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BÁO CÁO THỐNG KÊ  

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

  

I. THÔNG TIN CHUNG  

1. Tên đề tài/dự án: Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ khí sinh học 

tiên tiến phát điện và sử dụng bùn thải sau khi lên men yếm khí để sản xuất phân 

bón hữu cơ phát triển nông nghiệp sạch tại Đắk Lắk. 

Mã số đề tài, dự án: TN18/C07 

Thuộc Chƣơng trình: ―Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây 

Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế‖ 

Chƣơng trình Tây Nguyên 2016 – 2020 

Mã số: KHCN-TN/16-20 

2. Chủ nhiệm đề tài/dự án:  

Họ và tên: Đỗ Văn Mạnh 

Ngày, tháng, năm sinh: 15/02/1978                   Nam/ Nữ: Nữ 

Học hàm, học vị: PGS. TS 

Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên cao cấp    

Chức vụ: Phó Viện trƣởng; Giám đốc 

Điện thoại:   

Tổ chức: 02437569136          Nhà riêng:                Mobile: 0963151281 

Fax: 024337911203                            E-mail: dovanmanh@yahoo.com  

Tên tổ chức đang công tác: TT CNMT tại Đà Nẵng, Viện Công  nghệ môi trƣờng, 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

Địa chỉ tổ chức: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 

Địa chỉ nhà riêng: Số 22, ngách 629/25, Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 

3. Tổ chức chủ trì đề tài/dự án:  

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Viện Công nghệ môi trƣờng – Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam 

Điện thoại : 024 375 69136             Fax: 024 379 11203 

E-mail: vp@ietvn.vn 

Website: www.ietvn.vn 

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 

javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(118,112,64,105,101,116,46,97,99,46,118,110)+'?subject=Thong%20tin%20lien%20he%20Den%20Vien%20Moi%20Truong'
http://www.iet.ac.vn/


Họ và tên thủ trƣởng tổ chức: Trịnh Văn Tuyên 

Số tài khoản: 3713 

Ngân hàng: Kho bạc Nhà nƣớc Cầu Giấy, Hà Nội 

Tên cơ quan chủ quản đề tài: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

1. Thời gian thực hiện đề tài/dự án:  

- Theo Hợp đồng đã ký kết: từ tháng 07 năm 2018 đến tháng 06 năm 2020 

- Thực tế thực hiện: từ tháng 07 năm 2018 đến tháng 11 năm 2020 (theo quyết định số 

854/QĐ-VHL ngày 01/06/2020) 

  - Đƣợc gia hạn (nếu có): Lần 1 từ tháng 06 năm 2020 đến tháng 11 năm 2020 

2. Kinh phí và sử dụng kinh phí: 

a) Tổng số kinh phí thực hiện:  8.200 tr.đ, trong đó: 

+ Kính phí hỗ trợ từ SNKH: 8.200 tr.đ. 

+ Kinh phí từ các nguồn khác: 0tr.đ. 

+ Tỷ lệ và kinh phí thu hồi đối với dự án (nếu có): ………….    

b) Tình hình cấp và sử dụng kinh phí từ nguồn SNKH: 

       Đơn vị tính: đồng 

Số 

TT 
Theo kế hoạch Thực tế đạt được Ghi chú 

(Số đề nghị 

quyết toán)   
Thời gian 

(Năm) 

Kinh phí 

(đồng) 

Thời gian 

(năm) 

Kinh phí 

(đồng) 

1 2018 200.000.000 2018 200.000.000 103.740.000 

2 2018 2.600.000.000 2018 2.600.000.000 1.494.712.500 

3 2019 2.850.000.000 2019 2.850.000.000 3.332.192.000 

4 2020 2.550.000.000 2020 2.550.000.000 3.261.169.750 

  Tổng cộng 8.200.000.000 

 
8.200.000.000 8.191.814.250 

c) Kết quả sử dụng kinh phí theo các khoản chi: 

Đơn vị tính: đồng 

Số Nội dung  Theo kế hoạch Thực tế đạt được 

TT 
các khoản 

chi 
Tổng SNKH 

Nguồn 

khác 
Tổng SNKH 

Nguồn 

khác 

1 

Trả công 

lao động 

(khoa học, 

phổ thông) 

2.691.377.000 2.691.377.000   2.691.377.000 2.691.377.000   

2 

Nguyên, vật 

liệu, năng 

lƣợng 

1.000.859.000 1.000.859.000   1.000.160.500 1.000.160.500   



 

3. Các văn bản hành chính trong quá trình thực hiện đề tài/dự án:  

Số 

TT 

Số, thời gian ban 

hành văn bản 
Tên văn bản 

Ghi 

chú 

1 
Quyết định số 28/QĐ-

VHL ngày 08/01/2018 

Về việc phê duyệt hội đồng tƣ vấn tuyển 

chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài 

KH&CN cấp quốc gia thuộc chƣơng trình 

Tây Nguyên 2016 – 2020 bắt đầu thực 

hiện từ năm 2018. Lĩnh vực: khoa học 

công nghệ 

 

2 

Quyết định số 

486/QĐ-VHL ngày 

30/3/2018 

Về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân 

chủ nhiệm, kinh phí, phƣơng thức khoán 

chi và thời gian thực hiện các đề tài khoa 

học và công nghệ cấp quốc gia thuộc 

chƣơng trình Tây Nguyên 2016 – 2020 bắt 

đầu thực hiện từ năm 2018 

 

3 

Hợp đồng số 

24/2018/HĐ-

TN18/C07-KHCN-

TN/16-20 ngày 30 

tháng 6 năm 2018 

Hợp đồng thực hiện đề tài Khoa học và 

Công nghệ 
 

4 

Quyết định số 

854/QĐ-VHL ngày 01 

tháng 06 năm 2020 

Về việc gia hạn thời gian thực hiện đề tài 

mã số TN18/C07 thuộc Chƣơng trình Tây 

Nguyên 2016-2020 

 

5 

Quyết định số 

422/QĐ-VHL ngày 

15/3/2021  

Thành lập hội đồng tƣ vấn và tổ chuyên 

gia tƣ vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả 

thực hiện đề tài cấp quốc gia mã số 

TN18/C07 thuộc Chƣơng trình Tây 

Nguyên 2016-2020 

 

 

4. Tổ chức phối hợp thực hiện đề tài, dự án: 

3 
Thiết bị, 

máy móc 
3.008.250.000 3.008.250.000   2.998.470.000 2.998.470.000   

4 

Xây dựng, 

sửa chữa 

nhỏ 

598.957.000 598.957.000   593.064.000 593.064.000   

5 Đoàn vào  39.930.000 39.930.000   39.930.000 39.930.000   

5 Chi khác 860.627.000 860.627.000   860.627.000 860.627.000   

6 

Trích quỹ 

phát triển 

hoạt động 

sự nghiệp 

      8.185.750 8.185.750   

  Tổng cộng 8.200.000.000 8.200.000.000   8.191.814.250 8.191.814.250 
  

 



Số 

TT 

Tên tổ chức 

đăng ký theo 

Thuyết minh 

Tên tổ chức 

đã tham gia 

thực hiện  

Nội dung 

tham gia chủ yếu 

Sản phẩm chủ 

yếu đạt được 

Ghi 

chú* 

1 Công ty Cổ 

phần Bia Sài 

Gòn – Miền 

Trung 

Công ty Cổ 

phần Bia Sài 

Gòn – Miền 

Trung 

- Đối ứng kinh phí 

bằng hình thức tự 

chi trả công, thuế và 

phí cho một số hạng 

mục. 

- Tham gia phối hợp 

vận hành hệ thống. 

- Hỗ trợ các thủ tục 

về môi trƣờng. 

- Tiếp nhận chuyển 

giao công nghệ. 

- Tổ chức các công 

việc tiếp khách và 

hội thảo tại nhà máy. 

- Thực hiện, 

đóng góp ý 

kiến trong các 

nội dung 

nghiên cứu. 

- Tiếp nhận 

chuyển giao 

công nghệ 

 

2 Viện Môi 

trƣờng nông 

nghiệp 

Viện môi 

trƣờng nông 

nghiệp 

- Xây dựng quy trình 

sản xuất phân bón 

hữu cơ đạt tiêu 

chuẩn theo Mục 3, 

phụ lục V, Nghị 

định 108/2017/NĐ-

CP, ngày 20 tháng 9 

năm 2017 của Chính 

phủ 

- Đề xuất quy trình 

sử dụng phân hữu cơ 

sau hệ thống biogas 

cho cây rau 

- Thực hiện, 

đóng góp ý 

kiến trong các 

nội dung 

nghiên cứu. 

- Chuyển giao 

quy trình sản 

xuất phân bón 

hữu cơ đạt tiêu 

chuẩn. 

 

3 Học viện Kỹ 

thuật môi 

trƣờng, Đại 

học Quốc gia 

Đài Loan 

Học viện kỹ 

thuật môi 

trƣờng, Đại 

học quốc gia 

Đài Loan 

- Làm sạch khí 

biogas bằng kỹ thuật 

sử dụng thiết bị 

HGRPB 

- Kiểm soát và đào 

tạo vận hành 

- Đào tạo cán bộ 

- Tham gia 

đóng góp ý 

kiến vào các 

nội dung 

nghiên cứu.  

- Đào tạo cán 

bộ tiếp thu, vận 

hành thiết bị 

làm sạch 

HGRPB 

 



4 Trƣờng Đại 

học Tây 

Nguyên 

Trƣờng Đại 

học Tây 

Nguyên 

Tiếp nhận chuyển 

giao: quy trình công 

nghệ xử lý khí sinh 

học đạt tiêu chuẩn 

phát điện Châu Âu, 

quy trình sản xuất 

phân hữu cơ sinh 

học 

Thực hiện, 

đóng góp ý 

kiến trong các 

nội dung 

nghiên cứu 

 

 

5. Cá nhân tham gia thực hiện đề tài, dự án: 

Số 

TT 

Tên cá nhân 

đăng ký theo 

Thuyết minh   

Tên cá nhân 

đã tham gia 

thực hiện  

Nội dung 

tham gia 

chính 

Sản phẩm 

chủ yếu đạt 

được 

Ghi 

chú* 

1 PGS. TS. Đỗ 

Văn Mạnh 

PGS. TS. Đỗ 

Văn Mạnh 

- Chủ nhiệm 

đề tài. 

- Phụ trách 

chung. 

 

Các sản 

phẩm KHCN 

 

2 TS. Nguyễn 

Tuấn Minh 

TS. Nguyễn 

Tuấn Minh 

Thƣ kí đề tài Tổng hợp 

các nội dung 

nghiên cứu 

 

3 TS. Đỗ Tuấn 

Anh 

TS. Đỗ Tuấn 

Anh 

- Đánh giá 

hiện trạng sản 

xuất khí sinh 

học tại Tây 

Nguyên. Khảo 

sát, tính toán, 

thiết kế và đề 

xuất mô hình 

nghiên cứu 

thực nghiệm 

tại Đắk Lắk 

- Xây dựng 

quy trình công 

nghệ làm sạch 

khí sinh học 

đạt tiêu chuẩn 

làm nhiên liệu 

phát điện 

Kết quả, báo 

cáo chuyên 

đề, sản phẩm 

khoa học 

tƣơng ứng 

với các nội 

dung nghiên 

cứu 

 

4 TS. Trƣơng Thị 

Hòa 

TS. Trƣơng 

Thị Hòa 

- Đánh giá 

hiện trạng sản 

xuất khí sinh 

học tại Tây 

Nguyên. Khảo 

sát, tính toán, 

thiết kế và đề 

xuất mô hình 

nghiên cứu 

Kết quả, báo 

cáo chuyên 

đề, sản phẩm 

khoa học 

tƣơng ứng 

với các nội 

dung nghiên 

cứu 

 



thực nghiệm 

tại Đắk Lắk 

- Xây dựng 

quy trình công 

nghệ làm sạch 

khí sinh học 

đạt tiêu chuẩn 

làm nhiên liệu 

phát điện 

5 ThS. Lê Minh 

Tuấn 

ThS. Lê Minh 

Tuấn 

- Đánh giá 

hiện trạng sản 

xuất khí sinh 

học tại Tây 

Nguyên. Khảo 

sát, tính toán, 

thiết kế và đề 

xuất mô hình 

nghiên cứu 

thực nghiệm 

tại Đắk Lắk 

- Xây dựng và 

vận hành 01 

mô hình về 

phân hủy bùn 

yếm khí thu 

hồi khí sinh 

học, phát điện 

và sản xuất 

phân hữu cơ 

sinh học quy 

mô 20 kW vận 

hành liên tục 

tự động cao 

- Xây dựng 

quy trình công 

nghệ làm sạch 

khí sinh học 

đạt tiêu chuẩn 

làm nhiên liệu 

phát điện 

Kết quả, báo 

cáo chuyên 

đề, sản phẩm 

khoa học 

tƣơng ứng 

với các nội 

dung nghiên 

cứu 

 

6 ThS. Nguyễn 

Viết Thoàn 

ThS. Nguyễn 

Viết Thoàn 

- Đánh giá 

hiện trạng sản 

xuất khí sinh 

học tại Tây 

Nguyên. Khảo 

sát, tính toán, 

thiết kế và đề 

xuất mô hình 

Kết quả, báo 

cáo chuyên 

đề, sản phẩm 

khoa học 

tƣơng ứng 

với các nội 

dung nghiên 

cứu 

 



nghiên cứu 

thực nghiệm 

tại Đắk Lắk 

- Xây dựng 

quy trình công 

nghệ làm sạch 

khí sinh học 

đạt tiêu chuẩn 

làm nhiên liệu 

phát điện 

7 CN. Nguyễn 

Thị Linh 

CN. Nguyễn 

Thị Linh 

- Đánh giá 

hiện trạng sản 

xuất khí sinh 

học tại Tây 

Nguyên. Khảo 

sát, tính toán, 

thiết kế và đề 

xuất mô hình 

nghiên cứu 

thực nghiệm 

tại Đắk Lắk 

- Xây dựng 

quy trình công 

nghệ làm sạch 

khí sinh học 

đạt tiêu chuẩn 

làm nhiên liệu 

phát điện 

Kết quả, báo 

cáo chuyên 

đề, sản phẩm 

khoa học 

tƣơng ứng 

với các nội 

dung nghiên 

cứu 

 

8 ThS. Lê Xuân 

Thanh Thảo 

ThS. Lê Xuân 

Thanh Thảo 

- Đánh giá 

hiện trạng sản 

xuất khí sinh 

học tại Tây 

Nguyên. Khảo 

sát, tính toán, 

thiết kế và đề 

xuất mô hình 

nghiên cứu 

thực nghiệm 

tại Đắk Lắk 

- Xây dựng 

quy trình công 

nghệ làm sạch 

khí sinh học 

đạt tiêu chuẩn 

làm nhiên liệu 

phát điện 

Kết quả, báo 

cáo chuyên 

đề, sản phẩm 

khoa học 

tƣơng ứng 

với các nội 

dung nghiên 

cứu 

 

9 TS. Lƣơng Hữu 

Thành 

TS. Lƣơng 

Hữu Thành 

- Xây dựng 

thuyết minh đề 

Kết quả, báo 

cáo chuyên 

 



tài 

- Nghiên cứu 

quy trình sản 

xuất phân bón 

hữu cơ đạt tiêu 

chuẩn theo 

Mục 3, phụ lục 

V, Nghị định 

108/2017/NĐ-

CP, ngày 20 

tháng 9 năm 

2017 của 

Chính phủ 

đề, sản phẩm 

khoa học 

tƣơng ứng 

với các nội 

dung nghiên 

cứu 

10 ThS. Tôn Nữ 

Thị Phƣơng Vi 

ThS. Tôn Nữ 

Thị Phƣơng Vi 

- Đào tạo cán 

bộ vận hành, 

quảng bá sản 

phẩm và chuẩn 

bị các bƣớc để 

chuyển giao 

cho đơn vị tiếp 

nhận (xây 

dựng giáo 

trình, tổ chức 

tập huấn và 

thực hành) 

- Chuyển giao 

cho đơn vị tiếp 

nhận: Công ty 

Cổ phần Bia 

Sài Gòn-Miền 

Trung 

Kết quả, báo 

cáo chuyên 

đề, sản phẩm 

khoa học 

tƣơng ứng 

với các nội 

dung nghiên 

cứu 

 

6. Tình hình hợp tác quốc tế: 

Số 

TT 

 Theo kế hoạch 

(Nội dung, thời gian, kinh phí, 

địa điểm, tên tổ chức hợp tác, 

số đoàn, số lượng người tham 

gia...) 

Thực tế đạt được 

(Nội dung, thời gian, kinh phí, 

địa điểm, tên tổ chức hợp tác, 

số đoàn, số lượng người tham 

gia...) 

Ghi 

chú* 

1 Đoàn vào 1   

 Nội dung: Khảo sát, tính toán, 

thiết kế và đề xuất mô hình 

nghiên cứu thực nghiệm tại 

hiện trƣờng 

 

Nội dung: Khảo sát, tính toán, 

thiết kế và đề xuất mô hình 

nghiên cứu thực nghiệm tại 

hiện trƣờng 

 

 

 Thời gian: Từ ngày 08/4/2019-

11/4/2019 

 

Thời gian: Từ ngày 08/4/2019-

11/4/2019 

 



 Kinh phí: 12.560.000đ Kinh phí: 12.560.000đ  

 Địa điểm: Trung tâm CNMT 

tại Đà Nẵng 

Địa điểm: Trung tâm CNMT tại 

Đà Nẵng 

 

 Tên tổ chức: Viện kỹ thuật môi 

trƣờng, ĐHQG Đài Loan 

Tên tổ chức: Viện kỹ thuật môi 

trƣờng, ĐHQG ĐÀi Loan 

 

 Số đoàn: 01 Số đoàn: 01  

 Số lƣợng ngƣời: 2 ngƣời 

chuyên gia và 2 ngƣời Việt 

Nam. 

