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MỞ ĐẦU 
 

 1. Tính cấp thiết của đề tài 
Hiện tại KCN DVTS ĐN tập trung 17 nhà máy chế biến thủy 

sản có phát sinh nước thải, trong đó có 3 nhà máy chế biến Surimi là 

công ty Hải Thanh, Bắc Đẩu và Danifood. Nước thải ra trong quá 

trình chế biến thủy sản với lưu lượng và tải lượng ô nhiễm rất lớn. 

Hiện nay, nước thải ra tập trung về trạm xử lý nước thải (XLNT) của 

KCN DVTS ĐN với lưu lượng (1000 – 6000 m3/ng.đ) cũng như 

nồng độ (BOD 1000 – 3200 mg/L, trung bình 2450 mg/L; COD 1800 

– 5000 mg/L, trung bình 3950 mg/L; TSS 1000 – 3500 mg/L, trung 

bình 2130 mg/L; Nitơ tổng 250 – 600 mg/L) vượt rất nhiều dẫn đến 

việc trạm bị quá tải, hoạt động không ổn định trong thời gian qua, 

nước thải sau xử lý không đảm bảo so với tiêu chuẩn quy định, gây ô 

nhiễm nguồn tiếp nhận. 

Một đặc điểm cần lưu ý đối với nước thải chế biến thủy sản 

là lượng dầu và mỡ rất cao. Đây cũng là một trong những nguyên 

nhân gây ảnh hưởng đến các công trình xử lý sinh học phía sau nếu 

nồng độ mỡ không được tách ra nước thải trước khi xử lý sinh học.  

Hiện nay toàn bộ nước thải của các nhà máy chế biến thủy 
sản trong KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng sau khi xử lý đều phải 
được đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN. Tuy 
nhiên trạm XLNT của KCN DVTS ĐN không đủ năng lực thu gom 
và xử lý, khống chế nước thải đầu ra của doanh nghiệp vào hệ thống 
XLNT tập trung. Ngoài ra, các nhà máy trong KCN tuy có hệ thống 
xử lý nước thải song hiệu quả rất hạn chế do vận hành không đều, 
thường xuyên xảy ra sự cố.  
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Chính vì lý do đó, tác giả đề xuất đề tài “Nghiên cứu sự ảnh 
hưởng của nước thải chế biến Surimi đến quá  trình làm sạch sinh 
học và đề xuất biện pháp kiểm soát ô nhiễm”. 
 2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Xác định ảnh hưởng của mỡ cá trong nước thải chế biến 
surimi đối với quá trình sinh hóa hiếu khí trong bể aeroten. 

- Đề xuất biện pháp quản lý vận hành để đảm bảo cho quá 
trình sinh hóa hoạt động ổn định, đạt hiệu quả tối ưu.  
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

a. Đối tượng 
- Nước thải chế biến thủy sản và hệ thống xử lý nước thải 

của Công ty TNHH Bắc Đẩu; Lô C1-8 thuộc KCN dịch vụ thủy sản 
Đà Nẵng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 

- Quá trình sinh hóa hiếu khí bùn hoạt tính trong hệ thống xử lý 
nước thải. 

b. Phạm vi 
- Mỡ cá trong nước thải phát sinh từ quy trình sản xuất 

surimi tại nhà máy chế biến thủy sản Bắc Đẩu. 
- Bể Aerotank của quá trình sinh hóa hiếu khí mô phỏng tại 

phòng thí nghiệm. 
 4. Phương pháp nghiên cứu 

a. Nghiên cứu thống kê, thu thập tài liệu  
b. Khảo sát thực địa 
c. Phương pháp lấy mẫu hiện trường và phân tích tại 

phòng thí nghiệm 
d. Phương pháp mô hình thực nghiệm 
e. Phương pháp xử lý số liệu 

