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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Xử lý nước thải là quá trình làm giảm các chất trong nước đảm 

bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn của cơ quan quản lý trước khi thải vào 

nguồn tiếp nhận. Nước thải thường được tập trung về trạm xử lý 

nước thải (TXLNT) để xử lý đạt chuẩn trước khi thải ra ngoài môi 

trường vì vậy chất lượng nước đầu ra của trạm xử lý sẽ ảnh hưởng 

nhiều đến chất lượng nguồn nước tiếp nhận.  

Hiện nay, việc thiết kế và vận hành TXLNT thường được thực 

hiện theo quy trình có sẵn dựa trên kinh nghiệm thực tế nên còn gặp 

nhiều vấn đề bất cập, cụ thể chất lượng nước ra không đạt yêu cầu 

hoặc vận hành không tốt dẫn đến tiêu hao nhiều năng lượng và hiệu 

quả xử lý thấp.Việc hình thành và phát triển mạnh mẽ của các khu 

công nghiệp trên địa bàn đã dẫn đến nhiều vấn đề về ô nhiễm môi 

trường và cũng là vấn đề cần được quan tâm, trong đó vấn đề về chất 

thải nguy hại (CTNH) phát sinh tại các khu công nghiệp là một trong 

những vấn đề quan trọng nhất vì tính chất nguy hại và sự ảnh hưởng 

lâu dài của chúng tới môi trường và con người.  

Theo cách truyền thống, để xác định nồng độ chất ô nhiễm đầu 

vào và đầu ra của một trạm xử lý nước thải thường phải lấy mẫu, đo 

đạc và phân tích tại phòng thí nghiệm. Cách làm này tốn khá nhiều 

chi phí, thời gian và công sức.  

Khi đã có số liệu từ việc đo đạc thí nghiệm trên dòng vào và 

dòng ra, việc sử dụng phần mềm để mô phỏng diễn biến của các chất 

ô nhiễm trong nước thải theo từng công đoạn của một trạm xử lý là 

cần thiết, trên cơ sở đó có thể mô phỏng được nồng độ ô nhiễm theo 

nhiều kịch bản khác nhau. Khi đã mô phỏng được đúng quá trình xử 

lý theo điều kiện thực tế thì việc tối ưu hóa vận hành sẽ dễ dàng thực 
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hiện bằng phần mềm chuyên dụng để đưa ra cơ chế vận hành cho phù 

hợp nhất nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao cũng như đảm bảo tiêu 

chuẩn môi trường. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

* Mục tiêu tổng quát  

Mô phỏng nồng độ các chất ô nhiễm đầu vào và ra của các 

công đoạn xử lý nước thải và tìm phương án vận hành tối ưu cho các 

công trình của TXLNT. Ứng dụng thí điểm tại TXLNT Khu công 

nghiệp (KCN) Hòa Cầm, Thành phố Đà Nẵng. 

* Mục tiêu cụ thể  

- Phân tích, đánh giá hiện trạng của TXLNT KCN Hòa Cầm; 

- Đo đạc thông số ô nhiễm gồm COD, BOD5, Nitơ tổng, 

Phốtpho tổng qua từng công trình của TXLNT KCN Hòa Cầm; 

- Chạy phần mềm mô phỏng nồng độ chất đầu vào và ra của 

TXLNT; 

- Tối ưu hóa một số thông số vận hành tại TXLNT KCN Hòa 

Cầm. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

* Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là TXLNT KCN Hòa Cầm, cụ thể: Công 

nghệ xử lý, tính chất và lưu lượng nước thải, thông số vận hành tại 

TXLNT. 

* Phạm vi nghiên cứu 

- Địa điểm nghiên cứu: khuôn viên TXLNT KCN Hòa Cầm 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phương pháp quan sát 

- Phương pháp phân tích tổng hợp 

- Phương pháp mô hình hóa 

- Phương pháp đo đạc 
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5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

* Ý nghĩa khoa học 

- Kết quả mô phỏng nồng độ các chất ô nhiễm biến đổi liên tục 

theo thời gian của TXLNT KCN Hòa Cầm nhằm xác định hiệu quả 

xử lý từng công trình và cả hệ thống xử lý và đưa ra các điều chỉnh 

về vận hành nhằm tối ưu hóa hiệu quả xử lý cũng như chi phí xử lý. 