Số lƣợng ngƣời: 2 ngƣời 

chuyên gia và 2 ngƣời Việt 

Nam. 

 

2 Đoàn vào 2   

 Nội dung: Vận hành mô hình 

pilot 

Nội dung: Vận hành mô hình 

pilot 

 

 Thời gian: Từ ngày 

07/01/2020-13/01/2020 

Thời gian: Từ ngày 

07/01/2020-13/01/2020 

 

 Kinh phí: 27.370.000đ Kinh phí: 27.370.000đ  

 Địa điểm: Trung tâm CNMT 

tại Đà Nẵng 

Địa điểm: Trung tâm CNMT tại 

Đà Nẵng 

 

 Tên tổ chức: Viện kỹ thuật môi 

trƣờng, ĐHQG ĐÀi Loan 

Tên tổ chức: Viện kỹ thuật môi 

trƣờng, ĐHQG ĐÀi Loan 

 

 Số đoàn: 01 Số đoàn: 01  

 Số lƣợng ngƣời: 3 ngƣời 

chuyên gia và 3 ngƣời Việt 

Nam. 

Số lƣợng ngƣời: 3 ngƣời 

chuyên gia và 3 ngƣời Việt 

Nam. 

 

7. Tình hình tổ chức hội thảo, hội nghị: 

Số 

TT 

 Theo kế hoạch 

(Nội dung, thời gian, kinh phí, 

địa điểm ) 

Thực tế đạt được 

 (Nội dung, thời gian, kinh 

phí, địa điểm ) 
Ghi chú* 

1 Nội dung: Công nghệ phân hủy 

yếm khí thu hồi khí sinh hoc, 

làm sạch và phát điện 

Nội dung: Công nghệ 

phân hủy yếm khí thu hồi 

khí sinh hoc, làm sạch và 

phát điện 

 

 Thời gian: Thứ ba ngày 

02/6/2020 

Thời gian: Thứ ba ngày 

02/6/2020 

 

 Kinh phí: 25.469.000 đồng Kinh phí: 25.469.000 

đồng 

 

 Địa điểm: Phòng 214 Viện 

Công nghệ môi trƣờng 

Địa điểm: Phòng 214 

Viện Công nghệ môi 

trƣờng 

 

8. Tóm tắt các nội dung, công việc chủ yếu:  

(Nêu tại mục 15 của thuyết minh, không bao gồm: Hội thảo khoa học, điều tra khảo 

sát trong nước và nước ngoài) 

Số 

TT 

Các nội dung, công việc 

 chủ yếu  
(Các mốc đánh giá chủ yếu) 

Thời gian  

(Bắt đầu, kết thúc 

 - tháng … năm) 

Người,  

cơ quan  

thực hiện 



Theo kế 

hoạch 

Thực tế đạt 

đƣợc 

1 Nội dung 1. Đánh giá hiện 

trạng sản xuất khí sinh học tại 

Tây Nguyên. Khảo sát, tính 

toán, thiết kế và đề xuất mô 

hình nghiên cứu thực nghiệm 

tại Đắk Lắk. 

07/2018 – 

12/2018 

07/2018 – 

12/2018 

Viện Công 

nghệ môi 

trƣờng 

2 Nội dung 2. Xây dựng và vận 

hành 01 mô hình về phân hủy 

bùn yếm khí thu hồi khí sinh 

học, phát điện và sản xuất phân 

hữu cơ sinh học quy mô 20 kW 

vận hành liên tục tự động cao. 

07/2018 – 

06/2020 

07/2018 – 

06/2020 

Viện Công 

nghệ môi 

trƣờng 

3 Nội dung 3. Xây dựng quy trình 

công nghệ làm sạch khí sinh 

học đạt tiêu chuẩn làm nhiên 

liệu phát điện. 

07/2019 – 

06/2020 

07/2019 – 

06/2020 

Viện Công 

nghệ môi 

trƣờng, Đại 

học Quốc gia 

Đài Loan 

4 Nội dung 4. Nghiên cứu quy 

trình sản xuất phân bón hữu cơ 

đạt tiêu chuẩn theo Mục 3, phụ 

lục V, Nghị định 108/2017/NĐ-

CP, ngày 20 tháng 9 năm 2017 

của Chính phủ. 

07/2019 – 

06/2020 

07/2019 – 

06/2020 

Viện Môi 

trƣờng nông 

nghiệp 

5 Nội dung 5. Tổng hợp dữ liệu 

đánh giá hiệu quả kinh tế và 

khả năng nhân rộng mô hình 
01/2020 – 

06/2020 

01/2020 – 

06/2020 

Viện Công 

nghệ môi 

trƣờng, Viện 

Môi trƣờng 

nông  nghiệp, 

Đại học Quốc 

gia Đài Loan 

- Lý do thay đổi (nếu có): 

 

III. SẢN PHẨM KH&CN CỦA ĐỀ TÀI, DỰ ÁN 

1. Sản phẩm KH&CN đã tạo ra: 

a) Sản phẩm Dạng I:  

Số 

TT 

Tên sản phẩm và 

chỉ tiêu chất lượng 

chủ yếu 

Đơn  

vị đo 
Số lượng 

Theo kế 

hoạch 

Thực tế  

đạt được 

1 Mô hình 1: Mô hình 

về phân hủy bùn 

yếm khí thu hồi khí 

sinh học, phát điện 

quy mô 20 kW vận 

hành liên tục tƣ 

Mô 

hình 

01 01 mô hình 

phân hủy yếm 

khí thu hồi 

khí sinh học 

phát điện quy 

mô 20 kW 

- 01 mô hình 

phân hủy yếm 

khí thu hồi 

khí sinh học 

phát điện quy 

mô 20 kW 



động cao vận hành liên 

tục tự động 

cao 

vận hành liên 

tục tự động 

cao. 

- Đƣợc 

HĐKH Viện 

Công nghệ 

môi trƣờng 

thẩm định 

theo Quyết 

định số 

350/QĐ-

VCNMT ngày 

22/9/2020 và 

nghiệm thu 

hiện trƣờng 

theo quyết 

định 411/QĐ-

VCNMT ngày 

04/11/2020 

2 Mô hình 2: Mô hình 

sản xuất phân hủy 

hữu cơ sinh học 

đảm bảo theo tiêu 

chuẩn tại Nghị định 

108/2017/NĐ-CP 

của Chính Phủ, 

ngày 20/9/2017 

Mô 

hình 

01 01 mô hình 

sản xuất phân 

hữu cơ, chất 

lƣợng phân 

sản xuất đảm 

bảo theo tiêu 

chuẩn tại 

Nghị định 

108/2017/NĐ-

CP của Chính 

Phủ, ngày 

20/9/2017 

- Chất lƣợng 

phân sản xuất 

đảm bảo theo 

tiêu chuẩn tại 

Nghị định 

108/2017/NĐ-

CP của Chính 

Phủ, ngày 

20/9/2017, 

Nghị định 

84/2019/ NĐ - 

CP ngày 

14/11/2019 và 

QCVN 01-

189:2019 

- Đƣợc 

HĐKH Viện 

Công nghệ 

môi trƣờng 

thẩm định 

theo Quyết 

định số 

350/QĐ-

VCNMT ngày 

22/9/2020 và 

nghiệm thu 

hiện trƣờng 

theo quyết 

định 411/QĐ-



VCNMT ngày 

04/11/2020. 

3 Dây chuyền thiết bị 

sản xuất điện từ khí 

sinh học  

Dây 

chuyền 

01 01 dây chuyền 

thiết bị đồng 

bộ và mang 

tính tự động 

cao và đảm 

bảo các quy 

chuẩn hiện 

hành 

- 01 dây 

chuyền thiết 

bị đồng bộ và 

mang tính tự 

động cao và 

đảm bảo các 

quy chuẩn 

hiện hành. 

- Đƣợc 

HĐKH Viện 

Công nghệ 

môi trƣờng 

thẩm định 

theo Quyết 

định số 

350/QĐ-

VCNMT ngày 

22/9/2020 và 

nghiệm thu 

hiện trƣờng 

theo quyết 

định 411/QĐ-

VCNMT ngày 

04/11/2020 

4 Phân bón hữu cơ đạt 

tiêu chuẩn theo Mục 

3, phụ lục V, Nghị 

định 108/2017/NĐ-

CP, ngày 20 tháng 9 

năm 2017 của 

Chính phủ. 

Tấn 100 100 tấn phân 

bón hữu cơ 

với hàm 

lƣợng hữu cơ 

≥ 20%, độ ẩm 

≥ 30%; tỉ lệ 

C/N ≤ 12%;  

pHH20 ≥ 5 

100 tấn phân 

bón hữu cơ 

sản xuất từ 

bùn sau 

biogas, đảm 

bảo chất 

lƣợng đã đăng 

ký theo Nghị 

định 

108/2017/NĐ-

CP, Nghị định 

84/2019/ NĐ - 

CP và QCVN 

01-189:2019. 

b) Sản phẩm Dạng II:  

Số 

TT 
Tên sản phẩm

 
Yêu cầu khoa học  

cần đạt
 

Ghi chú
 

Theo kế hoạch Thực tế  

đạt đƣợc 

1 Số liệu về khảo sát, đánh 

giá hiện trạng sản xuất khí 

sinh học tại Tây Nguyên. 

Số liệu đánh 

giá hiện trạng 

sản xuất khí 

01 bộ số liệu 

về hiện trạng 

sản xuất khí 

 



sinh học tại 

Tây Nguyên 

phải bám sát 

nội dung, chính 

xác và có độ 

tin cậy. 

sinh học tại 

Tây Nguyên. 

2 Báo cáo: Khảo sát, tính 

toán, thiết kế và đề xuất 

mô hình nghiên cứu thực 

nghiệm tại Đắk Lắk 

01 báo cáo chi 

tiết về tính toán 

thiết kế hệ mô 

hình nghiên 

cứu thực 

nghiệm thu khí 

sinh học phát 

điện tại Đắk 

Lắk 

01 báo cáo chi 

tiết về tính toán 

thiết kế hệ mô 

hình nghiên 

cứu thực 

nghiệm thu khí 

sinh học phát 

điện tại Đắk 

Lắk 

 

3 Quy trình công nghệ xử lý 

khí sinh học đạt tiêu chuẩn 

làm nhiên liệu phát điện: 

tiêu chuẩn biogas theo 

Châu Âu theo thông số 

CH4, CO, H2S 

Chất lƣợng khí 

biogas sau làm 

sạch đảm bảo 

tiêu chuẩn làm 

nhiên liệu phát 

điện: tiêu 

chuẩn biogas 

theo Châu Âu: 

CH4 ≥ 85%, 

CO ≤  2%, H2S 

≤ 50ppm  

Chất lƣợng khí 

biogas sau làm 

sạch đảm bảo 

tiêu chuẩn làm 

nhiên liệu phát 

điện: tiêu 

chuẩn biogas 

theo Châu Âu: 

CH4 ≥ 85%, 

CO ≤  2%, H2S 

≤ 50ppm 

Đƣợc hội 

đồng khoa 

học Viện 

Công nghệ 

môi trƣờng 

thẩm định 

quy trình 

theo quyết 

định số 

351/QĐ-

VCNMT 

ngày 

22/9/2020 

4 Xây dựng quy trình sản 

xuất phân hữu cơ sinh học 

đạt quy chuẩn theo Nghị 

định 108/2017/NĐ-CP 

ngày 20/9/2017 của Chính 

Phủ  

Quy trình sản 

xuất phân hữu 

cơ sinh học đạt 

quy chuẩn theo 

Nghị định 

108/2018/NĐ-

CP ngày 

20/9/2017 của 

Chính phủ về 

Quản lý phân 

bón. 

Quy trình sản 

xuất phân hữu 

cơ sinh học đạt 

quy chuẩn theo 

Nghị định 

108/2018/NĐ-

CP ngày 

20/9/2017 của 

Chính phủ về 

Quản lý phân 

bón. 

Đƣợc hội 

đồng khoa 

học Viện 

Môi trƣờng 

nông nghiệp 

công nhận 

theo quyết 

định số 

358/QĐ-

MTNN-KH 

ngày 15 

tháng 6 năm 

2020  

5 Đào tạo cán bộ vận hành 

và quảng bá sản phẩm và 

chuẩn bị các bƣớc chuyển 

giao cho đơn vị tiếp nhận  

- Xây 

dựng 01 giáo 

trình về vận 

hành mô hình 

về phân hủy 

yếm khí, thu 

hồi khí sinh 

- Xây 

dựng 01 giáo 

trình về vận 

hành mô hình 

về phân hủy 

yếm khí, thu 

hồi khí sinh 

Đƣợc hội 

đồng khoa 

học Viện 

Công nghệ 

môi trƣờng 

thẩm định 

theo quyết 



học, phát 

điện. 

- Xây 

dựng 01 giáo 

trình về sản 

xuất phân 

bón và thực 

nghiệm trên 

cây rau. 

học, phát 

điện. 

- Xây 

dựng 01 giáo 

trình về sản 

xuất phân 

bón và thực 

nghiệm trên 

cây rau. 

định số 

349/QĐ-

VCNMT 

ngày 

22/9/2020 

6 Số liệu, cơ sở dữ liệu - Nhật ký công 

tác, nhật ký thí 

nghiệm 

- Bộ phiếu kết 

quả thử 

nghiệm 

- Nhật ký công 

tác, nhật ký thí 

nghiệm 

- Bộ phiếu kết 

quả thử 

nghiệm 

 

 

7 Các báo cáo Báo cáo tổng 

kết và báo cáo 

tóm tắt đề tài 

Báo cáo tổng 

kết và báo cáo 

tóm tắt đề tài 

 

 

c) Sản phẩm Dạng III: 

Số 

TT 
Tên sản phẩm

 

Yêu cầu khoa học 

 cần đạt
 Số lượng, 

nơi công bố 

(Tạp chí, 

nhà xuất 

bản) 

Theo  

kế hoạch 

Thực tế  

đạt đƣợc 

1 Bài báo quốc tế 01 bài báo 

thuộc nội 

dung đề tài 

đăng tạp 

chí quốc tế 

Lien Thi Tran, Tuan Minh 

Le, Tuan Minh Nguyen, 

Quoc Toan Tran, Xuan Duy 

Le, Minh Quan Pham, Van 

Tan Lam, and Manh Van 

Do
*
, 2021, Simultaneous 

Removal Efficiency of H2S 

and CO2 By High Gravity 

Rotating Packed Bed: 

Experiments and Simulation, 

Open Chemistry, 19: 288-298 

https://doi.org/10.1515/chem-

2020-0187. 

Open 

Chemistry 

2 Bài báo trong 

nƣớc 

02 bài báo 

thuộc nội 

dung đề tài 

đƣợc đăng 

trên Tạp 

chí KH 

trong nƣớc 

06 bài báo thuộc nội dung đề 

tài đƣợc đăng trên Tạp chí 

KH trong nƣớc: 

1. Đỗ Văn Mạnh, Lê Xuân 

Thanh Thảo, Nguyễn Tuấn 

Minh, Lê Minh Tuấn, Lƣơng 

Hữu Thành, 2019, Công nghệ 

sản xuất điện và phân bón từ 

chất thải cho khu vực Tây 

Nguyên, Tạp chí phân tích 

06 bài báo 

đăng trên tạp 

chí bao gồm: 

- Tạp chí 

phân tích 

Hóa, lý và 

sinh học. 

-  Tạp chí 

Khoa học 

Công nghệ 



Hóa, lý và sinh học, (24), 130 

– 135. 

2. Trần Thị Liên, Lê Xuân 

Thanh Thảo, Nguyễn Viết 

Thoàn, Trƣơng Thị Hòa, Lê 

Minh Tuấn, Nguyễn Tuấn 

Minh, Đỗ Văn Mạnh, 2019. 

Nghiên cứu đánh giá khả 

năng loại bỏ Hydro Sulfua và 

Cacbon Dioxit trong biogas 

bằng dung dịch hấp thụ Bari 

hydroxit, Tạp chí phân tích 

Hóa, Lý và Sinh học (24), 

139 – 144. 

3. Đỗ Văn Mạnh, Lê Xuân 

Thanh Thảo, Nguyễn Tuấn 

Minh, Trần Công Hải, Lê 

Minh Tuấn, Trần Thị Liên, 

2020. So sánh hiệu quả làm 

sạch khí biogas bằng kỹ thuật 

ly tâm tốc độ cao, sử dụng 

dung dịch hấp thụ khác nhau, 

Tạp chí phân tích Hóa, Lý và 

Sinh học (25), 163 – 169. 

4. Đỗ Văn Mạnh, Lê Xuân 

Thanh Thảo, Nguyễn Tuấn 

Minh, Lê Minh Tuấn, Trần 

Thị Liên, 2020. Nghiên cứu 

hiện trạng thu hồi và sử dụng 

khí sinh học từ nước thải chế 

biến tinh bột sắn tại khu vực 

Tây Nguyên, Tạp chí phân 

tích Hóa, lý và sinh học (25), 

(79 - 83). 

5. Vũ Thúy Nga, Lƣơng Hữu 

Thành, Nguyễn Thị Thu, 

Đàm Thị Huyền, Đàm Trọng 

Anh, Nguyễn Ngọc Quỳnh, 

Hứa Thị Sơn, Nguyễn Kiều 

Băng Tâm, Đỗ Văn Mạnh, 

2020. Nghiên cứu xử lý bùn 

thải của nhà máy sản xuất 

bia làm phân bón hữu cơ, 

Tạp chí Khoa học Công nghệ 

nông nghiệp Việt Nam (4), 

120 - 126. 