 5.  Ý nghĩa khoa học và thực tiễn  
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a. Ý nghĩa khoa học  
 Đóng góp giá trị tham khảo cho các nghiên cứu về nước thải 

thủy sản như tính chất, thành phần nước thải surimi; các thông số 
thực nghiệm của quá trình sinh hóa hiếu khí như tốc độ oxy hóa chất 
hữu cơ của nước thải surimi, thời gian nước lưu, hiệu suất theo tải 
trọng; 

b. Ý nghĩa thực tiễn 
 Từ các số liệu có được làm cơ sở cho các nghiên cứu, vận 

hành hệ thống xử lý nước thải chế biến thủy sản, điển hình là nhà 
máy chế biến thủy sản Bắc Đẩu, từ đó nâng cao hiệu suất xử lý nước 
thải của nhà máy, giảm tải trọng ô nhiễm cho trạm xử lý nước thải 
tập trung của khu công nghiệp, giảm ảnh hưởng tới môi trường xung 
quanh. 
 6. Bố cục đề tài 

Bố cục của đề tài có cấu trúc như sau:  
Mở đầu 
Chương 1. Tổng Quan 
Chương 2. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu 
Chương 3 .Kết quả và bàn luận 
Kết luận và kiến nghị 
Danh mục tài liệu tham khảo 
Quyết định giao đề tài luận văn (Bản sao) 
Phụ lục 

 7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
 Có tất cả 17 tài liệu phục vụ công việc nghiên cứu bao gồm 
các luận văn, giáo trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, báo cáo, website, … 
có liên quan. 
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CHƯƠNG 1  
TỔNG QUAN 

 
1.1. TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI THỦY SẢN 

1.1.1. Ngành chế biến thủy sản  
a. Giới thiệu chung 
b. Đặc điểm của ngành công nghiệp chế biến thủy sản  
1.1.2. Nước thải từ quá trình chế biến thủy sản  
a. Quy trình công nghệ chế biến sản phẩm và nguồn thải 
b. Lưu lượng, tính chất và thành phần nước thải chế biến thủy sản  
v Lưu lượng 
v Tính chất và thành phần nước thải  

Bảng 1.1. Thành phần nước thải chế biến thủy sản 
Đơn vị: mg/L 

Nồng độ 

 

Chỉ tiêu Tôm đông lạnh 
Cá da trơn 

(tra-basa) 

Thủy sản đông 

lạnh hỗn hợp 

pH 6.5 – 9 6,5 – 7 5.5 – 9 

SS 100 – 300 500 – 1,200 50 – 194 

BOD5 500 – 1,500 500 – 1,500 391 – 1,539 

COD 800 – 2,000 800 – 2,500 694 – 2,070 

T-N 50 – 200 100 – 300 30 – 100 

T-P 10 – 120 50 – 100 3 – 50 

Dầu và mỡ - 250 – 830 2.4 – 100 

Nguồn: Tổng cục Môi trường, 2009 
Dựa vào bảng số liệu trên cho thấy thành phần nước thải phát 

sinh từ chế biến thủy sản có nồng độ COD, BOD5, chất rắn lơ lửng, 
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tổng nitơ, photpho cao. Tỷ lệ BOD/COD từ 0,6 đến 0,9 cho thấy, 
nước thải có khả năng phân hủy sinh học cao.  

Một đặc điểm cần phải quan tâm đối với nước thải chế biến 
thủy sản là hàm lượng mỡ rất cao. Đây cũng là một trong những 
nguyên nhân gây ảnh hưởng đến các công trình xử lý sinh học phía 
sau nếu nồng độ mỡ không được tách ra nước thải trước khi xử lý 
sinh học. Vì vậy, để tránh ảnh hưởng đến quá trình vận hành hệ 
thống, cần có biện pháp xử lý triệt để vấn đề này. Do đó, công đoạn 
tách mỡ là bước rất quan trọng đối với toàn hệ thống xử lý. 

