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a

Năm

A

Ampe

AC

Cacbon hoạt tính

ACM

Máy làm lạnh hấp thụ

AKIZ

Chiến lược xử lý nước thải tổng hợp khu công nghiệp

AKIZ TP

Tiểu dự án

AOP

Quá trình oxi hóa

AOX

Halogen hữu cơ

approx.

Khoảng

ATV

Hiệp hội Nước thải Đức (Abwassertechnische Vereinigung)

BB

Sinh khối bám

BOD

Nhu cầu oxi sinh học

BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật của Bộ NNMT Việt Nam

°C

Độ oC

CCM

Máy làm lạnh nén

CFU

Đơn vị hình thành khuẩn lạc

CHP

Hệ thống kết hợp nhiệt năng và điện năng

cm

Cen-ti-met

COD

Nhu cầu oxi hóa học

CODhom

Nhu cầu oxi hóa học mẫu đầu nhất

CODfil

Nhu cầu oxi hóa học mẫu lọc

CST

Thời gian hút mao mạch

CSTR

Bể khuấy liên tục

d

Ngày

Da

Dalton – đơn vị khối lượng nguyên tử

DAF

Bể tuyển nổi

°dH

Độ cứng Đức

DIN

Viện Quy chuẩn Đức (Deutsches Institut für Normung e.V.)

DM

Chất khô

DO

Oxi hòa tan

DOX

Oxi hóa kim cương

DONRE

Sở Tài Nguyên Môi Trường

DVWK

Hiệp hội Quản lý nước, nước thải và sinh thái
Wasserwirtschaft und Kulturbau)

Đức (Deutscher Verband für

Trang X

DWA

Hiệp hội Quản lý nước, nước thải và chất thải Đức (Deutsche Vereinigung für
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.)

DWA-A

Work sheet of German Association for Water, Wastewater and Waste

DWA-M

Tờ thông tin DWA

EC

Ủy ban Châu Âu

EN

Tiêu chuẩn Châu Âu

EPA

Cục bảo vệ môi trường

eq.

Phương trình

etc.

v.v

et. al.

et alii (và cộng sự)

EUR

Euro

ed.

Biên tập

e.g.

exempli gratia (ví dụ)

e.V.

Hiệp hội đã đăng ký („eingetragener Verein“)

FAO

Cục thủy sản và nôi trồng thủy sản

FS

Hợp chất có thể lọc

FTSS

Chất rắn lơ lửng

g

Gram

GIS

Hệ thống thông tin địa lý

GSO

Tổng cục thống kê (Việt Nam)

h

Giờ

ha

Hecta

ibid.

ibidem (cùng vị trí)

incl.

Bao gồm

ISBN

Mã sách tiêu chuẩn quốc tế

ISE

Cực nhạy ion

ISO

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế

IWA

Hiệp hội về Nước quốc tế

IZ

Khu công nghiệp

kg

Kilogram

kJ

Kilo jun

kWh

Kilowat giờ

L

Lít

LBT

Kiểm tra vi khuẩn phát quang

LCA

Đánh giá giai đoạn vòng đời sản phẩm

LS

Lắng Lamella
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m²

mét vuông

m³

mét khối

MF

Vi lọc

min

Phút

mg

Miligram

mL

Mili lít

mm

Mili mét

MOC

Bộ Xây dựng

MONRE

Bộ Tài Nguyên Môi Trường Việt Nam

MOST

Bộ Khoa Học Công Nghệ Việt Nam

MPI

Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư

mS

Milli-Siemens

mt

Metric ton

ND-CP

Nghị định Chính phủ

NF

Lọc Nano

Nm³

Mét khối khí dưới điều kiện nhiệt độ và áp suất xác định

No.

Số

ORP

Thế oxi hóa khử

p.

Trang

PA

Polyamide

PAC

Cacbon hoạt tính dạng bột

PCB

Polichlorierte Biphenyle

PE

Polyethylen

PES

Polyethersulfone

pH

Potentia hydrogenii

PIEP

Bảo vệ môi trương tích hợp chế biến và sản xuất

PP

Polypropylene

PS

Bước kết tủa

PVC

Polyvinylchloride

PVDF

Polyvinyldene fluoride

QCVN

Quy chuẩn Kỹ thuật Việt Nam

QD-TTg

Quyết đinh của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam

QH

Quốc hội Việt Nam

RO

Reverse osmosis

Sal.

Độ muối

SCADA

Supervisory Control and Data Acquisition
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SDI

Chỉ số mật độ bùn

SDO

Storage diamond oxidation

SF

Lọc cát

SS

Chất rắn lơ lửng

t

tấn

T

Nhiệt độ

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

TMP

Áp suất qua màng

TSS

Tổng chất rắn lơ lững

UF

Lọc Ultra

UNIDO

Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc

URL

Uniform Resource Locator

USD

Đô-la Mỹ

UV

Tia cực tím

V

Volt

VDMA

German Mechanical and Plant Engineering Associations (Verbund Deutscher
Maschinen- und Anlagebau e.V.)

VBT

Bể cân bằng

VND

Đồng

VSS

Chất rắn bay hơn

WEF

Water Environment Federation

WSB

Công ty bia Sài Gòn Miền Tây

WSWU

Nghiên cứu sau đại học về nước và môi trường („Weiterbildendes Studium
Wasser und Umwelt“)

WWTP

Nhà máy xử lý nước thải

µm

Micro mét
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VIẾT TẮT

VÀ KÝ HIỆU

Ag

Argon

Al

Nhôm

Al2O3

Nhôm oxit
Diện tích màng [m²]
Nồng độ COD sau tiền xử lý cơ học [kg COD/d]
Tải lượng bùn thực tế [kg COD/g DM • d]
Tải lượng bùn tối đa [kg COD/g DM • d]
Nông độ COD xử lý trên ngày [kg COD/d]
Chất rắn hữu cơ khô trong bùn dư trên ngày [kg oDM/d]
Tải lượng thể tích [kg COD/m³• d]

BOD5

Yêu cầu oxi sinh học sau 5 ngày
Tải lượng bùn [kg COD/kg oDM • d]

c

Nồng độ

C

Biến số nước thải, phụ thuộc vào COD và TSS

Ca(OH)2

Calciumhydroxide

Cd

Cadium

CH4

Methan
Nồng độ thành phần i trong dung dịch chất không thấm
Nồng độ thành phần i trong đầu vào
Nồng độ thành phần j trong đầu vào
Nồng độ thành phần i trong dung dịch chất thấm
Nồng độ thành phần j trong dung dịch chất thấm

ClO2

Chlorine dioxide

CN

Cyanide

Co

Cobalt
Carbon dioxide

Cr
Cr

Chromium
6+

Cu

Chromium-VI
Đồng
Năng lượng nhiệt

EC50

Liều hiệu dụng trung bình độc tính/ức chế

F

Phí nước thải

f

Phí nước thải không đổi hằng năm

Fe

Sắt

FTSS

Vật liệu nổi
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HCl

Acid chloric

HCN

Acid Hydrocyanic

Hg

Thủy ngân

H2O2

Hydrogen peroxide

H2S

Hydrogen sulphide

H2SO4

Acid Sulphuric
Lưu lượng dòng chảy [L/m² • h]

K

Hệ số nước thải xả mỗi ngày

LM

Chiều rộng mắt lưới [mm]

MgSO4

Magie sulphate

Mn

Mangan

N

Ni-tơ

NaOH

Xút

Na2CO3

Natri carbonate

NH4+

Ammoni

NH4-N

Amôn

NO2-N

Nitrite ni-tơ

NO3-N

Nitrate ni-tơ

Ni

Nickel

oDMreactor

Lượng chất hữu cơ khô trong lò phản ứng [kg oDM]

OVC

Yêu cầu oxi để oxi hóa các hợp chất Cacbon

OVN

Yêu cầu oxi để oxi hóa hợp chất Ni-tơ

P

Khối lượn sản phẩm, ví dụ [kg/d]

Pb

Chì

pc

Áp suất đầu ra dung dịch chất không thấm[bar]

pf

Áp suất đầu vào [bar]

pp

Áp suất dung dịch chất thấm [bar]

PO4-P

Phosphate photpho

Pv

Tính thấm [L/(m² • h • bar)]

q

Dòng ra vượt ngưỡng [m³/(m² • h)]

Q

Nhu cầu nước [m³/d]

qA

Tốc độ tải bề mặt [m³/(m² • h)]

QoutP

Thể tích nước từ sản phẩm [m³/d]

Qbiogas, d

Lượng khí biogas hằng ngày [Nm³/d]

QCH4,d

Lượng khí methan hằng ngày [Nm³/d]

Qd

Lượng nước thải mỗi ngày [m³/d]
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QF

Lưu lượng đầu vào [m³/h]

QP

Lưu lượng dung dịch chất thấm [m³/h]

Ri

Độ giữ lại thành phần i
Độ chọn lọc

SO2

Sulphur dioxide

SO42-

Sulphate anion

spec. B

Tải lượng ô nhiễm riêng, e.g. [kg COD/kg]

spec. Q

Nhu cầu nước riêng [m³/kg]

spec. Qww

Phát sinh nước thải riêng [m³/kg]

TN

Tổng Ni-tơ

TNb

Tổng Ni-tơ bám

TOC

Tổng cacbon hữu cơ

TP

Tổng photpho

TS

Tổng chất rắn

TSS

Tổng chất rắn lơ lững

TVS

Tổng chất rắn bay hơi

TiO2

Titanium oxit

tTS

Tuổi bùn [d]

VF

Thể tích đầu vào [m³]

VinP

Nhu cầu nước cần trong sản xuất [m³/d]

VP

Thể tích dung dịch chất thấm qua [m³]

Vreactor

Thể tích bể phản ứng methan [m³]

Vdrip

Hao hụt nhỏ giọt [m³/d]

Veva

Hao hụt do bốc hơi [m³/d]

XoTS

Hàm lượng chất rắn [kg oTS/m³]

Y

Hệ số sản lượng [kg oDM/kg CODeli]

Zn

Kẽm

ZrO2

Zicronia oxit

ηAKM

Hiệu suất của hệ thống làm lạnh hấp thụ

ηCOD,eli

Hiệu suất bước tiền xử lý cơ học

ηCOD,hom

Tốc độ xử lý COD

ηelek

Hiệu suất cơ học

ηKKM

Hiệu suất của hệ thống làm lạnh nén

ηtherm

Hiệu suất nhiệt

Φ

Hiệu suất thu hồi thể thích dung dịch chất thấm
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LỜI MỞ ĐẦU

Nhờ việc thực hiện “Chính sách đổi mới“ vào năm 1986, và phát triển kinh tế vượt bậc trong
những thập kỷ qua, bao gồm tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình hằng năm trong 10 năm trở
lại đây đạt khoảng 6 % nên đã hình thành rất nhiều khu công nghiệp ở Việt Nam. Hiện nay, Việt
Nam có trên 200 khu công nghiệp đang hoạt động, ngoài ra còn có khoảng 100 khu công nghiệp
đang trong quá trình quy hoạch hoặc xây dựng. Bên cạnh những kết quả tích cực (như tỉ lệ đói
nghèo giảm từ gần 60 % vào đầu những năm 1990 xuống còn 20 %1 vào năm 2010), tăng
trưởng kinh tế tạo áp lực không nhỏ lên môi trường. Mặc dù đã có những quy định pháp lý
nhưng rất nhiều khu công nghiệp ở Việt Nam vẫn chưa có hoặc có cơ sở hạ tầng xử lý nước thải
tập trung/phân tán nhưng hoạt động chưa hiệu quả. Việc này làm ô nhiễm nguồn nước nghiêm
trọng và ảnh hưởng lên hệ động thực vật tại Việt Nam.
Quyển hướng dẫn thực hành Xây dựng Chiến lược Xử lý Nước thải Tổng hợp cho các Khu Công
nghiệp ở Khu vực Nhiệt đới đã được biên soạn nhằm cải thiện công tác quản lý nước thải ở các
khu công nghiệp và từ đó cải thiện điều kiện môi trường. Đặc biệt, nó khuyến khích và là kim
chỉ nam cho các nhà đầu tư, vận hành cơ sở hạ tầng xử lý nước thải tại các khu công nghiệp để
đảm bảo vận hành hệ thống xử lý nước thải ở các khu công nghiệp được ổn định và bền vững.
Việc này đòi hỏi ta phải có một chiến lược tiếp cận tổng hợp. Do vậy, ta cần cân nhắc những
khía cạnh về kỹ thuật, tài chính và kinh tế cũng như đảm bảo việc thích ứng các hợp phần kỹ
thuật của hệ thống xử lý nước thải phân tán và tập trung với các khía cạnh nói trên. Về mặt này,
Quyển hướng dẫn thực hành Xây dựng Chiến lược Xử lý Nước thải Tổng hợp cho các Khu Công
nghiệp ở Khu vực Nhiệt đới tập trung vào các hợp phần kỹ thuật của chiến lược xử lý nước thải
tổng hợp trong khu vực nhiệt đới. Trong một Hướng dẫn khác về “Mô hình hóa và lập kế hoạch
tài chính cho cơ sở hạ tầng xử lý nước thải ở các khu công nghiệp” có phân tích cụ thể về các
khía cạnh kinh tế hơn.
Hướng dẫn thực hành này dựa trên những kết quả đạt được trong khuôn khổ dự án AKIZ
(“Chiến lược xử lý nước thải tổng hợp cho các khu công nghiệp” nghiên cứu thí điểm tại Khu
công nghiệp Trà Nóc ở Việt Nam) trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2015.

1

Ngân hàng Thế giới: “Well Begun, Not Yet Done: Vietnam’s Remarkable Progress on Poverty Reduction and the
Emerging Challenges” (tạm dịch: Thành công của Việt Nam trong xóa đói giảm nghèo và hạn chế các vấn đề
đang phát sinh: khởi đầu tốt nhưng vẫn chưa hoàn tất). Hà Nội, 2012.
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CÁC YẾU TỐ CỦA CHIẾN LƢỢC XỬ LÝ NƢỚC THẢI TỔNG
HỢP CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP (Ở KHU VỰC NHIỆT
ĐỚI)

Ô nhiễm nguồn nước và các loại ô nhiễm môi trường khác (như ô nhiễm không khí và ô nhiễm
đất) thường có nguyên nhân từ các cơ sở sản xuất công nghiệp, đặc biệt là tại các nước mới nổi
có sức tăng trưởng kinh tế cao. Một mặt, công tác bảo vệ môi trường là tránh gây ô nhiễm môi
trường (và do đó, gây ảnh hưởng đến con người và thiên nhiên) thông qua các biện pháp phòng
ngừa. Mặt khác, nếu đã phát sinh thiệt hại thì cần phải phục hồi các hệ sinh thái bị hư hại.
Về mặt kỹ thuật, ta có thể phân biệt các công nghệ bảo vệ môi trường tổng hợp (dự phòng) và
bổ sung (khắc phục) (xem thêm Chương 4.1) như sau: Các công nghệ bảo vệ môi trường tổng
hợp chính là bản thân các phương pháp sản xuất. Điều này có nghĩa là các phương pháp sản
xuất cần được thích ứng theo hướng hạn chế phát sinh các chất gây ô nhiễm ngay tại chính
nguồn ô nhiễm. Việc này đòi hỏi phải quan sát phân tích tổng thể về quy trình sản xuất để nắm
rõ được tất cả thiệt hại môi trường (xem Kreikebaum 1992, trang 10). Các công nghệ bảo vệ
môi trường bổ sung (hay còn gọi là “end-of-pipe” [biện pháp xử lý cuối quá trình]) là các biện
pháp bổ sung bên cạnh hệ thống xử lý hiện hữu nhằm xử lý các chất gây ô nhiễm không mong
muốn ở đầu ra. Các chất gây ô nhiễm này phụ thuộc vào quy trình sản xuất (xem Pohl 1998,
trang 7).
Đối với hệ thống xử lý nước thải, công tác bảo vệ môi trường tổng hợp ám chỉ đến cấp độ của
các đơn vị xả thải công nghiệp trực tiếp hay gián tiếp, như thể hiện trong Hình 2.1. Trong khi
các đơn vị xả thải trực tiếp xả nước thải vào thẳng nguồn nước và phải tuân thủ đúng các yêu
cầu tương ứng về chất lượng nước thải thì các đơn vị xả thải gián tiếp lại xả nước thải (có thể đã
qua tiền xử lý) vào hệ thống xử lý nước thải tập trung, gồm hệ thống mạng lưới thu gom và nhà
máy xử lý nước thải tập trung. Đơn vị xả thải công nghiệp gián tiếp cũng phải tuân thủ các quy
định pháp lý và/hoặc quy định của đơn vị vận hành nhà máy XLNT tập trung. Đối với các đơn
vị này thì việc bảo vệ mạng lưới thu gom và nhà máy xử lý nước thải tập trung là mối quan tâm
hàng đầu.
Ngoài các khía cạnh kỹ thuật sau đây:


các biện pháp tích hợp hạn chế nước thải (tái chế) ở cấp độ xả thải trực tiếp và gián tiếp,



(tiền) xử lý nước thải phân tán,



thu gom nước thải và,



xử lý nước thải tập trung,

Trang 3

thì còn có các yếu tố kỹ thuật khác cần lưu ý trong chiến lược xử lý nước thải tổng hợp cho các
khu công nghiệp (xem Hình 2.1) gồm:


Xử lý và sử dụng bùn thải, hoặc thải bỏ nếu có thể (chiến lược xử lý bùn thải) cũng như



Kiểm soát và giám sát các hợp phần kỹ thuật (cũng như tài chính/kinh tế) (giải pháp
giám sát). Ở đây bao gồm cả việc trang bị



một phòng thí nghiệm phân tích nước thải (giải pháp phòng thí nghiệm).

Các khía cạnh kinh tế và tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định các phương
án kỹ thuật và cần được cân nhắc trong chiến lược xử lý nước thải tổng hợp cho các khu công
nghiệp để đảm bảo tính bền vững của hệ thống xử lý nước thải (xem thêm Hướng dẫn về “Mô
hình hóa và lập kế hoạch tài chính cho cơ sở hạ tầng xử lý nước thải tại các khu công nghiệp”).
Các hợp phần kỹ thuật và kinh tế/tài chính được thực hiện theo các chu trình dự án khác nhau,
cụ thể là từ khâu thiết kế và lập kế hoạch triển khai và xây dựng thực tế cho đến khâu vận hành
và tối ưu hóa.

Hình 2.1:

Các hợp phần của chiến xử lý nước thải tổng hợp cho các khu công nghiệp

Trang 4

Những điều kiện khung ảnh hưởng lên từng hợp phần trong chiến lược xử lý nước thải tổng
hợp cho các khu công nghiệp. Những điều kiện khung này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và
có tác động đáng kể lên công tác xây dựng thực tế chiến lược xử lý nước thải tổng hợp cho các
khu công nghiệp. Hình 2.2 thể hiện các loại điều kiện khung có ảnh hưởng đến hệ thống xử lý
nước thải của khu công nghiệp.

Hình 2.2:

Các điều kiện khung tác động và ảnh hưởng đến chiến lược xử lý nước thải tổng hợp

Do đó, chiến lược xử lý nước thải tổng hợp cho các khu công nghiệp được quyết định bởi:


các hợp phần kỹ thuật xử lý nước thải phân tán và tập trung,



lập kế hoạch, triển khai và vận hành hệ thống xử lý nước thải, bao gồm



các khía cạnh kỹ thuật và kinh tế/tài chính của hệ thống đó.

Tài liệu tham khảo:
Kreikebaum 1992. Kreikebaum, Hartmut: “Umweltgerechte Produktion: integrierter Umweltschutz als
Aufgabe der Unternehmensführung im Industriebetrieb”(tạm dịch: Sản xuất sạch: Bảo vệ môi
trường tích hợp là nhiệm vụ của ban quản lý doanh nghiệp trong hoạt động công nghiệp).
Wiesbaden, Deutscher Fachschriften-Verlag, 1992 - ISBN 3-8078-7103-9.
Pohl 1998. Pohl, Indre : “Die Bewertung von Umweltschutztechnologien aus Sicht der Investitonsrechnung”(Tạm dịch: Đánh giá các công nghệ bảo vệ môi trường từ quan điểm thẩm định đầu tư).
Văn bản thảo luận số 84, Viện nghiên cứu kinh tế. Halle, tháng 12/ 1998
- URL: http://www.iwh-halle.de/d/publik/disc/84.pdf (truy cập ngày 19.01.2015).
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XỬ LÝ NƢỚC THẢI Ở CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
Các khu công nghiệp ở Việt Nam

3.1

Sau khi thực hiện đổi mới kinh tế và chính sách (Đổi mới) năm 1986 thì kinh tế Việt Nam đã có
sự phát triển tột bậc. Từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giớivới mức thu nhập bình
quân đầu người dưới 100 USD thành một quốc gia có mức thu nhập trung bình trên 2.000 USD
vào năm 2014 (Ngân hàng thế giới 2015). Các khu công nghiệp đã có những đóng góp đáng kể
vào sự phát triển kinh tế tại Việt Nam. Khu công nghiệp đầu tiên ở Việt Nam được cấp phép
vào năm 1991 theo Nghị định về việc thành lập các khu công nghiệp ở Việt Nam (UNIDO
2011). Các cơ sở pháp lý hiện tại cho các khu công nghiệp và khu kinh tế ở Việt Nam được dựa
theo những quy định sau:


“Luật đầu tư” (Số 59/2005/QH11) ngày 29/11/2005 cùng các văn bản sửa đổi (xem
“Nghị định số 108/2006/ND-CP” ngày 22/09/2006)



“Nghị định quy định về các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế” (Nghị định số
29/2008/ND-CP) ngày 14/03/2008 cùng với các văn bản sửa đổi (xem “Nghị định số
164/2013/ND-CP”) ngày 12/11/2013.

Căn cứ theo các cơ sở pháp lý này mà các nhà đầu tư ở các khu công nghiệp được hưởng lợi từ
các ưu tiên như:


Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (từ 10 % - 20 % thay vì ở mức 25 %);



Miễn tiền thuê đất từ 7 - 15 năm;



Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân cho người lao động, cán bộ nhân viên Việt Nam và
nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp.

Cuối năm 2011, Việt Nam đã có:


267 khu công nghiệp (khoảng 180 trong số đó đã đi vào hoạt động) trên tổng diện tích
72.000 ha,



15 khu kinh tế ven biển,



28 vùng kinh tế biên giới và



800 cụm công nghiệp (Uyên 2012).

Năm 2015 có tổng 297 khu công nghiệp đăng ký trên tổng diện tích khoảng 84.000 ha, trong đó
có 208 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động (VietnamNet 2015).
Tỉ lệ lấp đầy các khu công nghiệp chỉ đạt 46 % trong năm 2011. Khoảng 50 khu công nghiệp
hiện vẫn chưa có các công ty chuyển đến, tương đương với tỉ lệ lấp đầy bằng 0 %. Mặc dù hiệu
suất sử dụng các khu công nghiệp cần được cải thiện nhưng năm 2006 (theo “Quyết định

Trang 6

1107/QD-TTg ngày 21/08/2006” của Thủ tướng chính phủ), đã có thêm 239 khu công nghiệp
được phê duyệt xây dụng. Tình trạng các khu công nghiệp có hiệu suất sử dụng thấp đã được
chính phủ Việt Nam nhận rõ và đã quy định các khu công nghiệp mới muốn được xây dựng
phải thông qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI - Bộ Kế hoạch và Đầu tư) (Uyên 2012).
Ngành công nghiệp ở Việt Nam trong những năm qua đã phát triển trên mức trung bình. Năm
2013, 62 % sản lượng kinh tế đến từ lĩnh vực công nghiệp, 30 % đến từ lĩnh vực thương mại,
dịch vụ và du lịch và chỉ có 8% đến từ lĩnh vực nông nghiệp (GSO 2015).

Hình 3.1:

Sản lượng công nghiệp của 3 lĩnh vực công nghiệp – nông nghiệp và dịch vụ trong năm
2005 - 2013 (GSO 2015)

Các ngành công nghiệp quan trọng ở Việt Nam (dựa trên sản lượng kinh tế), tập trung nhiều ở
các khu công nghiệp, bao gồm:


Sản xuất thực phẩm (19,6 %),



Sản xuất các thiết bị xử lý dữ liệu, sản phẩm điện tử và quang học (14,3 %),



Sản phẩm kim loại, trừ máy móc và thiết bị(5,8 %),



Sản xuất và chế tạo kim loại (5,2 %),



Sản xuất các sản phẩm khác từ khoáng sản phi kim loại (4,8 %),



Sản xuất các sản phẩm hóa chất (4,8 %),



Sản xuất hàng may mặc (4,3 %),



Sản xuất các sản phẩm nhựa và cao su (4,2 %) (GSO 2015).
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Các quy định pháp lý liên quan của Việt Nam

3.2

Việt Nam có hệ thống toàn diện bao gồm các quy định, pháp luật bảo vệ môi trường và bảo vệ
nguồn nước, tuy nhiên các quy định này cũng có phần chưa rõ ràng. Do đó, các quy định pháp
lý sau đây đã được đưa vào cân nhắc:


Khung pháp luật bảo vệ môi trường nước,



Các quy định pháp lý về kiểm soát sự nhận vào (chất ô nhiễm không khí do vật nhận thu
vào),



Các quy định pháp lý kiểm soát phát thải,



Quản lý nước thải ở các khu công nghiệp và



Các quy định xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Trong lĩnh vực quản lý nước thải cũng bao gồm các quy định pháp lý về rác thải bởi vì bùn thải
là sản phẩm đặc trưng của quá trình xử lý bùn thải (xem Chương 6 để biết thêm thông tin về
quản lý bùn thải). Tất cả các quy định pháp lý, luật liên quan, như “nghị định số 38/2015/NĐCP về quản lý chất thải và phế liệu” ngày 24/04/20152, “Thông tư số 35/2015/TT-BTNM về
quản lý chất thải nguy hại” ngày 30/06/20153 và "Quyết định số. 16/2015/QĐ-TTg quy định về
thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ " ngày 22/05/2015 không được thảo luận trong tài liệu này.
Ta cần lưu ý rằng các quy định pháp lý trình bày ở đây đều phản ánh mức độ thông tin trong
năm 2015. Do các quy định pháp lý về lĩnh vực nước và nước thải tại Việt Nam đang được cập
nhật thường xuyên nên các quy định pháp lý này đã được cập nhật lại tại thời điểm soạn báo cáo
này hoặc sau khi công bố báo cáo.

3.2.1 Khung pháp luật bảo vệ môi trƣờng
Các luật và chính sách quan trọng liên quan đến việc bảo vệ môi trường nước gồm:


Luật tài nguyên nước (“Luật Tài nguyên nước” số 47/2012/QH13) ngày 14/04/2006,



Quyết định (“Quyết định” số 81/2006/QD-TTg) về chiến lược tài nguyên nước quốc gia
đến năm 2020”, ngày 14/04/2006,



Quyết định (“Quyết định” số 1216/2012/QD-TTg) về chiến lược bảo vệ môi trường
quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, ngày 05/09/2012,

2
3

Đối với quản lý bùn thải thì tham chiếu đến điều 40 trong Nghị định. 38/2015/NĐ-CP.
Dựa vào Thông tư này, bùn thải được xem là chất thải nguy hại hoặc có khả năng nguy hại và cần áp dụng các
quy định đặc biệt.
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Quyết định (“Quyết định”) số 1930/2009/QD-TTg “về phát triển hệ thống xử lý nước
thải ở các trung tâm đô thị và khu công nghiệp của Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn
đến năm 2050” ngày 20/11/20094.

Luật tài nguyên nước đặt ra chiến lược quản lý tài nguyên nước tổng hợp ở việt Nam 5.và cũng
cấm các hành động như xả nước thải vào các nguồn nước sử dụng cho mục đích cấp nước sinh
hoạt, xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý không đầy đủ vào nguồn nước tiếp nhận hoặc
những hành vi xả nước thải trái phép khác vào nguồn nước tiếp nhận6.
Để được xả nước thải vào nguồn nước phải xin giấy phép từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền,
đó là Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như Ủy ban nhân dân cấp tỉnh7. Các tổ chức có giấy
phép xả nước thải, có nghĩa vụ:


xử lý nước thải theo các tiêu chuẩn quy định,



quan trắc khối lượng và chất lượng nước thải và



cung cấp các kết quả quan trắc tương ứng cho các cơ quan thẩm quyền8.

Bảng 3.1 giới thiệu tổng quan các nội dung của chiến lược quốc gia về quản lý nước thải ở các
khu công nghiệp của Việt Nam.

4

5
6
7
8

Ngoài ra, cũng phải cân nhắc công văn số 2628/TTg-KTN.
Đối chiếu Luật17/2012/QH13, Điều 3, Khoản 1.
Đối chiếu Luật17/2012/QH13, Điều 9, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 8.
Đối chiếu Luật 17/2012/QH13, Điều 37, Khoản 3.
Đối chiếu Luật 17/2012/QH13, Điều 38, Khoản 2c, 2g và 2e.
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Bảng 3.1:

Tổng quan các nội dung của chiến lược quốc gia liên quan đến tài nguyên nước, bảo vệ môi
trường và các hệ thống xử lý nước thải ở các khu công nghiệp

Tiêu đề
Quyết định về Chiến
lược tài nguyên nước
quốc gia đến năm
2020

Mã số/Ngày
Quyết định
81/2006/QD-TTg
14/04/2006

Quyết định về Chiến Quyết định
lược bảo vệ môi
1216/2012/QD-TTg
trường quốc gia đến
năm 2020, tầm nhìn 05/09/2012
đến năm 2030

Quyết định phê
duyệt định hướng
phát triển cấp nước
đô thị và khu công
nghiệp Việt Nam đến
năm 2025 và tầm
nhìn đến năm 2050

9
10
11
12
13
14
15
16

Quyết định
1930/2009/QDTTg14
20/11/2009

Các mục tiêu cơ bản
 Cấm xả nước thải vào môi trường nước nếu không
có sự cấp phép của cơ quan thẩm quyền9
 Chấm dứt việc sử dụng các loại hóa chất độc hại
trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và nuôi
trồng thủy sản 10
 Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm tài nguyên nước do
việc xả nước thải gây ra11
 Xóa bỏ những mâu thuẫn trong Luật tài nguyên
nước của Việt Nam
 Mục tiêu: Tuân thủ tất cả các yêu cầu bảo vệ môi
trường trong các khu công nghiệp
o Đến năm 2015: 70 % khu công nghiệp tuân thủ
o Đến năm 2020: 95 % khu công nghiệp tuân thủ
 Tỉ lệ khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải
tập trung:
o Năm 2010: 60 % khu công nghiệp
o Đến năm2015: 75 % khu công nghiệp
o Đến năm 2020: 95 % khu công nghiệp12
 Nếu các khu công nghiệp mới không tuân thủ các
yêu cầu bảo vệ môi trường thì sẽ bị đình chỉhoạt
động của các doanh nghiệp và các dự án đầu tư
khác13.
 Đến năm 2015, toàn bộ các khu công nghiệp đi vào
hoạt động phải có các hệ thống thoát nước riêng và
toàn bộ nước thải từ các khu công nghiệp này phải
được xử lý đạt quy chuẩn quy định15.
 Các khu công nghiệp(2009) hiện đang trong quá
trình xây dựng (và chưa đưa vào hoạt động), chỉ
được phép hoạt động khi có đủ các hệ thống thu
gom và xử lý nước thải16.

Đối chiếu Quyết định 81/2006/QD-TTg, Điều 1, Khoản I.A.3.
Đối chiếu Quyết định 81/2006/QD-TTg, Điều 1, Khoản II.B.1e.
Đối chiếu Quyết định 81/2006/QD-TTg, Điều 1, Khoản II.B.1e, ebd. Khoản III.A.1f, ebd. Khoản III.A.6c, 6d.
Đối chiếu Quyết định 1216/2012/QD-TTg, Phụ lục.
Đối chiếu Quyết định 1216/2012/QD-TTg, Điều 2, Khoản 1c.
Ngoài ra, cũng cần phải cân nhắc công văn số 2628/TTg-KTN.
Đối chiếu Quyết định 1930/2009/QD-TTg, Điều 1, Khoản 3b.
Đối chiếu Quyết định 1930/2009/QD-TTg, Điều 2, Khoản 4.
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3.2.2 Các quy định pháp lý về kiểm soát sự nhận vào (chất ô nhiễm không khí do
vật nhận thu vào)
Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sau đây quy định việc kiểm soát sự nhận vào (chất ô nhiễm
không khí do vật nhận thu vào):


QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt (“National
technical regulation on surface water quality”),



QCVN 38:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống
thủy sinh (“National technical regulation on surface water quality for protection of
aquatic lifes”),



QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước ngầm
(“National technical regulation on ground water quality”),



QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước ven biển
(“National technical regulation on coastal water quality”).

Nội dung dưới đây chỉ tập trung vào hai quy chuẩn liên quan đến nước mặt. QCVN 08MT:2015/BTNMT xác định giá trị giới hạn cho 42 thông số, trong đó phân hạng nguồn nước
thành 4 cột khác nhau (A1, A2, B1 và B2). Việc phân hạng này phục vụ các mục đích sử dụng
nước khác nhau:


A1 - Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt và các mục đích khác như loại A2,
B1 và B2 (như nước sạch hoặc các mục đích khác được nêu trong A2, B1 và B2)



A2 - Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù
hợp; bảo tồn động thực vật thủy sinh, hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2.



B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu
chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2.



B2 - Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp.
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Bảng 3.2:

Giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước mặt tại Việt Nam (theo QCVN 08MT:2015/BTNMT và QCVN 38/2011/BTNMT)

Thông số

Đơn vị

pH

-

Giá trị giới hạn theo
QCVN 08-MT:2015/BTNMT
A1
A2
B1
B2
6 - 8,5
6 - 8,5
5,5 - 9
5,5 - 9

Giá trị giới hạn theo
QCVN 38/2011/BTNMT
6,5 - 8,5

Ôxy hòa tan (DO)

mg/L

≥6

≥5

≥4

≥2

≥4

Chất khô (DM)

mg/L

20

30

50

100

100

Amoni

(NH4+-N)

mg/L

0.3

0.3

0.9

0.9

1

Nitrit

(NO2--N)

mg/L

0.05

0.05

0.05

0,05

0,02

Nitrit

(NO3--N)

mg/L

2

5

10

15

5

Xianua (CN)

mg/L

0.05

0.05

0.05

0.05

0,01

Cadimi (Cd)

mg/L

0,005

0,005

0,01

0,01

0,005

mg/L

0,02

0,02

0,05

0,05

0,02

Crom VI (Cr )

mg/L

0,01

0,02

0,04

0,05

0,02

Đồng (Cu)

mg/L

0,1

0,2

0,5

1

0,2

Thủy ngân (Hg)

mg/L

0,001

0,001

0,001

0,002

0,001

Chì (Pb)
6+

3.2.3 Các quy định pháp lý kiểm soát phát thải
Các quy định pháp lý kiểm soát phát thải ở Việt Nam được căn cứ theo yêu cầu về chất lượng
nước khi thải trực tiếp ra nguồn nước tiếp nhận (môi trường nước). Bảng 3.3 giới thiệu tổng
quan về các quy định kiểm soát phát thải.
Bảng 3.3:

Tổng quan các quy chuẩn pháp lý về phát thải tại Việt Nam

Quy chuẩn
Tên Quy chuẩn
QCVN 01-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải
công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên
QCVN 11-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải
công nghiệp chế biến thủy sản
QCVN 12-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải
công nghiệp giấy và bột giấy
QCVN 13-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải
công nghiệp dệt may
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải
QCVN 14/2008/BTNMT
sinh hoạt
Quy chuẩn quốc gia về nước thải bãi chôn
QCVN 25/2009/BTNMT
lấp chất thải rắn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải
QCVN 28/2010/BTNMT
y tế
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải
QCVN 29/2010/BTNMT
của kho và cửa hàng xăng dầu
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải
QCVN 40/2011/BTNMT
công nghiệp
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải
QCVN 52/2013/BTNMT
công nghiệp sản xuất thép

Nguồn gốc nƣớc thải
Ngành công nghiệp chế biến
cao su
Ngành công nghiệp chế biến
cá và thủy hải sản
Ngành công nghiệp giấy và
bột giấy
Ngành công nghiệp dệt may
Nước thải sinh hoạt
Nước thải từ bãi rác
Bệnh viện
Các trạm xăng dầu
Các ngành công nghiệp nói
chung
Ngành công nghiệp thép
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Các quy định nêu trên áp dụng cho các đơn vị xả thải trực tiếp. Đối với các đơn vị xả thải gián
tiếp, ở Việt Nam, các đơn vị vận hành phải chứng minh được các giá trị giới hạn tương ứng
trong nước thải.
Các tiêu chuẩn xả thải của Việt Nam đã quy định các giá trị giới hạn đối với 43 thông số. Trong
đó, các giá trị giới hạn có thể phụ thuộc vào các nội dung sau:


Thải ra nguồn nước phục vụ cung cấp nước sạch (Cột A) hoặc các mục đích sử dụng
nước khác (Cột B),



Khối lượng nước thải (hệ số Kf),



Lưu lượng dòng chảy của sông, suối, khe, rạch; kênh, mương; dung tích của hồ, ao,
đầm; mục đích sử dụng của vùng nước biển ven bờ (hệ số Kq).

Bảng 3.4 giới thiệu tổng quan các giá trị giới hạn của quy chuẩn QCVN 40/2011/BTNMT và
QCVN 11-MT:2015/BTNMT đến QCVN 14/2008/BTNMT.
Bảng 3.4:

Giá trị giới hạn lựa chọn để xả thải trực tiếp quy định trong Quy chuẩn QCVN
40/2011/BTNMT, 14/2008/BTNMT và 11/2008/BTNMT, 12/2008/BTNMT và
13/2008/BTNMT
Giá trị giới hạn QCVN

Thông số

Đơn vị

40/2011/
BTNTM
A
B
6 - 9 5,5 - 9
40
40
30
50
75
150
5
10

pH
Nhiệt độ
°C
BOD5
mg/L
COD
mg/L
Amoni
mg/L
(NH4+-tính theo N)
Nitrat
mg/L
(NO3--tính theo N)
Tổng nitơ (TN)
mg/L
20
Phosphat-P (PO4-P)
mg/L
Tổng-P (TP)
mg/L
4
Cadimi (Cd)
mg/L
0,05
Chì (Pb)
mg/L
0,1
Crom VI (Cr6+)
mg/L
0,05
Đồng (Cu)
mg/L
2
Thủy ngân (Hg)
mg/L
0,005
* Nước thải từ sản xuất giấy
** nước thải công nghiệp giấy và bột giấy
#
Chỉ dành cho các nhà máy mới

14/2008/
BTNMT
A
B
5-9
5-9
30
50
10
20

11-MT:2015/
BTNMT
A
B
6 - 9 5,5 - 9
30
50
75
150
10
20

12-MT:2015/ BTNMT
A
6-9
40
30
75
-

B1*
B2**
5,5 - 9 5,5 - 9
40
40
50
100
150#
300#
-

13-MT:2015/
BTNMT
A
B
6 - 9 5,5 - 9
40
40
30
50
75#
150#
-

-

30

50

-

-

-

-

-

-

-

40
6
1
0,5
0,10
2
0,01

6
-

10
-

30
-

60
-

-

-

-

-

-

0,05
-

0,10
-

Cả hai quy chuẩn kiểm soát sự nhận vào (chất ô nhiễm không khí do vật nhận thu vào)cũng như
an toàn phát thải đều tham chiếu đến các tiêu chuẩn phân tích nhằm đo lường, xác định các
thông số. Trong hầu hết các quy chuẩn đều nêu rõ, trong trường hợp các quy chuẩn quốc tế có
cùng độ chính xác hoặc có độ chính xác cao hơn thì ta cũng có thể áp dụng các quy chuẩn quốc
tế. Phụ lục 1 liệt kê danh sách các quy chuẩn quy định phương pháp phân tích tại Việt Nam.
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3.2.4 Quản lý nƣớc thải ở các khu công nghiệp
Các quy định liên quan đến công tác quản lý nước thải ở các khu công nghiệp của Việt Nam
nằm phân tán trong các văn bản luật khác nhau. Các quy định pháp lý quan trọng sẽ được trình
bày khái quát ở đây. Bao gồm:


Quyết định số 1930/2009/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt định hƣớng phát triển thoát nƣớc đô thị và khu công nghiệp (KCN) Việt
Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.17
Quyết định này quy định các nội dung sau:
o

Xây dựng hệ thống thoát nước riêng đối với các khu công nghiệp, khu công nghệ
cao, khu chế xuất, khu kinh tế (đối chiếu Điều 1, Khoản 1);

o

Đến năm 2015, toàn bộ các khu công nghiệp đi vào hoạt động ở Việt Nam có hệ
thống thoát nước thải riêng và nước thải được xử lý đạt quy chuẩn quy định.



Quyết định số 1419/2009/QĐ-TTg ngày 07/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê
duyệt “Chiến lƣợc sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”;
Trong văn bản này tập trung về nội dung bảo vệ môi trường mang tính phòng ngừa
(tổng hợp) theo phương pháp tiếp cận PIUS (lồng ghép bảo vệ môi trường trong sản
xuất, xem thêm Chương 4.1) cùng với bảo vệ môi trường mang tính khắc phục (bổ
sung). Tuy nhiên, các mục tiêu của chiến lược này hầu như không thể hoặc hoàn toàn
không thể đo lường và xác định được, ví dụ: tính đến năm 2015 thì 50 % các ngành
công nghiệp nhận thức được các lợi ích của việc áp dụng sản xuất công nghiệp “sạch”
và con số này lên đến 90 % vào năm 2020 (xem Điều 1, Khoản II.2a và Khoản II.2b).



Nghị định số 29/2008/ND-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ Quy định về các khu
công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế,
Trong Điều 5, Khoản 2c, Nghị định nêu rõ việc xây dựng và vận hành một hệ thống xử
lý nước thải tập trung là một trong những điều kiện để thành lập và xây dựng các khu
công nghiệp. Các quy định cụ thể khác liên quan đến quản lý nước thải được nêu trong
Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT đi kèm theo Nghị định này.
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Ngoài ra cũng cần cân nhắc Công văn số 2628/TTg-KTN.
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“Thông tƣ ngày số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường.về việc bảo vệ môi trƣờng khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu
công nghệ cao”,
Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT quy định các hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm trong
phạm vi quản lý nước thải tại các khu công nghiệp. Các tiêu chuẩn kỹ thuật về đầu tư
xây dựng hạ tầng xử lý nước thải cũng như các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường khu công
nghiệp phải được đưa vào cân nhắc (điều 8, khoản 1).
Trong Thông tư cũ số 08/2009/TT-BTNMT có nêu rằng các khu công nghiệp hoạt động
từ trước mà không có hệ thống xử lý nước thải tập trung thì bắt buộc phải xây dựng và
vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung muộn nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2010
(điều 34, khoản 1). Thông tư mới số. 35/2015/TT-BTNMT có các định hướng mới. Tại
Điều 9, khoản 4 liệt kê ba trường hợp được miễn trừ đấu nối cho phép các ngành công
nghiệp không phải đấu nối vào nhà máy xử lý nước thải tập trung (với điều kiện là nước
thải của doanh nghiệp đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn về môi trường và kỹ thuật liên
quan). Ba trường hợp miễn trừ đấu nối bao gồm:
o

Việc đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp tạo
chi phí bất hợp lý cho cơ sở (điều 9, khoản 4a).

o

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát sinh nước thải vượt quá khả năng tiếp
nhận, xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp (điều 9, khoản
4b).

o

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp mà khu công nghiệp
chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung (đã thi công và đang vận hành) (điều 9,
khoản 4c).

Liên quan đến việc xây dựng hạ tầng xử lý nước thải trong khu công nghiệp ở Việt
Nam thì phải cân nhắc đến các điều kiện sau đây:
o

Hạ tầng xử lý nước thải tập trung trong khu công nghiệp bao gồm hệ thống thu gom
nước thải và nước mưa riêng và nhà máy xử lý nước thải tập trung. (điều 8,
khoản 1).

o

Thêm vào đó, phải thiết lập hệ thống quan trắc tự động (Điều 8, khoản 2). Đặc biệt
có bao gồm điểm xả thải của nhà máy xử lý nước thải: Các thông số sau phải được
quan trắc tự động liên tục: lưu lượng nước thải đầu ra, pH, nhiệt độ, COD, TSS và
một số thông số đặc trưng khác (Điều 8, khoản 3b). Hệ thống quan trắc tự động
phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật kết nối để truyền dữ liệu tự động, liên tục về Sở Tài
nguyên và Môi trường địa phương (Điều 8, khoản 3b).

o

Việc xây dựng hệ thống thoát nước, xử lý nước thải tập trung, hệ thống thoát nước
mưa của khu công nghiệp phải hoàn thành trước khi khu công nghiệp đi vào hoạt
động (Điều 8, khoản 4).
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Liên quan đến việc vận hành hạ tầng thu gom, xử lý nước thải của khu công nghiệp ở
Việt Nam thì cần cân nhắc đến các yêu cầu sau đây:
o

Đơn vị vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung phải có nhật ký vận hành để
phục vụ cho công tác kiểm tra, thanh tra của các ban ngành có thẩm quyền. Nhật ký
vận hành bảo đảm gồm các nội dung: lượng nước thải, lượng điện tiêu thụ, hóa chất
sử dụng, lượng bùn thải (Điều 9, khoản 3a).

o

Lưu lượng nước thải đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung phải được đo
liên tục 24h/ngày và truyền dữ liệu tự động, liên tục về Sở Tài nguyên và Môi
trường địa phương (Điều 9, khoản 3b).

o

Có ít nhất ba (03) người quản lý vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung, trong
đó cán bộ phụ trách phải có trình độ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành công
nghệ môi trường, công nghệ hóa học, công nghệ sinh học, kỹ thuật điện hoặc kỹ
thuật cấp, thoát nước (Điều 9, khoản 3c).