6. Lƣơng Hữu Thành, Vũ 

Thúy Nga, Đàm Trọng Anh, 

nông nghiệp 

Việt Nam 



Nguyễn Ngọc Quỳnh, 

Nguyễn Thị Thu, Đàm Thị 

Huyền, Hứa Thị Sơn, Vũ 

Tiến Đức, Nguyễn Tuấn 

Minh, Đỗ Văn Mạnh, 2020. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

phân hữu cơ từ bùn sau hệ 

thống Biogas đến đất trồng 

rau tại Đắk Lắk, Tạp chí 

Khoa học Công nghệ nông 

nghiệp Việt Nam, 12 (121), 

60 – 64. 

 

d) Kết quả đào tạo: 

Số 

TT 

Cấp đào tạo, Chuyên 

ngành đào tạo 

Số lượng Ghi chú  

(Thời gian kết 

thúc) 
Theo kế hoạch Thực tế đạt 

đƣợc 

1 Thạc sỹ 

02 thạc sỹ có 

nội dung luận 

văn tốt nghiệp 

nằm trong nội 

dung đề tài 

02 thạc sỹ đã 

đƣợc cấp 

bằng: ThS. 

Nguyễn Viết 

Thoàn (Đại 

Học Đà Nẵng) 

và ThS. Tôn 

Nữ Thị 

Phƣơng Vi 

(Học viện 

Khoa học và 

Công nghệ) 

- ThS. 

Nguyễn Viết 

Thoàn: 

03/2017 – 

07/2019 

- ThS. Tôn 

Nữ Thị 

Phƣơng Vi: 

07/2018 - 

09/2020 

2 Tiến sỹ 
Hỗ trợ đào tạo 

01 tiến sĩ 

Hỗ trợ đào tạo 

01 tiến sỹ đối 

với nghiên 

cứu sinh Trần 

Thị Liên (Học 

viện Khoa học 

và Công nghệ) 

 

 

đ) Sản phẩm vƣợt đăng ký 

TT Tên sản phẩm Minh chứng 

1 01 chƣơng trong sách quốc tế Chapter  10: “Assisted Pretreatment 

Agents Enhancing Yield of Organic 

Degradation and Biogas Recovery” of 

New Ideas Concerning Science and 

Technology vol 2, Book Publisher 

International 

Print ISBN: 978-93-90431-93-9, eBook 

ISBN: 978-93-90431-94-6 



2 04 Bài báo trong nƣớc - Trần Thị Liên, Lê Xuân Thanh Thảo, 

Nguyễn Viết Thoàn, Trƣơng Thị Hòa, 

Lê Minh Tuấn, Nguyễn Tuấn Minh, Đỗ 

Văn Mạnh, 2019. Nghiên cứu đánh giá 

khả năng loại bỏ Hydro Sulfua và 

Cacbon Dioxit trong biogas bằng dung 

dịch hấp thụ Bari hydroxit, Tạp chí 

phân tích Hóa, Lý và Sinh học (24), 139 

– 144. 

- Đỗ Văn Mạnh, Lê Xuân Thanh Thảo, 

Nguyễn Tuấn Minh, Trần Công Hải, Lê 

Minh Tuấn, Trần Thị Liên, 2020. So 

sánh hiệu quả làm sạch khí biogas bằng 

kỹ thuật ly tâm tốc độ cao, sử dụng dung 

dịch hấp thụ khác nhau, Tạp chí phân 

tích Hóa, Lý và Sinh học (25), 163 – 

169. 

- Đỗ Văn Mạnh, Lê Xuân Thanh Thảo, 

Nguyễn Tuấn Minh, Lê Minh Tuấn, 

Trần Thị Liên, 2020. Nghiên cứu hiện 

trạng thu hồi và sử dụng khí sinh học từ 

nước thải chế biến tinh bột sắn tại khu 

vực Tây Nguyên, Tạp chí phân tích Hóa, 

lý và sinh học (25), (79 - 83). 

- Lƣơng Hữu Thành, Vũ Thúy Nga, 

Đàm Trọng Anh, Nguyễn Ngọc Quỳnh, 

Nguyễn Thị Thu, Đàm Thị Huyền, Hứa 

Thị Sơn, Vũ Tiến Đức, Nguyễn Tuấn 

Minh, Đỗ Văn Mạnh, 2020. Nghiên cứu 

ảnh hưởng của phân hữu cơ từ bùn sau 

hệ thống Biogas đến đất trồng rau tại 

Đắk Lắk, Tạp chí Khoa học Công nghệ 

nông nghiệp Việt Nam, 12 (121), 60 – 

64. 

2 Bằng độc quyền Giải pháp hữu 

ích: Quy trình xử lý bùn thải hữu 

cơ để sản xuất khí sinh học và 

phân hữu cơ sinh học 

Số 2538 theo quyết định 17742w/QĐ-

SHTT ngày 13/11/2020 cấp bởi Cục Sở 

hữu trí tuệ 

3 Giải pháp hữu ích: Quy trình làm 

sạch khí sinh học bằng thiết bị ly 

tâm tốc độ cao với dung dịch KOH 

Chấp nhận đơn hợp lệ với số đơn 2-

2018-00409 theo quyết định số 

12901/QĐ-SHTT của Cục Sở hữu trí 

tuệ. 

4 Sáng chế độc quyền: Thiết bị làm 

sạch khí sinh học và hệ thống làm 

sạch khí sinh học bao gồm thiết bị 

này 

Chấp nhận đơn hợp lệ, số đơn: 1-2020-

03676 theo quyết định số 9530w/QĐ-

SHTT ngày 10/07/2020 của Cục Sở hữu 

trí tuệ. 

5 Sách tham khảo: Công nghệ xử lý 

kỵ khí, NXB Khoa học Tự nhiên 

- Bìa, mục lục và lời cám ơn của sách. 

- Quyết định số 520/QĐ-HVKHCN 



và Công nghệ, 2018, ISBN: 978-

604-913-754-9 

 

ngày 24/6/2019 về việc công nhận sách 

phục vụ đào tạo tại khoa Công nghệ môi 

trƣờng, Học viện Khoa học và Công 

nghệ. 

6 Sách tham khảo: Kỹ thuật tiền xử 

lý bùn, phân hủy yếm khí, làm 

sạch khí biogas và phát điện, NXB 

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 

2018, ISBN: 978-604-913-753-2                                       

- Bìa, mục lục và lời cám ơn của sách. 

- Quyết định số 520/QĐ-HVKHCN 

ngày 24/6/2019 về việc công nhận sách 

phục vụ đào tạo tại khoa Công nghệ môi 

trƣờng, Học viện Khoa học và Công 

nghệ. 

7 Đào tạo Đào tạo thực tập tốt nghiệp cho 15 sinh 

viên chuyên ngành Kỹ thuật môi trƣờng, 

trƣờng Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. 

8 Giải thƣởng: The Hitachi Global 

Foundation Asia Innovation 

Award 2020 

 

9 Tham gia sự kiện Gia Lai 

Techdemo 2019 

 

e) Thống kê danh mục sản phẩm KHCN đã đƣợc ứng dụng vào thực tế  

Số 

TT 

Tên kết quả  

đã được ứng dụng 
 Thời gian 

 Địa điểm  

(Ghi rõ tên, địa 

chỉ nơi ứng 

dụng) 

 Kết quả 

 sơ bộ 

1 Mô hình về phân hủy 

bùn yếm khí thu hồi khí 

sinh học, phát điện quy 

mô 20 kW vận hành liên 

tục tƣ động cao 

Năm 2020 Công ty Cổ 

phần Bia Sài 

Gòn – Miền 

Trung 

Đã chuyển giao 

công nghệ cho 

đơn vị tiếp 

nhận 

2 Mô hình sản xuất phân 

hữu cơ sinh học đảm bảo 

theo tiêu chuẩn tại Nghị 

định 108/2017/NĐ-CP 

của Chính Phủ, ngày 

20/9/2017 

Năm 2020 Công ty Cổ 

phần Bia Sài 

Gòn – Miền 

Trung 

Đã chuyển giao 

công nghệ cho 

đơn vị tiếp 

nhận 

3 Phân bón hữu cơ đạt tiêu 

chuẩn theo Mục 3, phụ 

lục V, Nghị định 

108/2017/NĐ-CP, ngày 

20 tháng 9 năm 2017 

của Chính phủ 

Năm 2020 Công ty Cổ 

phần Bia Sài 

Gòn – Miền 

Trung 

Đã có biên bản 

giao nhận 100 

tấn phân 

4 Sách tham khảo: Công 

nghệ xử lý yếm khí, 

NXB Khoa học Tự 

nhiên và Công nghệ, 

2018, ISBN: 978-604-

913-754-9. 

Từ năm 

2019 

Sách phục vụ 

đào tạo theo 

Quyết định số 

520/QĐ-

HVKHCN ngày 

24/6/2019 

Sách phục vụ 

đào tạo 

5 Sách tham khảo: Kỹ Từ năm Sách phục vụ Sách phục vụ 



thuật tiền xử lý bùn, 

phân hủy yếm khí, làm 

sạch khí biogas và phát 

điện, NXB Khoa học Tự 

nhiên và Công nghệ, 

2018, ISBN: 978-604-

913-753-2 

2019 đào tạo theo 

Quyết định số 

520/QĐ-

HVKHCN ngày 

24/6/2019 

đào tạo 

 

2. Đánh giá về hiệu quả do đề tài, dự án mang lại: 

a) Hiệu quả về khoa học và công nghệ: 

- Thúc đẩy một số lĩnh vực liên quan, đặc biệt là hệ thống xử lý bùn thải có nồng độ 

hữu cơ cao và các công nghệ tách khí sinh học phức tạp và vận hành cho phát điện. 

- Không chỉ áp dụng cho phân hủy bùn thải của các trạm xử lý nƣớc thải, mà công 

nghệ này còn có thể đƣợc áp dụng cho nhiều loại chất thải có nguồn gốc khác nhau 

nhƣ: ngành chăn nuôi, vệ sinh công cộng, phế thải nông nghiệp,... 

- Nâng cao trình độ KHCN của cán bộ nghiên cứu trong các lĩnh vực của đề tài nhƣ 

các quá trình thiết bị và kỹ thuật công nghệ từ việc phân lập vi sinh vật, chuyển hóa 

chất thải, làm sạch khí metan và kỹ thuật vận hành hệ thống phát điện, ... có khả năng 

tiếp cận và hòa nhập với các công nghệ cao trong khu vực và trên thế giới; có khả 

năng đáp ứng các bài toán cấp thiết của xã hội. 

- Đề tài tham gia đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ; công bố các bài báo khoa học trên các tạp chí 

quốc tế và trong nƣớc. 

b) Hiệu quả về kinh tế xã hội: 

- Việc kết hợp giữa xử lý chất thải sau quá trình xử lý nƣớc thải để tái tạo năng lƣợng 

dẫn đến giảm tải ô nhiễm thứ cấp, giảm chi phí và tái sinh năng lƣợng là một hành 

động hết sức thiết thực và cần thiết trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ 

đang diễn ra mạnh mẽ. Đây có thể coi là một quy trình khép kín trong xử lý ô nhiễm 

tại địa phƣơng vốn chiếm 20% diện tích nông nghiệp của cả nƣớc và khối lƣợng phân 

bón. 

- Với sự gia tăng các cụm công nghiệp, khu công nghiệp tại vùng Tây Nguyên trong 

tƣơng lai, có thể thấy việc xử lý chất thải thu hồi khí sinh học đi đôi với phát điện phục 

vụ sản xuất và tận thu phế thải cuối cùng làm phân bón hữu cơ sinh học làm giàu cho 

đất canh tác nông nghiệp và cây công nghiệp ngắn ngày đang là một bài toán mới cần 

thiết đặt ra cho khu vực Tây Nguyên. Đề tài TN18/C07 với mục tiêu ứng dụng công 

nghệ xử lý chất thải để sản xuất khí sinh học phát điện và phân bón phụ vụ phát triển 

nông nghiệp đã cho thấy lợi nhuận thu đƣợc từ việc sử dụng điện năng và bán sản 

phẩm thứ cấp. Do đó, mô hình thích hợp để nhân rộng và mở rộng quy mô tại các nhà 

máy khác trong tƣơng lai. 

3. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo, kiểm tra của đề tài, dự án: 

Số 

TT 
Nội dung  

Thời gian 

thực hiện 

 Ghi chú 

(Tóm tắt kết quả, kết luận 

chính, người chủ trì…) 

I Báo cáo định kỳ    

 Lần 1 15/10/2018 Đề tài hoàn thành đúng tiến 
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I.1. BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA NHIỆM VỤ 

MỞ ĐẦU 
Tốc độ đô thị hóa nhanh và sự phát triển nhanh chóng của các đô thị đang tạo 

nên sức ép to lớn lên cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị đặc biệt là hệ thống thoát nƣớc và 

vệ sinh môi trƣờng. Với sự ra đời của hàng loạt các khu công nghiệp, khu chế xuất 

đã gây ảnh hƣởng không nhỏ đến môi trƣờng xung quanh. Các công trình bảo vệ 

môi trƣờng là điều kiện bắt buộc đối với các khu công nghiêp, nhà máy, bệnh viện, 

… để đảm bảo chất lƣợng môi trƣờng đạt tiêu chuẩn cho phép. Xét riêng các trạm 

xử lý nƣớc thải, có thể nhận thấy lƣợng bùn thải hữu cơ thải ra từ các trạm này ngày 

càng nhiều. Do đó, việc tìm ra một giải pháp vừa xử lý hiệu quả bùn thải vừa tiết 

kiệm chi phí là việc làm hết sức cần thiết và cấp bách đối với Việt Nam. 

Hầu hết các quốc gia Châu Âu, Châu Mỹ và một số nƣớc phát triển ở Châu Á 

hiện nay đã làm chủ và không ngừng tối ƣu hóa công nghệ phân hủy yếm khí, làm 

sạch khí sinh học, phát điện và sản xuất phân bón từ chất thải sau phân hủy. Đây là 

một phƣơng pháp đem lại hiệu quả kinh tế và thân thiện môi trƣờng. 

Nhiều công trình nghiên cứu trên thế giới đã đề cập đến vấn đề xử lý bùn thải 

của các hệ thống xử lý nƣớc thải kết hợp thu hồi biogas và sản xuất phân bón hữu 

cơ. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh đƣợc, bùn thải từ các hệ thống xử lý nƣớc thải 

từ hai quá trình xử lý yếm khí và hiếu khí đều có khả năng sử dụng làm nguyên liệu 

tốt cho lên men sinh khí CH4 và sử dụng nhƣ một nguồn năng lƣợng tái sinh [1-4]. 

Theo phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030 của 

Chính phủ cho thấy dân số khu vực Tây Nguyên sẽ tiệm cận mức 6,19 triệu ngƣời 

vào năm 2020, dân số đô thị khoảng 2.081.800 ngƣời, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 

33,5%; năm 2030 quy mô dân số toàn vùng khoảng 7.390.600 ngƣời, dân số đô thị 

khoảng 3.095.600 ngƣời, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 40,7%. Tới năm 2030, sẽ xây dựng 

24 khu công nghiệp và 74 cụm công nghiệp gồm các ngành: Công nghiệp khai thác 

khoáng sản, sản xuất phân vi sinh, sản xuất hàng tiêu dùng, dệt may, da giày, cơ 

khí, sản xuất thiết bị chế biến, thiết bị giao thông, máy nông nghiệp, lắp ráp máy 

nông nghiệp. Có thể thấy việc xử lý chất thải thu hồi khí sinh học đi đôi với phát 

điện phục vụ sản xuất và tận dụng phế thải cuối cùng làm phân hữu cơ sinh học làm 

giàu cho đất canh tác nông nghiệp và cây công nghiệp ngắn ngày đang là một bài 

toán mới cần thiết đặt ra cho khu vực Tây Nguyên Việt Nam. 

Chính vì vậy, trong khuôn khổ chƣơng trình “Khoa học và công nghệ phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế”, 

nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ 

khí sinh học tiên tiến phát điện và sử dụng bùn thải sau khi lên men yếm khí để 

sản xuất phân bón hữu cơ phát triển nông nghiệp sạch tại Đắk Lắk” để từ đó 

tạo tiền đề cho việc nhân rộng mô hình đối với các nhà máy, khu công nghiệp trên 

toàn quốc giúp tạo ra sự phát triển bền vững, thân thiện với môi trƣờng trong bối 

cảnh ô nhiễm toàn cầu đang ở mức báo động. 

 Các mục tiêu chính của đề tài: 

- Ứng dụng công nghệ xử lý chất thải để sản xuất khí sinh học và phân bón 

phục vụ phát triển nông nghiệp. 

- Xây dựng đƣợc các mô hình sản xuất điện trên cơ sở khí sinh học và sử dụng 

bùn thải sau khi lên men yếm khí để sản xuất phân bón phù hợp với điều kiện của 

tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên.  

- Đào tạo và chuyển giao công nghệ.  
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 CHƢƠNG 1.  

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 
1.1. Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu của đề tài 

1.1.1. Tổng quan về quá trình xử lý bùn thải thu hồi khí sinh học 

Để đảm bảo nƣớc thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt, sản xuất thải ra đạt 

tiêu chuẩn cho phép và không ảnh hƣởng đến môi trƣờng thì việc xây dựng các trạm 

xử lý nƣớc thải là điều kiện bắt buộc. Tuy nhiên, càng nhiều các trạm XLNT đƣợc 

xây dựng và hoạt động thì lƣợng bùn hữu cơ thải ra từ các trạm này càng nhiều. 