1.1.3. Các tác động đến môi trường  
1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯƠC 
THẢI THỦY SẢN  

1.2.1. Phương pháp xử lý 
a. Phương pháp xử lý cơ học  
b. Phương pháp xử lý hóa học – hóa lý  
c. Phương pháp xử lý sinh học 
d. Xử lý bùn cặn 
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1.2.2. Công nghệ xử lý nước thải chế biến thủy sản [13] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1.12. Sơ đồ dây chuyền công nghệ tiền xử lý và xử lý bậc I 
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Hình 1.13. Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý bậc II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1.14. Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý bậc III 
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1.3. XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẠI ĐÀ 
NẴNG 

1.3.1. Ngành công nghiệp chế biến thủy sản tại Đà Nẵng  
1.3.2. Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang  

            1.3.3. Hiện trạng thu gom và XLNT tại KCN DVTS Thọ 
Quang  

a. Hiện trạng thu gom nước thải  
b. Hiện trạng trạm XLNTTT Thọ Quang 
1.3.4. Hiện trạng trạm XLNT Thọ Quang  
Các vấn đề tồn tại tại 
Nhiều nhà máy có hệ thống xử lý nước thải cục bộ và có xử 

lý sơ bộ nhưng hiệu quả xử lý chưa tốt;  
Hầu hết các hệ thống XLNT cục bộ tại các đơn vị không vận 

hành liên tục, thường xuyên xảy ra sự cố; 
Nước thải các nhà máy đổ về trạm xử lý nước thải tập trung 

của KCN với lưu lượng (1000 – 6000 m3/ng.đ) cũng như nồng độ 
(BOD 1000 – 3200 mg/L, trung bình 2450 mg/L; COD 1800 – 5000 
mg/L, trung bình 3950 mg/L; TSS 1000 – 3500 mg/L, trung bình 
2130 mg/L; Nitơ tổng 250 – 600 mg/L) vượt rất nhiều dẫn đến việc 
trạm bị quá tải; không kiểm soát được lượng dầu mỡ gây ức chế với 
hệ thống xử lý sinh học của trạm, gây mùi hôi xung quanh lan ra khu 
vực dân cư; nước thải sau xử lý không đảm bảo so với tiêu chuẩn 
quy định, gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận 

Để trạm xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp tránh 
quá tải, các nhà máy kiểm soát tốt nước thải sau xử lý trước khi thải 
ra hệ thống thu gom, đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải 
chế biến surimi đến quá trình làm sạch sinh học và đề xuất biện 
pháp kiểm soát ô nhiễm” được đề xuất nhằm hỗ trợ giải quyết vấn 
đề này. 
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CHƯƠNG 2  
ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

 
2.1. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 
- Nước thải chế biến thủy sản và hệ thống xử lý nước thải 

của Công ty Bắc Đẩu; Lô C1-8 thuộc KCN dịch vụ thủy sản Đà 
Nẵng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 

- Quá trình sinh hóa hiếu khí bùn hoạt tính trong hệ thống 
xử lý nước thải được xem xét ở phạm vi phòng thí nghiệm. 

a. Giới thiệu sơ bộ về công ty TNHH Bắc Đẩu 
b. Quy trình sản suất của Công ty 
c.  Lưu lượng, tính chất thành phần nước thải của công ty 
v Lưu lượng nước thải sản xuất 

Bảng 2.1. Lượng nước thải sản xuất phát sinh tại nhà máy 
Lưu lượng thải 

T
T 

Loại  
nước thải 

Trung 
bình 
ngày 

(m3/ngày) 

Lớn nhất 
ngày 

(m3/ngày) 

Trung 
bình 

tháng 
(m3/tháng

) 

Năm 
(m3/ 
năm) 

1 
Nước thải 
sơ chế cá, 
mực 586 770 18,135 

181,35
0 

2 Nước thải 
surimi 334 400 10,000 

100,00
0 

 Cộng 920 1,170 28,135 281,35
0 

            (Nguồn: Công ty Bắc Đẩu) 
v  Tính chất, thành phần nước thải 
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Bảng 2.2. Thành phần, tính chất nước thải của nhà máy 
Đơn vị: mg/L 