- Cung cấp tài liệu tham khảo về phương pháp mô phỏng trạm 

xử lý là cách điều chỉnh thông số vận hành nhằm tiết giảm chi phí 

vận hành hệ thống cho TXLNT, nâng cao hiệu quả sử dụng năng 

lượng và ý thức bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp. 

* Ý nghĩa thực tiễn 

- Nâng cao hiệu quả xử lý nước thải tại TXLNT KCN Hòa 

Cầm nhằm đạt tiêu chuẩn nguồn tiếp nhận; 

- Chỉ ra các vấn đề bất cập của TXLNT KCN Hòa Cầm, 

nguyên nhân do đâu để từ đó có các giải pháp xử lý hợp lý; 

- Quá trình mô phỏng có thể áp dụng các kịch bản xử lý phù 

hợp cho TXLNT KCN Hòa Cầm. 

6. Bố cục đề tài 
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Chƣơng 1 - TỔNG QUAN 

 

1.1. Tổng quan về nƣớc thải công nghiệp 

 1.1.1. Tính chất của nước thải công nghiệp 

 1.1.2. Một số sự cố ô nhiễm môi trường do nước thải công 

nghiệp 

 1.1.3. Công nghệ xử lý nước thải khu công nghiệp 

1.2. Tổng quan về Khu công nghiệp Hòa Cầm 

 1.2.1. Giới thiệu chung về KCN Hòa Cầm 

 1.2.2. Tổng quan về TXLNT KCN Hòa Cầm 

TXLNT KCN Hòa Cầm do Công ty TNHH Khoa học Công 

nghệ và Môi trường Quốc Việt xây dựng và bắt đầu hoạt động vào 

năm 2012 với công suất thiết kế 2.000m3/ngày.đêm nhằm giảm thiểu 

ô nhiễm do nước thải từ các nhà máy, công ty đầu tư vào KCN.  

TXLNT KCN Hòa Cầm hoạt động dựa trên hai quá trình chính 

là phân hủy kị khí nhờ hồ kị khí và phân hủy hiếu khí của bùn hoạt 

tính tại bể hiếu khí. Ngoài ra, TXLNT còn sử dụng bể lắng, hồ sinh 

học nhằm giảm lượng chất rắn lơ lửng và ổn định nước thải trước khi 

xả ra nguồn tiếp nhận. 

Hiện trạng các công trình xử lý nước thải tại TXLNT KCN 

Hòa Cầm hiện nay được thể hiện ở bảng 1.2. 

Bảng 1.2. Hiện trạng công trình xử lý nước thải tại TXLNT KCN 

Hòa Cầm 

Công trình Hiện trạng 

Hố ga tiếp nhận  

- Nước thải còn chất thải rắn có kích thước lớn 

có thể làm nghẹt đường cống thu gom và làm 

nước thải chảy tràn ra môi trường. 

Máy bơm 
- Máy bơm hay bị tắc nghẽn do rác. 

- Nguồn điện bị gián đoạn hoặc hệ thống xử lý 
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Công trình Hiện trạng 

bị cúp điện gây ảnh hưởng đến hoạt động của 

bơm. 

Bể điều hoà 

- Vào những ngày thay đổi thời tiết lượng khí 

phát sinh nhiều hơn có thể gây mùi hôi thối. 

- Các bơm lắp cố định của bể thường hay bị sự 

cố. Trạm luôn có 4 bơm dự phòng để thay thế 

khi cần. 

Bể kị khí 

- Tại bể này thường phát sinh khí khá lớn nên 

có nguy cơ cháy nổ cao. 

- Thường bổ sung Fe(OH)3 (hoặc FeCl3) 

nhưng hàm lượng không hợp lý làm ảnh hưởng 

vai trò của vi sinh vật nên hàm lượng nitơ đầu 

ra không đạt yêu cầu. 

Bể sục hóa chất 

cấp và bể lắng 

-Thỉnh thoảng phát sinh mùi hôi 

-Cặn lắng ít làm tải lượng của bể hiếu khí tăng lên 

Bể Hiếu khí 

- Sinh khối rất ít nên vai trò của vi sinh vật 

trong bể này là không đáng kể, bùn ở dạng mịn, 

màu vàng. 