Thông tư cũng cấm pha loãng nước thải trước khi xả qua điểm xả thải (Điều 9,
khoản 6).


Nghị định số 80/2014/ND-CP, ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nƣớc và xử lý
nƣớc thải
Nghị định số 80/2014/ND-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ thay thế Nghị định số
88/2007/ND-CP ngày 28/05/2007 của Chính phủ về vấn đề xử lý nước thải. Nghi định
số 80/2014/ND-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ có hiệu lực vào ngày 01/01/2015 và
là khung pháp lý xử lý nước thải ở Việt Nam. Trong Điều 4, Khoản 2, Nghị định dẫn
chiếu rằng nước thải từ các khu công nghiệp xả trực tiếp vào môi trường nước phải tuân
thủ các giá trị giới hạn được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Tài nguyên
và Môi trường ban hành (xem Chương 3.2.3). Ngược lại, các đơn vị xả thải gián tiếp sẽ
tuân thủ theo các giá trị giới hạn được quy định bởi đơn vị vận hành cơ sở hạ tầng xử lý
nước thải.
Việc quy hoạch các hệ thống xử lý nước thải trong các khu công nghiệp ở Việt Nam
phải tuân theo các quy hoạch xây dựng và phát triển chung đối với các khu công
nghiệp. Ngoài ra, phải tuân thủ các luật định quy hoạch xây dựng và đô thị cấp cao hơn:
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 và Luật Quy hoạch đô thị số
30/2009/QH12 ngày 17/06/2009. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được khuyến khích xây
dựng và phê duyệt các quy chế xử lý nước thải tại địa phương (đối chiếu Điều 7,
Khoản 3).
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Liên quan đến hoạt động đầu tƣ cơ sở hạ tầng xử lý nước thải ở các khu công nghiệp,
ngoài các nội dung khác, Nghị định còn đưa ra các quy định sau:
o

Các nhà đầu tư hệ thống xử lý nước thải trong các khu công nghiệp phải được
chứng nhận họ là chủ sở hữu những hệ thống này (đối chiếu Điều 10, Khoản 2).

o

Hệ thống thoát nước được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc các nguồn
vốn hợp pháp khác. Nhà nước khuyến khích các nhà đầu tư tiềm năng đầu tư vào hệ
thống cơ sở hạ tầng xử lý nước thải (đối chiếu Điều 13).

o

Để đảm bảo hiệu quả kinh tế tổng thể của dự án, bên cạnh công nghệ và quy mô
công suất, cũng cần xem xét một cách đồng bộ với chi phí vận hành và bảo dưỡng
khi đưa ra quyết định đầu tư (đối chiếu Điều 13, Khoản 2b). Tuy nhiên, việc dẫn
chiếu đến nội dung xem xét chi phí vận hành và bảo dưỡng khi lựa chọn công nghệ
lại không được đề cập đến trong danh sách các tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý
nước thải phù hợp tại Điều 16 trong Nghị định. Các tiêu chí được nêu ở đây bao
gồm:
-

Hiệu quả xử lý của công nghệ,

-

Tiết kiệm đất xây dựng,

-

Quản lý, vận hành và bảo dưỡng phủ hợp với năng lực trình độ quản lý và vận
hành của địa phương,

-

Chi phí đầu tư hợp lý;

-

Phù hợp với điều kiện khí hậu, địa hình, địa chất thủy văn cũng như khả năng
chịu tải của nguồn tiếp nhận,

-

An toàn và thân thiện với môi trường,

-

Có khả năng mở rộng về công suất hay cải thiện hiệu quả xử lý trong tương lai,

-

Đảm bảo hoạt động ổn định khi có sự thay đổi bất thường về chất lượng nước
đầu vào, thời tiết và biến đổi khí hậu,

-

Mức độ phát sinh và xử lý bùn cặn,

-

Tiết kiệm năng lượng,

-

Khả năng tái sử dụng nước thải và bùn thải sau xử lý.

Theo Điều 18 của Nghị định, đơn vị vận hành cũng có những quyền lợi và nghĩa vụ đối
với việc vận hành hệ thống thoát nước. Trong đó, bên cạnh việc thực hiện các nghĩa vụ
vận hành kỹ thuật theo đúng hợp đồng thỏa thuận (đối chiếu Điều22), đơn vị vận hành
có nghĩa vụ tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường (đối chiếu Điều 18 Khoản
2đ), bảo đảm vận hành an toàn, hiệu quả và tiết kiệm (đối chiếu Khoản 2g). Theo Điều
19, Khoản 3, các hợp đồng vận hành phải có thời hạn tối thiểu là 5 và tối đa là 10 năm.
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Các hợp đồng có thể gia hạn và phải đàm phán 1 năm trước khi hết thời hạn hợp đồng.
Bộ Xây dựng có nhiệm vụ ban hành mẫu hợp đồng vận hành, quản lý hệ thống thoát
nước (đối chiếu Điều 19, Khoản 7).
Nghị định số 80/2014/ND-CP quy định giá dịch vụ thoát nước trong Chương 5 (Giá
dịch vụ thoát nước), được tính toán trên cơ sở chi phí thực tế. Biểu phí nước thải phụ
thuộc vào khối lượng nước thải và hàm lượng chất gây ô nhiễm trong nước thải (nồng
độ COD) (đối chiếu Điều 38, Khoản 3). Bộ Xây dựng phải ban hành hai hướng dẫn chi
tiết phương pháp định giá trong lĩnh vực thoát nước (Điều 38, Khoản 3) cũng như quản
lý và sử dụng nguồn thư từ xử lý nước thải. Ngoài ra, Nghị định 88/2014/ND-CP còn đề
cập đến việc tái sử dụng nƣớc thải (đối chiếu Điều 24) và quản lý bùn thải (Điều 25).
Còn có các quy định pháp luật khác liên quan đến quy hoạch, xây dựng và vận hành các hệ
thống xử lý nước thải trong các khu công nghiệp ở Việt Nam. Một số luật và quy chuẩn quan
trọng được liệt kê ở Phụ lục 2.

3.2.5 Các quy định của pháp luật về tội phạm môi trƣờng
Các quy định tội phạm môi trường đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi
trường được nêu trong các luật định sau:


Nghị định 34/2005/ND-CP ngày 17/03/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, và



Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Bảng 3.5 và Bảng 3.6 giới thiệu tổng quan về các mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xả nước
thải.

Trang 18

Bảng 3.5:

Vi phạm các quy định về xả nước thải theo Nghị định số 179/2013/ND-CP

Điều

Hành vi vi phạm

Xả nƣớc thải

Điều 13(1)

Xả nước thải có chứa
các thông số môi trường
không nguy hại vào môi
trường

< 5m³/d
5 m³/d đến < 10 m³/d
…
10 m³/d đến < 20 m³/d
…
100 m³/d đến < 200 m³/d
…
1,000 m³/d đến < 1,500 m³/d
…
≥ 10,000 m³/d

Mức phạt

- hành vi xả nước thải
vượt chuẩn kỹ thuật về
chất thải:
< 2 lần
Điều 13(2)

Xem ở trên

Điều 13(3)

- hành vi xả nước thải
vượt chuẩn kỹ thuật về
chất thải:
từ 2 lần đến dưới< 5 lần
Xem ở trên

Điều 13(4)

Điều 14(1)

Điều 14(2)

Điều 14(3)

≥ 10,000 m³/d
…

- hành vi xả nước thải
vượt chuẩn kỹ thuật về
≥ 10,000 m³/d
chất thải:
từ 5 lần đến dưới < 10 lần
Xem ở trên
…
- Hành vi xả vượt chuẩn:
≥ 10 lần
Xả nước thải có chứa
các chất độc hại vào môi
trường

≥ 10,000 m³/d

< 5m³/d
5 m³/d đến < 10 m³/d
…
10 m³/d đến < 20 m³/d
- Hành vi xả vượt chuẩn: …
< 2 lần
100 m³/d đến < 200 m³/d
…
1,000 m³/d đến < 1,500 m³/d
…
≥ 10,000 m³/d
Xem ở trên
…
- Hành vi xả vượt chuẩn:
≥ 10,000 m³/d
từ 2 lần đến dưới < 5 lần
Xem ở trên
…
- Hành vi xả vượt chuẩn
≥ 5 lần

18

…

Tỷ giá quy đổi: EUR 1 = VND 24,000.

≥ 10,000 m³/d

(1,000 VND)

(EUR18)

1,000 - 5,000
5,000 - 20,000
…
20,000 - 30,000
…
120,000 - 130,000
…
180,000 - 200,000
…
650,000 - 700,000

42 - 208
208 - 833
…
833 - 1,250
…
5,000 - 5,417
…
7,500 - 8,333
…
27,083 - 29,167

…

…

700,000 - 750,000

29,167 - 31,250

…

…

750,000 - 800,000

31,250 - 35,417

…

…

850,000 - 950,000

35,417 - 39,583

3,000 - 5,000
5,000 - 30,000
…
30,000 - 50,000
…
130,000 - 140,000
…
200,000 - 220,000
…
700,000 - 750,000

125 - 208
208 - 1,250
…
1,250 - 2,083
…
5,416 - 5,833
…
8,333 - 9,167
…
29,167 - 31,250

…

…

750,000 - 850,000

31,250 -35,417

…

…

850,000 - 950,000

35,417-39,583

Trang 19

Căn cứ theo điều 13 (6) và Điều 14(10), sẽ áp dụng hình thức phạt bổ sung ví dụ như đình chỉ
hoạt động của cơ sở gây ô nhiễm môi trường.
Các hình thức xử phạt khác được quy định trong Nghị định số 117/2009/ND-CP ngày
31/12/2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Bên
cạnh các hình thức phạt tiền liệt kê trong Bảng 3.6 còn có các hành vi vi phạm khác trong Điều
10, Khoản 2 và 3, đối với tần suất vi phạm vượt quá từ 2 - 10 cũng như trong Khoản 5 đối với
xử phạt hành vi xả các chất độc hại, trong đó các mức phạt tiền được nêu trong Điều 10,
Khoản 1 - 4 sẽ được nâng lên từ 20 - 50 %.
Bảng 3.6:

Xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xả nước thải theo Nghị định số 117/2009/ND-CP
Mức phạt tiền

Điều

Vi phạm

Điều10,
Khoản 1

Xả nước thải vượt tiêu
< 10 m³/ngày đêm
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 10 m³/ngày đêm
về chất thải một lần
-< 50 m³/ngày đêm
50 m³/ngày đêm
-< 500 m³/ngày đêm
500 m³/ngày đêm
- < 2.000 m³/ngày đêm
2.000 m³/ngày đêm
- < 5.000 m³/ngày đêm
5.000 m³/ ngày đêm
- < 10.000 m³/ngày đêm
> 10.000 m³/ngày đêm
Xả nước thải có chứa chất /
phóng xạ gây nhiễm xạ
môi trường

Điều 10,
Khoản 6

Mức vi phạm

(bằng 1.000 VND)

(bằng EUR19)

100 - 500

4 - 21

500 - 2.000

21 - 83

2.000 - 10.000

83 - 417

10.000 - 20.000

417 - 833

20.000 - 50.000

833 - 2.083

50.000 - 100.000

2.083 - 4.167

100.000 - 150.000

4.167 - 6.250

400.000 - 500.000

16.667 - 20.833

Trong các trường hợp nhất định, giấy phép xả thải có thể bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi cho
đến khi thực hiện xong các biện pháp bảo vệ môi trường tương ứng (đối chiếu Nghị định
117/2009/ND-CP, Điều 10, Khoản 7). Tất cả những người nộp phạt phải thực hiện các biện
pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời hạn do cơ quan thẩm quyền ấn định
(đối chiếu Điều 10, Khoản 8).

19

Tỷ giá quy đổi: EUR 1 = VND 24,000.

Trang 20

3.2.6 Phí dịch vụ thoát nƣớc
Các đơn vị xả thải trực tiếp (và theo đó là các đơn vị vận hành nhà máy xử lý nước thải tập
trung) phải nộp một khoản phí dịch vụ thoát nước theo các quy định pháp lý tại Việt Nam nêu
trong


Nghị định số 25/2013/ND-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi
trường đối với nước thải, và



Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 13/03/2013 hướng dẫn thi
hành Nghị định số 25/2013/ND-CP.

Khoản phí này được tính toán theo các công thức sau20:
(a) đối với nƣớc thải công nghiệp chứa kim loại nặng:

Trong đó
F

số phí phải nộp

f

mức phí cố định là 1.500.000 VND hàng năm (khoảng 62,50 EUR21),

C

phí biến đổi tính theo nồng độ COD và TSS (xem Bảng 3.7)

Bảng 3.7:

Tính phí biến đổi cho nƣớc thải chứa kim loại nặng
Số
1
2

Thông số
COD
TSS

Phí biến đổi [VND/kg]
1.000
1.200

(b) đối với nƣớc thải công nghiệp không chứa kim loại nặng:
(

)

Trong đó
F, f và C: xem phần (a)
K = hệ số tính phí theo khối lượng nước thải ra trực tiếp hàng ngày (xem Bảng 3.8):

20
21

Thông tư 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT, Điều 4, Khoản 2.
Tỷ giá quy đổi 1 EUR = 24.000 VND.
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Bảng 3.8:

Tính hệ số K
STT
1
2
3
4
5
6
7

Khối lƣợng nƣớc thải [m³/ngày]
< 30
30 - 100
> 100 - 150
> 150 - 200
> 200 - 250
> 250 - 300
> 300

Hệ số K
2
6
9
12
15
18
21

Ví dụ:
Một nhà máy chế biến cá (nước thải không chứa kim loại nặng) thải ra 200 m³/ngày (K = 12)
nước thải có nồng độ COD 200 mg/L và TSS 100 mg/L. Theo đó, nhà máy này phải nộp phí
dịch vụ thoát nước hàng năm như sau:
Hàm lượng COD thải ra hàng năm là 14.600 kg /năm (= 0,2 kg/m³ x 200 m³/ngày x 365
ngày/năm). Hàm lượng TSS thải ra hàng năm là 7.300 kg/năm (= 0,1 kg/m³ x 200 m³/d x
365 ngày/năm).
(

)
(

)

(
(

)

)
(khoảng 1.723 EUR/ năm22)

Quy hoạch tích hợp cơ sở hạ tầng xử lý nƣớc thải phân tán và tập trung

3.3

Để xử lý nước thải và chuẩn bị cơ sở hạ tầng cần thiết, cần xác định rõ các yếu tố sau:


Thu gom và xả nước thải
o

Thoát nước tại chỗ bao gồm:


Đường dẫn ngầm: Đường dẫn nằm trong lòng đất đến cống kết nối;



Đường dẫn đổ: đường dẫn được đặt theo chiều dọc trong một tòa nhà có thông
gió;



22

Cống kết nối: Kết nối cống công cộng với lưu vực hoặc hố ga đầu tiên;

Tỷ giá quy đổi 1 EUR = 24.000 VND.
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o

Hệ thống cống thoát nước


Hệ thống thoát nước chung (nước thải và nước mưa sẽ cùng thoát vào một cống
thoát nước) hoặc



hệ thống thoát nước riêng (có ống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt)

có các hạng mục kỹ thuật và các công trình đặc biệt cần thiết khác (Xem
Chương 3.4).


Xử lý/làm sạch nước thải phân tán.



Xử lý/làm sạch nước thải tập trung bao gồm xử lý bùn thải.

Hình 3.2:

Minh họa sơ đồ hệ thống cơ sở hạ tầng xử lý nước thải

Các hệ thống thu gom riêng ảnh hưởng lẫn nhau: Đường ống thu gom bị ăn mòn chủ yếu là do
các hợp chất ăn mòn trong nước thải và/hoặc bị ăn mòn do sun phát. Do đó, các đơn vị vận hành
cần phải có quy định nghiêm cấm việc xả thải các chất ăn mòn mạnh vào hệ thống. Nước thải xả
ra cần phải đáp ứng được


nhân viên vận hành và bảo dưỡng phải có đồ bảo hộ lao động để tránh bị ảnh hưởng
H2S, HCN, SO2, CO2, axit và kiềm có giá trị pH quá thấp hay quá lớn, nhiệt độ nước
thải cao, các chất có nguy cơ cháy và nổ và các dung môi hữu cơ dễ bay hơi;



các công trình của hệ thống xử lý nước thải không bị ảnh hưởng hoặc hư hại bởi nước
thải có giá trị pH cực trị, hàm lượng SO4 hoặc NH4, và khí CO2 cao, và không có bùn
lắng hoặc đóng cặn;

Trang 23



hoạt động của nhà máy xử lý nước thải không bị xáo trộn khi hàm lượng kim loại nặng,
axit, kiềm, các chất độc hại quá cao hoặc tải trọng va đập lớn (ATV 1994).

Do đó, các cơ sở phải tiền xử lý nước thải công nghiệp/sản xuất trước khi xả vào hệ thống thu
gom và nhà máy xử lý nước thải trung tâm và cần tránh sử dụng những nguyên vật liệu nhất
định ngay từ quy trình đầu tiên trong quá trình sản xuất.

Tổng quan về thu gom và vận chuyển nƣớc thải

3.4

Trước khi nước thải có thể được xử lý trong một nhà máy xử lý nước thải tập trung thì ta cần
thu gom nước thải và dẫn về nhà máy xử lý nước thải một cách an toàn trong hệ thống thu gom,
bao gồm hệ thống cống rãnh, trạm bơm, hệ thống ngăn nước và xử lý cơ học.
Các loại hệ thống thu gom bao gồm:


Hệ thống thoát nước chung: nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp và nước mưa
được thu gom trong cùng một cống.



Hệ thống thu gom riêng: Nước thải và nước mưa được thu gom riêng, thoát theo các
cống riêng biệt.

Thông thường, hệ thống thu gom là các mương rãnh hở, tuy nhiên đôi lúc cũng sử dụng cống có
áp hoặc chân không. Hệ thống cống rãnh có thể có nhiều loại. Chủ yếu người ta sử dụng cống từ
các loại vật liệu như sỏi, bê tông, bê tông cốt thép và ống nhựa.
Các công trình của hệ thống thu gom bao gồm:


Hố ga: thông khí , kiểm soát và vệ sinh cống rãnh,



Giếng chìm: để bù trừ chênh lệch độ cao trong đoạn ngắn và ở các nút giao với các
đường ống và công trình khác,



Cầu chui: tại các nút giao của tuyến thu gom với nguồn nước, đường giao thông, ống
cấp nước v.v.,



Trạm bơm tại nơi có độ sâu quá lớn hoặc để thoát nước cho các khu vực trũng,



CSO trong hệ thống thoát chung,



Các công trình ngăn tiếp nhận và cửa xả vào nguồn nước tự nhiên,

Trang 24



Công trình van ngăn triều để tránh nước tràn vào hệ thống thoát nước. (ATV DVWKA 157).

Các hệ thống thu gom cần phải được kiểm tra thường xuyên (theo kế hoạch vệ sinh). Trong đó
cần đặc biệt lưu ý đến các nội dung sau:


Bùn lắng và rễ cây làm nghẹt cống và dẫn đến ngập úng;



Các ảnh hưởng của hoạt động thi công có thể làm hư và sập cống rãnh;



Rò rỉ đấu nối đường ống, các đấu nối tại chỗ và đấu nối cống;



Tình trạng và chức năng van cống, các công trình cửa xả, cống thoát nước mưa và
cống;



Lỗi kết nối trong hệ thống thoát nước riêng và các đấu nối trái phép.

Luật Việt Nam quy định các khu công nghiệp phải xây dựng hệ thống thu gom riêng23.

Tổng quan về các công nghệ tiền xử lý nƣớc thải công nghiệp

3.5

Các công nghệ tiền xử lý nước thải công nghiệp cần thiết và hiện có về cơ bản phụ thuộc vào
thành phần nước thải và khối lượng nước thải. Các công nghệ xử lý nước thải bao gồm:


Xử lý bằng phương pháp cơ học (xem Chương 3.5.1),



Xử lý bằng phương pháp lý hóa (xem Chương 3.5.2) và



Xử lý bằng phương pháp sinh học (xem Chương 3.5.3).

Những công nghệ này sẽ được trình bày khái quát ở các chương sau24.

23

Thông tư 08/2009/TT-BTNMT, Điều 6, Khoản 3

24

Xem thêm thông tin chi tiết về các quy trình xử lý tương ứng tại:
a) Lopez, Antonio; di Laconi, Claudio; Mascolo, Guiseppe; Pollice, Alfieri: „Innovative and Integrated
Technologies for the Treatment of Industrial Wastewater“ (Các Công nghệ Tổng hợp và Sáng tạo trong Xử lý
Nước thải Công nghiệp), IWA Publishing, 2011 - ISBN 978-1-843393436.
b) van Haandel, Adrianus; van der Lubbe, Jeroen: „Handbook of Biological Wastewater Treatment“ (Hướng dẫn
Xử lý Nước thải bằng Phương pháp Sinh học). IWA Publishing, 2012 - ISBN 978-1-780400006.
c) Water Environment Federation - WEF (Hrsg.): „Industrial Wastewater Management, Treatment and
Disposal“ (Quản lý, Xử lý và Xả Nước thải Công nghiệp), 2008 - ISBN 978-0-07-159238-3.
d) Weiterbildendes Studium Wasser und Umwelt: „Industrieabwasserbehandlung“ (Xử lý Nước thải Công
nghiệp). Weimar : Universitätsverlag, 2007 - ISBN 978-3-86068-321-7.
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3.5.1 Xử lý nƣớc thải bằng phƣơng pháp cơ học
Khi nước thải chỉ qua xử lý cơ học thì các chất rắn và các chất hòa tan với các cao phân tử sẽ bị
tách khỏi nước thải. Hình 3.3 thể hiện tổng quan các phương pháp xử lý cơ lý học tiềm năng mà
đang được áp dụng tại một số ngành công nghiệp ở Việt Nam (xem Chương 4.2 - 4.4).

Hình 3.3:

Tổng quan quy trình xử lý nước thải cơ lý

Việc thay đổi thường xuyên về lưu lượng và nồng độ trong nước thải là do quãng thời gian tạm
ngưng sản xuất, công tác vệ sinh, sản xuất theo thời vụ v.v. Đây là điểm đặc biệt đặc trưng của
nước thải công nghiệp. Điều này thường ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy xử lý nước
thải. Ngoài ra, thể tích và nồng độ các chất gây ô nhiễm quá cao trong đầu vào của nhà máy xử
lý nước thải có thể làm đầu ra nước thải vượt quá các giá trị giới hạn xả thải quy định. Do đó,
các nhà máy xử lý nước thải công nghiệp thường sử dụng các bể kết hợp và hồ điều hoà để giảm
thiểu hoặc khắc phục tình trạng nói trên.

Trang 26

Hình 3.3 giới thiệu và phân biệt các phương pháp xử lý cơ học khác nhau. Trong trường hợp
phương pháp lắng, tuyển nổi, tách vật liệu nổi và ly tâm được thực hiện dựa trên sự khác biệt
mật độ các chất rắn lơ lửng so với nước.Trong khi đó, quá trình lọc lại phân tách các chất dựa
trên sự khác biệt kích thước giữa các chất và nước bằng sử dụng gradient áp suất và phương tiện
lọc. Chất rắn và nước cũng có thể được phân tách nhờ vào sự khác biệt về trạng thái vật lý.

3.5.2 Xử lý bằng công nghệ lý hóa
Mục tiêu chính của việc xử lý nước thải theo quy trình lý hóa là để hỗ trợ cho các giai đoạn xử
lý nước thải tiếp theo, đặc biệt là giai đoạn xử lý sinh học. Xử lý nước thải theo quy trình lý hoá
bao gồm các bước như sau: Chuyển đổi và/hoặc loại bỏ kim loại nặng, hydrocacbon và các chất
vô cơ, hữu cơ độc hại khó phân hủy hoặc ăn mòn. Hình 3.4 thể hiện tổng quan quy trình xử lý
này.

Hình 3.4:

Tổng quan phương pháp xử lý lý hóa nước thải

Để đạt được giá trị pH nước thải đầu vào theo yêu cầu thì ta cần trung hòa nước thải. Ngoài ra,
trong quá trình trung hòa, các kim loại nặng từ nước thải sẽ bị kết tủa và sau đó được tách khỏi
nước thải. Các chất gây kết tủa được sử dụng nhằm làm cho các chất hòa tan trong nước thải kết
bông (dạng không hòa tan) Khi quá trình kết tủa xảy ra, tính ổn định trong chất keo sẽ bị phá
vỡ tạo thành các bông bùn nhỏ. Các bông bùn này có kích thước quá nhỏ để bóc tách nên người
ta sử dụng thêm các chất tạo bông để tăng kích thước của các bông bùn và thực hiện bóc tách
bằng các phương pháp truyền thống (xem Chương 3.5.1).
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Hấp thụ các chất hữu cơ trong nước thải là nuôi các vi sinh vật trên bề mặt một vật liệu lọc
trong giai đoạn tiếp theo. Trong xử lý nước thải, phương pháp này được sử dụng để hấp phụ
các hợp chất hữu cơ hòa tan trong nước thải. Mục tiêu chính là loại bỏ các chất sau: chất màu,
hydrocacbon có halogen, các chất gây ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy. Vật liệu hấp phụ chính
(chất hấp phụ) là than hoạt tính.
Phương pháp oxy hóa và khử được sử dụng để loại bỏ các ion và phân tử vô cơ và làm giảm các
thành phần hữu cơ khỏi nước thải. Đây là phương pháp hóa học làm sạch nước thải quan trọng
nhất.

3.5.3 Xử lý nƣớc thải bằng phƣơng pháp sinh học
Trong xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học thì các chất hữu cơ được phân hủy bởi vi sinh
vật. Mục tiêu chính của xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trước tiên là phân hủy các
hợp chất cacbon hữu cơ và sau đó là loại bỏ các hợp chất nitơ và photphat.

Hình 3.5:

Tổng quan phương pháp sinh học xử lý nước thải
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Quy trình xử lý sinh học bao gồm các công nghệ sau đây (xem thêm Hình 3.5):


Quy trình xử lý nước thải bằng phương pháp hiếu khí,



Quy trình xử lý nước thải bằng phương pháp oxy hóa sinh học,



Quy trình xử lý nước thải bằng phương pháp kỵ khí,



Quy trình xử lý nước thải bằng phương pháp khử sinh học,

và các loại nuôi cấy sinh khối bao gồm:


Phương pháp không sinh khối,



Phương pháp có sinh khối lơ lửng và



Phương pháp màng sinh học biofilm.

Các thách thức trong việc quản lý nƣớc thải các khu công nghiệp tại các quốc
gia đang phát triển và mới nổi vùng nhiệt đới

3.6

Khi quy hoạch và thực hiện công tác quản lý nước thải tổng hợp và bền vững cho các khu công
nghiệp ở Việt Nam và các quốc gia mới nổi và đang phát triển vùng nhiệt đới khác thì ta cần
chú ý đến nhiều khía cạnh khác hơn so với các điều kiện khung tại các nước công nghiệp.


Các quốc gia mới nổi và đang phát triển vùng nhiệt đới này thường có khá nhiều luật,
quy định và quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, tuy nhiên các điều luật, quy định và quy
chuẩn này không tuân thủ một hệ thống nhất định mà lại được đề cập trong toàn bộ hệ
thống luật của quốc gia đó. Chính vì vậy, điều quan trọng đầu tiên là ta phải có cơ sở dữ
liệu thông tin đầy đủ về các luật, quy định và quy chuẩn hiện hữu cũng như các thay đổi
và thảo luận về các thay đổi tiềm năng của các quy định này. Bên cạch các quy định
cấp quốc gia ta còn phải lưu ý đến các quy định cấp tỉnh và địa phương.



Thường thì chính bản thân các chính quyền địa phương cũng không nắm rõ về việc triển
khai thực hiện các văn bản luật cấp cao do chưa có các hướng dẫn thực hiện, hoặc do từ
ngữ không rõ ràng và đôi khi còn có cả các mâu thuẫn trong các văn bản luật khác nhau.
Bên cạnh đó, năng lực nhân sự cả về số lượng lẫn chất lượng vẫn còn hạn chế, đặc biệt
là tại các chính quyền địa phương.



Ngoài ra, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền của các bên thường không được xác
định rõ ràng và do đó có thể gây khó khăn trong quá trình triển khai các quy định giữa
chính quyền và các bên liên quan. Chính vì vậy, việc phân tích mối quan hệ với các bên
liên quan đóng vai trò rất quan trọng nhằm xác định được các bên liên quan mà đóng
vai trò chủ chốt trong việc triển khai thành công chiến lược quản lý nước thải bền vững.
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Ngoài ra, ta cần lưu ý đến các điều kiện khí hậu có phần khắc nghiệt ở các khu vực
nhiệt đới, ví dụ như nhiệt độ và độ ẩm không khí rất cao ảnh hưởng mạnh đến vật liệu
của nhà máy xử lý nước thải. Nhiệt độ nước thải cao hơn đáng kể có thể có tác động
tích cực lên quá trình xử lý nước thải. Mưa lớn ở vùng nhiệt đới thường gây ra ngập
úng, ngay cả tại các khu công nghiệp, và có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến việc vận
hành các cơ sở hạ tầng xử lý nước thải.

Hình 3.6: Ngập úng tại khu công nghiệp Trà Nóc, Việt Nam, tháng 11/2011 (nguồn: IEEM)



Các điều kiện khung kỹ thuật tại các khu công nghiệp ở các quốc gia đang phát triển và
mới nổi vùng nhiệt đới (như nguồn điện liên tục hoặc cấp nước sạch tập trung, đạt tiêu
chuẩn chất, lượng và đủ áp lực không phải lúc nào cũng được bảo đảm. Cần phải lường
đến những sự cố cúp điện bất thường và thay đổi dòng điện mà chưa kịp lắp đặt máy
phát điện hoặc đáp ứng không đầy đủ và phải cân nhắc việc mua máy phát điện có công
suất phù hợp.



Ở các quốc gia đang phát triển và mới nổi có nhu cầu lớn về đào tạo và bồi dưỡng trình
độ chuyên môn cho nhân viên kỹ thuật và kinh doanh của nhà máy xử lý nước thải, do ở
các nước này thường chưa có chuyên ngành đào tạo chuyên sâu (ví dụ: để vận hành nhà
máy xử lý nước thải) và nếu nhân lực từ các lĩnh vực chuyên môn có liên quan khác, ví
dụ như từ lĩnh vực cơ khí thì vẫn cần phải được đào tạo phù hợp.



Một khía cạnh khác ta cần lưu ý đến là nguồn lực tài chính hạn chế so với nhu cầu thực
tế của các nhà máy xử lý nước thải ở các nước công nghiệp. Điều này có nghĩa là ngay
từ khâu quy hoạch cần phải đảm bảo hệ thống xử lý nước thải được quy hoạch một cách
hiệu quả và tiết kiệm tối đa, giảm thiểu tối đa chi phí vận hành và bảo dưỡng để đảm
bảo hoạt động bền vững dựa trên nguồn thu từ phí dịch vụ thoát nước. Về vấn đề này,
điều quan trọng là chi phí nhân sự ở các quốc gia đang phát triển và mới nổi so với các
quốc gia khác là thấp hơn rất nhiều nhưng công nghệ máy móc nước ngoài thường rất
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đắt, bao gồm chi phí mua sắm phụ tùng thay thế. Điều này có nghĩa là ta đào tạo nhân
viên một cách bài bản về cách tiếp xúc, vận hành và bảo dưỡng công nghệ máy móc cẩn
trọng.
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4

4.1

XỬ LÝ NƢỚC THẢI PHÂN TÁN
Giới thiệu

Mặc dù luôn được đặt ở vị trí trọng tâm , nhưng việc triển khai các công nghệ xử lý chỉ đứng ở
vị trí cuối trong các phương án hành động có thể. Hướng dẫn thực hành này giải thích các bước
khác nhau để tìm được phương án xử lý nước thải thành công. Trong tất cả các trường hợp,
nguyên tắc phòng tránh phát sinh nước thải luôn được ưu tiên so với việc xử lý và tận dụng
nước thải.

4.1.1 Nghiên cứu cơ sở
Ta cần thực hiện các phân tích chi tiết và chính xác để xác định lưu lượng nước thải phù hợp
cho phương án kỵ khí hoặc để thu lại các vật chất giá trị có trong nước thải cũng như xác định
lưu lượng nước thải có chứa các thành phần độc hại mà có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý
sinh học và gây hại cho môi trường. Điều này là do chi phí xử lý nước thải sẽ tăng lên khi lượng
nước thải gia tăng trong khi nồng độ chất gây ô nhiễm giảm xuống. Để đảm bảo lưu lượng nước
thải tối thiểu với nồng độ tải trọng các chất gây ô nhiễm cao thì trước hết phải tiến hành đánh
giá chi tiết các điều kiện hoạt động và quy trình xử lý nhằm xác định được lưu lượng nước thải
liên quan.
Để có cơ sở lập kế hoạch các phương án tại chỗ nhằm làm giảm lưu lượng và tải lượng ô nhiễm
trong nước thải thì ta cần thực hiện đợt khảo sát chi tiết về thực trạng nước và nước thải của nhà
máy được khảo sát. Để làm được điều đó, trước tiên ta phải mô tả quy trình sản xuất và phân
tích các công đoạn có nhu cầu sử dụng nước; phát sinh nước thải và tải lượng các chất gây ô
nhiễm. Ngoài ra, cũng cần phải xác định được chất lượng nước công nghiệp yêu cầu đối với
từng quy trình sản xuất. Từ các đặc điểm của quy trình sản xuất thì ta có thể xác định được các
xuất phát điểm quan trọng để tiết kiệm nước và giảm phát sinh nước thải. Mặt khác, ta cũng có
thể xác định được nguồn gốc nhu cầu nước và khối lượng nước thải cũng như tải lượng các chất
gây ô nhiễm cho từng dòng chảy. Để xác định nhu cầu nước và lượng nước thải phát sinh tương
ứng thì phải lắp thêm đồng hồ nước. Từ những những số liệu đo được về nhu cầu nước và khối
lượng nước thải phát sinh này thì ta có thể tính toán được nhu cầu nước cụ thể và khối lượng
nước thải phát sinh, dựa theo nhu cầu nước và khối lượng nước thải trên mỗi đơn vị sản phẩm.
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Gl. 1

Trong đó:
spec. Q

Nhu cầu nước cụ thể tính theo đơn vị [m³/kg],

Q

Nhu cầu nước [m³/ngày],

P

Khối lượng sản phẩm,ví dụ [kg/ngày].

Lượng nước thải hoặc được đo trực tiếp hoặc được tính theo công thức như sau:

(

)

Gl. 2

Trong đó:
spec. Qww

Khối lượng nước thải phát sinh theo đơn vị [m³/kg],

Q

Nhu cầu nước [m³/ngày],

P

Khối lượng sản phẩm [kg/ngày],

Vin P

Nhu cầu nước cần cho sản xuất [m³/ngày],

VVerd

Hao hụt do bay hơi [m³/ngày],

VTropf

Hao hụt do nhỏ giọt [m³/ngày],

Qaus P

Khối lượng nước xuất phát từ sản phẩm [m³/ngày].

Bên cạnh lượng nước, phân loại và mức độ ô nhiễm nước thải cũng đặc biệt quan trọng. Để xác
định nồng độ các chất gây ô nhiễm trong nước thải của các dòng nước thải khác nhau thì phải
thực hiện lấy mẫu và phân tích điển hình trên từng dòng thải. Do đó, ta phải xác định theo từng
trường hợp riêng, tùy theo loại công nghiệp và mục tiêu xử lý dự kiến để đưa ra được những
thành phần nước thải hoặc thông số nào cần phải phân tích. Dựa trên nồng độ các chất gây ô
nhiễm, khối lượng nước thải và số lượng sản phẩm, ta có thể tính được tải lượng các chất gây ô
nhiễm cụ thể:
Gl. 3

Trong đó:
spec. B

tải lượng chất gây ô nhiễm theo đơn vị, ví dụ [kg COB/kg],

Qww

Khối lượng nước thải phát sinh [m³/ngày],

c

Nồng độ nước thải [kg/m³],

P

Số lượng sản phẩm [kg/ngày].

Trang 33

Khối lượng nước và nước thải cũng như nồng độ các chất gây ô nhiễm là cơ sở dữ liệu cần thiết
để thực hiện các tính toán tiếp theo và cho phép thực hiện so sánh với các giá trị tham chiếu.
Chỉ sau khi thực hiện nghiên cứu cơ sở thành công thì mới tiến hành xem xét và lên kế hoạch
cho các bước tiếp theo. Sau đây là các biện pháp liên quan.

4.1.2 Bảo vệ môi trƣờng tổng hợp
Ta chỉ nên xây dựng các công trình xử lý nước thải khi các biện pháp nội bộ doanh nghiệp để
hạn chế phát sinh và tận dụng nước thải không còn hiệu quả. Những biện pháp này được gọi là
“Bảo vệ môi trường tích hợp quy trình và sản xuất (PIUS)”. Do đó, trước khi thiết kế một công
nghệ xử lý nước thải thì bắt buộc phải thực hiện điều tra về ngăn ngừa, hạn chế phát sinh
nước thải. PIUS là một trong những biện pháp quản lý nước thải công nghiệp hiện đại. Trong
phương pháp tiếp cận sinh thái toàn diện thì cần ưu tiên các giải pháp về quy trình và biện pháp
sản xuất. Tuy nhiên, thực tế, người ta không xem xét các biệt pháp này một cách riêng biệt. Bảo
vệ môi trường lồng ghép trong quy trình và biện pháp sản xuất phải đáp ứng đồng thời các yêu
cầu sản xuất và bảo vệ môi trường. Để hiện thực hóa điều này thì ta cần phải hợp tác chặt chẽ
giữa các chuyên gia tư vấn, chuyên gia lập kế hoạch, đơn vị xây dựng nhà máy và đơn vị vận
hành nhà máy cũng như các cơ quan cấp phép.
Thứ tự ưu tiên của các biện pháp, cũng là các hướng dẫn thực hành, được mô tả sau đây:
1. Ƣu tiên thứ nhất: Các biện pháp lồng ghép bảo vệ môi trƣờng trong quy trình sản
xuất
Về cơ bản, các biện pháp lồng ghép bảo vệ môi trường trong quy trình sản xuất gắn liền
với thay đổi hoặc chuyển đổi hoàn toàn quy trình sản xuất nhằm bảo vệ môi trường. Việc
xây dựng quy trình sản xuất kết hợp bảo vệ môi trường cần đáp ứng các mục tiêu như sau:


Giảm thiểu tối đa tiêu thụ năng lượng và nguyên vật liệu thô,



Tối ưu hóa sản lượng sản phẩm và



Thực hiện hóa xây dựng các nhà máy và áp dụng các quy trình không phát thải hoặc
chỉ số phát thải thấp.

Việc thiết kế một quy trình sản xuất kết hợp bảo vệ môi trường mới hoàn toàn thường đòi
hỏi thực hiện nghiên cứu tốn kém về mặt thời gian và tiền bạc, thậm chí trong một vài
trường hợp còn phải xây mới các cơ sở sản xuất. Tuy nhiên, đây cũng là một phần của quy
trình phát triển trong lĩnh vực sản xuất. Do những yêu cầu thay đổi trong quy trình sản xuất
nên thường không thể triển khai phương pháp tiếp cận quy trình sản xuất kết hợp bảo vệ
môi trường ở các cơ sở hiện hữu mà ta chỉ có thể hiện thực hóa thông qua các bước nhỏ.
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Từ việc áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường lồng ghép trong quy trình sản xuất, các
doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí thông qua:


giảm tiêu thụ tài nguyên và năng lượng



tăng sản lượng sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm



giảm/hạn chế rác thải và nước thải cần xử lý

và đây sẽ là giải pháp rất hiệu quả về mặt lâu dài.
Dưới đây là một số ví dụ về các biện pháp lồng ghép bảo vệ môi trường trong quy trình sản
xuất:


Điều chỉnh quy trình sản xuất
-

Giảm sử dụng vật tư và phụ liệu vận hành cũng như các chất và dung môi tẩy rửa.

-

Thay thế các vật liệu không hoặc khó phân hủy bằng các vật liệu phân hủy sinh
học.

-

Thay thế các chất độc hại hoặc ức chế bằng các chất ít độc hại hơn hoặc không
gây ức chế.

-

Thay thế các chất độc hại cho môi trường (ví dụ clo, chất độc hại gây ô nhiễm)
bằng các chất thân thiện với môi trường (ví dụ H2O2 hoặc ozone).



Áp dụng quy trình làm sạch khô.

Tối ưu hóa quy trình sản xuất
-

Tránh thất thoát sản phẩm và thất thoát các phụ liệu và vật tư, ví dụ như dầu, mỡ,
kiềm, axit bằng quy trình sản xuất được tối ưu hóa.

2. Ƣu tiên thứ hai: Các biện pháp lồng ghép bảo vệ môi trƣờng trong sản xuất
So với biện pháp nêu trên thì cách tiếp cận lồng ghép bảo vệ môi trường trong sản xuất lại
thường được thực hiện một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Trọng tâm ở đây gồm:
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Tận dụng nước sản xuất, nước giặt, rửa:
Sản phẩm chưa làm sạch

Sản phẩm chưa làm sạch

WGn....Quá trình rửa và
làm sạch
Cn.......Nồng độ trong
nước rửa và nước
làm sạch

Sản phẩm đã làm sạch

Sản phẩm đã làm sạch

Hình 4.1:

WGn.....Quá trình rửa và
làm sạch
Cn.........Nồng độ trong
nước rửa và
nước làm sạch

Quy trình rửa không tận dụng nước tẩy rửa (bên trái) và quy trình sử dụng nguyên tắc
dòng ngược (bên phải)

Trong khi hình bên trái minh họa quy trình rửa không tận dụng nước tẩy rửa và do đó sử
dụng nhiều nước thì ở phía bên phải thể hiện một quy trình rửa theo nguyên tắc dòng
ngược sử dụng ít nước.


Vòng tuần hoàn nước:
Dòng vào :
Đầu vào sản phẩm:

Nước sản xuất

Dòng chảy
còn lại
Chuẩn bị

Sử dụng

Nước tuần hoàn
Dòng ra :

Tiêu thụ
+ Hao hụt

Cn....Nồng độ giới hạn cho phép
đối với thành phần ảnh
hưởng đến sản phẩm

Hình 4.2: Nguyên tắc tuần hoàn nước

Hình vẽ thể hiện nguyên tắc tuần hoàn với các dòng chảy có thể tích và nồng độ tương ứng.
Khi tuần hoàn cần phải chú ý rằng những phát thải phát sinh trong quy trình sản xuất sẽ
làm tăng các thành phần trong nước tuần hoàn và theo đó là trong nước sản xuất, do đó ta
cần phải xử lý nước tuần hoàn.
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Thu hồi vật liệu và thu hồi vật liệu có giá trị:
Các công nghệ thu hồi vật liệu được sử dụng để:
-

Thu hồi chất tạo môi trường (ngành công nghiệp dệt may),

-

Thu hồi sơn (ngành công nghiệp ô tô),

-

Thu hồi chrome (ngành công nghiệp da),

-

Thu hồi dầu (các ngành khác),

-

Thu hồi protein và pectin (ngành công nghiệp thực phẩm),

-

Làm thức ăn chăn nuôi (dịch nhão từ ngành công nghiệp đồ uống).

Mục đích của các biện pháp này là phân tách, làm sạch hoặc thu gom các nguyên vật liệu
và phụ liệu không chuyển hóa và các sản phẩm phụ hoặc dư lượng để có thể tái sử dụng
chúng trong các quy trình khác hoặc mua bán như vật liệu có giá trị. Quy trình này cũng có
thể diễn ra ở các ngành công nghiệp khác.
Một điều kiện quan trọng đối với cách tiếp cận bảo vệ môi trường lồng ghép trong sản xuất
là việc ứng dụng và lồng ghép các biện pháp này ngay trong từng giai đoạn sản xuất và
từng dòng nguyên liệu. Bởi vì thông thường, nước thải và rác thải chỉ phát sinh khi có sự
kết hợp và pha trộn các nguồn vật liệu trong từng bước giai đoạn của nhiều quá trình sản
xuất khác nhau.
Các biện pháp phục hồi (vật liệu có giá trị) được áp dụng đối với các dòng nước thải có
nồng độ các chất gây ô nhiễm cao ở các cơ sở sản xuất công nghiệp, trước khi những dòng
chảy này được pha với các loại nước thải khác, ví như nước thải vệ sinh nhà máy. Do đó,
nhu cầu “sản phẩm thứ cấp „ có thể được thực hiện với ít nỗ lực hơn là khi sử dụng nước
thải hỗn hợp. Với phương pháp này, các biện pháp phục hồi vật liệu tái chế (xem Chương
4.4) thường liên quan hoặc được lồng ghép trong quy trình sản xuất. Mặc dù phương pháp
màng lọc được ưa chuộng hơn nhưng người ta vẫn áp dụng các phương pháp khác như hấp
thụ, trao đổi iôn hóa chọn lọc hoặc kết tủa.
3. Ƣu tiên thứ ba: Các biện pháp bổ sung
Trong sản xuất công nghiệp, người ta thường không thể tránh phát sinh hoặc tái sử dụng
hoàn toàn lượng phát thải và các biện pháp lồng ghép bảo vệ môi trường trong quy trình và
sản xuất cũng không phải là những giải pháp sinh lợi nhuận. Trong trường hợp này, người
ta can thiệp bằng “các công nghệ cuối đường ống (end of the pipe techniques)” và đây là
các công nghệ xử lý để tiền xử lý lượng phát thải tại chỗ nhằm hỗ trợ công tác xả thải trực
tiếp.
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Khi lựa chọn phương pháp, cần đặc biệt lưu ý đến những tiêu chí sau:


Những thành phần nước thải nào cần phải xử lý hoặc loại bỏ? đó là thành phần có thể
hòa tan hay không hòa tan, vô cơ hay hữu cơ?



