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1.1. INTRODUCTION

1.2. WASTE WATER TREATMENT

Contents of chapter 1



Thuật Ngữ

Chất bẩn (pollutants, contaminants, impurities): Các 
thành phần đi vào nước cấp sau khi sử dụng

Thành phần (constituent): hợp chất/nguyên tố riêng 
lẽ hoặc sinh vật như cặn lơ lững, ammonia.

Hợp phần (composition): Hợp phần của nước thải 
bao gồm các thành phần lý, hoá và sinh.

Thông số (parameter): yếu tố (factor) đo đạc được 
như nhiệt độ.

Tính chất (characteristics) Tính chất  tổng quát của 
nhóm các thành phần nước thải như tính chất lý, 
hoá, sinh học.  



Thuật Ngữ

Bùn (sludge): chất rắn được tách khỏi nước thải 
trong quá trình xử lý.

Chất rắn (solids): Vật chất rắn tách khỏi nước thải 
bằng phương pháp tách trọng lực (lắng, lọc, nén 
bùn..)

Nguồn điểm (point source): Tải lượng bẩn thải tại 
một điểm riêng biệt như cống xả, TXL nước thải sinh 
hoạt/công nghiệp  

Nguồn rộng (nonpoint source): Nguồn thải phát sinh 
từ nhiều nguồn thải trải trên một diện tích rộng. 



SinhHoùaLyù

Khí Loûng Raén

hoøa tankeolaéngNoåi

dể xử lý

gaây bònh khoâng gaây bònhhöõu cô Voâ cô

Chaát oâ nhieåm

Thành phần và tính chất nước thải



Thông Số Phân Tích NT
Xét nghiệm viết tắt Việc sử dụng kết quả xét nghiệm

Tính chất vật lý
Tổng chất rắn TS Đánh giá khả năng sử dụng lại nước thải 

và xác định phương pháp xử lý lý/hoá 
thích hợp.

Tổng chất rắn bay hơi TVS
Tổng chất rắn cố định TFS
Tổng chất rắn lơ lững TSS
Chất rắn lơ lững bay hơi VSS
Chất rắn lơ lững cố định FSS
Tổng chất rắn hoà tan bay hơi VDS
Tổng chất rắn hoà tan cố định FDS
Chầt rắn lắng được Xác định lượng chất rắn lắng do trọng lực 

trong thời gian định trước
Độ đục NTU Đánh giá chất lượng nước sau xử lý 
Màu (nâu, vàng, đen) Đánh giá điều kiện nước thải (kị /hiếu khí)
Nhiệt độ oC Rất quan trọng trong thiết kế và vận hành 

hệ thống xử lý sinh học
Độ dẩn điện EC Đánh giá tính khả thi của nước thải đã xử 

lý áp dụng cho nông nghiệp, độ mặn



Thông Số Phân Tích NT (tt)
Xét nghiệm viết tắt Việc sử dụng kết quả xét nghiệm

Tính chất hoá học vô cơ
Ammonia NH4+ Xác định lượng chất dinh dưỡng và mức độ 

phân huỷ trong nước thảiNitơ hữu cơ Orf N
Tổng nitơ Kjeldahl TKN
Nitrit NO2-
Nitrat NO3-
Tổng nitơ TN
Photpho vô cơ VDS
pH Đo tính acid và kiềm 
Độ kiềm Đo tính đệm của nước thải 
Chlorua Đánh giá tính khả thi của nước thải đã xử lý 

áp dụng cho nông nghiệp
Sunfate oC Đánh giá khả năng tạo mùi
Kim loại (As, Cd, Ni, Zn, 
Ca, Cr, Co, Pb, Hg, Mn, 
Na)

đánh giá tính khả thi của việc sử dụng lại 
nước thải và ảnh hưởng độc tố trong xử lý.



Thông Số Phân Tích NT (tt)

Xét nghiệm viết tắt Việc sử dụng kết quả xét nghiệm

Tính chất hoá học hữu cơ
Nhu cầu oxy sinh hoá 
carbon 5 ngày

CBOD5 Lượng oxy cần thiết để ổn định sinh học chất 
thải

Nhu cầu oxy sinh hoá 
cacbon cuối cùng

UBOD Lượng oxy cần thiết để ổn định sinh học chất 
thải

Nhu cầu oxy nitơ Lượng oxy cần thiết để oxy hoá sinh học nitơ 
ammonia thành nitrat

Nhu cầu oxy hoá học oC Thường sử dụng thay thế cho BOD test
Tính chất sinh học
Coliform MPN Đánh giá sự hiện diện của vi khuẩn gây bệnh

Hiệu quả của quá trình khử trùng
Vi sinh đặc biệt vi khuẩn, 

protozoa
, virus, 
giun sán

Đánh giá sự hiện diện của vi sinh riêng biệt 
liến quan trong vận hành TXL và cho sử dụng 
lại.