Bể lắng 
- Có hiện tượng bùn nổi lên trên bề mặt, các 

chất lơ lửng không kết lắng được. 

Hồ sinh học và 

đối chứng 
- Có hiện tượng tái nhiễm, tảo phát triển nhiều. 

1.3. Vấn đề mô phỏng và tối ƣu hóa trạm xử lý nƣớc thải 

 1.3.1. Mô phỏng trạm xử lý nước thải 

 1.3.2. Tổng quan về lý thuyết tối ưu hóa 

 1.3.3. Phần mềm mô phỏng và tối ưu hóa gProms 

Đây là một chương trình ứng dụng chủ yếu vào quá trình mô 

phỏng và tối ưu hóa các quá trình sản xuất và vận hành hệ thống máy 

móc. Phần mềm gProms sẽ giải quyết tất cả các quá trình thực tiễn đã 
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được mô phỏng toán học. 

Hình 1.1. Nguyên lý mô phỏng 

của gProms 

Hình 1.2. Kết quả mô phỏng 

của gProms 

Ưu điểm: khả năng đọc trực tiếp file dữ liệu đầu vào mà không 

cần toán học hóa dữ liệu đó 

Bên cạnh đó, có thể lập trình để gProms có thể mô phỏng để 

tìm các tham số cho phương trình để công thức hóa dữ liệu đầu vào, 

điều này sẽ rất dễ sử dụng khi chúng ta muốn thay đổi thời gian thực 

mà không phụ thuộc vào kết quả đo đạc hạn chế. Nó sẽ hỗ trợ cho 

những phần mềm khác bị hạn chế về việc đọc dữ liệu đầu vào. 

Giao diện gProms được thể hiện trong hình 1.3. Bao gồm các 

biến (Variable types), các mô hình (Models), Các quá trình 

(Processes), Các mô phỏng dữ liệu đo đạc (Experiments) và các 

thông số tối ưu hóa (Parameter Estimations). 

  

Hình 1.3. Giao diện của phần 

mềm gProms 

Hình 1.4. Cập nhật dữ liệu đo 

đạc để mô phỏng 
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Chƣơng 2- ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG & PHƢƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Trạm XLNT tập trung của khu công nghiệp Hòa Cầm được 

đưa vào sử dụng nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường do nước thải 

từ KCN. Được thiết kế với công suất 2000 m
3
/ngđ 

Công nghệ xử lý nước thải áp dụng tại TXLNT KCN Hòa Cầm 

trình bày ở hình sau: 
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Hình 2.2. Công nghệ xử lý nước thải tại TXLNT KCN Hòa Cầm 

 

Bể kị khí 

Bể điều hòa 

Bể hiếu khí 

Nước thải 

Bể lắng ly tâm 

Hồ sinh học 1 

Hồ sinh học 2 

Bùn hoạt tính tuần 

hoàn 

Nguồn tiếp nhận  

Bể cấp khí lại 

Sân phơi bùn 

Chôn lấp 

Khí nén 

Khí nén 

Bùn hoạt tính dư 

Hồ đối chứng  
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2.2. Nội dung và phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp quan sát 

2.2.2. Phương pháp phân tích tổng hợp 

2.2.3. Phương pháp mô hình hóa 

2.2.4. Phương pháp đo đạc 

2.2.5. Phương pháp mô phỏng TXLNT 

2.2.6. Tối ưu hóaTXLNT 
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Chƣơng 3 -KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hiện trạng TXLNT KCN Hòa Cầm 

3.1.1.  Hiện trạng thu gom nước thải của KCN 

3.1.2. Hiện trạng TXLNT KCN Hòa Cầm 

Bảng 3.1. Hạng mục và chức năng các công trình TXLNT Hòa Cầm 

TT 
Tên  

công trình 
Kích thước Chức năng 

1 

 

Hố thu 

gom 

 

L×B×H=2×2×2 (m) 

Thu gom nước từ hệ 

thống thoát nước 

của KCN đưa nước 

đi vào công trình xử 

lý. 

2 

 

Bể điều 

hòa 

 

L×B×H=13,6×7×4,5 (m) 

Điều hòa lưu lượng, 

pH và nồng độ chất 

ô nhiễm trong nước 

thải tránh tình trạng 

quá tải cho các công 

trình xử lý. 

