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PHẦN I:MỞ ĐẦU 
   

Ô nhiễm môi trường đang là vấn đề quan tâm của cả thế giới hiện nay. Ngăn chặn 

nạn ô nhiễm môi trường là nhiệm vụ cấp bách của toàn nhân loại.  

   Hiện nay, rác thải sinh hoạt, phế thải và nước thải trong chế biến sản xuất nông 

công nghiệp là một cản trở rất lớn trong sự phát triển mạnh mẽ của toàn xã hội.  Phế 

thải không chỉ làm ô nhiễm môi trường sinh thái, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất, gây 

độc hại đến sức khỏe con người, vật nuôi và cây trồng mà còn làm mất đi cảnh quan văn 

hóa đô thị và nông nghiệp nông thôn. 

 Vấn đề ô nhễm môi sinh ngày càng  trở nên trầm trọng trên phạm vi toàn 

cầu.Việc sử dụng quá mức thuốc hóa học bảo vệ thực vật, phân hóa học chẳng những 

gây hậu quả nặng nề với đất đai và sức khỏe cộng đồng, mà còn quá lãng phí vài cây 

trồng chỉ có khả năng sử dụng được 40 – 50% lượng phân hóa học bón vào trong đất, do 

đó lại càng gây ô nhiễm môi trường nặng nề hơn.   

 Để xử lý nguồn rác thải, phế thải, nước thải đang gây ô nhiễm môi trường khá 

nghiêm trọng này, người ta đã dùng nhiều biện pháp khác nhau nhằm cải tạo môi 

trường. Vì vậy tôi chọn đề tài: “ Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý và cải tạo 

môi trường” làm chuyên đề sinh hoạt tổ chuyên môn. 
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PHẦN II:NỘI DUNG 

I) Nguồn gốc của các chất thải: 

  1.Nguồn gốc của rác thải, phế thải: 

    Phế thải có nhiều nguồn khác nhau: Rác thải sinh hoạt; rác thải đô thị; tàn dư thực 

vật; phế thải do quá trình sản xuất, chế biến nông công nghiệp; phế thải từ các nhà máy 

công nghiệp như: nhà máy giấy, nhà máy khai thác chế biến than, nhà máy đường, nhà 

máy thuốc lá, nhà máy bia, nước giải khát, các lò mỗ, các nhà máy chế biến rau quả đồ 

hộp... 

 Việt Nam là nước nông nghiệp có nguồn phế thải sau thu hoạch rất lớn, rất đa 

dạng. Chương trình 1 triệu tấn đường đã để lại hàng chục vạn tấn bã mía, mùn mía và 

tàn dư phế thải từ sản xuất, chế biến mía ra đường. ngành chế biến xuất khẩu cà phê đã 

thải ra môi trường hơn 20 vạn tấn vỏ/năm. Trên đồng ruộng, nương rẫy hàng năm để lại 

hàng triệu tấn phế thải rơm rạ, lõi ngô, cây sắn, thân lá thực vật... Ngoài ra, còn có tới 

hàng triệu tấn rác thải sinh hoạt. Tất cả nguồn phế thải này một phần bị đốt, còn lại trở 

thành rác thải, phế thải gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường và nguồn nước, trong khi 

đất đai lại thiếu trầm trọng nguồn dinh dưỡng cho cây và hàng năm chúng ta phải bỏ ra 

hàng triệu  đôla để mua phân hóa học từ nước ngoài. 

 Phế thải được xếp thành 3 nhóm: 

   - Phế thải hữu cơ. 

   - phế thải rắn. 

   - Phế thải lỏng. 

 Khác với rác thải phế thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt là một tập hợp không 

đồng nhất. Tính không đồng nhất biểu hiện ngay ở sự không kiểm soát được của các 

nhiên liệu ban đầu dùng cho sinh hoạt và thương mại. Sự không đồng nhất này đã tạo ra 

một số đặc tính rất khác biệt trong các thành phần của rác thải sinh hoạt. 

   2. Nguồn gốc của nước thải: 
 Nước thải từ nhiều nguồn khác nhau: Nước thải sinh hoạt; nước thải từ các nhà 

máy công nghiệp: Nhà máy giấy, nhà máy dệt, nhà máy hóa chất, các nhà máy khai thác 

quặng, than, nhà máy đường, nahf máy bia...; nhà máy chế biến thực phẩm: các lò giết 

mổ, đông lạnh, đồ hộp xuất khẩu, hoa quả.. 
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 Theo thống kê của trung tâm Môi trường vệ sinh thủy sản: Cứ 100 nghìn tấn 

nguyên liệu chế biến thủy hải sản xuất khẩu thì có 50 nghìn tấn phế thải rắn, 10 nghìn 

tấn thịt vụn kèm với 3 triệu mét khối nước thải, ngoài ra còn nhiều hóa chất độc hại 

được thải ra môi trường trong quá trình chế biến sản xuất ( dự án TTM.TS 1998). 

 Theo tài liệu của nhà máy giấy bãi Bằng- Phú Thọ, thì cứ sản xuất được 1000 tấn 

giấy phải thải ra 25-30 triệu m3 nước từ các cửa thải khác nhau: nước thải rửa gỗ, nước 

thải do quá trình thủy phân và chưng cất, nước thải rửa trong quá trình tẩy bột kiềm, 

nước thải rửa trong quá trình trung hòa, nước thải rửa lò than...Trong các loại nước thải 

rửa này chứa rất nhiều độc tố như: các hợp chất hữu cơ, hợp chất clo,sunfat, CaO,các 

axit dư thừa, các ion kim loại nặng độc hại ( Hg, Cd, Pb, Cl dư, NaOCl), sạn, cát gỗ 

vụn... 

  Nước thải gồm các loại sau: 

 - Nước thải sinh hoạt       

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

mại, công sở, trường học hay các cơ sở khác. Chúng chứa khoảng 58% chất hữu cơ 

và 42% chất khoáng. Đặc điểm cơ bản của nước thải sinh hoạt là hàm lượng cao các 

chất hữu cơ không bền sinh học (như cacbonhydrat, protein, mỡ), chất dinh 

dưỡng(photphat, nitơ), vi trùng, chất rắn và mùi. 

   - Nước thải công nghiệp (hay nước thải sản xuất) 

Nước thải công nghiệp là nước thải từ các nhà máy đang hoạt động sản xuất. Trong 

quá trình công nghệ các nguồn nước thải có thể phân thành: 

     + Nước hình thành do phản ứng hóa học (chúng bị ô nhiễm bởi các tác chất và các 

sản phẩm phản ứng). 

     + Nước ở dạng ẩm tự do và liên kết trong nguyên liệu và chất ban đầu, được tách 

ra trong quá trình chế biến.  

     + Nước rửa nguyên liệu, sản phẩm, thiết bị. 

     +    Nước hấp thụ, nước làm nguội. 

- Nước thải tự nhiên 

   Nước mưa được xem là nước thải tự nhiên. Ở những thành phố hiện đại, nước 

mưa được thu gom bằng hệ thống riêng. 

- Nước thải đô thị 

   Nước thải đô thị là thuật ngữ chung chỉ chất lỏng trong hệ thống cống thoát của một 
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thành phố. Đó là hỗn hợp các loại nước thải kể trên. 