Các thành phần này có thể phân hủy sinh học không?



Nồng độ pH và nhiệt độ nước là bao nhiêu?



Nước thải phát sinh liên tục hay không liên tục?

Đặc biệt đối với nước thải có các thành phần gây ức chế bắt buộc phải có các công nghệ xử
lý hoạt động tối ưu. Một số phương pháp khử độc nước thải được giải thích kỹ hơn ở
Chương 4.2.
Phương pháp xử lý nước thải kỵ khí (xem Chương 4.3) đặc biệt phù hợp cho các dòng vật
liệu có tải trọng hữu cơ quá cao. Ưu điểm của phương pháp này là có thể sử dụng khí ga
sinh học của quá trình phân hủy kỵ khí để sản xuất năng lượng.

4.2

Khái niệm xử lý và vận hành nƣớc thải độc hại

Nếu trong một khu công nghiệp phát sinh nước thải có nồng độ hữu cơ và các chất có thể phân
hủy sinh học cao, và cần xây dựng và vận hành nhà máy xử lý nước thải cơ-sinh học tập trung
thì ta cần đảm bảo hoạt động xử lý của nhà máy xử lý nước thải này không bị ức chế hoặc
nhiễm độc từ nhánh nước thải độc hại từ mỗi nhà máy công nghiệp riêng. Trong bước đầu tiên
“nghiên cứu cơ sở”, ta phải xác định và định lượng tất cả các dòng chảy nước thải riêng có khả
năng gây ức chế hoặc ảnh hưởng độc hại trong tất cả công trình có liên quan.
Thứ hai là ta cần lựa chọn công nghệ xử lý phù hợp cho các nguồn nước thải độc hại đo được.
Dựa trên các đặc tính có hại tiềm năng, ta cần thử nghiệm thí điểm các công nghệ này trên quy
mô phòng thí nghiệm một cách chi tiết. Thứ ba là quy trình xử lý nước thải được điều chỉnh sao
cho phù hợp nhất với các điều kiện biên nhất định của khu công nghiệp và đồng thời, xác định
và thiết kế được các phương án xử ký kết hợp được ưa thích nhất. Trong Chương 4.2.1 - 4.2.3
lần lượt đưa ra các hướng dẫn và thông tin về quy trình 3 bước nêu trên.
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4.2.1 Đặc điểm nƣớc thải
Nước thải công nghiệp phát sinh từ quy trình sản xuất trong các nhà máy công nghiệp. Lượng
nước thải có thể được ước tính thông qua khối lượng nước tiêu thụ miễn là số lượng các chất
gây ô nhiễm không bị bay hơi (hệ thống làm mát, bay hơi) hoặc bị ngấm vào sản phẩm. Lượng
nước thải phát sinh phụ thuộc vào loại hình và quy mô của nhà máy, quy trình sản xuất, bản
chất và số lượng nguyên vật liệu thô sử dụng và quá trình tái chế nước thải của doanh nghiệp.
Tùy vào tính chất của ngành công nghiệp, nước thải có thể phát sinh đều hoặc không liên tục
xuyên suốt thời gian sản xuất. Tương tự như vậy, thành phần nước thải có thể khác nhau rất
nhiều trong từng quy trình chế biến. Ngay cả trong một quy trình chế biến, các dòng chảy
nguyên liệu khác nhau có thể làm nước thải quy trình đó có nhiều thành phần chất gây ô nhiễm
khác nhau.
Nước thải có chứa các chất gây ô nhiễm có thể được dùng trong quá trình sản xuất, chế biến sản
phẩm cũng như trong quá trình vệ sinh sản phẩm hoặc thiết bị sản xuất.
Nước thải được nghiên cứu trong phạm vi dự án này là của một công ty chuyên pha chế, chế
biến và sản xuất thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ sâu và thuốc diệt ký sinh trùng cũng
như phân bón hóa học. Trong quá trình sản xuất thì các công đoạn sau đây phát sinh nước thải
và các đặc điểm nước thải này có thể được xem là đặc điểm đại diện cho lĩnh vực này:


Nước rửa và nước rò rỉ của dây chuyền sản xuất chất lỏng,



Nước vệ sinh máy trộn và máy đóng gói sản xuất khô,



Nước vệ sinh các container chứa vật liệu thô và



Nước vệ sinh hệ thống lọc khí.

Khối lượng nước thải công nghiệp phát sinh dao động từ 1 m³ - 10 m³/ ngày phụ thuộc vào số
lượng nước sử dụng để sản xuất. Nước thải sinh hoạt phát sinh trên khu vực diện tích nhà máy
sẽ được thoát theo cống thoát nước công cộng trong hệ thống thoát nước riêng.
Do có sự đa dạng và thay đổi liên tục sản phẩm sử dụng nên thành phần nước thải cũng có biến
động lớn. Các yếu tố cảm quan như mùi, các thông số hóa lý như tính dẫn điện (Lf) và chất rắn
lơ lửng (FS) hoặc các thông số hóa học như COD cũng dao động rất lớn. Ngược lại, các thông
số như nhiệt độ, nồng độ pH, độ cứng và “độ ức chế/độc tính cho vi sinh vật” lại có thay đổi
không đáng kể. Ảnh hưởng ức chế hoặc độc tính cho vi sinh vật là cực kỳ lớn và được giải thích
chi tiết trong các mục sau đây.
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Màu sắc của nước thải nghiên cứu thay đổi từ vàng, qua đỏ cho đến đen, trong đó ở tất cả các
mẫu đều có độ đục cao. Mùi chủ quan thuần túy của nước thải có thể mô tả bằng các từ như
“nồng, rất khó chịu, nhân tạo, hóa học và hăng”.
Do khí hậu nhiệt đới ở Việt Nam nên nhiệt độ nước thải luôn ở mức cao từ 30 °C - 35 °C, trong
khi giá trị pH nằm trong khoảng trung tính cho đến hơi chua từ 6 - 7,5. Nước thải có độ dẫn điện
từ 1 - 6 mS/cm. Độ cứng của nước dao động trong khoảng trung bình từ 10 °dH - 14 °dH. Nồng
độ FS hầu hết đều dưới mức 500 mg/L, tuy nhiên cá biệt có các giá trị lên đến 2.000 mg/L.
COD của nước thải nghiên cứu có sự biến động mạnh từ 1.500 mg/L - 30.000 mg/L. Liều lượng
50% hiệu quả (EC50) của độc tính/độ ức chế của nước thải chưa xử lý lên vi sinh vật đã được
đánh giá theo phép thử vi khuẩn phát quang theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 11348-2:2009-05 và
kết quả thu được nằm trong khoảng 1 - 35 mL/L, tùy theo hoạt động sản xuất. Tức là, trong
những trường hợp nhất định, chỉ cần 1 mL nước thải thô chưa qua xử lý pha với 999 mL nước
thải không bị ô nhiễm thì đã đủ để gây ra ức chế 50 % hoạt động của vi khuẩn phát quang. Khi
so sánh với phép thử khác, ví dụ phép thử vi khuẩn phát quang trong bùn hoạt tính theo DIN EN
ISO 9509, năm 2006, thì phép thử vi khuẩn phát quang này cho thấy độ nhạy rất cao và do đó,
đây là phương án phù hợp nhất cho các điều kiện ở Việt Nam.
Có nhiều phép thử tiêu chuẩn để xác định hoạt động ức chế hoặc độc tính của các phân dòng
nước thải. Khi lựa chọn phép thử phù hợp thì ta cần lưu ý đến những loại vi khuẩn hoặc sinh vật
thử nghiệm nào được sử dụng, mục tiêu xử lý của nhà máy xử lý nước thải cơ học trung tâm và
liệu phương pháp đó có thể được áp dụng tại chỗ một cách an toàn và có khả năng nhân rộng
hay không thì cần phải được xem xét.
Nếu giai đoạn xử lý sinh học được thiết kế chỉ nhằm mục đích để phân hủy kỵ khí các hợp chất
cacbon hữu cơ trong chỉ tiêu COD thì khuyến nghị áp dụng phép thử ức chế hô hấp theo tiêu
chuẩn ISO 8192. Nếu giai đoạn xử lý sinh học vận hành ổn định và nitro hoá được triển khai
trên diện rộng, thì kiến nghị áp dụng phép thử ức chế hô hấp mở rộng theo tiêu chuẩn ISO 8192
và phép thử ức chế ni-tơ hóa theo tiêu chuẩn ISO 9509. Trong tất cả các trường hợp đều có thể
áp dụng phép thử vi khuẩn phát quang (LBT) theo tiêu chuẩn ISO 11348 nhằm tiết kiệm thời
gian và chi phí. Tuy nhiên ở đây cần lưu ý rằng phép thử vi khuẩn phát quang (LBT) rất nhạy
với nhiều thành phần khác trong nước thải và do đó cho kết quả nồng độ EC50 thấp hơn so với
các phương pháp khác. để so sánh độc tính của các nguồn nước thải khác nhau hoặc để đánh giá
mức độ thành công của một phương pháp khử độc thì ta chỉ cần so sánh nồng độ EC50 của
phương pháp kiểm nghiệm một lần.
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Phép thử vi khuẩn phát quang (ISO 11348) - LBT

Thiết bị đo lường dùng cho phép thử vi khuẩn phát quang

Mẫu
2% dung
dịch NaCI

Thời gian ủ trong 30
phút ở nhiệt độ 15oC

Vi khuẩn
lơ lửng

Hình 4.3:

Nguyên tắc phép thử vi khuẩn phát quang theo ISO 11348

Ngoài ra, nước thải được nghiên cứu còn chứa một loạt các loại thuốc bảo vệ thực vật và thuốc
trừ sâu (PBSM) có nồng độ rất khác nhau, ví dụ như diazinon, glyphosate, abamectin,
fenobucarb, dimethoate, ethoprphos, thiosul-tap-natri, oxychloride đồng, bromadiolone,
cypermethrin, 2,4-D hoặc chlorpyrifos-ethyl.

4.2.2 Các công nghệ xử lý khử độc nƣớc thải
Hệ thống xử lý nước thải độc hại về cơ bản có thể phân biệt theo các công nghệ tách và phá hủy
chất độc:


Công nghệ tách chất chỉ tách các thành phần chất độc hại khỏi nước thải, cấu trúc hóa
học của các chất vẫn được giữ nguyên. Sau khi các thành phần nước thải độc hại được
hấp phụ bằng vật liệu hấp phụ như than hoạt tính thì nước thải có thể được dẫn về nhà
máy xử lý nước thải tập trung. Tuy nhiên nước thải vẫn còn than hoạt tính độc hại và
cần phải được loại bỏ Điều này có nghĩa là đây chỉ là một sự hoán đổi vấn đề chứ
không phải là giải pháp lâu dài.
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Ở phương pháp phá hủy chất, các thành phần trong trường hợp lý tưởng được chuyển
hóa hoàn toàn thành các chất vô hại. Các chất độc hại có thể được phân hủy hoàn toàn
thành CO2 và nước nhờ các chất oxy hóa.

Các thành phần nước thải độc hại được phân biệt thành các chất vô cơ và hữu cơ. Trong khi các
chất độc hại hữu cơ bao gồm rất nhiều nhóm hợp chất tự nhiên hoặc nhân tạo thì ở chất độc hại
vô cơ lại chủ yếu là kim loại nặng. Những kim loại nặng này không thể phân hủy trong quá trình
xử lý nước thải và cũng không thể phân hủy trong môi trường tự nhiên sau khi được thải ra môi
trường theo cửa xả nước đã qua xử lý hoặc bùn thải. Do kim loại nặng là các nguyên tố hóa học
và tồn tại trong môi trường tự nhiên mà không có sự can thiệp của con người. Các cuộc thảo
luận và quy định pháp lý chủ yếu tập trung vào các kim loại chì, cadmium, crom, đồng, niken,
thủy ngân và kẽm. Ngoài ra còn có nguyên tố bán kim loại arsenic. Mặc dù không phải là kim
loại nặng nhưng nó cũng nằm trong nhóm nguyên tố độc hại và cần được quan tâm đặc biệt.
Kim loại nặng được sử dụng nhiều trong công nghiệp kỹ thuật và xâm nhập vào môi trường
thông qua rác thải sản xuất, việc sử dụng và vứt bỏ một số sản phẩm nhất định. Kim loại nặng
có thể xâm nhập vào nguồn nước mặt thông qua nhiều con đường khác nhau, ví dụ:


qua nước thải công nghiệp và sinh hoạt



do sự xói mòn đất đá trong tự nhiên, hoặc



qua lưu lượng nước mưa bề mặt.

Sự gia tăng nồng độ kim loại nặng gây ra sự ức chế ngắn hoặc dài hạn đối với khối vi sinh vật
của nhà máy xử lý nước thải. Tùy thuộc vào loại kim loại mà sẽ có mức độc tính khác nhau.
Thứ tự mức độc tính của các kim loại nặng như sau:
Hg > Ag > Cr > Cu > Ni > Cd > Co > Zn
Ngoài ra, khi có nhiều kim loại khác nhau trong cùng một lưu lượng nước thải có thể gây hiệu
ứng độc tính cụ thể. Ví dụ, khi nước thải có cả kẽm và cadmium sẽ làm tích tụ độ độc tính. Khi
có cả đồng và cadmium thậm chí sẽ dẫn làm độc tính tăng lên nhiều lần. Cũng có thể xảy ra
trường hợp ngược lại: Sự hiện diện của magie có thể làm giảm độc tính.
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Công nghệ xử lý cơ bản để loại bỏ kim loại nặng là sử dụng phương pháp kết tủa kim loại nặng.
Mỗi hydroxit kim loại đều có một giá trị pH kết tủa riêng, tức là, ở giá trị này thì hydroxit có độ
tan trong nước thấp nhất. Để kết tủa các kim loại hóa trị hai thì cần có thứ tự pH tăng dần theo
trật tự Cu, Pb, Zn, Co, Ni, Cd, Mn, Fe. Tuy nhiên, một số hydroxit kim lưỡng tính như nhôm và
kẽm lại hòa tan trở lại khi giá trị pH cao. Hình 4.4 thể hiện các giá trị pH cần thiết để kết tủa
kim loại nặng.
Mg/l
Kim loại

 sử dụng NaOH
 sử dụng Na2CO3

Giới hạn pH theo quy
định địa phương

Hình 4.4:

Giá trị pH

Đường cong kết tủa và hydroxit kim loại hòa tan khi sử dụng NaOH

Các công nghệ xử lý nước thải tương ứng để khử độc nước thải công nghiệp được giới thiệu
trong Hình 4.5.
Trong đó, theo sơ đồ minh họa có tất cả 28 tổ hợp các phương pháp xử lý. Tùy theo mục tiêu xử
lý và/hoặc điều kiện kinh tế, một số tổ hợp trên có thể được loại trước khi thực hiện thí nghiệm.
Ví dụ quy trình kết hợp gồm năm bước:
Nước thải thô màng lọc  Kết tủa/ tạo bông AOP  Oxy hóa kim cương  Hấp phụ
có thể được loại bỏ vì lý do kỹ thuật cũng như kinh tế.

Trang 43

Nước thải thô

Màng lọc

Kết tủa/keo tụ

Oxy hóa kim cương

Phản ứng Fentons

Hấp thụ

Đốt cháy

Đến nhà máy
XLNT tập trung

Hình 4.5:

Tổ hợp các công nghệ xử lý nước thải khả thi để khử độc nước thải công nghiệp

Sau khi tiến hành loại bỏ các phương án không hiệu quả kinh tế và/hoặc quá phức tạp về mặt
quy trình kỹ thuật thì có thể tiến hành những thí nghiệm đầu tiên với nước thải. Trong đó, theo
Hình 4.5, trước hết cần phải nghiên cứu các quy trình ngắn, ít bước nhất, tức là các quy trình xử
lý gồm chỉ một bước. Nếu không đạt được mục tiêu xử lý mong muốn thì sẽ phải tiếp tục kiểm
tra việc kết hợp các quy trình với công nghệ xử lý đầu và cuối dòng. Ví dụ, nếu phương án hấp
thụ không cho ra kết quả yêu cầu trong mục tiêu xử lý thì có thể thêm bước kết tủa/tạo bông
ngay sau bước hấp phụ.

4.2.3 Thiết kế quy trình công nghệ xử lý đƣợc lựa chọn
Hiện nay khu công nghiệp Trà Nóc có một nhà máy xử lý nước thải tập trung cho tất cả các nhà
máy ở trong khu công nghiệp. Nước thải cần phải được kiểm tra các thành phần độc hại để biết
được liệu có cần phải tiền xử lý khử độc trước khi xả vào nhà máy xử lý nước thải tập trung hay
không. Về cơ bản, ta có 3 phương án triển khai như minh họa trong Hình 4.6.
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Khử độc

Tập trung

1)
Hệ thống tiền xử lý
của NMXLNT nước
thải

Hình 4.6:

Phân tán

2)
Hệ thống tiền xử lý dòng
thải độc hại nhà máy
xử lý nước thải

3)
Các hệ thống xử lý
trên diện tích của
từng doanh nghiệp

Các phương án triển khai xử lý nước thải độc hại

1) Một hệ thống tiền xử lý tập trung của nhà máy xử lý nước thải sẽ xử lý toàn bộ nước thải
đầu vào của tất cả các nhà máy trong khu công nghiệp đấu nối vào nhà máy xử lý nước thải.
Phương án này chỉ được khuyến khích áp dụng trong trường hợp lưu lượng nước thải đầu
vào phần lớn là nước thải độc hại phát sinh trong khu công nghiệp. Khi pha nước thải độc
hại và nước thải bình thường với nhau sẽ dẫn đến sự cân bằng khối lượng và nồng độ nhất
định. Nếu dữ liệu được thu thập đầy đủ, lưu lượng nước thải đầu vào có tính kiềm và acid
được quản lý tốt thì sẽ không cần đến bước trung hòa hóa học. Tuy nhiên, tùy vào công
nghệ xử lý được chọn mà việc tiền xử lý tập trung có thể dẫn đến việc sử dụng một số lượng
lớn các chất hóa học như H2O2 hoặc nguyên liệu như than hoạt tính vì các thành phần không
độc hại cũng được “xử lý” và vì quá trình oxy hóa khử độc nước thải không có tính chọn
lọc. Ngoài ra, cần phải xây dựng các hồ điều hòa lớn để lưu trữ tạm thời nước thải trong
trường hợp hệ thống có sự cố. Hơn nữa, nếu nước thải không được khử độc hiệu quả thì có
thể ảnh hưởng lâu dài đến giai đoạn xử lý sinh học của nhà máy xử lý nước thải tập trung.
Các thành phần nước thải không độc hại cũng được oxy hóa và có thể làm nhà máy xử lý
nước thải tập trung trở thành không cần thiết. Do các chất độc chỉ bị phân hủy một phần
trong nhà máy xử lý nước thải tập trung nếu nước thải đầu vào không qua bước tiền xử lý
nên phương án này chỉ được đề xuất áp dụng một khi lưu lượng nước thải đầu vào tại nhà
máy xử lý nước thải chỉ có một lượng nhỏ chất độc với thành phần và tải lượng không ảnh
hưởng đến công nghệ xử lý nước thải của nhà máy xử lý hoặc ảnh hưởng đến chất lượng
nước thải đầu ra.
2) Ta cũng có thể thực hiện tiền xử lý tập trung cho một hoặc nhiều nguồn nước thải độc hại từ
các nhà máy trong khu công nghiệp. Quá trình xử lý được thực hiện bởi nhân viên có
chuyên môn của nhà máy xử lý nước thải như trong: phương án 1)việc khử độc trong nước
thải phải triệt để nếu không có thể gây hư hại cho nhà máy xử lý nước thải.Phương án 2) chỉ

Trang 45

được khuyến khích áp dụng trong trường hợp nước thải độc hại từ một số nhà máy trong
khu công nghiệp chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng lượng nước thải phát sinh của toàn khu
công nghiệp. Lượng nước thải độc hại này có thể lưu trữ trong các bể chứa tại doanh nghiệp
và thường xuyên được vận chuyển bằng xe tải chuyên dụng đến nhà máy xử lý nước thải tập
trung. Như vậy, so với phương án 1) thì ở phương án này ta chỉ cần xử lý một lượng nhỏ
nước thải độc hại. Theo đó, ta có thể tiết kiệm được các nguyên vật liệu vận hành như hóa
chất hoặc than hoạt tính. Ngoài ra, khi hệ thống tiền xử lý tập trung gặp sự cố thì sẽ không
làm gián đoạn nhà máy xử lý nước thải tập trung. Cần chú ý tuyển chọn nhân các nhân viên
am hiểu việc xử lý khử độc tố nước thải để vận hành hệ thống

khử độc

Ngoài ra, cần kiểm tra chất lượng nước thải đầu vào thường xuyên nhằm đảm bảo xử lý
hiệu quả nước thải độc hại ở bất kỳ thời điểm nào, để tránh các tác động độc tố đến nhà máy
xử lý nước thải tập trung.
3) Xử lý phi tập trung được thực hiện trên phạm vi diện tích hoạt động của từng doanh nghiệp,
mà tại đó có phát sinh nước thải độc hại. Việc khử độc gần nguồn này có ưu điểm là bên
vận hành hệ thống xử lý nước thải biết chính xác về thành phần và nồng độ của các chất độc
hại và có thể điều chỉnh nhà máy xử lý nước thải cho phù hợp với thành phần nước thải.
Công nghệ xử lý tối ưu cho từng loại nước thải của các doanh nghiệp khác nhau có thể được
xác định nhờ vào hướng dẫn tại Chương 4.1.2. Yếu tố quyết định cho khái niệm nhà máy xử
lý nước thải hoàn chỉnh là liệu nước thải sau khi khử độc được xả vào nhà máy xử lý nước
thải tập trung để tiếp tục xử lý (xả gián tiếp) hay có thể xả trực tiếp vào nguồn nước tiếp
nhận.
Nhược điểm của phương án này là mỗi doanh nghiệp đều cần phải có một hệ thống xử lý
riêng và đào tạo nhân sự để vận hành hệ thống, điều này cũng đồng nghĩa với những gánh
nặng tài chính mà không phải doanh nghiệp nào cũng có thể chi trả, đặc biệt là ở các quốc
gia như Việt Nam. Chỉ một bể có nước thải xử lý chưa hiệu quả đã có thể ảnh hưởng lớn lên
nhà máy xử lý nước thải tập trung, nên việc vận hành phân tán nhiều hệ thống khử độc
trong trường hợp xả gián tiếp cũng là một rủi ro lớn đối với nhà máy xử lý nước thải tập
trung. Nếu nước thải không được quan trắc và giám sát hiệu quả, mà khả năng này tại các
quốc gia như Việt Nam là khá cao, thì ta hầu như không thể xác định được doanh nghiệp
nào sẽ chịu trách nhiệm cho thiệt hại của nhà máy xử lý nước thải tập trung do các thành
phần độc hại trong nước thải gây ra. Khi không có sự giám sát hoặc giám sát không đầy đủ
thì các doanh nghiệp liên quan cũng sẽ ít chú trọng khử độc nước thải độc hại một cách cẩn
trọng và có trách nhiệm.
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Việc thu thập dữ liệu đầy đủ và đáng tin cậy là vô cùng quan trọng trong công tác thiết kế các
nhà máy xử lý nước thải độc hại.Đối với các quốc gia như Việt Nam thì công tác này không
phổ biến. Ngay cả những dữ liệu đang có, thoạt nhìn thì tưởng đã đầy đủ cho công tác thiết kế,
nhưng vẫn cần phải rà soát lại nếu ta muốn có hệ thống xử lý nước thải hoạt động hiệu quả.
Trước thực trạng thiếu ý thức trách nhiệm và thiếu kiến thức chuyên môn, việc lựa chọn phương
án vận hành phù hợp đóng vai trò rất quan trọng và phải được lưu ý trong suốt quá trình thiết kế.
Nếu có thể liên lạc và làm việc với các nhà máy sản xuất ngay trong quá trình thu thập dữ liệu
thì ta cần xác định những khía cạnh sau trước khi thiết kế (Müller-Czygan 2012):
a) Xác định tất cả các dòng nước thải của nhà máy sản xuất gồm các dữ liệu về khối lượng
và thành phần cũng như thời gian phát sinh.
b) Lập bảng cân đối nước thải bắt buộc có bao gồm tiêu thụ nước và khối lượng nước thải
phát sinh để kiểm soát tính hợp lý.
c) Xác định các loại nước thải chuyên biệt (ví dụ như từ hoạt động sản xuất hoặc vệ sinh
nhà máy).
d) Xác định các hoạt động xử lý có ảnh hưởng đến việc xử lý nước thải (ví dụ, nước thải từ
quá trình vệ sinh để sản xuất nước tinh khiết hoặc nước rửa từ quá trình làm sạch không
khí).
e) Nghiên cứu cơ sở hệ thống đường ống dẫn nước thải (nhất là tại các cơ sở sản xuất cũ
đã có các đường ống dẫn nước thải hoặc nước mưa nhưng không được xem xét trong
bảng cân đối nước thải).
Sau khi có được các thông tin trên thì cần thực hiện kiểm tra tính liên quan của dữ liệu bằng các
câu hỏi tiếp theo (Müller-Czygan 2012):
f) Việc thu thập dữ liệu được thực hiện một cách có hệ thống trong một khoảng thời gian
dài (bao lâu) hay chỉ thu mẫu tại một thời điểm?
g) Thu thập dữ liệu được thực hiện trong giai đoạn sản xuất bình thường hay còn có dữ
liệu nào trong giai đoạn sản xuất đặc biệt hoặc trong trường hợp có sự cố?
h) Các thay đổi/khác biệt theo mùa có ảnh hưởng gì đến dữ liệu hay không? Các ảnh
hưởng này có phụ thuộc vào thời tiết không?
i)

Dữ liệu về dòng thải cụ thể có phù hợp với nhau không? Dữ liệu của từng dòng nước
thải có được thu thập tại cùng thời điểm và dưới các điều kiện sản suất có thể so sánh
được hay không?
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j)

Các điều kiện sản xuất hiện tại có giống các điều kiện tại thời điểm thu thập dữ liệu
không? Có kế hoạch điều chỉnh sản xuất nào trong tương lại mà ảnh hưởng đến lưu
lượng và thành phần nước thải không? Khi nào các điều chỉnh này được thực hiện.

k) Điều gì sẽ xảy ra khi dừng sản xuất? Có làm vệ sinh nhà máy định kỳ không và khi đó
thì có loại nước thải nào?
Kinh nghiệm cho thấy rằng việc thu thập thông tin về các khía cạnh nêu ở trên không phải lúc
nào cũng thành công. Mặc dù vậy vẫn phải thu thập thông tin tối thiểu cho các khía cạnh a), c)
và d) cũng như g), j) và k) để có thể trả lời cho câu hỏi quan trọng nhất: thiết kế nhà máy xử lý
nước thải hoạt động liên tục 24 giờ/ngày hay xử lý nước thải phát sinh theo mẻ. Trong hầu hết
các trường hợp đều cần thực hiện các nghiên cứu sơ bộ và các thí nghiệm trong phòng thí
nghiệm để có thể lựa chọn công nghệ xử lý phù hợp.
A: Xử lý nƣơc thải hoạt động liên tục 24 giờ
Phương án xử lý nước thải liên tục hoạt động 24 giờ/ngày, thoạt nhìn là một giải pháp hiệu quả
kinh tế nhất, vì có thể thiết kế công suất xử lý cho dòng chảy thủy lực nhỏ nhất phát sinh hằng
ngày (khối lượng nước thải tối đa hàng ngày/24 giờ). Cách hoạt động này hữu ích khi nước thải
phát sinh thường xuyên với lượng đủ lớn và lượng nước thải tối đa và tối thiểu đều có thể được
thu gom trong bể điều hòa có kích thước phù hợp (thể tích bể được thiết kế dựa theo lượng nước
thải tối đa hằng ngày, và tùy theo kịch bản sự cố dự kiến có thể xảy ra mà thể tích bể được tăng
lên). Ngoài ra thời gian xử lý tính toán và công suất của từng bước xử lý bao gồm giới hạn biên
thiết kế, không được quá thấp hoặc quá cao so với quy định. Khi thiết kế từng hạng mục hệ
thống thì cần đảm bảo các hạng mục dẫn như máy bơm và các bước xử lý nước thải phải tương
ứng với nhau. Đầu tiên phải lựa chọn thời gian xử lý và thời gian phản ứng cho từng giai đoạn
xử lý nước thải và sau đó phải lựa chọn thời gian vận hành cho các hạng mục vận chuyển nước
thải.
Dưới đây là ví dụ về thiết kế các hạng mục công trình của hệ thống xử lý nước thải cho 45
m³/ngày, bao gồm:


Bể trộn và cân bằng có dung lượng lưu trữ tối thiểu hàng ngày là V = 50 m³;



Nước thải được bơm liên tục với tốc độ 4 m3/h từ bể trộn và cân bằng vào hệ thống.
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Công suất của từng giai đoạn xử lý được tính toán dựa trên thời gian lưu trữ nước thải cần thiết
(theo các thí nghiệm, kinh nghiệm hoặc thông tin trong các tài liệu tham khảo), nhân với giá trị
dòng thải theo giờ. Công suất máy bơm được tính toán để có thể bơm lượng nước thải cần thiết
liên tục trong 24 giờ, bao gồm cả 50 % công suất dự trữ. Do đó, công suất bơm được tính như
sau:


Tổng khối lượng nước thải = 45 m³
→ 45 m³/24 giờ= 1,875 m³/giờ x 50 % dự trữ = 2,8125 m³/giờ
→ Công suất lựa chọn: Q = 3 m³/giờ

Bảng 4.1:

Thiết kế minh họa phương án khử độc liên tục nhiều bước

Giai đoạn xử lý tăng cƣờng

Bể chứa điều hòa (VBT)
Bơm kích đẩy từ VBTđến PS1
Giai đoạn kết tủa 1 (PS1)
Giai đoạn kết tủa 2 (PS2)
Bơm kích đẩy từ PS2 đến LS
Lắng tụ/lắng đọng thành lớp (LS)
Bơm kích đẩy từ LS đến SF/AC
Giai đoạn lọc bằng cát/than hoạt tính (SF/AC)
Khuôn ôxy hóa kim cương (SDO)
Bơm kích đẩy từ SDO đến DO
Oxy hóa kim cương (DO)
Cống xả dẫn nước đã qua xử lý

Thời gian phản ứng/
bơm tăng cƣờng bao
gồm cả dự phòng

Thể tích tối thiểu cần
thiết
50 m³

24 giờ
1,5 giờ
2 giờ
24 giờ
1,5 giờh
24 giờ
1 giờ
1 giờ
24 giờ
3 giờ
1 giờ

4,5 m³
6 m³
4,5 m³
3 m³
3 m³
12 m³
3 m³

B: Xử lý theo mẻ
Kinh nghiệm cho thấy phương án xử lý nước thải liên tục 24 giờ chỉ phù hợp đối với các nhà
máy xử lý hóa lý có lưu lượng và tải lượng nước thải đầu vào biến động. Trong phương án này,
quy trình xử lý nước thải phải được điều chỉnh và kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo đầu vào và đầu
ra liên tục được xử lý 100 %. Tùy theo thành phần nước thải hoặc bước xử lý được chọn mà ta
bổ sung bước phản ứng và do đó cần phải đóng tạm thời cửa nạp nước thải.
Ta có thể phải đóng tạm thời cửa nạp nước thải trong trường hợp, ví dụ giai đoạn kết tủa chỉ
thành công nếu sau khi hiệu chỉnh pH, phản ứng xảy ra, và trong suốt quá trình phản ứng không
cho thêm chất hoặc nước thải nào. Đặc biệt, việc tính toán công suất máy bơm cho ra các kết
quả khác hơn so với ở giải pháp liên tục.
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Lấy ví dụ minh họa như ở phương án xử lý liên tục thì ta xác định được:


Bể trộn và cân bằng có dung lượng lưu trữ tối thiểu hàng ngày là V = 50 m³.



Các phản ứng trong giai đoạn kết tủa 1 và giai đoạn kết tủa 2 được thực hiện như sau:
o

Nhà máy xử lý nước thải hoạt động 24 giờ/ngày.

o

Thời gian làm đầy của giai đoạn kết tủa tối đa là 1 giờ.

o

Thời gian phản ứng có thêm chất và các phản ứng sau đó tối đa 2 giờ cho mỗi giai
đoạn kết tủa 1 và giai đoạn kết tủa 2, quá trình này không cho thêm nước thải.



Phương án xử lý nước thải liên tục có lắng và lọc sau xử lý.



Cần xử lý tối đa 4 mẻ/ngày.

Trình tự các mẻ xử lý được minh họa như trong Bảng 4.2.
Bảng 4.2:

Thiết kế minh họa Giải pháp khử độc nước thải theo mẻ nhiều bước
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Bơm kích đẩy từ VTB đến PS1
Giai đoạn kết tủa 1 (PS1)
Bơm kích đẩy từ PS1 đến PS2
Bước kết tủa 2 (PS 2)
Bơm kích đẩy từ PS2 đến LS
Lắng bùn/tách lamen (LS)
Bơm kích đẩy từ LS đến SF/AC
Lọc cát/ than hoạt tích (SF/AC)
Mẫu oxy hóa kim cương (SDO)
Bơm kích đẩy từ SOD đến DO
Oxy hóa kim cương (DO)
Giếng thoát (để xác định liều lương clo khẩn
cấp)

Quá trình tính toán hiệu suất bơm có kết quả như sau:


Bơm kích đẩy từ VBT đến PS1 45 m³/ngày / 4 mẻ, thời gian 1 giờ = 11,25 m³/giờ bao
gồm 50 % dự phòng → Q = 16,875 m³/giờ,



Bơm kích đẩy từ VBT đến PS2 45 m³/ngày / 4 mẻ, thời giant 1 giờ = 11,25 m³/giờ bao
gồm 50 % dự phòng → Q = 16,875 m³/giờ,



Bơm kích đẩy từ PS2 đến LS 45 m³/ngày / 4 mẻ, thời gian 2 giờ = 5,625 m³/giờ bao
gồm 50 % dự phòng → Q = 8,44 m³/giờ,



Bơm kích đẩy từ LS đến SF/AC 45 m³/ngày / 4 mẻ, thời gian 1 giờ= 11,25 m³/giờ bao
gồm50 % dự phòng → Q = 16,875 m³/giờ,



Bơm kích đẩy từ SDO đến DO 45 m³/ngày / 4 mẻ, thời gian 3 giờ = 3,75 m³/giờ bao
gồm 50 % dự phòng → Q = 5,62 m³/giờ.
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Bảng 4.3:

Thiết kế minh họa phương án khử độc theo mẻ nhiều bước
Giai đoạn xử lý/bơm kích đẩy

Bể cân bằng (VBT)
Bơm kích đẩy từ VBT đến PS1

Thời gian phản ứng/kích Khối lƣợng tối thiểu
đẩy bao gồm cả dự trữ
cần thiết
50 m³
1 giờ

Giai đoạn kết tủa 1 (PS1)

2 giờ

Bơm kích đẩy từ PS1 đến PS2

1 giờ

Giai đoạn kết tủa 2 (PS2)

2 giờ

Bơm kích đẩy từ PS2 đến LS

2 giờ

Lắng tụ/lắng đọng thành lớp (LS)

1 giờ

Bơm kích đẩy từ LS đến SF/AC

1 giờ

Giai đoạn lọc cát/than hoạt tính (SF/AC)

1 giờ

17 m³

Mẫu ôxy hóa kim cương (SDO)

1 giờ

17 m³

Bơm kích đẩy từ SDO đến DO

3 giờ

Oxy hóa kim cương (DO)

1 giờ

6 m³

Giếng thoát

1 giờ

6 m³

8,5 m³
8,5 m³
8,5 m³

4.2.4 Các yêu cầu hoạt động bền vững
Để đạt được các giá trị giới hạn theo quy định xử lý nước thải công nghiệp thì bên cạnh việc
chọn đúng công nghệ xử lý còn phụ thuộc vào công tác vận hành tốt, phù hợp với các điều kiện
biên về tổ chức. Trong đó, bên cạnh các yêu cầu pháp lý thì ta còn cần phải lưu ý về trình độ
năng lực, kinh nghiệm của nhân viên và các tiêu chuẩn địa phương về vận hành các hạng mục
kỹ thuật.
A: Yêu cầu kỹ thuật
Cùng với việc lựa chọn công nghệ xử lý, kỹ thuật đo lường và giải pháp tự động hóa quyết định
biện pháp và chất lượng giám sát quy trình.
Về mặt kỹ thuật, ngày nay ta có thể lấy mẫu và phân tích các thông số vận hành liên quan như
pH, độ dẫn điện,Điện hóa khử( ORP), độ đục, lưu lượng, áp suất, oxy, nitơ, v.v. Việc lựa chọn
kỹ thuật đo nên dựa theo độ tin cậy, khả năng hoạt động và bảo dưỡng tốt cũng như các phụ
tùng và nguyên liệu tiêu hao có tại thị trường địa phương. Tất cả các thiết bị truyền động như
máy bơm, máy khuấy v.v cũng áp dụng nguyên tắc tương tự nói trên. Nếu vùng có điều kiện khí
hậu đặc biệt thì phải lưu ý thêm những yếu tố nói trên.
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Đối với các thông số cần thiết để vận hành nhà máy xử lý nước thải, nếu không thể lấy mẫu tự
động thì phải được xác định bằng phương pháp thủ công theo phạm vi quan trắc do nhà sản
xuất quy định. Tất cả các dữ liệu thu thập tự động hay thủ công đều được lưu lại trong cuốn nhật
ký vận hành và phải được nhân viên vận hành đánh giá. Các thông tin có được trên cơ sở đánh
giá dữ liệu được sử dụng để thực hiện điều chỉnh tương ứng các tiêu chuẩn quản lý quy trình.
Kỹ thuật đo lường và tự động hóa càng hiện đại thì việc điều chỉnh quá trình tự động hóa thông
hệ thống quản lý càng toàn diện hơn.
B: Yêu cầu về mặt tổ chức
Trên cơ sở bài viết của VDMA “Quản lý và vận hành các nhà máy xử lý nước”, cần lưu ý đến
những khía cạnh dưới đây khi xây dựng, quản lý và vận hành các nhà máy xử lý nước thải công
nghiệp. Tùy theo từng điều kiện địa phương để thực hiện điều chỉnh hoặc mở rộng nhà máy xử
lý nước thải và các giải pháp kết cấu cũng phải phù hợp với các quy định pháp lý và văn hóa
của địa phương. Từ những nội dung trên thì có các khuyến nghị chung như sau.
a) Trách nhiệm: Cần phải phân công những người có trách nhiệm và đủ trình độ để quản
lý nhà máy xử lý nước thải công nghiệp, phụ trách vận hành nhà máy theo đúng quy
trình, quản lý hồ sơ cũng như phân bố, hướng dẫn và giám sát cán bộ vận hành.
b) Trình độ chuyên môn: Nhà máy xử lý nước thải công nghiệp là một trong những cơ sở
hạ tầng đòi hỏi cao về mặt kỹ thuật. Yêu cầu về trình độ chuyên môn của cán bộ phụ
trách vận hành phụ thuộc vào công nghệ xử lý được chọn và nội dung nhiệm vụ đưa ra.
Đơn vị vận hành nhà máy phải tuyển chọn những nhân sự có trình độ chuyên môn phù
hợp hoặc đảm bảo đủ trình độ chuyên môn thông qua đào tạo thường xuyên trước khi
bắt đầu vận hành nhà máy.
c) Quản lý vận hành: Các nhà máy hiện hữu phải do nhân viên vận hành vận hành theo
đúng thông số kỹ thuật của nhà sản xuất. Cán bộ phụ trách phải thiết lập quy trình phù
hợp với nhà máy sản xuất, trong thường hợp có thay đổi về sản xuất, thì cán bộ vận
hành phải thực hiện các biện pháp hiệu chỉnh tương ứng và trong trường hợp xảy ra sự
cố, bên cạnh triển khai các biện pháp khẩn cấp thì cán bộ vận hành phải thông báo cho
các cơ quan pháp quy liên quan. Ngoài ra, phải lên kế hoạch, triển khai và ghi chép lại
tất cả các công việc điều hành, bảo dưỡng và bảo trì theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Cần lưu ý dự phòng đầy đủ các vật tư và phụ tùng thay thế. Phải tiến hành sửa chữa
hoặc thuê chuyên gia sửa chữa các hạng mục cần sửa chữa một cách kịp thời. Ngoài ra,
nhân viên vận hành nhà máy xử lý nước thải phải luôn thường trực và trong tình trạng
sẵn sàng làm việc bất cứ giờ nào trong ngày và vào ngày cuối tuần khi được liên lạc về
việc vận hành của nhà máy xử lý nước thải. Ở đây có hệ thống SCADA với dao diện
web hiện đại hỗ trợ quản lý, giám sát vận hành hiệu quả của nhà máy xử lý nước thải và
cũng được thiết kế riêng hệ thống tín hiệu báo động khi có bất thường.
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d) Vật tƣ vận hành: Tất cả các vật tư cần thiết cho hoạt động của nhà máy như các hóa
chất, chất tẩy rửa, dung môi hiệu chuẩn, dầu phải dự trữ sẵn đủ số lượng và chất lượng.
Nhân viên nhà máy xử lý nước thải phải kiểm tra thường xuyên số lượng vật tư cần thiết
trong quá trình quản lý và chuyển tiếp các yêu cầu cung cấp vật tư tương ứng cho cấp
cao hơn trong trường hợp có nhu cầu bổ sung thêm số lượng. Dự kiến kế hoạch mua
sắm để đảm bảo cung cấp kịp thời tất cả các vật tư cần thiết đủ về số lượng khi cần
thiết. Các vật tư phải được xử lý và lưu trữ đúng cách và đúng quy định, tuân thủ các
quy định và quy tắc an toàn.
e) Đổ bỏ: Trong quá trình xử lý nước thải xuất hiện các dư lượng và chất thải khác nhau.
Những loại này phải được xử lý, tái chế hoặc thải bỏ theo đúng quy định pháp lý hiện
hành. Nhân viên vận hành phải ghi chép dữ liệu và lưu trữ bằng chứng về các việc làm
này.
f) Tài liệu ghi chép Để chứng minh nhà máy vận hành tốt và để theo dõi hiệu quả tối ưu
hóa nhà máy xử lý nước thải thì phải ghi chép tài liệu đầy đủ về nhà máy xử lý nước
thải và hoạt động vận hành. Bên cạnh dữ liệu thu thập tự động mà được lưu trữ trong hệ
thống dữ liệu tương ứng thì ta cũng cần phải thu thập và lưu trữ các thông tin liên quan
khác.
g) An toàn của các thiết bị lắp đặt Đối với tất cả các nội dung công việc và phương
pháp xử lý nước thải đều cần phải cân nhắc các quy định pháp lý về an toàn sức khỏe và
cần dự trữ các trang thiết bị bảo hộ lao động cần thiết. Phải xây dựng và duy trì các kế
hoạch báo động tương ứng trong các trường hợp khẩn cấp. Nhân viên vận hành phải
được đào tạo thường xuyên về vấn đề an toàn và sức khỏe.