Nồng độ ô nhiễm 

TT Thông số Nước thải 
chế biến cá, 

mực 
Nước thải surimi 

Nước 
thải 

chung 
1 pH 7,2-7,8 7,0-7,5 7,0-7,8 

2 TSS 400-1000 1200-1800 700-
1500 

3 BOD5 800-1500 3200-3800 2500-
3500 

4 COD 1000-2200 4000-5200 3500-
4800 

6 N  – NH4
+ 30-80 50-132 60-100 

7 N – NO3
- 5,0-12 6,0-20 5,0-20 

8 P – PO4
3- 12-25 20-32 12-25 

9 Dầu mỡ ĐTV 18-25 18-25 15-22 
10 Coliforms 106-108 106-108 106-108 
(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật môi trường Tp Đà Nẵng, 2011 - 2012) 

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 
- Mỡ cá trong nước thải phát sinh từ quá trình chế biến 

surimi của công ty Bắc Đẩu; 
- Bể Aeroten của quá trình sinh hóa hiếu khí mô phỏng 

tại phòng thí nghiệm. 
2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Khảo sát nước thải surimi và hệ thống xử lý nước thải 
-  Khảo sát, điều tra, thu thập: 
+  Tính chất và thành phần nước thải phát sinh từ quá trình 

chế biến Surimi của công ty Bắc Đẩu . 
+  Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải, công nghệ xử lý nước 

thải của công ty Bắc Đẩu; 
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+  Bản vẽ mặt bằng tổng thể, mặt cắt, thuyết minh công nghệ 
hệ thống xử lý nước thải của công ty; 

+ Thực hiện công tác lấy mẫu tại hiện trường. 
+ Phân tích tại phòng thí nghiệm: các chỉ tiêu phân tích gồm: 

pH, DO, TSS, BOD5, COD, Amoni (N-NH4+), tổng Nitơ (T-N), 
tổng Photpho (T-P), mỡ. 

+ Đánh giá về tính chất, thành phần nước thải surimi, hệ thống 
xử lý nước thải của nhà máy Bắc Đẩu. 

2.2.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải chế biến 
Surimi đến quá trình làm sạch sinh học 

a. Xác định tốc độ oxy hóa chất hữu cơ trong nước thải surimi 
+ Mô hình là 4 bình nhựa 7 lít làm 4 mô hình chạy song song 

và liên tục trong  5 ngày (120h). 
+ Mẫu nước thực nghiệm lần lượt: Mô hình 1(MH1) Dung 

dịch chuẩn pepton; Mô hình 2(MH2) Dung dịch chuẩn glucozo; Mô 
hình 3(MH3) Nước thải sơ chế; Mô hình 4(MH4) Nước thải surimi 
với cùng nồng độ đầu vào COD 200mg/l. 

 
Hình 2.10. Mô hình thí nghiệm xác định tốc độ oxy hóa riêng chất 

hữu cơ trong nước thải surimi 
+ Sau 2h lấy 100ml mẫu, để lắng 30 phút, lọc phân tích SS, 

COD, với tần suất 2 lần/ngày; và kéo dài liên tục trong 5 ngày; 
b. Xác định mức độ ức chế của mỡ cá đối với quá trình 

sinh hóa hiếu khí  
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- Cấp vào 6 mô hình 5 lít nước thải với nồng độ mỡ đầu vào 
lần lượt là: Nước thải sơ chế: mô hình 1(MH1) 200mg/l, mô hình 
2(MH2) 300mg/l, mô hình 3(MH3) 400mg/l, mô hình 4(MH4) 
500mg/l, mô hình 5(MH5) 600mg/; Nước thải surimi: mô hình 
6(MH6) 600mg/l; Vận hành mô hình và theo dõi hiện tượng. 