3 
 

Bể kị khí 
L×B×H=40×27×5 (m) 

Giảm nồng độ CHC 

nhờ vào hoạt động 

của VSV kị khí. 

4 

 

Bể hiếu 

khí 

 

L×B×H=26×14,7×4,5 

(m) 

Giảm nồng độ CHC 

còn lại sau hồ kị khí 

nhờ vào hoạt động 

của VSV hiếu khí 

(bùn hoạt tính). 

5 Bể lắng 2 D×H=26×5 (m) 

Lắng chất lơ lửng và 

hồi lưu bùn tuần 

hoàn về bể hiếu khí. 

6   Xử lý các hợp chất 
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TT 
Tên  

công trình 
Kích thước Chức năng 

Hồ sinh 

học 1 

 

L×B×H=50×36×4,5 (m) 

 

của Nitơ, phốt pho 

trong nước thải nhờ 

vào hệ vi sinh vật tại 

hồ. 

Sử dụng bơm đảo 

nước thải nhằm 

cung cấp thêm O2 

hòa tan vào nước 

thải nên hồ có thể 

sâu đến 4,5m và thời 

gian lưu nước từ 1-3 

ngày. 

7 

Bể cấp 

khí cưỡng 

bức 

 

L×B×H=10,2×6,2×3,5 

(m) 

Cấu tạo giống bể 

hiếu khí nhưng 

không sử dụng bùn 

hoạt tính. Mục đích 

cấp khí nhằm tăng 

nồng độ oxy hòa tan 

trong nước thải cung 

cấp cho VSV nitrat 

hóa trong hồ sinh 

học 2 và hồ đối 

chứng. 

8 

 

Hồ sinh 

học 2 

 

L×B×H=40×26,5×4,5 

(m) 

Xử lý các hợp chất 

của Nitơ, phốt pho 

trong nước thải nhờ 

vào hệ vi sinh vật tại 

hồ. 

Sử dụng bơm đảo 
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TT 
Tên  

công trình 
Kích thước Chức năng 

nước thải với mục 

đích tương tự hồ 

sinh học 1. 

9 

 

Hồ đối 

chứng 

 

L×B×H=40×27×4,5(m) 

Ổn định và giám sát 

nước thải trước khi 

thải ra ngoài môi 

trường. 

Sử dụng bơm đảo 

nước thải với mục 

đích tương tự hồ 

sinh học 1. 

10 
Hố khử 

trùng 
L×B×H=2×2×1(m) 

Châm Javel nhằm 

xử lý vi khuẩn trong 

nước thải trước khi 

xả ra nguồn tiếp 

nhận. Nước thải sau 

xử lý đảm bảo đạt 

cột A QCVN 

40:2011/BTNMT. 

11 
Sân phơi 

bùn 
L×B×H=21×5,5×0,5(m) 

Tiếp nhận bùn thải 

từ bể lắng. 

 

Ghi chú 

L: Chiều dài (m)   B: Chiều rộng (m) 

H: Chiều cao (m)   D: Đường kính (m) 

Hiện tại TXLNT chỉ hoạt động khoảng 1/3 công suất (khoảng 

400 ÷ 600 m
3
/ngđ) nên thời gian lưu nước tại các bể trong hệ thống 

đều lớn hơn thiết kế và lý thuyết, điều này dẫn đến hiệu quả xử lý của 
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các công trình không cao, lãng phí năng lượng sử dụng, trong lúc gây 

nên những bất cập khác trong quá trình xử lý nước thải. 

3.2. Kết quả quan trắc, phân tích và đánh giá 

Tiến hành lấy mẫu quan trắc tại 5 vị trí (1) Nước thải vào, (2) 

nước thải sau bể kị khí, (3) nước thải sau bể hiếu khí, (4) nước thải 

sau hồ sinh học 1, (5) nước thải sau xử lý tại TXLNT KCN Hòa Cầm 

do Trung tân Công nghệ và môi trường tại Đà Nẵng phối hợp thực 

hiện đồng thời tham khảo số liệu [11] nhằm đánh giá chính xác và 

phản ánh đúng hiện trạng cũng như hiệu quả xử lý nước thải của 

TXLNT KCN Hòa Cầm tại thời điểm thực hiện luận văn. Kết quả 

chất lượng nước thải được trình bày ở các biểu đồ hình 3.4 đến 3.7. 