 II) Các phương pháp xử lý chất thải: 

  1. Phương pháp xử lý rác thải, phế thải: 

   1.1)  Biện pháp xử lý phế thải: 

     a. Biện pháp chôn lấp: 

 Chôn lấp là phương pháp xử lý lâu đời, cổ diển và đơn giản nhất. Phương pháp 

này đòi hỏi nhiều diện tích đất và thời gian xử lý lâu, có mùi hôi thối, sinh ra các khí 

độc như: CH4, H2S, NH3 rò rỉ, làm ô nhiễm đất, ô nhiễm nguồn nước. Ở nhiều nước để 

chống rò rỉ người ta xây bể lớn, nhưng rất tốn kém và thời gian xử dụng bể không được 

lâu. Biện pháp này ngày càng bộc lộ nhiều khiếm khuyết. 

   b. Biện pháp đốt: 

  Đây là biện pháp tạm thời khi lượng phế thải quá nhiều. Biện pháp này gây ô 

nhiễm môi trường không khí rất nghiêm trọng, gây hiệu ứng nhà kính và các loại bệnh 

đường hô hấp, và biện pháp này rất tốn nguyên liệu đốt. 

   c. Biện pháp thải ra hồ, sông ngòi và đỗ ra biển: 

 Đây là biện pháp rất nguy hiểm, gây ô nhiễm không khí, nguồn nước, tiêu diệt sinh vật 

sống dưới nước, gây ô nhiễm toàn cầu. 

   d. Biện pháp sinh học: 

 Hiện nay, biện pháp sinh học để xử lý phế thải là biện pháp tối ưu nhất, đang được tất 

cả các nước sử dụng. 

 Biện pháp sinh học là dùng công nghệ vi sinh vật để phân hủy phế thải. Muốn thực 

hiện được biện pháp này, điều quan trọng nhất là phải phân loại phế thải, vì trong phế 

thải còn nhiều phế liệu khó phân giải như: túi polyetylen, vỏ chai lọ bằng thủy tinh và 

nhựa, các loại phế lệu rắn bền phân hủy lâu. 

    1.2 Các phương pháp xử lý phế thải bằng công nghệ vi sinh vật: 
        - Phương pháp sản xuất khí sinh học: ( Bioga: ủ yếm khí) 

   Cơ sở của phương pháp này là nhờ sự hoạt động của vi sinh vật mà các chất khó tan ( 

xenluloza, lignin, hemixenluloza và các chất cao phân tử khác) được chuyển thành chất 

dễ tan. Sau đó được chuyển hóa tiếp thành các chất khí trong đó chủ yếu là mêtan. 

 Ưu điểm của phương pháp này là có thể thu được một loạt các chất khí, có thể cháy 

được và cho nhiệt lượng cao sử dụng làm chất đốt, không ô nhiễm môi trường. Phế thải 
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sau khi lên men được chuyển hóa thành phân hữu cơ có hàm lượng chất dinh dưỡng 

cao để bón cho cây trồng. tuy nhiên, phương pháp này có những nhược điểm sau: Khó 

lấy các chất thải sau khi lên men; là qua trình kỵ khí bắt buộc vì vậy việc thiết kế bể ủ 

rất phức tạp, vốn đầu tư lớn; năng suất thấp do sự sinh trưởng của vi khuẩn sinh mêtan 

có mặt trong rác chậm; gặp nhiều khó khăn trong khâu tuyển chọn nguyên liệu. 

        - Phương pháp ủ phế thải thành đống, lên men tự nhiên có đảo trộn: 

 Rác được chất tahnhf từng đống có chiều cao từ 1,5 – 2m đảo trộn mỗi tuần một lần. 

nhiệt độ đống ủ là 55 – 60oC, độ ẩm 50 – 70%. Sau 3-4 tuần không đảo trộn. Phương 

pháp này đơn giản nhưng mất vệ sinh, ô nhiễm nguồn nước và không khí. 

       - Phương pháp ủ phế thải thành đống không đảo trộn và có thổi khí: 

  Phế thải được chất thành từng đống cao từ 1,5 – 2m. Phía dưới được lắp đặt một hệ 

thống phân phối khí. Nhờ có quá trình thổi khí cưỡng bức, mà các quá trình chuyển 

hóa được nhanh hơn, nhiệt độ ổn định, ít ô nhiễm môi trường. 

       - Phương pháp lên men trong các thiết bị chứa: 

  Phế thải được cho vào các thiết bị chứa có dung tích khác nhau để lên men. Lượng 

khí và nước thải sinh ra trong quá trình lên men được kiểm soát chặt chẽ. Các vi sinh 

vật được tuyển chọn bổ sung cho hệ sinh vật tự nhiên trong đống ủ, nhờ đó mà quá 

trình xảy ra nhanh và dễ kiểm soát, ít ô nhiễm hơn. 

       - Phương pháp lên men lò quay: 

   Phế thải được thu gom, phân loại và đập nhỏ bằng búa đưa vào lò quay nghiêng với 

độ ẩm từ 50 – 60%. Trong khi quay phế thải được đảo trộn do vậy không phải thổi khí. 

Rác sau khi lên men lại được ủ chín thành đống trong vòng 20 – 30 ngày. 

        - Phương pháp xử lý rác thải hữu cơ công nghiệp: 

  Đặc điểm chung của kiểu ủ rác công nghiệp này là mức tự động hóa cao do đó rác 

được phân hủy rất tốt, nhưng lại đòi hỏi trình độ khoa học công nghệ cao, chi phí tốn 

kém nên chưa phù hợp với trình độ và khả năng đầu tư của các nước đàng phát triển. 

- Phương pháp ủ rác thải hữu cơ làm phân ủ: 

 Rác thải hay than bùn được tái chế thành sản phẩm cung cấp cho công nghiệp. Cơ sở 

chế biến phân ủ đặt ở trung tâm do đó giảm được chi phí vận chuyển. Dễ dàng thu gom 

các nguyên liệu để tái chế và có thể xử lý được nước thải mùi cống. Các nguyên tắc 

trong sản xuất phân ủ từ rác thải đô thị và rác thải sinh hoạt, phế thải công nông nghiệp 

đều có thể xử lý được theo phương pháp này. 
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 Phương pháp này còn có một số hạn chế sau: Vốn chi phí vận hành tương đối lớn, diện 

tích sử dụng khá lớn, phân loại và tuyển chọn rác mất nhiều công. 

  1.3.Xử lý chất thải rắn bằng công nghệ sinh học: 

    Chất thải rắn có thể xử lý bằng phương pháp sinh học là các chất thải có thành phần 

hữu cơ cao như: Rác thải đô thị, phế thải nông công nghiệp, chất thải rắn của các ngành 

chế biến nông sản và thực phẩm. 

    * Chất thải của ngành công nghiệp mía đường và các giải pháp xử lý: 

      Bên cạnh sản phẩm chính đó là đường , ngành công nghiệp mía đường đã thải ra 

một lượng lớn các chất thải tồn đọng ở các dạng khác nhau về thành phần và tính chất 

hóa lý. 

