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Tóm tắt: 
 

Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu về plasma lạnh để xử lý nước. Plasma lạnh được tạoo 
ra từ phương pháp phóng điện màn chắn với điện áp 15 kV và tần số 30 kHz. Công suất tổng của 
hệ thống đo được là 220 W. Lưu lượng nước và lưu lượng khí qua mỗi buồng plasma lần lượt là 
0,7 lít/phút và 12 lít/phút. Kết quả thí nghiệm cho thấy plasma lạnh diệt gần như hoàn toàn 
Coliforms và E. coli chỉ cần nước được luân chuyển qua buồng plasma 1 hoặc 2 lần. Ngoài ra, 
plasma lạnh còn cho thấy khả năng phân rã hoạt chất Fenobucarb trong nước thải thuốc bảo vệ 
thực vật thông qua sự sụt giảm chỉ tiêu COD và dư lượng hoạt chất Fenobucarb. Tuy nhiên 
phương pháp tạo ra plasma lạnh bằng phóng điện màn chắn cũng gây ra các tác động phụ đến 
nước sau khi xử lý như tăng độ dẫn điện, giảm độ pH và đặc biệt là gia tăng rất mạnh nồng độ 
NO2

- và NO3
-.                    
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Abstract: 
 

This paper presents the results of using cold plasma for water treatment. Cold plasma is 
generated with the method of dielectric barrier discharges with voltage of 15 KV and frequency  
of 30 kHz. Total power of water treatment system is about 220 W. Water flow and air flow are 
0,7 liter/minute and 12 liter/minute respectively. Experimental results show that cold plasma 
destroys or inactivates nearly all Coliforms and E.coli with only 1 or 2 times circulation through 
a plasma chamber of water. Besides, cold plasma can decompose Fenobucarb compound in 
pesticidecontaining wastewater. However, the method of dielectric barrier discharges also create 
side-effects on water treatment such as an increase in electric conductivity, a reduce in pH and 
especially a very strong increase in concentration of NO2

- và NO3
-.                        
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