Qua các biểu đồ cho thấy sai số về nồng độ chất ô nhiễm tại 

cùng một vị trí là rất lớn, điều này có thể giải do thời điểm quan trắc 

khác nhau, độ tin cậy của thiết bị đo và người phân tích. 

  
Hình 3.4. Biểu đồ so sánh số 

liệu COD tại 5 vị trí quan trắc 

với quy chuẩn 

40:2011/BTNMT cột A 

Hình 3.5. Biểu đồ so sánh số liệu 

BOD5 tại 5 vị trí quan trắc với 

QCVN 40:2011/BTNMT cột A 
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Hình 3.6. Biểu đồ so sánh số 

liệu Nitơ tổng tại 5 vị trí quan 

trắc với quy chuẩn 

40:2011/BTNMT cột A 

Hình 3.7. Biểu đồ so sánh số liệu 

Phốtpho tổng tại 5 vị trí quan trắc 

với quy chuẩn 40:2011/BTNMT 

cột A 

3.3. Kết quả mô phỏng của công trình xử lý 

3.3.1. Thông số đầu vào trạm xử lý nước thải KCN Hòa Cầm 

3.3.2. Nồng độ các chất đầu ra bể Hiếu khí theo thiết kế 

3.3.3. Nồng độ các chất đầu ra bể lắng 2 theo thiết kế 

3.3.4. Mô phỏng nước thải đầu ra bể lắng 2 của vận hành 

thực tế 

3.4. Đề xuất phƣơng án vận hành tối ƣu 

3.4.1. Đề xuất theo phương án so sánh lý thuyết TXLNT 
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Hình 3.29. Sơ đồ dây chuyền công nghệ TXLNT đề xuất 

 Ứng với dây chuyền xử lý được đề xuất nhằm nâng cao hiệu 

suất xử lý của các công trình có thể đề xuất 2 phương án sau: 

+ Giai đoạn 1. Công suất hoạt động của TXLNT đáp ứng nhu 

cầu hiện nay đến 1000 m
3
/ngàyđêm. 

Phương án 1: Thay đổi kích thước công trình phù hợp với từng 

giai đoạn. 

Tính toán kích thước công trình theo thời gian lưu lý thuyết 

Kích thước hữu dụng của các công trình được thể hiện ở bảng dưới 

TSS = 115 mg/l 

BOD5 = 56 mg/l 

 

BOD5 < 22,4 mg/l (η =60%) 

 

TSS < 34,5 mg/l (η =70%) 

 

TSS ≤ 50 mg/l 

BOD5 ≤ 30 mg/l 

 

 

1 

3 

2 

4 

Xả thải 

 

 

Nước thải vào 

Điều hòa  

Hiếu khí 

Bể lắng 

Hồ sinh học 1 

Hố khử trùng 
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Bảng 3.8. Kích thước công trình theo thời gian lưu lý thuyết với công 

suất <1000 m
3
/ngàyđêm phương án 1 

Công trình Lhd (m) Bhd (m) Hhd (m) L(m) B (h) H (m) 

Bể ĐH 13,2 6,6 4,0 13,6 7 4,5 

Bể hiếu khí 1 14,3 6,0 4,0 14,7 6,4 4,5 

Bể lắng Rhd= 2,5 4,8 R=3,2 5 

Hồ đối chứng 28 26,6 4,0 28,4 27 4,5 

 

Ghi chú 

Lhd: chiều dài hữu dụng L: Chiều dài 

Bhd: chiều rộng hữu dụng B: chiều rộng 

Hhd: chiều cao hữu dụng H: chiều cao  

Rhd: bán kính hữu dụng 

Phương án 2: giảm khẩu độ ống nước ra bể nhằm giảm chiều 

cao hữu dụng của bể 

Bảng 3.9. Kích thước công trình theo thời gian lưu lý thuyết với công 

suất <1000 m
3
/ngàyđêm phương án 2 

Công trình Lhd (m) Bhd (m) Hhd (m) L(m) B (h) H (m) 

Bể điều hòa 13,2 6,6 4,0 13,6 7 4,5 

Bể hiếu khí 1 14,3 6,0 4,0 14,7 6,4 4,5 

Bể lắng Rhd= 2,5 4,8 R=3,2 5 

Hồ đối chứng 39,6 26,6 2,8 40 27 3,2 

 