Bùn thải hữu cơ còn chứa nhiều các vi khuẩn, mầm bệnh, cần phải đƣợc xử lý trƣớc 

khi thải ra ngoài môi trƣờng. Thống kê cho thấy, chi phí xử lý bùn thải thƣờng 

chiếm đến 60% tổng chi phí vận hành của hệ thống XLNT [5]. 

Việc tìm ra phƣơng pháp xử lý bùn thải hiệu quả và rẻ tiền là một vấn đề rất 

cấp thiết đối với Việt Nam. Phƣơng pháp phân hủy bùn kị khí là một phƣơng pháp 

hiệu quả, kinh tế và thân thiện môi trƣờng vì đồng thời với quá trình phân hủy các 

hợp chất hữu cơ trong bùn, giảm đáng kể thể tích bùn, là quá trình thu khí biogas 

dùng làm nhiên liệu, chạy máy phát điện [6-8].  

Quá trình xử lý kị khí để sinh ra biogas dựa trên việc phân hủy của các chất 

hữu cơ trong môi trƣờng không có sự hiện diện của phân tử ôxy. Về cơ bản quá 

trình này đƣợc chia thành 4 giai đoạn với 4 nhóm vi sinh vật khác biệt đƣợc tóm tắt 

trong Hình 1.1. 

 

Hình 1.1. Các giai đoạn hình thành khí biogas từ chất thải hữu cơ 

Một cách tổng quát cơ chế phân hủy kị khí có thể giải thích nhƣ sau: 

  Giai đoạn 1: Thủy phân 

Thủy phân và hóa lỏng là sự phân hủy các chất hữu cơ lớn, phức tạp và không 

hòa tan thành các chất, phân tử nhỏ hơn có thể đƣợc vận chuyển vào tế bào vi sinh 

vật và trao đổi chất [9]. Sự thủy phân của các phân tử phức tạp chẳng hạn nhƣ 

protein,cacbohydrat và chất béo đƣợc xúc tác bởi các enzym ngoại bào nhƣ 

xenlulaza, amylaza,protease và lipase [10].Về bản chất, ổn định chất thải hữu cơ 

không xảy ra trong giai đọan thủy phân, các chất hữu cơ đƣợc chuyển đổi đơn giản 

hơn ở dạng hoà tan và có thể đƣợc sử dụng bởi các vi khuẩn [11, 12]. 

Sự thủy phân của các polyme phức tạp nhƣ polysaccarit ,protein và chất béo sẽ 

hình thành nên các monome và oligome nhƣ đƣờng, amino axit và axit béo mạch 

dài [13]. Quá trình này đƣợc thực hiện bởi các vi sinh vật khác nhau, tùy thuộc vào 

môi trƣờng nền [13, 14]. Các vi sinh vật thủy phân và axit hóa (lên men) có vai trò 

phân hủy ban đầu các polyme và monome và tạo ra chủ yếu là axetat, hydro, và các 

lƣợng axit béo khác nhau nhƣ propionat và butyrat. Các vi sinh vật thủy phân sinh 

các enzym thủy phân nhƣ cellulase, cellobiase, xylanase, amylase, lipase và 

protease [13, 14]. Vì vậy, một tập hợp các vi sinh vật, hầu hết là các vi khuẩn kỵ khí 

chẳng hạn nhƣ Bacteroides, Clostridia và Bifidobacterium tham gia vào sự thủy 

Thủy phân  

Cacbohydrat 

 
Chất béo 

 
Protein 

 

Đƣờng 

 
Axit béo 

 
Amino axit 

 

Axit cacbonic              

và rƣợu 

 
H2, CO2, NH3 

 

H2, CH3COOH, 

CO2,  

 

CH4, CO2 

 

Axit hóa  Metan hóa Acetat hóa 
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phân và lên men của vật chất hữu cơ [13]. Các axit béo bay hơi (VFAs) đƣợc 

chuyển đổi thành axetat và hydro bởi nhóm vi khuẩn axetat hóa.  

Phản ứng thủy phân có thể đƣợc minh họa nhƣ sau [15]:  

C6H10O4 + 2H2O  C6H12O6 + H2 (1) 

 Giai đoạn 2: Axit hóa (Lên mên) 

Các sản phẩm của quá trình thủy phân sẽ đƣợc vi sinh vật hấp thụ và chuyển 

hóa. Các axit hữu cơ có phân tử lƣợng nhỏ nhƣ axetic, propionic và axit  butyric, 

các rƣợu, andehit và các chất trung tính khác cũng đƣợc hình thành do quá trình lên 

men đƣờng, do phân giải axit và do khử amin. Ngoài ra một số khí cũng đƣợc tạo 

thành nhƣ CO2, H2S, H2, NH3 và một lƣợng nhỏ CH4. Nếu trong nƣớc thải giàu 

protein thì còn sinh ra các khí độc nhƣ mercaptan, scatol, Indol … Trong quá trình 

lên men các axit hữu cơ, các axit amin sẽ đƣợc khử amin bằng khử hoặc bằng thủy 

phân để tạo NH3 và NH4
+
, một phần sẽ đƣợc vi sinh vật sử dụng để tạo sinh khối, 

phần còn lại thƣờng tồn tại dƣới dạng NH4
+
. Điển hình các phản ứng  trong quá 

trình tạo axit là [15, 16]: 

C6H12O6  2CH3CH2OH + 2CO2 (2) 

C6H12O6 + 2H2  2CH3CH2COOH + 2H2O (3) 

C6H12O6  3CH3COOH (4) 

Mặc dù vi khuẩn sinh axit tiếp tục phân hủy các chất hữu cơ, nhƣng nó vẫn 

không đạt đƣợc mục tiêu cuối cùng là sản xuất khí sinh học, nên bƣớc tiếp theo của 

quá trình - acetat hóa là bắt buộc[17]. 

 Giai đoạn 3: Acetat hóa 

Trong quá trình tạo này, các sản phẩm từ quá trình axit hóa đƣợc chuyển thành 

axetic [18]. Các phản ứng điển hình [15] trong bƣớc này gồm: 

CH3CH2COO
-
 + 3H2O  CH3COO

-
 + H

+
 + HCO3

-
 + 3H2 (5) 

C6H12O6 + 2H2O  2CH3COOH + 2CO2 + 4H2 (6) 

CH3CH2OH + 2H2O  CH3COO
-
 + 3H2 + H

+
 (7) 

Khí hydro đƣợc tạo thành trong bƣớc này có thể đƣợc coi là “sản phẩm thải 

bỏ” của acetat hóa vì nó ức chế sự trao đổi chất của vi khuẩn acetat hóa, tuy nhiên, 

nó có thể đƣợc tiêu thụ bởi vi khuẩn sinh mêtan và chuyển đổi thành mêtan [18]. 

 Giai đoạn 4: Mêtan hóa 

Đây là giai đoạn quan trọng nhất trong toàn bộ quá trình xử lý yếm khí đặc 

biệt là trong điều kiện xử lý có thu khí biogas. Các sản phẩm thu đƣợc từ giai đoạn 

trƣớc nhƣ axit acetic, metanol và hydro sẽ đƣợc khí hóa nhờ các vi khuẩn mêtan hóa 

đƣợc gọi chung là Methanogens gồm các chi Methanobacterium, Methanosarcina, 

Methanospirillum và Methanococcus  [19]. Các vi sinh vật này có đặc tính chung là 

chỉ hoạt động trong môi trƣờng yếm khí nghiêm ngặt. Tốc độ sinh trƣởng và phát 

triển của chúng chậm hơn nhiều so với các chủng vi sinh vật khác. Phần lớn lƣợng 

metan thu đƣợc là nhờ quá trình lên men axit axetic thành metan và CO2 bởi vi 

khuẩn axetoclastic hoặc vi khuẩn phân tách axetat [20]. Các phản ứng tổng thể 

trong giai đoạn này bao gồm [13, 21]: 

+ Từ Hydrogen: 4H2 + CO2  CH4 + 2H2O (8) 

+ Từ Acetate: CH3COOH  CH4 + CO2 (9) 

+ Từ Formate: HCOOH  CH4 + 3CO2 + 2H2O (10) 

+ Từ Methanol: 4CH3OH   3CH4 + CO2 + 2H2O (11) 

+ Từ Carbon monoxide: 4CO + 2H2O  CH4 + 3H2CO3 (12) 

+ Từ Trimethylamine: 4(CH3)3N + 6H2O 9CH4 + 3CO2 + 4NH3 (13) 
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+ Từ Dimethylamine: 2(CH3)2NH + 2H2O  3CH4 + CO2 + 2NH3 (14) 

+ Từ Monomethylamine: 4(CH3)NH2 + 2H2O  3CH4 + CO2 + 4NH3 (15) 

+ Từ Methyl mercaptans: 2(CH3)2S + 3H2O  3CH4 + CO2 + H2S (16) 

+ Từ Metals (kim loại): 4Me
0
 + 8H

+
 + CO2  4Me

+ 
+ CH4 + 2H2O (17) 

Chất lƣợng khí biogas phụ thuộc vào nguồn sản xuất và thời gian các chất hữu 

cơ tồn tại trong khối ủ. Thƣờng biogas chứa 55 - 65% CH4; 35 - 45% CO2 và dƣới 

1% H2S (thƣờng nằm trong khoảng 100 đến 2000 ppm). Các chất khí khác nhƣ N2: 

0 - 1%; H2: 0 - 1%; CO: 0 - 3% và O2: 0 - 2% [22-24].  

Nhiều công trình nghiên cứu trên thế giới đã đề cập đến tiềm năng thu hồi khí 

biogas của bùn thải từ các hệ thống XLNT với cả công nghệ xử lý kỵ khí và hiếu 

khí  [1-4].  Nhiều nghiên cứu cũng đã cho thấy các nhà máy áp dụng mô hình chạy 

máy phát điện bằng biogas từ quá trình XLNT đem lại lợi nhuận đáng kể mỗi năm 

[25-27]. Lƣợng biogas có thể đƣợc tạo ra từ bùn của hệ thống XLNT của một vài 

công trình nghiên cứu đƣợc trình bày trong Bảng 1.1. 
Bảng 1.1. Lượng biogas sản sinh từ bùn của các hệ thống xử lý nước thải 

Công trình nghiên cứu Lƣợng biogas sản sinh ml/g (VS) 

Bùn từ bể lắng                   

sơ cấp 

Bùn dƣ từ hệ thống 

 bùn hoạt tính 

Sato và cộng sự (2001) [28] 612               380 

Speece (2001) [29] 362 281 

Rittmann & McCarty (2000) [30] 375 275 

Nghiên cứu của Lettinga (1995) [31] đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện 

các hệ thống bảo vệ môi trƣờng kết hợp, để làm hài hoà việc XLNT, thu hồi và tái 

sử dụng các sản phẩm phụ của nó. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với các nƣớc 

đang phát triển, nơi có nhiều vấn đề nghiêm trọng về môi trƣờng, tình trạng thiếu 

nhân lực và năng lƣợng và thƣờng là không đủ khả năng sản xuất lƣơng thực. Do 

đó, phân hủy kị khí trở thành giải pháp thích hợp nhất để xử lý nƣớc thải và thu hồi 

các sản phẩm phụ, nhƣ minh họa trong Hình 1.2. 

 
Hình 1.2. Phân hủy kị khí là công nghệ tích hợp để xử lý nước thải                                               

và thu hồi sản phẩm (từ Lettinga, 1995)[31] 
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1.1.2. Tổng quan về quá trình làm sạch khí biogas phục vụ phát điện 

Tính chất vật lý và hóa học của biogas có ảnh hƣởng lớn đến việc lựa chọn 

công nghệ xử lý và đốt cháy biogas [32, 33]. Quá trình lên men yếm khí bùn thải 

sinh ra lƣợng lớn khí H2S: 1.000 - 4.000 mg/m
3
 và 19 - 33% khí CO2 [5], cần phải 

đƣợc làm sạch trƣớc khi đƣợc sử dụng cho mục đích phát điện, đốt lò hơi, chạy 

phƣơng tiện giao thông và các mục đích khác. Các phƣơng pháp thƣờng đƣợc chú 

trọng sử dụng phổ biến hiện nay là: hóa lý và sinh học. Đối với mục đích phát điện, 

công nghệ làm sạch khí chủ yếu tập trung vào việc loại bỏ khí CO2 và H2S nhằm 

nâng cao nhiệt trị của biogas và bảo vệ động cơ. Một số công nghệ làm sạch khí 

CO2 và H2S trên thế giới điển hình đƣợc liệt kê trong Bảng 1.2 và Bảng 1.3. 
Bảng 1.2. Một số phương pháp làm sạch CO2 từ hỗn hợp biogas [34-37]  

Công nghệ/giải pháp Ƣu điểm Nhƣợc điểm 

Hấp thụ (sử dụng tháp 

nƣớc) 

Hiệu suất cao (> 97% CH4). 

Loại bỏ đồng thời H2S (khi H2S 

<300 cm
3
/m

3
). Công suất đƣợc điều 

chỉnh bằng cách thay đổi nhiệt độ 

hoặc áp suất. 

Hàm lƣợng CH4 bị loại theo tƣơng 

đối thấp (<2%), chịu đƣợc tạp chất, 

khả năng tái sinh. 

Đầu tƣ và vận hành tốn kém. 

Chi phí: 0,105 € m
-3

 (250 

Nm
3
/h) và 0,052 € m

-3
 (2000 

Nm
3
/h). Chi phí điện năng: 0,4 

- 0,5 kWh/m
3
. 

Tắc nghẽn do vi khuẩn phát 

triển. Có khả năng tạo bọt, tính 

linh hoạt thấp đối với sự biến 

đổi của khí đầu vào. 

Hấp thụ (sử dụng 

dung môi hữu cơ 

polyethylen glycol) 

 

Hiệu suất cao (> 97% CH4). 

Loại bỏ đồng thời các thành phần 

hữu cơ, H2S, NH3, HCN và H2O;  

CH4 bị loại theo thấp. 

Đầu tƣ và vận hành tốn kém. 

Chi phí điện năng: 0,21 kWh 

m
-3

 khí biogas. 

Khó vận hành. 

Hấp thụ hóa học (Sử 

dụng amin) 

 

Hiệu suất cao (> 99% CH4). 

Chi phí vận hành thấp, có thể tái sử 

dụng, hiệu suất xử lý cao, hàm lƣợng 

CH4 bị loại theo thấp (<0,1%); Chi 

phí điện: 0,05 -0,25 kWh.m
-3

 khí 

biogas. 

Chi phí đầu tƣ cao, cần sử 

dụng nhiệt để có thể tái sử 

dụng, khả năng ăn mòn cao, 

khả năng các amin bị phân hủy 

thành các chất độc hại, có tạo 

kết tủa, có khả năng tạo bọt. 

PSA /VSA 

(Sàng phân tử carbon, 

Zeolites, Alumina 

silicat) 

 

Hiệu quả cao (95 - 98% CH4), H2S 

đƣợc loại bỏ, sử dụng ít năng lƣợng: 

áp suất cao nhƣng có thể tái sử dụng, 

kỹ thuật nhỏ gọn, phù hợp cho quy 

mô nhỏ. 

Chi phí đầu tƣ và vận hành tốn 

kém, cần kiểm soát quy trình 

một cách chặt chẽ, khả năng 

thất thoát CH4 lớn. 

 

Công nghệ màng 

(khí/khí hoặc 

khí/lỏng) 

H2S và H2O đƣợc loại bỏ đồng thời, 

đơn giản trong vận hành và lắp đặt, 

có độ tin cậy cao. 

 

Độ chọn lọc màng thấp: cần 

cân nhắc giữa lƣợng và chất, 

cần nhiều bƣớc thực hiện (hệ 

thống mô-đun) để đạt độ tinh 

khiết cao, khả năng thất thoát 

CH4 lớn; Chi phí điện: 0,22 

kWh m
-3

 khí. 

Thất thoát CH4 <10%. 

Kỹ thuật làm lạnh Có thể tinh chế đƣợc khí có hàm 

lƣợng 90 - 98% CH4; Có thể đạt tới 

chất lƣợng của biomê tan lỏng 

(LBM) mà không cần thêm chi phí 

năng lƣợng. 

Đầu tƣ và vận hành tốn kém.  

Cần nhiều năng lƣợng để làm 

mát 

Loại bỏ bằng phƣơng 

pháp sinh học 

Có thể loại bỏ đồng thời H2S và CO2.   
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Bảng 1.3. Một số phương pháp làm sạch H2S từ hỗn hợp biogas [34-39]  

Công nghệ/              

giải pháp 

Ƣu điểm Nhƣợc điểm 

Hấp thụ (sử 

dụng tháp nƣớc) 

H2S < 15 cm
3
.m

-3
, chi phí thấp, đồng thời có thể loại 

bỏ một phần khí CO2. 

Hiệu suất thấp. 

Hấp thụ bằng 

FeCl3/FeCl2/                 

FeSO4 

3S
2-

 + 2Fe
3+

 → 2FeS + S; S
2-

 + 2Fe
2+

 → FeS 

Tạo thành S; chi phí đầu tƣ thấp, vận hành, bảo 

dƣỡng thiết bị đơn giản. 

Chi phí khoảng 0,024 € m
-3

 khí biogas 

Hiệu suất thấp (100 - 150 

cm
3
.m

-3
), chi phí mua 

hóa chất tốn kém, khó để 

điều chỉnh liều lƣợng. 