- Lá và ngọn mía: 

    Là phế thải chính của những vùng trồng mía. Lá và ngọn mía chiếm một khối lượng 

rất lớn từ 25 -30% tổng sản lượng của cây mía. 

Trong lá mía hàm lượng C từ 40 – 47%; H từ 7 – 7,3%; N từ 1 – 2%. Thành phần hóa 

học của ngọn mía: N 0,9%; hemixenluloza 20%; xenluloza 38%; lignin 7,0%; silic 

1,8%; ba thành phần chính là xenluloza, hemixenluloza, lignin trong lá mía và ngọn 

mía tạo thành một cấu trúc bền đó là ligno-xenluloza, cấu trúc này quyết định cơ bản 

tính chất hóa lý của lá và ngọn mía. 

    - Bã mía: 

  Là chất thải của công đoạn ép mía, bã mía chiếm 25 – 30% so với khối lượng đem ép, 

có thành phần hóa học như sau: Xen luloza 46%; hemixenluloza 24,5%; lignin 20%; 

chất béo 3,4%; tro 2,4%; silic 2,0%. 

    - Bùn lọc: 

Là chất thải rắn của công đoạn làm trong nước mía thô sau khi đã ép mía, có thành 

phần hóa học như sau: Chất béo 5-14%; xơ 15-30%; đường 5-15% SiO2 4-10%; CaO 

1-4%; P2O5 1-3% vaf MgO 0,5-1,5%. 

   - Các giải pháp xử lý: 

   + Xử lý lá mía và ngọn mía: 

   Trong những năm gần đây, việc tái sử dụng lá và ngọn mía để thay thế phân chuồng 

bón cho cây mía đã được nghiều nhà khoa học quan tâm. 

Vũ Hữu Yêm, Trần Công Hạnh ( 1995-1997) đã nghiên cứu hiệu quả kinh tế việc vùi 
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lá mía và ngọn mía kết hợp NPK. Kết quả cho thấy: Mía nẩy mầm đẻ nhánh sớm hơn, 

tỷ lệ nẩy mầm cho cao hơn so với ở công thức bón NPK. Tiết kiệm được 876.000đ/ha, 

điều quan trọng là thay thế được lượng phân chuồng thiếu hụt hiện nay cho cây mía. 

Mặc dù có ưu điểm như trên, nhưng quá trình phân hủy các chất xơ sợi trong lá, ngọn 

mía rất chậm. Để khắc phục vấn đề này, Nguyễn Xuân Thành và Nguyễn Đình Mạnh 

(2001) đã xử lý lá và ngọn mía được thu gom tại đồng ruộng bằng chế phẩm vi sinh 

vật, sau khi xử lý đã được đánh thành từng đống ủ trên đồng ruộng với thời gian 45 – 

60 ngày, sau đó đem bón lót cho mía. Đây là phương pháp xử lý rất tiện lợi, cho hiệu 

quả kinh tế cao, được người trồng mía tán đồng. 

   + Xử lý bã mía- phế thải của nhà máy đường: 

  Bã mía được thải ra trong khâu ép thô là chất thải chứa nhiều chất xơ rất khó phân 

giải, khối lượng thải lớn nhất của công đoạn làm đường. Người ta thường dùng bã mía 

này làm chất đốt phục vụ cho khâu chưng cất đường, nhưng do khối lượng quá lớn sử 

dụng làm chất đốt không hết phải thải ra môi trường. Vài năm gần đây người ta đã sử 

dụng nguồn phế thải này để làm giá thể nuôi nấm ăn bằng cách trộn 1/3-1/2 bã mía với 

các hợp chất giàu hữu cơ. Một cơ sở sản xuất trộn bã mái với đất có bổ sung các chất 

dinh dưỡng để làm bầu ươm cây giống. 

 Trường Đại học Nông nghiệp (1999-2001) đã giúp một số nhà máy đường xử lý bã 

mía bằng công nghệ vi sinh vật theo phương pháp ủ bán hảo khí. Sau 2 tháng đem tái 

chế tành phân hữu cơ bón cho cây mía. 

    + Bùn mía: 

  Đây là phế thải cuối cùng của khâu lọc nước mía, khối lượng phế thải này không nhỏ. 

Một số năm gần đây, người ta dùng men vi sinh vật để phân hủy những chất còn lại 

trong bùn mía và dùng những chủng vi sinh vật hữu ích có bổ sung lượng NPK làm 

phân hữu cơ vi sinh vật bón cho cây trồng. Phương pháp này được người nông dân 

chấp nhận vì giá thành rẻ và cho hiệu quả khá cao trên đồng ruộng. 

   * Phế thải công nghiệp chế biến cà phê và các giải pháp xử lý: 

    - Phế thải rắn từ vỏ cà phê: 

 Từ những năm 80 trở lại đây, trên thế giới mà nhất là các nước sản xuất cà phê 

xuất khẩu, việc nghiên cứu các biện pháp sinh học để xử lý phế thải cà phê được nhiều 

người quan tâm. Theo số liệu của C. Hajipakkos cho thấy nước thải từ các nhà máy chế 

biến cà phê có hàm lượng BOD và COD rất cao ( tương ứng 3000kg/ngày và 
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4000mg/lít, đôi khi có thể cao hơn 9000mg/lít). Chất rắn lơ lửng là 1500mg/lít, gấp 3 

lần hàm lượng cho phép, ngoài ra còn có các chất dầu, mở với nồng độ cao gấp 2 lần 

bình thường (Nguồn KHCN04-04.2000).    

 Các nhà khao học đã dùng một số chủng vi sinh vật yếm khí có khả năng phân 

giải vỏ cà phê ( các chất xenluloza, lignin...) như nấm: Chladomyces, Penicilium, 

Trichderma, Fusadium oxysporium; vi khuẩn: Sporocytophaga methanogenes; 

Rudbeckia hirta L. Để xử lý đống ủ vỏ cà phê. Kết quả rất khả quan, sau 2-3 tháng ủ tỷ 

lệ xenluloza trong vỏ cà phê giảm 60-80% so với đống ủ đối chứng. 

 Ở Việt Nam có trên 350000ha cà phê và sản lượng cà phê trung bình là 3000 tấn 

nhân khô/năm với lượng vỏ cà phê khô khoảng 200.000 tấn/năm, mà thành phần của 

nó chủ yếu là lignin-cenluloza, một hợp chất rất khó phân giải trong điều kiện tự nhiên. 

Những năm qua, tuy đã dùng vỏ quả cà phê để làm gióa thể nuôi trồng nấm ăn, nhưng 

phần lớn vẫn thải ra môi trường gây ô nhiễm nặng. Hiện nay, các nhà khoa học đang 

thử nghiệm xử lý phế thải này bằng công nghệ vi sinh vật và tái chế thành phân hữu cơ 

bón cho cây trồng. 

    - Một số kết quả bước đầu về xử lý phế thải vỏ cà phê bằng vi sinh vật: 

    Phế thải được xử lý theo 3 kiểu: 

     + Ủ thành đống lớn, không có vách ngăn ở ngoài trời, phun chế phẩm vi sinh vật. 