4.2.5 Nghiên cứu điển hình tại khu công nghiệp Trà Nóc ở Việt Nam
Sau đây là nội dung về các công nghệ xử lý nước thải được nghiên cứu trong phạm vi dự án này
và các kết quả đạt được:
Công nghệ lọc màng MBR : Để khử độc nước thải thô phát sinh, người ta đã sử dụng các loại
màng lọc có kích thước lỗ khác nhau. Trong đó có dùng nhiều loại màng lọc như màng vi lọc
(MF), màng siêu lọc (UF) cho đến màng lọc Nano (NF). Màng lọc phẳng kích thước 80 cm²
được vận hành theo phương pháp cross-flow với mô hình đã được thí nghiệm (Memcell OSMC-01) tại Công ty OSMO Membrane System GmbH.Các màng lọc được đặt dưới áp lực vận
hành khác nhau từ 2 bar cho màng MF, 5 - 7 bar cho màng UF tới 30 bar cho màng NF. Dòng
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thấm được thu gom để phân tích và tiếp tục xử lý qua màng lọc có kích thước lỗ nhỏ hơn theo
quy trình xử lý nước thải với công nghệ màng lọc nhiều bước. Nhiệt độ của hệ thống xử lý nước
thải được duy trì trong phạm vi từ 25 °C đến 30 °C bằng máy làm lạnh nước.
Bên cạnh khử độc nước thải, công nghệ MBR cũng đóng vai trò tiền xử lý giúp cô đặc các độc
tố. Về mặt lý tưởng thì lưu lượng dòng thấm dòng đi qua màng -dòng permeate đã được khử
độc đến độ nhất định để cho phép xả vào nhà máy xử lý nước thải, trong khi đó lưu lượng dòng
dịch đặc không đi qua màng-dòng retentate) có chứa độc tố đậm đặc sẽ giảm đáng kể. Vì thế
nên ta có thể giảm kích thước các hạng mục xử lý nước thải tiếp theo do lúc này thể tích xử lý
nhỏ hơn.
Trường hợp kết quả khử độc nước thải không khả quan thì hệ thống màng lọc MBR vẫn đóng
vai trò là công nghệ tiền xử lý để cô đặc các hàm lượng độc tố trong nước thải. Từ đó hạ tầng xử
lý nước thải phía hạ lưu có thể có công suất xử lý nhỏ hơn.
Phƣơng pháp keo tụ tạo bông Xử lý bằng phương pháp keo tụ tạo bông là cho muối sắt 3 vào
nước thải. Liều lượng phù hợp nhất đã được xác định trong quá trình thí điểm thử nghiệm. Do
muối clorua sắt 3 làm giảm pH nên tùy theo giá trị pH cuối cùng mà cho lượng muối clorua sắt
3 tương ứng. Khi kiểm tra pH trong khoảng 2,2 - 3,8, thì thấy pH tối ưu là từ 3,0 - 3,2. Sau khi
cho chất kết tủa thì cần có quá trình lắng phù hợp. Sau đó, lớp nước trong được tách khỏi bùn
thải tại bể lắng .
Mặc dù phương pháp keo tụ tạo bông không phải là phương pháp chủ đạo tuy nhiên quá trình
này giảm hàm lượng COD một cách đáng kể và nhờ đó giảm các chất xúc tác trong các công
nghệ xử lý tiếp theo. Ngoài ra, quy trình này làm phát sinh lượng lớn bùn lắng chứa độc tố và
giảm pH sau quá trình keo tụ tạo bông xuống còn khoảng 3.
Công nghệ Oxy hóa bậc cao AOP : Các thử nghiệm về công nghệ xử lý AOP đã được thực
hiện ở quy mô bán công nghiệp có thể tích lò phản ứng 200 L . Nước thải thô chưa qua xử lý và
nước dư sau tiền xử lý bằng phương pháp keo tụ tạo bông với muối clorua sắt 3 đã được xử lý
thí điểm bằng công nghệ AOP. Để ôxy hóa, người ta sử dụng H2O2 kết hợp với đèn UV. Liều
dùng H2O2 tùy theo nồng độ COD ban đầu và được tính cụ thể để hiêu xuất khoáng hóa COD
đạt 30, 70 đến 100 %.
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Các kết quả cho thấy quá trình khử độc trong vòng 7 ngày vẫn chưa hiệu quả. Trong trường hợp
này, công nghệ AOP được xem là bước tiền xử lý để xử lý nước thải bằng phương pháp hấp thụ
hoặc ôxy hóa kim cương.
Ôxy hóa kim cƣơng (Diamond Oxidation): Các thử nghiệm khử độc nước thải bằng phương
pháp ôxy hóa kim cương đã được tiến hành trong phòng thí nghiệm. Một lít nước mẫu (nước
thải thô chưa qua xử lý hoặc nước thải sau khi tiền xử lý bằng phương pháp keo tụ tạo bông với
muối clorua sắt 3 được bơm vào buồng ôxy hóa trong vòng 24 giờ với lưu lượng 6 L/giờ. Khi
đấu điện áp 2,45 A ở 50 V, buồng phản ứng sẽ sản sinh ra các gốc tự do Hydroxyl (OH) oxy
hóa các độc tố. Giá trị pH của nước thải trong suốt quá trình này được giữ ở mức acid, do đó sau
phản ứng cần trung hòa nước thải.
Kết quả cho thấy nước thải có thể được khử độc hoàn toàn ở giai đoạn này. Đặc biệt là khi nước
thải được tiền xử lý bằng phương pháp keo tụ tạo bông dùng muối clorua sắt 3, cho ra kết quả
rất tốt. Tuy nhiên, pH của nước đã qua xử lý nằm trong khoảng acid mạnh và có thể giảm đến
1,4. Quá trình trung hòa tiếp theo phát sinh một lượng nhỏ bùn chứa kim loại nặng.
Công nghệ Fenton: Các thử nghiệm xử lý nước thải bằng công nghệ Fenton được thực hiện
trong quy mô bán công nghiệp với thể tích lò phản ứng lên đến 1 m³. Ở đây, nước thải thô chưa
qua xử lý và nước thải sau khi được tiền xử lý bằng phương pháp keo tụ tạo bông dùng muối
clorua sắt 3 đã được xử lý trong nhiều bước tách riêng như sau:
1. phương pháp keo tụ tạo bông bằng muối clorua sắt 3 hoặc axit hóa nước thải thô bằng
H2SO4 với pH là 3,0,
2. Thêm bột sắt (II) sunfat bằng cách phun,
3. Thêm chất oxy hóa hyđro peroxyt H2O2,
4. Phản ứng Fenton xảy ra, điều chỉnh pH bằng cách cho Ca(OH)2 và H2SO4,
5. Quá trình lắng (2 tiếng),
6. Thu gom, bóc tách nước dư đã được làm trong khỏi bùn phát sinh,
7. Trung hòa và làm trong bằng Ca(OH)2
8. Quá trình lắng (8 tiếng),
9. Thu gom và thoát nước trong và trung hòa.
Liều lượng chất ôxy hóa H2O2 cho vào nước thải là tùy theo nồng độ COD ban đầu và được tính
để hiệu xuất khoáng hóa COD đạt 30, 70 đến 100 %. Ngoài ra, người ta còn nghiên cứu vượt
liều lượng 130 %. Trong tất cả các thử nghiệm, lượng sắt 2 sulfate và H2O2 ổn định ở mức 1:3.
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Các kết quả cho thấy nước thải có thể được khử độc hoàn toàn. Khi áp dụng bước tiền xử lý
bằng phương pháp keo tụ tạo bông dùng muối Clorua Sắt 3 giúp tiết kiệm đáng kể các hóa chất
dùng trong phản ứng Fenton. Trong quá trình phản ứng Fenton và quá trình trung hòa keo tụ sau
đó cũng phát sinh ra bùn thải và có khả năng đây là bùn độc hại.
Phƣơng pháp Hấp phụ: Các chất hấp phụ khác nhau sau đây được sử dụng phục vụ nghiên
cứu:


Norit SAE Super, là than hoạt tính dạng bột cám sản xuất tại Châu Âu có các đặc điểm
xác định như kích thước hạt, đường cỡ hạt, khả năng hấp thụ,



Than hoạt tính dạng bột dùng ở Việt Nam, sản xuất tại Trung Quốc có các đặc điểm
chưa được xác định,



Than hoạt tính dạng hạt (GAC) dùng ở Việt Nam, sản xuất tại Trung Quốc có các đặc
điểm chưa được xác định,



Bentonitvà



Zeolite.

Các thử nghiệm này được thực hiện ở quy mô phòng thí nghiệm. Một lít mẫu (nước thải thô
chưa qua xử lý hoặc nước đã được làm trong ở bước tiền xử lý bằng phương pháp keo tụ tạo
bông dùng Clorua sắt 3) được khuấy trộn với lượng chất hấp phụ khác nhau và khuấy trong 60
phút để tương tác. Sau quá trình lắng khoảng 60 phút, tiến hành thu gom nước đã được làm
trong và tiến hành phân tích. Lượng chất hấp phụ được chọn theo hàm lượng COD ban đầu
trong nước thải. Liều lượng than hoạt tính dạng bột cám từ 0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 1,50 đến
2,00 gPAC/gCOB đã được đưa vào thử nghiệm. Tất cả các chất hấp phụ khác đều được kiểm tra với
các tỷ lệ khác nhau lên đến 4 g/gCOD.
Kết quả cho thấy phương pháp hấp phụ có khả năng làm sạch triệt để nước thải có tính độc. Tuy
nhiên, trong các chất hấp phụ đã thử nghiệm thì chỉ có than hoạt tính dạng bột cám của Đức cho
ra kết quả tốt. Than hoạt tính mua tại Việt Nam, sản xuất tại Trung Quốc, Bentonit và Zeolite
chỉ cho hiệu suất làm sạch rất thấp. Thậm chí khi dùng than hoạt tính dạng bột cám của Đức thì
cũng phải dùng với liều lượng lớn mới cho kết quả khả quan như thế, nên ta cần phải lưu ý khía
cạnh hiệu quả kinh tế của phương án này.
Từ các kết quả nói trên ta có thể rút ra kết luận là không có công nghệ xử lý nước thải phổ biến
nào có thể xử lý một cách triệt để nước thải độc hại. Tuy nhiên ta có thể phác thảo khái niệm xử
lý riêng dựa theo hướng dẫn trong Chương 4.1.2.
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Đối với khuôn khổ thí nghiệm nước thải của dự án này thì ta có thể xem xét phương pháp xử lý
nước thải bằng hấp phụ than hoạt tính dạng bột cám của Đức để tách chất. Còn đối với quy trình
khử độc dùng công nghệ Fenton kết hợp với phương pháp keo tụ tạo bông và ôxy hóa kim
cương (diamond oxidation) hoặc công nghệ Fenton kết hợp với phương pháp keo tụ tạo bông
đều cho kết quả làm sạch cao .Do lưu lượng nước thải ở thời điểm hiện tại khá ít nên ta cũng có
thể xem xét áp dụng công nghệ xử lý MBR để cô đặc độc tố và đốt.

4.2.6 Tài liệu tham khảo
Müller-Czygan 2012: Müller-Czygan, Günter: “Voraussetzungen für eine produktionsangepasste
Anlagensteuerung in der industriellen Abwasserreinigung”, presentation in the event “Anlagen
und Verfahren zur Trink- und Prozesswasseraufbereitung”, 29 and 30 November 2012, Frankfurt
[tạm dịch: „Điều kiện để điều chỉnh nhà máy làm sạch nước thải công nghiệp phù hợp với sản
xuất“, Bài trình bày trong khuôn khổ sự kiện „Nhà máy và quy trình xử lý nước uống và nước
công nghiệp”, ngày 29 và 30/11/2012, Frankfurt am Main].

4.3

Khái niệm xử lý nƣớc thải từ ngành công nghiệp chế biến cá

Ngành công nghiệp chế biến cá và thủy hải sản nói chung là ngành công nghiệp lớn thứ ba của
Việt Nam và có tăng trưởng lớn trong những năm qua như thể hiện trong Hình 4.7. Quá trình
chế biến các nguyên vật liệu thành thành phẩm tiêu dùng phát sinh lượng lớn nước thải với hàm
lượng chất hữu cơ cao, lượng nước thải này hiện nay thường chỉ được tiền xử lý cơ học rồi xả
vào nguồn nước tiếp nhận. Nhu cầu năng lượng cao (để làm lạnh và đông lạnh sản phẩm) của
ngành cùng với nước thải có tải lượng hữu cơ lớn nên khuyến nghị sử dụng phương pháp kỵ khí
để xử lý nước thải. Do đó, nội dung ở phần này sẽ tập trung vào công nghệ tái sinh năng lượng
dưới dạng khí sinh học (biogas) dựa theo những điều kiện đặc biệt của từng ngành cụ thể. Trong
đó, trọng tâm là nước thải từ chế biến cá tra (sản phẩm chính) và sản xuất surimi (sản phẩm phụ
từ sản xuất cá phi-lê).

Hình 4.7:

Kim ngạch xuất khẩu của ngành công nghiệp chế biến cá và thủy hải sản: Sản lượng (trái),
loại sản phẩm (phải), Nguồn: Vietfish và FAO
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4.3.1 Đặc điểm nƣớc thải
Nước thải từ các công đoạn sản xuất được thể hiện trong Hình 4.8.
Nước
Wasser

Cá tra
Pangasius

Phụ
phẩm
Fischreste

Nước
Wasser

Toterchết
Fisch
Cá

Ausschuss
phẩm
Phụ

Sortieren
Phân
loại

Abwasser
Nước
thải

Chất
rắn
Feststoffe

Töten
Giết
mổ

Haut/Gräten
Da/xương

Làm
trơn
Mahlen

Filetieren
Cắt
phi lê

Flotat/
Tuyển
nổi /
nổiÜberstand
trên bề mặt

Fett/Fleisch
Mỡ/thịt

Formen
Tạo
hình

Flotat/
Tuyển
nổi/
nổiÜberstand
trên bề mặt

Waschen
Rửa

thải
Nước
Abwasser

Hình 4.8:

Flotation/
Tuyển
nổi/
lắng đọng 1 1
Sedimentation
Sediment
Lắng
đọng

Flotation/
Tuyển
nổi/
lắng đọng 2 2
Sedimentation
Sediment
Lắng
đọng

Nước
thải
Abwasser

Fischreste
phẩm
Phụ

Rửa
Wäsche

Einfrieren
Làm
lạnh
Gefrorenes
Phi lê đông
lạnh
Filet

Nước thải
Abwasser

Máy ly tâm
Zentrifuge

Surimi

Sơ đồ sản xuất Chế biến cá tra (trái), sản xuất surimi (phải)

Trong chế biến cá tra, người ta sử dụng nước để rửa sạch nền nhà và dụng cụ, thiết bị trong các
công đoạn giết mổ, cắt phi lê, lên khuôn, rửa phi lê và loại bỏ chất béo. Phần lớn các chất thải
rắn phát sinh là từ quá trình rửa và làm sạch phi lê (phần lớn là mỡ, xem Bảng 4.4).
Việc thu gom các dòng nước thải riêng biệt khá hạn chế ở hầu hết các nhà máy, do nước thải
thường được thu gom trên sàn nhà và dẫn theo rãnh thoát nước chung (Hình 4.9). Việc định
lượng nước thải khó khăn do không đo được lượng nước sử dụng chính xác vì hệ thống cấp
nước với số lượng lớn vòi nước được lắp tại nhiều vị trí. Tuy nhiên, nhờ có việc lắp đặt các
đồng hồ nước cho phép ước tính được lượng nước sử dụng trong hoạt động chế biến cá tra và
sản xuất surimi (Bảng 4.5).

Hình 4.9:

Rãnh thoát nước thải trong chế biến cá tra
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Bảng 4.4:

Surimi
Cá tra

Bảng 4.5:

Thông số nước thải (2 vị trí)
CODhom

CODfil

TNhom

TP

TS

oTS

Sal.

SO4

[mg/L]

[mg/L]

[mg/L]

[mg/L]

[mg/L]

[mg/L]

[%]

[mg/L]

13.739
4.500

4.179
1.530

536
260

100,73
158

2,610

1,270

0,35
-

130
-

Tải lượng theo sản phẩm (trên tấn [mt] sản phẩm)
Q

COD

TN

TP

[m³/mt]

[kg/mt]

[kg/mt]

[kg/mt]

59
3

480
3,39

42
0,3

17,4
-

Surimi
Cá tra

Bảng 4.6:

Thành phần chất rắn lơ lửng
Chất béo

Protein

Carbonhydrate

DM

VSS

COD

TN

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

[g/g]

[mg/g]

Surimi

91

3,4

4,8

45

99

1,65

3,1

Cá tra

40

2

58

X

X

1,15

2,6

Các giá trị trong bảng trên cho thấy phần lớn thành phần nước thải trong chế biến cá là chất béo
không hòa tan. Nước thải từ hoạt động sản xuất cá tra có màu đỏ đậm. Không chỉ có COD cao
mà nồng độ nitơ trong nước thải cũng cao. Mặc dù cả hai loại nước thải đều có COD ,Tỷ lệ
C/N>5, nhưng ta vẫn có thể áp dụng phương pháp khử Ni tơ/Nitrat hóa để loại bỏ ni-tơ trong
nước thải.

4.3.2 Các công nghệ xử lý
Dựa theo các đặc điểm nước thải nói trên thì dựa theo mục tiêu xử lý mà áp dụng kết hợp các
phương pháp xử lý cơ học, lý hóa và sinh học. Ví dụ, trong trường hợp xả gián tiếp, tức là xả
vào hệ thống thu gom của nhà máy xử lý nước thải tập trung trong khu công nghiệp, thì tùy theo
yêu cầu xử lý mà có thể chỉ cần thực hiện loại bỏ chất rắn nhiều mỡ bằng hệ thống xử lý tương
ứng. Ngoài ra, việc thu hồi thành phần chất béo này và tận dụng sản xuất năng lượng của nó có
thể đem lại nhiều lợi ích sinh thái và kinh tế. Xả thải trực tiếp luôn đòi hỏi phải tiếp tục xử lý
loại bỏ chất dinh dưỡng theo các quy định hiện hành.
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4.3.2.1 Quy trình cơ học và lý hóa
Mục tiêu cơ bản của phương pháp xử lý cơ học và hóa lý là nhằm loại bỏ thành phần chất ô
nhiễm không hòa tan ra khỏi nước thải. Các chất không hòa tan khi bị khử bằng các chất phản
ứng hóa học được đưa vào nước thải sẽ giảm đáng kể hàm lượng chất dinh dưỡng và COD hòa
tan. Phương pháp tách chất rắn TS thuần túy bằng cơ học trong ngành công nghiệp chế biến cá
ở Việt Nam là sử dụng bẫy tách mỡ được vận hành thủ công (Hình 4.10). Rãnh thu gom nước
thải được trang bị lưới hãm (mắt lưới sàng 1 mm), do đó mỡ nổi bị giữ lại và được xúc bỏ thủ
công bằng xẻng.

Hình 4.10:

Lưới chắn mỡ vận hành thủ công (trái), hệ thống ống tuyển nổi (Steinke 2010)

Nếu cần loại bỏ triệt để chất rắn trong nước thải thì có thể áp dụng công nghệ tuyển nổi (ví dụ:
tuyển nổi khí hòa tan DAF). Ta có thể cho chất kết tủa, đông tụ để tăng hiệu quả xử lý và tiếp
tục loại bỏ chất dinh dưỡng. Nếu công nghệ tuyển nổi yêu cầu quá chi tiết nhưng bắt buộc phải
có quá trình kết tủa và tạo bông trong quá trình xử lý nước thải thì nên sử dụng hệ thống ống
tuyển nổi. T rong giải pháp kỹ thuật đơn giản này, các vòng băng đảm bảo hòa trộn nước thải và
các chất (Hình 4.10). Quá trình kết tủa hình thành Các bông keo tụ và sau đó được lọc tách tại
bể lắng. Hiệu quả của các công nghệ nói trên được trình bày trong Bảng 4.7.
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Bảng 4.7:

Tổng quan xử lý nước thải bằng phương phápcơ học và hóa (sử dụng nước thải từ sản xuất
surimi)
Bẫy tách mỡ

Tuyển nổi khí hòa
tan (DAF)

Kết tủa/tạo bông
PAC
[có lắng tụ]

[%]

[%]

[%]

TS/oTS

47

79

COD

30

56

70

TN

15

36

75

AKIZ

Steinke 2010

AKIZ

Nguồn

4.3.2.2

Xử lý nƣớc thải bằng phƣơng pháp sinh học

Điểm khác biệt cơ bản giữa quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học kỵ khí và hiếu
khí là phương pháp hiếu khí loại bỏ cacbon và các chất dinh dưỡng trong khi xử lý nước thải
bằng phương pháp kỵ khí chỉ có thể loại bỏ cacbon và do đó, cần phải có thêm bước xử lý hiếu
khí. Bảng 4.8 trình bày so sánh giữa hai phương án, trong đó hiệu quả xử lý là dựa theo kinh
nghiệm thực tế từ ngành công nghiệp chế biến cá (Steinke 2010, báo cáo nghiên cứu của dự án
AKIZ). Đối với quy trình xử lý nước thải bằng phương pháp kỵ khí, quá trình khử Ni-tơ/Nitrat
hóa dự kiến COD/N có tỉ lệ thấp. Do đó, quá trình khử amoni chính là khử Ni-tơ (Trautmann
cùng các cộng sự, 2011). Cả hai phương pháp này đều đòi hỏi bước tiền xử lý (giảm bớt chất
rắn).
Bảng 4.8:

Hiếu khí

Kỵ khí

So sánh quy trình kỵ khí và hiếu khí trong ngành công nghiệp chế biến cá
(BB = sinh khối)
COD

TN

P

[%]

[%]

[%]

95

95

BB

75 - 80

BB

BB

Ƣu điểm
Quy trình công nghệ
đơn giản, Vận hành ổn
định
Sản sinh năng lượng,
phát sinh ít bùn

Nhƣợc điểm
Nhu cầu năng lượng
cao, phát sinh nhiều
bùn
Quy trình công nghệ
tốn kém
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4.3.3 Thiết kế một công nghệ xử lý đã lựa chọn
Khi thiết kế hệ thống xử lý nước thải gồm tiền xử lý cơ học, bể kỵ khí và bể hiếu khí thì cần lưu
ý đến các thông số tương ứng trong Bảng 4.9 và các thông số thiết kế cụ thể phải được điều tra
thông qua thử nghiệm hoặc sử dụng các số liệu từ các nguồn tài liệu tham khảo.
Bảng 4.9:

Thông số thiết kế tiền xử lý hiếu khí/kỵ khí phân tán
Thông số thiết kế

Lƣới chắn
mỡ
(tuyển nổi,
lắng)

Kích thước mắt lưới:
LM [mm]

Tuyển nổi

Lưu lượng dòng chảy
qA [m³/(m² • h)]

Chất rắn lơ lửng và lắng:
FTSS [ml/L]

Biên độ

Dữ liệu cần
thiết

Nguồn
Kinh nghiệm
vận hành

3-6
40 - 250

Qh

4 - 10

Qh

thử nghiệm

Bể kỵ khí
Bể phản ứng
methane

Tải thể tích:
BR [kg COD/m³/d]
Tải lượng bùn:
BTS [kg COD/kg oTS/d]
Tuổi bùn:
tTS [d]
Hệ số sản lượng:
Y [kg oTS/ kg CODeli]
Hàm lượng methane:
CH4 [%]

Lắng cuối

Sử dụng khí
ga

Tốc độ dòng chảy:
qA [m³/(m² • h)]
Vỉa xâm nhập:
q [m³/(m • h)]
Chất lượng khí:
CH4 [%], CO2 [%], H2S [%]

~4
Tối đa 0,7
Tối thiểu 20

AKIZ
Nồng độ
COD và TN, Q
Nhiệt độ

< 0,3 - 0,5

Tài liệu
tham khảo
Tài liệu
tham khảo

~ 0,1
73 - 78

AKIZ

Thử nghiệm

AKIZ

Q

< 6 - 10
CH4: 65 - 75
H2S: 0,1 - 0,3

AKIZ

Xử lý nƣớc thải bằng háo khí sau khi tiền xử lý bằng kỵ khí
Lò phản ứng
bùn

Tải lượng bùn
BTS [kg COD/kg oTS/d]

Thông gió

Tuổi bùn:
tTS [d]
Nhu cầu ôxy:
OVC + OVN [kg O2/d]
Xem ở trên

Lắng cuối

0,05 - 0,15

Nồng độ
COD, TN, Q

8 (ở 25 °C)

Nhiệt độ
Tải lượng
COD, N
Q

Thử nghiệm

Thử nghiệm
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Ví dụ:
Ví dụ minh họa mô tả các bước thiết kế xử lý nước thải bằng phương pháp kỵ khí bao gồm sản
xuất khí sinh học và khử cacbon. Doanh nghiệp trong ví dụ có tải lượng nước thải hàng ngày là
Qd = 200 m³/ngày, nồng độ các thông số tương ứng như trong Bảng 4.4.
1.

Tiền làm sạch cơ học bằng lưới chắn mỡ:
 Chiều rộng mắt lưới: 3 mm
 Có mức độ hiệu quả ƞCOD,hom =47 %:
1.313 kg COD ng y→
g COD g oTS →
→ 8 kg DM →
kg L →
L ng y

kg oDm ng y→ 99 % GV

 Tải lượng nước thải còn lại sau lưới chắn mỡ: BCOD,e=1.481 kg COD/ngày.
2.

Bể phản ứng methane:
 Tải thể tích đo lường được chọn:

.


3.

.

Kiểm tra tải lượng bùn
 Hàm lượng chất khô: XoTS = 8 kg oTS/m³.



8

9

.

mit

.


4.

.

Sản xuất bùn dư:
 Hiệu quả khử COD:ƞCODeli = 80 %.


8

8


5.

8

.

8

9

.

Sản xuất khí ga sinh học và năng lượng:
 Hệ số sản lượng:




CH4 = 75 %.

;
8
9

9 98
%

9
9

.

.

.

Trước khi thiết kế hệ thống xử lý bằng phương pháp kỵ khí thì ta nên thực hiện các thử
nghiệm kỵ khí theo mẻ để định lượng khả năng phân hủy COD/oDM và sản lượng khí ga
dự kiến.

Trang 63

6.

Tiếp tục xử lý nước thải bằng phương pháp hiếu khí:
Đối với xả thải trực tiếp thì sau khi nước thải được xử lý ở các hạng mục trước ta cần phải
có biện pháp thiết kế để khử nitơ và phospho. Để làm được việc này thì ta có thể sử dụng
các báo cáo nghiên cứu đã công bố, ví dụ như báo cáo DWA A-131. Khi áp dụng A131 cần
lưu ý rằng các thông số kỹ thuật thiết kế đều ở trong điều kiện khí hậu ôn đới. Nếu
muốn sử dụng tại Việt Nam thì cần phải chọn mức nhiệt độ thiết kế cao hơn. Trong trường
hợp xả thải gián tiếp, nhiệt độ cao có tác động tích cực là giúp đạt được tuổi bùn cần thiết
để loại bỏ nitơ nhưng lại có ảnh hưởng tiêu cực đến lượng oxy đầu vào. Do đó nên có thể
giả định là tải lượng còn lại trong nước thải sẽ được loại bỏ một cách hiệu quả thông qua
tiền xử lý bằng phương pháp kỵ khí của nhà máy xử lý nước thải tập trung (Leonhardt
2014).

4.3.4 Yêu cầu vận hành bền vững
Điều kiện khung
Trong ngành công nghiệp chế biến cá ở Việt Nam, tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở hạ tầng nước thải,
ngoại trừ các ngoại lệ, đến nay vẫn ở mức thấp (chất lượng bê tông, đường ống, công tác thi
công). Áp lực chi phí cao cũng như công tác giám sát xả thải lỏng lẻo dẫn đến tình trạng các
doanh nghiệp chỉ thực hiện đầu tư vào các hạng mục cần thiết nhất. Từ góc độ vận hành thì
phương pháp thông dụng (lưới chắn mỡ và xử lý nước thải bằng hiếu khí) cho thấy việc bán mỡ
cá cũng đem lại doanh thu cho doanh nghiệp và hệ thống xử lý nước thải vận hành tốt.
Hiện nay, việc tận dụng nguồn năng lượng tiềm năng chỉ có ý nghĩa kinh tế khi giá năng lượng
tăng.
Khái niệm vận hành bền vững:
Hiệu quả của tiền xử lý nước thải bằng phương pháp kỵ khí tùy thuộc vào lượng methane, nếu
dùng cho điện thì hiệu quả xử lý sẽ thấp hơn là dùng cho nhiệt (xem Bảng 4.10). Nhu cầu làm
lạnh là rất cao trong ngành công nghiệp chế biến cá. Phương án tiết kiệm năng lượng làm lạnh
tối ưu nhờ nguồn năng lượng từ khí methane được thể hiện trong Hình 4.11. Đây là giải pháp
phát điện kết hợp nhờ hệ thống CHP và tận dụng nhiệt sinh ra từ hệ thống làm lạnh. Khái niệm
kỹ thuật cao này chỉ có hiệu quả kinh tế khi giá năng lượng tăng lên hoặc có được nguồn hỗ trợ.
Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tăng giá điện vào năm 2020 để thúc đẩy sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả và khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo. Hiện vẫn chưa rõ khái
niệm nhà máy xử lý nước thải thu lợi từ việc tận dụng khí methane với mức đầu tư ban đầu cao
là khả thi hay không nhưng ta cần phải kiểm soát chất lượng nước thải đầu ra một cách nghiêm
ngặt và do đó cần đầu tư xây dựng hệ thống khí ga sinh học. Đối với ngành công nghiệp chế
biến cá, doanh thu cao và biến động sản xuất lớn là thách thức khi tính đến việc đầu tư dài hạn.
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Bằng cách tập trung cơ sở hạ tầng tái chế năng lượng từ nước thải và mỡ cá (xem Hình 4.14) có
thể giảm chi phí đầu tư một cách đáng kể. Ngoài ra, vấn đề nguồn nhân lực vận hành có đủ trình
độ chuyên môn có thể được giải quyết do khi đó nhà máy xử lý nước thải tập trung sẽ cần ít
nhân viên hơn mà có thể quản lý tốt hơn.
Bảng 4.10:

Hiệu quả
[%]

Hình 4.11:

Hiệu quả sử dụng khí ga sinh học
CHP

CHP

Nồi dung

Hấp thụ nhiệt lạnh

Máy lạnh nén

Điện

Nhiệt
(đến 85°C)

Nhiệt/hơi

Độ lạnh
[< 0 °C]

Độ lạnh
[< 0 °C]

33 - 40

50

90

50 - 68

COP
2-3

Sử dụng khí ga sinh học để sản xuất nhiệt lạnh

Công nghệ xử lý:
ở Việt Nam, để tiền xử lý nước thải giàu chất béo, người ta sử dụng lưới chắn mỡ, các công
nghệ đơn giản có mức độ tự động hóa thấp (sàng/lưới trong mương rãnh thoát nước thải, hớt thủ
công bông nổi trên bề mặt nước). Việc loại bỏ chất rắn trong nước thải đảm bảo sẽ có hiệu quả
với chi phí nhân lực thấp. Bùn thu được rất phù hợp để tái chế dầu diesel sinh học và khí ga sinh
học. Tuy nhiên, các công nghệ này có yêu cầu cao về cán bộ vận hành, đặc biệt là sử dụng khí
ga sinh học một cách an toàn và kiểm soát quy trình liên tục thông qua các phân tích trong
phòng thí nghiệm. Việc triển khai khái niệm quy trình xử lý nước thải bằng phương pháp kỵ khí
bị hạn chế do các doanh nghiệp Việt Nam còn thiếu nhân sự có chuyên môn về lĩnh vực sử dụng
khí ga sinh học trong công nghiệp.

Trang 65

4.3.5 Nghiên cứu điển hình ở khu công nghiệp Trà Nóc
Có 28 nhà máy chế biến cá (số liệu tháng 9/2013) ở khu công nghiệp Trà Nóc vận hành chủ yếu
phương pháp xử lý hiếu khí có bước tiền xử lý để tách chất rắn trong nước thải (xem Chương
4.3.2). Sau đó các chất rắn thu được (chủ yếu là mỡ) sẽ được xuất khẩu sang Trung Quốc làm
nguyên liệu thô để sản xuất dầu Diesel sinh học. Phần lớn nước thải sau tiền xử lý được thu gom
qua hệ thống thoát nước hoặc thải trực tiếp vào nguồn tiếp nhận (sông Mê Kông). Trong khuôn
khổ dự án AKIZ, nước thải thô có thành phần hữu cơ cao (xem Chương 4.3.1), có thể được tiền
xử lý bằng phương pháp kỵ khí. Đây là kết quả của so sánh các phương án xử lý nước thải khác
nhau gồm xử lý nước thải của sản xuất surimi bằng phương pháp kỵ khí với công nghệ xử lý
tiêu chuẩn (xử lý hiếu khí) về mặt tiêu hao năng lượng cũng như năng lượng đầu ra.

Hình 4.12:

Các phương án xử lý nước thải

Công nghệ xử lý tiêu chuẩn được minh họa trong Phương án 1. Trong phương án 2, việc tách
chất rắn sẽ được thực hiện một cách tối ưu bằng phương pháp tuyển nổi có kết tủa. Các bông
bùn sẽ được tái chế trong bể CSTR (bể phản ứng khuấy trộn liên tục) (bông bùn cũng có thể
được xử lý tập trung, ví dụ như tại hồ ủ bùn của nhà máy xử lý nước thải tập trung) trong khi
đó, nước thải sẽ được xử lý hiếu khí. Để khai thác năng lượng từ các chất hữu cơ hòa tan, trong
Phương án 3 người ta xử lý nước thải bằng phương pháp kỵ khí (bùn hoạt tính) kết hợp phương
pháp tuyển nổi. Việc loại bỏ chất dinh dưỡng được thực hiện trong bể xử lý hiếu khí. Ở tất cả
các phương án nếu có đủ năng lực thì cần xem xét thực hiện xử lý nước thải bằng phương pháp
hiếu khí. So sánh năng lượng tiêu thụ được thực hiện dựa trên giải pháp xử lý phân tán. Tuy
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nhiên nghiên cứu cũng cho thấy chi phí vận hành thi công nhà máy xử lý nước thải có thể được
bỏ qua, do đó các báo cáo cơ bản về hiệu quả năng lượng của các phương pháp xử lý nước thải
không thay đổi (Hình 4.13, chi tiết trong Dziomba cùng các cộng sự 2013).

Hình 4.13:

Khai thác năng lượng từ nước thải (Sản xuất surimi)

Công nghệ được sử dụng hiện tại có sự cân bằng năng lượng tích cực. Tuy nhiên hiệu quả năng
lượng vẫn có thể được gia tăng một cách đáng kể nữa khi xử lý lưu lượng nước thải chính bằng
phương pháp kỵ khí. Một ưu điểm nữa là trong quá trình xử lý kỵ khí chất béo cùng lúc thay vì
sản xuất dầu diesel sinh học ở nước ngoài, giá trị (sản sinh năng lượng) được tạo ra tại chỗ và
do đó có thể góp phần phát triển kinh tế bền vững. Có thể liên kết một số lượng lớn các nhà máy
chế biến cá và thuỷ hải sản để tập trung cơ sở hạ tầng xử lý theo phương pháp tiếp cận toàn khu
công nghiệp (Hình 4.14). Trong đó, quá trình lên men chất rắn được thực hiện tập trung (ví dụ,
phân hủy nhiều cơ chất trong hồ ủ bùn, tỉ lệ chất béo lên đến 40 %, nguồn: AKIZ TP 3). Tùy
theo điều kiện biên của từng nhà máy mà mỗi nhà máy có thể áp dụng phương pháp tiền xử lý
theo công nghệ tuyển nổi hoặc kỵ khí có khai thác năng lượng.
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Hình 4.14:

Kịch bản khai thác năng lượng từ ngành công nghiệp chế biến cá

Kết quả từ các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm về quá trình lên men bùn từ bẫy kết tủa chất
béo được trình bày trong báo cáo kết thúc của hợp phần 3 dự án AKIZ.
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4.4

Khái niệm xử lý và vận hành thu hồi năng lƣợng

Việc thu hồi năng lượng từ các dung dịch keo tụ hoặc dung dịch lỏng (nước thải, nước chế biến,
nước rửa, dung dịch rửa có tính kiềm, vv) là giải pháp giúp giảm thiểu phát thải từ quá trình sản
xuất đồng thời làm giảm áp lực xử lý cho nhà máy xử lý nước thải. Thay vì bị phân loại là chất
gây ô nhiễm và xả vào nhà máy xử lý nước thải thì các chất rắn lơ lửng, hòa tan đã được đưa
vào nghiên cứu về tiềm năng tận dụng. Trong một ứng dụng khác thì các năng lượng có giá trị ở
dạng lỏng lại được tái sử dụng, ví dụ quy trình lọc dung dịch rửa có tính kiềm hay chất làm
nguội dạng nhũ tương. Với cách tiếp cận này, các chất gây ô nhiễm được loại bỏ và pha lỏng
được đưa về quy trình sản xuất chính. Ngoài ra, việc kết hợp các phương án này là khả thi,
giúp tái sử dụng gần như hoàn toàn dòng lọc filtrate và pha cô đặc concentrate một cách khép
kín.
Việc thu hồi pha cô đặc từ quá trình sản xuất công nghiệp trước khi các dòng này bị pha với
các loại nước thải khác, ví dụ như nước thải vệ sinh là phù hợp. Do đó, các yêu cầu nhằm tạo ra
sản phẩm thứ cấp được thực hiện với chi phí thấp hơn nước thải tổng hợp. Cách tiếp cận
này hướng tới các biện pháp nhằm thu hồi năng lượng có giá trị gần với quá trình sản
xuất hoặc quá trình tích hợp sản xuất. Bên cạnh quy trình công nghệ thường được ưa chuộng
là màng MRB thì ta cũng có thể áp dụng quy trình bay hơi, hấp thụ cột, trao đổi ion hoặc kết
tủa.

4.4.1 Đặc điểm của nƣớc sản xuất và nƣớc thải
Ở giai đoạn đầu của dự án đã tiến hành xác định lĩnh vực sản xuất trong khu vực dự án tại khu
công nghiệp Trà Nóc. Khả năng thu hồi năng lượng có giá trị từ các nguồn nước sản xuất đã
được khảo sát cả về mặt sinh thái và môi trường tại một số nhà máy khác nhau. Trạm thí điểm
được lắp đặt lần lượt tại 2 nhà máy sản xuất là công ty cổ phần Bia Sài Gòn Miền Tây
và công ty liên doanh Hóa Sinh Phương Duy sản xuất Chitin từ vỏ tôm bằng phương pháp hóa
ướt.
Nghiên cứu điển hình 1: Tái sử dụng dung dịch xút từ hệ thống rửa chai nhà máy bia
Trong quá trình sản xuất nước giải khát, trước khi chiết và đóng chai, các chai dơ đã qua sử
dụng được rửa bằng hệ thống máy rửa chai. Máy rửa chai tại công ty bia Sài Gòn Miền Tây bao
gồm nhiều giai đoạn rửa: bể rửa chứa dung dịch xút và các bể nước. Chai thủy tinh được ngâm
và đun ở 50 °C, sau đó ngâm trong dung dịch 3 % NaOH (75 - 80 °C) để loại bỏ các chất bẩn
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bám trên chai như keo, các phần được sơn trên nhãn chai, tàn thuốc, dầu và các hợp chất khác
(Pahl et.al. 2000), và cuối cùng rửa tại các bồn rửa với nước nóng và lạnh đặt cạnh nhau. Dung
dịch xút chính quyết định độ sạch của các chai trước khi theo băng chuyền đến khu vực chiết
rót. Trong quá trình vận hành, NaOH dạng vảy, các phụ gia khác (chất tẩy rửa bề mặt) và hơi
nóng được châm thêm mỗi ngày nhằm đảm bảo khả năng tẩy rửa của bể xút chính. Thời gian sử
dụng dung dịch xút tương ứng với sự gia tăng hàm lượng bẩn đi vào bể. Dung dịch xút đã qua
sử dụng thường được xả bỏ sau 120 giờ vận hành. Dung dịch xút dơ thường được bơm vào bể
lắng để tách các chất rắn lơ lửng. Dung dịch sạch được tái sử dụng sau khi châm thêm xút vảy.
Từ năm 2012, dung dịch xút phải xả bỏ do hàm lượng nhôm hoà tan (nhãn chai) cao.
Đặc tính của dung dịch xút được thể hiện trong Bảng 4.11. Dung dịch xút rửa chai có nồng độ
NaOH 3 % cao hơn so với nồng độ trong máy rửa chai tại Đức. Nồng độ chất rắn lơ lửng (SS)
và COD cho thấy hàm lượng chất hữu cơ hòa tan và lơ lửng tăng dần trong suốt quá trình sử
dụng bể xút. Hàm lượng nhôm hòa tan cũng tăng theo thời gian vận hành. Mặc dù bể xút luôn
được châm thêm NaOH mới nhưng hiệu suất tẩy rửa vẫn bị giảm.
Bảng 4.11:

Thành phần dung dịch xút rửa chai của công ty Bia Sài Gòn Miền Tây (WSB), Cần Thơ
Giá trị đo đƣợc

Ngày đầu

Ngày cuối

Thông số

Đơn vị

pH

-

13 - 14

13

13,5

Độ dẫn điện

mS/cm

45 - 130

129

84

Nhiệt độ

°C

65 - 70

65 - 70

65 - 70

Chất rắn lơ lửng

g/L

0,52 - 1,65

0,52

1,65

COD (đồng nhất)

mg/L

643 - 8.400

643

8.400

Nhôm

mg/L

400 - 10.000

400

10.000

của chu kỳ tẩy rửa
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Nghiên cứu điển hình 2:

Tái sử dụng đạm từ nƣớc công nghiệp mang tính kiềm trong
quá trình sản xuất Chitin

Địa điểm khảo sát thứ 2 được đặt tại công ty liên doanh hóa sinh Phương Duy, nơi sản xuất
chitin và glucosamine. Chitin được tách chiết từ vỏ tôm bằng quá trình hóa ướt và sau đó được
dùng để tiếp tục sản xuất Glucosamin. Quá trình tách chiết bao gồm việc phân hủy vỏ tôm bằng
dung dịch kiềm ở nhiệt độ cao để loại bỏ protein và sau đó khử khoáng bằng dung dịch axit HCl
(Hình 4.15).

Vỏ tôm
NaOH 96 %
Nước
Hơi nóng
Khử protein

Dòng đạm mang tính kiềm

> 70 °C

> 70 °C, pH=12

Dung dịch HCl

Khử khoáng

Chitin

Hình 4.15:

Phân hủy hóa học từ vỏ tôm thành Chitin

Khái niệm này cho phép lọc màng một bậc có kích thước lỗ khác nhau. Mục đích là để thu hồi
nước mang tính kiềm sau xử lý và tái sử dụng pha hữu cơ cô đặc (pha cô đặc concentrate - đã
được giữ lại sau lọc) làm phụ gia hoặc chất bổ sung trong phân bón hoặc công nghiệp chăn nuôi
gia súc.
Bảng 4.12:

Đặc điểm quá trình sản xuất kiềm trong quá trình khử protein

Thông số

Đơn vị

Giới hạn

pH
Nhiệt độ
Độ dẫn điện
COD (đồng nhất)
Ntổng
Protein
NH4-N

°C
mS/cm
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

> 12
75 - 80
25 - 75
30.000 -130.000
2.600 - 10.000
16.250 - 62.500
100 - 1.000
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Bảng 4.12 cho thấy thành phần của quá trình sản xuất kiềm. Dòng thải này có hàm lượng chất
hữu cơ và Ni tơ cao, nồng độ đo tương ứng là 30 - 130 g COD/L và 2,6 - 10 g N/L, nồng độ
Protein tương đương cao (16,3 - 62,5 g/L). Nồng độ đo có khoảng biến thiên lớn bắt nguồn từ
điều kiện sản xuất khác nhau. Sự thay đổi chất lượng vỏ tôm (khối lượng ướt) vốn là sản phẩm
thải từ quá trình chế biến tôm có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình khử protein.

4.4.2 Công nghệ xử lý - Công nghệ lọc màng
Ta có thể sử dụng công nghệ lọc màng để thu hồi các chất có giá trị từ dung dịch lỏng hoặc chất
keo tụ. Phương pháp lọc màng đơn thuần là phương pháp vật lý nhằm tách các chất trong đó
nước thải đã qua xử lý hoặc nước sản xuất được tách thành dòng lọc (filtrate/permeate) và pha
cô đặc (concentrate, retentate) (DWA 2007). Do là quá trình tách vật lý đơn thuần, các vật liệu
hòa tan hoặc lơ lửng không bị biến đổi hóa học. Kích thước lỗ màng cùng với đặc tính vật liệu
quyết định vật chất trên màng sẽ được giữ lại và đưa vào pha cô đặc (concentrate) hay di chuyển
xuyên màng vào dòng lọc (permeate).
Tính chọn lọc của màng giữ vai trò quan trọng nhằm tối ưu hóa việc tái tạo các hợp chất, tức là
là khả năng giữ một cách có chọn lọc hay luồn qua màng. Điều này được thực hiện bằng phạm
vi tách lọc của màng (MF, UF, NF, RO) và vật liệu màng được chọn. Kích thước lỗ màng, các
hợp chất tách được và áp suất vận hành là các thông số sản xuất cơ bản được trình bày trong
bảng sau.
Bảng 4.13:

Phân loại và kích thước các quá trình lọc màng

Quy trình

Kích thƣớc lỗ màng

Các hợp chất đƣợc phân tách

Áp suất
xuyên màng
TMP [bar]
0,5 - 5

Lọc Micro (MF)

0,1 - 1 µm

Hạt > 0,1 mm, vi khuẩn, hợp chất
nhũ hóa (mỡ, dầu, chất hoạt động bề
mặt)

Lọc Ultra (UF)

0,004 - 0,1 µm
(2.000 - 200.000 g/mol)

Các đại phân tử (Protein),
khối lượng phân tử > 2.000 g/mol,
hạt keo, hợp chất nhũ hóa

0,5 - 10

Lọc Nano (NF)

khối lượng phân tử
> 200 g/mol
Thu hồi MgSO4 > 90 %
0,001 - 0,005 µm

Phân tử hữu cơ (đường, protein), đại
phân tử (chất dệt nhuộm, thuốc trừ sâu,
thuốc diệt cỏ), ion đa hóa trị

5 - 40

Thẩm thấu ngược
(RO)

MM < 200 g/mol
Thu hồi NaCl > 95 %

Hợp chất hữu cơ (cồn, acetic acid), ion
đơn và đa hóa trị (muối, kim loại nặng,
Arsen)

5 - 120
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Các vật liệu hữu cơ (polypropylene PP, PES polyethersulfone, polyvinylidene fluoride PVDF,
polyamide PA) và vô cơ (Al2O3, TiO2, ZrO2, kim loại thiêu kết, carbon) có thể được dùng làm
vật liệu màng. Vật liệu màng hữu cơ khác các vật liệu khác ở tính háo nước, ảnh hưởng đến đặc
tính tách chất. Màng lọc vô cơ, đặc biệt là màng gốm là loại màng xốp được nhận dạng bằng
đặc tính có độ bền hóa học cao và độ chịu nhiệt. Các loại màng xốp thường được dùng trong
phương pháp lọc micro hoặc lọc ultra (siêu lọc). Các mở rộng mới bao gồm màng lọc nano
ceramic (Weber et al. 2003; Voigt 2005; Nguyen et al. 2014.) với kích thước lỗ màng tối đa
khoảng 450 Da (450 g/mol). Bên cạnh màng xốp (UF/NF), các loại màng hữu cơ dung dịch
khuếch tán cũng có thể tách ion và các phân tử hữu cơ nhỏ (NF/RO). Tuy nhiên, phạm vi ứng
dụng bị giới hạn bởi độ bền hóa học và độ bền nhiệt giới hạn đáng kể của vật liệu gốm. Cần
nghiên cứu thử nghiệm xác định các môi trường cần lọc và loại màng phù hợp để tìm ra cách
kết hợp tối ưu.