Sắt oxit/hydroxit 

sắt (Fe(OH)3 / 

Fe2O3)  

Fe2O3 + 3H2S  Fe2S3 + 3H2O 

2Fe(OH)3 + 3H2S  Fe2S3 + H2O 

2Fe2S3 + 3O2  2Fe2O3 + 6S 

Hiệu suất loại bỏ cao: > 99%, mercaptanes cũng 

đƣợc loại bỏ, chi phí đầu tƣ rẻ, hoạt động đơn giản dễ 

vận hành. Có thể xử lý 0,3 - 500 kg/ngày H2S. 

Chi phí vận hành đắt đỏ. 

Có thể tái sử dụng, bề 

mặt phản ứng giảm mỗi 

chu kỳ, bụi thải ra độc 

hại. 

Hấp thụ hóa học  

bằng dung dịch 

Fe(OH)3
 
hoặc 

Fe-EDTA 

S
2−

 + 2Fe
3+

  S + 2Fe
2+

 

0,5O2 + 2Fe
2+

  2Fe
3+

 + 2OH
−
 

Hiệu suất loại bỏ cao: 95-100%, chi phí vận hành 

thấp, chỉ cần 1 lƣợng nhỏ dung dịch, có thể tái sử 

dụng, hàm lƣợng CH4 thất thoát thấp, loại bỏ 50-90%  

mercaptans, chi phí 0,24 -0,3 € kgS
−1

; Có thể xử lý 

0,5-15 tấn/ngày H2S, chi phí: 3-120 € (m
3
/h)

-1
. 

Kỹ thuật phức tạp, sử 

dụng EDTA tạo kết tủa. 

Tích tụ thiosulfate do 

phản ứng chelates + H2S 

(sử dụng EDTA), yêu 

cầu nhân viên vận hành 

có chuyên môn cao. 

Hấp thụ bằng 

NaOH, 

FeCl3 

Sử dụng ít năng lƣợng điện, (do không cần bơm 

nhiều nhƣ quá trình hấp thụ bằng nƣớc), lƣợng CH4 

thất thoát ít; Chi phí vận hành khoảng 0,03 € m
-3

 khí 

biogas. 

Kỹ thuật phức tạp, không 

thể tái sử dụng. 

Lọc sinh học BiAFCleaner® là bộ lọc nhỏ giọt sinh học tự động để 

loại bỏ H2S, thiết bị lọc Biotrickling có hiệu suất loại 

bỏ H2S > 99%, thiết bị đã đƣợc thƣơng mại hóa. 

Có thể xử lý 50-20.000 kg/ngày H2S. Chi phí vận 

hành: 0,013-0.016 € m
−3

. 

 

Phƣơng pháp 

sinh học 
2H2S + O2  2S + 2H2O; H2S + 2O2  SO4

2−
 + 2H

+
 

Hiệu suất loại bỏ H2S cao: > 97% 

Sử dụng vi khuẩn hoặc vi sinh vật ở nhiệt độ phòng. 

Tạo ra lƣu huỳnh S. Chi phí  đầu tƣ và vận hành rẻ, 

vận hành và bảo trì đơn giản. 

Nồng độ H2S vẫn còn 

cao (100-300 cm
3
m

−3
). 

Đòi hỏi kiểm soát chặt 

chẽ các điều kiện hoạt 

động, khó tối ƣu. 

Hấp phụ bằng 

than hoạt tính 

(đƣợc tẩm KI 1-

5%) 

2H2S + O2  2S + 2H2O 

Hiệu suất cao (H2S <3 cm
−3

 m
3
); Kỹ thuật nhỏ gọn;  

Chịu tải lớn; có thể tái sử dụng ở 450 °C. 

Đầu tƣ và vận hành tốn 

kém, thất thoát CH4, cần 

xử lý H2O và O2 trƣớc 

khi loại bỏ H2S,  

Phƣơng pháp 

màng 

Loại bỏ H2S > 98%, CO2 cũng đƣợc loại bỏ Vận hành và bảo trì tốn 

kém, kỹ thuật rất phức 

tạp 

Với sự tham gia nghiên cứu của đối tác đến từ Học viện Kỹ thuật môi trƣờng, 

Đại học quốc gia Đài Loan và kế thừa kết quả nghiên cứu trƣớc đây của chủ nhiệm 

đề tài [5], trong phạm vi đề tài, việc làm sạch khí biogas đƣợc thực hiện bằng kỹ 

thuật quay ly tâm tốc độ cao thông cao thiết bị HGRPB (High Gravity Rotating 

Packed Bed). Kỹ thuật ly tâm tốc độ cao (high gravity - HG) là một trong những 

quá trình điển hình làm tăng cƣờng quá trình tiếp xúc và chuyển khối giữa các pha, 

đƣợc phát minh bởi Ramshaw và cộng sự [40]. Nó đƣợc thực hiện trong một “thiết 

bị quay ly tâm đồng bộ” (rotating packed bed - RPB) và đƣợc ứng dụng rộng rãi 
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trong công nghệ nano [41, 42], tăng cƣờng quá trình tách chiết [43, 44] và đẩy 

mạnh tốc độ phản ứng [45, 46]. Trong lĩnh vực kỹ thuật môi trƣờng, RPB đƣợc sử 

dụng trong xử lý nƣớc thải [47, 48], thu giữ CO2 [49-51], loại bỏ NO2 và H2S [52-

54]. Thiết bị HGRPB có thể tạo ra gia tốc ly tâm cao, và từ đó tạo ra đƣợc nhiều 

màng mỏng hơn (1-10 µm) và các giọt lỏng nhỏ hơn (10-100 µm) với diện tích tiếp 

xúc lớn giữa pha lỏng và pha khí [55]. Theo nghiên cứu của Ramshaw vào năm 

1995 [56], thì kỹ thuật ly tâm tốc độ cao là một giải pháp công nghệ hiệu quả, giảm 

đáng kể kích thƣớc thiết bị. Hơn nữa, với cấu tạo đơn giản, nhỏ gọn, thiết bị 

HGRPB có thể dễ dàng di chuyển và lắp đặt tại các vị trí cần sử dụng. Trong đề tài 

này, nhóm nghiên cứu cũng đã tự chế tạo thành công thiết bị HGRPB để sử dụng 

cho mục đích làm sạch khí biogas (xem Hình 1.3). 

    
Hình 1.3. Thiết bị làm sạch khí biogas HGRPB sử dụng trong nghiên cứu 

Để đảm bảo tiêu chuẩn biogas chạy máy phát điện với nồng độ H2S < 50 ppm, 

khí biogas sẽ đƣợc loại bỏ H2S bằng dung dịch hấp thụ KOH qua thiết bị này. 

Biogas thô đƣợc đƣa vào thiết bị làm sạch với tốc độ và lƣu lƣợng ổn định thông 

qua bộ điều chỉnh. Bên trong thiết bị HGRPB, dung dịch KOH đƣợc cấp vào trục 

giữa thiết bị nhờ bơm. Dƣới tác dụng của động cơ quay trục giữa, dung dịch KOH 

sẽ chuyển động ly tâm với tốc độ cao, làm tăng cƣờng quá trình tiếp xúc giữa dung 

dịch hấp thụ (pha lỏng) với dòng khí đi vào (pha khí). Trong quá trình tiếp xúc giữa 

pha khí và pha lỏng, khí H2S sẽ kết hợp với dung dịch KOH theo các phản ứng (18) 

và (19) [57]:  

H2S + KOH  KHS + H2O (18) 

H2S + 2KOH  K2S + 2H2O (19) 

Đồng thời, KOH cũng tác dụng với CO2 có trong biogas theo phản ứng (20): 

2KOH + CO2   K2CO3 + H2O (20) 

Sự hình thành K2CO3 sẽ góp phần cải thiện chất lƣợng biogas thông qua phản 

ứng (21) với sự giảm đáng kể hàm lƣợng CO2 [58]: 

K2CO3 + CO2 + H2O   2KHCO3 (21) 

Với tốc độ ly tâm cao, dung dịch hấp thụ sẽ không bị kéo ra ngoài theo dòng 

khí, nhờ vậy mà dòng khí sau xử lý có độ ẩm thấp và đạt chất lƣợng theo tiêu chuẩn 

châu Âu dành cho phát điện [5, 59] nhƣ trình bày trong Bảng 1.4 
Bảng 1.4. Chất lượng khí biogas theo tiêu chuẩn Châu Âu dùng cho máy phát điện 

Thông số Đơn vị Giới hạn 

CH4 % ≥ 85 

CO %  2 

H2S ppm  50 

1.1.3. Tổng quan về công nghệ xử lý bùn thải sau biogas 

Bên cạnh những lợi ích mà quá trình phân hủy kị khí thu hồi biogas mang lại 

thì chất lƣợng nƣớc thải và chất thải rắn sau biogas vẫn còn là vần đề cần quan tâm 

vì phần lớn chúng vẫn chƣa đáp ứng đƣợc chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu xả thải của 
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các cơ quan quản lý môi trƣờng hoặc chƣa đủ điều kiện để làm nguyên liệu cho một 

quy trình sản xuất mới nhƣ làm nguyên liệu hữu cơ để sản xuất phân bón. Thành 

phần của bùn thải sau biogas thay đổi mạnh mẽ theo thành phần của nguyên liệu 

phân hủy, và các thông số quá trình [60, 61]. Ngoài các dinh dƣỡng đa lƣợng, trong 

bùn biogas còn chứa các nguyên tố trung lƣợng và vi lƣợng rất cần thiết cho thực 

vật phát triển [62]. Một số phƣơng pháp xử lý bùn thải sau biogas đƣợc trình bày 

trong Hình 1.4.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4. Các phương pháp xử lý bùn thải sau biogas [62] 

Bƣớc đầu tiên trong xử lý bùn thải sau biogas là tách pha rắn khỏi chất lỏng. 

Phần rắn sau đó có thể đƣợc áp dụng trực tiếp làm phân bón trong nông nghiệp hoặc 

nó có thể đƣợc ủ hoặc sấy khô để lƣu trữ là sản phẩm trung gian. Thành phần chính 

trong bùn sau biogas trong Hình 1.5 cho thấy phần chất lỏng chứa phần chính là 

nitơ (N) và kali (K) và phần này có thể đƣợc sử dụng làm phân bón lỏng hoặc trộn 

với nguyên liệu chất rắn.  

 
Hình 1.5.  Phân bố các thành phần chính sau khi tách pha rắn - lỏng                                            

trong bùn thải sau biogas (từ Bauer và cs, 2009) [63] 

Trong các giải pháp đƣợc đặt ra thì làm phân compost là giải pháp đơn giản, 

hiệu quả và mang lại nhiều thuận lợi nhất [64]. Nhiều nghiên cứu đã chứng mình 

rằng sản xuất biogas thông qua quá trình phân hủy kỵ khí để lại các chất hữu cơ, 

chất phân hủy rất giàu chất dinh dƣỡng đƣợc sử dụng trong sản xuất phân hữu cơ, từ 

đó các chất dinh dƣỡng đã có trong chu trình dinh dƣỡng sẽ đƣợc tái chế [65-67]. 

Tái sử dụng bùn thải làm nguồn phân bón nhằm nâng cao giá trị của bùn thải khi 

đóng góp vào việc bù đắp hay giảm một phần chi phí xử lý nƣớc thải và bùn thải, 

đồng thời góp phần bảo vệ môi trƣờng, phát triển nông nghiệp hữu cơ, đáp ứng 

đƣợc nhu cầu cấp thiết về nông nghiệp hữu cơ cùng với thực phẩm hữu cơ trong bối 

Bùn thải                  

sau biogas 

Sấy Bùn khô Bón cho đất 

Phân tách 

rắn lỏng 

Bùn thải  

dạng rắn 

Bùn thải  

dạng lỏng 

Bón cho đất; ủ phân;               

sấy khô 

Bón cho đất, tách phần rắn 

có dinh dƣỡng cao, XLNT 
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cảnh yêu cầu về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trƣờng ngày càng tăng. Phân hữu 

cơ là một thành phần quan trọng trong nền nông nghiệp hữu cơ. Bón phân hữu cơ 

mang lại nhiều lợi ích cho đất, trong cải thiện chất lƣợng đất trên vùng đất bạc màu, 

lƣợng chất hữu cơ thấp do canh tác liên tục. Bón phân hữu cơ sẽ giúp tăng lƣợng 

chất hữu cơ có ý nghĩa trong đất [68]. 

Phân hữu cơ từ bùn sau biogas đƣợc sản xuất phải đáp ứng yêu cầu làm phân 

hữu cơ theo nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 và Nghị định 84/2019/NĐ-

CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón. Sử dụng loại 

phân này để bón cho cây trồng trong giai đoạn sinh trƣởng và phát triển, nhằm bổ 

sung chất dinh dƣỡng kịp thời, đồng thời còn tăng lƣợng vi sinh vật trong đất. Do 

đó, nhóm tác giả đã lựa chọn giải pháp này để xử lý bùn sau biogas, 

Từ những lập luận nêu trên, ngay từ bƣớc xây dựng thuyết minh đề tài, nhóm 

tác giả đã tập trung hƣớng đến sự phát triển bền vững, đảm bảo cân bằng giữa phát 

triển kinh tế, hiệu quả xã hội và bảo vệ môi trƣờng. Đây là cách tiếp cận đặc biệt 

phù hợp với các nƣớc đang phát triển, nơi có nhiều vấn đề nghiêm trọng về môi 

trƣờng, tình trạng thiếu nhân lực và năng lƣợng. Thông qua lăng kính ứng phó với 

biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trƣờng, mô hình của nghiên cứu sẽ đem lại những 

lợi ích kép về kinh tế - xã hội [69, 70]. Hình 1.6 thể hiện mục tiêu và các nội dung 

nghiên cứu chính của đề tài. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.6. Mục tiêu và các nội dung nghiên cứu chính của đề tài 

1.2. Tổng quan về đối tƣợng nghiên cứu 

Theo phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên (bản đồ khu vực ở 

Hình 1.7) đến năm 2030 của Chính phủ cho thấy dân số khu vực này sẽ tiệm cận 

mức 6,19 triệu ngƣời vào năm 2020, dân đô thị khoảng 2.081.800 ngƣời, tỷ lệ đô thị 

hóa khoảng 33,5%; năm 2030 quy mô dân số toàn vùng khoảng 7.390.600 ngƣời, 

dân số đô thị khoảng 3.095.600 ngƣời, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 40,7%. Tới năm 

2030, sẽ xây dựng 24 KCN và 74 cụm công nghiệp gồm các ngành: công nghiệp 

khai thác khoáng sản, sản xuất phân vi sinh, sản xuất hàng tiêu dùng, dệt may, da 

giày, cơ khí, sản xuất thiết bị chế biến, thiết bị giao thông, máy nông nghiệp, ... 

[71]. Đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, tổng nhu cầu thoát nƣớc và XLNT sinh 

hoạt toàn vùng đến năm 2020 là khoảng 494.000 m
3
/ngày đêm và đến năm 2030 là 

687.530 m
3
/ngày.đêm. Tổng lƣợng nƣớc thải công nghiệp cần xử lý: 220.770 

m
3
/ngày đêm. Tổng lƣợng chất thải rắn sinh hoạt toàn vùng đến năm 2020 là 2.968 

tấn/ngày và đến năm 2030 là 3.840 tấn/ngày [72]. 
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Hình 1.7. Vị trí khu vực Tây Nguyên trên bản đồ 

Trong vấn đề xử lý môi trƣờng nói chung và XLNT nói riêng, tại khu vực Tây 

Nguyên thƣờng sử dụng phƣơng pháp sinh học yếm khí - hiếu khí, với lƣợng bùn 

thải sản sinh là rất lớn. Chỉ riêng tại Đắk Lắk, lƣợng bùn thải hàng ngày từ các hoạt 

động XLNT lên đến hàng trăm m
3
, chƣa bao gồm bùn thải từ sinh hoạt và chăn 

nuôi. Số liệu khảo sát của đề tài TN3/T21 [72] cho biết lƣợng chất thải nông nghiệp 

và chăn nuôi tại khu vực là rất lớn, đạt 12.810.393 và 5.434.611 tấn/năm (tƣơng 

đƣơng 35.097 tấn/ngày và 14.889 tấn/ngày). Hàm lƣợng tổng số hữu cơ và nitơ rất 

giàu phổ biến ở mức ở mức 320.000 - 545.134 mg/kg và 1.020 - 51.882 mg/kg, có 

thể thấy đây là nguồn nguyên liệu rất phù hợp để phân hủy yếm khí, thu hồi năng 

lƣợng tái tạo (CH4) và cũng rất phù hợp để làm phân compost do còn tồn tại rất 

nhiều thành phần hữu cơ và dinh dƣỡng khác. 

Hơn nữa, dựa trên tình hình thực tế ở các tỉnh Tây Nguyên, nơi hiện đang 

thiếu năng lƣợng và phân bón để phát triển cây công nghiệp (cà phê, ca cao, hồ tiêu, 

...), cây ăn quả, rau sạch, hoa, ..., lại đang có thói quen canh tác phụ thuộc vào phân 

bón hóa học dẫn đến năng suất cây trồng thấp và làm giảm chất lƣợng đất, thậm chí 

đất còn bị bạc màu dần theo thời gian. Bên cạnh đó, việc gia tăng nhiều KCN cũng 

nhƣ dân số trong những năm gần đây dẫn đến lƣợng nƣớc thải cần xử lý càng lớn và 

lƣợng bùn thải cũng tăng theo. Trên thực tế, đã có rất nhiều trƣờng hợp tiêu cực bị 

phát hiện do việc sử dụng tràn lan phân bón giả của khu vực này dẫn đến gánh nặng 

cho nông dân. Có thể thấy, mô hình này hoàn toàn đáp ứng đƣợc mục tiêu phát triển 

bền vững và mục tiêu của Chƣơng trình Tây Nguyên 2016 - 2020 là: “Cung cấp giải 

pháp khoa học công nghệ nâng cao năng lực quản lý của các tỉnh Tây Nguyên về tài 

nguyên, môi trƣờng, rủi ro thiên tai và quản lý xã hội theo định hƣớng phát triển 

bền vững” (Quyết định 965/QĐ-BKHCN ngày 26/04/2016).  