 
Hình 2.12. Mô hình thí nghiệm xác định ức chế mỡ 

c. Xác định các thông số quá trình sinh hóa hiếu khí của 
nước thải chế biến thủy sản  

- Cho vào bình 5 lít nước thải và bùn để tải trọng khối 
lượng đạt giá trị lần lượt: Nước thải sau bể tuyển nổi: mô hình 
1(MH1) 250mg COD/l, mô hình 2(MH2) 500mg COD/l, mô hình 
3(MH3) 750mg COD/l, mô hình 4(MH4) 1000mg COD/l, Nước thải 
tại bể điều hòa: mô hình 5(MH5) 500mg COD/l, mô hình 6(MH6) 
750mg COD/l, mô hình 7(MH7) 1000mg COD/l; nồng độ bùn 20% 
trong tất cả các mô hình thử nghiệm; Bổ sung dung dịch sinh hóa 
(nước rửa) đến mức 6 lít; 

 

MH
1 

MH
7 

MH
2 
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4 
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Hình 2.14. Mô hình xác định các thông số của quá trình bùn  
boạt tính 

- Xác định SS, COD, và chỉ số bùn của mẫu sau các 
khoảng thời gian: 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h… đến khi giá trị COD ít 
có sự thay đổi theo thời gian; 

Tiếp tục thí nghiệm tương tự thêm 2 mô hình với nồng độ 
đầu vào lần lượt là: Mô hình Nước thải điều hòa với nồng độ đầu vào 
1500mg COD/l; Mô hình Nước thải sau tuyển nổi với nồng độ đầu 
vào 1500mg COD/l. 

2.2.3. Đề xuất biện pháp kiểm soát ô nhiễm 
Tính toán bể Aeroten 
- Tính toán kiểm tra bể Aeroten và bể lắng II theo lưu 

lượng và nồng độ; 
- Dựa vào các thông số trong quá trình vận hành thí nghiệm 

như tốc độ oxy hóa, thời gian lưu, tải trọng, hiệu suất; Đề xuất mở 
rộng thêm bể Aeroten. 
2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.3.1. Phương pháp thống kê, thu thập tài liệu 
Thu thập và thống kê các tài liệu, dữ liệu, nghiên cứu đã công 

bố trong và ngoài nước liên quan tới vấn đề nước thải thủy sản - nước 
thải chế biến surimi, quy trình công nghệ xử lý nước thải thủy sản. 

2.3.2. Khảo sát thực địa 
Tiến hành khảo sát thực địa, quan sát và ghi lại các hình ảnh 

thực tế. 
2.3.3. Phương pháp lấy mẫu hiện trường và phân tích tại 

phòng thí nghiệm (PTN) 
Tiến hành khảo sát, lấy mẫu, đo đạc và phân tích các chỉ tiêu 

nước thải theo hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. 
2.3.4. Phương pháp mô hình thực nghiệm: 
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Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm trên các mô hình 
nhằm xây dựng cơ sở khoa học để xác định các thông số tính toán 
thiết kế cho quá trình sinh hóa hiếu khí (tốc độ oxy hóa, hiệu suất, tải 
trọng, ức chế mỡ). Từ các số liệu thực nghiệm có thể xác định sơ đồ 
công nghệ hợp lý của một hệ thống xử lý nước thải. 

2.3.5. Xử lý số liệu và so sánh 
- Phần mềm ứng dụng Microsoft Excel để thống kê, xử lý số 

liệu được thể hiện thông qua các biểu đồ, đồ thị. 
- Để đánh giá các thông số từ quá trình đo đạc, phân tích, 

cần tiến hành so sánh với quy chuẩn Việt Nam hiện hành: QCVN 
11:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công 
nghiệp chế biến thủy sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Tính toán dựa trên TCVN 7957:2008 – Tiêu chuẩn quốc 
gia Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn 
thiết kế, Bộ Xây Dựng. 

