xyclon khô hoặc một dạng thu bụi 

quán tính khác. 

3.3.6.5. Phương pháp rửa khi kiểu venturi (thu bụi ẩm qua ống Venturi) 

- Thiết bị rửa khí kiểu Venturi đạt hiệu quả cao nhất và được sử dụng rộng 

rãi trong kỹ nghệ. 

- Thiết bị thu bụi ẩm qua ống Venturi 



+ Máy rửa Venturi tưới phun theo trục bằng mỏ phun: trong máy rửa kiểu 

này có sự cấp nước vào để tưới phun được thực hiện bởi các mỏ phun đặt trước 

ống thu hẹp hoặc đặt trực tiếp ngay trong nó.  

+ Máy rửa Venturi tưới phun biên: được sử dụng khi tưới phun dịch thể 

qua ống thu hẹp hoặc qua ống trụ. 

+ Máy rửa Venturi phun theo màng: khi sử dụng nước tuần hoàn không 

sạch để phun trong ống thì có khả năng gây lắng kết trên thành của ống thu hẹp 

và ống loe. Để tránh điều này người ta sử dụng sự phun màng dịch thể. 

3.3.6..6. Rửa bụi khí kiểu đĩa quay 

Bụi trong dòng khí đi qua hệ thống khử bụi gồm nhiều tấm đục lỗ hay 

lưới bằng kim loại. Những tấm lưới này luôn luôn được thấm ướt bằng một chất 

lỏng thích hợp và quay tròn đều trong một không gian hình trụ. Những hạt bụi 

trong dòng khí gặp bề mặt chất lỏng sẽ bị làm ướt và bị giữ lại rồi trôi theo 

những giọt nước rơi xuống đáy. 

3.4. Phƣơng pháp pha loãng khí 

Sau tất cả quá trình phòng ngừa, giảm thiểu, xử lý khí ô nhiễm nếu nồng 

độ khí vẫn lớn hơn tiêu chuẩn môi trường xung quanh → người ta phải pha 

loãng khí ô nhiễm với bên ngoài nhằm giảm nồng độ khí ô nhiễm. 

Thường sử dụng ống khói để pha loãng khí thải. Khả năng pha loãng khí 

phụ thuộc vào chiều cao ống khói, vận tốc khí. 

D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận 

1. Câu hỏi 

Câu 1: Trình bày khái niệm và các dạng chất thải gây ô nhiễm không khí? 

Câu 2: Trình bày các nguồn gây ô nhiễm không khí? 

Câu 3: Trình bày phương pháp hấp thụ trong xử lý hơi và khí thải? 

Câu 4: Trình bày phương pháp hấp phụ trong xử lý hơi và khí thải? 

Câu 5: Trình bày phương pháp thiêu hủy trong xử lý hơi và khí thải? 

Câu 6: Trình bày phương pháp ngưng tụ trong xử lý hơi và khí thải? 

Câu 7: Trình bày phương pháp sinh học trong xử lý khí thải? 

Câu 8: Trình bày phương pháp trao đổi ion trong xử lý hơi và khí thải? 

Câu 9: Trình bày phương pháp trọng lực trong xử lý bụi? 

Câu 10: Trình bày phương pháp quán tính trong xử lý bụi? 

Câu 11: Trình bày phương pháp ly tâm (xyclon) trong xử lý bụi? 

Câu 12: Trình bày phương pháp tách bụi bằng lọc trong xử lý bụi? 

Câu 13: Trình bày phương pháp lọc tĩnh điện trong xử lý bụi? 



Câu 14: Trình bày phương pháp làm ẩm trong xử lý bụi? 

Câu 15: Trình bày phương pháp pha loãng khí trong xử lý ô nhiễm không 

khí? 

2. Hƣớng dẫn học tập 

- Sinh viên về đọc và nghiên cứu giáo trình ―Phần 4. Giám sát sự ô nhiễm 

môi trường‖. 

- Tìm hiểu tài liệu tham khảo và trên mạng internet các vấn đề:  

+ Giám sát chất lượng nước. 

+ Giám sát chất thải rắn. 

+ Giám sát sự ô nhiễm không khí. 

 - Ôn tập kiến thức thuộc tín chỉ 3 chuẩn bị kiểm tra 1 tiết. 