      + Xử lý trong các hố ủ có vách ngăn ở trong nhà, phun chế phẩm vi sinh vật. 

      + Đối chứng ( Để tự nhiên ngoài trời không phun chế phẩm vi sinh vật) 

   → Kết quả cho thấy: 

      Ở trường hợp thứ nhất: Ủ ngoài trời sau 4 tháng quá trình mùn hóa được 80%. 

      Ở trường hợp thứ hai: Ủ trong nhà sau 3 tháng quá trình mùn hóa được 80%. 

      Ở trường hợp thứ ba: Để tự nhiên ngoài trời sau 1 năm quá trình mùn hóa mới đạt 

80%. 

   ++ Tái chế phế thải sau xử lý làm phân bón cho cây trồng: 

  Sau khi ủ 3-4 tháng, vỏ cà phê được phối trộn với NPK, vi lượng và vi sinh vật hữu 

hiệu thành phân hữu cơ vi sinh bón cho cây trồng. 

   Bón loại phân này cho cà phê; mía; cao su; ngô cho thấy: 

    . Mía: Làm tăng số nhánh hữu hiệu, tăng năng suất thực thu 4-16% so với công thức 

đối chứng. 
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    . Ngô: Tăng số hạt/hàng, tăng số cây hai bắp, tăng năng suất thực thu 12-25% so với 

công thức đối chứng. 

    . Cà phê: Giảm tỷ lệ quả rụng đáng kể, tăng năng suất 11-19% so với công thức đối 

chứng. 

    . Cao su: Tăng tỷ lệ mủ sau một lần cạo mủ. 

  ++ Lãi suất tăng khi sử dụng phân hữu cơ vi sinh vật là 5,35% đối với cây mía, 5,63% 

đối với cây ngô; 4,3% đối với cây cà phê; 1,59% đối với cây cao su; 4,3% đối với cây 

bông. 

   2. Phương pháp xử lý nước thải: 

  Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học dựa trên hoạt động sống của vi 

sinh vật có khả năng phân hóa những hợp chất hữu cơ. 

Các chất hữu cơ sau khi phân hóa trở thành nước, những chất vô cơ hay các khí đơn 

giản. 

 Có 2 loại công trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học: 

-   Điều kiện tự nhiên. 

-   Điều kiện nhân tạo 

  2.1. Xử lý tự nhiên. 

    *Cánh đồng tưới công cộng và bãi lọc: 

       -Trong nước thải sinh hoạt chứa một hàm lượng N, P, K khá đáng kể. Như 

vậy, nước thải là một nguồn phân bón tốt có lượng thích hợp với sự phát triển của 

thực vật. 

    -Tỷ lệ các nguyên tố dinh dưỡng trong nước thải thường là 5:1:2 =N:P:K. 

    - Nước thải công nghiệp cũng có thể sử dụng nếu chúng ta loại bỏ các chất độc 

hại. 

       -   Để sử dụng nước thải làm phân bón, dống thời giải quyết xử lý nước thải 

theo điều kiện tự nhiên người ta dùng cánh đồng tưới công cộng và cánh đồng 

lọc. 

       -   Nguyên tắc hoạt động: Việc xử lý nước thải bằng cánh đồng tưới, cánh đồng 

lọc dựa trên khả năng giữ các cặn nước trên mặt đất, nước thắm qua đất như đi qua 

khe lọc, nhờ có oxy trong các lỗ hỏng và mao quản của lớp đất mặt, các VSV hiếu 

khí hoạt động phân hủy các chất hữu cơ nhiễm bẩn. Càng sâu xuống, lượng oxy ít 
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và quá trình oxy hóa các chất hữu cơ giảm dần. Cuối cùng đến độ sâu ở đó chỉ xảy 

ra quá trình khử nitrat. Đã xác định được quá trình oxy hóa nước thải chỉ xảy ra ở 

lớp đất mặt sâu tới 1.5m. Vì vậy các cánh đồng tưới và bãi lọc thường được xây 

dựng ở những nơi nào có mực nguồn nước thấp hơn 1.5m so với mặt đất. 

      -   Nguyên tắc xây dựng: cánh đồng tưới và bãi lọc là những mảnh đất được san 

phẳng hoặc tạo dốc không đáng kể và được ngăn cách và tạo thành các ô bằng các 

bờ đất. Nước thải phân bố vào các hệ thống mạng lưới phân phối gồm: mương 

chính, máng phân phối và hệ thống tưới trong các ô. Nếu thu đất chỉ dùng xử lý 

nước thải, hoặc chứa nước thải khi cần thiết gọi là bãi lọc. 

 

 

             Hình 1: Sơ đồ cánh đồng tưới 

1. Mương chính và màng phân phối; 2. Máng, rãnh phân phối trong các 

ô; 3.Mương tiêu nước; 4. Ống tiêu nước; 5. Đường đi. 

Diện tích thực dụng của cánh đồng tưới, bãi lọc: 

                                  

Với:q: T/C tưới lấy theo bảng sau. 

Bảng 1 – Tiêu chuẩn tưới đối với cánh đồng công cộng 

 

Tiêu chuẩn nước tưới (m3/ha.ng.đ) t0 trung

bình 

 

Loại cây

trồng 

Á sét Á cát Cát 

Vườn 45 60 80  

6 – 9,50C 
Đồng 25 30 40 
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Vườn 60 70 85  

9,5 – 110C 
Đồng 30 35 45 

Vườn 70 80 90  

11 – 150C 
Đồng 35 40 45 

 

        Bảng 2 – Tiêu chuẩn tưới cho một số loại cây trồng 

 

Loại cây trồng T/C tưới (m3/ha) 
Bắp cải sớm và xúp lơ 2500-6300 

               Bắp cải muộn 5000-7000 

                  Cà chua 4000-4500 

                    Củ cải 3000-6500 

                 Khoai tây 1800-2500 

Hành tỏi, rau thơm 5000-10000 

 

Bảng 3 – Tiêu chuẩn phụ thuộc mực nước ngầm 

  1.5 2.0 3.0 

6 – 110C 70 75 85  

A sét 11 – 150C 80 85 100 

6 – 110C 16 13 235  

Cát 11 – 150C 18 21 350 

 

 * Cánh đồng tưới Nông nghiệp: 

Từ lâu người ta cũng đã nghĩ đến việc sử dụng nước thải như nguồn phân bón 

để tưới lên các cánh đồng nông nghiệp ở những vùng ngoại ô. 

  Theo chế độ nước tưới người ta chia thành 2 loại: 

              - Thu nhận nước thải quanh năm. 

              - Thu nước thải theo mùa. 

   Khi thu hoạch, gieo hạt hoặc về mùa mưa người ta lại giữ trữ nước thải 

trong các đầm hồ (hồ nuôi cá, hồ sinh học, hồ điều hòa,…) hoặc xả ra cánh đồng cỏ, 

cánh đồng trồng cây ưa nước hay hay vào vùng dự trữ. 

    Trước khi đưa vào cánh đồng, nước thải phải được xử lý sơ bộ qua song 
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chắn rác, bể lắng cát hoặc bể lắng. Tiêu chuẩn tưới lấy thấp hơn cánh đồng công 

cộng và có ý kiến chuyên gia nông nghiệp. 