 Xây mới và cải tạo công trình 

- Để tiết kiệm chi phí xây dựng thì việc xây dựng mới một 

TXLNT là biện pháp không tối ưu. Do đó, chúng ta sẽ tiến hành cải 
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tạo HTXL hiện có để trở thành HTXL theo đề xuất. Để làm điều đó, 

cần tận dụng lại một số công trình đã có sẵn đồng thời xây mới thêm 

một số công trình cần thiết để phục vụ cho trạm. Dựa trên các số liệu 

tính toán ở trên sẽ xem xét cần cải tạo bể nào hay xây mới bể nào. Cụ 

thể như sau: 

 - Bể điều hòa sẽ được tận dụng từ bể thu gom hiện có tại 

TXLNT. Với dung tích hiện tại của bể điều hòa là 13,6 × 7 × 4,5 = 

428,4 (m
3
) thì đã đủ dung tích để sử dụng làm bể điều hòa. Do đó 

không cần phải mở rộng thêm kích thước của bể. 

- Bể hiếu khí hiện tại kích thước 26×14,7×4 (m) ứng với thời 

gian lưu 58,6h. Tính toán kích thước bể hiếu khí phù hợp với giai 

đoạn hoạt động hiện tại < 1000 m
3
/ngày đêm tiến hành cải tạo bể 

hiếu khí bằng cách ngăn. Kích thước cần thiết của bể là 14,3×6×4 

(m).  

- Bể lắng 2 cũng tiến hành tương tự, nâng cấp bể đã có sẵn 

bằng cách thu nhỏ đường kính của bể có kích thước như đã tính toán 

ở trên. 

+ Giai đoạn 2. Công suất của TXLNT đáp ứng 2000 

m
3
/ngàyđêm 

Phương án 1: Thay đổi kích thước công trình phù hợp với từng 

giai đoạn 

Tính toán kích thước công trình theo thời gian lưu lý thuyết 

Kích thước hữu dụng của các công trình được thể hiện ở bảng 3.10. 
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Bảng 3.10. Kích thước công trình theo thời gian lưu lý thuyết với 

công suất <2000 m
3
/ngàyđêm phương án 1 

Công trình Lhd (m) Bhd (m) Hhd (m) L(m) B (h) H (m) 

Bể điều hòa 26 6,6 4,0 26,4 7 4,5 

Bể hiếu khí 1 14,3 12,8 4,0 14,7 13,2 4,5 

Bể lắng Rhd= 3,5 4,8 R=4,2 5 

Hồ đối chứng 39,6 26,6 2,8 40 27 3,2 

Ghi chú 

Lhd: chiều dài hữu dụng  L: Chiều dài 

Bhd: chiều rộng hữu dụng B: chiều rộng 

Hhd: chiều cao hữu dụng  H: chiều cao  

Rhd: bán kính  

 Phương án 2: giảm khẩu độ ống nước ra bể nhằm giảm 

chiều cao hữu dụng của bể. 

Bảng 3.11. Kích thước công trình theo thời gian lưu lý thuyết với 

công suất <2000 m
3
/ngàyđêm phương án 2 

Công trình Lhd (m) Bhd (m) Hhd (m) L(m) B (h) H (m) 

Bể điều hòa 26 6,6 4,0 26,4 7 4,5 

Bể hiếu khí 1 14,3 12,8 4,0 14,7 13,2 4,5 

Bể lắng Rhd= 3,5 4,8 R=4,2 5 

Hồ đối chứng 39,6 26,6 2,8 40 27 3,2 

 Xây mới và cải tạo công trình 

- Bể điều hòa sẽ được tận dụng từ bể thu gom hiện có tại TXLNT và 

tiến hành xây thêm một bể điều hòa mới với kích thước Bhd x Lhd x 

Hhd = 13 × 6,6× 4(m). 
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- Bể hiếu khí 1: Ngăn bể hiếu khí 1 thành 2 bể kích thước Bhd x 

Lhd x Hhd = 14,3× 12,8× 4,0 (m). Hoạt động song song 2 bể hiếu khí. 