Từ kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu và đƣợc sự đồng ý, hỗ trợ hợp tác 

của doanh nghiệp, đề tài sẽ dùng nguồn bùn thải và đặt mô hình nghiên cứu tại 

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung ( số 01 Nguyễn Văn Linh, phƣờng Tân 

An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Không giống nhƣ các loại hình sản 

xuất khác mang tính mùa vụ, phụ thuộc vào thị trƣờng nhƣ chế biến mủ cao su, tinh 

bột sắn, … nhà máy hiện đang vận hành ổn định các dây chuyền sản xuất với các 

sản phẩm bia, rƣợu, sữa và nƣớc uống đóng chai trong cả năm. Hơn nữa vị trí, 

khuôn viên của nhà máy hoàn toàn thuận lợi cho công tác triển khai nghiên cứu. 

Đây cũng là một trong những nhà máy đi đầu trong công tác nghiêm túc tuân thủ 

các quy định về bảo vệ môi trƣờng. 
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CHƢƠNG 2.  

ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

Đề tài tập trung nghiên cứu về công nghệ xử lý bùn thải hữu cơ nhằm thu khí 

sinh học phát điện và sản xuất phân hữu cơ sinh học phù hợp với điều kiện về kinh 

tế, xã hội, môi trƣờng tại Việt Nam thông qua hệ mô hình phân hủy yếm khí.  

Hệ mô hình đƣợc xây dựng và lắp đặt tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền 

Trung. Bùn thải hữu cơ đƣợc lấy tại trạm xử lý nƣớc thải của Công ty. Phân bón sau 

khi sản xuất đƣợc thực nghiệm trên một số loài rau tại nhà lƣới của Viện Môi 

trƣờng nông nghiệp và một số vƣờn rau ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

2.2. Nội dung nghiên cứu 

2.2.1. Nội dung 1. Đánh giá hiện trạng sản xuất khí sinh học tại Tây Nguyên. 

Khảo sát, tính toán, thiết kế và đề xuất mô hình nghiên cứu thực nghiệm tại 

Đắk Lắk  

Công việc 1.1. Đánh giá hiện trạng sản xuất khí sinh học tại Tây Nguyên 

Để đánh giá đƣợc tổng quan hiện trạng sản xuất khí sinh học tại khu vực Tây 

Nguyên, đặc biệt là việc tận dụng nguồn bùn thải hữu cơ để sản xuất khí sinh học, 

tiến hành thu thập thông tin dữ liệu thông qua các khảo sát thực tế, tổng hợp dữ liệu, 

kế thùa các kết quả có độ tin cậy trong các nghiên cứu đã đƣợc công bố trƣớc đó, cụ 

thể các công việc cần thực hiện bao gồm: 

- Công việc 1.1.1. Khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu về hiện trạng phát sinh 

bùn thải tại khu vực Tây Nguyên. 

- Công việc 1.1.2. Khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu về hiện trạng xử lý bùn 

thải tại khu vực Tây Nguyên. 

- Công việc 1.1.3. Khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu về hiện trạng sản xuất 

khí sinh học tại khu vực Tây Nguyên. 

- Công việc 1.1.4. Khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu về hiện trạng sử dụng 

khí sinh học tại khu vực Tây Nguyên. 

Với mục tiêu và các đầu công việc cụ thể, nhóm nghiên cứu đã xây dựng một 

chƣơng trình để thực hiện khảo sát, thu thập thông tin. Các bƣớc xây dựng quy trình 

điều tra khảo sát, thu thập thông tin và số liệu sơ cấp nhƣ trình bày trong Hình 2.1. 

Thời gian khảo sát thực tế trong 12 ngày từ 26/02/2019 đến ngày 10/03/2019. 

 
Hình 2.1. Quy trình điều tra khảo sát, thu thập thông tin cho nghiên cứu 
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Cụ thể:  

(1). Xác định mục đích điều tra: bao gồm 04 mục đích chính: 

+ Thông tin về hiện trạng phát sinh bùn thải tại khu vực Tây Nguyên. 

+ Thông tin về hiện trạng xử lý bùn thải tại khu vực Tây Nguyên. 

+ Thông tin về hiện trạng sản xuất khí sinh học tại khu vực Tây Nguyên. 

+ Thông tin về hiện trạng sử dụng khí sinh học tại khu vực Tây Nguyên. 

(2). Xác định tổng thể điều tra: khu vực nghiên cứu đƣợc khoanh vùng tại khu 

vực Tây Nguyên với các doanh nghiệp sản xuất đang hoạt động các ngành nghề 

mang nét đặc trƣng của khu vực Tây Nguyên. Tổng số doanh nghiệp điều tra là 120. 

(3). Xác định nội dung điều tra: với mục đích của cuộc điều tra đã đặt ra, 

nhóm nghiên cứu phải xây dựng đƣợc phiếu điều tra nhằm khai thác đƣợc các thông 

tin cần thiết, nhƣ sau: 

- Thông tin chung về công ty: lĩnh vực sản xuất, năng suất sản xuất… 

- Thông tin về hệ thống xử lý nƣớc thải; lƣu lƣợng nƣớc thải 

- Thông tin về phát sinh bùn thải: khối lƣợng, biện pháp xử lý bùn thải. 

- Thông tin về việc có áp dụng công nghệ xử lý yếm khí, lƣợng biogas sinh ra 

mỗi ngày, mục đích dùng biogas. 

- Thông tin về việc có ủ phân hữu cơ hay không, khối lƣợng phân, … 

(4). Xác định danh sách mẫu và phƣơng pháp điều tra:  

Với danh sách 120 doanh nghiệp đã đƣa ra từ bƣớc (2), thực hiện các phƣơng 

pháp phỏng vấn bằng thƣ (email, thƣ) và phƣơng pháp phỏng vấn bằng điện thoại. 

Nhóm nghiên cứu đã có đƣợc các thông tin sơ bộ theo sƣờn đã nêu ở bƣớc (3), từ đó 

khoanh vùng đối tƣợng điều tra phỏng vấn trực tiếp.  

Tiêu chí để lựa chọn các doanh nghiệp, đơn vị để điều tra trực tiếp là: 

- Sản xuất ngành nghề đặc trƣng cho địa phƣơng. 

- Ngành nghề có tiềm năng về sản xuất biogas. 

Số lƣợng phiếu điều tra đƣợc trình bày ở Bảng 2.1. 
Bảng 2.1. Số lượng phiếu điều tra phục vụ nghiên cứu tại khu vực Tây Nguyên 

Tỉnh Lâm Đồng Kon Tum Gia Lai Đắk Nông Đắk Lắk Tổng 

Số phiếu 16 21 28 33 22 120 

(5). Tiến hành điều tra: tiến hành chuyến công tác nhằm phỏng vấn trực tiếp 

thông tin từ các doanh nghiệp. Lịch trình nhƣ trình bày trong Bảng 2.2. 
Bảng 2.2. Lịch trình công việc đi khảo sát tại khu vực Tây Nguyên 

Ngày Nội dung công việc 

26/02/2019 Di chuyển bằng oto từ Đà Nẵng lên Kon Tum 

27/02/2019 Khảo sát các nhà máy tại tỉnh Kon Tum 

28/02/2019 Khảo sát các nhà máy tại tỉnh Kon Tum 

01/03/2019 Khảo sát các nhà máy tại tỉnh Gia Lai 

02/03/2019 Khảo sát các nhà máy tại tỉnh Gia Lai 

03/03/2019 Khảo sát các nhà máy tại tỉnh Gia Lai 

04/03/2019 Khảo sát các nhà máy tại tỉnh Đắk Lắk 

05/03/2019 Khảo sát các nhà máy tại tỉnh Đắk Lắk 

06/03/2019 Khảo sát các nhà máy tại tỉnh Đắk Nông 

07/03/2019 Khảo sát các nhà máy tại tỉnh Đắk Nông 

08/03/2019 Khảo sát các nhà máy tại tỉnh Đắk Nông 

09/03/2019 Khảo sát các nhà máy tại tỉnh Lâm Đồng 

10/03/2019 Khảo sát các nhà máy tại tỉnh Lâm Đồng. Di chuyển bằng oto về Đà Nẵng 

(6). Tổng hợp và xử lý số liệu: từ các thông tin thu thập đƣợc, tiến hành tổng 

hợp, phân loại và xử lý thông tin theo các mục tiêu đã đặt ra. 



 

13 
 

Hình 2.2 thể hiện một số hình ảnh nghiên cứu điều tra, khảo sát tại các nhà 

máy ở khu vực Tây Nguyên 

  

   
Hình 2.2. Nhóm nghiên cứu điều tra, khảo sát tại các nhà máy ở khu vực Tây Nguyên 

Công việc 1.2. Khảo sát, đánh giá chất lƣợng bùn thải lên men yếm khí 

sinh khí biogas tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung 

- Công việc 1.2.1. Khảo sát, điều tra về hiện trạng phát sinh và xử lý bùn thải 

tại Công ty  

+ Khảo sát, thu thập thông tin về hiện trạng các nguồn thải tại Công ty, gồm 

chất thải rắn và nƣớc thải. 

+ Khảo sát, thu thập thông tin về hiện trạng quản lý các nguồn thải tại Công 

ty, gồm chất thải rắn và nƣớc thải. 

+ Đánh giá tiềm năng sử dụng bùn thải cho mục đích phân hủy yếm khí thu 

hồi khí sinh học tại Công ty. 

- Công việc 1.2.2. Lấy mẫu đánh giá chất lƣợng bùn thải của Công ty 

Để thu thập đƣợc thông tin, có đánh giá chính xác về các dữ liệu nền của 

nguồn bùn thải phát sinh từ hệ thống XLNT của Công ty cho mục đích phân hủy 

yếm khí sinh khí biogas, số lƣợng mẫu yêu cầu thu thập (tối thiểu) 03 mẫu bùn tổ 

hợp. Mẫu tổ hợp là mẫu đƣợc tạo thành từ 05 mẫu đơn. Mẫu tổ hợp đƣợc lấy vào 3 

ngày liền kề nhau. Mẫu bùn đƣợc lấy bằng dụng cụ chuyên dụng và giữ ở nhiệt độ 

khoảng 4 
o
C và vận chuyển về phòng thí nghiệm của Trung tâm Công nghệ môi 

trƣờng tại Đà Nẵng, Viện Công nghệ môi trƣờng để phân tích, đánh giá các chỉ tiêu 

đầu vào của bùn nhƣ trình bày trong Bảng 2.3.  
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Bảng 2.3. Các thông số cần khảo sát trong thành phần bùn 

TT Thông số theo dõi TT Thông số theo dõi 

1 pH 10 Arsen (As) 

2 Tổng cacbon hữu cơ (TOC) 11 Canxi (Ca) 

3 TOC hòa tan (STOC) 12 Magie (Mg) 

4 Nhu cầu oxy hóa học (COD) 13 Sắt (Fe) 

5 COD hòa tan (SCOD) 14 Kẽm (Zn) 

6 Tổng chất rắn (TS) 15 Đồng (Cu) 

7 Tổng chất rắn bay hơi (VS) 16 Cadimi (Cd) 

8 Tổng Nito (T-N) 17 Chì (Pb) 

9 Độ ẩm (%)   

Hình ảnh khảo sát và lấy mẫu bùn tại Công ty đƣợc thể hiện trong Hình 2.3. 

     
Hình 2.3. Khảo sát, lấy mẫu bùn tại Công ty 

Công việc 1.3. Tính toán, thiết kế và đề xuất mô hình thực nghiệm sản 

xuất điện trên cơ sở khí sinh học  

- Công việc 1.3.1. Nghiên cứu thiết lập chế độ thực nghiệm phân hủy bùn kị 

khí tại phòng thí nghiệm 

+ Sau khi phân tích các thông số đầu vào của 03 mẫu bùn theo các chỉ tiêu ở 

Bảng 2.3 sẽ lựa chọn đƣợc mẫu bùn có chất lƣợng tốt nhất để tiến hành thí nghiệm. 

+ Thiết lập chế độ thực nghiệm: bùn hữu cơ đƣợc đƣa vào hệ thống lên men 

kín với thể tích bùn 5 lít. Toàn bộ bƣớc thực nghiệm đƣợc thực hiện trên thiết bị 

phân hủy bùn kị khí AF -102 (Miyamoto Co.,Osaka, Japan) nhƣ trong Hình 2.4 tại 

PTN của Trung tâm CNMT tại Đà Nẵng. Thiết bị này đƣợc hoàn toàn điều nhiệt 

bằng hệ thống nâng nhiệt, điều khiển tốc độ khuấy, tự động đo khí và xả khí biogas. 

Bên trong buồng phản ứng có gắn cánh khuấy, các đầu đo nhiệt độ và trên bề mặt 

có thiết kế cửa lấy mẫu. Mỗi thí nghiệm đƣợc tiến hành tại 02 buồng phản ứng. 
 

Bể ổn 

nhiệt 

Bể phản 

ứng 

Bình đo khí 

Mô tơ 

khuấy  
Đồng hồ đo 

áp suất 

Bảng điều 

khiển  

 
Hình 2.4. Thiết bị phân hủy bùn yếm khí AF - 102 
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Nội dung thực hiện cụ thể nhƣ sau: 

 Nạp 5 lit bùn vào mỗi bể phản ứng trong thiết bị AF-102. Hai (02) bể phản 

ứng đƣợc tiến hành song song. Bổ sung chế phẩm vi sinh vật vào các bể phản ứng 

theo tỉ lệ chế phẩm/bùn là 1% khối lƣợng (wt/wt) nhƣ mô phỏng tại Hình 2.5. Chế 

phẩm VSV sử dụng là sản phẩm của đề tài NCKH cấp Nhà nƣớc (Nghị định thƣ) 

của chủ nhiệm đề tài đã tiến hành từ năm 2016 - 2019 với chức năng phân hủy bùn 

thải trong điều kiện kỵ khí có thành phần các chủng VSV là: B.Subtilis: 4,3  10
8
 

CFU/ml; B.amyloliquefaciens: 2,4  10
8
 CFU/ml và B.methylophicus: 3,4  10

8
 

CFU/ml [5]. 

  
Hình 2.5. Mô phỏng thực nghiệm phân hủy bùn kị khí tại phòng thí nghiệm 

 Thiết lập mức nhiệt độ thực nghiệm ở bể phản ứng số 1 là 35
o
C và ở bể phản 

ứng số 2 là ở điều kiện nhiệt độ phòng (23 - 27
o
C). Mẫu tại bể phản ứng số 1 đƣợc 

gọi là mẫu thí nghiệm. Mẫu tại bể phản ứng số 2 đƣợc gọi là mẫu đối chứng. 

 Vận hành mô tơ khuấy để đảo trộn cho bùn và chế phẩm đƣợc đồng đều, tốc 

độ khuấy đƣợc thiết lập ở mức 20 vòng/phút, đảo trộn 5 phút/giờ. 

 Nắp kín và theo dõi thí nghiệm để kiểm chứng khả năng sinh khí biogas 

trong 25 ngày. Lặp lại thí nghiệm lần thứ 2 để đảm bảo tính chính xác của kết quả. 

 Theo dõi lƣợng biogas sinh ra hàng ngày: trong 25 ngày vận hành thí nghiệm 

phân hủy bùn kị khí trên hệ thiết bị AF-102, nhóm nghiên cứu sẽ theo dõi, ghi chép 

lại lƣợng khí biogas sinh ra hàng ngày thông qua bình đo khí thuộc hệ thiết bị AF-

102 (xem Hình 2.6). Dung dịch muối bão hòa đƣợc đổ đầy vào bên trong bể bên 

ngoài của bể đo khí sao cho bể hình trụ bên trong có thể nổi đƣợc. Khí biogas đƣợc 

tạo ra và tập trung trong bể, sau đó khí đi vào bể thu khí. Tổng lƣợng khí sinh ra 

trên một đơn vị thời gian đƣợc tính bằng cách đọc trên bảng đo tự động hoặc dùng 

thƣớc đo để đo trực tiếp chiều cao của khí sinh ra. 

   
Hình 2.6. Đo lượng khí biogas sinh ra hàng ngày tại thực nghiệm ở phòng thí nghiệm 
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- Công việc 1.3.2. Nghiên cứu đánh giá chất lƣợng khí biogas sinh ra và chất 

lƣợng bùn thải sau quá trình phân hủy kị khí 

Sau khi quá trình thí nghiệm ở Công việc 1.3.1 kết thúc, lấy mẫu bùn và khí 

đem phân tích các chỉ tiêu để đánh giá chất lƣợng: 

+ Thông số phân tích mẫu bùn: Asen (As), Bari (Ba), Bạc (Ag), Cadimi (Cd), 

Chì (Pb), Coban (Co), Kẽm (Zn), Niken (Ni), Selen (Se), Thủy ngân (Hg), Crôm VI 

(Cr
6+

), Tổng Xyanua (CN
-
), Tổng Dầu, Phenol (C6H5OH), Benzen (C6H6) (theo 

QCVN 50:2013/BTNMT). 

Mẫu bùn này cũng đã đƣợc gửi đi kiểm định đối chứng tại đơn vị có năng lực. 

+ Thông số phân tích mẫu khí: CH4, CO2, CO, H2S và O2 và thông số TOC, 

STOC, COD và SCOD trong mẫu bùn (tần suất lấy mẫu 05 ngày/lần) để theo dõi mối 

quan hệ giữa lƣợng chất hữu cơ, lƣợng biogas sinh ra và thành phần khí biogas. 