 *Hồ sinh học: 

    - Cấu tạo: Hồ sinh vật là các ao hồ có nguồn gốc tự nhiên hoặc nhân tạo, còn gọi 

là hồ oxy hóa, hồ ổn định nước thải,… Trong hồ sinh vật diễn ra quá trình oxy hóa 

sinh hóa các chất hữu cơ nhờ các loài vi khuẩn, tảo và các loại thủy sinh vật khác. 

    - Nguyên tắc hoạt động: Vi sinh vật sử dụng oxy sinh ra từ rêu tảo trong quá trình 

quang hợp cũng như oxy hóa từ không  khí để oxy hóa các chất hữu cơ, rong tảo lại 

tiêu thụ CO2, photphat và nitrat amon sinh ra từ sự phân hủy, oxy hóa các chất 

hữu cơ bởi vi sinh vật. Để hồ hoạt động bình thường cần phải giữ giá trị pH và nhiệt 

độ tối ưu. Nhiệt độ không được thấp hơn 60C. Theo quá trình sinh hóa, người ta chia 

hồ sinh vật ra các loại: hồ hiếu khí, hồ kỵ khí và hồ tùy nghi. 

 

 

                                           Hình 2. Hồ sinh học 

 

   - Hồ sinh học dùng xử lý nước thải bằng sinh học chủ yếu dựa vào quá trình làm 

sạch của hồ. 

   - Ngoài việc xử lý nước thải còn có nhiệm vụ: 

+ Nuôi trồng thủy sản. 

+ Nước tưới cho cây trồng. 

+ Điều hòa dòng chảy. 

  - Bao gồm các loại: 

   + Hồ kỵ khí: dùng để lắng và phân huỷ cặn lắng bằng phương pháp sinh học tự 

nhiên dựa trên sự phân giải của VSV kỵ khí. Chuyên dùng xử lý nước thải công 
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nghiệp nhiễm bẩn. 

     + Hồ kỵ hiếu khí: trong hồ xảy ra 2 quá trình song song là: oxy hóa hiếu khí và 

phân hủy mêtan cặn lắn. Gồm có 3 lớp: hiếu khí, trung gian và kỵ khí. Nguồn oxy 

cấp chủ yếu là do quá trình quang hợp rong tảo. Quá trình kỵ khí ở đáy phụ thuộc 

vào nhiệt độ. Chiều sâu của hồ kỵ hiếu khí từ 0.9 – 1.5 m. 

     + Hồ hiếu khí: oxy hoá các chất hợp chất nhờ VSV hiếu khí. Có 2 loại: hồ làm 

thoáng tự nhiên và hồ làm thoáng nhân tạo. 

  Hồ làm thoáng tự nhiên: cấp oxy chủ yếu do khuyếch tán không khí qua mặt 

nước và quang hợp của các thực vật. Diện tích hồ lớn, chiều sâu của hồ từ 30 – 50 

cm. Tải trọng BOD từ 250 – 300 kg/ha.ngày. Thời gian lưu nước từ 3 – 12 ngày. 

  Hồ làm thoáng nhân tạo: cấp oxy bằng khí nén và máy khuấy. Tuy nhiên, hồ 

hoạt  động  như  hồ  kỵ  hiếu  khí.  Chiều  sâu  từ  2  –  4.5  m,  tải  trọng  BOD  400 

kg/ha.ngày. Thời gian lưu nước từ 1 – 3 ngày. 

   2.2. Xử lý nhân tạo. 

   *Bể lọc sinh học (Bể Biophin có lớp vật liệu không thấm nước): 

         - Cấu tạo: có vật liệu tiếp xúc không ngập nước. 

          + Các lớp vật liệu có độ rỗng và diện tích lớn nhất (nếu có thể). 

          + Nước thải được phân phối đều. 

          + Nước thải sau khi tiếp xúc vật liệu tạo thành các hạt nhỏ chảy thành màng nhỏ 

luồng qua khe hở vật liệu lọc. 

          + Ở bề mặt vật liệu lọc và các khe hở giữa chúng các cặn bẩn được giữ lại 

tạo thành màng (Màng sinh học). 

          + Lượng oxy cần thiết để cấp làm oxy hoá chất bẩn đi từ đáy lên. 

+ Những màng vi sinh đã chết sẽ cùng nước thải ra khỏi bể được giữ ở bể 

lắng 2. 

    - Vật liệu lọc: 

          + Có diện tích bề mặt/đơn vị diện tích lớn. 

          + Than đá cục, đá cục, cuội sỏi lớn, đá ong (60-100 mm). 

    - Hệ thống phân phối nước: 

          + Dàn ống tự động qua (bể trộn, tháp lọc). 

          + Dàn ống cố định (lọc sinh học nhỏ giọt) cao tải. 
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          + Khoảng cách từ vòi phun đến bề mặt vật liệu: 0.2 – 0.3 m. 

        -   Sàn đỡ và thu nước: có 2 nhiệm vụ 

          + Thu đều nước có các mảnh vở của màng sinh học bị tróc. 

+ Phân phối đều gió vào bể lọc để duy trì MT hiếu khí trong các khe 

rỗng. 

+ Sàn đỡ bằng bê tông và sàn nung. 

+ Khoảng cách từ sàn phân phối đến đáy bể thường 0.6 – 0.8 m, i = 1 – 2 %. 

        - Phân loại bể lọc sinh học: 

 

Thông số Đơn vị đo Tải trọng thấp Tải trọng cao 

 

Chiều cao lớp VL 

 

m 

 

1 – 3 

 0.9-2.4 (đá) 

 6-8 (nhựa tấm) 

 

Loại 

 Đá cục, than cục, 

đá ong, … 

Đá cục, than, 

đá ong, nhựa 

đúc. 

 

Tải trọng theo chất HC 

Kg 

BOD/l.m3.ng

ày 

 

0.08 – 0.4 

 

0.4 – 0.16 

Tải trọng thuỷ lực theo diện 

tích bề mặt 

 

m3/m2.ngày 

 

1 – 4.1 

 

4.1 – 40.7 

Hiệu quả BOD % 80 – 90 65 – 85 

 * Bể Aerotank: 

  - Nguyên lý làm việc của bể Aerotank: 

        + Bể Aerotank được đưa ra và nghiên cứu rất lâu (từ 1887-1914 áp dụng). 

        + Bể Aerotank là công trình xử lý sinh học sử dụng bùn hoạt tính (đó là loại 

bùn xốp chứa nhiều VS có khả năng oxy hoá các chất hữu cơ) 

        + Thực chất quá trình xử lý nước thải bằng bể Aerotank vẫn qua 3 giai đoạn: 

Giai đoạn 1: Tốc độ oxy hoá xác định bằng tốc độ tiêu thụ oxy. 

Giai đoạn 2: Bùn hoạt tính khôi phục khả năng oxy hoá, đồng thời oxy hoá 

tiếp những chất hợp chất chậm oxy hoá. 
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Giai đoạn 3: Giai đoạn nitơ hoá và các muối amôn. 

+ Khi sử dụng bể Aerotank phải có hệ thống cấp khí. 