- Bể lắng 2: Xây dựng mới bể lắng 2 với kích thước Dhd × Hhd 

= 7 × 4,8 (m) 

3.4.2. Đề xuất vận hành theo mô phỏng tối ƣu bằng gProms 

a. Mô phỏng với dữ liệu thiết kế ban đầu 

Với số liệu thiết kế ban đầu lưu lượng 2000 m
3
/ngđ của trạm 

XLNT Hòa Cầm, dựa trên các tham số mặc định của mô hình ASM1, 

thực hiện quá trình tối ưu hóa thiết kế và vận hành, kết quả được 

trình bày ở hình 3.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.30. Kết quả thông số tối ưu 

Ở đây chưa xét đến bể lắng 1 để tách các thành phần đảm bảo 

yêu cầu đầu vào của bể hiếu khí, tức là trong thực tế cần bố trí bể 

lắng 1 cho sơ đồ tối ưu này mà không cần các công trình phụ trợ khác 

như bể kỵ khí hay các chuỗi hồ sinh học. 

Qo=2000 

m
3
/ngđ 

Qth=1680 

m
3
/ngđ 

Qb=44 m
3
/ngđ 

Xả thải Bể hiếu khí 

V = 458 m
3
 

Lắng 2 

V = 430 m
3
 

DO = 1,63mg/l 
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Hình 3.31. Nồng độ BOD5 đầu ra 

sau khi tối ưu hóa vận hành 

 thiết kế 

Hình 3.32. Nồng độ COD đầu ra 

sau khi tối ưu hóa vận hành thiết 

kế 

 

Hình 3.33. Nồng độ TN đầu ra 

sau khi tối ưu hóa vận hành thiết 

kế 

Hình 3.34. Nồng độ TSS đầu ra 

sau khi tối ưu hóa vận hành thiết 

kế 

 

Qua đó ta thấy, việc tối ưu hóa thiết kế và vận hành cho kết 

quả các bể hiếu khí và bể lắng nhỏ hơn nhiều so với cấu tạo trạm 

thực tế, không cần đòi hỏi các vận hành bổ sung như thêm PAC, Fe
2+

, 

mật rỉ cũng như các công trình bổ sung khác (bể kỵ khí, hồ sinh 
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học,...). Trong lúc nồng độ đầu ra COD và BOD5, TSS đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, chỉ riêng nồng độ Nitơ bằng ngưỡng thải cho 

phép, điều này chứng tỏ trạm đã đạt tối ưu về thiết kế và vận hành. 

b. Mô phỏng với dữ liệu thực tế hiện nay 

 Với dữ liệu đầu vào và kích thước các công trình hiện tại của 

TXLNT Hòa Cầm  quá trình mô phỏng không thể hội tụ, tức không 

đạt được kết quả mong muốn. Nguyên nhân là do thiết kế trạm không 

phù hợp với công suất của nước thải đầu vào, tuổi bùn quá lớn hay sự 

tồn tại của vi sinh không đạt điều kiện của mô hình ASM No.1 nên 

việc vận hành không thể diễn ra bình thường. Điều này chứng tỏ trạm 

thiết kế không đúng với chuẩn lý thuyết. Để đạt điều kiện nước thải 

đầu ra theo QCVN 40:2011/BTNMT cần vận hành bổ sung nhiều 

công đoạn khác như hiện nay đang áp dụng: thêm PAC vào bể lắng 2, 

bổ sung mật rỉ vào bể aeroten, Fe2+ vào bể kị khí, xây dựng thêm 1 

chuỗi hồ sinh học, cấp khí bổ sung ở sau hồ sinh học 1. Đây là bất 

cập mà TXLNT Hòa Cầm đang phải đối phó. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1. KẾT LUẬN 

Qua quá trình thực hiện luận văn có thể rút ra được những kết 

luận sau: 

  KCN Hòa Cầm đã thu gom và xử lý toàn bộ lượng nước 

phát sinh từ hoạt động sản xuất để đưa vể TXLNT Hòa Cầm xử lý 

trước khi thải ra môi trường mà không để xảy ra tình trạng xả thải 

chưa qua xử lý. 

  Công suất thiết kế của TXLNT Hòa Cầm dư công suất để xử 

lý lượng nước thải hiện có. Một phần do khi thiết kế có hệ số dự 

phòng, một phần do lượng nước thải hiện có thấp hơn nhiều so với 

dự tính ban đầu. Do vậy quá trình xử lý không đạt mong muốn so với 

tính toán thiết kế nên chất lượng nước đầu ra vượt quy chuẩn xả thải, 

gây ra một số khiếu nại của người dân xung quanh khu vực. 