Các công thức tính toán 
Từ công thức xác định thời gian nước lưu, ta tính toán được 

tốc độ oxy hóa riêng chất hữu cơ – ρ. 

hTra
LL ta

×−×
−

=
)1(
)(

ρ  

T: nhiệt độ trung bình của hỗn hợp nước thải và nước mưa 
vào mùa đông (0C) 

La : Nồng độ BOD5 của nước thải trước xử lý (mg/l); 
Lt : Nồng độ BOD5 của nước thải sau xử lý (mg/l); 
a : Liều lượng bùn hoạt tính theo chất khô (g/l); 
Tr : Độ tro của bùn hoạt tính; 

Hiệu suất (%)      100⋅
−

=
a

ta

L
LLE  

La : Nồng độ COD (BOD5) của nước thải trước xử lý (mg/l) 
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Lt : Nồng độ COD (BOD5)  của nước thải sau xử lý (mg/l) 
Tải trọng 

( )
gbùn

BODgCOD
M
F

=  
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CHƯƠNG 3   
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

 
3.1. KẾT QUẢ KHẢO SÁT NƯỚC THẢI THẢI SURIMI VÀ 
HỆ THỐNG XLNT 

3.1.1. Hệ thống xử lý nước thải của công ty Bắc Đẩu 

 
Hình 3.1. Sơ đồ khối công nghệ hệ thống xử lý nước thải 

 3.1.2. Kết quả phân tích tính chất, thành phần nước thải 
surimi 

Kết quả phân tích nồng độ nước thải surimi được thể hiện 
theo bảng 3.1. 
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Thảo luận 

Dựa vào bảng 3.1 cho thấy tính chất, thành phần phát sinh 
trong nước thải surimi có đặc điểm sau: 

Tỷ lệ BOD/COD dao động từ 0.6 – 0.8 đối với nước thải sơ 
chế và từ 0.6 – 0.71 đối với nước thải surimi. Điều này cho thấy 
nước thải chế biến surimi có khả năng phân hủy sinh học cao. 
 Nồng độ tổng nitơ (sơ chế 185–386mg/L, surimi 201–
480mg/L); amoni (sơ chế 126–248mg/L, surimi 149–294mg/L); tổng 
photpho (sơ chế 74–132mg/L, surimi 84–132mg/L) rất cao. 

Đặc biệt đối nước thải có nồng độ mỡ rất cao từ 200 – 
1091mg/L (trung bình 800mg/L) đối với nước thải sơ chế và từ 608 – 
1347mg/L (trung bình 1043mg/l) đối với nước thải surimi. 

3.1.3. Kết quả phân tích chất lượng nước thải qua các 
công trình đơn vị 

Kết quả quan trắc chất lượng nước thải qua từng công trình 
đơn vị được trình bày trong bảng 3.2. 

Thảo luận  
Nước thải đầu vào của Nhà máy có mức ô nhiễm cao và 

không ổn định, phụ thuộc vào loại hình sản xuất (sơ chế hay sản xuất 
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xurimi). 
Chất lượng nước đầu ra không ổn định, khi hoạt động sản 

xuất surimi kéo dài thì chất lượng nước đầu ra thường cao hơn các 
giá trị cho phép theo QCVN 11:2008/BTNMT  từ 1 – 8 lần. Cụ thể 
như sau: TSS vượt từ 1.27–3.4 lần; BOD5 vượt từ 2.7–7.8 lần; COD 
vượt từ 2.7–8 lần; N-NH4

+ vượt từ 2.65–6.6 lần; T-N vượt từ 1–2.58 
lần; T-P vượt từ 1.47–1.95 lần; Mỡ vượt từ 1.05 – 2.05 lần.  