Tác Hại Đến Môi Trường
Thoâng soá aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng

COD, BOD Söï khoaùng hoùa/oå ñònh chaát höõu cô  thieáu huït DO cuûa 
nguoàn tieáp nhaän  aûnh höôûng ñeán thuûy sinh, neáu thieáu 
huït traàm troïng  ñieàu kieän yeám khí hình thaønh  muøi hoâi

SS Laéng ñoïng ôû nguoàn tieáp nhaân, gaây ñieàu kieän yeám khí 
pH aûnh höôûng ñeán thuûy sinh vaät, gaây aên moøn ñöôøng oáng thieát 

bò hoaëc laéng caën trong möông daãn/ñöôøng oáng

Nhieät ñoä aûnh höôûng ñeán thuûy sinh vaät
Vi truøng gaây 
beänh

Bònh lan truyeàn baèng ñöôøng nöôùc

Ammonia, P daån ñeán hieän töôïng phuù döôõng hoùa
Chaát HC khoù 
phaân huûy sinh 
hoïc

Beàn vöõng trong caùc qt xl thoâng thöôøng (thuoác dieät coû, 
thuoác tröø saâu)  gaây ñoäc haïi vaø tích luõy sinh hoïc  ung 
thö

Maøu Maát ñi myõ quan
Daàu môõ Gaây muøi, ngaên caûn khueách taùn oxy treân beà maët, tröùng caù 

bò nhieåm daàu  hö hoûng



Tác Hại Đến Môi Trường (tt)
Kim loại Sử dụng liên quan
Cr Hợp kim và các chất mạ lên bề 

mặt nhựa/kim loại để chống ăn 
mòn, lớp phủ bảo vệ của các 
phụ tùng xe, thành phần thuốc 
nhuộm vô cơ 

Hợp chất Cr (VI) gây ung thư 
và ăn mòn da. Dài hạn: tổn 
thương thận và da mất cảm 
giác 

Cd Mạ nhúng/tỉnh điện, men sứ, 
thuốc chống nấm, phim ảnh, 
hợp kim đồng thau, đồng thiếc, 
tế bào quang điện

Tác hại đến gan, thận, tuỵ, 
tuyến giáp, gây tăng huyết áp. 
Rất độc ở hàm lượng cao

Pb Pin, acqui, phụ gia của xăng, 
lớp phủ dây cáp

Ảnh hưởng đến thần kinh và 
thận và khuyết tật sinh sản. 

Hg Thiết bị điện xúc tác, đèn hơi 
thuỷ ngân, lớp phủ gương.

Độc tố cao qua hấp thụ vào 
da. Dài hạn: độc cho hệ thần 
kinh trung ương, gây khuyết 
tật sinh sản

As Phụ gia trong sản xuất hợp kim, 
các bản trong bình acqui, lớp 
áo dây cáp

Ung thư và đột biến gen. biến 
đổi sắc tố da, viêm da, gây 
mệt và thiếu năng lượng



Tác Hại Đến Môi Trường (tt)
Vi sinh Bệnh Triệu chứng

Vi khuẩn

Escherichia coli Viêm đường tiêu hoá Tiêu chảy
Salmonella Ngộ độc thức ăn
Legionella pneumophila Bệnh legionaire Sốt, nhức đầu, bệnh hô 

hấp
Salmonella typhi Thương hàn Sốt cao, tiêu chảy, loét 

ruột non
Shigella Kiết Lỵ
Vibrio cholera Dịch tả Tiêu chảy trầm trọng, 

mất nước
Virus
Adenovirus Bệnh hô hấp
Enterovirus Viêm đường tiêu hoá, 

viêm màng não
Hepatitis A Vàng da, sốt



Tác Hại Đến Môi Trường (tt)
Vi sinh Bệnh Triệu chứng

Vi khuẩn

Escherichia coli Viêm đường tiêu hoá Tiêu chảy
Salmonella Ngộ độc thức ăn
Legionella pneumophila Bệnh legionaire Sốt, nhức đầu, bệnh hô 

hấp
Salmonella typhi Thương hàn Sốt cao, tiêu chảy, loét 

ruột non
Shigella Kiết Lỵ
Vibrio cholera Dịch tả Tiêu chảy trầm trọng, 

mất nước
Virus
Adenovirus Bệnh hô hấp
Enterovirus Viêm đường tiêu hoá, 

viêm màng não
Hepatitis A Vàng da, sốt



Đánh Giá lưu lượng NT
Đối với đô thị cũ: hồ sơ nước hiện có hoặc đo đạc trực 
tiếp

