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Tóm tắt: 
 

Tại các đô thị ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều các cơ sở dịch vụ rửa xe, nước thải của các cơ sở 
này chưa được xử lý hoặc xử lý không đảm bảo thải vào môi trường gây ô nhiễm. Nước thải rửa 
xe chứa nhiều đất cát, các chất lơ lửng, dầu mỡ, các chất ô nhiễm này nếu không được xử lý phù 
hợp sẽ ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước, làm cho hệ thống xử lý nước thải đô thị hoạt động 
không hiệu quả, gây ảnh hưởng đến môi trường. Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu đặc tính 
nước thải rửa xe, xây dựng và vận hành mô hình thử nghiệm xử lý nước thải rửa xe, từ đó đề xuất 
biện pháp xử lý nước thải rửa xe phù hợp cho các cơ sở rửa xe trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành 
phố Đà Nẵng, Việt Nam.   
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Abstract: 
 

In  urban  areas  of  Viet  Nam,  there  are  many  carwash service units; wastewater from 
these units that has not yet been treated or  treated  improperly,  discharges  into  the  
environment  resulting  in polluted  receiving  water.  Carwash  wastewater  contains  soils, 
suspended solids, oil and grease, and other pollutants that, if it is not properly  treated,  will  
affect  the  drainage  system,  resulting  in malfunction  of  urban  sewage  treatment  system  
and  damage  to  the environment. This paper presents the results of carwash wastewater 
characteristics,  building  and  operating  a  carwash  wastewater treatment pilot, and proposes 
the proper treatment method for carwash wastewater service units in Cam Le district, Da 
Nang city, Viet Nam.     
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