 
3.2. ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC THẢI SẢN XUẤT SURIMI 
TỚI QUÁ TRÌNH SINH HÓA HIẾU KHÍ 
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3.2.1. Tốc độ oxy hóa 

 
Hình 3.24. Đồ thị biểu diễn sự thay đổi nồng độ BOD theo thời gian 

Thảo luận 
 Tốc độ oxy hóa chất hữu cơ trong nước thải sơ chế là 24.04 
(mgBOD/g bùn không tro.h), trong nước thải surimi là 22.48 
(mgBOD/g bùn không tro.h), ít có sự khác biệt. 
  Qua đây cho thấy tốc độ oxy hóa của nước thải sơ chế và 
nước thải surimi ít có sự khác biệt, dễ phân hủy sinh học, tỷ lệ 
BOD/COD = 0.6 – 0.8 do vậy áp dụng công trình xử lý sinh học đối 
với nước thải chế biến surimi là hợp lý. 

 Tốc độ phân hủy chất hữu cơ đối với nước thải sản xuất 
surimi chậm hơn dung dịch chuẩn peptone và glucoza. Điều đó có 
nghĩa trong nước thải chế biến surimi có chứa chất khó phân hủy 
(mỡ cá,…). 

3.2.2. Kết quả xác định khả năng và mức độ ức chế của 
dầu mỡ đối với quá trình sinh hóa hiếu khí  

Theo kết quả khảo sát, lượng mỡ cá nhỏ nhất trong nước thải 
sơ chế là 200 mg/L và nước thải surimi là 600 mg/L. Do vậy sẽ bắt 
đầu khảo sát lần lượt với hàm lượng mỡ đầu vào lần lượt là 200 – 
600 mg/L. 
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Hình 3.25. Biểu đồ biểu diễn lượng bùn mất đi qua các lần  

thử nghiệm 
Thảo luận 
- Qua quá trình thực nghiệm cho thấy nước thải có chứa mỡ 

sẽ gây hiện tượng mất bùn trong quá trình xử lý; Thể hiện qua biểu 
diễn lượng bùn mất đi qua các lần thử nghiệm tỷ lệ thuận với lượng 
mỡ tăng dần. 

- Nguyên nhân mất bùn là do mỡ tồn tại trong nước thải ở dạng 

lơ lửng và hòa tan. Trong điều kiện có ánh sáng và nhiệt độ sẽ vón cục lại 

kết hợp quá trình sục khí trong bể Aeroten, do đó đẩy mỡ nổi lên bề mặt 

bể kéo theo bùn. Trong quá trình vận hành, dòng nước thải ra sẽ kéo theo 

lớp mỡ và bùn nổi chảy ra ngoài. 

3.2.3. Kết quả xác định hiệu suất theo tải trọng bùn 

 
Hình 3.28.  Sự thay đổi nồng độ COD theo thời gian của nước thải 

điều hòa 
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Hình 3.29. Sự thay đổi nồng độ COD theo thời gian của nước thải 

sau tuyển nổi 

 
Hình 3.31. Hiệu suất khử COD  theo tải trọng của nước thải điều 

hòa 

 
Hình 3.32. Hiệu suất khử COD  theo tải trọng của nước thải sau 

tuyển nổi 
Thảo luận 
- Thời gian lưu tối ưu của mô hình nước thải bể điều hòa 
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là 12h, nồng độ chạy tối ưu là 1,500mgCOD/L, tương đương tải 
trọng 0.75gCOD/gbùn, hiệu suất 40.8 – 47%;   

- Thời gian lưu tối ưu của mô hình nước thải sau tuyển nổi 
là 10h, nồng độ chạy tối ưu là 1,500 mgCOD/L, tương đương tải 
trọng 0.75gCOD/gbùn, hiệu suất 85.8 – 92.4%. 
3.3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP  

3.3.1. Đề xuất giải pháp cho hệ thống xử lý nước thải của 
Công ty Bắc Đẩu 

3.3.2.  Aeroten 
Đề xuất mở rộng bể Aeroten 
Chia làm 3 bể. Kích thước mỗi công trình:  

Dài x Rộng x cao = 15 m x 5.3 m x 4 (m) 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 