Đối với đô thị mới: Đánh giá dân số và lưu lượng nước 
thải cho mỗi đầu người

Số liệu nước cấp có thể sử dụng để đánh giá l.lượng. 

Lượng nước thải cho một người = 60-90% lượng nước 
cấp tiêu thụ cho một người.

Lưu lương nước thải phụ thuộc vào:
 Lượng nước cấp
 Giá nước
 Điều kiện kinh tế xã hội của cộng đồng
 Điều kiện tự nhiên (khí hậu)



Nắm vững được mạng lưới thoát nước dẩn đến TXL;
Thành phần tính chất của nước thải;
Thành phần gây ức chế, thành phần không gây ảnh 
hưởng
Lưu lượng của XNCN  khu CN;
Những quy định và tiêu chuẩn xả nước thải vào cống 
chung, vào nguồn nước;
Khả năng áp dụng của quá trình/thiết bị
Dãy lưu lượng/tải lượng ứng dụng cho quá trình/thiết bị
Hiệu quả quá trình
Yêu cầu về năng lượng, hóa chất
An toàn lao động (Điện, hóa chất)

Yêu cầu dv Người VH/QLý HT KS Ô Nhiễm Nước



Một hệ thống quản lý nước thải bao gồm:

Nguồn thải (khu dân cư, xí nghiệp công nghiệp)

Mạng lưới thoát nước thải: Thu gom và vận chuyển 
nước thải. (ống dẫn và trạm bơm)

Trạm xử lý nước thải

Công trình xả và nguồn tiếp nhận

Hệ Thống Thoát Nước 



Hệ thống thoát nước chung: nước mưa và nước thải 
được vận chuyển trong cùng một mạng lưới tới TXL.

Hệ thống thoát nước riêng: từng loại nước thải riêng 
biệt được thu gom và vận chuyển theo mạng lưới 
riêng biệt. Ex: Mạng lưới thoát nước thải sinh hoạt và 
mạng lưới thoát nước mưa.

Hệ thống thoát nước nữa riêng: 
Ở những điểm giao nhau giữa hai mạng lưới riêng là các 
giếng tràn-tách nước mưa. 

Tại các giếng này, khi lưu lượng nhỏ (đầu cơn mưa), nước 
mưa bẩn sẽ chảy vào cống chung dẩn đến TXL;

Khi mưa lớn, lưu lượng lớn và hỗn hợp nước mưa và nước 
thải tương đối sạch (thấp hơn giới hạn xã), tràn qua giếng và 
chảy thẳng ra nguồn tiếp nhận.

Hệ Thống Thoát Nước 



Mỗi XNCN đều có hệ thống thoát nước, bao gồm:
Mạng lưới thoát nước;
Trạm xử lý cục bộ (hoặc theo cụm), làm nhiệm vụ:
Dẫn nước thải ra khỏi phạm vi XNCN;
Xử lý nt công nghiệp, thu hồi lại các chất có ích.
Qui hoạch/quản lý hợp lý MLTN:
Khả năng tuần hoàn nước thải sau xử lý;
Bảo đảm vệ sinh công nghiệp để hạn chế mức độ ô 
nhiễm trước khi xử lý.

Hệ Thống Thoát Nước XNCN



Mức độ ô nhiễm do nước thải được đánh giá qua 
thông số Tải lượng ô nhiễm theo thành phần (BOD5, 
SS, N)…

Li = Q x Ci

Trong đó:

Li – Tải lượng ô nhiễm, kg/ngđ;

Q – Lưu lượng nước thải, m3/ngđ;

Ci – Nồng độ thành phần trong dòng thải, kg/m3.

