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Tóm tắt: 
 

Ứng dụng mô hình EGSB (Expanded Granular Sludge Bed Reactor) kết hợp Anammox (anaerobic 

ammonia oxidation) để xử lý Nitơ trong nước rỉ rác cũ từ bãi chôn lấp Gò Cát - TP Hồ Chí Minh 

được thực hiện với mục đích tăng tải trọng xử lý nitơ và xác định các đặc tính của bùn gây ảnh 

hưởng đến hiệu quả. Mô hình EGSB được vận hành với các tải trọng nitơ đầu vào là 0,5; 1,0; 2,0; 

3,0 và 4,0 kg N/m3.ngày. Điều kiện vận hành bao gồm: pH = 6,5 - 7,2; DO<1,0 mgO2/l; HRT 

(Hydraulic retention time) = 9 giờ. Sau một thời gian vận hành thí nghiệm với tải trọng nitơ đầu 

vào là 4,0 kg N/m3.ngày, hiệu quả loại bỏ nitơ đã đạt được là 63,75%. Mô hình cho thấy hiệu quả 

loại bỏ nitrit và ammonia lần lượt là 73 ± 0,1% và 69 ± 0,19%. Hơn nữa MLSS (Nồng độ chất rắn 

lơ lửng hòa tan) tăng nhanh chóng từ 5500 mg/L đến 13880 mg/L trong vòng 120 ngày. Kết quả 

cho thấy mô hình EGSB có khả năng đạt được tải trọng loại bỏ nitơ cao trong thời gian ngắn.           
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Abstract:     
 

This thesis focuses on the application of EGSB system combined with Anammox (anaerobic 

ammonia oxidation) for handling nitrogen in leachate from Go Cat landfill in HCMC"with the aim 

of increasing nitrogen loads to process nitrogen and determine the characteristics of the sludge 

affecting treatments efficiency. The model EGSB is operated with nitrogen input load of 0.5; 1,0; 

2.0; 3.0 and 4.0 kg N/m3.day. Operating conditions includes: pH = 6.5-7.2; DO<1.0 mgO2/l; HRT 

= 9h. During the operation with loading of 4.0 kg N/m3/day, nitrogen removal efficiency reaches 

63.75%. The model shows that it effectively removes ammonium nitrite 73 ± 0.1% and 69 ± 0.19 

respectively Moreover, MLSS increases rapidly from 5500 mg/L to 13880 mg/L within 120 days. 

Results show that EGSB system is capable of achieving high removal of nitrogen loads in a short 

time.      



             Key words: Model EGSB; Anammox (anaerobic ammonia oxidation) process; Effective  
nitrogen  removal; Leachate; Concentration.                     

 