4.4.3 Xác định kích thƣớc hệ thống màng
4.4.3.1 Thông số định kích thƣớc
Để xác định kích thước hệ thống màng thì cần có các thông số thiết kế cơ bản về phụ thuộc áp
suất của công suất lọc (áp suất xuyên màng, TMP) và thể tích đạt được của dòng lọc permeate
trong diện tích lọc khi vận hành liên tục (dòng lọc permeate Jv [L/(m2•h)] hoặc độ thấm Pv
[L/(m2•h•bar)]. Bên cạnh đó cũng cần xác định tỉ lệ thể tích thu hồi dự kiến (tỉ lệ giữa thể tích sử
dụng và thể tích pha cô đặc concentrate và dòng lọc permeate). Với tỉ lệ thu hồi dòng lọc
permeate cao hay thể tích pha cô đặc concentrate thấp, xảy ra tình trạng chất lượng dòng lọc
permeate bị giảm đặc biệt trong quá trình lọc NF và RO, bởi vì có nhiều phân tử hoặc ion trong
dòng lọc permeate khuếch tán do sự chênh lệch và phân cực nồng độ trên bề mặt màng. Ngoài
ra, khi sử dụng các mô đun màng lọc cần tuân thủ các điều kiện biên của nhà sản xuất. Tóm lại,
các thông số xác định kích thước phải được kiểm tra thực tiễn bằng các hệ thống lọc thí điểm
nhằm thu hồi vật liệu.

4.4.3.2 Cơ sở tính toán
Động lực của quá trình lọc là sự khác biệt về áp suất xuyên màng (TMP) giữa pha cô đặc
concentrate và dòng lọc permeate của màng. Áp suất xuyên màng được tính dựa trên giá trị đại
số trung bình của áp suất đầu vào và đầu ra phía pha cô đặc concentrate của màng.
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Gl. 4

Trong đó:
TMP

Áp suất xuyên màng [bar]

pF

Áp suất đầu vào [bar]

pC

Áp suất đầu ra pha cô đặc concentrate [bar]

pP

Áp suất dòng lọc permeate [bar].

Tính chọn lọc và hiệu suất của màng là hai thông số cơ bản cho hiệu quả của quá trình lọc
màng, tức là dòng lọc permeate trong điều kiện biên cụ thể.
Tính chọn lọc S tượng trưng cho khả năng tách các thành phần khác nhau trong dung dịch. Tính
chọn lọc được định nghĩa là tỉ lệ nồng độ các thành phần khác nhau trong đầu vào (Feed, F) ứng
với tỉ lệ các thành phần trong dòng lọc (permeate, P).

S

⁄
⁄

Gl. 5

Trong đó:
S

Tính chọn lọc

ciP

Nồng độ thành phần i trong dòng lọc Permeate

cjP

Nồng độ thành phần j trong dòng lọc Permeate

ciF

Nồng độ thành phần i trong dòng vào

cjF

Nồng độ thành phần j trong dòng vào

Bên cạnh tính chọn lọc, việc lưu giữ Ri cho thành phần chính i cũng là một phương pháp xác
định hiệu quả của quá trình tách.
Gl. 6

Trong đó:
Ri

Việc lưu giữ thành phần i

ciP

Nồng độ thành phần i trong dòng permeate

ciC

Nồng độ thành phần i trong pha cô đặc concentrate.
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Các thành phần chính i trong một số trường hợp là các thông số như độ dẫn điện (thông số tổng
của các hợp chất vô cơ (muối)) hoặc nồng độ từng hợp chất riêng biệt hoặc thông số tổng COD,
N, P. Cần chú ý là, tính chọn lọc hoặc khả năng thu hồi của màng phụ thuộc vào hệ số nồng độ
mặc dù từng đơn vị nồng độ có thể được chọn.
Hiệu quả của màng lọc được xác định bởi dòng lọc permeate theo các điều kiện biên nhất định.
Thể tích cụ thể dòng lọc permeate Jv có liên quan đến lưu lượng dòng lọc permeate trên một đơn
vị diện tích màng được sử dụng.
Gl. 7

Trong đó:
Jv

dòng [l/(m²·h)]

QP

lưu lượng dòng permeate [l/h]

AM

diện tích màng [m²].

Số thương dòng và chênh lệch áp suất xuyên màng thể hiện tính thấm Pv của màng. Pv phụ
thuộc loại màng được chọn, đặc tính dòng vào (độ nhớt, độ thấm, sự phân bố kích thước hạt) và
điều kiện lọc (ví dụ: nhiệt độ).
Gl. 8

Trong đó:
PV

tính thấm [l/(m²·h·bar)]

JV

lưu lượng [l/(m2·h)]

TMP

chênh lệch áp suất xuyên màng [bar].

Tỷ lệ thu hồi thể tích dòng lọc permeate Φ của quy trình lọc mô tả tỷ lệ giữa thể tích dòng vào
và thể tích ghi nhận được của dòng lọc permeate. Đối với chế độ vận hành theo mẻ (gián đoạn),
đây là tỷ lệ gộp hoặc thể tích; đối với chế độ lọc liên tục thì đây là tỷ lệ gộp hoặc lưu lượng.
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Gl. 9

Trong đó:
Φ

tỷ lệ thu hồi [-]

VP

thể tích dòng lọc permeate [m³]

VF

thể tích dòng vào [m³]

QP

lưu lượng dòng lọc permeate [m³/h]

QF

lưu lượng dòng vào [m³/h].

4.4.3.3 Khái niệm và cấu hình hệ thống
Ta có thể chọn đấu nối song song hoặc nối tiếp để sắp xếp các mô đun trong hệ thống màng lọc.
Các nhà máy lớn thường kết hợp hai phương án, tức là nhiều ống có áp với nhiều mô đun được
mắc nối tiếp và nạp tải theo những “đường” song song. Trong trường hợp tái chế, hệ thống
"feed and bleed" đã chứng minh khả năng linh hoạt cao. So với cấu hình thông dụng có bơm
cấp, đảm bảo áp suất và vận tốc trên màng thì hệ thống “feed and bleed”, các yếu tố này lại
được thực hiện qua bơm cấp và bơm tuần hoàn (xem Hình 4.16).

Hình 4.16:

Cấu hình hệ thống Feed and Bleed (điều chỉnh theo Jakobs và Baumgarten 2002)

Trong hệ thống "feed and bleed" pha cô đặc concentrate được dẫn vào vòng có áp để đảm bảo
đầu vào mô đun đồng nhất. Bơm cấp hoạt động như bơm cao áp và cung cấp áp lực cho hệ
thống. Bơm tuần hoàn cần có áp lực ổn định. Hệ thống tuần hoàn thường ít nhạy khi thông số
vận hành thay đổi hoặc chất lượng và sản lượng đầu vào dao động. Hiện tượng đóng cặn
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(Fouling) có thể được giảm thiểu nhờ vận tốc dòng chảy trong mô đun (Melin and
Rautenbach 2007). Một yếu điểm của hệ thống Feed-bleed là chất lượng dòng lọc
permeate bị giảm nhẹ do nồng độ các chất lưu trữ luôn ở mức cao trên bề mặt vật liệu lọc trong
vòng có áp .
Do có nhiều vật liệu màng, kích thước lỗ màng cũng như ảnh hưởng của ma trận nước nên cần
thực hiện đánh giá và phân tích sơ bộ để hỗ trợ thi công an toàn hệ thống lọc màng. Bên cạnh đó
cũng cần tiến hành khảo sát tìm hiểu các kinh nghiệm về việc đóng cặn (hình thành các lớp cặn
vô cơ) hoặc tắc nghẽn (lớp cặn hữu cơ và biofilm) của hệ thống màng lọc với nhiều dòng nạp
khác nhau trong thời gian dài để có đủ dữ liệu về độ bền màng và chi phí vận hành. Nhìn chung,
các thử nghiệm thí điểm đều được khuyến khích thực hiện.
Hệ thống màng lọc nhiều bậc kết hợp nhiều giai đoạn có các kích thước màng khác nhau (trong
trường hợp tối ưu) giúp thu hồi lượng lớn các vật liệu có giá trị được ưa chuộng từ bông nổi và
hỗn hợp các chất hòa tan (chất dệt nhuộm, muối, đại phân tử). Khái niệm hệ thống màng lọc 2
bậc có lọc thô được mô tả theo hệ thống trong Hình 4.17.

(Antiscalant, Biozid)

Hình 4.17:

(ClO2, UV)

Khái niệm màng lọc 2 bậc nhằm thu hồi vật liệu có giá trị và tái sử dụng các dung dịch
lỏng

Để đảm bảo vận hành hiệu quả hệ thống lọc nano hoặc thẩm thấu ngược có các mô đun màng
cuốn thì ta cần tiền xử lý các chất lơ lửng và hạt keo bằng công nghệ lọc micro hoặc ultra. Ta
cũng có thể thay thế bằng phương pháp lọc nhiều lớp thông dụng như lọc áp lực. Nhà sản xuất
các mô đun lọc NF và RO cung cấp chỉ số hạt keo cho phép để ứng dụng mô đun (chỉ số mật độ
bùn SDI), đây là phương pháp tính lượng hạt keo trong nước thải. Chỉ số mật độ bùn SDI được
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xác định thực tiễn bằng phương pháp lọc chuẩn trong đó, thời gian cần thiết được xác định để
lọc một lượng thể tích cụ thể bằng màng lọc kích thước lỗ 0,45 micron ở chênh lệch áp lực
không đổi và bằng 2 bar. SDI thấp hơn 3 - 5 có thể ngăn ngừa hiện tượng đóng cặn hạt keo.

4.4.4 Yêu cầu cho quá trình vận hành bền vững
Để vận hành bền vững hệ thống lọc màng thì ta cần xem xét nhiều khía cạnh khác nhau.
Về mặt lưu lượng dòng lọc permeate, việc tách có chọn lọc và nhu cầu năng lượng, hiệu quả lọc
màng phụ thuộc nhiều vào loại nước thải và thành phần của chúng, chẳng hạn như nước chế
biến và cách kết hợp các loại vật liệu màng. Trong nhiều trường hợp, việc hình thành các lớp
cặn vô cơ hoặc hữu cơ (scaling, fouling) trên bề mặt màng đóng vai trò quan trọng. Đặc biệt đối
với dung dịch nhiễm chất hữu cơ, hay còn gọi là hiện tượng tắc nghẽn sinh học (hình thành các
lớp màng vi khuẩn) là nguyên nhân gây ra tắc nghẽn (Flemming et al. 1997). Dòng vật chất và
lưu lượng trong quá trình vận hành hệ thống màng lọc được thể hiện ở Hình 4.18. Bên cạnh các
hóa chất cần thiết cho quá trình vận hành (acid, dung dịch xút, chất ổn định độ cứng, đioxit), các
hóa chất giúp rửa màng (acid, kiềm, chất tạo phức, chất hoạt động bề mặt, chất oxy hóa), các
nguồn nguyên vật liệu (điện, khí nén) và các vật liệu khác (ống lọc, vòng đệm) cũng cần được
bao gồm trong quá trình vận hành. Các quy trình tẩy rửa và xả rửa phát sinh nước thải nhiễm
hóa chất và cần được xử lý.

Hình 4.18:

Ví dụ về vật chất và lưu lượng trong quá trình vận hành hệ thống màng (điều chỉnh theo
DWA 2007)
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Việc hình thành các lớp cặn có ảnh hưởng lớn đến dòng vật chất. Nhu cầu năng lượng tăng,
lượng hóa chất tẩy rửa nhiều và các chất phụ trợ khác làm chi phí vận hành tăng. Các nhân tố
này ảnh hưởng sâu sắc đến hiệu quả chi phí của việc sử dụng công nghệ màng lọc (Melin and
Rautenbach 2007). Cơ sở thiết kế có được nhờ các thí nghiệm sơ bộ cần được kiểm tra và tính
toán thường xuyên trong quá trình vận hành. Các thông số quan trọng nhất (nhiệt độ, pH, TMP,
Jv, Pv, Ri, Φ, nồng độ dòng vào, dòng lọc permeate và pha concentrate) cũng cần được kiểm tra
và tính toán. Phần mềm phân tích tổng hợp để quản lý quy trình giúp đơn giản hóa nhiệm vụ và
ghi lại dữ liệu liên tục trong suốt quy trình xử lý.
Điều kiện tiên quyết cho việc vận hành bền vững là lồng ghép tối ưu hệ thống màng lọc vào cơ
sở hạ tầng hiện hữu của sản xuất công nghiệp. Cần lắp đặt tất cả các đường ống nước cấp và
cống thoát nước cần thiết. Đặc biệt là cần kết nối vào hệ thống nước chế biến, điện, khí nén,
nước rửa và kết nối qua Internet nếu cần. Kết nối Internet giúp điều khiển hệ thống từ xa, ví dụ
như điều khiển quá trình vận hành về đêm. Bên cạnh đường ống nước cấp cũng cần có hệ thống
thu gom tới các rãnh nước thải. Trước khi lắp đặt hệ thống lọc màng thì ta cần phối hợp với các
công ty, nhà máy công nghiệp khác để tiến hành lắp mới hoặc điều chỉnh đấu nối hệ thống cấp
nước và thoát nước thải.
Sau khi lắp đặt cần đảm bảo vận hành ổn định tốt bằng cách trao đổi thông tin thường xuyên
giữa nhân viên vận hành nhà máy với các đơn vị chịu trách nhiệm khác (giám đốc sản xuất,
công ty môi trường). Cần thông báo kịp thời các thay đổi về cung ứng có ảnh hưởng trực tiếp
đến nước thải, chất lượng nước sản xuất, giao động điện năng cũng như sự cố vận hành để tránh
các tác động tiêu cực trong quá trình vận hành. Về mặt dài hạn thì hình thức liên lạc có thể qua
đường công văn chính thức, hoặc qua thư điện tử và điện thoại trong trường hợp khẩn cấp. Do ở
Việt Nam cũng như các nước đang phát triển khác điện áp hay bị thay đổi nên khuyến nghị
trang bị máy ổn áp cho hệ thống xử lý.
Ngoài ra, cần xem xét các điều kiện khí hậu trong quá trình lập kế hoạch và vận hành nhà máy.
Các vùng khí hậu nhiệt đới có nhiệt độ và độ ẩm cao làm ảnh hưởng đến chức năng của các
thiết bị khí nén, điện và điện tử. Đặc biệt cabin và phòng điều hành cần được trang bị hệ thống
điều hoà và sử dụng các vật liệu bền chống chịu ăn mòn như thép không gỉ (inox) và nhựa để
hạn chế tác động của nhiệt độ và độ ẩm cao. Đường ống và các thành phần khác của hệ thống
màng lọc cần phù hợp với đặc tính nước chế biến (độ mặn, nhiệt độ, thành phần hoá học). Thép
không gỉ chất lượng cao hoặc vật liệu tổng hợp bền sunfat tương tự như PVC, PP hoặc PE (có
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thể cả PVDF) đều phù hợp. Thép đen hoặc inox loại thấp không phù hợp để vận hành liên tục.
Nếu sử dụng nhựa thì các đặc tính như chịu nhiệt, chống UV và chịu lực là rất quan trọng. Ống
PVC dễ bị giòn do tia cực tím ngoài trời và do đó dễ vỡ. Việc lựa chọn vật liệu cần được thảo
luận rõ ràng tùy theo địa điểm lắp đặt trước khi xây dựng hệ thống màng lọc.
Cần bố trí nhân viên đã qua tập huấn hoặc đã được hướng dẫn về hệ thống lọc để vận hành nhà
máy xử lý nước thải. Nhìn chung chỉ cần 1 - 2 nhân viên kỹ thuật đã qua đào tạo để vận hành hệ
thống xử lý nước thải vào ban ngày và đề xuất dùng hệ thống điều hành từ xa vào ban đêm. Nhà
máy có thể được vận hành liên tục dưới các điều kiện thiết lập khác nhau và được ghi chép liên
tục nhờ hệ thống quản lý tự động. Dữ liệu sau đó được phân tích và đánh giá tại chỗ hoặc truyền
về trung tâm chuyên dụng qua Internet.
Việc giải quyết vấn đề phát sinh chỉ có thể được thực hiện tại chỗ bằng nhân sự có trình độ
chuyên môn mà không thể dùng thiết bị giám sát từ xa. Do đó, cần có dịch vụ dự phòng trong
trường hợp khẩn cấp.

4.4.5 Nghiên cứu điển hình tại khu công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ, Việt Nam
Cách tiếp cận bền vững với tài nguyên càng ngày càng quan trọng và do đó thu hút sự chú ý của
các ngành công nghiệp và công chúng ở các nước mới nổi và đang phát triển. Từ ví dụ của nhà
máy bia ở Việt Nam (xem Chương 4.4.1), ta dễ dàng nhận thấy các nguyên liệu thô có giá trị
(dung dịch xút và các phụ gia) và nhiệt thường bị mất đi. Việc sử dụng phương pháp lọc màng
cho thấy đây giải pháp thay thế bền vững nhằm duy trì liên tục dung dịch xút chính. (xem
Hình 4.19)

Trang 80

Dung dịch xút chính
NaOH 3 %, 80 °C
Không liên tục

Dung dịch xút chính

Châm hóa chất

NaOH 3 %, 80 °C

Xút sạch
< 3 %,
khoảng
30 °C

Liên tục
Hệ thống màng lọc

Bể lắng

Bùn thải (chất thải)

Hình 4.19:

Xút sạch
3 %,
khoảng
70 °C

Chất cô đặc (chất thải)

Phương pháp thông thường nhằm tái sử dụng xút (trái) và tiềm năng sử dụng công nghệ lọc
màng (phải) trong dung dịch xút bẩn không chứa nhôm

Khái niệm thu hồi dung dịch xút đã qua sử dụng từ máy rửa chai công suất 9.000 chai một giờ
và thời gian vận hành 6 ngày trong tuần được miêu tả trong Hình 4.20. Các chất tạp nhiễm (cặn
bia, nhãn chai, chất kết dính) và các chất cặn khác từ các chai bẩn được đưa vào máy rửa chai
hàng ngày và tích tụ trong suốt thời gian vận hành. Ngoài thời gian vận hành, các chất tạp
nhiễm hưu cơ được nhận dạng dưới 2 thông số tổng là COD và chất rắn lơ lửng SS, đây là 2
thông số quyết định thời gian thay xút.

Hình 4.20:

Thiết kế cơ sở cho quá trình tái sử dụng xút
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Các chất tạp nhiễm hòa tan hoặc lơ lửng có thể tiếp tục được phân tách và thải ra ngoài bằng
màng lọc, trong khi dung dịch sau lọc (dòng lọc permeate) và các phụ gia được đưa về khu vực
rửa chính ở nhiệt độ vận hành 70 - 80 °C. Khả năng thu hồi của màng đối với từng thành phần
được xác định bởi kích thước lỗ màng. Giải pháp này áp dụng cho dung dịch xút đã qua sử dụng
và không bị nhiễm kim loại.
Nhôm từ các nhãn chai tan trong dung dịch xút dưới dạng muối nhôm và không phụ thuộc vào
nhãn hoặc hình dạng chai (là đặc thù riêng của từng công ty). Dung dịch xút đã qua sử dụng có
nồng độ nhôm hòa tan cao không thể tách bằng màng lọc mà chỉ có thể loại bỏ bằng phương
pháp kết tủa.
Nghiên cứu điển hình thứ hai là quá trình thu hồi protein và dung dịch NaOH từ dòng thải chế
biến mang tính kiềm của quá trình hóa ướt nhằm chiết tách Chitin từ vỏ tôm (xem Chương
4.4.1). Hình 4.21 miêu tả dòng khối lượng và giải pháp thu hồi.

(Eth, NaOH)

Hình 4.21:

Thiết kế cơ sở cho quá trình thu hồi protein

Để xử lý dòng thải chứa protein và mang tính kiềm này, nước thải cần được tách khỏi các dòng
thải khác của quá trình sản xuất. Dòng phụ từ quá trình khử protein được tách khỏi màng lọc
bằng kích thước lỗ màng cụ thể trong dung dịch NaOH đã lọc và pha concentrate chứa protein
và các chất tạp nhiễm hữu cơ. Dòng lọc được tái sử dụng cho lần tách chiết tiếp theo. Các thử
nghiệm cũng đã chứng minh tính phù hợp của nó khi làm phân bón hữu cơ cho các loại rau lấy
lá. Pha concentrate chứa hàm lượng protein thô cao và rất phù hợp làm nguồn protein thay thế
trong chăn nuôi gia súc.

Trang 82

4.4.6 Tài liệu tham khảo
Jakobs, Baumgarten 2002.Jakobs, D., Baumgarten, G.:„Nanofiltration of nitric acid solutions from
picture tube production“ (Lọc nano dung dịch axit nitric từ quá trình sản xuất đèn hình). Trong:
Desalination 145, trang 65 - 68, 2002.
DWA Themen 2007.DWA (Hrsg.): „Aufbereitung von Industrieabwasser und Prozesswasser mit
Membranverfahren und Membranbelebungsverfahren“ (Xử lý nước thải công nghiệp và nước
công nghiệp bằng phương pháp lọc màng và phương pháp hoạt hóa lọc màng). Hiệp hội quản lý
nước, nước thải và chất thải Đức DWA, Tháng 11/ 2007- ISBN13: 978-3-940173-28-7.
Fleming et al. 1997.Flemming, H.-C., Schaule, G., Griebe, T., Schmitt, J., Tamachkiarowa,
A.:„Biofouling - the Achilles heel of membrane processes“ (Tắc nghẽn sinh học– Gót chân a-sin
của các quy trình màng lọc). In : Desalination 113, Chủ điểm 2-3, trang 215 - 225, 1997.
Melin, Rautenbach 2007. Melin, Th. Rautenbach, R.:„Membranverfahren - Grundlagen der Modul- und
Anlagenauslegung“ (Phương pháp lọc màng - Cơ sở thiết kế mô-đun và hệ thống). Springer
Verlag: Berlin Heidelberg New York, 3., bản cập nhật và mở rộng, 2007 - ISBN 978-3-54000071-2.
Nguyen et al. 2014.Nguyen, L. Q. T.; Lippich, H.; Wagner, M.; Cornel, P.; Lutze, R.; Engelhart,
M.:„Protein separation from alkaline process water of shrimp waste processing industry using
membrane filtration“(Tách protein khỏi nước công nghiệp chứa kiềm của ngành công nghiệp chế
biến tôm bằng cách sử dụng phương pháp lọc màng).Trong :Tạp chí hóa học Việt Nam, Tập 52,
Chủ điểm 2, trang 174 - 178, 2014.
Voigt 2005.Voigt, I.:„Nanofiltration mit keramischen Membranen“ (Lọc nano bằng màng lọc gốm sứ).
Trong:Hóa học Kỹ thuật Công nghệ 77, trang 559-564, 2005.
Weber et al. 2003.Weber, R., Chmiel, H.;Mavrov, V.:„Characteristics and application of new ceramic
nanofiltration membranes“(Đặc điểm và ứng dụng các màng lọc nano gốm sứ mới). Trong:
Desalination 157 (1-3), trang113-125, 2003.
Pahl et al. 2000. Pahl M. H., Wöhler, M.; Bosch, H.:„Flaschenreinigung in Brauereien“(Làm sạch chai ở
các nhà máy bia). Nhà xuất bản Shaker: Aachen, 2000.

Trang 83

5

QUẢN LÝ NƢỚC THẢI TẬP TRUNG

Quản lý nước thải phân tán và tập trung phải song hành cùng nhau, đặc biệt là ở các khu công
nghiệp và các khu đô thị có nhiều ngành công nghiệp. Các đơn vị vận hành, khai thác cơ sở hạ
tầng xử lý nước thải tập trung, bao gồm hệ thống thu gom, nhà máy xử lý nước thải tập trung và
các hạng mục kỹ thuật như giếng nâng, van, máy bơm v.v, phải đảm bảo công tác vận hành an
toàn và bền vững (xem Chương 5.1). Theo đó, đơn vị vận hành sẽ quyết định các giá trị ngưỡng
về lưu lượng nước thải và thành phần nước thải, đặc biệt là đối với các đơn vị xả nước thải công
nghiệp. Các yêu cầu này phải được đơn vị vận hành giám sát theo quy trình nhất định (xem
Chương 5.2). Do đó cần phải lắp đặt phòng thí nghiệm trung tâm và tiêu chuẩn phân tích để xác
định các thông số cần quan trắc (xem Chương 5.3).
Ngoài ra, quản lý nước thải tập trung còn bao gồm xử lý bùn thải phát sinh từ nhà máy xử lý
nước thải tập trung (và từ các trạm xử lý phân tán). Để xử lý, tái chế và và có thể thải bỏ bùn
thải thì đơn vị vận hành cần phải xây dựng và triển khai khái niệm xử lý bùn thải phù hợp (xem
Chương 6).

Các yêu cầu vận hành bền vững nhà máy xử lý nƣớc thải tập trung

5.1

Có nhiều yêu cầu đối với đơn vị vận hành trạm xử lý nước thải phân tán và đặc biệt là nhà máy
xử lý nước thải tập trung (hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý nước thải) với mục tiêu chính
là để các đơn vị vận hành có thể vận hành các hệ thống xử lý nước thải một cách bền vững, tuân
thủ đúng các yêu cầu xả nước thải (xem Chương 3.2.3 áp dụng cho Việt Nam). Bao gồm các nội
dung như sau:


Khái niệm xử lý nước thải
o

Lập kế hoạch, xây dựng, vận hành và bảo dưỡng các hạng mục xử lý nước thải và
Ghi chép các dữ liệu liên quan,

o

Quan trắc nước thải/ thực hiện các hướng dẫn về xử lý nước thải,

o

Giám sát đơn vị xả thải gián tiếp,

o

Thực hiện đấu nối cho khách hàng,

o

Cung cấp và bảo dưỡng các vật liệu vận hành (công cụ, phương tiện đo lường và thí
nghiệm, trang thiết bị bảo hộ cá nhân...),

o


Lên kế hoạch chi phí dự phòng (phí),

Quản lý và lập kế hoạch nhân sự, bao gồm
o

Xác định cơ cấu nhân sự,

o

Tổ chức và thực hiện cung ứng nhân sự dự phòng đảm bảo yêu cầu công việc
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Quản lý nguyên vật liệu, bao gồm
o

Cung cấp vật liệu và trang thiết bị vận hành,

o

Bàn giao và dịch vụ đi kèm,



Lập kế hoạch tài chính và mua sắm,



Vấn đề hợp đồng và pháp lý,



Quan hệ công chúng và dịch vụ khác hàng,



Thu hồi đất và quyền thi công công trường.

(theo DWA-M 1000)
Việc lập kế hoạch tài chính là một trong những nội dung của “Hướng dẫn mô hình hóa tài
chính”. Các mục nhỏ của chương sau đây sẽ giới thiệu khái quát về các khái niệm lập kế hoạch
nhân sự, quản lý nguyên vật liệu và năng lượng.

5.1.1 Lập kế hoạch nhân sự
Lập kế hoạch nhân sự chủ yếu là về điều chỉnh về mặt số lượng cũng như chất lượng nhân sự
phù hợp với các yêu cầu hoạt động, với mục tiêu là có đủ nhân sự vào đúng thời điểm ở đúng vị
trí để có thể hoàn thành các nhiệm vụ nhất định về vận hành nhà máy xử lý nước thải. Cần lưu ý
đến kế hoạch tài chính dựa theo kinh phí hạn chế trong quá trình lập kế hoạch nhân sự.
Bên cạnh các nội dung khác thì kế hoạch nhân sự còn bao gồm các tiểu kế hoạch như sau:


Quy hoạch nhân sự hiện nay,



Lập kế hoạch nhu cầu nhân sự,



Lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự,



Lập kế hoạch phát triển nhân sự, và



Lập kế hoạch sử dụng nhân sự.

(Bröckermann 2012, Ridder 2013)
Khi sử dụng nhân sự trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải thì đơn vị vận hành nhà
máy xử lý nước thải cần lưu ý quy định rõ ràng nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm và thông
báo cho các cá nhân liên quan. Để làm được điều này, đơn vị vận hành nhà máy xử lý nước thải
cần:


Mô tả hoạt động theo sơ đồ tổ chức,



Nêu rõ các nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm của từng nhân viên, ví dụ mô tả vị trí
công việc và chức năng,



Quy định về thay thế,



Quy định về đào tạo và bồi dưỡng nhân sự.

(DWA-A 199-1)
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5.1.2 Quản lý nguyên vật liệu
Mục tiêu quản lý nguyên vật liệu là để tiến hành mua sắm các nguyên vật liệu, phụ tùng thay thế
cũng như các trang thiết bị vận hành và kinh doanh theo số lượng và chất lượng yêu cầu để đảm
bảo vận hành ổn định và bền vững hệ thống xử lý nước thải. Ở đây bao gồm mua sắm và lưu
kho các nguyên vật liệu.
Ở khía cạnh này, nguyên vật liệu vận hành là các nguyên vật liệu cần thiết để đảm bảo nhà
máy xử lý nước thải vận hành tốt và các vật liệu hao mòn. Ví dụ, trong phạm vi cơ sở hạ tầng
xử lý nước thải thì các loại nguyên vật liệu này bao gồm: nhớt, xăng dầu, vật liệu đốt, chất tẩy
rửa, chất tạo kết tủa, phụ gia keo tụ và hóa chất phòng thí nghiệm. Phụ tùng thay thế được hiểu
là tất cả các linh kiện có để thay mới. Trang thiết bị vận hành và kinh doanh là gồm tất cả
các thiết bị, công cụ và trang bị bảo hộ hoặc toàn bộ tài sản.
Các nguyên vật liệu vận hành và phụ tùng thay thế quan trọng phải được dự trữ đủ số lượng và
chất lượng, trong đó cần lưu ý bổ sung kịp thời trong kho. Cần lưu ý đến thời gian giao hàng
của nhà cung cấp. Số lượng tồn kho phải được ghi chép và quản lý thông qua hệ thống cơ sở dữ
liệu, bao gồm các dữ liệu sau: nhập vào, sử dụng và nơi lưu kho. (DWA-A 199-4).

5.1.3 Bảo dƣỡng – Kiểm tra, bảo trì và sửa chữa
Kế hoạch bảo dưỡng có thể phân biệt giữa bảo dưỡng dự phòng tuỳ điều kiện vật chất và bảo
dưỡng phục hồi. Việc phân biệt loại bảo dưỡng có ảnh hưởng đáng kể lên phạm vi bảo dưỡng.
Đơn vị vận hành cần sử dụng các kế hoạch kiểm tra và bảo trì để xác định và cập nhật công tác
kiểm tra và bảo trì theo các khoảng thời gian tương ứng. Các khoảng thời gian kiểm tra và bảo
dưỡng có thể được xác định theo thời gian, giai đoạn vận hành, theo từng trường hợp hoặc kết
hợp các yếu tố trên. Phạm vi bảo dưỡng cần dựa trên kết quả hoạt động của các thiết bị cũng
như trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc rủi ro hư hỏng. Nhìn chung cần xác định và cập nhật
các hoạt động bảo dưỡng định kỳ hoặc bảo dưỡng theo kế hoạch, quy định rõ các nhiệm vụ
trước và sau bảo trì (DWA-A 199-4).
Các công việc kiểm tra bao gồm:


Kiểm tra bằng mắt thường hoặc nghe,



Kiểm tra chức năng,



Kiểm tra nhớt,



Đo hiệu suất, hao mòn và độ rung,



Kiểm soát áp suất, nhiệt độ và tốc độ.
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Các công việc bảo trì bao gồm:


Vệ sinh,



Bảo dưỡng,



Cài đặt,



Điều chỉnh và tái điều chỉnh,



Thay nhớt,



Thay các bộ phận bị mòn.

Công việc sửa chữa bao gồm:


Sửa chữa theo yêu cầu,



Lập kế hoạch và mua sắm nguyên vật liệu và tuyển dụng nhân sự,



Triển khai công tác chuẩn bị,



Thực hiện các biện pháp sửa chữa, kiểm tra chức năng cũng như



Nghiệm thu và thông báo hoàn thành.

(DWA-A 199-4)

5.1.4 Xử lý các sự cố vận hành
Đơn vị vận hành cần phải đưa ra các biện pháp phòng ngừa các sự cố hoạt động. Trong đó, có
thể xảy ra các sự cố như sau:


Hỏng hóc các hạng mục và thiết bị quan trọng,



Nguy cơ cháy nổ,



Gây ra tình trạng cá chết trong nguồn nước tiếp nhận,



Hở, rò rỉ khí ga,



Mất điện,



Nước thải đầu vào chứa các chất độc hại và ức chế,



Nguy cơ nổ do nước thoát vào hệ thống thoát nước,



Thời tiết khắc nghiệt.

Nếu các sự cố nêu trên hoặc tương tự xảy ra trong quá trình hoạt động của một hệ thống xử lý
nước thải thì về phía đơn vị vận hành trước hết cần xác định các hướng xử lý, như:


Xác định, thu thập và đánh giá các tác động của các sự cố hoạt động,



Có kế hoạch báo động và xử lý rủi ro với các chuỗi thông báo để xác định các kênh
truyền thông đến các đơn vị nội bộ và bên ngoài,



Hướng dẫn phối hợp với các đơn vị bên ngoài, như các cơ quan chức năng,



Sử dụng các biện pháp khẩn cấp,



Xác định nguyên nhân,



Giải quyết sự cố hoạt động.

(DWA-A 199-4)
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5.1.5 An toàn lao động và phòng chống tai nạn
Đơn vị vận hành phải đưa ra các quy định và các biện pháp để đảm bảo an toàn cho người lao
động tại nơi làm việc và phòng tránh tai nạn. Bao gồm các quy định như sau:


Lập bản phân tích rủi ro và tài liệu hoá,



Kiểm tra các trang thiết bị xem có nguy cơ tai nạn và khiếm khuyết nào không, đưa ra
các biện pháp nếu cần,



Phân phát và hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị bảo vệ và an toàn lao động,



Thử sơ cứu, kiểm tra trang thiết bị an toàn lao động đảm bảo về số lượng, chức năng và
hư hỏng,



Hướng dẫn khi làm việc gần các thiết bị điện,



Hướng dẫn khi làm việc ở các khu vực có nguy cơ cháy nổ,



Hướng dẫn khi tiếp xúc với các chất nguy hiểm,



Hướng dẫn xử lý trong trường hợp tai nạn,



Các biện pháp phòng cháy chữa cháy.

(DWA-A 199-1)
Các rủi ro trong nhà máy xử lý nước thải phần lớn là:


Khí ga và hơi có nồng độ độc hại cao, đặc biệt là khí mê tan, khí H2S và khí CO2,



Thiếu oxy do bị các khí ga khác xâm nhập,



Các chất lỏng, hơi và khí ga dễ cháy hoặc hỗn hợp nổ,



Vi trùng trong nước thải, bùn thải và khí phun,



Các chất ăn mòn, kích thích hoặc nguy hại cho môi trường.

Còn có các nguy hiểm khác, đặc biệt là trong khu vực nhà máy xử lý nước thải do bị rơi ngã
hoặc chết đuối, do đó cần thực hiện các biện pháp an toàn lao động phù hợp (DWA-A 199-1).

5.2

Khái niệm quan trắc

Mục tiêu quan trọng nhất của việc quan trắc hệ thống xử lý nước thải trong các khu công nghiệp
là theo dõi việc tuân thủ các giá trị giới hạn xả theo quy định pháp luật cũng như đảm bảo hoạt
động tốt cho các nhà máy xử lý nước thải và các hệ thống thoát nước. Khái niệm bao gồm các
mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và mục đích giám sát.
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Mục tiêu quan trắc chung:


Bảo vệ cộng đồng trước các nguy cơ rủi ro và thiệt hại;



Bảo vệ nguồn nước tiếp nhận và tài nguyên nước ngầm tự nhiên;



Bảo vệ tài nguyên nước sạch;



Bảo vệ sức khỏe của cán bộ vận hành hệ thống nước thải;



Bảo vệ và bảo đảm khả năng hoạt động của các nhà máy xử lý nước thải; bảo đảm và
nâng cao hiệu quả tiết kiệm chi phí của các hệ thống xử lý nước thải;



Phòng tránh các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý, tận dụng và thải bỏ bùn thải.

Mục tiêu quan trắc cụ thể:


Các cơ quan chính quyền kiểm soát việc tuân thủ các giá trị giới hạn xả thải theo quy
định của pháp luật và sử dụng các kết quả quan trắc để thực thi pháp luật;



Quan trắc và kiểm soát quy trình nhà máy xử lý nước thải và các hệ thống thoát nước
bao gồm quan trắc tự động để theo dõi các giá trị giới hạn pháp lý;



Quan trắc các đơn vị xả gián tiếp về việc tuân thủ các nồng độ và/hoặc tải lượng xả gián
tiếp đã thỏa thuận;



Quan trắc các thông số để định kích thước và/hoặc tối ưu hóa hoạt động của nhà máy xử
lý nước thải (lưu lượng nước thải, nồng độ, tải lượng);



Thực hiện phân bổ chi phí hoạt động liên quan đến các đơn vị xả gián tiếp để thu phí;



Xác định các dòng xả trái phép chất độc hại;



Định vị cửa thu nước mưa trong hệ thống thu gom và xác định các lưu lượng khác như
như nước ngầm, thủy triều, nước mưa;



Định vị lưu lượng xả thải trái phép nước thải vào hệ thống thu gom nước mưa.

Về cơ bản ta cần xây dựng các biện pháp quan trắc chính xác và chi tiết để có thể đảm bảo các
kết quả quan trắc thu được là các kết quả điển hình và đáng tin cậy. Do đó, các biện pháp quan
trắc này có thể là lấy mẫu đơn lẻ, hoặc lấy mẫu theo đợt và phân tích hoặc các chương trình
quan trắc phức tạp và dài hạn. Các mục nhỏ sau đây sẽ mô tả về các yếu tố quan trọng cần lưu ý
khi lập kế hoạch cho các chương trình quan trắc.
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5.2.1 Đăng ký xả thải gián tiếp
Cần lập sổ đăng ký đơn vị xả gián tiếp để hỗ trợ lập kế hoạch, triển khai và đánh giá hoạt động
quan trắc cũng như xây dựng và cập nhật liên tục các chiến lược quan trắc cho các hệ thống xử
lý nước thải của các khu công nghiệp. Ngoài ra, các kết quả quan trắc sẽ được dùng để cập nhật
vào sổ đăng ký xả thải gián tiếp.
Sổ đăng ký xả gián tiếp ghi lại các thông tin của tất cả các lô đất và nhà máy sản xuất công
nghiệp có ảnh hưởng đến việc vận hành kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải, tuân thủ các giá
trị ngưỡng pháp lý, thu phí nước thải cũng như các công tác hành chính khác.
Sau đây là các dữ liệu cần ghi vào sổ đăng ký và nên cập nhật thường xuyên:


Thông tin về công ty
(ví dụ số lô, tổng diện tích, diện tích công trình và các diện tích xây dựng khác, khu vực
cây xanh);



Thông tin sản xuất
(ví dụ ngành nghề sản xuất kinh doanh/loại sản phẩm được sản xuất; số lượng lao động;
lưu ý về các khác biệt theo mùa nếu cần);



Thông tin liên lạc của người chịu trách nhiệm
(ví dụ Ban quản lý, người phụ trách các nhiệm vụ nhất định, ban quản lý nước thải
v.v.);



Các thông tin liên quan đến nước thải, như
o

Hệ thống xử lý nước thải phân tán
(có/không có, công nghệ xử lý, hiện trạng),

o

Xác định các vị trí xả nước bẩn và nước mưa vào hệ thống thoát nước tập trung,

o

Tiêu thụ nước sạch
(từ hệ thống cấp nước sinh hoạt và giếng),

o

Lưu lượng nước thải
(Các dữ liệu phân tích và lưu lượng nước thải do nhà máy cung cấp được xác minh
bằng các dữ liệu đo hoặc ước tính dựa trên lượng tiêu thụ nước sạch và/hoặc nước
sản xuất, có cân nhắc lưu lượng nước thải riêng của các quy trình sản xuất phức
tạp),
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o

Chất lượng nước thải
(Dữ liệu từ các công ty, dữ liệu quan trắc và dữ kiện lịch sử về các thông số nước
thải quan trọng nhất như BOD, COD, TSS, NH4-N, TN, TP cũng như các thông tin
về các thành phần đặc biệt phục vụ sản xuất (ví dụ kim loại nặng, chất gây ô nhiễm
hữu cơ, các chất độc hại),

o

Tính toán tải lượng dự kiến BOD, COD...

Cần phải cấp một mã số định danh cho từng công ty, mã số này sẽ giữ nguyên, ngay cả khi thay
đổi chủ sở hữu hoặc chuyển đổi quyền sử dụng để đảm bảo duy trì kết nối với các hệ thống thẻ
và/hoặc hệ thống thông tin địa lý (GIS). Đặc biệt là đối với các khu công nghiệp lớn và phức tạp
để bảo đảm truy xuất dữ liệu nhanh và rõ ràng.
Sau đây là các phương án lập sổ đăng ký xả gián tiếp:
a) Dạng bảng biểu đơn giản có các cấp độ tính toán, ví dụ như tính toán tải lượng (các
chương trình tính toán bảng biểu như Excel);
b) Các hệ thống cơ sở dữ liệu;
c) Các hệ thống cơ sở dữ liệu kết nối với GIS.
Một phương án khác là kết nối sổ đăng ký xả gián tiếp với hệ thống đăng ký khác, ví dụ như sổ
đăng ký thoát nước, sổ đăng ký rác thải, sổ địa bạ, hoặc với cơ sở dữ liệu khác như với hệ thống
tính phí nước thải, cũng như cơ sở dữ liệu quan trắc và với hệ thống quan trắc (nếu có) mà giúp
kết hợp với các đo đạc thực tế.
Hình 5.1 thể hiện minh họa trực quan GIS của tải lượng COD của một đơn vị xả gián tiếp có
đăng ký, dựa trên ví dụ khu công nghiệp Trà Nóc (Cần Thơ, Việt Nam).
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Hình 5.1:

Ví dụ minh họa trực quan GIS cơ cấu đơn vị xả thải; tải lượng COD của khu công nghiệp
Trà Nóc ở Cần Thơ, Việt Nam

5.2.2 Thông số nƣớc thải
Các thông số nước thải cần xem xét quan trắc phụ thuộc chủ yếu vào mục tiêu quan trắc (xem
Chương 5.2.3.1) và nguồn gốc nước thải.
Sau đây là những khuyến nghị tùy theo mục tiêu đặt ra:
a) Để giám sát các giá trị giới hạn theo quy định tại QCVN 40:2011/BTNMT trong trường
hợp quan trắc bởi đơn vị bên ngoài (thông qua cơ quan chức năng) và trong trường hợp
quan trắc tự động:
o

Cần theo dõi các thông số chính là: BOD5, COD, TSS, TP, TN, pH, nhiệt độ, màu
và hàm lượng mầm.

o

Các thông số khác phụ thuộc vào nguồn gốc nước thải, và trong bối cảnh dự án thì
còn tuỳ theo thành phần dự kiến (ví dụ như kim loại nặng, PCB, thuốc trừ sâu v.v)
và thông số tới hạn được quy định bổ sung trong giấy phép nếu có.

b) Quan trắc tự động hệ thống nước thải (để tuân thủ các quy định xả gián tiếp cũng như
để thực hiện biện pháp an toàn đảm bảo vận hành tốt nhà máy xử lý nước thải)
o

Thông số tương tự a),

o

Thông số để kiểm soát hoạt động nhà máy xử lý nước thải tùy theo công nghệ xử lý
(ví dụ oxy hòa tan, pH, độ dẫn điện, lưu lượng nước thải, chỉ số bùn v.v),

o

Thông số để đảm bảo xử lý bùn thải theo đúng quy định.
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c) Quan trắc tự động tại nhà máy xử lý nước thải bằng cách đo thông số mang tính chỉ
thị (quan trắc chỉ tiêu và quan trắc theo sự kiện)
Các thông số mang tính chỉ thị là các thông số phù hợp để đánh giá liên tục hoặc gần
như liên tục mức độ tuân thủ hoặc sai lệch so với yêu cầu (giá trị ngưỡng và giá trị hoạt
động) – đo thực tế. Các giá trị quan trắc có thể tương quan với thông số yêu cầu nhất
định hoặc biểu thị các sự cố (ví dụ như nhiễm độc). Trong trường hợp giá trị đo được
vượt hoặc nằm dưới ngưỡng tới hạn nhất định thì hệ thống sẽ có tín hiệu cảnh báo, thiết
bị mẫu tự động được kích hoạt - quá trình điều khiển có thể được thực hiện thủ công
hoặc tự động. Các thông số được phân tích liên tục có thể là:
o

Đo độ độc tính(ví dụ NitriTox ),

o

Đo TOC và TN (ví dụ QuickTOCultra, QuickTNbultra),

o

BOD ngắn hạn (BioMonitor),

o

Đo nồng độ NH4,

o

ORP - Khả năng khử ôxy hóa, độ dẫn điện,

o

H2S (ví dụ trong trạm bơm nước thải).

d) Quan trắc hệ thống thu gom nước mưa xác định các nguồn xả thải trái phép
o

ví dụ, đo liên tục các thông số như ôxy hòa tan, pH, ORP, tính dẫn điện.

e) Quan trắc về an toàn và sức khoẻ tại chỗ làm, như
o

Đo thông số H2S tại các khu vực kín như trạm bơm, xử lý nước thải bằng phương
pháp cơ học hoặc xử lý bùn thải,

o

Kiểm tra vệ sinh.