 KẾT LUẬN 
1. Nước thải các nhà máy đổ về trạm xử lý nước thải tập 

trung của KCN với lưu lượng (1000 – 6000 m3/ng.đ) cũng như nồng 
độ (BOD 1000 – 3200 mg/L, trung bình 2450 mg/L; COD 1800 – 
5000 mg/L, trung bình 3950 mg/L; TSS 1000 – 3500 mg/L, trung 
bình 2130 mg/L; Nitơ tổng 250 – 600 mg/L) vượt rất nhiều dẫn đến 
việc trạm bị quá tải; không kiểm soát được lượng dầu mỡ gây ức chế 
với hệ thống xử lý sinh học của trạm, gây mùi hôi xung quanh lan ra 
khu vực dân cư; nước thải sau xử lý không đảm bảo so với tiêu 
chuẩn quy định, gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận. 

2. Nước thải surimi và hệ thống xử lý nước thải công ty Bắc Đẩu 
a. Nước thải surimi 
Nước thải chế biến surimi có mức ô nhiễm cao và không ổn 

định, phụ thuộc vào loại hình sản xuất (sơ chế hay surimi). Tính chất, 
thành phần nước thải surimi như sau: 

- Tỷ lệ BOD/COD dao động từ 0.6 – 0.8 đối với nước thải sơ 
chế và từ 0.6 – 0.71 đối với nước thải surimi. Điều này cho thấy 
nước thải chế biến surimi có khả năng phân hủy sinh học cao. 

- Nồng độ tổng nitơ (sơ chế: 185 – 386 mg/L, surimi: 201 – 
480 mg/L);amoni (sơ chế: 126 – 248 mg/L, surimi: 149 – 294 mg/L); 
tổng photpho (sơ chế: 74 – 132 mg/L, surimi: 84 – 132 mg/L) rất 
cao. 

- Đặc biệt đối nước thải có nồng độ mỡ rất cao từ 200 – 1091 
mg/L (trung bình 800mg/L) đối với nước thải sơ chế và từ 608 – 
1347 mg/L (trung bình 1043mg/L) đối với nước thải surimi. Điều 
này sẽ gây ức chế đối với quá trình sinh hóa hiếu khí.  
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b. Nước thải sau xử lý 

Chất lượng nước đầu ra không ổn định, khi hoạt động sản 
xuất surimi kéo dài thì chất lượng nước đầu ra thường cao hơn các 
giá trị cho phép theo QCVN 11:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 
Quốc gia về nước thải thủy sản. Cụ thể : COD từ 222 – 640 mg/L, 
BOD 135 - 390 mg/L, T-N 52 -155 mg/L, N-NH4

+ 53 - 132, T-P 8.8 
- 11.7 mg/L, TSS 127 - 340 mg/l, dầu mỡ 21 - 41 mg/L.  

3.  Kết quả vận hành mô hình thực nghiệm xác định các 
thông số của quá trình sinh hóa hiếu khí 

- Mỡ cá gây mất bùn trong quá trình vận hành hệ thống. 
Lượng bùn mất 140 – 221 mg/L tỷ lệ thuận với lượng mỡ tăng dần 
200 – 600 mg/L. 

- Thời gian lưu tối ưu của mô hình nước thải bể điều hòa là 
12h, nồng độ chạy tối ưu là 1,500mgCOD/L, tương đương tải trọng 
0.75kgCOD/kgbùn, hiệu suất 40.8 – 47%;   

- Thời gian lưu tối ưu của mô hình nước thải sau tuyển nổi 
là 10h, nồng độ chạy tối ưu là 1,500mgCOD/L, tương đương tải 
trọng 0.75kgCOD/kgbùn, hiệu suất 85.8 – 92.4%. 

4. Thiết kế bể aeroten 
Nhà máy Bắc Đẩu cần mở rộng thêm 3 bể aeroten với kích 

thước mỗi bể là Dài x Rộng x Cao = 15 (m) x 5.3 (m) x 4 (m) 
 KIẾN NGHỊ 
1. Cần phải mở rộng bể aeroten để đảm bảo nước sau xử lý 

đạt QCVN 11:2008, cột B. 