 

 

TRƢỞNG BỘ MÔN 

 

 

 

Ths. Trần Thị Bình 

Ngày 20 tháng 8 năm 2018 

GIẢNG VIÊN 

 

 

 

Ths. Hoàng Thị Thu Hoàn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHẦN 4 

GIÁM SÁT SỰ Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG 

Số tiết: 02 

A. Mục tiêu  

1. Kiến thức: 

- Sinh viên hiểu được các mục tiêu của giám sát môi trường. 

- Hiểu được phương pháp giám sát chất lượng nước. 

- Hiểu được phương pháp giám sát chất thải rắn. 

- Hiểu được phương pháp giám sát sự ô nhiễm không khí. 

2. Kỹ năng: 

- Sinh viên biết vận dụng các phương pháp giám sát ô nhiễm môi trường 

khi làm việc trong lĩnh vực môi trường. 

3. Thái độ: 

- Sinh viên có thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học và tích cực 

nghiên cứu tài liệu học tập. 

- Có cách đánh giá, giám sát đúng đắn về vấn đề ô nhiễm môi trường hiện 

nay. 

B. Tài liệu giảng dạy 

- Tài liệu chính: Nguyễn Thị Minh Huệ (2016), Bài giảng Công nghệ môi 

trường, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thái Nguyên. 

- Tài liệu tham khảo:  

Trịnh Thị Thanh – Trần Yêm – Đồng Kim Loan (2004), Giáo trình Công 

nghệ môi trường, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, Hà Nội. 

Dư Ngọc Thành (2012), Bài giảng Công nghệ môi trường, Tài liệu lưu 

hành nội bộ trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. 

C. Nội dung  

Mục tiêu giám sát môi trƣờng: 

Giám sát môi trường là phức hợp các biện pháp khoa học công nghệ và tổ 

chức nhằm bảo đảm thu nhận được các thông tin mức độ hiện trạng hay xu thế 

biến đổi các chất ô nhiễm phát thải vào môi trường hay nhiễm vào các cơ thể 

sống của hệ sinh thái trên mặt đất. Hay nói một cách khác giám sát được lập kế 

hoạch để kiểm soát môi trường một cách có hệ thống trạng thái và xu thế phát 

triển của các quá trình tự nhiên trong đó có bàn tay của con người. Do vậy, thuật 

ngữ giám sát chất lượng môi trường, ở đây cần được hiểu là quan trắc, đo lường, 



ghi nhận một cách thường xuyên, liên tục và đồng bộ chất lượng môi trường và 

các yếu tố có liên quan đến chúng. 

Theo UNEP, giám sát môi trường có thể được tiến hành để nhằm một số 

mục tiêu sau đây: 

- Để đánh giá các hậu quả ô nhiễm đến sức khỏe và môi trường sống của 

con người, như vậy sẽ xác định được mối quan hệ nguyên nhân và hậu quả của 

nồng độ chất ô nhiễm, ví dụ như giữa sức khỏe và biến đổi khí hậu. 

- Để đảm bảo an toàn việc sử dụng tài nguyên (không khí, nước, đất, sinh 

thái...) vào các mục đích kinh tế. 

- Để thu được các số liệu hệ thống dưới dạng điều tra cơ bản (hay còn gọi 

là đo đạc thường xuyên) chất lượng môi trường và cung cấp ngân hàng dữ liệu 

cho sử dụng tài nguyên trong tương lai. 

- Để nghiên cứu và đánh giá các chất ô nhiễm và hệ tiếp nhận chúng (xu 

thế tiềm năng ô nhiễm). 

- Để đánh giá các biện pháp kiểm soát luật pháp về phát thải. 

- Để tiến hành các biện pháp khẩn cấp tại những vùng có ô nhiễm đặc 

biệt. 

Một vấn đề khác nhưng rất cơ bản của giám sát chất lượng môi trường là 

thiết kế chương trình giám sát theo một hay nhiều mục tiêu đã nêu ở trên. Mỗi 

mục tiêu tự bản thân đã đòi hỏi rất nhiều các yếu tố cần và đủ để có một chương 

rình giám sát. Ví dụ, số lượng của lưới điểm lấy mẫu, độ dài của giám sát, tần 

suất lấy mẫu, kỹ thuật lấy mẫu và phân tích mẫu và đồng thời nó cũng là các số 

liệu đầu ra của chương trình giám sát. Sự quyết định giám sát cái gì, khi nào, ở 

đâu, và như thế nào được vạch ra chỉ khi mục tiêu giám sát đã được xác định. 