5.2.3 Thu mẫu
Thu mẫu là một trong các tiêu chí quan trọng nhất quyết định tính đại diện của kết quả quan
trắc. Mẫu thu được không có tính đại diện có thể dẫn đến kết quả quan trắc bị sai khác rất nhiều.
Do đó, lập kế hoạch thu mẫu tốt là điều kiện tiên quyết quan trọng để đảm bảo các kết quả quan
trắc có tính đại diện.
Tổng quan các khía cạnh cần lưu ý khi lập kế hoạch và thực hiện thu mẫu, được tóm tắt trong
Bảng 5.1.
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Bảng 5.1:

Tiêu chí lập kế hoạch thu mẫu

Tiêu chí

Phương tiện mẫu

Thông số

Vị trí thu mẫu

Thời điểm

Tần suất

Thời gian thu mẫu
Phương pháp thu
mẫu

Kỹ thuật thu mẫu

Khác

Đối tƣợng
Nước/nước thải
Bùn
Màng sinh học trong hệ thống nước thải
Khí ga/không khí
Hóa học
Sinh học
Vật lý
Lưu lượng dòng chảy,lưu lượng kế, các
yếu tố khác
Điểm xả thải gián tiếp
Nước thải đầu vào/ ra tại nhà máy xử lý
nước thải
Hệ thống thoát nước (nước thải, nước
mưa, và kết hợp
Các bước xử lý nước thải
Nguồn tiếp nhận
Thường xuyên/ liên tục
Trong ngày (sáng, trưa, tối, đêm)
Trong tuần (ngày làm việc, cuối tuần,
ngày lễ)
Trong năm (mùa mưa/mùa khô, mùa hè,
mùa đông...)
Theo sự kiện
Liên tục/định kỳ; theo thời gian và/hoặc
theo lưu lượng hoặc theo sự kiện
Các mẫu ngẫu nhiên hoặc mẫu hỗn hợp
theo giờ, ngày, tuần hoặc chiến dịch đo
lường x lần/đơn vị thời gian
Thường xuyên/ liên tục, tùy theo yêu cầu
Các chiến dịch thu mẫu đơn
Khi có bất thường (theo sự kiện)
Mẫu ngẫu nhiên
Mẫu ngẫu nhiên có chọn lọc
Mẫu hỗn hợp (2 giờ, 24 giờ..., lưu lượng
hoặc tỉ lệ thời gian)
Thủ công, ví dụ như thiết bị lấy trầm tích
Tự động, ví dụ thiết bị thu mẫu tự
động/bơm
Các ảnh hưởng tạm thời như thoát ngược
do thủy triều, nước ngầm, nước mưa
Hóa bùn/tích đọng rác thải
Hiện trạng hệ thống thu gom, đặc tính
dòng chảy

Ảnh hƣởng và phụ thuộc
Xác định phương pháp và kỹ
thuật thu mẫu

Xác định:
- Phương pháp/kỹ thuật thu mẫu
- Chuẩn bị, lưu trữ và bảo quản
mẫu

Tuỳ theo mục tiêu quan trắc đặt
ra và các điều kiện khác như khả
năng tiếp cận, an toàn...

Tuỳ theo mục tiêu quan trắc đặt
ra và các điều kiện khác như giai
đoạn sản xuất

Tuỳ theo mục tiêu quan trắc đặt
ra, ảnh hưởng đến nguồn nước
thải, phương pháp thu mẫu

Tuỳ theo mục tiêu quan trắc đặt
ra
Tuỳ theo mục tiêu quan trắc đặt
ra; xác định lựa chọn thiết bị thu
mẫu
Phụ thuộc vào phương tiện,
phương pháp và các điều kiện
khác
Ảnh hưởng đến điểm quan trắc về
giờ quan trắc, tần suất và thời
gian, phương pháp và thiết bị
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5.2.3.1 Loại mẫu và thông số mẫu
Loại mẫu cũng như thông số quan trắc đặc biệt có ảnh hưởng đến sự lựa chọn thiết bị thu mẫu
hoặc thiết bị đo (xem Chương 5.2.3.3), bao gồm việc lựa chọn thiết bị thu mẫu, và nếu cần thiết,
cả xử lý sơ bộ mẫu tại chỗ cũng như lưu trữ mẫu trong thời gian trước khi về đến phòng thí
nghiệm hoặc thực hiện phân tích. Áp dụng chiến lược và lập kế hoạch khác khi sử dụng thiết bị
quan trắc di động (xem Chương 5.2.5.1).
Tùy theo thông số và thời gian vận chuyển và lưu trữ dự kiến của mẫu, cần phải có các biện
pháp bảo quản mẫu tại chỗ để đảm bảo các thông số cần xác định không bị thay đổi. Việc xử lý
sơ bộ để bảo quản mẫu tại chỗ là cần thiết đối với các thông số như NH4-N và BOD5 bởi vì các
thông số này có thể thay đổi liên tục trong bình chứa mẫu do hoạt động của vi sinh. Các biện
pháp phù hợp để tránh biến đổi mẫu là tuỳ thuộc theo thông số quan trắc và khoảng thời gian từ
khi thu mẫu đến khi về tới phòng thí nghiệm như sau:


Quá trình thu mẫu phải kín ôxy,



Tách sinh khối tại chỗ (bằng cách lọc, đặc biệt với một số thông số nhất định như NH 4N, NO3-N),



Thêm các chất ổn định phù hợp,



Giữ lạnh và vận chuyển ở nhiệt độ < 4 °C (tránh nắng).

Ở các khu vực khí hậu nóng ẩm như Việt Nam thì việc phân hủy sinh học có thể diễn ra rất
nhanh do đó bắt buộc phải giữ lạnh và tránh nắng sau khi thu mẫu để đạt được kết quả quan trắc
mang tính chỉ thị. Nếu cần phân tích nhiều thông số khác nhau trong một mẫu và nếu cần thiết
thì mẫu đó phải được chia vào nhiều lọ khác nhau và được xử lý sơ bộ tại chỗ bằng các biện
pháp khác nhau. Các biện pháp xử lý sơ bộ tại chỗ cho từng mẫu cần phải được thảo luận cụ thể
với phòng thí nghiệm trước đó.
Nếu có biên pha giữa các mẫu khác nhau (ví dụ nước/bùn) thì ta cần đảm bảo các loại mẫu được
thu riêng biệt. Thu mẫu dự kiến và phân tích màng sinh học trên bề mặt (giếng thu và mương
nước thải) có thể xác định được một số chất gây ô nhiễm trong biofilm. Kim loại nặng trong
nước thải tích tụ ở biofilm tùy thuộc vào nồng độ và dấu vết chất gây ô nhiễm cho phép lần
theo tuyến cống từng bước để xác định khu vực xả thải và tìm ra đơn vị xả thải gây ô nhiễm
(Block 2009).
Việc xác định oxy hòa tan DO, giá trị pH và nhiệt độ nước thải về nguyên tắc phải được thực
hiện tại chỗ.
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5.2.3.2 Vị trí thu mẫu
Vị trí thu mẫu về cơ bản phụ thuộc vào mục tiêu quan trắc cũng như những điều kiện khác. Thu
mẫu trực tiếp các đơn vị xả thải gián tiếp cần được ưu tiên thực hiện bằng phương pháp thu mẫu
ngẫu nhiên chọn lọc và thu trực tiếp tại các ống xả hoặc tại giếng thăm trước ống xả tương ứng.
Nếu không thể thực hiện được thì phải thu các mẫu ngẫu nhiên có chọn lọc hoặc mẫu hỗn hợp
tại các hố ga thoát nước trước và sau điểm xả, để có thể ước đoán được ảnh hưởng của các ống
xả gián tiếp thông qua phương pháp tính chênh lệch.
Khi lựa chọn vị trí thu mẫu, cần lưu ý các điều kiện mô tả ở Chương 5.2.3.4, để tránh bị sai lệch
mẫu, ví dụ như do bị pha loãng hoặc nước chảy ngược.

Hình 5.2:

Vị trí thu mẫu trong hệ thống xử lý nước thải (theo Rudolph cùng các cộng sự 2012,
Hölscher 2012)

Việc thu mẫu trong hệ thống thoát nước được ưu tiên thực hiện tại các hố ga hoặc ở nút giao
trong trường hợp hệ thống thu gom kín. Nếu thu mẫu ở hệ thống thu gom hở thì cần lưu ý đảm
bảo vị trí thu mẫu chảy tốt và nước thu gom chung được pha đều; không có đọng bùn hoặc các
chất rắn khác mà có thể ảnh hưởng đến mẫu.
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Các yêu cầu cơ bản khi xác định vị trí thu mẫu là:


Xác định vị trí thu mẫu theo mục đích quan trắc, ví dụ như qua sổ đăng ký đơn vị xả
gián tiếp và bản đồ hoặc GIS kết nối với sổ đăng ký này;



Kế hoạch kiểm kê hệ thống thoát nước, có thể cả sổ đăng ký thoát nước (cống thoát
nước thải và nước mưa, các công trình đặc biệt);



Kiểm tra tình trạng cống và vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra độ tin cậy của kế hoạch kiểm
kê bằng cách kiểm tra các kênh mương và hố ga thu gom, ví dụ về rối loạn dòng chảy
và các khu vực có dòng nước ngược v.v.;



Khả năng tiếp cận vị trí thu mẫu tiềm năng (đường vào, khu vực công cộng hay không)
và xác định điểm xả gián tiếp;



Thiết bị thu mẫu và phân tích sẵn có, dự kiến (ví dụ có điện)



Tính lập lại rõ của vị trí khi đo nhiều lần

Nếu dự kiến đo lưu lượng dòng chảy bên cạnh thu mẫu, thì phải chú ý đảm bảo tiết diện xả ở
sau vị trí đo thông thoáng và có dòng chảy liên tục (xem thêm Chương 5.2.3.4).

5.2.3.3 Phƣơng pháp và kỹ thuật thu mẫu
Phương pháp thu mẫu về cơ bản phụ thuộc vào mục tiêu quan trắc, nguồn gốc nước thải và tính
liên tục dự kiến của nồng độ các chất.
Có thể phân biệt các phương pháp thu mẫu cơ bản sau:
a) Mẫu ngẫu nhiên là các mẫu được thu vào một thời điểm nhất định. Phương pháp thu
mẫu này được áp dụng khi chất lượng các loại mẫu ít bị thay đổi trong một khoảng thời
gian dự kiến, ví dụ các hồ/bể nước thải, bùn lắng. Theo kinh nghiệm thì chất lượng mẫu
nước thải theo thời gian có thể thay đổi liên tục và đôi lúc lại có thay đổi rất lớn nên
việc thu mẫu nước thải ngẫu nhiên (đặc biệt là nước thải công nghiệp) là không phù hợp
để có thể cho kết quả quan trắc mang tính đại diện.
b) Mẫu ngẫu nhiên chọn lọc là loại mẫu hỗn hợp đặc biệt, gồm ít nhất 5 mẫu đơn lẻ ngẫu
nhiên được thu trong vòng 2 giờ với thời gian thu cách nhau ít nhất là 2 phút.
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c) Mẫu hỗn hợp là mẫu dựa trên a) mẫu ngẫu nhiên và b) mẫu ngẫu nhiên chọn lọc hoặc
thu mẫu tự động liên tục hoặc định kỳ tương ứng. Người ta phân biệt các mẫu hỗn hợp
cơ bản sau:
o

Mẫu hỗn hợp theo tỷ lệ thời gian (chỉ phù hợp một phần để tính tải lượng),

o

Mẫu hỗn hợp theo tỷ lệ lưu lượng dòng chảy hoặc thể tích (để tính tải lượng),

o Mẫu hỗn hợp theo sự kiện (để tính tải lượng cần thiết kết hợp với đo lưu lượng).
(Scheffknecht cùng cộng sự 2008)
Việc lựa chọn thiết bị thu mẫu áp dụng phụ thuộc vào môi trường mẫu, các thông số cần phân
tích, vị trí thu mẫu và phương pháp thu mẫu.
Trường hợp đặc biệt là thu mẫu tại trạm quan trắc di động (được áp dụng tại dự án AKIZ, xem
Chương 5.2.5.1) cho phép thu mẫu thường xuyên (khoảng lấy mẫu ≤ 1 giờ, nhưng phần lớn là
giữa 5 đến 15 phút) để phân tích các thông số nước thải cụ thể. Phương pháp này cho phép hiển
thị kết quả có độ phân giải cao thể hiện các thay đổi nhỏ trong thành phần nước thải theo dòng
thời gian và cũng để phát hiện các nồng độ khác thường.
Khi thu mẫu nước ở cống, hồ chứa hoặc nguồn nước tiếp nhận cần tránh khuấy bùn hoặc gỡ
biofilm khỏi thành cống. Dụng cụ thu mẫu cần phải được sử dụng phù hợp. Trong trường hợp
mực nước cao thì phải thu mẫu ở các độ sâu khác nhau và các mẫu đơn này phải được trộn
thành một mẫu hỗn hợp. Để lấy mẫu ở các độ sâu khác nhau thì phải sử dụng các thiết bị thu
mẫu phù hợp hoặc sử dụng bơm thu mẫu nếu cần.
Cần sử dụng các thiết bị thu mẫu chuyên dụng khi thu mẫu bùn từ cống nước thải, các bể chứa
nước thải và nguồn nước tiếp nhận để tránh tình trạng khi thu mẫu bùn thì bị lẫn luôn cả lớp
nước trên bùn.
Khi sử dụng các thiết bị thu mẫu tự động, mẫu sẽ được hút liên tục hoặc định kỳ bằng bơm và
được tự động đổ vào một hoặc vào nhiều bình chứa mẫu khác nhau trong một khoảng thời gian.
Các bình chứa mẫu phải được bảo quản lạnh tùy theo điều kiện khí hậu. Các thiết bị thu mẫu tự
động có thể được kết nối với thiết bị đo lưu lượng hoặc thiết bị đo các thông số mang tính chỉ
thị liên tục thông qua bộ đếm khoảng thời gian.
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Khi định vị đầu hút cần phải đảm bảo miệng đầu hút của thiết bị thu mẫu tự động phải luôn nằm
trong mẫu và phải có tấm chặn tạp chất và dòng chảy ngược.

Hình 5.3:

Gàu thu mẫu và thiết bị thu mẫu tự động (Nguồn: LAR, IEEM)

Để có thể ước tính tải lượng của các lưu vực thoát nước trong khu công nghiệp thì ta phải đo lưu
lượng dòng chảy trong trong hệ thống thu gom (m³/h). Việc đo lưu lượng có thể thực hiện bằng
cách đo mực nước và tính lưu lượng nước mưa theo công thức Manning với mặt cắt mương hở
hoặc bằng công thức Prandl-colebroock với mặt cắt cống tròn, tuy nhiên ở cả hai công thức đều
đòi phải có kết quả khảo sát chính xác độ dốc cống và cống được vệ sinh tốt, tiết diện xả rộng
rãi và có dòng chảy liên tục. Ta có thể dùng máy đo lưu tốc dòng chảy, là phương án thay thế và
tin cậy để đo vận tốc dòng chảy. Vận tốc dòng chảy được được đo bằng máy đo lưu tốc dòng
chảy tùy theo độ chính xác đo yêu cầu tại các vị trí đo khác nhau của tiết diện ngang dòng chảy.
Lưu lượng dòng chảy được tính theo trung bình trọng số của giá trị vận tốc dòng chảy đo được
và mặt cắt dòng chảy. Đối với đo lưu lượng trong cống thì ta chỉ có thể đo tại các hố ga. Trong
trường hợp đo tại hố ga thì tiến hành đo tại mặt cắt ngang của ống nạp để đảm bảo tiết diện
dòng chảy xác định.

5.2.3.4 Các điều kiện khung khác
Mẫu mang tính chỉ thị có thể bị giới hạn bởi các điều kiện khung sau đây:
a)

Ảnh hưởng tạm thời của thủy triều và nước mưa
Tình trạng chảy ngược do thuỷ triều, lượng nước mưa hoặc nước ngầm trong hố ga tăng
cao (tạm thời) làm sai lệch mẫu rất lớn. Việc lập kế hoạch quan trắc phải bao gồm nghiên
cứu chi tiết điều kiện khung này để có thể loại trừ các ảnh hưởng tương ứng trong quá
trình lấy mẫu:
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o

Nghiên cứu sơ bộ bằng mẫu ngẫu nhiên hoặc đo các thông số chỉ thị,

o

Khi cân đối địa hình hệ thống thoát nước với dữ liệu triều về các loại nước “đấu nối”
tiềm năng và, nếu có, điều chỉnh đo mực nước thì ta cần phải lưu ý là các dữ liệu về
thuỷ triều, đặc biệt là đỉnh triều thay đổi trong năm. Ví dụ, sự chênh lệch giữa các
đỉnh triều của Sông Hậu thuộc Mê Kông ở khu công nghiệp Trà Nóc (ở Cần Thơ,
Việt Nam) lên đến 2m, trong Hình 5.4.

b)

Đặc điểm lưu lượng và dòng chảy của hệ thống thoát nước
Việc lên kế hoạch quan trắc phải có khảo sát chi tiết hệ thống thoát nước để hỗ trợ đánh
giá đặc điểm dòng chảy nước mưa và có thể nhận biết các khu vực xảy ra tình trạng nước
ngược hiện hữu và tiềm năng hoặc khu vực trũng không có cửa xả. Kinh nghiệm cho thấy
rằng các lưu vực thu gom có thể bị tắc nghẽn tạm thời và do đó không thể lấy mẫu đại
diện ở các khu vực này.

Hình 5.4:

c)

Biểu đồ thủy triều sông Hậu (Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn Cần Thơ, 2010)

Ứ đọng bùn và rác thải
Việc ứ đọng bùn và rác thải có thể ảnh hưởng đến đặc điểm dòng chảy, từ đó có thể ảnh
hưởng đến việc thu mẫu và làm sai mẫu.
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Hình 5.5:

Cống bị ô nhiễm ở khu công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ, Việt Nam (Nguồn: LAR, IEEM)

5.2.4 Chiến lƣợc quan trắc
Các chiến lược quan trắc về cơ bản tập trung theo mục tiêu quan trắc đặt ra. Quan trọng là ta
phải lưu ý đến các khía cạnh mô tả ở trên khi xây dựng chiến lược quan trắc, theo đúng mục tiêu
đặt ra.
Các tiêu chí quan trọng để xây dựng chiến lược quan trắc là:


Đảm bảo tính đại diện của mẫu và giá trị đo lường có lưu ý đến các khía cạnh lập kế
hoạch nêu trên;



Nỗ lực và chi phí quan trắc: có cân nhắc đến tính khả thi về mặt kinh tế và các dữ liệu
cần thiết (chỉ tập trung làm những hạng mục thực sự cần thiết).

Các nội dung sau đây sẽ trình bày các phương pháp tiếp cận cơ bản để xây dựng chiến lược
quan trắc dựa trên ví dụ minh họa.

5.2.4.1

Quan trắc tự động các giá trị giới hạn và đảm bảo vận hành nhà máy xử lý nƣớc
thải tập trung

Mục tiêu quan trắc tự động là đảm bảo tuân thủ các giá trị giới hạn xả thải của nước đã qua xử
lý tại nhà máy xử lý nước thải cũng như có biện pháp an toàn, hỗ trợ và phát hiện rủi ro khi vận
hành nhà máy xử lý nước thải.
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Do đó, ta có thể sử dụng các chiến lược khác nhau, ví dụ như:
a)

Thiết bị thu mẫu tự động thu mẫu tại ngăn nạp và ngăn xả
o

Mẫu thu từ thiết bị thu mẫu tự động được pha làm mẫu hỗn hợp ngày (nếu có thể,
kết hợp với lưu lượng). Các mẫu về lưu lượng cần có thiết bị đo lưu lượng. Mẫu
được trộn thủ công hoặc tự động trong trường hợp thiết bị thu mẫu tự động được
đấu nối với thiết bị đo lưu lượng.

o

Nếu kết quả phân tích mẫu hỗn hợp hàng ngày thể hiện bất thường thì phải phân
tích các mẫu hỗn hợp khác (ví dụ mẫu hỗn hợp 4 giờ [1 giờ thu một mẫu rồi trộn lại
thành một mẫu], tức là tổng cộng có 6 mẫu hỗn hợp/ngày) để giới hạn thời điểm
xảy ra hiện tượng bất thường. Chỉ phân tích các thông số quan trọng.

o

Bằng chiến lược này, ta sẽ có kết quả quan trắc sớm nhất vào ngày hôm sau.

b) Đo các thông số chỉ thị bao gồm thu mẫu tự động:
o

Các chỉ tiêu phân tích phù hợp gồm:


Đo độ độc, đo NH4-N sử dụng điện cực nhạy ion (ISE), TOC hoặc BOD ngắn
hạn tại cửa nạp NMXLNT;



TOC, BOD ngắn hạn, NH4 ISE, độ đục của ngăn xả (nước đã qua xử lý) tại nhà
máy xử lý nước thải;



Đo độ độc báo hiệu các thành phần độc hại theo thời gian thực, để đưa ra kết
luận về nồng độ và loại độc tính tiềm năng;



Qua TOC và/hoặc BOD ngắn hạn có thể báo hiệu các bất thường về ô nhiễm
hữu cơ theo thời gian thực và ước tính khá chính xác các thông số giá trị giới
hạn COD và BOD5 với độ chính xác tương đối thông qua các tương quan hiện
có.

o

Nếu phát hiện các bất thường thì ta có thể thực hiện các biện pháp can thiệp trực
tiếp và tức thì, ví dụ:


Mẫu sự kiện được thu tự động bằng thiết bị thu mẫu tự động hoặc trộn các mẫu
hỗn hợp về sự kiện từ các mẫu được thu tự động và phân tích chi tiết các mẫu
thu theo sự kiện,


o

Các biện pháp đảm bảo hoạt động của nhà máy xử lý nước thải.

Các phân tích trong phòng thí nghiệm chỉ được thực hiện khi cần thiết vì các thông
số chỉ thị chính đã được phân tích.

o

So sánh với ví dụ chiến lược a), ta có thể triển khai các biện pháp tiếp ngay lập tức
và nhanh chóng sau khi có tín hiệu xảy ra bất thường.
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5.2.4.2

Xác định các đơn vị xả thải trái phép vào hệ thống thu gom

Xuất phát điểm: Nồng độ kim loại nặng cao (thông số tới hạn) đã được đo tạm thời tại ngăn nạp
của nhà máy xử lý nước thải tập trung. Tình trạng này làm ảnh hưởng đến quá trình xử lý sinh
học và dẫn đến việc vượt quá giá trị giới hạn quy định. Mục tiêu đặt ra là xác định được nguồn
xả thải các thông số tới hạn này.
Sơ đồ trong Hình 5.6 thể hiện nguyên tắc phương pháp tiếp cận chiến lược: (1) - có thể giảm
thiểu rõ rệt nỗ lực quan trắc. Nếu kết quả thí nghiệm theo (1) không có thông tin phù hợp thì hệ
thống thoát nước sẽ được thu mẫu từng bước, bắt đầu từ ngăn nạp tại nhà máy xử lý nước thải
tập trung theo hướng dòng chảy đi vào các điểm nút của hệ thống thoát nước (3) cho đến khi có
thể định vị được khu vực bắt đầu bất thường để tiến hành thu mẫu như (2). Nếu kết quả kiểm tra
theo (1) có liên quan đến đơn vị gây ô nhiễm tiềm năng thì đầu tiên cần xem xét yêu cầu các
công ty nghi vấn xả thải trái phép cung cấp báo cáo, ví dụ về các sự cố sản xuất. Việc thu mẫu
theo (2) sẽ được tiến hành độc lập với kết quả báo cáo của doanh nghiệp. Nếu báo cáo của
doanh nghiệp và thí nghiệm theo (2) cho kết quả âm tính thì sẽ tiến hành thu mẫu theo (3).

Hình 5.6:

Sơ đồ chiến lược quan trắc để xác định các đơn vị xả gián tiếp trái phép

Thu mẫu theo (2) và (3) có thể thực hiện bằng cách thu mẫu ngẫu nhiên có chọn lọc hoặc sử
dụng thiết bị thu mẫu tự động. Đầu tiên, các khoảng thời gian thu mẫu được chọn dựa trên thời
gian phát hiện nồng độ kim loại nặng tăng cao.
Nếu hệ thống thoát nước có các màng sinh học (biofilm) thì có thể xem xét áp dụng phương
pháp xác định biofilm đã được trình bày tại Chương 5.2.4.1. Mẫu màng sinh học được lấy một
cách ngẫu nhiên tại các điểm nối được chọn trong hệ thống thoát nước và được phân tích về kim
loại nặng tới hạn. Nếu kết quả có được là dương tính thì có thể thu mẫu màng sinh học như đề
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xuất tại (3) để có thể giới hạn vùng gây ô nhiễm và tác nhân gây ô nhiễm. Sau đó, trên cơ sở kết
quả này có thể tiếp tục thu mẫu trực tiếp tại điểm xả gây ô nhiễm tiềm năng và/hoặc thu mẫu
phía thượng lưu và hạ lưu của khu vực xả gây ô nhiễm.
Tất cả các mẫu thu được theo (2) và (3) bao gồm mẫu biofilm chỉ được phân tích về các thông
số quan trắc tới hạn phát hiện.

5.2.5 Chiến lƣợc quan trắc
Nguyên tắc đặc biệt trong quan trắc và theo dõi nước thải công nghiệp là quan trắc di động bằng
thiết bị quan trắc nước thải công nghiệp di động (MobiLab). Khái niệm này nâng cao các khái
niệm quan trắc hiện đại và cho phép truyền dữ liệu trực tuyến với các thông số quan trắc chính
như TOC, amoni và độ độc. Việc theo dõi các thông số này đem lại cái nhìn tổng quan về hiện
trạng nước thải và phát hiện các thay đổi tức thì để có thể triển khai các biện pháp ứng phó trực
tiếp nhằm hạn chế nước thải hoặc giảm thiểu thiệt hại. Bên cạnh đó nó cũng đóng vai trò là
chứng cứ quan trắc thực tế và tài liệu ghi chép dữ liệu.
Quan trắc là quy trình đo đạc nhiều bước bao gồm từ việc xác định nhu cầu dữ liệu đến quy
trình đưa ra quyết định. MobiLab đảm nhận các bước lấy mẫu, phân tích, đọc dữ liệu và truyền
dữ liệu (lập báo cáo) về mặt vận hành lâu dài. Theo đó, MobiLab không chỉ ghi lại hiện trạng
của điểm quan trắc mà còn cung cấp thông tin về hướng thoát nước và mức độ thay đổi nhờ đo
liên tục trong khoảng thời gian dưới 1 giờ đồng hồ, nhưng phần lớn là khoảng giữa 5 đến 15
phút . Do đó ta có thể phát hiện các ảnh hưởng của các quyết định về xử lý hoặc quản lý nước
thải công nghiệp.
MobiLab có thể được dùng để phân tích nước tại bất cứ điểm quan trắc nào mà có thể tiếp cận
được và do đó nó rất thiết thực và hoàn toàn phù hợp để thực hiện các chiến lược quan trắc bậc
cao. Ngoài ra, ta cũng có thể sử dụng MobiLab để theo dõi toàn bộ nhà máy xử lý nước thải
bằng cách quan trắc tự động tại ngăn nạp nước thải và ngăn chứa nước đã qua xử lý của nhà
máy xử lý nước thải và các mẫu khác có thể được lấy bằng thủ công hoặc bằng thiết bị lấy mẫu
tự động như được mô tả tại Chương 5.2.3.3 và thực hiện phân tích bổ sung tại các thiết bị phân
tích mẫu hoặc bằng que thử nhanh (ví dụ: quang kế) trong MobiLab. Bên cạnh đó, khoảng cách
giữa lấy mẫu và phân tích phải thật ngắn và loại bỏ hoàn toàn nguồn hoặc lỗi và nhiễm bẩn để
có thể đạt được kết quả chính xác.
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Việc sử dụng thiết bị quan trắc nước thải công nghiệp di động không chỉ hữu ích về mặt môi
trường mà còn có lợi về mặt kinh tế. Quan trắc tự động mở ra cơ hội mới cho hệ thống phân bổ
chi phí theo nguyên nhân và khác biệt mà không dựa theo giá trị tháng hoặc năm, thay vào đó
hoạt động theo giờ với giá tải lượng đỉnh (giá đỉnh) và phụ thu khi vượt công suất. Hệ thống thu
phí này mở ra triển vọng hoàn toàn mới về xử lý nước sạch và nước thải, thậm chí tại các khu
vực có nhiều nước và có đủ nguồn nước tiếp nhận, do đó ta có thể cải thiện tính hiệu quả về mặt
năng lượng, tài nguyên và môi trường đi đôi với hiệu quả nguồn nước.

5.2.5.1

Thiết lập và chức năng của trạm quan trắc nƣớc thải công nghiệp tự động

MobiLab đuợc thiết kế để có thể di chuyển đến bất kỳ địa điểm nào nhằm mục đích quan trắc
nuớc (nuớc thải). MobiLab có thể thu mẫu tự động (mẫu theo thời gian hoạc theo luu luợng).
MobiLab được trang bị một trạm khí tượng, có camera quan sát cùng máy phát điện và pin dự
phòng. Ngoài ra các dữ liẹu sẽ đuợc truyền trực tuyến thông qua mạng GPRS đến bất kỳ noi nào
trên thế giới MobiLab có thể truyền dữ liệu trực tuyến các kết quả quan trắc tức thời và cảnh
báo khẩn cấp qua GPRS đến bất kỳ nơi nào trên thế giới thông qua một máy tính chủ hiện đại.
MobiLab có thể đo các thông số như tổng hữu cơ (TOC), tổng ni tơ liên kết (TNb), nhu cầu oxy
hóa học (COD), NH4-N, pH, độ dẫn điện, điện thế oxy hóa khử, dữ liệu thời tiết, độ đục và độ
độc.
Hệ thống thu mẫu của MobiLab chuẩn bị mẫu thu được tự động để tiến hành phân tích thông
qua bình xyclone và thiết bị đo lưu lượng để loại bỏ các chất rắn trong mẫu. Tất cả các thiết bị
phân tích có thể phân tích mẫu mà không cần châm thêm hoá chất. Đây là điểm nhấn về tính
hiệu quả môi trường của khái niệm quan trắc nước thải công nghiệp. MobiLab được trang bị các
loại máy bơm khác nhau (ví dụ: bơm ly tâm) để quản lý mẫu ở nhiều tình huống khác nhau. Có
thể bổ sung thêm màng lọc ở giữa nếu thấy cần thiết.

Hình 5.7:

Mô hình một trạm quan trắc di động tiêu chuẩn với ví dụ phiên phản trước của MobiLab
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Chức năng của MobiLab được mô tả như sau:


Đo trực tuyến TOC và TNb (đo đồng thời, 5 phút đo một lần)
Viẹc xác định tổng luợng cacbon hữu co (TOC) đuợc thực hiẹn dựa trên tiêu chuẩn DIN
EN 1484, ISO 8245 và EPA 415.1. Tổng Nito liên kết (TNb) đuợc xác định dựa trên
tiêu chuẩn DIN 38409 phần 27, ENV 12260 và ISO TR11905-2. Máy phân tích hoạt
đọng ở nhiẹt đọ 1.200 oC mà không cần chất xúc tác. Khí CO2 sinh ra sẽ đuợc dẫn đến
đầu dò hồng ngoại (NDIR) và khí NO đến đầu dò nitrogen (ECD) nhờ khí mang. Sau
đó, máy tính chuyên dụng, thân thiẹn với nguời dùng sẽ tính toán nồng đọ TOC và TNb
trong nuớc thải. Uu điểm của phuong pháp này so với các phuong pháp phân tích hóa
học truyền thống ở chổ các thành phần bám cũng đuợc xác định. Với viẹc tuần hoàn
khí, khí mang đuợc tạo thành từ không khí xung quanh và do đó không cần đến bình khí
nén.



Xác định độ độc trực tuyến (15 phút mỗi lần đo)
Viẹc xác định đọ đọc đuợc dựa trên sự ức chế hô hấp của vi khuẩn nitrite hóa, hầu hết là
chủng nitrosomonas (NH4+ ---> NO2 ). Tại buồng đo, mẫu sẽ đuợc trọn với mọt luợng vi
khuẩn nitrite hóa đuợc nuôi trong mọt bình riêng biẹt nhằm xác định nhu cầu oxy của
chúng. Nếu nhu cầu oxy bằng với mẫu đối chứng, “đọ đọc=0 %), nếu quá trình hô hấp
bị ức chế hoàn toàn “đọ đọc = 100 %”. Do đạc điểm của phuong pháp, hiẹu ứng ghi nhớ
và khả nang sinh khối bị nhiễm tạp là không thể xảy ra, tính lặp lại cao. Do vi khuẩn sẽ
tự phục hồi nên sẽ hạn chế tiêu hao các nguồn lực.



Đo trực tuyến liên tục pH, đọ dẫn điẹn, đọ oxy hóa khử
Viẹc xác định pH, đọ dẫn điẹn và đọ oxy hóa khử trong trạm quan trắc đuợc thực hiẹn
nhờ những điẹn cực tại bọ phạn nhạn mẫu. Dữ liẹu sẽ đuợc chuyển đến máy chủ thông
qua mọt bọ khuếch đại.



Xác định Amoni (10 phút mỗi lần)
Thông số amoni thuờng đuợc xác định bằng phuong pháp dựng đuờng chuẩn (mẫu
chuẩn đuợc thêm vào nhờ mọt burette) và mọt điẹn cực chọn lọc ion. Trong mọt số
truờng hợp, phuong pháp này đuợc cải tiến để xác định nồng đọ các ion khác nhu nitrat,
florua, kali, v.v.
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Đo trực tuyến thông số COD (15 phút mỗi lần)
Nguyên lý hoạt động của thông số COD dựa theo nguyên tố OH sinh ra qua điện cực
chính. Thành phần hữu cơ trong mẫu sẽ ăn các nguyên tố OH theo phản ứng oxi hoá
khử. Phản ứng OH liên tục cần dòng điện, tuỳ theo thành phần hữu cơ trong mẫu.



Đo trực tuyến thông số TSS (độ đục)
Nguyên lý hoạt động của đầu dò TSS là chùm đơn sắc với bước sóng 860 nm như mô tả
tại ISO 7027 / EN 27027 được đưa vào mẫu và bị các hạt phân tán. Ánh sáng tán xạ
được xác định bằng bốn thiết bị thu sáng của đầu dò TSS.



Dữ liệu thời tiết
Nhà khí tuợng đuợc đạt phía trên trạm quan trắc di đọng để đo tốc đọ gió, huớng gió,
nhiẹt đọ không khí, đọ ẩm và luợng mua. Dữ liẹu đuợc truyền về máy chủ dữ liẹu đuợc
bố trí bên trong trạm.



Mẫu đối chứng được phân tích trong phòng thí nghiệm cố định
Mẫu nuớc có thể đuợc thu làm mẫu đối chứng hay để thực hiẹn các phân tích khác trong
phòng thí nghiẹm cố định. Thiết bị lấy mẫu tự đọng có thể đuợc lạp trình thu mẫu dựa
trên nhu cầu thực tế, khoảng cách thời gian giữa những lần phân tích, giá trị vuợt
nguỡng của các chỉ tiêu phân tích khác, v.v.



Phân tích trong phòng thí nghiệm
Các phân tích trong phòng thí nghiẹm nhu test quang phổ có thể đuợc thực hiẹn; Trạm
quan trắc còn có mọt hẹ thống cấp nuớc sạch với thể tích 100 L.



Cấp điện
Trạm quan trắc thuờng đuợc cấp điện từ một nguồn điện bên ngoài. Tuy nhiên, trong
truờng hợp mất điẹn trong thời gian ngắn, một máy phát điẹn có thể đuợc sử dụng.
Ngoài ra pin dự phòng được bố trí để nguồn điện không bị gián đoạn và để bảo vệ các
thiết bị phân tích. Trường hợp mất điện kéo dài trong 24 h đồng hồ thì nguồn điện dự
phòng vẫn đủ đảm bảo hoạt động của trạm với tất cả các thiết bị phân tích và truyền tải
dữ liệu.
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Lưu trữ và truyền tải dữ liệu
Tính hiẹu đầu ra tuong tự (analog) và kỹ thuạt số đuợc luu trữ. Số luợng các kênh tín
hiẹu có thể thay đổi linh hoạt và số kênh tối đa quyết định bởi thiết bị chuyển phát. Các
thông số nhu bạt/tắt, thời gian đọc dữ liẹu, loại đầu dò, chuyển đổi, v.v đuợc điều khiển
thông qua mọt giao diẹn web. Do đó, máy tính với giao diẹn web này đuợc kết nối với
hẹ thống máy chủ của hãng LAR. Dữ liẹu có thể đuợc truy cạp từ bảng dữ liẹu cục bọ
MySQL, có thể đuợc xử lý và xuất ra ở định dạng .csv hoạc tuong tự. Dữ liẹu đuợc bảo
vẹ bằng tên nguời dùng và mạt khẩu cũng nhu công nghẹ mã hóa SSL.



Camera giám sát địa điểm lấy mẫu
Các trạm quan trắc có mọt đầu thu tích hợp kết nối với 4 camera hồng ngoại nhằm có
thể giám sát trong điều kiẹn đêm tối với khoảng cách lên đến 20 m. Viẹc giám sát địa
điểm lấy mẫu là mọt yếu tố quan trọng và viẹc lạp trình giám sát phụ thuọc vào điểm
thu mẫu.

Hình 5.8:

Các thiết bị phân tích bên trong MobiLab ở phiên bản cũ
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Hình 5.9:

5.2.5.2


Các thiết bị phân tích bên trong MobiLab, phiên bản mới nhất. Trạm có không gian làm
việc rộng hơn và có bàn thí nghiệm được trang bị khay rửa

Ví dụ về các kết quả phân tích
TOC (Tổng cácbon hữu cơ)
Thông số này dùng để phát hiẹn các chất ô nhiễm hữu co với khoảng cách giữa mỗi lần
đo là 5 phút với sự hỗ trợ của máy phân tích “Quick TOC Ultra” của hãng LAR AG.
Hình 5.10 sau đây thể hiẹn ví dụ kết quả đo TOC của mẫu nuớc tại hẹ thống thoát nuớc
mở trong khu công nghiẹp Trà Nóc, Cần Tho, Viẹt Nam. Từ biểu đồ cho thấy, trong
khoảng 9 đến 11 giờ tối, TOC nuớc thải đầu ra lên đến 2000 ppm đuợc xả vào hẹ thống
thoát nuớc. Điều này chứng tỏ sự cần thiết của các dữ liẹu trực tuyến đuợc xác định sau
những khoảng thời gian ngắn. Viẹc thu mẫu ngẫu nhiên sẽ không thể phát hiẹn tình
trạng ô nhiễm.
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Hình 5.10:



Biểu đồ đo lượng TOC trong ba ngày, ví dụ tại khu công nghiệp Trà Nóc

NH4-N (Amoni)
Để đo luợng Amoni trực tuyến sử dụng trạm quan trắc di đọng, thiết bị “AmMonitor”
của hãng LAR AG đuợc sử dụng, nguyên lý hoạt đọng dựa trên điẹn cực có tính chọn
lọc ion của NH3. Kết quả đo Amoni nuớc thải tại hẹ thống thoát nuớc mở của khu công
nghiẹp Trà Nóc, Cần Tho, Viẹt Nam trong ba ngày đuợc thể hiẹn ở Hình 5.11. Nhằm
đảm bảo chất luợng đo, kết quả phân tích của máy AmMonitor đuợc đối chiếu với
phuong pháp đo quang phổ dựa trên tiêu chuẩn DIN và cho thấy sự trùng khớp cao.
Trong quá trình quan trắc, phát hiẹn nồng đọ lên đến 100 ppm, vuợt “cọt A” theo tiêu
chuẩn Viẹt Nam 20 lần.
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Hình 5.11:
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Kết quả đo Amoni ghi nhận trong 3 ngày; màu đen: Ammonitor; màu hồng: cuvette-test
(tiêu chuẩn DIN)
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Độ độc
Nguyên lý xác định đọ đọc đuợc dựa trên quá trình ức chế hô hấp của các chủng vi
khuẩn nitrit hóa, đuợc sử dụng nhu vi sinh vạt thử nghiẹm. Thông số trực tuyến này
giúp chỉ định sự hiẹn diẹn của các chất đọc vô co và hữu co, sự hoạt đọng hiẹu quả của
máy phân tích “Nitritox” đuợc chứng minh trong suốt quá trình vạn hành tại hẹ thống
thoát nuớc mở của khu công nghiẹp Trà Nóc. Máy phân tích đuợc kết nối với mọt thiết
bị thu mẫu tự đọng [3] có thể đuợc lạp trình để thu mẫu đối chứng trong truờng hợp
vuợt quá giá trị giới hạn ví dụ khi giá trị đọ đọc vuợt quá 60 %. Mẫu đối chứng có thể
đuợc phân tích tại phòng thí nghiẹm cố định, ví dụ như kiểm tra hàm luợng kim loại
nạng.
Ví dụ biểu đồ đo độ độc trong 24 giờ ở Hình 5.12 cho thấy xuất hiẹn giá trị đọ đọc lên
đến 95 %. Thiết bị thu mẫu tự đọng đuợc lạp trình để thu mẫu đối chứng khi giá trị đọ
đọc cao hon 60 %. Phân tích ICP cho thấy sở dĩ giá trị đọ đọc cao nhu vạy là do nuớc
thải có nồng đọ crom và kẽm cao.
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Hình 5.12:

Theo dõi độ độc trong 24 giờ và phân tích kim loại nặng đối với những mẫu có độ độc
> 60 %; màu đen: Cr; màu đỏ: Zn

Trang 111

Mọt ví dụ minh họa kết quả quan trắc khác tại khu công nghiẹp Trà Nóc đuợc thể hiẹn ở Hình
5.13 sau. Biểu đồ so sánh đọ đọc, TOC và mực nuớc. Khác với ví dụ truớc đó, đọ đọc không
phải là do nồng đọ của các kim loại nạng cao mà là do nhiễm đọc các chất hữu co. Có thể nhạn
thấy đuợc điều này khi nhìn vào kết quả TOC. Nuớc thải tích tụ khi triều cao và chảy về địa
điểm quan trắc dẫn đến nồng đọ TOC cao cũng nhu đọ đọc cao.
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Hình 5.13:

Biểu đồ 24 giờ: mực nước, độ độc và TOC

Hình 5.14 sau đây cho thấy nuớc thải đọc hại đã đuợc xả vào nhà máy xử lý nuớc thải thông qua
hẹ thống thoát nuớc. Đây là nguyên nhân gây ức chế các quá trình phân hủy sinh học, làm nồng
độ TOC tăng cao tại đầu ra của nhà máy xử lý nước thải.
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Tương quan giữa độ độc và TOC trong quy trình xử lý tại nhà máy xử lý nước thải

Vận dụng các kết quả nghiên cứu

Kết quả quan trắc của MobiLab là dữ liệu thông tin có giá trị và có hiệu lực cho phép phản hồi
ngay lập tức và giám sát liên tục. Đặc biệt việc tập trung vào các thông số chính như TOC và độ
độc là giải pháp có lợi về kinh tế để giám sát. Dựa theo các thay đổi của thông số chủ chốt để
tiến hành thu mẫu bổ sung và phân tích tại phòng thí nghiẹm cố định.
MobiLab tăng cường khả năng phân tích các thủ phạm gây ô nhiễm và giám sát toàn bộ hệ
thống/ nhà máy xử lý nước thải thông qua nguyên tắc hoạt động và thiết lập hiện đại. Nếu sử
dụng đúng cách thì MobiLab sẽ cải thiện đáng kể năng lực và chất lượng giám sát tổng thể với
tính hiệu quả tối ưu.

5.3

Khái niệm phòng thí nghiệm

Các nội dung sau đây mô tả về khái niệm phòng thí nghiệm, cách thức vận hành thành công
phòng thí nghiệm nước thải tại các quốc gia mới nổi và đang phát triển như Việt Nam. Các kinh
nghiệm chia sẻ được dựa theo kết quả của 4 - 5 năm nghiên cứu trong khuôn khổ dự án AKIZ.
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5.3.1 Yêu cầu về phòng thí nghiệm và trang thiết bị thí nghiệm
Yêu cầu quan trọng nhất đối với một phòng thí nghiệm nước thải là cung cấp kịp thời các kết
quả phân tích đáng tin cậy. Để làm được việc đó thì cần đáp ứng các yêu cầu sau đây.

