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Tóm tắt: 

Nước thải từ quá trình chế biến thủy sản, sau giai đoạn tiền xử lý có nồng độ chất hữu cơ và dinh 
dưỡng cao. Với chế độ thải không ổn định, thay đổi theo lượng nguyên liệu trong ngày, việc duy 
trì và đảm bảo chất lượng nước sau xử lý đáp ứng yêu cầu xả thải gặp nhiều khó khăn. Nghiên 
cứu xác định các thông số của quá trình sinh hóa hiếu khí trên mô hình  phòng thí nghiệm và 
kiểm chứng bằng pilot tại thực địa cho kết quả: nồng độ và tỷ lệ (N-NH4, TN)/BOD5 cao là 
nguyên nhân dẫn đến sự mất ổn định của quá trình. Để đảm bảo chất lượng nước sau xử lý có giá 
trị COD đáp ứng được cột B, QCVN 11-MT:2015/BTNM, các thông số kiến nghị áp dụng: HRT 
≥12h; MLVSS:1,8 - 2,6 g/l; F/M:≤ 0,3 gCOD/g.ngđ; cần bổ sung quá trình keo tụ để tăng hiệu 
quả lắng của bùn hoạt tính và áp dụng các quá trình anoxic hoặc sinh hóa bậc II, kiểm soát lượng 
chất dinh dưỡng dư, đảm bảo chất lượng nước sau xử lý đạt cột A.    
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Abstract: 

After pre-treatment, wastewater from  seafood processplants has a high concentration of organic 
matters and nutrients. With the unstable regime of inffluent changes daily based on amount of 
raw seafood, it is fairly difficult to maintain the quality of treated water to discharge standards. 
Researching to determine the parameters for aerobic process by laboratory model, as well as 
verifying by pilot in the field show that the high concentration and ratio of (NNH4,TN)/BOD5 
are the cause of process’s instability. And to ensure treated water to reach COD value that 
satisfies column B - QCVN 11-MT:2015/BTNMT, suggested parameters are: HRT≥12h; 
MLVSS:1.8 – 2.6 g/l and F/M ≤0,3 gCOD/g.d. Furthermore, to ensure that treated water quality 
reaches column A value, it is needed to add flocculate sludge and apply anoxic or secondary 
biological treatment process in order to control leftover nutrients.  
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