Do vậy, điều quan trọng nhất của thiết kế một chương trình giám sát là phải thiết 

lập được mục tiêu giám sát. Đây là bước cần thiết để qui định loại thông tin mà 

chương trình giám sát (hệ thống chỉ tiêu chất ô nhiễm quan trắc) phải cung cấp 

và quyết định thể loại giám sát (thể loại quan trắc). 

4.1. Giám sát chất lƣợng nƣớc 

Các chất ô nhiễm trong môi trường nước luôn luôn biến đổi cả về chất lẫn 

về lượng. Trong môi trường không khí chúng biến đổi chủ yếu là do hai quá 

trình cơ học như ngưng tụ, lắng đọng và quá trình hóa học dưới tác động của các 

yếu tố vật lý và hóa học như nhiệt độ, độ ẩm và bức xạ Mặt trời. Trong môi 

trường nước, quá trình biến đổi của các chất phức tạp hơn nhiều. Ngoài các quá 

trình biến đổi dưới tác dụng của các nhân tố vật lý và hóa học còn có biến đổi do 



các sinh vật gây ra mà sự biến đổi này của các chất ô nhiễm lại phụ thuộc vào 

các yếu tố khác ví dụ như nhiệt độ nước. Người ta thấy rằng, quá trình phân hủy 

dầu và các sản phẩm dầu do sinh vật sẽ tăng cường độ lên khoảng hai lần khi 

nhiệt độ nước tăng lên 10°C. Quá trình biến dổi các chất trong môi trường nước 

có thể xảy ra theo hai chiều ngược nhau tùy theo các điều kiện cụ thể. 

Ô nhiễm nước bắt nguồn từ các chất ô nhiễm khí, ô nhiễm đất và trực tiếp 

từ các nguồn thải lỏng (đô thị, công, nông nghiệp). Các hậu quả của ô nhiễm 

nước sẽ dẫn đến: 

 Kích thích sự phát triển của thủy thực vật dẫn đến phú dưỡng mà hậu quả 

của nó là dẫn đến sự phân hủy oxy sẽ mang lại sự thay đổi về sinh thái nước. 

 Các hậu quả trực tiếp hay gián tiép về độc chất đến thủy sinh vật. 

 Làm biến mất giá trị thực tiễn của nước. 

Giám sát chất lượng nước thiên nhiên có thể phục vụ cho mục đích sau: 

 Thu thập các thông tin chung về chất lượng nước sông, hồ, cửa sông và biển. 

 Để đánh giá ảnh hưởng sự tham gia làm biến đổi chất lượng nước từ 

các nguồn thải khi chúng gia nhập. 

 Để kiểm tra chất lượng nước tại nơi mà chúng được khai thác sử dụng 

là nguồn nước cấp. 

Có hai lý do gây sự phân bố không đồng nhất chất lượng nước, đó là: 

a) Nếu hệ thống nước được cấu tạo từ hai hoặc nhiều hơn loại nước làm 

cho chúng không xáo trộn được hoàn toàn, ví dụ như phân tầng nhiệt tại các hồ 

hay tại vị trí thấp hơn nguồn xả nước thải ra sông. 

b) Nếu như chất ô nhiễm phân bố không đồng đều trong một hệ thống 

nước không đồng nhất (đa hệ), ví dụ như dầu mỡ có xu thế luôn nổi trong khi 

chất rắn lơ lửng luôn có xu thế chìm. Những phản ứng hóa học hay sinh học 

cũng có thể xảy ra không đồng nhất tại những phần khác nhau ngay trong một 

hệ thống nước làm thay đổi hoặc biến đổi nồng độ chất ô nhiễm. Khi mức độ 

xáo trộn là chưa biết, một khảo sát ngắn có thể cần phải tiến hành trước khi ra 

quyết định vị trí trạm lấy mẫu. 

Các số đo cần trong khảo sát này là: pH, độ dẫn điện, nhiệt độ, DO và một 

số chất ô nhiễm khác đặc thù của cửa thải. 