- Công việc 1.3.3. Đề xuất mô hình công nghệ thực nghiệm sản xuất điện trên 

cơ sở khí sinh học 

Dựa trên kết quả thu đƣợc từ Công việc 1.1; 1.2; 1.3.1 và 1.3.2 nêu trên và 

phƣơng pháp tính toán thiết kế để đề xuất hệ thống phân hủy kị khí có công suất 

phù hợp.  
2.2.2. Nội dung 2. Xây dựng và vận hành 01 mô hình về phân hủy bùn yếm khí 

thu hồi khí sinh học, phát điện và sản xuất phân hữu cơ sinh học quy mô 20 

kW vận hành liên tục tự động cao 

- Công việc 2.1. Tính toán, thiết kế mô hình phân hủy bùn, thu hồi biogas 

- Công việc 2.2. Tính toán thiết kế hệ thống làm sạch khí sinh học, lƣu trữ, 

nén và tách ẩm khí sinh học 

- Công việc 2.3. Thiết lập dây chuyền sử dụng biogas sau làm sạch cho phát 

điện quy mô 20 kW vận hành liên tục tự động cao 

- Công việc 2.4. Chế tạo, mua sắm thiết bị, xây dựng mô hình phân hủy bùn, 

thu hồi và làm sạch khí sinh học và phát điện quy mô 20 kW vận hành liên tục tự 

động cao 

+ Sau khi thu đƣợc những kết quả từ Nội dung 1, nhóm thực hiện đề tài tiến 

hành tính toán thiết kế chi tiết để xây dựng mô hình phân hủy bùn phát điện công 

suất 20 kW hoạt động tự động. Cách thức thực hiện nhƣ sau: 

 Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung, sơ đồ bố trí 

mặt bằng (sẽ lên bố trí mặt bằng sau khi khảo sát thực tế) 

 Khảo sát mặt bằng nơi bố trí thiết bị thí nghiệm.  

 Tính toán thiết kế chế tạo các hạng mục của mô hình. 

 Tổ chức đấu thầu mua bán thiết bị. 

 Xây dựng, lắp đặt mô hình. 

+ Quy mô của mô hình bao gồm các hạng mục chính nhƣ sau: 

 01 bể nén bùn: lƣợng bùn nén trong mỗi mẻ là Qb1= 5 m
3
/mẻ; 2 mẻ/ngày 

 02 bể phân hủy bùn: Vhữu ích mỗi bể = 40 m
3
 

 02 bồn hòa trộn (KOH): dung tích 1000 lít. 

 01 túi chứa biogas thô:  

 02 thiết bị làm sạch Biogas (HGRPB) 

 01 túi chứa biogas tinh: thể tích: 15 m
3
  

 01 thiết bị tách ẩm: lƣu lƣợng: 0,57 m
3
/phút 

 01 máy nén khí: lƣu lƣợng : 0,28 m
3
/phút. 

 01 bồn chứa Biogas tinh: thể tích: V= 5 m
3
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 Bồn điều áp: thể tích: V= 5 m
3
 

 Các thiết bị phụ kiện của hệ thống nén và lƣu Biogas tinh: bộ lọc tách nƣớc; 

bộ tiền lọc bụi cặn; bộ lọc tách sol dầu; bộ lọc than cacbon hoạt tính và phụ kiện. 

 01 máy phát điện: công suất máy: 20 kW/25 kVA. 

- Công việc 2.5. Khởi động: kiểm tra, thử tải; vận hành hệ thống đƣờng ống 

thu gom, dẫn bùn về bể nén bùn và xác định các thông số cơ bản của quá trình nén 

bùn 

- Công việc 2.6. Khởi động: kiểm tra, thử tải; vận hành bể phân hủy bùn và 

xác định các thông số cơ bản của quá trình 

- Công việc 2.7. Vận hành túi chứa, máy nén, thiết bị tách ẩm cho biogas, máy 

phát điện biogas 20 kW và xác định các điều kiện tối ƣu để sử dụng điện tái tạo cho 

Công ty 

- Công việc 2.8. Xây dựng quy trình vận hành mô hình phân hủy bùn; thu hồi, 

làm sạch, lƣu trữ, tách ẩm khí sinh học; sử dụng biogas cho máy phát điện 

Sau khi xây dựng mô hình phân hủy bùn, thu hồi và làm sạch khí sinh học và 

phát điện theo các công việc nêu trên, tiến hành vận hành và phát điện từ mô hình 

với công suất 20 kW liên tục tự động, cụ thể: 

+ Vận hành thử nghiệm và hiệu chỉnh các thiết bị trong mô hình 

+ Vận hành ổn định và kết hợp hƣớng dẫn vận hành mô hình cho cán bộ của 

Công ty 

Các bƣớc vận hành mô hình phân hủy bùn, thu hồi, làm sạch khí sinh học và 

phát điện hàng ngày nhƣ sau: 

+ Bơm bùn từ bể chứa bùn của nhà máy vào bể nén bùn 2 mẻ/ngày; Sau thời 

gian lắng bùn, phần bùn dƣới đáy bể nén đƣợc bơm bơm vào 2 bể phân hủy bùn; 

nƣớc đƣợc tách ra nhờ các van điện từ (đóng mở tự động theo thời gian lắng, độ cao 

mực nƣớc và nồng độ MLSS thông qua các cảm biến) và tự chạy về hố gom nƣớc 

thải đầu vào của HTX nƣớc thải tập trung tại nhà máy. 

+ Bể phân hủy bùn đƣợc khuấy trộn nhờ cánh khuấy gắn với động cơ theo thời 

gian cài đặt sẵn (tốc độ khuấy có thể đƣợc điều khiển bằng biến tần); Theo dõi các 

thông số về nhiệt độ, độ pH thông qua các cảm biến liên tục truyền dữ liệu về. 

+ Bùn tại bể phân hủy đƣợc tính toán theo thời gian lƣu và định kỳ đƣợc bơm 

bơm về nhà ủ phân compost với lƣu lƣợng nhất định.  

+ Đo lƣợng khí biogas sinh ra hàng ngày thông qua đo thể tích túi chứa (bằng 

đồng hồ khí).  

+ Làm sạch khí biogas. 

+ Vận hành máy nén khí, máy tách ẩm. 

+ Vận hành máy phát điện, đấu điện phục vụ phát điện khu nhà điều hành tại 

nơi đặt hệ thống. 

+ Theo dõi kiểm soát, vận hành và bảo dƣỡng toàn bộ hệ thống mô hình. 

+ Đánh giá hiệu quả phân hủy bùn trên mô hình. 

+ Đánh giá hiệu quả quy trình làm sạch khí biogas trên hệ mô hình. 

2.2.3. Nội dung 3. Xây dựng quy trình công nghệ làm sạch khí sinh học đạt tiêu 

chuẩn làm nhiên liệu phát điện 

Công việc 3.1. Nghiên cứu thiết lập các thông số vận hành của thiết bị làm 

sạch khí HGRPB 

- Địa điểm thực hiện: tại phòng thí nghiệm của Trung tâm Công nghệ môi 

trƣờng tại Đà Nẵng. 
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- Nội dung nghiên cứu: nghiên cứu thiết lập các thông số vận hành thiết bị làm 

sạch khí HGRPB trong phòng thí nghiệm (xem Hình 2.7). 

 

 

 

 
Hình 2.7. Các thí nghiệm thiết lập các thông số vận hành của thiết bị làm sạch biogas 

Thí nghiệm 4: 

Thiết lập QG 

QG = 2,5; 3,0;     

3,5; 5,0 l/phút  

QG/QL: từ kêt quả 

TN2 

 

: từ kêt quả TN3 CKOH: từ kêt quả 

TN1 

 

Thí nghiệm 3: 

Thiết lập tốc độ 

quay của thiết bị 

HGRPB 
 

QG = 2,5 l/phút

  

QG/QL: từ kêt quả 

TN2 

 

 = 600; 900; 

1200; 1500 

vòng/phút 

CKOH: từ kêt quả 

TN1 

 

Thí nghiệm 2: 

Thiết lập tỷ lệ 

QG/QL 

QG = 2,5 l/phút

  

QG/QL = 12,5; 17; 

29; 62,5 
 = 600 

vòng/phút 

CKOH: từ kêt quả 

TN1 

Thí nghiệm 1: 

Thiết lập nồng độ 

dung dịch CKOH 

QG = 2,5 l/phút

  

QG/QL = 29  = 600 vòng/phút CKOH = 0,00001; 

0,0001; 0,001; 

0,01 M 
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Trong đó:  

+ CKOH: nồng độ của dung dịch hấp thụ KOH (M); 

+ GG/QL: tỉ lệ giữa lƣu lƣợng khí biogas và lƣợng dung dịch hấp thụ; 

+ : tốc độ quay của thiết bị làm sạch khí biogas HGRPB (vòng/phút); 

+ QG: tốc độ khí biogas đi qua thiết bị làm sạch theo đơn vị thời gian (lít/phút) 

- Các bƣớc tiến hành nhƣ sau: 

+ Thiết lập các thông số vận hành cho HGRPB nhƣ trong Hình 2.7. 

+ Vận hành hệ làm sạch khí biogas, thu mẫu biogas trƣớc và sau khi làm sạch 

bằng thiết bị HGRPB trong túi chứa mẫu chuyên dụng để phân tích hàm lƣợng các 

thông số H2S và CO2. 

+ Kiểm tra sự thay đổi pH của dung dịch hấp thụ theo thời gian xử lý. 

+ Từ kết quả phân tích hàm lƣợng H2S và CO2 trong biogas trƣớc và sau làm 

sạch để: 

 Đánh giá hiệu quả làm sạch của thiết bị 

 Đánh giá hiệu suất thu hồi khí CH4. 

 Đánh giá chất lƣợng khí biogas sau khi làm sạch theo tiêu chuẩn làm nhiên 

liệu phát điện (xem Bảng 1.4). 

Quy trình làm sạch khí biogas trong PTN đƣợc trình bày ở Hình 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.8. Quy trình làm sạch khí biogas của trong phòng thí nghiệm 

Công việc 3.2. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả quy trình làm sạch khí 

biogas trong hệ thống mô hình để phục vụ nhu cầu phát điện 

- Địa điểm thực hiện: tại vị trí lắp đặt mô hình nghiên cứu tại Công ty Bia Sài 

Gòn - Miền Trung 

- Công việc 3.2.1. Khảo sát hàm lƣợng CH4, H2S, SOx, CO, CO2, O2, NH3 và 

NOx trong mẫu khí biogas trƣớc và sau khi làm sạch 

- Công việc 3.2.2. Đánh giá hiệu quả làm sạch khí biogas của thiết bị HGRPB 

- Công việc 3.2.3. Hiệu chuẩn và hoàn thiện quy trình làm sạch khí biogas 

- Công việc 3.2.4. Đánh giá lại hiệu quả làm sạch khí biogas sau khi hiệu 

chuẩn, hoàn thiện 

- Các công việc trên đƣợc thực hiện cụ thể nhƣ sau: 

+ Thiết lập các thông số: CKOH (M);  (vòng/phút); QG (lít/phút) và QG/QL cho 

thiết bị HGRPB dựa trên kết quả của Công việc 3.1. 

+ Vận hành hệ làm sạch khí biogas, thu mẫu biogas trƣớc và sau khi làm sạch 

bằng thiết bị HGRPB trong túi chứa mẫu chuyên dụng để phân tích hàm lƣợng các 

thông số H2S và CO2. Đồng thời test nhanh chất lƣợng biogas trƣớc và sau khi làm 

 

 

Van điều  

chỉnh QL 

 

 

 

 

 

 

 

Biogas sạch  

(Đo nồng độ 

CO2, H2S) 

 

Chứa chất 

lỏng 

Van điều  

chỉnh QG  

 

Biogas tạp 

(Đo nồng độ 

CO2, H2S) 
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sạch bằng thiết bị đo nhanh GFM 406 (Gas Data, UK) tại hiện trƣờng. 

+ Khảo sát hàm lƣợng CH4, H2S, CO, CO2 trong mẫu khí biogas trƣớc và sau 

khi làm sạch. 

- Hiệu chuẩn quy trình làm sạch khí biogas để thu đƣợc bộ thông số tối ƣu về 

hiệu suất làm sạch khí biogas cho mục đích phát điện và lợi ích về mặt kinh tế. 

Mẫu biogas cũng đƣợc gửi đi kiểm định đối chứng tại đơn vị có năng lực. 

2.2.4. Nội dung 4. Nghiên cứu quy trình sản xuất phân bón hữu cơ đạt tiêu 

chuẩn theo Mục 3, phụ lục V, Nghị định 108/2017/NĐ-CP, ngày 20 tháng 9 

năm 2017 của Chính phủ  

- Công việc 4.1.1. Nghiên cứu đánh giá thành phần chất dinh dƣỡng, yếu tố đa 

lƣợng trong bùn sau hệ thống biogas: lấy mẫu bùn và phân tích các yếu tố dinh 

dƣỡng chủ yếu: Nitơ tổng số, Kali tổng số, Phospho tổng số, Acid humic, Acid 

Fulvic, N-NH4
+
, N-NO3

-
; hàm lƣợng các chất hữu cơ: Cacbon hữu cơ, Tỉ lệ C/N, 

Bazơ trao đổi. 

- Công việc 4.1.2. Nghiên cứu đánh giá thành phần chất dinh dƣỡng, yếu tố vi 

lƣợng trong bùn sau hệ thống biogas: lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu dinh dƣỡng 

vi lƣợng: Kẽm (Zn), Mangan (Mn), Bo, Molipden (Mo), Sắt (Fe), Clo, Đồng (Cu); 

chỉ tiêu dinh dƣỡng trung lƣợng: Magie (Mg), Canxi (Ca), Natri (Na). 

Mẫu bùn sau biogas này cũng đã đƣợc gửi đi kiểm định đối chứng tại đơn vị 

có năng lực. Đồng thời, để đảm bảo tính khách quan của số liệu, nhóm nghiên cứu 

đã tiến hành lấy thêm mẫu bùn sau biogas tại nhà máy bia Sài Gòn - Mê Linh tại 

đƣờng Võ Văn Kiệt, xã Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội và phân tích các chỉ 

tiêu nhƣ đã nêu ở trên. 

Công việc 4.2. Nghiên cứu xử lý loại nƣớc và các khí độc, chất độc trong 

bùn sau hệ thống biogas 

- Công việc 4.2.1. Nghiên cứu xử lý loại nƣớc, điều chỉnh độ ẩm bùn thích 

hợp cho sản xuất phân bón hữu cơ: lựa chọn thiết bị loại nƣớc, đánh giá hiệu quả 

loại nƣớc theo các chi tiêu: Nito tổng số, Kali tổng số, Phospho tổng số, Acid 

humic, Acid Fulvic, Cacbon hữu cơ, Độ ẩm và pH. 

- Công việc 4.2.2. Nghiên cứu xử lý các khí độc trong bùn: lấy mẫu và phân 

tích thành phần các khí trong bùn sau biogas: CO, NO2, SO2, H2S, CH4, CO2, NO, 

O2, O3. So sánh kết quả thu đƣợc với Tiêu chuẩn vệ sinh lao động (Theo QĐ số 

3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002) và xử lý chỉ tiêu khí có nồng độ cao hơn 

giới hạn cho phép. Đánh giá hiệu quả xử lý khí độc thông qua sự thay đổi tính chất 

lý, hóa học, sinh học của các nguồn nguyên liệu trƣớc và sau khi ủ có bổ sung chế 

phẩm VSV và đối chứng không sử dụng chế phẩm VSV (Nito tổng số, Kali tổng số, 

Phospho tổng số, Acid humic, Acid Fulvic, Cacbon hữu cơ, Độ ẩm, pH, H2S, 

Coliforms, Salmonella); và độ hoai mục của phân ủ: đo nhiệt độ sản phẩm và độ an 

toàn của sản phẩm đƣợc đánh giá theo các phƣơng pháp xác định khả năng nảy 

mầm và thu sinh khối cây cải. 

- Công việc 4.2.3. Nghiên cứu xử lý các chất độc trong bùn: lấy mẫu và phân 

tích các yếu tố gây độc trong bùn, bao gồm: Arsen (As), Thủy ngân (Hg), Chì (Pb), 

Cadimi (Cd), Xianua (CN), Coliform, Ecoli, Salmonella. Đề xuất giải pháp xử lý 

chất độc trong bùn sau biogas. 

Công việc 4.3. Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm phân hữu cơ từ bùn sau 

hệ thống biogas 

- Công việc 4.3.1. Nghiên cứu điều kiện pH ảnh hƣởng trong quá trình xử lý 

- Công việc 4.3.2. Nghiên cứu điều kiện nhiệt độ ảnh hƣởng trong quá trình 
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xử lý 

- Công việc 4.3.3. Nghiên cứu yếu tố thời gian ảnh hƣởng quá trình xử lý 

- Công việc 4.3.4. Nghiên cứu yếu tố tỉ lệ C/N trong quá trình xử lý 

- Công việc 4.3.5. Nghiên cứu bổ sung vi sinh vật chuyển hóa các chất hữu cơ 

hỗ trợ trong quá trình xử lý 

- Công việc 4.3.6. Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm phân hữu cơ sinh học 

Ở nội dung công việc này cần sản xuất đƣợc 100 tấn phân bón hữu cơ đảm bảo 

chất lƣợng theo tiêu chuẩn tại mục 3, phụ lục V của Nghị định 108/2017/NĐ-CP, 

ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ (Hàm lƣợng hữu cơ ≥ 20%, độ ẩm ≤ 

30%; tỉ lệ C/N ≤ 12%;  pHH20 ≥ 5) nhƣ đã đăng ký trong Thuyết minh đề tài. Ngoài 

ra, chất lƣợng phân bón hữu cơ cũng cần phải có chất lƣợng đảm bảo theo các tiêu 

chuẩn hiện hành, bao gồm: Nghị định số 84/2019/NĐ - CP ngày 14/11/2019 về 

quản lý phân bón và QCVN 01-189:2019/BNNPTNT về chất lƣợng phân bón. 

