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Tóm tắt: 
 

Công nghiệp phát triển kéo theo nhiều vấn đề về môi trường, nước thải xi mạ có thành phần 
chính là các kim loại nặng với nồng độ cao là vấn đề môi trường được quan tâm hiện nay. Công 
nghệ Fixed-Bed được ứng dụng rất rộng rãi trong các quá trình công nghiệp và xử lý môi trường, 
rơm là một loại phụ phẩm nông nghiệp rất phổ biến và rẻ tiền ở Việt Nam, có tiềm năng ứng 
dụng làm vật liệu hấp phụ trong xử lý nước thải. Ứng dụng xử lý nước thải xi mạ bằng công 
nghệ Fixed-Bed  sử dụng rơm là vật liệu hấp phụ có tiềm năng lớn và mang lại hiệu quả kinh tế 
cao. Kết quả nghiên cứu cho thấy: ở pH = 6,5 và tốc độ dòng 0,15 (m3/m2.h), mô hình 20% rơm 
HNO3 (C = 2%) cho hiệu quả xử lý độ màu là 92,3%, COD - 82,2%, Cr 3+ - 59%, Cr6+ - 89,8%; ở 
mô hình 20% rơm nước cho hiệu quả xử lý độ màu là 88,4%, COD - 80,2%, Cr3+ - 53%, Cr6+ - 
86,4%. Điều này cho thấy rơm xử lý bằng nước có khả năng ứng dụng làm vật liệu hâp phụ mục 
đích xử lý nước thải xi mạ.      
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Abstract: 
 

Industrial development has led to numerous environmental problems. Plating wastewater whose 
maincomponent is the concentration of heavy metals is an environmental issue of great concern 
today. Fixed-Bed technology is widely applied in industrial processes and environmental 
remediation. Straw, which is an agricultural by-product very common and cheap  in Vietnam, 
has potential applications as an adsorbent material in wastewater treatment. Application of 
plating wastewater treatment with Fixed-Bed technology by using straw as an adsorbent material 
has great potential and brings high economic efficiency. The study results show that at pH = 6.5 
and velocity of 0.15 (m3/m2.h), 20% straw model HNO3 (C = 2%) has fertility treatment 
efficiency of 92.3%, COD - 82.2%, Cr3+ - 59%, Cr6+ - 89.8%, while 20% straw model has water 
fertility treatment efficiency of 88.4%, COD - 80.2%, Cr3+ -  53%,  Cr6+ -  86.4%.  It  shows that 
straw with water processors can be used as an adsorbent material for the purpose of treating 
plating wastewater.  
 

         Key words: Fixed-Bed; Plating wastewater; Treatment of heavy metal; Straw; Adsorb.  

 



 