 - Phân loại bể Aerotank: 

         Theo nguyên lý làm việc 

         + Bể Aerotank thông thường: công suất lớn. 

Bể Aerotank xử lý sinh hoá không hoàn toàn (BOD20 ra ~ 60 – 80 mg/l). Bể 

Aerotank xử lý sinh hoá hoàn toàn (BOD20 ra ~ 15 – 20 mg/l). 

         + Bể A sức chứa cao: BOD20 > 500 mg/l.               

Phân loại theo sơ đồ công nghệ: 

          + Aerotank bậc 1. 

 + Aerotank bậc 2. 

  Theo phương pháp làm thoáng: 

          + Bằng khí nén. 

 + Khuấy cơ học. 

 + Thoáng kết hợp. 

 + Quạt gió. 

 

 

 

 

 

 

 

          Hình 3. Bể Aeroten 

   *Xử lý nước thải bằng vi sinh vật kỵ khí (bể UASB): 

  - Cấu tạo : Bể UASB có thể xây dựng bằng bêtông cốt thép, thường xây dựng hình 

chữ nhật. Để dễ tách khí ra khỏi nước thải người ta lắp thêm tấm chắn khí có độ 

nghiêng >= 350 so vơí phương ngang. Nhiệt độ càng cao thì hiệu quả xử lí của bể 

UASB càng cao, do đó bể này áp dụng rất tốt ở Việt Nam. 

     - Nguyên tắc: Nước thải sau khi điều chỉnh pH và dinh dưỡng được dẫn vào đáy 

bể và nước thải đi lên với vận tốc 0.6 – 0.9 m/h. Quá trình xử lý nước thải bằng 
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phương pháp kỵ khí xảy ra (bùn + nước thải) tạo ra khí (70 – 80% CH4). 

    - Ưu và nhược điểm của bể UASB : 

  +Ưu điểm: Giảm lượng bùn sinh học, do đó giảm được chi phí xử lí bùn. 

Khí sinh ra là khí biogas (CH4) mang tính kinh tế cao. Xử lí được hàm lượng chất 

hữu cơ cao, tối đa là 4000 mg/l, BOD 500 mg/l, điều này không thể thực hiện được ở 

các bể sinh học hiếu khí hay chỉ áp dụng ở những bể đặc biệt như Aerotank cao tải. 

So với Aerotank (0.3 – 0.5 kgBOD/m3/ngày)thì  bể UASB chịu được tải trọng gấp 

10 lần khoảng 3 – 8 kgBOD/m3/ngày, từ đó giảm được thể tích bể. Không tốn năng 

lượng cho việc cấp khí vì đây là bể xử lí sinh học kị khí , đối với các bể hiếu khí thì 

năng lượng này là rất lớn. Xử lí các chất độc hại, chất hữu cơ khó phân hủy rất tốt. 

Khả năng chịu sốc cao do tải lượng lớn. Ít tốn diện tích. 

     +Nhược điểm: Khởi động lâu, phải khởi động một tháng trước khi hoạt động. 

Hiệu quả xử lí không ổn định vì đây là quá trinh sinh học xảy ra tự nhiên nên chúng ta 

không thể can thiệp sâu vào hệ thống. Lượng khí sinh ra không ổn định gây khó 

khăn cho vận hành hệ thống thu khí. Xử lí không đạt hiệu quả khi nồng độ BOD thấp. 

 

Hình 4. Bể UASB 

 Quá trình phân hủy kỵ khí là quá trình phân hủy sinh học chất hữu cơ và vô cơ 

phân tử trong điều kiện không có oxy phân tử bởi các vi sinh vật kị khí. 

  - Phân hủy kỵ khí có thể chia làm 6 quá trình: 

   1.Thủy phân polymer: thủy phân các protein, polysaccaride, chất béo. 

   2.  Lên men các amino acid và đường. 

   3.  Phân hủy kỵ khí các acid béo mạch dài và rượu (alcohols). 

   4.  Phân hủy kỵ khí các acid béo dễ bay hơi (ngoại trừ acid acetic). 
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   5.  Hình thành khí methane từ acid acetic. 

    6.  Hình thành khí methane từ hydrogen và CO2. 

    Các quá trình này có thể họp thành 4 giai đoạn, xảy ra đồng thời trong quá trình 

phân hủy kỵ khí chất hữu cơ: 

   - Thủy phân: trong giai đoạn này, dưới tác dụng của enzyme do vi khuẩn tiết 

ra, các phức chất và các chất không tan (polysaccharides, protein, lipid) chuyển hóa 

thành các phức đơn giản hơn hoặc chất hòa tan (đường, các amino acid, acid béo). 

   Quá trình này xảy ra chậm. Tốc độ thủy phân phụ thuộc vào pH, kích thước 

hạt và đặc tính dễ phân hủy của cơ chất. Chất béo thủy phân rất chậm. 

   - Acid hóa: Trong giai đoạn này, vi khuẩn lên men chuyển hóa các chất hòa 

tan thành chất đơn giản như acid béo dễ bay hơi, alcohols, acid lactic, methanol, 

CO2, H2, NH3, H2S và sinh khối mới. Sự hình thành các acid có thể làm pH giảm 

xuống 4.0. 

   - Acetic hoá (Acetogenesis):  Vi khuẩn acetic chuyển hóa các sản phẩm của 

giai đoạn acid hóa thành acetate, H2, CO2 và sinh khối mới. 

                                   4H2 + CO2  →  CH4 + 2H2O 

   - Methane hóa (methanogenesis): 

     Đây là giai đoạn cuối của quá trình phân huỷ kỵ khí. Acetic, H2, CO2, acid 

fomic và methanol chuyển hóa thành methane, CO2 và sinh khối mới. 

 Trong 3 giai đoạn thuỷ phân, acid hóa và acetic hóa, COD hầu như không giảm, 

COD chỉ giảm trong giai đoạn methane.Gồm hai nhóm: 

     + Nhóm biến đổi acetate: Nhóm này có tốc độ phát triển chậm, đòi hỏi công 

trình phải lưu các chất thải trong thời gian dài. 

     + Nhóm biến đổi hydrogen: Nhóm này có tốc độ phát triển nhanh hơn nhiều, 

do đó có khả năng giữ áp suất riêng phần của H2 thấp, tạo điều kiện tốt cho quá trình 

biến đổi acetate từ các axit béo. 

  ** Các dạng công trình xử lý kỵ khí: 

   - Bể tự hoại: Là loại công trình xử lý nước thải loại nhỏ dùng cho từng hộ gia đình. 

Nó thực hiện hai chức năng: lắng và chuyển hóa cặn lắng của nước thải ( chủ yếu là 

nước thải từ các nhà vệ sinh) bằng quá trình phân giải kỵ khí. 
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                  Nước thải vào bể Nước ra sau xử lý 

 

 

 

                                                              

                                          Hình: 5. Bể tự hoại 

  - Bể lắng hai vỏ: có nguyên tắc hoạt động và thực hiện hai chức năng như bể tự hoại, 

nhưng ở quy mô lớn hơn, công suất xử lý nước thải lớn hơn. 

