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Tóm tắt: 

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về hiện trạng quản lý bùn thải đô thị và các thông số cơ bản 
của  quá trình phân hủy kỵ khí làm cơ sở cho việc lựa chọn công nghệ xử lý bùn thải từ các trạm 
xử lý nước thải (XLNT) đô thị tiếp cận theo hướng giảm phát thải khí nhà kính tại Đà Nẵng. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy, lượng lớn bùn thải từ hệ thống thoát nước phát sinh chứa lượng lớn 
chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, chất dinh dưỡng nhưng chưa được xử lý phù hợp. Thực 
nghiệm áp dụng phương pháp phân hủy kỵ khí (PHKH) trong xử lý bùn cặn từ trạm XLNT đô 
thị cho kết quả: (1) Bùn cặn từ trạm XLNT có thể được xử lý bằng phương pháp PHKH cho khả 
năng thu hồi biogas cao; (2) Chế độ vận hành liên tục tối ưu ở tải trọng 0,84gCHC/lít.ngày, sản 
lượng biogas 0,27l/gCHC; (3) Áp dụng phương pháp PHKH trong xử lý (XL) bùn cặn từ các 
trạm XLNT là cần thiết, góp phần giảm phát thải khí nhà kính cho thành phố trong tương lai. 
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Abstrac: 

This paper presents the results of the current management of municipal sludge and the basic 
parameters of anaerobic process as the basis for choosing the technology for treating sludge from 
municipal wastewater treatment plants (MWTPs) towards reducing greenhouse gase (GHG) 
emissions in Da Nang city. The results show that a large quantity of sludge from sewage system 
has high concentration of organic matter and nutrients but they are not treated well. The 
experiment of anaerobic process for treating sludge from MWTPs shows that (1) Sludge from 
MWTPs can be treated by continuous anaerobic digestion and it  can bring high efficiency and 
capability of collecting  biogas; (2) The parameter of optimal continuous process is at load of 
0.84g(Organic matter)/l.day with biogas amount of 0.27l/gram(Organic matter); (3) Treating 
sludge from MWTPs by anaerobic process is necessary and contributes to reducing GHG 
emissions for Danang city in the future.  
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