Tải Lượng Ô Nhiễm



Caùc Böôùc Tieán Haønh 
NC Khaû Thi HTTN

Tham khaûo TPhaàn
t.chaát nöôùc thaûi

Quyeát ñònh
qui moâ vaø coâng ngheä

(Laéng,xöû lyù sinh hoïc, khöû truøng)

Th.keá cô baûn 
caùc coâng trình

Quyeát ñònh
Coâng suaát saûn xuaát

Quyeát ñònh
nieân haïn thieát keá

Döï ñoaùn
löôïng nöôùc thaûi

Xaùc ñònh 
nguoàn tieáp nhaän



Vieäc löïa choïn coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi phuï thuoäc vaøo:
Thành phần tính chất của nước thải;

Những quy định và tiêu chuẩn xả nước thải vào cống chung, 
vào nguồn nước;

Hiệu quả quá trình;

Diện tích đất sẵn có;

Yêu cầu về năng lượng, hóa chất;

Löïa choïn coâng ngheä xöû lyù

Thoâng soá thieát keá
BOD5 cao  Xöû lyù sinh hoïc
SS cao       phöông phaùp lyù/hoùa-lyù
N, P cao    phöông phaùp sinh hoïc/hoùa-lyù



Xử Lý Hóa Lý:
• Tách rắn khỏi lỏng:   Song chắn rác, lắng, lọc
• Tách lỏng khỏi rắn:   Nén bùn, tách nước khỏi bùn
• Tách lỏng khỏi lỏng: Tách dầu mỡ
• Tách khí khỏi lỏng:    Tách khí ammonia, khí sinh học

Mục tiêu Xử Lý NT

Xử Lý Sinh Học:
• Chất hữu cơ:  Hiếu khí (bùn hoạt tính, sinh trưởng bám dính), 

kị khí (UASB, AF)
• Chất dinh dưỡng:  Khử Nitơ, photpho 



Song chắn rác
Thiết bị nghiền rác
Lắng cát
Thổi khí
Trộn
Lắng
Tuyển nổi
Hấp phụ
Lọc
Xử Lý bùn
Khử trùng etc.

Công Trình XL Hóa Lý



Tách rắn khỏi lỏng

SCRaùc Laéng Ly taâmLoïctuyeån noåi

Khöû nöôùcFilter Loïc maøngThickenerClarifier

Loïc 
nhanh

Loïc
lôùp phuû

Loïc
chaäm

Ly taâm 
neùn buøn

Ly taâm
khöû nöôùc

Loïc
chaân khoâng

Loïc daây ñai

Loïc eùpTroïng löïcAùp löïc

MF
(Micro-Filter)

Ñieän giaûi
(Electrodialysis)

RO
(Reverse Osmosis)

NF
(Nano-Filter)

UF
(Ultra-Filter)

thoâng thöôøng

taàng buøn
lô löõng

tuaàn hoaøn buøn

Oáng/vaùch
nghieâng

Xử Lý Lý Học



Laøm thoaùng

Oxi hoùa-khöû

Ñieän giaûi

UV

Ozon hoùa

Than HT Nhoâm HT

Oxi hoùa-khöû
keo tuï
vaø 

taïo boâng
Trung hoøa Trao ñoåi ionHaáp phuï

Nhöïa
TD anion

Nhöïa TD
Cation

Chelate Resin

Zeolite

XL hóa Lý

Quá trình Hóa Lý



quá trình sinh học

Hoà oån ñònh Hieáu khíKò khí 

Buøn
HT

sinh tröôûng
baùm dính

Thoâng thöôøng

taêng cöôøng

töøng meõ (SBR)

Möông oxy hoùa

caáp töøng baäc

Khöû nitô

Loïc SH

Ñóa SH (RBC)

aeroten tieáp xuùc

Tieáp xuùc
lô löõng

Loïc SH+laøm 
thoaùng

Loïc 
kò khí

kò khí  
UASB

Quá trình Sinh Học



Xử Lý Nhiệt

Xử lý nhiệt

Gia nhiệt Bay hơiSân phơi bùn Thiêu đốt

Trao ñoåi nhieät Thaùp laøm maùt



MỨC ĐỘ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Möùc ñoä xöû lyù Moâ taû

Sô boä (preliminary) Loïai boû caùc thaønh phaàn nhö raùc, vaät noåi, caùt, daàu 
môõ maø coù theå gaây ra caùc vaán ñeà trong vaän haønh vaø 
baûo döôõng cho caùc coâng trình.

Baäc I (primary) Loïai boû moät phaàn SS vaø chaát höõu cô

Baäc I taêng cöôøng 
(Advance primary)

Taêng cöôøng khöû SS vaø CHC baèng keo tuï-taïo boâng 
hoaëc loïc.