Tầm quan trọng của vị trí trạm lây mẫu là rất lớn. Nếu vị trí trạm lấy mẫu 

ở hạ lưu sông có nguồn thải đi qua, dãy số liệu lấy mẫu và đo lường cần phải thể 

hiện đủ cho chiều dài, chiều ngang và độ sâu của nơi lấy mẫu. Nếu chất lượng 



nước trung bình được thiết lập cho mục tiêu dài hạn, trạm lấy mẫu nên lấy mẫu 

ỏ những nơi cuối nguồn (hạ lưu) để các khuyếch tán theo chiều dài và các xáo 

trộn đã diễn ra tương đối hoàn toàn. Lấy mẫu vùng cửa sông có vai trò đưa ra 

những biến thiên không gian và thời gian cho toàn bộ dòng sông trước khi đổ ra 

biển. Vị trí trạm lấy mẫu cửa sông phụ thuộc vào độ lớn và tầm quan trọng của 

cửa sông cũng như vào các thông số quan tâm. 

Xác định nồng độ hay giám sát các kim loại vết trong chất lượng nước 

thiên nhiên là khâu cơ bản để tính toán trữ lượng hoặc chu trình của chúng. 

4.2. Giám sát chất thải rắn 

Thu gom và xử lý chất thải rắn là một trong những việc tốn kém nhiều 

nhất cho chính quyền địa phương. Vì việc thải ra chất thải rắn sẽ ngày càng gia 

tăng cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế. Nhu cầu giải quyết và xử lý chất 

thải rắn một cách hợp lý sẽ tăng trong tương lai. Giám sát tình hình chất thải rắn 

thường được tiến hành thông qua: 

- Nghiên cứu về thành phần và tính chất chất thải. 

- Hiệu quả công tác thu gom chất thải. 

- Các phương tiện lưu giữ trong thu gom. 

- Các phương pháp lưu giữ trong xử lý. 

- Địa điểm và khu vực trữ rác và nước thải hở. 

- Xây dựng và củng cố năng lực chôn lấp chất thải rắn và vận hành xử lý 

nước thải. 

* Giám sát, kiểm soát chất thải nguy hại 

- Giảm thiểu chất thải nguy hại: Là công đoạn được đánh giá xếp hạng 

ưu tiên trong thứ bậc quản lý chất thải nguy hại. 

- Tái sử dụng chất thải nguy hại: Bằng cách sử dụng dòng chất thải nguy 

hại từ nguồn thải này làm nguyên liệu đầu vào cho một quá trình sản xuất khác. 

- Tái chế chất thải nguy hại: 

+ Đang là xu hướng được quan tâm nhiều trong các hoạt động quản lý và 

bảo vệ môi trường. 

+ Còn nhiều khó khăn, đòi hỏi cần đáp ứng về công nghệ, kỹ thuật, nhân lực. 

+ Cần đặc biệt lưu ý đến việc phát sinh độc hại trong quá trình tái chế. 

- Xử lý chất thải nguy hại: 

+ Xử lý cơ học thông thường được dùng để xử lý sơ bộ chất thải bằng 

phương pháp cắt, nghiền, sàng. 

+ Công nghệ thiêu đốt là một quá trình oxy hóa chất thải ở nhiệt độ cao. 



Tuy nhiên để thực hiện cần phải đáp ủng đầy đủ các điều kiện như: khả 

năng cung cấp oxy, nhiệt độ cao, tỷ lệ hòa trộn chất cháy,... 

Ưu điểm: 

+ Giảm 90 - 95% khối lượng chất thải hữu cơ trong thời gian ngắn. 

+ Có thể thu hồi nhiệt lượng. 

+ Tránh được nguy cơ gây ô nhiễm. 

Hạn chế: 

+ Giá thành đầu tư. 

+ Thiết kế, vận hành. 

+ Việc phối hợp để giải quyết còn khó khăn. 