                                      

                                       Màng                      Màng lắng 

                                                                                                                                            Cặn lên men    

 

 Ngăn lên men cặn 

 

 

 

                                  Hình 6: Bể lắng hai vỏ 

  - Bể methane cổ điển: Bể này được ứng dụng để xử lý cặn lắng (từ bể lắng) và bùn 

hoạt tính dư của trạm xử lý nước thải. Hầu hết các trạm xử lý nước thải thành phố đều 

áp dụng kiểu bể này. 

                                                                         

                                                                                                                                                          

 Khí thải 

                                                                       Khí thải 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

.                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                       Nước ra sau xử lý 

                                                                                        Nước ra sau xử lý                                                                              

                                                                                                                                                                            Bể lắng 

Nước thải vào bể                                             

                                                                            Nước thải vào bể                                                                                                            

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                             Bùn thải 

                             

                             Hình 7: Bể lọc methane cổ điển 

  - Bể lọc kỵ khí AF ( Anerobic Filter) 

Là quá trình xử lý nước thải qua vật liệu lọc để vi sinh vật kỵ khí dính bám vào và thực 

hiện quá trình chuyển hóa sinh hóa các hợp chất hữu cơ chứa trong nước thải, đồng 
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thời tránh được sự rửa trôi của màng vi sinh vật. 

                                                                                   

                  Hình 8: Bể lọc kỵ khí AF 

 - Bể lọc kỵ khí sinh học với dòng chảy ngược qua bông bùn hoạt tính UASB 

(Upflow Anaeribic Sludge Blanket). 

 Loại công trình này không có vật liệu đỡ (vật liệu lọc) như ở bể lọc kỵ khí AF. Ở 

đây các vi sinh vật kỵ khí liên kết và tập hợp lại thành đám lớn dạng hạt và có vai trò 

chủ yếu để chuyển hóa các hợp chất hữu cơ. Chúng đủ nặng để tránh rửa trôi khỏi công 

trình. Bể UASB có cấu tạo gồm hai ngăn: ngăn lắng và ngăn phân hủy. Bằng biện pháp 

thiết kế khá đặc biệt của ngăn lắng cùng với tính lắng cao của bùn hoạt tính đã giải 

quyết vấn đề lưu lại nồng độ sinh khối bùn cao trong bể và giảm được thời gian lưu 

lượng nước. 

                                      Nước thải đi vào bể 

             

   Hình 9: Bể xử lý sinh học kỵ khí với dòng chảy ngược 
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                                                                               Khí thải 

 

 

 Nước ra sau khi xử lý 

                   

                    Tầng bùn hoạt tính 

 

 

 Nước thải đi vào bể 

                    

                    Hình 10: Công trình phối kết hợp giữa UASB và AF 

   Ngoài các công trình xử lý nước thải nêu trên, người ta còn phối kết hợp giữa 

công trình UASB với công trình AF và nhiều công trình khác. Như xây dựng công 

trình xử lý nước thải qua các hình chụp bằng phương pháp hiếu khí; xây dựng công 

trình xử lý nước thải qua các hình chụp bằng phương pháp xây bể chìm dưới đất... 

 

  Ngăn tiếp nhận                                                 Vi sinh vật hiếu khí 

 

  Song chắn rác                                                   Máy nghiền rác 

                                                                                

 Bể lắng cát ngang                                               Sân phơi rác 

 

 Bể làm thoáng                                               Chế phẩm vi sinh vật  

 

 Bể lắng đợt 1                                                        Bể mêtan 

 

  Bể Aeroten                  

 

  Bể lắng đợt 2                  Bể nén bùn ly tâm 

 

  Máng trộn                                                         Sân phơi bùn 
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 Bể tiếp xúc ngang             Vi sinh vât hữu hiệu            Bùn khô 

 

 Ra sông                                                                  Làm phân bón 

 Hình 11  . Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt và công nông nghiệp bằng công nghệ vsv 

*Xử lý hiếu khí: 

Nguyên lý chung của quá trình xử lý sinh học hiếu khí: Khi nước thải tiếp xúc với bùn 

hoạt tính, các chất thải có trong môi trường như các chất hữu cơ hòa tan, các chất keo 

và phân tán nhỏ sẽ được chuyển hóa bằng cách hấp thụ và keo tụ sinh học trên bề mặt 

các tế bào vi sinh vật. Tiếp đó là giai đoạn khuêchs tán và hấp thụ các chất bẩn từ mặt 

ngoài của tế bào vào trong tế bào qua màng bán thấm (màng nguyên sinh), các chất vào 

trong tế bào dưới tác dụng của hệ enzyme nội bào sẽ được phân hủy. Quá trình phân 

hủy các chất bẩn hữu cơ xảy ra trong tế bào chất của tế bào sống là các phản ứng oxy 

hóa khử, có thể biểu diễn ở dạng sau: 

Các chất bẩn hữu cơ + O2 
vsv,cac chất dd

   Sản phẩm        +        Sản phẩm đã được   

                                                        Oxy hóa                      tổng hợp (tế bào vsv 

                                            (đường, rượu,...CO2+H2O)        + Sản phẩm khác) 

   Sự oxy hóa các hợp chất hữu cơ và một số chất khoáng trong tế bào vi sinh vật 

nhờ vào quá trình hô hấp, nhờ năng lượng do vi sinh vật khai thác được trong quá trình 

hô hấp mà chúng có thể tổng hợp các chất để phục vụ cho qua trình sinh trưởng, phát 

triển. Kết quả là số lượng tế bào vi sinh vật không ngừng tăng lên. Quá trình này liên 

tục xảy ra và nồng độ các chất xung quanh tế bào giảm dần. Các thành phần thức ăn 

mới từ môi trường bên ngoài (nước thải) lại khuêch tán và bổ sung thay thế vào. Thông 

thường quá trình khuếch tán các chất trong môi trường xảy ra chậm hơn quá trình hấp 

thụ qua màng tế bào, do vậy nồng độ các chất dinh dưỡng xung quanh tế bào bao giờ 

cũng thấp hơn nơi xa tế bào. Đối với các sản phẩm của tế bào tiết ra thì ngược lại, 

nhiều hơn so với nơi xa tế bào. 

   Để xử lý nước thải theo biện pháp hiếu khí, thường được sử dụng hai loại công 

trình: Bể lọc sinh học (biofilter) và bể sục khí (aeroten). 

  - 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 chủ nhật có hai đáy. Đáy trên gọi là đáy dẫn lưu, được cấu tạo bằng bê tông cốt 
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Vật liệu 

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 thứ cấp, là nơi chứa nước thải sau khi đã xử lý xong. Ở bể này, nước được lưu lại 

một thời gian ngắn để lắng cặn trước khi 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. 

                                

 

 Nước thải đi vào 

 

 

 

 Nước thải sau xử lý đi ra 

        

         Không khí vào bể 

 

 Bể lắng thứ cấp 

                       Đáy dẫn lưu trên 

 Đáy dưới có độ dốc 

                                  Hình 12: Bể lọc nước thải sinh học 

   Để tạo điều kiện hiếu khí trong quá trình xử lý, từ phía dưới của đáy dẫn lưu 

người ta cho không khí đi lên qua vật liệu lọc hoặc tấm mang bằng thông khí tự nhiên 

hay thổi khí bằng quạt. 