5.3.1.1

Mua sắm nguyên vật liệu cho phòng thí nghiệm

So với các nước công nghiệp khác thì thị trường bán thiết bị phòng thí nghiệm và hóa chất ở các
nước đang phát triển và mới nổi không được đa dạng phong phú. Tuy nhiên, để đảm bảo có kết
quả thí nghiệm kịp thời và đáng tin cậy thì một tiêu chí rất quan trọng là sẵn có thị trường mua
sắm các thiết bị phòng thí nghiệm. Do cơ sở hạ tầng ở Việt Nam còn kém nên cần hợp tác chặt
chẽ với các đối tác Việt Nam để hỗ trợ trong công tác mua sắm thiết bị phòng thí nghiệm. Tuy
nhiên cũng có khả năng việc mua sắm thiết bị và hóa chất phòng thí nghiệm có thể bị chậm đến
3 tháng. Để hạn chế chậm trễ thì ta cần lập danh sách các hạng mục quan trọng để đảm bảo
trong kho luôn có dự phòng tối thiểu là cho 3 tháng. Để đảm bảo tất cả thiết bị thí nghiệm cần
thiết đều được cung cấp kịp thời thì phòng thí nghiệm cần lập kế hoạch phân tích và phạm vi
phân tích. Các hóa chất đặc biệt ở Việt Nam hoặc tại các nước đang phát triển và mới nổi khác
không có sẵn do các nhà cung cấp thường không có giấy phép phù hợp để nhập khẩu sản phẩm.
Trong trường hợp này ta phải lựa chọn phương pháp phân tích thay thế hoặc gửi mẫu đi phân
tích ở nước ngoài.

5.3.1.2

Hợp tác chặt chẽ với các đối tác nƣớc ngoài

Một yêu cầu khác để phòng thí nghiệm nước thải hoạt động tốt ở các nước đang phát triển và
mới nổi, đặc biệt trong khuôn khổ dự án quốc tế, đó là hợp tác chặt chẽ với các đối tác nước
ngoài. Một khía cạnh hợp tác quốc tế ở đây có thể là cộng tác tổ chức hội thảo hoặc các khóa
tập huấn đào tạo, hướng dẫn sinh viên hoặc các bài diễn thuyết ở các trường đại học đối tác,
thực hiện các dự án nghiên cứu hoặc các công tác xã hội chung.

5.3.1.3

Phƣơng pháp phân tích

Để chọn các phương pháp phân tích phù hợp để phân tích mẫu, bên cạnh việc có kế hoạch chi
tiết về các chỉ tiêu cần khảo sát, thông tin về các hợp chất cùng hiện diện trong mẫu là cần thiết
để tránh tác động của chất này có thể làm ảnh hưởng đến độ nhạy của phương pháp.
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Khi cần phân tích nhiều mẫu thì yêu cầu cốt yếu ở đây là đảm bảo tính chính xác cao với độ lọc
tốt mà không tốn nhiều thời gian và dễ thao tác. Ngoài ra, phương pháp phân tích được chọn
phải có phạm vi đo phù hợp và độ nhạy của phương pháp đảm bảo trong giới hạn phát hiện. Bên
cạnh đó còn yêu cầu phương pháp phân tích phải được thực hiện theo phương pháp tiêu chuẩn
áp dụng, ví dụ các quy chuẩn quốc gia (ở Việt Nam là QCVN hoặc TCVN) hoặc tiêu chuẩn
quốc tế (ISO). Các phương pháp phân tích tiêu chuẩn của Việt Nam hầu hết là bản dịch của
phương pháp phân tích DIN-ISO. Phương pháp phân tích cũng cần thân thiện với môi trường
trong quá trình áp dụng và xử lý (xem DWA-A 704).

5.3.1.4

Tính linh hoạt

Khi xây dựng kế hoạch thiết lập phòng thí nghiệm cần lưu ý đảm bảo có thể sắp đặt lại phòng
thí nghiệm theo yêu cầu phân tích sau này. Do đó, cần cân nhắc là một số thiết bị thí nghiệm
nên là thiết bị thí nghiệm di động đến một mức độ nào đó. Nhân sự phòng thí nghiệm cũng phải
được quản lý linh hoạt để đảm bảo cán bộ được bố trí đúng theo yêu cầu phân tích, vì thế nên
cần tổ chức tập huấn đào tạo chuyên sâu đội ngũ nhân viên phòng thí nghiệm để có thể đảm
nhiệm được nhiều vị trí công việc khác nhau.
Các thiết bị thí nghiệm đặc thù nên là thiết bị thí nghiệm di động. Bên cạnh đó, cần phải linh
động khi lập kế hoạch nhân sự để có thể huy động nhân viên phòng thí nghiệm thực hiện các
yêu cầu thí nghiệm khác nhau theo từng thời điểm. Để đạt được điều này thì đòi hỏi nhân viên
thí nghiệm phải trải qua các đợt tập huấn đào tạo một cách bài bản và theo định kỳ.

5.3.2 Yêu cầu về hoạt động bền vững của phòng thí nghiệm nƣớc thải
5.3.2.1

Vận hành và bảo trì

Nhân viên địa phương có kinh nghiệm có thể vận hành các thiết bị phân tích. Tuy nhiên, công
tác bảo dưỡng đòi hỏi nhân viên phải có trình độ chuyên môn cao hơn, do đó nên tuyển dụng kỹ
sư hoặc kỹ thuật viên trình độ cao, có khả năng đào tạo nhân viên địa phương trong thời hạn
nhất định, ví dụ như một năm. Nếu không bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn cao phụ trách
trực tiếp phòng thí nghiệm thì khó có khả năng đảm bảo vận hành hiệu quả phòng thí nghiệm
nước thải với các công nghệ phân tích hiện đại.
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5.3.2.2

Bảo đảm chất lƣợng

Chỉ khi chất lượng thí nghiệm được đảm bảo thì các kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm
nước thải mới có hiệu lực và được công nhận. Để đạt được mục tiêu đó thì phòng thí nghiệm
cần được bố trí nhân viên có năng lực và được đào tạo bài bản. Bên cạnh yêu cầu về nhân sự thì
việc lựa chọn, ứng dụng và tài liệu hoá một cách có hệ thống các biện pháp quản lý chất lượng
phù hợp cũng đóng vai trò rất quan trọng.
Việc kiểm soát chất lượng ban đầu có thể thông qua các phương pháp đơn giản và tiết kiệm chi
phí, ví dụ như phân tích mẫu nhiều lần, với cấp độ pha loãng khác nhau, lập đường chuẩn25 và
thang chuẩn để kiểm chứng phương pháp phân tích.
Ngoài ra để kiểm chứng chéo kết quả thí nghiệm thì có thể tiến hành đo song song các phương
pháp phân tích. Cần lập đường chuẩn để kiểm chứng phương pháp phân tích và phát triển
phương pháp phân tích để đảm bảo kết quả đo không bị sai lệch do tác động của ma trận. Hơn
nữa, cần so sánh các kết quả đo được với kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm bên
ngoài. Để kết quả phân tích được hợp lệ thì cần thử nghiệm Round Robin.
Một nội dung quan trọng khác trong vấn đề đảm bảo chất lượng là kiểm tra tính hợp lý của các
kết quả đo lường, để làm được việc này thì cần tăng cường đào tạo nhân viên. Chỉ nên công bố
chính thức kết quả thí nghiệm sau khi trưởng phòng thí nghiệm kiểm tra độ tin cậy của kết quả
thí nghiệm.

5.3.2.3

Yêu cầu về sức khỏe và an toàn

Các quy tắc và quy định an toàn lao động hầu như không có hoặc không được chú ý nghiêm túc
ở rất nhiều nước và do đó có thể gây ra các tai nạn và thương vong nghiêm trọng. Ngay trong
quá trình lập kế hoạch thiết lập phòng thí nghiệm nước thải cần đặc biệt chú ý đến công tác an
toàn lao động, bố trí lắp đặt các vòi tắm khẩn cấp, lối thoát hiểm, tủ sơ cứu và bình chữa cháy.
Ngoài ra, tất cả các thiết bị phân tích phải đáp ứng yêu cầu an toàn lao động trong môi trường
công nghiệp. Việc hướng dẫn và đào tạo nhân viên chuyên môn đóng vai trò rất quan trọng để
đáp ứng các quy định về an toàn lao động. Tất cả các nhân viên, thực tập sinh hoặc sinh viên khi
lần đầu làm việc trong phòng thí nghiệm cũng như định kỳ thường xuyên phải được tập huấn về
quy định an toàn lao động (xem DWA-A 704). Tương tự, các nhân viên phải nắm hoặc trong

25

Mẫu chuẩn (của chất cần được phân tích) được thêm vào dung dịch nhiều lần. Những dung dịch này được xác
định nồng độ riêng rẽ. Dựa trên đường hồi quy (được dựng dựa trên nồng độ mẫu chuẩn) để tính nồng độ của
mẫu cần đo.
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phòng thí nghiệm phải treo bảng danh sách điện thoại hoặc danh sách các đơn vị tổ chức để liên
lạc khi xảy ra tai nạn lao động (số cứu thương, chữa cháy v.v).

5.3.2.4

Yêu cầu về năng lực, trình độ chuyên môn

Một phòng thí nghiệm nước thải cần có nhân viên có năng lực, đã qua đào tạo, đặc biệt là ở các
nước đang phát triển và mới nổi, đối với các nhân viên mới ra trường thì cần tổ chức tập huấn
chuyên sâu cho họ bởi vì quá trình đào tạo ở trường lớp thường chỉ mang tính lý thuyết. Giám
đốc phòng thí nghiệm cần phát hiện và phát huy thế mạnh của nhân viên và từng bước giao các
nhiệm vụ quan trọng có tính trách nhiệm cao để tạo động lực cho nhân viên phát triển. Bên cạnh
việc tổ chức tập huấn kỹ năng cơ bản trong thời gian bắt đầu làm việc thì phòng thí nghiệm
cũng cần tổ chức chương trình đào tạo thường xuyên. Quan trọng là phải trang bị các quy định
và hướng dẫn về phương pháp phân tích cũng như cung cấp đủ tài liệu tham khảo để nhân viên
phòng thí nghiệm có thể làm việc độc lập.
Một nội dung quan trọng khác là khả năng giao tiếp với đồng nghiệp, cấp trên và đối tác dự án
cũng như phân công trách nhiệm và nhiệm vụ rõ ràng.
5.3.2.5

Hiệu quả kinh tế của phòng thí nghiệm

Để đảm bảo vận hành phòng thí nghiệm nước thải một cách bền vững về mặt tài chính thì cần
phải lưu ý đến hiệu quả kinh tế của phòng thí nghiệm. So với các nước công nghiệp thì chi phí
nhân sự ở các nước đang phát triển và mới nổi thường thấp hơn nhiều. Do đó, việc phân tích
bằng phương pháp thủ công sẽ rẻ hơn nhiều so với việc sử dụng công nghệ phân tích tốn kém.
Ngược lại, các nguyên vật liệu, hóa chất và thiết bị phân tích cao cấp phải nhập từ nước ngoài
về lại đắt hơn đáng kể so với giá thành tại quốc gia sản xuất.

5.3.2.6

Quản lý mẫu

Cơ sở quản lý mẫu là triển khai bảng tiến độ phân tích được lập dựa theo kế hoạch phân tích.
Bảng biểu này giúp xác định phạm vi phân tích trong khả năng của phòng thí nghiệm từ đó giúp
xác định và tránh tình trạng thắt nút cổ chai tiềm năng trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, nếu
có thay đổi so với kế hoạch phân tích dự kiến ban đầu thì các thay đổi đó có thể vượt quá khả
năng phân tích của phòng thí nghiệm. Điều này có thể làm chậm trễ trong quá trình thực hiện
phân tích và thu thập kết quả. Trong trường hợp vượt quá khả năng phân tích của phòng thí
nghiệm thì có thể gửi mẫu đến các phòng thí nghiệm bên ngoài, tuy nhiên cần lưu ý đảm bảo
chất lượng phân tích. Một phương án khác là đổi phương pháp phân tích hiện nay trong phòng
thí nghiệm bằng các phương pháp khác ít tốn thời gian hơn, tuy nhiên các phương pháp này lại
thường tốn kém hơn.
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Quy lệ thường ngày của phòng thí nghiệm là khi cung cấp mẫu cần đính kèm các thông tin về
mẫu ví dụ như tên mẫu, ngày lấy mẫu, thông số cần phân tích và ngày phân tích mong muốn.
Trong quá trình thiết kế phòng thí nghiệm cần phải lưu ý đảm bảo phòng thí nghiệm có đủ khả
năng lưu trữ mẫu thí nghiệm và mẫu đối chứng, do đó cần bố trí tủ lạnh với công suất phù hợp.
Ngoài ra cần lưu ý các nội dung sau khi quản lý mẫu:


Ma trận phụ thuộc ở các mẫu đặc biệt (đặc biệt là nước chế biến là nước thải từ trạm xử
lý phân tán)
Thách thức đặc thù khi phân tích nước thải và nước chế biến là ma trận mẫu có thể thay
đổi mạnh trong nước chế biến và nước thải trước và sau xử lý tại trạm xử lý thí điểm, từ
đó tạo ra ma trận phụ thuộc của mẫu. Việc tạo ma trận phụ thuộc của mẫu ảnh hưởng
lên độ nhạy của phương pháp và làm phương pháp thí nghiệm chuẩn bị sai lệch. Do đó,
khi xây dựng phương pháp cần lưu ý đến các mẫu đại diện trước và sau xử lý tại trạm
xử lý nước thải phân tán.



Tài liệu hoá kết quả thí nghiệm và quy trình phân tích tiêu chuẩn
Các tài liệu ghi chép quy trình phân tích tiêu chuẩn phải được lưu trữ dưới dạng bản
cứng và bản mềm trong mạng nội bộ để tất cả nhân viên phòng thí nghiệm đều có thể
xem. Cấu trúc tiêu chuẩn phải bao gồm các nội dung như sau:
o Mô tả và nguyên lý cơ sở của phương pháp,
o Phạm vi đo,
o Nguyên vật liệu,
o Quy trình phân tích và
o Đảm bảo chất lượng.
Đầu tiên, kết quả phân tích được điền vào bảng thông tin mẫu và sau đó được nhập vào
file Excel để lưu trong mạng nội bộ. Bảng thông tin mẫu bao gồm các thông tin như
sau:
o Thu mẫu,
o Ngày phân tích,
o Hệ số pha loãng,
o Kết quả phân tích và
o Tên cán bộ thực hiện phân tích.
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Thu mẫu
Bước thu mẫu là bước dễ bị sai nhất trong toàn bộ quy trình thu mẫu và phân tích của
phòng thí nghiệm (xem thêm Chương 5.2.3). Để đảm bảo thu mẫu đúng theo quy định
thì phòng thí nghiệm cần bố trí nhân viên thu mẫu là người có năng lực tốt và đã qua
đào tạo. Một khía cạnh quan trọng khác khi thu mẫu chính là phương pháp thu mẫu, ví
dụ: mẫu ngẫu nhiên, mẫu ngẫu nhiên có chọn lọc, lấy mẫu theo sự kiện, mẫu hỗn hợp
theo tỷ lệ khối lượng, mẫu hỗn hợp theo tỷ lệ lưu lượng và mẫu hỗn hợp theo tỷ lệ thời
gian.



Bảo quản mẫu
Vì mẫu nước thải có thể bị thay đổi do hoạt động của sinh khối và tương tác hóa học
nên sau khi thu mẫu cần phải thực hiện thao tác xử lý mẫu tùy theo thông số phân tích,
thời gian lưu giữ mẫu và điều kiện mẫu. Ví dụ, bảo quản mẫu bằng cách thêm hóa chất.
Khi xử lý sơ bộ bằng hóa chất như axit, cần đảm bảo axit không làm ảnh hưởng đến độ
nhạy. Một phương án khác là đông lạnh mẫu. Bằng cách này có thể phân tích mẫu một
cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Như vậy ta có thể thu mẫu trong một khoảng thời
gian rồi phân tích một lần vì sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí hơn nếu thực hiện nhiều
phân tích cho cùng một chỉ tiêu trong một ngày.



Chuẩn bị mẫu để phân tích
Để các chất cần phân tích ở trong điều kiện phù hợp cho phương pháp thì cần chuẩn bị
mẫu. Công tác chuẩn bị mẫu cần được thực hiện bởi cán bộ có chuyên môn và thực hiện
đủ các quy trình phân tích. Các phương pháp chuẩn bị mẫu bao gồm:
o Lọc,
o Thủy phân bằng axit,
o Sấy khô,
o Tinh sạch hoặc
o Cô đặc các chất cần phân tích trong mẫu.
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Nước thải phát sinh ở các khu công nghiệp có chứa các thành phần vô cơ và hữu cơ ở dạng chất
rắn, hòa tan hoặc phân tán và do đó quyết định loại quy trình xử lý nước thải áp dụng cho nước
thải đặc trưng (cơ học, sinh học hoặc hóa lý) (ATV 1999). Quy trình xử lý nước thải loại bỏ các
chất rắn, hợp chất hữu cơ, chất dinh dưỡng và các chất gây ô nhiễm bằng cách chia nước thải
thành luồng đa tạp hoặc dòng thải đơn (xem Hình 6.1).

Nước
thải công nghiệp
Industrieabwasser
Hữu
cơ/vô cơ
organisch/anorganisch

Phân tán
dispers-gelöst

Không
hòa tan
ungelöst

Hòa tan
gelöst

Xử lý nước thải công nghiệp
Industrieabwasserbehandlung
Nước thải đã
xử lý
gereinigtes
Abwasser
Hình 6.1:

Rechen-Sàng
undlọcSiebgut

Chất
béo/dầu
Fett/Öl

Bùn thải
Klärschlamm

Nước thải công nghiệp và các chất rắn phát sinh điều chỉnh(theo Dichtl, Feldhaus 2014)

Bùn thải phát sinh trong quá trình xử lý nước thải chứa của các chất gây ô nhiễm trong nước
thải như kim loại nặng và chất gây ô nhiễm hữu cơ, nhưng nó cũng chứa các chất dinh dưỡng
như photpho, nitơ và kali. Do đó nhà máy xử lý nước thải bắt buộc phải có hạ tầng xử lý bùn
thải phù hợp để một mặt nhằm tái sử dụng bền vững các chất dinh dưỡng và tận dụng nguồn tài
nguyên thiên nhiên để thu lợi kinh tế, mặt khác cũng để hạn chế các chất độc hại phân tán trong
môi trường và tránh các nguy cơ mất vệ sinh do lượng lớn vi khuẩn, vi rút và mầm bệnh trong
bùn thải gây ra (Dichtl, Feldhaus 2014).
Trước thực trạng này, các nội dung sau đây sẽ trình bày các hướng dẫn và đề xuất để xây dựng
khái niệm xử lý bùn thải bùn thải công nghiệp phù hợp.
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6.1

Đặc điểm bùn thải

Khi xử lý nước thải công nghiệp để loại bỏ các chất không mong muốn trong nước thải sẽ phát
sinh bùn thải. Số lượng và chất lượng bùn thải rất đa dạng, phụ thuộc chủ yếu vào thành phần
nước thải đầu vào và quy trình xử lý được chọn. Do đó, thành phần của mỗi loại bùn thải đều có
tính đặc trưng và do đó không có giải pháp xử lý tiêu chuẩn nào cho bùn thải nói chung. Tùy
theo từng điều kiện cụ thể và tiêu chí xử lý của từng nhà máy mà xây dựng khái niệm xử lý bùn
thải phù hợp. Khái niệm xử lý bùn thải không được tập trung về mỗi vấn đề xử lý bùn thải mà
phải cân nhắc quá trình xử lý nước thải trước đó và các phương án xử lý bùn thải có sẵn. Giữa
nhiều phương án xử lý bùn thải hiện hành mà để đáp ứng các tiêu chí xử lý cụ thể của từng nhà
máy về mặt sử dụng hiệu quả nguồn lực, thân thiện môi trường, hiệu quả kinh tế, tuân thủ các
quy định pháp lý v.v. thì chỉ khi áp dụng cách tiếp cận toàn diện này thì mới có thể xây dựng
được chiến lược xử lý bùn thải phù hợp. Hình 6.2 thể hiện chuỗi quy trình xử lý các loại bùn
thải khác nhau (xem Bảng 6.1) gồm có các bước xử lý cơ bản như cô đặc (A), ổn định (B), khử
nước (C) và tái chế (D).
Schlammanfall
Bùn phát sinh

Eindicken
Cô đặc

Stabilisieren
Ổn định

Entwässern
Khử nước

Tái
sử dụng
Verwerten

Bùn sơ cấp
Primärschlamm
Bùn cấp hai
Sekundärschlamm
Bùn cấp ba
Tertiärschlamm

künstlich
Nhân tạo
natürlich
Tự nhiên

biologisch
Sinh học
Hóa học
chemisch
Nhiệt
thermisch

Cơ học
maschinell
Tự nhiên
natürlich
Sấy khô
trocknen

Tái sử dụng chất dinh
stofflich
dưỡng
thermisch
Làm
chất đốt
deponieren
Chôn lấp

A

B

C

D

Hình 6.2:

Các phương án xử lý và tái chế bùn thải
(nguồn: Flottweg.com; omros.de; hwroenner.com)

Tuy nhiên bước đầu tiên khi xây dựng khái niệm xử lý bùn thải không phải là việc lựa chọn các
phương án xử lý hoặc tái sử dụng hợp lý mà là xác định đặc điểm và ước tính khối lượng bùn
thải phát sinh. Dựa trên dữ liệu cơ bản này bước kế tiếp là nghiên cứu các phương án xử lý và
tái sử dụng trong khu vực nhà máy. Sau đó là chọn các phương án xử lý thay thế sau khi xem
xét đến các tiêu chí vừa nêu.
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6.2

Đặc điểm của bùn thải công nghiệp

Mỗi loại bùn thải đều có các đặc điểm đặc trưng riêng. Điều này đặc biệt đúng với bùn thải công
nghiệp bởi đặc tính của bùn phụ thuộc nhiều vào việc sử dụng nguyên vật liệu thô, quy trình
hoặc công nghệ sản xuất. Một yếu tố quan trọng khác quyết định thông số bùn thải đó là chuỗi
quy trình xử lý nước thải và phát sinh bùn thải. Bùn thải được phân loại dựa vào giai đoạn phát
sinh. Bảng 6.1 mô tả các loại bùn quan trọng nhất phát sinh trong quá trình xử lý nước thải và
bùn.
Bảng 6.1:

Các loại bùn phát sinh trong quá trình xử lý nước thải và bùn

Loại bùn

Mô tả

1

Bùn sơ cấp

2

Bùn cấp hai
(bùn hoạt tính)

2a

Bùn dư

2b

Bùn hoàn lưu

3

Bùn cấp ba

4

Bùn thô

5

Bùn tự hoại

Phát sinh do quy trình vật lý bóc tách các chất rắn lắng đọng, có màu
đen xám, nâu xám hoặc màu vàng, có thể bị phân hủy mạnh, nồng độ
các mầm bệnh cao, dễ phân hủy sinh học nhờ các thành phần hữu cơ;
dễ tách nước.
Phát sinh trong quá trình trao đổi chất của các vi sinh vật trong giai
đoạn xử lý sinh học, có màu hơi nâu, có thể bị phân hủy rất mạnh,
đồng nhất hơn bùn sơ cấp; các thành phần chính là vi khuẩn, các chất
dạng hạt và các tế bào vi sinh vật chết; được phân thành bùn dư và bùn
hoàn lưu.
Bùn hoạt tính được loại bỏ liên tục từ hệ thống xử lý được gọi là bùn
dư để đảm bảo tỷ lệ sinh khối và dinh dưỡng trong nước thải được cân
bằng; gồm các chất rắn lơ lửng, các chất hòa tan dạng keo và một phần
chất hòa tan; khả năng tách nước kém; hàm lượng nước trung bình là
99%.
Bùn hoàn lưu là một phần sinh khối, được đưa trở lại bể sục khí để
điều chỉnh hàm lượng cặn
Phát sinh khi cho chất kết tủa và tạo bông vào nước thải để loại bỏ các
chất lơ lửng; bùn hóa mịn có keo tụ và hàm lượng nước cao; khối
lượng bùn tăng đáng kể khi thêm chất đông tụ.
Khái niệm chung cho các loại bùn chưa xử lý; hỗn hợp các loại bùn sơ
cấp, cấp hai và cấp ba.
Phát sinh trong hồ ủ bùn; màu đen và mùi đất; thành phần hữu cơ là
45-60 %

Các loại bùn thải khác nhau đều có đặc trưng riêng theo thông số vật lý, sinh học và hóa học.
Các thông số bùn này đưa ra các bước xử lý cơ bản khác nhau, được thể hiện trong Hình 6.2
(A-D). Các thông số này đóng vai trò quan trọng khi xác định đặc điểm của các loại bùn cũng
như để giám sát quy trình xử lý. Việc lựa chọn các thông số bùn là khá quan trọng để xác định
đặc điểm của bùn và giám sát quy trình xử lý được tóm tắt trong Bảng 6.2.
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Bảng 6.2:

Các thông số bùn chủ chốt phân biệt đặc điểm bùn và giám sát quy trình xử lý
Đơn vị

Mô tả

Quy
trình

Tổng chất rắn(TS)/
Hàm lượng nước

[%]
[g/L]

A-D

Hao hụt khi nung (LoI)/
Tổng chất rắn không đổi
(TFS)/
Tổng chất rắn bay hơi
(TVS)
Tính điều hòa

[%]
[g/L]

Thời gian chảy mao mạch
(CST)

[s]

Khả năng tách nước

[-]

Giá trị nhiệt

[kJ/kg]

Xác định nhiệt trọng tổng chất rắn
Sấy khô mẫu ở nhiệt độ105°C cho đến khi khối
lượng không đổi
Hàm lượng hữu cơ trong chất rắn là khối cứng (do
khí đốt bay hơi); Mẫu được nung ở nhiệt độ
550 °C; hao hụt khi nung hay tổng chất rắn bay
hơi bằng với thành phần hữu cơ, tổng chất rắn
không đổi, tổng thành phần vô cơ
Suất nước giảm xuống do các tác nhân điều hòa
(ví dụ như polyme vô cơ hoặc hữu cơ và tăng khả
năng loại nước
Tốc độ xả nước của mẫu bùn; hiệu ứng lọc đạt
được không phải do áp suất lớn hay nhỏ mà là do
tác động bởi lực hút mao mạch của màng lọc tiêu
chuẩn, kết quả thí nghiệm bị ảnh hưởng bởi hàm
lượng chất rắn
Xác định khả năng tách nước bằng giải pháp nhiệt
trọng; thông số quan trọng để ước tính khối lượng
bùn cần xử lý và chi phí xử lý
Xác định bằng phép đo nhiệt lượng, giá trị nhiệt
hoặc giá trị năng lượng của một chất tương ứng
với lượng nhiệt phát sinh khi đốt cháy hoàn toàn
1kg chất đốt ở áp suất không đổi; giá trị nhiệt của
bùn thải phụ thuộc vào tổng chất rắn hữu cơ

Xác định bẳng phép đo điện có điện cực thủy
tinh; giá trị pH của bùn thường ở phạm vi trung
tính
Chỉ số về ức chế hoặc quá tải của quá trình tự
hoại; tổng nồng độ axit hữu cơ nên < 5 mmol/L;
phân loại thành phần bằng máy sắc ký khí
Độ ổn định của bùn là do hợp chất C quyết định;
Nồng độ N và P có ý nghĩa định tính nếu sử dụng
trong nông nghiệp; phân loại như phân lân, ít kali

B-D

Chỉ tiêu quan trọng cho việc sử dụng bùn thải trực
tiếp trong nông nghiệp; đặc biệt bùn sơ cấp chứa
số lượng lớn các vi sinh vật gây bệnh, do đó loại
bùn này được phân loại là loại vật liêu nguy cơ
cao cần phải xem xét về vấn đề vệ sinh
Phụ thuộc vào thành phần của bùn; ở các điều
kiện thông thường, khí tự hoại gồm 60-70 Vol-%
CH4, 26-30 Vol-% CO2và lượng nhỏ H2S, N2 và
H2, khi hàm lượng khí có thay đổi lớn thường báo
hiệu sự cố nghiêm trọng trong quá trình ủ bùn.

D

Thông số
1. Thông số vật lý

[-]

B-D

A, C

A, C

B, C

(B), D

2. Thông số hóa học
Giá trị pH

[-]

Axit hữu cơ

[mg/L]

Chất dinh dưỡng (hợp chất
C-, N-, P)

[mg/L]

A

B, D

3. Thông số sinh học
Các vi sinh vật gây bệnh

[KBE/mL]

Thành phần khí lên men

[Vol.-%]

(B), D
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Do trong các khu công nghiệp có rất nhiều ngành công nghiệp khác nhau, nên bùn thải phát sinh
thay đổi không chỉ về số lượng mà còn về chất lượng do thành phần nước thải rất lớn. Do đó, để
xác định đặc điểm bùn thải công nghiệp phát sinh thì không chỉ có các thông số nêu ở Bảng 6.2
mà còn có các thông số quan trọng khác. Tầm quan trọng của các thông số bùn thải tùy theo loại
bùn, thành phần nước thải, quy trình sản xuất, sơ đồ quy trình xử lý của nhà máy xử lý nước thải
và lộ trình xử lý. Do đó, việc lựa chọn thông số để xác định đặc điểm và giám sát quy trình xử
lý bùn thải về sau cần phải được điều chỉnh thích ứng với các điều kiện đặc biệt của từng nhà
máy công nghiệp riêng. Bảng 6.3 giới thiệu tổng quan các thành phần nước thải có vấn đề của
các ngành công nghiệp khác nhau mà có thể gây ức chế lên quy trình xử lý bùn thải.
Bảng 6.3:

Các chất dinh dưỡng và chất gây ô nhiễm trong nước thải từ nhiều ngành công nghiệp khác
nhau (Nguồn: ATV 2000; ATV 2001; WEF 2008)

Ngành công nghiệp
Sản xuất nhôm
Sản xuất ắc quy
Chế biến kim loại màu

Sản xuất phân bón
Sản xuất sắt và thép
Sản xuất điện tử
Chế biến cá
Chế biến thịt
Sản xuất thủy tinh
Ngành công nghiệp gỗ
Sản xuất cao su
Thuộc da
Chế biến sữa
Sản xuất rau củ và hoa quả
Chế biến giấy và bột giấy
Sản xuất thuốc trừ sâu và hóa
chất
Dược
Sản xuất xà phòng và mỹ phẩm
Ngành công nghiệp dệt may
Chế biến đường

Các chất dinh dƣỡng và chất gây ô nhiễm
Dầu, mỡ, nhôm, xianua, crom, kẽm, các chất gây ô nhiễm hữu cơ độc
hại
Dầu, mỡ, bạc, cadmium, xianua, coban, crom, đồng, sắt, thủy ngân,
mangan, niken, chì, kẽm
Dầu, mỡ, bạc, nhôm, thạch tín, vàng, beryllium, cadmium, xianua,
coban, crom, đồng, sắt, fluoride, thủy ngân, indi, molypden, ammonia,
niken, palladium, chì, bạch kim, antimon, selen, kẽm, tantali , titan,
vonfram, kẽm, phenol, benzopyrene, hexachlorobenzene
Florua, amoniac, nitrat, nitơ hữu cơ, phốt pho
Dầu, mỡ, xianua, crom, ammonia, niken, chì, clo, kẽm, benzopyrene,
naphthalene, phenol, tetrachloroethylene, tetrachlorodibenzofuran
Arsenic, cadmium, chromium, florua, chì, antimon, các chất ô nhiễm
hữu cơ
Cá thải, dầu, mỡ, protein, muối, chất tẩy rửa và khử trùng
Vi khuẩn coliform, mỡ, protein, tổng lượng đạm, chất làm sạch và khử
trùng
Dầu, florua, ammonia, chì, phenol
Dầu, mỡ bôi trơn, asen, crom, đồng, phenol
Chromium, chì, kẽm
Chromium, sulfide, chất hoạt động bề mặt
90 % tải trọng hữu cơ, nếu cần thiết, chất làm sạch và khử trùng
Dầu, mỡ
Kẽm, AOX, tetrachlordibenzol, tetrachlorodibenzofuran, chloroform
Xianua, chì, các chất ô nhiễm hữu cơ
Cyanide, ammonia, acetone, acetonitrile v.v
Dầu, mỡ, chất hoạt động bề mặt
Chromium, axit, kiềm, sulfide thionite, phenol, chất màu, các hợp chất
hữu cơ halogen hóa, urê, muối amoni
Canxi, N-vô cơ
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Ở khu công nghiệp Trà Nóc đã nghiên cứu bùn hoàn lưu tại một số ngành công nghiệp được
chọn và thành phần bùn được tóm tắt trong Bảng 6.4.
Bảng 6.4:

Thành phần bùn hoàn lưu của một số ngành công nghiệp trong khu công nghiệp Trà Nóc

Ngành công nghiệp
Chế biến cá
Thức ăn chăn nuôi
Nhà máy bia
Sản xuất chitosan

Trị pH
[-]

TR
[kg/m³]

COD
[mg/L]

TN
[mg/L]

TP
[mg/L]

Cr
[mg/kg]

Cu
[mg/kg]

Zn
[mg/kg]

6,3
7,3
7,9
7,1

13
22
6
11

17.600
12.900
7.600
12.200

1.300
480
240
360

750
680
260
220

30
19
10
3

10
72
20
10

10
860
30
10

So với thành phần bùn thải sinh hoạt ở Đức theo ATV 1996 thì tải lượng kim loại nặng cũng
như nồng độ chất dinh dưỡng trong bùn nói trên thấp hơn nhiều. Lý do ở đây được giả định là
do đầu vào nước thải. Do các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam tiêu thụ lượng nước lớn trong
quy trình sản xuất nên nước thải đầu vào của nhà máy xử lý nước thải bị pha loãng và do đó
nồng độ kim loại nặng khá thấp.

Phát sinh bùn thải

6.3

Do tải lượng nước thải công nghiệp bị ảnh hưởng rất lớn từ nguyên vật liệu thô đầu vào và quy
trình sản xuất nên bùn thải phát sinh từ nước thải công nghiệp đa dạng hơn nhiều về số lượng và
chất lượng so với bùn phát sinh từ nước thải sinh hoạt (ATV, 1996). Điều này có ảnh hưởng rất
lớn đến việc ước tính khối lượng bùn công nghiệp cần ủ. Bên cạnh chất lượng bùn xác định thì
khối lượng bùn dự kiến là thông tin cơ sở để tính toán hệ thống xử lý bùn.
Việc phát sinh bùn sơ cấp phụ thuộc theo lưu lượng nước thải đầu vào, thời gian lưu trong bể
lắng sơ cấp và nồng độ các chất rắn lắng trong nước thải đầu vào. Có thể giả định lượng bùn sơ
cấp phát sinh là 0,1 - 0,3 kg TSS/m³ nước thải đã qua xử lý.
Phần lớn các nhà máy công nghiệp áp dụng quy trình bùn hoạt tính để loại bỏ carbon và nitơ.
Khối lượng và chất lượng bùn dư phát sinh trong quy trình này phụ thuộc vào các yếu tố sau
(WEF 2012):


Tải lượng hữu cơ, BOD5 hoặc COD [kg/d],



Tải lượng chất rắn [kg TS/d],



Thời gian lưu bùn trong hệ thống (tuổi bùn) [d],



Nhiệt độ nước thải [°C],



Thành phần nước thải đầu vào (ví dụ BOD5, COD, TSS,…).
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Nếu hệ thống xử lý nước thải có bể lắng sơ cấp thì ta có thể lấy giá trị tham chiếu là 0,7
kg TS/kg BOD5phân hủy để tạm tính khối lượng bùn thải hoạt tính phát sinh. Nếu nhà máy xử lý
nước thải không có bể lắng sơ cấp thì khối lượng bùn hoạt tính phát sinh sẽ tăng thành
0,85 kg TS/kg BOD5phân hủy (WEF 2012).
Bằng cách cân bằng khối lượng theo biểu đồ chuỗi quy trình xử lý áp dụng của nhà máy xử lý
nước thải thì ta mới có thể ước tính khối lượng bùn thải phát sinh chính xác hơn.

6.4

Các phƣơng án xử lý và tái sử dụng bùn thải công nghiệp

Một khi xác định hoặc ước tính được số lượng và chất lượng bùn thì bước tiếp theo sẽ là xây
dựng khái niệm xử lý bùn thải. Trước khi cân nhắc giữa các phương án xử lý bùn khác nhau,
cần phải lưu ý đến phương án tái sử dụng và xử lý bùn thải trong phạm vi của nhà máy công
nghiệp. Bảng 6.5 thể hiện tổng quan các phương án tái sử dụng và xử lý bùn thải để cân nhắc
lựa chọn phương án phù hợp.
Bảng 6.5:

Ưu và nhược điểm của các phương án tái sử dụng và xử lý bùn thải công nghiệp

Phƣơng án xử lý và
tái sử dụng

Mô tả

Ƣu điểm

Nhƣợc điểm

Ứng dụng cho đất

Tái sử dụng trong nông
nghiệp, vườn cây, tái
tạo đất và ủ phân
compost

 Tận dụng các chất
dinh dưỡng (N và P)
 Thành phần hữu cơ
cao
 Ít tốn năng lượng
 Chi phí nguyên liệu
thấp
 Phương pháp xử lý
tiết kiệm chi phí

 Có thể tích tụ chất
gây ô nhiễm vào đất
 Áp dụng theo mùa,
cần kho lưu trữ
 Lao động nặng nhọc
(một phần)
 Không phải luôn
được người dân chấp
nhận

Tái sử dụng làm chất
đốt thu nhiệt

Tái sử dụng nhiệt tại
các cơ sở đốt bùn thải
hoặc các cơ sở đốt
công nghiệp khác (nhà
máy nhiệt điện hoặc
sản xuất xi măng)

 Giảm thiểu tối đa
khối lượng bùn thải
 Phá hủy các chất gây
ô nhiễm hữu cơ
 Sử dụng bùn thải để
sản xuất năng lượng

 Không tận dụng
được chất dinh
dưỡng
 Phát thải độc hại
 Chi phí xử lý cao

Chôn lấp

 Đối với bùn thải có
nồng độ kim loại
nặng và chất gây ô
nhiễm cao
 Nhu cầu diện tích
thấp hơn so với tận
dụng trong nông
nghiệp
 Khai thác năng
lượng từ khí thải

 Không tận dụng
được chất dinh
dưỡng
 Chi phí cao và tốn
công sức để lập kế
hoạch, thi công và xử
lý sau chôn lấp
 Ô nhiễm mùi
 Chi phí cao đối với
hệ thống thu gom khí

Loại bỏ
(có kiểm soát)
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Khi nói đến đổ bỏ bùn thải ta phải luôn nhớ rằng không thể tiêu huỷ bùn thải hoàn toàn, mà chỉ
có thể phân huỷ một phần trong quy luật chung của tự nhiên. Điều này có nghĩa là bùn thải sẽ
tồn tại trong môi trường ở một dạng khác. Nếu chỉ quan tâm đến khía cạnh môi trường là tận
dụng chất dinh dưỡng trong bùn thì phương án tái sử dụng bùn thải trong nông nghiệp là
phương án tối ưu nhất. Khi sử dụng bùn thải để cải thiện chất lượng đất thì các chất dinh dưỡng
có trong bùn (nitơ và photpho) sẽ được hấp thụ theo chu kỳ tự nhiên. Tuy nhiên, khi chỉ xét về
một khía cạnh như thế thì không có đủ cơ sở để lựa chọn phương án thay thế phù hợp trong khái
niệm xử lý bùn thải. Đơn vị vận hành nhà máy xử lý nước thải cần lưu ý đến các tiêu chí sau:


Tuân thủ các quy định pháp lý về xử lý bùn thải,



Chuẩn bị diện tích để tái sử dụng trong nông nghiệp và xây dựng cảnh quan và thải ra
bãi rác,



Sản xuất năng lượng (thu hồi nhiệt, tận dụng khí ga ở bãi rác v.v.),



Khoảng cách vận chuyển (ví dụ nhà máy đốt công nghiệp xung quanh nhà máy công
nghiệp,...),



Yêu cầu về không gian (ví dụ: diện tích lưu trữ...),



Máy móc và thiết bị cần thiết,



Nhân công,



Chi phí,



Tái sử dụng phân tán hoặc tập trung trong phạm vi khu công nghiệp,



Thị trường tiêu thụ phân compost hoặc bùn khô,



Khác.

Một khi phương án thay thế đáp ứng được các tiêu chí nói trên và chọn được phương án xử lý
bùn thải thì có thể xác định mục tiêu xử lý bùn thải công nghiệp tương ứng (về hàm lượng TS
đạt được, mức độ ổn định). Bước tiếp theo là quyết định quy trình xử lý phù hợp cho từng nhà
máy công nghiệp trong vô số các phương pháp xử lý bùn thải hiện có.

6.5

Lựa chọn quy trình xử lý

Có nhiều quy trình xử lý bùn thải khác nhau (ví dụ xem Hình 6.2) để xử lý bùn thải. Mỗi quy
trình xử lý có thể áp dụng riêng lẻ hoặc kết hợp với nhau tùy theo mục tiêu xử lý. Mục tiêu xử
lý bùn thải là chuyển hóa các thành phần hữu cơ có trong bùn thải để hạn chế các tác động tiêu
cực lên môi trường. Các mục tiêu khác bao gồm giảm khối lượng bùn, hạn chế tối đa vi sinh vật
gây bệnh, tăng khả năng tách nước và khai thác khí lên men nếu áp dụng hồ ủ bùn.
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Các bước chính trong quy trình xử lý bùn thải bao gồm cô đặc, điều hòa, ổn định, khử nước,
khử trùng và phơi bùn. Do việc diễn giải chi tiết các bước quy trình này không nằm trong phạm
vi báo cáo26 này, nên chúng tôi chỉ trình bày các quy trình xử lý mà đã được nghiên cứu ở khu
công nghiệp Trà Nóc làm ví dụ minh họa. Tuy nhiên, tuỳ theo mục tiêu xử lý cụ thể của nhà
máy công nghiệp để xem xét cân nhắc các phương án xử lý thay thế khác trong quá trình xây
dựng khái niệm xử lý bùn thải.
Việc lựa chọn quy trình xử lý bùn thải ở khu công nghiệp Trà Nóc được dựa theo các thông số
cụ thể của khu công nghiệp đó, ví dụ thiếu nhân sự có trình độ chuyên môn, không áp dụng
công nghệ tiết kiệm nước và hầu như không có biện pháp tối ưu hoá quy trình sản xuất. Do đó
phương án xử lý bùn thải ở Trà Nóc được chọn là phương án xử lý theo quy trình dễ vận hành,
công nghệ thấp với chi phí đầu tư, nhu cầu lao động và máy móc thấp. Quy trình xử lý này phần
lớn phù hợp cho cả nhà máy xử lý phân tán (xử lý bùn trực tiếp tại từng nhà máy công nghiệp)
và tập trung (tập trung và xử lý bùn cho nhiều nhà máy công nghiệp). Tuy nhiên không phải tất
cả các quy trình xử lý được chọn đều phù hợp cho cả hai trường hợp nói trên. Việc lựa chọn
phương án xử lý phân tán tại chỗ hoặc xử lý tập trung tại trạm xử lý bùn chung không chỉ phụ
thuộc vào chất lượng và khối lượng bùn thải mà còn tuỳ thuộc vào cơ sở hạ tầng của khu công
nghiệp và các phương án xử lý, tái sử dụng và thải bỏ hiện hữu trong khu công nghiệp. Bảng
dưới đây tóm tắt về các quy trình xử lý bùn thải được nghiên cứu ở khu công nghiệp Trà Nóc và
liệt kê về tính phù hợp của từng quy trình cho hệ thống xử lý bùn tập trung/phân tán. Tất cả các
quy trình xử lý được trình bày sau đây đều phù hợp trong khuôn khổ nghiên cứu của dự án. Tuy
nhiên nó có thể cho kết quả khác với các nhà máy công nghiệp khác do thành phần bùn thải,
như nói trên, thay đổi theo từng ngành công nghiệp. Do đó, ta cần tiến hành khảo sát chi tiết
hàm lượng bùn trước khi lựa chon quy trình xử lý cho bất cứ loại bùn công nghiệp nào.

26

Xem thêm thông tin chi tiết tại DWA 2015: DWA Nhóm BIZ 11.3, Số “Thiết kế nhà máy xử lý nước thải cho
khu vực khí hậu nóng và lạnh”; được in trong năm 2016.
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Quy trình

Hồ ủ bùn kỵ khí

Ủ phân Compost

Ủ phân trùng

Sân phơi bùn

Phân tán

Các quy trình xử lý bùn thải và sự phù hợp của từng phương án đối với hệ thống xử lý bùn
thải phân tán/tập trung

Tập trung

Bảng 6.6:

Ổn định bùn bằng phương pháp kỵ khí, hay còn gọi là ủ bùn
kỵ khí là quy trình liên tục được kiểm soát mà trong đó các
chất hữu cơ sẽ được phân hủy sinh học bằng vi khuẩn methane
trong điều kiện kín ô xy. Ủ bùn thô bằng phương pháp kỵ khí
sẽ giảm đáng kể khối lượng bùn và các chất hữu cơ trong bùn
thô sẽ giảm xuống khoảng 50%. Trong một hệ thống được
điều chỉnh, bên cạnh khí sinh học làm năng lượng còn xuất
hiện một loại bùn có chứa sắt sulfua màu đen, trong đó nước
bùn chứa nhiều amoniac. Ngoài ra, nồng độ tác nhân gây
bệnh, trứng giun và hạt cỏ dại sẽ giảm xuống.



−

Ủ phân compost là quá trình xử lý hiếu khí, khi ủ, vật liệu hữu
cơ sẽ chuyển hóa thành dạng giống mùn. Để ủ compost ta cần
giảm hàm lượng nước. Để đạt được độ xốp nhất định của hỗn
hợp bùn nhằm xử lý hiếu khí hiệu quả thì cần bổ sung các chất
phụ gia hữu cơ (mùn cưa, vỏ cây, giấy v.v). Việc ủ compost
bùn được thực hiện tại hệ thống ủ trong bể chứa tạo tương tác
sinh học. Quy trình thông thường gồm hai bước là: ủ tăng
cường có thông khí, theo sau là quá trình ủ ổn định kéo dài
nhiều tuần hoặc tháng. Phương án ủ compost chỉ có phù hợp
khi phân compost sản xuất tìm được thị trường tiêu thụ.