4.3. Giám sát sự ô nhiễm không khí 

Các vấn đề ô nhiễm không khí biến động rất lớn từ vùng này sang vùng 

khác và từ chất thải khí này sang chất khác. Sự khác nhau về địa hình, khí hậu, 

đặc thù nguồn thải, bản chất nguồn thải, các qui chế hành chính và luật pháp 

khiến cho chương trình giám sát cũng sẽ thay đổi về mục đích, nội dung, độ dài 

và do đó sẽ thay đổi về cả thể loại trạm giám sát. Một số chuyên gia cho rằng 

vẫn có thể phân loại về các hệ thống giám sát chất lượng không khí như sau: 

(1) Hệ thống trạm giám sát cho một nguồn hay một nhóm nguồn phát thải. 

Loại này có thể coi như giám sát phát thải địa phương. 

(2) Hệ thống trạm có thể được thiết lập bao gồm số lượng trạm rất lớn 

trên một diện tích rất lớn bao gồm cả vùng có ô nhiễm cao nhất đến vùng có ô 

nhiễm ít nhất (như ở nông thôn) nhằm có một bức tranh toàn diện và dữ liệu rất 

cơ bản về thông số ô nhiễm cần quan tâm. 

(3) Các hệ thống trạm cơ bản để theo dõi mức nền ô nhiễm thường được 

thiết lập ở các vị trí tiêu biểu cho đặc trưng điều kiện tự nhiên và ít có sự gia 

nhập trực tiếp các nguồn thải. 

A. Hệ thống trạm giám sát địa phương 

Loại hệ thống này thường đặt ra nhiệm vụ cụ thể theo dõi hoặc kiểm tra 

mức độ ô nhiễm do một hay nhiều nguồn thải khí. Mức độ ô nhiễm tại mặt đất 

được giám sát và sau đó được tính toán và dự báo bằng các mô hình dự báo. 

Trong trường hợp này thông thường các vị trí đo đạc được phác thảo bằng các 

mô hình tính toán nồng độ ô nhiễm. 

B. Hệ thống trạm giám sát phạm vi lãnh thổ rộng 

Các chất ô nhiễm sau khi được phát ra từ nguồn sẽ được lan truyền hoặc 

khuyếch tán đến các vị trí xa hơn nhiều so với nguồn phát ra chúng. Để nhận 



biết mức độ lan bao xa các chất ô nhiễm, mức độ biến đổi về nồng độ giữa phát 

thải và nơi tiếp nhận, người ta cần phải thiết lập một hệ thống trạm giám sát trên 

phạm vi diện tích rất rộng để theo dõi. Như đã nêu, tại nước Anh, một hệ thống 

có tên là Khảo sát Quốc gia về ô nhiễm không khí (National Survey of Air 

Pollution - NSAP) đã được triển khai với 1.200 trạm năm 1961, giám sát hàng 

ngày cho cả đô thị và nông thôn. Năm 1981 hệ thống này được phê duyệt lại với 

150 trạm cho mục tiêu giám sát dài hạn (long-term) và 400 trạm cho mục đích 

ngắn hạn tập trung ở các thành phố. Các trạm thành phố hiện vẫn đang hoạt 

động ngoài mục đích phục vụ Quốc gia còn cho cả khu vực khối Cộng đồng 

chung châu Âu. 

C. Hệ thống trạm giám sát phạm vi vùng và Quốc tế 

Các trạm này được thiết lập với mục đích theo dõi dài hạn các biến đổi ô 

nhiễm nền trong phạm vi Quốc tế. Loại trạm này được đặt ở vùng xa xôi hoặc 

vùng không có ảnh hưởng trực tiếp cùa nguồn thải. Đại diện cho hạng trạm này 

là của Hệ thống trạm giám sát ô nhiễm nền không khí (Background Air 

Pollution Monitoring Network - BAPMoN) và của Hệ thống trạm giám sát môi 

trường không khí toàn cầu (Global Environmental Monitoring System). 

D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận 

1. Câu hỏi 

Câu 1: Trình bày khái niệm và các mục tiêu của giám sát môi trường? 

Câu 2: Trình bày phương pháp giám sát chất lượng nước? 

Câu 3: Trình bày phương pháp giám sát chất thải rắn? 

Câu 4: Trình bày phương pháp giám sát sự ô nhiễm không khí? 

2. Hƣớng dẫn học tập 

- Sinh viên về ôn tập toàn bộ kiến thức học phần Công nghệ môi trường 

chuẩn bị thi kết thúc học phần. 
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