 Nguyên nhân lớn nhất của TXLNT Hòa Cầm là thiết kế công 

trình quá lớn so với lưu lượng nước thải đầu vào dẫn đến thời gian 

lưu nước trong mỗi công đoạn vượt xa so với lý thuyết, điều này làm 

cho sinh vật khó tồn tại để duy trì sinh khối trong hệ thống, vì thế 

làm mất chức năng xử lý sinh học của công trình. 

  Với mong muốn đạt chất lượng nước đầu ra theo yêu cầu, 

TXLNT Hòa cầm đã thực hiện một số biện pháp bổ sung (châm mật 

rỉ, thêm chất trợ lắng, cấp khí bổ sung cho chuỗi hồ,...). Điều này gây 

tốn kém trong vận hành nhưng vẫn khó đảm bảo hiệu quả xử lý theo 

yêu cầu.  

  Trong quá trình hoạt động, cán bộ vận hành đã có những 

thay đổi chế độ vận hành tùy thuộc vào chất lượng nước đầu vào của 

TXLNT nhằm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, cũng cho 

thấy nhiều hạn chế trong thiết kế và vận hành của TXLNT ảnh hưởng 

đến chất lượng nước thải sau xử lý.  



23 

  Quá trình mô phỏng TXLNT Hòa cầm được thực hiện bằng 

ngôn ngữ gProms cho thấy quá trình đầu vào và đầu ra khá đúng theo 

kết quả đo đạc. Dựa theo phần mềm mô phỏng này ta có thể đưa ra 

nhiều kịch bản khác nhau dựa trên những đầu vào giả định để kiểm 

chứng nước thải đầu ra. Tuy nhiên số liệu đo đạc hạn chế, kết quả đo 

chưa có độ tin cậy cao nên kết quả mô phỏng này khó thể hiện chính 

xác như mong muốn. 

  Do sinh khối trong TXLNT Hòa Cầm không đảm bảo quá 

trình sinh hóa xảy ra bình thường, bên cạnh đó các hóa chất bổ sung 

vào công trình làm sai khác so với mô hình (ASM No.1) mà các nhà 

khoa học đã đưa ra, vì thế việc tối ưu hóa không đạt được kết quả 

như mong muốn để áp dụng cho vận hành thực tiễn hiện nay của 

trạm Hòa Cầm. Dựa trên dữ liệu đầu vào của TXLNT Hòa Cầm để 

mô phỏng và tối ưu cho ra kết quả về kích thước công trình và thông 

số vận hành. Kết quả cho thấy công trình đạt được với kích thước 

nhỏ hơn nhiều so với thực tế, trong lúc vận hành lại rất đơn giản, điều 

quan trong nhất là nước thải đầu ra sẽ đạt quy chuẩn xả thải trong 

mọi trường hợp. Tuy nhiên đây chỉ là kết quả tham khảo vì dữ liệu đo 

đạc chưa được tin cậy, muốn áp dụng phải có thêm một số thực 

nghiệm khác để chứng minh. 

2. KIẾN NGHỊ 

Cần xác định chính xác lưu lượng và các thông số đầu vào của 

TXLNT Hòa cầm theo thời gian thực để đánh giá chính xác quá trình 

xử lý.  

Cần có biện pháp cân đối lại thời gian lưu nước trong 2 công 

trình chính là Bể Aeroten và Bể lắng 2 để đảm bảo quá trình sinh hóa 

xảy ra bình thường. Bên cạnh đó việc vận hành Bể kỵ khí kết hợp 

Hiếu khí hiện nay của TXLNT Hòa Cầm còn bất cập gây ảnh hưởng 

đến sinh khối tồn tại trong công trình. 

Cần có dữ liệu đo đạc và khảo sát chính xác hơn để mô phỏng 

chính xác TXLNT bằng gProms, trên cơ sở đó mới xây dựng các kịch 
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bản phù hợp ứng với các các dữ liệu đầu vào khác nhau để có phương 

án vận hành hợp lý theo từng thời gian trong ngày, từng mùa trong 

năm. Mục tiêu cuối cùng là giảm chi phí vận hành và đảm bảo tiêu 

chuẩn xả thải đề ra. 

 

 