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

phương pháp cổ điển). 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 tấm mang làm bằng vật liệu nhẹ, xốp có cấu tạo dạng ống hoặc dạng 

miếng, chúng được thiết kế sao cho có nhiều nếp gấp 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 dòng 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 cùng 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, xảy ra quá trình 

Vật liệu lọc 
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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 tavhs 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% chỉ số BOD5 của nước thải. 

  - Bể sục khí (Aeroten): Là hệ thống bể oxy hóa có dạng hình chữ nhật được ngăn 

ra làm nhiều buồng (3-4 buồng) nối với bể lắng. Giống như ở bể lọc sinh học, quá trình 

xử lý nước thải ở bể sục khí được tiến hành nhờ hoạt động của hệ vi sinh vật ở bùn 

hoạt tính. Nhưng quá trình sục khí này được thực hiện trong điều kiện có thông khí 

mạnh nhờ hệ thống sục khí từ dưới đáy bể lên.  Cường độ sục khí là 5m3/m2/giờ, 

bảo đảm oxy tối đa cho quá trình oxy hóa, bùn hoạt tính lấy từ bùn gốc sau khi qua giai 

đoạn khởi động hay lấy từ bể lắng cặn chuyển vào. Ở đây, bùn hoạt tính gặp oxy của 

không khí được bơm vào bể sẽ tiến hành quá trình oxy hóa và khoáng hóa các chất bẩn 

trong nước thải một cách khá triệt để. Sau khi chảy suốt qua các buồng của bể oxy hóa, 

nước thải sẽ chảy vào bể lắng. Ở đây, cũng xảy ra quá trình lắng cặn xuống đáy bể, 

phần nước ở trên là nước đã xử lý sẽ được dẫn ra ngoài. Trong quá trình vận hành, ở bể 

oxy hóa, theo thời gian lượng bùn hoạt tính sẽ tăng lên, đồng thời cũng tích lũy nhiều 

tế bào của vi sinh vật già cỗi, khiến hoạt hoạt tính của bùn giảm-“bùn bị già”. Vì vậy, 

khi cho bùn hoạt tính thu ở bể lắng trở lại bể oxy hóa, không nhất thiết cho toàn bộ số 

bùn có trong bể lắng, mà chỉ cho một phần để đảm bảo nồng độ bùn hoạt tính là 2-

4g/lít.  
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Không khí được bơm vào bể                    

     Nước thải sau xử lý đi ra 

                  Bùn hoạt tính được bơm trở lại 

Nước thải và bùn hoạt  

tính đi vào bể xử lý      

 

 

                                                              Bùn hoạt tính được bơm trở lại 

 

                                          Hình 13: Bể sục khí 

 

  Xử lý thải bằng bể Aeroten phức tạp hơn và đòi hỏi nhiều công sức hơn so với 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. 
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PHẦN III: KẾT LUẬN 
Qua một quá trình tìm hiểu, phân tích và tổng hợp từ các nguồn tài liệu khác 

nhau. Tôi đã rút ra được một số kết luận sau: 

  Theo các nhà khoa học thì chúng ta mới chỉ biết khoảng 10% các loại vi sinh 

vật. Thế giới vi sinh vật còn muôn điều kỳ thú để chúng ta tìm khám phá. Việc ứng 

dụng vẫn còn hạn chế do đó việc tìm kiếm và tìm hiểu vai trò của nó trong môi 

trường sống là tối cần thiết. Trong môi trường nước quá rộng lớn chúng ta đã biết 

khá nhiều loài đặc trưng và vai trò chủ yếu của nó, đặc biệt là trong đời sống. 

     - Trong lĩnh vực nông nghiệp: nghiên cứu ứng dụng các chế phẩm sinh học 

trong sản xuất, mang lại hiệu quả, như thuốc trừ sâu bệnh vi sinh, các loại phân bón vi 

sinh, ứng dụng vi sinh trong sản xuất phân bón hữu cơ, chế phẩm dẫn dụ côn 

trùng, chất kích thích ra rễ, phân bón qua lá, ứng dụng công nghệ vi sinh trong chế biến 

thực phẩm chăn nuôi. 

     -Trong lĩnh vực công nghiệp chế biến: Các doanh nghiệp ứng dụng công 

nghệ vi sinh trong chế biến rượu, bia, tương, cháo, nước chấm, bánh mì, chế biến 

thực phẩm… 

    -Trong y tế: Triển khai hiệu quả các loại vaccine trong công tác tiêm 

phòngcác loại bệnh lao, ho gà, uốn ván, bại liệt, bạch hầu, bệnh dại, sốt rét, viêm gan 

B, sản xuất kháng sinh, axit amine... 

   -Trong lĩnh vực môi trường: Sử dụng kỹ thuật biogas xử lý chất thải chăn 

nuôi, góp phần bảo vệ môi trường nông thôn và cung cấp chất đốt, chạy máy phát 

điện. Đặc biệt là ứng dụng công nghệ vi sinh trong xử lý nước thải 

  -Trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp: ứng dụng Công nghệ sinh học trong trồng 

trọt và chăn nuôi để tạo, nhân và triển khai ứng dụng trên diện rộng các giống cây 

trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao; phục tráng và 

cải tiến cây, con giống truyền thống của địa phương; sản xuất các chế phẩm bảo vệ 

cây trồng, vật nuôi. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ bảo quản và chế biến 

nông,lâm, thủy hải sản nhằm đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm xuất 

khẩu và phục vụ tiêu dùng. Với sự trợ giúp của Công nghệ sinh học về nguồn giống, 

kỹ thuật. Nghiên cứu, khai thác hệ vi sinh vật đất để nâng cao độ phì của đất. 

   Tuy nhiên, việc ứng dụng Công nghệ sinh học chưa đáp ứng được yêu cầu 

của sản xuất và đời sống, còn hạn chế về quy mô và trình độ. Công nghiệp Công 
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nghệ sinh học chưa thực sự phát triển, thể hiện ở chỗ số lượng doanh nghiệp sản 

xuất các chế phẩm sinh học và các sản phẩm có ứng dụng thành tựu của sinh học, 

Công nghệ sinh học còn hạn chế. 

  -Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các 

giải pháp Công nghệ sinh học trong xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái và sự cố 

môi trường. Ứng dụng Công nghệ sinh học giải quyết các vấn nạn ô nhiễm do 

nguồn nước thải công nghiệp, cải tạo tài nguyên đất, nước bị ô nhiễm do nước thải 

công nghiệp; xây dựng mô hình xử lý nước thải, bảo đảm an toàn trước khi xả bỏ; 

xử lý các chất thải rắn... 

   -Trong  lĩnh  vực  công  nghiệp:  Ứng  dụng  Công  nghệ  sinh  học  trong  công 

nghiệp chế biến thực phẩm như công nghiệp sản xuất rượu, bia, nước chấm, nước 

giải khát... Sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất và đời sống. 

  Công nghệ sinh học giữ vai trò rất quan trọng trong đời sống con người. 

 

 

Ngô Thị Lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

  

 