Baäc II (secondary) Khöû CHC ñeå phaân huûy sinh hoïc ôû daïng hoøa tan vaø 
caën lô löûng baèng phöông phaùp sinh hoïc/hoùa hoïc. 
Khöû truøng cuõng bao goàm trong xöû lyù baäc II. 

Baäc II vôùi khöû chaát 
dinh döôõng

Khöû chaát höõu cô, SS vaø chaát dinh döôõng (N,P).

Baäc III (Tertiary) Khöû SS coøn laïi (sau xöû lyù baäc II) baèng loïc caùt hoaëc 
löôùi loïc (microscreens). Khöû chaát dinh döôõng.

Baäc cao (Advanced) Khöû chaát lô löûng vaø hoøa tan coøn laïi sau quaù trình xöû 
lyù sinh hoïc bình thöôøng khi coù yeâu caàu taän duïng laïi 
nöôùc thaûi sau xöû lyù.



Công Nghệ XLNT Sinh Hoạt Tiêu Biểu

khöû nöôùc

baùnh buønNeùn buøn Phaân huûy kò khí chöùa buøn

Nöôùc thaûi 
sau xöû lyù

Beå Laéng ñôït II

Cl
2

Beå aeroten

Beå tieáp xuùc 
chlorine

SCRaùc

Nöôùc thaûi

Beå laéng ñôït IBeå Laéng Caùt beå vôùt daàu Xöû Lyù baäc moät

Xöû Lyù 
Sinh Hoïc

Xöû Lyù buøn



SC Raùc

Nöôùc thaûi vaøo

Beå laéng ñôït 1Beå laéng caùt Beå vôùt daàu Xöû Lyù baäc 1

Xử Lý NT Bằng Phương Pháp Hóa Lý

Xöû Lyù buøn Khöû nöôùc

baùnh buønBeå neùn buøn Chöùa buøn

NT sau XL

Xöû Lyù
Hoùa Lyù

Beå laéng II

Cl
2

Beå chlorineBeå taïo boângChaát keo tuï

Beå troän



Thích hôïp khi coù maët baèng roäng, giaù ñaát reõ;
Phuø hôïp vôùi caûnh quan töï nhieân xung quanh;
Khoâng ñoøi hoûi ngöôøi vaän haønh coù kyõ naêng;
Chi phí quaûn lyù vaø vaän haønh thaáp. 

Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi töï nhieân

Hoà tuøy tieänTöï hoaïi
Hoà hieáu khí

Baõi lau saäy (ñaát ngaäp nöôùc)Töï hoaïi



Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi töï nhieân



Thích hôïp khi coù maët baèng haïn cheá;
Chi phí ñaàu tö thaáp hôn;
Ñoøi hoûi ngöôøi vaän haønh coù kyõ naêng;
Chi phí naêng löôïng cao (söû duïng maùy thoåi khí). 

Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi hôïp khoái hieáu khí

Töï hoaïi

Loïc sinh hoïc
Töï hoaïi

Buøn hoaït tính



Beå buøn hoaït tính



Chất lượng đầu ra

Vị trí pH SS
mg/L

BOD5
mg/L

Coliform
MPN/100 mL

NT đầu vào 6.0-7.0 40 – 120 150-250 106-108

Sau beå sinh hoïc 7.0-7.5 30 – 50 <30 103-104

Sau khöû truøng 7.0-7.5 10 – 30 <30 <1000



TIEÂU CHUAÅN NÖÔÙC THAÛI

Thaønh 
phaàn

Ñôn vò Haøm löôïng trung 
bình 30 ngaøy

Haøm löôïng trung 
bình 

7 ngaøy
BOD5 mg/L 30 45

SS mg/L 30 45
pH  6-9 6-9

CBOD5 mg/L 25 40

Baûng tieâu chuaån nöôùc thaûi cho XLNT baäc II (USA)

Baûng tieâu chuaån nöôùc thaûi ôû Vieät Nam (TCVN 5945 – 1995)

Thaønh phaàn Ñôn vò Loaïi A Loaïi B Loaïi C
BOD5 mg/L 20 50 100

SS mg/L 50 100 400
pH  6-9 5.5-9 5-9

COD mg/L 50 100 400
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	Tác Hại Đến Môi Trường (tt)
	Tác Hại Đến Môi Trường (tt)
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