−



Ủ phân trùng là quá trình sử dụng trùn đất và vi sinh vật để
nâng cao quá trình ủ phân. Một trong những loại trùn đất được
sử dụng phổ biến nhất để ủ phân compost là loại giun đỏ
Eisenia fetida. Giun đất có chức năng trộn lẫn và chia nhỏ vật
liệu, giúp thông khí tốt hơn. Các thành phần hữu cơ trong bùn
sẽ được phân hủy dễ dàng hơn nhờ điều kiện thoáng khí tạo
thành phân trùn giàu chất dinh dưỡng. Phân trùn có thể được
bán làm phân bón trong ngành nông nghiệp hữu cơ nếu có thị
trường tiêu thụ. Để thông gió tốt hơn, có thể cho thêm chất
tổng hợp hữu cơ, nhưng không bắt buộc như trong quá trình ủ
compost thông thường.Việc tách phân trùn ra khỏi hỗn hợp
được thực hiện bằng cán trống.

−







Mô tả

Bùn được cô đặc và khử nước tại sân phơi bùn bằng trọng lưc
và bốc hơi.Các sân phơi bùn được trang bị hệ thống thoát
nước ngầm sau khi nước bùn chảy qua nhiều lớp cát và sỏi có
kích thước tăng dần từ trên xuống. Tùy vào điều kiện khí hậu,
sân phơi bùn sẽ được lắp lưới côn trùng. Bùn được bóc tách
khỏi sân phơi bùn bằng thủ công (xẻng và xe cút kít) hoặc kết
hợp với xe xúc.

Bãi lọc trồng cây

Bãi lọc trồng cây là loại sân phơi bùn đặc biệt. Lau sậy (reed)
được trồng trên sân phơi bùn để tăng cường khử nước và khử
khoáng. Bùn khô nhờ bốc hơi và hấp thụ nước của lau sậy.
Bên cạnh đó bùn được ổn định sinh học khi hệ thống rễ phát
triển làm thoáng khí. Phân hủy vi sinh vật trong bùn làm giảm
đến 90% khối lượng bùn. Có thể lưu bùn tại bãi lọc trồng cây
đến vài năm. Sản phẩm cuối cùng sau khi xử lý là mùn và có
thể sử dụng trong nông nghiệp, phân bón cho vườn cây, cải
tạo đất và đốt thu nhiệt.

Phân tán

Mô tả

Quy trình

Tập trung
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Khi chỉ áp dụng một quy trình xử lý sẽ không đáp ứng được mục tiêu xử lý đề ra. Do đó trong
một số trường hợp có thể cần phải kết hợp nhiều bước quy trình xử lý khác nhau. Hình 6.3 thể
hiện ví dụ về các kết hợp quy trình xử lý khác nhau được áp dụng trong khu công nghiệp Trà
Nóc.

Hình 6.3:

Kết hợp các quy trình xử lý bùn được nghiên cứu tại khu công nghiệp Trà Nóc

Liệu quy trình xử lý bùn bao gồm một bước quy trình hay một tổ hợp nhiều bước phụ thuộc vào
mục tiêu xử lý, các phương án loại bỏ và tái sử dụng khả thi. Tuy nhiên, như mô tả ở Chương
6.4, các tiêu chí nội bộ nhà máy có thể ảnh hưởng đến quyết định khi lựa chọn phương pháp xử
lý bùn thải.
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6.6

Yêu cầu đảm bảo vận hành bền vững hệ thống xử lý bùn thải

Sau khi xây dựng được khái niệm xử lý bùn thải phù hợp cho nhà máy sản xuất thì phải tiến
hành thiết kế các hạ tầng xử lý cần thiết. Các dữ liệu cần thiết phục vụ công tác thiết kế có thể
lấy từ sổ nhật ký hoạt động của nhà máy xử lý nước thải hoặc trong trường hợp không có sổ
nhật ký thì phải ước tính các dữ liệu đầu vào. Các phép tính hỗ trợ xác định khối lượng bùn thải
được giới thiệu trong Chương 6.3. Đối với các dữ liệu bị thiếu phải được thay thế bằng dữ liệu
tham khảo.
Để xác định đặc điểm của bùn thì cần thu mẫu đại diện (xem thêm Chương 5.2.3). Quy trình thu
mẫu đại diện này sau đó được tiếp tục áp dụng để giám sát quy trình xử lý bùn thải.
Địa điểm thu mẫu, tần suất thu mẫu và lượng mẫu cần được xác định trước. Ta cũng cần xác
định các thông số phân tích để xác định đặc điểm bùn và kiểm soát quy trình xử lý. Do có các
loại mẫu khác nhau (mẫu ngẫu nhiên, mẫu hỗn hợp, mẫu ghép) và nhiều phương pháp thu mẫu
khác nhau nên cần phải có các quy định cụ thể về quy trình thu mẫu, vì chỉ như vậy mới có thể
giám sát được quy trình xử lý bùn liên tục và chất lượng bùn được ổn định.
Trước khi vận hành trạm xử lý bùn thải thì các nhân viên của trạm xử lý bùn phải nắm được cấu
phần hệ thống xử lý và nhiệm vụ hàng ngày/hàng tuần của mình liên quan đến công tác thu
mẫu, bảo trì và sửa chữa. Để vận hành hệ thống xử lý bùn được trơn tru, ta nên lập một bảng kế
hoạch công việc, trong đó nêu rõ các công việc phải làm và có thể tài liệu hoá bằng biên bản.
Bảng 6.7 thể hiện các thông số thiết kế và hoạt động cho các quy trình xử lý bùn thí điểm ở khu
công nghiệp Trà Nóc. Các quy trình xử lý này đã được đánh giá về nhu cầu bảo dưỡng và sửa
chữa, yêu cầu tập huấn cho nhân viên, chi phí đầu tư và vận hành cũng như yêu cầu về diện tích.
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Bảng 6.7:

Các thông số quan trọng để thiết kế và vận hành cũng như đánh giá phương án xử lý bùn
Ủ phân
Compost

Ủ phân trùn

Sân phơi
bùn

Bãi lọc trồng
cây

Thời gian ủ và
khối lượng bùn
cần xử lý

Khối lượng
phân compost,
thời gian ủ và
chiều cao luống
Luống điển hình
Chiều rộng 4,5m
Chiều cao 1-2m

Khối lượng bùn,
thời gian ử và
chiều cao luống
Chiều cao luống
điển hình
< 20 cm

Khối lượng
bùn, thời gian
phơi, độ dày,
Bề dày tiêu
chuẩn 20-30
cm

Hàm lượng chất
rắn khô
Khối lượng bùn
và tải lượng chất
rắn cho phép tối
đa

Hàm lượng
TS đầu vào/
thời gian ủ

3-5 % TS
trung bình 20
ngày

18-30 % TS
~50 ngày
(14 ngày ủ tăng
cường/
6-8 Tuần ủ ổn
định)

20 % TS
2-32 ngày

-/-

0,5-4 % TS
8-12 a

Thông số
feeding

2-5 kg
TVS/(m³ • d)

25-35 tỉ lệ C/N
Hàm lượng nước
50-60 %

Hàm lượng nước
80 %

Hàm lượng TS

30-100 kg
TS(m² • a)

Thông số
kiểm soát

Nhiệt độ
TS/TVS
Phân tích khí
(CH4, CO2)
pH
Axit hữu cơ
Độ kiềm

Nhiệt độ
Độ ẩm
Hàm lượng
Tỉ lệ C/N
Trị pH
Ô xy

Nhiệt độ
Hàm lượng nước
TS/TVS

TS/TVS
Dữ liệu thời
tiết

TS/TVS
Trị pH
Dữ liệu thời tiết

Nhân tố ức
chế

amoni
ôxy
hợp chất lưu
huỳnh
kim loại nặng

kim loại nặng
vôi
cyanide

Amoni /
amoniac
Độ mặn
kim loại nặng
Thuốc trừ sâu
bùn kỵ khí

-/-

Độ mặn
kim loại nặng
amoni

Hồ ủ bùn

Dữ liệu thiết
kế

Bảo trì và
sửa chữa

-

o

o

+

o

Đào tạo
nhân sự

-

+

+

+

+

Chi phí đầu
tư và vận
hành

-

+

+

+

+

Yêu cầu
diện tích

+

-

-

-

-

+ dương tính; - âm tính; o trung tính
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6.7

Tài liệu tham khảo
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7

QUẢN LÝ RÁC THẢI Ở KHU CÔNG NGHIỆP

Bên cạnh nước thải, các công nghiệp hàng ngày còn phát sinh một khối lượng khá lớn rác thải
rắn với số lượng và thành phần phụ thuộc nhiều vào vật liệu sử dụng và sản phẩm cuối cùng của
từng ngành công nghiệp. Công tác đánh giá khối lượng, thành phần rác thải và các phương án
thu gom, xử lý rác thải cần được lồng ghép vào khái niệm quản lý rác thải tổng hợp và vào quá
trình đánh giá tác động về mặt xã hội và môi trường của các khu công nghiệp hiện hữu và mới.
Đánh giá này cũng phải bao gồm công tác quản lý bùn thải phát sinh trong quá trình xử lý nước
thải (đã trình bày ở Chương 6).

7.1.1 Quản lý rác bền vững
Các xu hướng quản lý toàn cầu sau đây đối với rác thải sinh hoạt, quản lý rác trong khu công
nghiệp cũng phải tuân theo định hướng bền vững, đặc biệt là khi lồng ghép khái niệm 3R: giảm
thiểu, tái sử dụng và tái chế (reduce, reuse and recycle) (Hình 7.1).

Giảm khối lượng chất thải
Tái sử dụng
Tái chế
Thu hồi năng lượng

Thải ra bãi rác

Hình 7.1:

Phân cấp quản lý chất thải rắn

Trong phương pháp tiếp cận này, giải pháp quản lý chất thải hiệu quả nhất là hướng tới giảm
thiểu khối lượng rác thải bằng nhiều chiến lược hạn chế rác thải khác nhau. Một trong các
phương án này là giảm thiểu rác thải tại “nguồn” trong công đoạn đầu của quy trình sản xuất. Ví
dụ minh họa ở đây là nhập nguyên liệu thô với số lượng lớn, giảm thiểu các nguyên vật liệu
đóng gói không cần thiết hoặc tổ chức lại dây chuyền công nghệ sản xuất. Ưu điểm của chiến
lược này là tiết kiệm tài nguyên, bảo toàn năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm và hiệu quả tài chính.
Phương án ưu tiên tiếp theo đó là tái sử dụng các sản phẩm hoặc nguyên vật liệu khi chúng có
cùng mục đích sử dụng, vào bất cứ lúc nào có thể. Phương án này không bao gồm các hoạt động
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sản xuất, mà thay vào đó chỉ bao gồm kiểm tra, vệ sinh hoặc sửa chữa sản phẩm hoặc các thành
phần sản phẩm. Đặc biệt ta có thể áp dụng phương án này đối với máy móc, các mặt hàng điện
tử và các sản phẩm cao cấp tương tự mà quá đó có thể kéo dài tuổi thọ sản phẩm trước khi phải
thay thế. Thông qua việc thu gom có chọn lọc các loại nguyên vật liệu đã qua sử dụng, tái sử
dụng hoặc chưa qua sử dụng thì ta có thể tái chế một phần để tích hợp lại trong quy trình công
nghiệp hoặc bán làm nguyên liệu thô. Phương án này có thể sẽ thành công khi áp dụng trong các
ngành công nghiệp như đóng gói, chế biến kim loại. Bên cạnh đó ta cũng có thể áp dụng trong
lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm bằng cách tách các thành phần hữu cơ trong rác
để làm phân ủ compost. Từ đó có thể hạn chế tối đa phát thải khí nhà kính và các chất gây ô
nhiễm nguồn nước, góp phần tiết kiệm năng lượng và bảo tồn tài nguyên. Phương án tiếp theo
trong phân cấp thứ tự ưu tiên trong quản lý rác thải là thu hồi năng lƣợng bằng cách đốt, khí
hóa hoặc thu gom khí ga bãi rác đối với các chất thải không thể tái chế được để thu nhiệt hoặc
sản xuất điện (khái niệm “từ chất thải trở thành năng lượng”). Cuối cùng, thải ra bãi rác là
phương án cuối cùng nếu tất cả các phương pháp nói trên không phù hợp. Tuy nhiên, ta cần
phân loại rác độc hại (cần xử lý riêng) và rác không độc.

7.1.2 Quản lý chất thải tổng hợp
Ngoài yếu tố bền vững, phương pháp tiếp cận quản lý chất thải rắn phải bao gồm khái niệm tích
hợp (Hình 7.2). Phương pháp này bao gồm tất cả các bước xử lý từ hạn chế phát sinh rác thải,
thu gom, vận chuyển, xử lý và đổ bỏ rác thải.
Khi lập kế hoạch khu công nghiệp mới hoặc nâng cấp/hiện đại hóa các khu công nghiệp hiện
hữu, hệ thống quản lý rác thải cần phải được cân nhắc toàn diện chứ không phải theo từng khía
cạnh cụ thể. Tuy nhiên nó không chỉ đề cập đến các khía cạnh công nghệ như vận chuyển nhanh
và quy trình xử lý hiệu quả, mà còn tập trung về nhiều yếu tố khác như điều kiện kinh tế xã hội,
thể chế, đường lối chính sách và khung pháp luật.
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Hình 7.2:

Phương pháp tiếp cận tích hợp quản lý chất thải rắn bền vững (Shekdar 2009, thay đổi)

7.1.3 Đánh giá vòng đời
Các chiến lược quản lý rác thải đều cân nhắc đến từng giai đoạn trong vòng đời sản phẩm mà
không chỉ là sản phẩm cuối cùng. Mục đích áp dụng cách tiếp cận này là các động cơ về mặt tài
chính và môi trường do phương pháp đánh giá vòng đời (LCA) hỗ trợ đưa ra quyết định về quản
lý rác thải, và thậm chí ở phạm vi khu công nghiệp thì cách tiếp cận đánh giá vòng đời lại có vai
trò quan trọng hơn, đó là hỗ trợ xây dựng các đường lối chính sách trong quản lý chất thải.
Trong thực tế, ta có thể áp dụng LCA để trả lời cho nhiều câu hỏi, ví dụ “nên sản xuất xe từ vật
liệu nhẹ (ví dụ composite) hay là từ vật liệu có thể tái chế (ví dụ thép) Khi sử dụng nhựa hoặc
composite trong chế tạo xe thì tổng trọng lượng xe sẽ giảm và do đó đỡ hao nhiên liệu hơn. Tuy
nhiên, các vật liệu này lại không dễ tái chế, dẫn đến nhu cầu năng lượng và tài nguyên tăng cao,
trong khi đó việc sử dụng các vật liệu có thể tái chế dễ dàng như thép để sản xuất xe lại cho kết
quả ngược lại. Do đó các phân tích môi trường phải tập trung không chỉ mỗi sản phẩm cuối
cùng mà phải cân nhắc cả vòng đời của từng thành phần vật liệu hoặc quy trình (EC, 2014). Có
thể thực hiện LCA bằng cách lập danh sách kiểm kê vòng đời (LCI). LCI quy trình định lượng
toàn bộ nhu cầu nguyên liệu thô và năng lượng, phát thải không khí, chất gây ô nhiễm, chất thải
rắn và các loại phát thải khác trong toàn bộ vòng đời của một sản phẩm hoặc một quy trình. Ví
dụ, LCI có thể giúp doanh nghiệp bao gồm tiêu chí tác động môi trường vào quá trình so sánh
các sản phẩm hoặc quá trình sản xuất và hỗ trợ rất lớn trong quá trình thực hiện phân tích LCA.
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Không có mẫu LCA hoặc LCI do độ phức tạp của từng quy trình công nghiệp. Tuy nhiên ta có
khung tổng quát để thực hiện phân tích kiểm kê và đánh giá chất lượng các dữ liệu thu thập,
gồm các bước sau:
1) Xây dựng sơ đồ quy trình đánh giá,
2) Lập kế hoạch thu thập dữ liệu,
3) Thu thập dữ liệu,
4) Đánh giá và báo cáo kết quả (EPA 1995).

7.1.4 Nghiên cứu điển hình khu công nhiệp Trà Nóc ở Việt Nam
Về cơ bản, chất thải của một công ty trong khu công nghiệp Trà Nóc có thể được phân làm hai
loại:
a) Rác thải từ các bộ phận kỹ thuật như nhà xưởng (dầu thừa, vải ngâm dầu, đèn huỳnh
quang cũ, các bộ phận máy móc đã qua sử dụng), của căn tin tập thể (rác thải nhà bếp và
đồ ăn thừa) và rác thải văn phòng (các tông, giấy, phế thải điện) v.v và
b) chất thải từ quy trình sản xuất.
Trong khi chất lượng rác thải của loại thứ nhất gần như giống nhau ở tất cả các doanh nghiệp thì
thành phần chất thải ở loại thứ hai lại thay đổi theo từng ngành công nghiệp. Bảng 7.1 là ví dụ
về thành phần chất thải theo ngành trong khu công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ, Việt Nam.
Bảng 7.1:

Thành phần chất thải theo ngành trong khu công nghiệp Trà Nóc

Ngành công nghiệp

Đặc điểm chất thải

Chế biến cá và thủy hải sản

Máu cá, đầu cá, xương, vây cá, mỡ cá
Vật liệu đóng gói (nhựa, bìa cứng)

Công nghiệp thực phẩm (bao
gồm cả thức ăn chăn nuôi)

chất thải hữu cơ
vật liệu đóng gói

Chế biến kim loại

Tro, xỉ
Kim loại phế liệu, chất thải phi kim loại
Dầu mỡ bôi trơn thải

Đồ uống

Bia: men thừa
Nước giải khát: cặn lọc, chất kết tủa,
Bao bì vật liệu: mảnh vỡ thủy tinh, lon, chai

Dệt may

Chất thải dệt may, vật liệu tái chế

Công nghiệp đóng gói

Nhựa, chất thải
Giấy, bìa các tông
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Ngành công nghiệp

Đặc điểm chất thải

Công nghiệp dầu khoáng

Rác hữu cơ, dung môi
Nhôm phế liệu, phế liệu kim loại

Công nghiệp hóa học

Rác thải phòng thí nghiệm: màng lọc
Sản xuất phân bón: chất thải chứa phốt pho và nitơ
Thuốc trừ sâu: các hợp chất hóa học, thủy tinh, bìa các tông

Trong số các ngành công nghiệp ở khu công nghiệp Trà Nóc thì ngành công nghiệp chế biến cá
và thủy hải sản là ngành công nghiệp chủ chốt do nó phát sinh khối lượng rác thải sinh học. Do
có giá trị gia tăng cao nên hầu hết nhà máy chế biến cá đều tập trung chế biến phi lê cá tra
(Pangasianodon hypophthalmus). Cá tra là một loại cá nước ngọt được nhân giống trong nuôi
trồng thủy sản và phần lớn được xuất khẩu dưới dạng phi lê sang thị trường Châu Âu và Bắc
Mỹ. Một số nghiên cứu LCA đã công bố kết quả phân tích tác động môi trường và quản lý tài
nguyên liên quan đến các nhà máy chế biến cá tra ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
(Bosma cùng các cộng sự 2009; Huysveld cùng các cộng sự 2013; Nguyễn 2012).
Chế biến phi lê cá là một quy trìnhh phức tạp, trong đó kích thước và hình thức cũng như độ
cứng của thịt cá có ảnh hưởng quan trọng đến kết quả. Quy trình chế biến cá là quy trình thủ
công sử dụng các công cụ như dao, thiết bị tia nước. Do đó, tay nghề của lao động là yếu tố rất
quan trọng để giảm thiểu tối đa hao hụt. Sơ đồ phân tích cân đối khối lượng đơn giản (Hình 7.3)
cho thấy rằng sản phẩm cuối cùng (phi lê) chỉ chiếm 1/3 (33 %) tổng nguyên liệu cá đầu vào,
2/3 còn lại là các sản phẩm thứ cấp và chất thải.
100 tấn cá tra

Cắt phi lê

51,5 tấn sản
phẩm thứ cấp

48,5 tấn
sản phẩm phụ

Lột da

46,8 tấn sản phẩm
thứ cấp loại 2

4,7 tấn
da

21,8 tấn
chất béo

26,7 tấn
đầu/xương/
vây cá

Xử lý sau

33 tấn
phi lê

Hình 7.3:

13,8 tấn
chất cặn

Cân đối khối lượng các sản phẩm chính và phụ dựa trên 100 tấn cá nước ngọt (theo Nguyễn
2012)
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Bên cạnh đó, một phân tích chuỗi nguyên vật liệu cho thấy quy trình gia tăng giá trị có sự liên
kết chặt chẽ với quy trình rửa và nhu cầu sử dụng nước lớn như dự kiến (Hình 7.4). Mặc dù chất
thải cá thường được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi nhưng điều đó cũng có nghĩa là sản xuất
kém hiệu quả và hao hụt nguyên vật liệu thô trong quá trình sản xuất, kéo theo nhu cầu nguyên
vật liệu và năng lượng tăng lên đáng kể. Điều này có nghĩa chi phí đầu tư và năng lượng tiêu thụ
để sản xuất tăng và gây áp lực lên hệ sinh thái thông qua lượng nước thải bị ô nhiễm.
Các đề xuất giảm thiểu tác động môi trường và nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất cá tra
bao gồm các biện pháp hướng tới tất cả các bước công nghệ sản xuất theo thứ tự phân cấp quản
lý rác thải tổng hợp (Hình 7.1): Giảm thiểu khối lượng chất thải tại nguồn (vật liệu thô), nâng
cao hiệu quả sử dụng năng lượng, thực hiện đóng gói thân thiện với môi trường, đảm bảo và cải
tiến chất lượng của các sản phẩm phụ, giảm thiểu hoặc thay thế các phụ gia và các chất khử
trùng, và cuối cùng là giảm thiểu khối lượng nước sản xuất và tích hợp hệ thống xử lý nước thải

Năng lượng: 95GJ
Nước: 800m³
Clo: 0,5m³
Phụ gia: 2 tấn
Nước đá: 4 tấn

100 tấn cá tra

thân thiện với môi trường.

800,5m³ nước thải
30 tấn sản phẩm

4,7 tấn da cá
13,8 tấn chất cặn
21,8 tấn mỡ cá
26,7 tấn đầu/xương/vây cá
Hình 7.4:

Phân tích dòng vật liệu chế biến phi lê cá tra (theo Nguyễn, 2012)
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Việc xây dựng khái niệm xử lý nước thải tổng hợp cho các khu công nghiệp ở vùng nhiệt đới là
trách nhiệm của nhiều ngành. Bên cạnh việc lập kế hoạch về mặt kỹ thuật, nó còn bao gồm cả
việc lập kế hoạch về hành chính và thương mại, cũng như triển khai, vận hành và tối ưu hóa hệ
thống xử lý nước thải. Ở các khu công nghiệp thì khái niệm này bao gồm hệ thống xử lý phân
tán và tập trung để dẫn tải và xử lý nước thải. Xử lý nước thải ở các khu công nghiệp cần tuân
thủ và tương tác với các điều kiện khung pháp lý, thể chế, kinh tế xã hội, khí hậu và các điều
kiện khung xã hội khác. Các điều kiện khung này phụ thuộc vào vị trí của khu công nghiệp và
phải được xem xét trong quá trình quản lý nhà máy xử lý nước thải.
Khung pháp lý là cơ sở quan trọng. Về mặt kỹ thuật thì trước hết nó bao gồm quy định pháp lý
về kiểm soát phát thải và ô nhiễm trong đó có quy định việc sử dụng công nghệ xử lý nước thải.
Luật xây dựng và luật thương mại, các quy định và quy chế về thu phí dịch vụ thoát nước, xây
dựng phí nước thải cũng như quy định về tội phạm môi trường sẽ được đưa vào cân nhắc.
Các phương án kỹ thuật giảm thiểu ô nhiễm môi trường do xả thải có thể được tích hợp trực tiếp
vào quy trình sản xuất của một nhà máy (bảo vệ môi trường tích hợp/ mang tính phòng ngừa)
hoặc sẽ được triển khai sau quy trình sản xuất (bảo vệ môi trường khắc phục/bổ sung). Hướng
dẫn này trình bày ba phương án kỹ thuật liên quan đến xử lý nước thải phân tán bổ sung như áp
dụng trong dự án AKIZ. Các phương án này cũng trình bày giải pháp xử lý nhánh nước thải cụ
thể của các nhà máy công nghiệp được lựa chọn.
Một đặc điểm quan trọng của nước thải công nghiệp là có nhiều thành phần đa dạng trong nước
thải, khối lượng nước thải và nồng độ nước thải; đây là những yếu tố có thể thay đổi tùy thuộc
vào loại hình cơ sở công nghiệp trong khu vực và các thành phần này cũng biến động theo mùa.
Nước thải độc hại phải được tiền xử lý trước khi xả vào hệ thống thu gom của nhà máy xử lý
nước thải tập trung và theo đó đảm bảo được khả năng hoạt động của nhà máy xử lý nước thải.
Đối với các doanh nghiệp có tải lượng hữu cơ trong nước thải cao thì có thể tiền xử lý theo
phương pháp kỵ khí, do phương pháp này có thể tạo năng lượng và từ đó nâng cao hiệu quả sử
dụng năng lượng trong quá trình xử lý. Việc áp dụng công nghệ màng lọc cho phép phục hồi
các chất hữu ích trong nước thải và nước sản xuất. Vận hành bền vững tất cả các nhà máy xử lý
tập trung và phân tán đặt ra yêu cầu cao về trình độ chuyên môn của nhân viên vận hành cũng
như khối lượng và chất lượng các chất phụ liệu sử dụng.
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Sự tương tác giữa các dòng xả nước thải phân tán của các nhà máy công nghiệp vào hệ thống
thu gom của nhà máy xử lý nước thải tập trung trong khu công nghiệp cũng cần được quản lý và
giám sát các đơn vị xả thải gián tiếp. Những đơn vị xả thải gián tiếp này phải tuân thủ các quy
định về thành phần và khối lượng nước thải xả ra của đơn vị vận hành nhà máy xử lý nước thải
tập trung, bởi vì nếu không tuân thủ thì nhà máy xử lý nước thải phân tán có thể có nguy cơ
không đáp ứng được các giá trị giới hạn xả thải của nhà máy xử lý nước thải tập trung và có thể
bị công an môi trường phạt hoặc sẽ bị các đơn vị chính quyền liên quan xử lý.
Tất cả các nhà máy xử lý nước thải khi hoạt động đều làm phát sinh chất thải là “bùn thải”, do
đó các nhà vận hành phải xây dựng phương án xử lý. Việc xây dựng khái niệm xử lý bùn thải
tổng hợp bao gồm các cân nhắc về quy định pháp lý, giới hạn mà cơ quan chính quyền đặt ra,
đưa ra các phương án xử lý, tái sử dụng bền vững và/hoặc thải bỏ bùn thải cùng với các ứng
dụng công nghệ phù hợp cũng như vận hành và tối ưu hóa hệ thống xử lý bùn thải. Ví dụ, tiềm
năng ứng dụng bùn thải trong nông nghiệp đòi hỏi bùn thải phải đảm bảo về mặt chất lượng,
trong khi đó chất lượng bùn chỉ được bảo đảm khi quá trình xử lý nước thải có thể loại bỏ hoàn
toàn các chất gây ô nhiễm độc hại (ví dụ kim loại nặng). Bên cạnh việc phát sinh bùn thải, trong
quá trình sản xuất của các nhà máy công nghiệp tại khu công nghiệp còn phát sinh các loại chất
thải khác nhau và cũng cần phải xây dựng khái niệm xử lý và thải bỏ phù hợp cho từng loại.
Hướng dẫn này giới thiệu các kết cấu và đề xuất xây dựng khái niệm xử lý nước thải tổng hợp
trong các khu công nghiệp ở vùng nhiệt đới. Các quốc gia đang phát triển và mới nổi như Việt
Nam có nhu cầu lớn trong việc áp dụng và triển khai các chiến lược xử lý nước thải bền vững
trong các khu công nghiệp, bởi vì càng ngày càng có nhiều các nhà máy công nghiệp được xây
dựng và theo đó sẽ không thể tránh khỏi các áp lực về môi trường.
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PHỤ LỤC
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Phụ lục 1: Các tiêu chuẩn phân tích ở Việt Nam
•

TCVN 4557:1988:Chất lượng nước thải-Xác định nhiệt độ;

•

TCVN 6492:1999 (ISO 10523:1994):Chất lượng nước thải-Xác định pH;

•

TCVN 4558:1988:Chất lượng nước thải-Xác định màu và mùi;

•

TCVN 6001-1:2008:Chất lượng nước-Xác định nhu cầu oxi sinh hóa sau n ngày (BODn) - Phần 1:
Phương pháp pha loãng và cấy có bổ sung allylthiourea;

•

TCVN 6001-2:2008 (ISO 5815-2:2003):Chất lượng nước- Xác định nhu cầu oxi sinh hóa sau n ngày
(BODn) - Phần 2: Phương pháp dùng cho mẫu không pha loãng;

•

TCVN 6491:1999 (ISO 6060:1989):Chất lượng nướcChất lượng nước-Xác định nhu cầu oxy hóa học
(COD);

•

TCVN 6625:2000 (ISO 11923:1997):Chất lượng nước - Xác định chất rắn lơ lửng bằng cách lọc qua
cái lọc sợi thủy tinh;

•

TCVN 6053-1995 (ISO 9696-1992):Chất lượng nước -Xác định tổng lƣợng chất rắn hòa tan;

•

TCVN 7875:2008:NướcXác định dầu và mỡ-Phương pháp chiếu hồng ngoại;

•

Dầu và mỡ và xác định tổng số hydrocacbon dầu khí bằng cách sử dụng phương pháp EPA của Hoa
Kỳ 1664 Phương pháp chiết và trọng trường;

•

TCVN 5070:1995:Chất lượng nước - Phương pháp khối lượng xác định dầu mỏ và sản phẩm dầu
mỏ;

•

TCVN 6638:2000 (ISO 10048:1991):Chất lượng nước-Xác định nitơ - Vô cơ hóa xúc tác sau khi khử
bằng hợp kim Devarda;

•

TCVN 5988:1995 (ISO 5664:1984):Chất lượng nước-Xác định amoni - Phương pháp chưng cất và
chuẩn độ;

•

TCVN 6179-1:1996 (ISO 7150-1:1984):Chất lượng nước-Xác định amoni-Phần 1: Quang phổ thủ
công;

•

TCVN 6179-2:1996 (ISO 7150-2:1986):Chất lượng nước-Xác định amoni-Phần2: Quang phổ tự động;

•

TCVN 6620:2000: Chất lượng nước - Xác định amoni - Phương pháp điện thế;

•

TCVN 6180:1996 (ISO 7890 – 3:1998):Chất lượng nước-Xác định nitrat-Phương pháp đo phổ dùng
axit sulfosalicylic;

•

TCVN 6202:2008 (ISO 6878:2004): Chất lượng nước - Xác định phôt pho - Phương pháp đo phổ
dùng amoni molipdat;

•

TCVN 6637:2000 (ISO 10530:1992):Chất lượng nước - Xác định sunfua hào tan - Phương pháp đo
quang dùng metylen xanh;

•

TCVN 4567-1988:Chất lượng nước-Xá định anionS2-vàSO42-;

•

TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304 -1:2007):Chất lượng nước - Xác định các anion hoàn tan bằng
phương pháp sắc kí lỏng ion - Phần 1: Xác định bromua, clorua, florua, nitrat, nitrit,
phosphat và sunphat hòa tan;

•

TCVN 6225-3:2011 (ISO 7393-3:1990):Chất lượng nước - Xác định clo tự do và clo tổng số. Phần 3 Phương pháp chuẩn độ iot xác định clo tổng số;

•

TCVN 6493:1999 (ISO 9562:1989):Chất lượng nước-Xác định halogen hữu cơ dễ hấp thụ (AOX);
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•

TCVN 6336-1998 (ASTM D 2330-1988):Phương pháp thử nghiệm đối với chất hoạt động bề mặt
bằng metylen xanh;

•

TCVN 6622 -2000:Chất lượng nước - Xác định chất hoạt động bề mặt - Phần 1: Xác định các chất
hoạt động bề mặt anion bằng cách đo chỉ số metylen xanh;

•

TCVN 6216:1996 (ISO 6439:1990):Chất lượng nước - Xác định chỉ số phenol - Phương pháp trắc
phổ dùng 4-aminoantipyrin sau khi chưng cất;

•

TCVN 6199-1:1995 (ISO 8165/1:1992):Chất lượng nước - Xác định các phenol đơn hóa trị lựa
chọn - Phần 1: Phương pháp sắc ký khí sau khi làm giàu bằng chiết;

•

TCVN 6177:1996 (ISO 6332:1988):Chất lượng nước - Nước thải - Xác định sắt bằng phương pháp
trắc phổ dùng thuốc thử 1.10-phenantrolinl;

•

TCVN 6193:1996:Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì- Phương
pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa;

•

TCVN 6222:2008:Chất lượng nước - Xác định crom - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử;

•

TCVN 6658:2000:Chất lượng nước - Xác đinh crom hóa trị sáu - Phương pháp trắc quang dùng
1,5-diphenylcacbazid;

•

TCVN 6002:1995:Chất lượng nước - Xác định mangan - Phương pháp trắc quang dùng formaldoxim;

•

TCVN 6181:1996 (ISO 6703 -1:1984):Chất lượng nước - Xác định xianua tổng;

•

TCVN 6665:2011 (ISO 11885:2007):Chất lượng nước - Xác định nguyên tố chọn lọc bằng phổ phát
xạ quang Plasma cặp cảm ứng (ICP-OES);

•

TCVN 7876:2008:Nước - Xác định hàm lượng thuốc trừ sâu clo hữu cơ. Phương pháp sắc ký khí
chiết lỏng - lỏng;

•

TCVN 8062:2009:Xác định hợp chất phospho hữu cơ bằng sắc ký khí - Kỹ thuật cột mao quản;

•

TCVN 6053:2011:Chất lượng nước - Đo tổng hoạt động phóng xạ anpha trong nước không mặn Phương pháp nguồn dây;

•

TCVN 6219:2011:Chất lượng nước - Đo tổng hoạt động phóng xạ beta trong nước không mặn;

•

TCVN 6187 - 1:2009 (ISO 9308 -1:2000/Cor 1:2007):Chất lượng nước - Phát hiện và đếm
escherichia coli và vi khuẩn coliform- Phần 1: Phương pháp lọc màng;

•

TCVN 6187 - 2:1996 (ISO 9308 - 2: 1990):Chất lượng nước - Phát hiện và đếm vi khuẩn coliform, vi
khuẩn coliform chịu nhiệt và escherichia coli giả định- Phần 2: Phương pháp nhiều ống;

•

TCVN 8775:2011:Chất lượng nước - Xác định coliform tổng số - Kỹ thuật màng lọc;

•

TCVN 4829:2001:Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về phương pháp phát hiện Samonella;

•

SMEWW 9260: Phương pháp chuẩn 9260 - Phát hiện các vi khuẩn gây bệnh (9260 Detection of
Pathogenic Bacteria, Standard methods for the Examination of Water and Wastewater.
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Phụ lục 2: Các tiêu chuẩn liên quan đến quy hoạch, xây
dựng và vận hành cơ sở hạ tầng xử lý nƣớc thải ở
Việt Nam
Mã số tiêu chuẩn

Năm Tên

Các luật khung
Luật 16/2003/QH11
2003 Luật xây dựng
Luật 59/2005/QH11
2005 Luật đầu tư
Nghị định108/2006/ND- 2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
CP
Bảo vệ môi trƣờng và kiểm tra tính thân thiện với môi trƣờng
Nghị định149/2004/ND- 2004 Về cấpphép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải
CP
vào nguồn nước
Thông tư 02/2005/TT2005 Hướng dẫn thi hành Nghị định 149/2004/ND-CP
BTNMT
Luật 51/2005/QH11
2005 về Bảo vệ môi trường
Nghị định 80/2006/-ND- 2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ
CP
môi trường
Thông tư 08/2006/TT2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện đánh giá môi trường chiến
BTNMT
lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường
Nghị định 21/2008/ND- 2008 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 80/2006/ND-CP
CP
QCVN 01:2009/BYT
2009 Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam về chất lượng nước uống
QCVN
2009 Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam về các chất nguy hại trong không khí
06:2009/BTNMT
xung quanh
QCVN
2009 Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam về ngưỡng chất thải nguy hại
07:2009/BTNMT
QCVN
2010 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn
26:2010/BTNMT
QCVN
2010 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung
27:2010/BTNMT
Nghị định 29/2011/ND- 2011 Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường,
CP
cam kết bảo vệ môi trường
Thông tư 26/2011/TT2011 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 29/2011/ND-CP
BTNMT
Thông tư 01/2011/TT2011 hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong các quy hoạch xây
BXD
dựng và đô thị
Thông tư 01/2012/TT2012 Về lập, thẩm định và phê duyệt, kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề
BTNMT
án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường
đơn giản
QCVN
2013 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh
05:2013/BTNMT
QCVN
2013 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ
50:2013/BTNMT
quá trình xử lý nước
Nghị định 18/2015/NĐ- 2015 Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến
CP
lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Thông tư 26/2015/TT2015 Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường
BTNMT
đơn giản
Thông tư 27/2015/TT2015 Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế
BTNMT
hoạch bảo vệ môi trường
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Mã số tiêu chuẩn

Năm Tên

Các tiêu chuẩn xây dựng
TCVN 4474-1987
1987
TCVN 4513-1988
1988
TCVN 5640 - 1991
1991
682/BXD-CSXD
1996
439/BXD-CSXD
1997
Thông tư 09/2005/TT2005
BXD
TCXDVN 33-2006
2006
TCVN 7957-2008
2008
QCVN 02:2009/BXD
2009
Thông tư 40/2009/TTBXD
QCVN 07:2010/BXD
Thông tư 18/2010/TTBXD
TCVN 7447-2011
TCVN 9362-2012
TCVN 9379-2012
TCVN 5574-2012
TCVN 5575-2012
TCVN 9113-2012
TCVN 9366-2012
QCVN 16:2014/BXD

2009

TCVN 10304-2014
QCVN 0702:2015/BXD

2014
2015

Vật liệu xây dựng
TCVN 3993-1985
TCVN 5440-1991
778/1998/QĐ-BXD
TCVN 4314-2003
TCVN 1651-2008
TCVN 2682-2009
TCVN 6260-2009
QCVN 7:2011/BKHCN
TCVN 8826-2011
TCVN 8828-2011
TCVN 4506-2012
TCVN 9345-2012
TCVN 9202-2012
TCVN 9205-2012
TCVN 9335-2012

2010
2010
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2014

Thoát nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế
Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế
Bàn giao các công trình – Các nguyên tắc cơ bản
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Phần I
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Phần II & III
hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng
Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế
Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong
xây dựng
về áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài cho các hoạt động xây
dựng ở Việt Nam
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị
quy định việc áp dụng các quy chuẩn và tiêu chuẩn trong các hoạt
động xây dựng
Hệ thống lắp đặt điện cho các tòa nhà
Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình
Kết cấu xây dựng và nền – Nguyên tắc cơ bản về tính toán
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế
Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế
Ống bê tông cốt thép để thoát nước
Cửa đại và cửa sổ
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây
dựng
Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công
trình thoát nước

1985 Chống ăn mòn trong xây dựng - Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
1991 Bê tông – Kiểm tra và đánh giá độ bền
1998 Chỉ dẫn kỹ thuật về lựa chọn thành phần bê tông
2003 Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật
2008 Thép cốt bê tông
2009 Xi măng pooc lăng - Yêu cầu kỹ thuật
2009 Xi măng pooc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật
2011 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép cốt bê tông
2011 Phụ gia hóa học cho bê tông
2011 Bê tông – Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên
2012 Nước cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật
2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống
nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm
2012 Xi măng xây trát
2012 Cát nghiền cho bê tông và vữa
2012 Bê tông nặng - Phương pháp thí nghiệm không phá hủy - Xác định
cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy
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Mã số tiêu chuẩn

Năm Tên

Các quy định liên quan đến xây dựng khác
TCXDVN 303-2004
2004 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu
Thông tư 19/2008/TT2008 hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy
BXD
hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế
Quyết định 10/2008/QD- 2008 ban hành quy định điều kiện năng lực của nhà thầu khi thi công công
BXD
việc, hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng có yêu cầu đặc
biệt
Thông tư 07/2008/TT2008 hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý các quy hoạch xây
BXD
dựng
Thông tư 22/2009/TT2009 quy định chi tiết các điều kiện năng lực xây dựng
BXD
Thông tư 19/2009/TT2009 Quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu
BXD
kinh tế
Thông tư 12/2009/TT2009 hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
BXD
Thông tư liên tịch
2009 Quy định chi tiết một số điểm tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày
30/2009/TTLT-BXD31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành
BKH
chính trong đầu tư xây dựng đối với dự ánkhu đô thị mới, dự án khu
nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp
Thông tư 03/2009/TT2009 quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP
BXD
ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
công trình
Thông tư 21/2010/TT2010 Hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố
BXD
hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng
Thông tư 09/2011/TT2011 Hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình
BXD
Thông tư 08/2011/TT2011 Hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng
BXD
Nghị định 64/2012/ND- 2012 Về cấp giấy phép xây dựng
CP
Thông tư 10/2012/TT2012 hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định 64/2012/ND-CP
BXD
TCVN 4055-2012
2012 Tổ chức các hoạt động xây dựng
TCVN 4447-2012
2012 Công tác đất – Thi công, kiểm tra và nghiệm thu
TCVN 9115-2012
2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Thực hành trong xây
lắp và nghiệm thu
TCVN 9343-2012
2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì
TCVN 9361-2012
2012 Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu
TCVN 9356-2012
2012 Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp
bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông
TCVN 9393-2012
2012 Cọc - Phương pháp thí nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc
trục
TCVN 9394-2012
2012 Đóng và ép cọc thi công và nghiệm thu
TCVN 9395-2012
2012 Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu
TCVN 9396-2012
2012 Cọc khoan nhồi - Xác định tính đống nhất của bê tông - Phương pháp
xung siêu âm
Thông tư 01/2012/TT2012 Hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầunước
BXD
ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
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Mã số tiêu chuẩn

Năm Tên

Thông tư 02/2012/TTBXD
Thông tư 13/2013/TTBXD

2012 hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình
công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
2013 Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công
trình

Quản lý chất lƣợng và an toàn
TCVN 4086-1985
1985
TCVN 4244-1986
1986
TCVN 3255-1986
1986
TCVN 3146-1986
1986
TCVN 4879-1989
TCVN 5637-1991
1991
TCVN 5951 - 1995
1995
TCVN 2622-1995
1995
Nghị định
2004
209/2004/ND-CP
Thông tư 11/2005/TT2005
BXD
Nghị định 49/2008/ND- 2008
CP
Thông tư 16/2008/TT2008
BXD
Thông tư 27/2009/TTBXD
Thông tư 22/2010/TTBXD
QCVN 06:2010/BXD
Thông tư 03/2011/TTBXD
TCVN 9398-2012
Thông tư 10/2013/TTBXD
QCVN 18:2014/BXD
PPP và Đấu thầu
Luật số 43/2013/QH13
Nghị định 15/2015/NDCP
Nghị định 30/2015/NDCP

An toàn điện trong xây dựng. Yêu cầu chung
Quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng
An toàn nổ - Yêu cầu chung
Công việc hàn điện - Yêu cầu chung về an toàn
Phòng cháy - Dấu hiệu an toàn
Quản lý chất lượng xây lắp CTXD – Các nguyên tắc căn bản
Hướng dẫn xây dựng sổ tay chất lượng
Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Các yêu cầu thiết kế
về quản lý chất lượng các công trình xây dựng
Hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng của công
trình xây dựng
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/ND-CP

Hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều
kiện đảm bảo an toàn chịu lực,chứng nhận sự phù hợp về chất lượng
công trình xây dựng
2009 hướng dẫn một số quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng
2010 về an toàn lao động trong thi công công trình
2010 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về An toàn cháy cho nhà và công trình
2011 Hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều
kiện đảm bảo an toàn chịu lực,chứng nhận sự phù hợp về chất lượng
công trình xây dựng
2012 Giám sát xây dựng – Các yêu cầu chung
2013 về quản lý chất lượng xây dựng
2014 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong xây dựng

2014 Về Đấu thầu
2015 Về đầu tư theo hình thức Hợp tác công tư (Nghị định PPP)
2015 quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

www.akiz.de

Sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng ở Việt Nam và các thị trường đang phát triển khác đã hình thành một
số lượng lớn các khu công nghiệp. Nước thải được xử lý chưa đạt yêu cầu - từ những cơ sở hạ tầng xử lý
nước thải kém hiệu quả, được quản lý và vận hành không đúng cách tại các khu công nghiệp này - gây ra
tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; đe dọa sức khỏe con người cũng như ảnh hưởng xấu đến hệ
động thực vật. Quyển Hướng dẫn Thực hành cung cấp thông tin cần thiết phục vụ công tác xây dựng
chiến lược quản lý nước thải tổng hợp cho các khu công nghiệp. Chiến lược này không chỉ xem xét về
phương diện kỹ thuật mà còn xem xét đến các yếu tố kinh tế, tài chính cũng như những quy định của pháp
luật. Tài liệu này được biên soạn dựa trên kinh nghiệm hơn 6 năm nghiên cứu trong khuôn khổ dự án
AKIZ tại khu công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ và tại các khu công nghiệp và doanh nghiệp khác ở Việt
Nam.