Chất lƣợng phân của mỗi đợt sản xuất đều đƣợc lấy mẫu ngẫu nhiên và kiểm 

tra chất lƣợng. Mẫu phân cũng đã đƣợc gửi đi kiểm định tại đơn vị có năng lực. 

Công việc 4.4. Thiết kế, xây dựng sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất 

phân hữu cơ từ bùn sau hệ thống biogas 

Từ những kết quả  nghiên cứu đã thu đƣợc trong Nội dung 4, tiến hành: 

- Thiết kế nhà xƣởng, mặt bằng sản xuất phân hữu cơ 

- Xây dựng sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất phân hữu cơ: trong đó làm rõ 

phạm vi, điều kiện áp dụng; Yêu cầu về mặt bằng, nhà xƣởng, thiết bị, dụng cụ, 

nguyên vật liệu và mô tả rõ các bƣớc thực hiện quy trình. 

Công việc 4.5. Thử nghiệm phân hữu cơ từ bùn sau hệ thống biogas trên 

một số loại cây rau 

- Công việc 4.5.1. Nghiên cứu thử nghiệm trong nhà lƣới ảnh hƣởng phân hữu 

cơ từ bùn trên cây rau ăn lá  

- Công việc 4.5.2. Nghiên cứu thử nghiệm trong nhà lƣới ảnh hƣởng phân hữu 

cơ từ bùn trên cây rau ăn củ 

- Công việc 4.5.3. Nghiên cứu thử nghiệm trong nhà lƣới ảnh hƣởng phân hữu 

cơ từ bùn trên cây rau ăn quả 

Ba công việc nghiên cứu thử nghiệm này đƣợc thực hiện tại nhà lƣới Viện 

Môi trƣờng Nông nghiệp từ tháng 01 đến tháng 02 năm 2020. Cây rau đƣợc gieo 

trong chậu kích thƣớc (D  R  C = 30  30  45 cm) chứa đất phù sa sông Hồng 

với khối lƣợng 20 kg đất khô/chậu. Thí nghiệm đƣợc bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, 

nhắc lại 5 lần với 2 công thức.  

- Công việc 4.5.4. Nghiên cứu thử nghiệm ngoài đồng ruộng ảnh hƣởng phân 

hữu cơ từ bùn trên cây rau ăn lá 

- Công việc 4.5.5. Nghiên cứu thử nghiệm ngoài đồng ruộng ảnh hƣởng phân 

hữu cơ từ bùn trên cây rau ăn củ 

- Công việc 4.5.6. Nghiên cứu thử nghiệm ngoài đồng ruộng ảnh hƣởng phân 

hữu cơ từ bùn trên cây rau ăn quả 

Ba thí nghiệm nghiên cứu thử nghiệm ngoài đồng ruộng này đƣợc bố trí theo 

khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 công thức và lặp lại 3 lần với diện tích 25m
2
/ô thí 

nghiệm/1 lần lặp. Địa điểm thí nghiệm: khối 15, phƣờng Khánh Xuân, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Công việc 4.6. Xây dựng mô hình ứng dụng phân hữu cơ từ bùn sau hệ 

thống biogas trên một số loại cây rau 

Diện tích mô hình: 01 ha/loại cây rau.  
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Địa điểm mô hình: thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Thời gian: 03 - 04/2020 

Công thức mô hình: công thức đối chứng (bón phân hữu cơ của địa phƣơng) 

và công thức mô hình (bón phân hữu cơ từ bùn sau biogas) 

Phƣơng pháp: lựa chọn từ 1-2 khu vƣờn của hộ nông dân đã trồng rau để thực 

hiện mô hình. Kỹ thuật chăm sóc, làm cỏ, thuốc BVTV nhƣ quy trình đang áp dụng 

với cây rau tại địa phƣơng. 

Giống rau thí nghiệm mô hình: Rau cải, đậu cô ve, su hào 

- Công việc 4.6.1. Ứng dụng phân hữu cơ từ bùn trên cây rau ăn lá quy mô 1 

ha (cải bẹ xanh mỡ)   

- Công việc 4.6.2. Ứng dụng phân hữu cơ từ bùn trên cây rau ăn củ quy mô 1 

ha (Su hào Hàn Quốc B52) 

- Công việc 4.6.3. Ứng dụng phân hữu cơ từ bùn trên cây rau ăn quả quy mô 1 

ha (Đậu côve  F1 01) 

Công việc 4.7. Đề xuất quy trình sử dụng phân hữu cơ sau hệ thống 

biogas cho cây rau 

Từ dữ liệu về mô hình sử dụng phân hữu cơ từ bùn sau biogas trên một số loại 

rau để xây dựng quy trình sơ bộ về sử dụng phân hữu cơ từ bùn sau hệ thống biogas 

trên một số loại cây rau. 

2.2.5. Nội dung 5. Tổng hợp dữ liệu đánh giá hiệu quả kinh tế và khả năng 

nhân rộng mô hình  

- Công việc 5.1.1. Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của mô hình 

- Mức độ khả thi của hệ thống 

- Xác định hiệu quả đầu tƣ, các chi phí đầu tƣ và lợi nhuận mang lại sau khi 

triển khai dự án nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế 

+ Tính toán các chi phí đầu tƣ ban đầu của dự án: 

 Chi phí cho nguyên liệu và vị trí lắp đặt hệ thống  

 Chi phí cho tiền xử lý bùn theo theo phƣơng pháp tối ƣu đƣợc lựa chọn. 

 Chi phí đầu tƣ hệ thống phân hủy bùn  

 Chi phí cho hệ thống làm sạch khí biogas  

 Chi phí và lợi nhuận làm phân hữu cơ từ bùn sau phân hủy 

 Chi phí cho máy phát điện  

+ Tính toán các chí phí vận hành và bảo dƣỡng hàng năm:  

 Chi phí điện năng 

 Chi phí hóa chất 

 Chi phí nƣớc sạch 

 Chi phí nhân công 

 Chi phí bảo dƣỡng thay thế 

 + Xác định các giá trị kinh tế, môi trƣờng, xã hội do dự án mang lại 

 Hiệu quả kính tế 

- Phân tích dựa trên quy mô của hệ thống (quy mô lớn sẽ giảm chi phí đầu tƣ), 

thời gian đầu tƣ, chất lƣợng nguồn nguyên liệu . 

- Lợi nhuận thu đƣợc từ việc sử dụng điện năng, bán sản phẩm thứ cấp nhƣ 

phân compost. 

Các lợi ích không thể lƣợng hóa đƣợc bao gồm: sự thúc đẩy phát triển kinh tế, 

tác động đến môi trƣờng, xã hội. 

- Công việc 5.1.2. Hoàn thiện quy trình vận hành, bảo trì, bảo dƣỡng của mô 

hình 
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Quá trình báo cáo chế độ bảo dƣỡng thời gian bảo dƣỡng nhà sản xuất yêu 

cầu, hoặc bảo dƣỡng dƣỡng theo định kỳ hoặc có sự cố hỏng hóc trong quá trình 

vận hành hệ thống. Nội dung nghiên cứu đƣợc thiết lập theo từng hạng mục thiết bị 

lần lƣợt theo dây chuyền công nghệ quá trình vận hành. 

1. Bể tiền xử lý, bể phân hủy các thiết bị đi kèm 

2. Đồng hồ đo lƣu lƣợng 

3. Túi chứa biogas thô và tinh 

4. Thiết bị làm sạch khí HGRPB và các bộ phận liên quan 

5. Bồn biogas, bồn điều áp và các thiết bị đi kèm 

6. Máy phát điện 

7. Tủ điện điều khiển vận hành mô hình 

- Công việc 5.1.3. Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình 

Từ việc xác định chi phí đầu tƣ và lợi nhuận mang lại sau khi triển khai dự án 

ở mục 5.1.1. Nhóm nghiên cứu thực hiện: 

- Phân tích dựa trên quy mô của hệ thống (quy mô lớn sẽ giảm chi phí đầu tƣ), 

thời gian đầu tƣ, chất lƣợng nguồn nguyên liệu. 

- Lợi nhuận thu đƣợc từ việc sử dụng điện năng, bán sản phẩm thứ cấp nhƣ 

phân compost. 

- Các lợi ích không thể lƣợng hóa đƣợc bao gồm: sự thúc đẩy phát triển kinh 

tế, tác động đến môi trƣờng, xã hội. 

Công việc 5.2. Đánh giá khả năng nhân rộng mô hình 

 Nội dung nghiên cứu: 

- Thu thập các dữ liệu liên quan đến các tỉnh trong khu vực Tây nguyên: các 

nhà máy tƣơng tự có thể áp dụng công nghệ. 

- Dựa vào các số liệu tính toán đánh giá hiệu quả kinh tế của đề tài, kết hợp 

với các số liệu khảo sát, đánh giá khả năng nhân rộng mô hình dựa trên các tiêu chí 

sau: 

+ Lợi ích kinh tế do đề tài mang lại. 

+ Hiệu quả về môi trƣờng mang lại. 

+ Hƣởng lợi từ chính sách khích lệ trong xử lý chất thải, làm sạch môi trƣờng 

để tái sinh năng lƣợng. 

2.2.6. Nội dung 6. Đào tạo cán bộ vận hành, quảng bá sản phẩm và chuẩn bị 

các bƣớc để chuyển giao cho đơn vị tiếp nhận 

Công việc 6.1. Soạn thảo, đào tạo cán bộ vận hành, quảng bá sản phẩm 

- Công việc 6.1.1. Soạn thảo tài liệu hƣớng dẫn vận hành 

- Công việc 6.1.2. Đào tạo cán bộ vân hành 

Công việc 6.2. Xây dựng giáo trình, tổ chức tập huấn và thực hành để 

chuẩn bị chuyển giao cho các đơn vị tiếp nhận  

Soạn thảo 02 giáo trình (hƣớng dẫn vận hành) bao gồm tất cả các hồ sơ 

chuyển giao công nghệ và hƣớng dẫn sử dụng công nghệ. Tổ chức 01 buổi tập huấn 

và thực hành để chuẩn bị chuyển giao cho các đơn vị tiếp nhận. 

2.2.7. Nội dung 7. Chuyển giao cho đơn vị tiếp nhận: Công ty Cổ phần Bia Sài 

Gòn - Miền Trung 

- Mục tiêu: Chuyển giao cho đơn vị tiếp nhận các kỹ thuật vận hành cũng nhƣ 

cách bảo dƣỡng hệ thống, nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả. 

- Địa điểm thực hiện: tại Công ty Bia Sài Gòn-Miền Trung. 
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2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Để tiến hành nội dung nghiên cứu đƣa ra ở trên, nhóm nghiên cứu đã sử dụng 

các phƣơng pháp nhƣ sau: 

2.3.1. Phƣơng pháp điều tra khảo sát 

Nhóm nghiên cứu thực hiện khảo sát, thu thập thông tin tại các nhà máy sản 

xuất…liên quan đến tình hình phát sinh và xử lý bùn thải; tình hình sản xuất và sử 

dụng khí sinh học (biogas) với các nội dung đã trình bày trong Mục 2.2.1. Nội dung 

phiếu điều tra khảo sát nhƣ trong Hình 2.9. 

  
Hình 2.9. Phiếu khảo sát  của nghiên cứu 

Cỡ mẫu đƣợc lựa chọn để phóng vấn bằng bảng hỏi (Hình 1.10) là 120 doanh 

nghiệp thuộc 5 tỉnh Tây Nguyên, cụ thể: Lâm Đồng: 16 doanh nghiệp; Kon Tum: 

21 doanh nghiệp; Gia Lai: 28 doanh nghiệp; Đắk Nông: 33 doanh nghiệp và Đắk 

Lắk: 22 doanh nghiệp. 

Sau đó, từ kết quả trả lời bảng hỏi, nghiên cứu tiến hành chuyến công tác 12 

ngày tại 5 tỉnh Tây Nguyên để khảo sát trực tiếp. Các cá nhân đƣợc phỏng vấn tại 

mỗi doanh nghiệp có thể là: Ban Giám đốc, Trƣởng Chi nhánh, cán bộ QA/QC, cán 

bộ Quản lý môi trƣờng của doanh nghiệp, cán bộ vận hành hệ thống xử lý nƣớc 

thải, …. Nhìn chung, thông tin đƣợc cung cấp theo phiếu khảo sát mang tính khách 

quan và sử dụng đƣợc để làm định hƣớng biện luận cho tiềm năng áp dụng mô hình 

phân hủy bùn kị khí thu hồi khí sinh học phát điện và sản xuất phân bón hữu cơ nhƣ 

mục tiêu mà đề tài TN18/C07 đã đề ra. 

Tại mỗi tỉnh, nhóm nghiên cứu cũng sẽ thu thập thông tin về hiện trạng quản 

lý bùn thải cũng nhƣ xử lý bùn thải của các doanh nghiệp thông qua việc liên hệ với 

các cán bộ quản lý tại Sở Tài nguyên môi trƣờng, phòng Tài nguyên môi trƣờng 

huyện. Đây cũng là 1 căn cứ quan trọng để nhóm nghiên cứu khoanh vùng các 

doanh nghiệp để khảo sát trực tiếp. 
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2.3.2. Phƣơng pháp kế thừa và tổng hợp tài liệu 

- Trong quá trình thực hiện đề tài nhóm nghiên cứu đã kế thừa và phát triển 

các thông tin liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu từ các công trình nghiên cứu trƣớc 

đây tại Việt Nam cũng nhƣ trên thế giới. Các công trình này đã đƣợc công bố trên 

các tạp chí, sách, luận văn, luận án và thông tin trên website và đƣợc liệt kê đầy đủ 

trong danh mục Tài liệu tham khảo.  

- Toàn bộ tài liệu đƣợc sử dụng trong nghiên cứu đều đƣợc tra cứu thông qua 

hệ thống website và trang điện tử uy tín trong và ngoài nƣớc nhƣ: 

+ Thƣ viện số của của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với 

hàng trăm tạp chí và nhà xuất bản uy tín, trong đó hàng nghìn công trình nghiên cứu 

và đầu sách đƣợc cập nhật mới nhất về lĩnh vực nghiên cứu trên thế giới 

(http://elib.isivast.org.vn) mà nhóm nghiên cứu có thể tiếp cận đƣợc. 

+Thƣ viện số của Trƣờng Đại học Quốc gia Đài Loan 

(http://www.lib.ntu.edu.tw/en), các trƣờng đại học của cũng nhƣ các tạp chí uy tín 

trong nƣớc.  

- Ngoài những số liệu sơ cấp thu đƣợc từ khảo sát, số liệu thứ cấp đƣợc thu 

thập từ các trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân, Chi cục thống kê, Sở tài 

nguyên và môi trƣờng của các tỉnh. Các tài liệu đã thu thập đƣợc bao gồm : 

- Thông tin về các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh (lĩnh vực 

kinh doanh, công suất hoạt động…); 

- Niên giám thống kê của tỉnh trong các năm 2015, 2016, 2017, 2018. 

- Các báo cáo liên quan đến tình hình kinh tế, xã hội của các tỉnh. 

2.3.3.  Phƣơng pháp chuyên gia 

Nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài tham khảo và trao đổi với những chuyên gia 

đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài nhằm củng cố kinh nghiệm và kế 

thừa kiến thức sâu rộng làm tăng khả năng thành công của đề tài.  

+ Các chuyên gia quốc tế: Học Viện Kỹ thuật môi trƣờng, Đại học Quốc gia 

Đài Loan, thành phố Đài Bắc, Đài Loan, tổ chức phối hợp cùng nhóm nghiên cứu 

trong đề tài này. 

+ Các chuyên gia trong nƣớc: các Viện khoa học, tổ chức có nhiều kinh 

nghiệm và nghiên cứu trong lĩnh vực chạy khí biogas phát điện tại Việt Nam. 

2.3.4. Phƣơng pháp khảo sát thực địa và lấy mẫu 

a. Lấy mẫu bùn từ hệ thống XLNT và mẫu bùn sau biogas 

Các phƣơng pháp sử dụng để lấy mẫu và bảo quản mẫu bùn dựa theo: 

- TCVN 6663 - 13:2015. Phần 13: Hƣớng dẫn lấy mẫu bùn nƣớc, bùn nƣớc 

thải và bùn liên quan.  

- TCVN 6663 - 15:2004 - Hƣớng dẫn bảo quản và xử lý mẫu bùn và trầm tích.  

Mẫu bùn thực nghiệm đƣợc lấy tại khu vực tách nƣớc của trạm XLNT của 

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung. Mẫu thực nghiệm đƣợc lấy tại bể chứa 

bùn kị khí bằng xô lấy mẫu (Hình 2.10). Mẫu bùn sau khi lấy đƣợc chứa trong bao 

chứa đƣợc sản suất bằng chất liệu polyethylen (Hình 2.11). Mẫu sau đó đƣợc bảo 

quản trong thùng bảo ôn trong khoảng nhiệt độ 4 
o
C (Hình 2.12).    

Mẫu bùn sau biogas đƣợc lấy tại đầu ra của đƣờng ống bơm, lấy lặp lại 3 lần 

và mẫu đƣơc để trong bình thuỷ tinh tối màu, có nút vặn kín. Mẫu đƣợc bảo quản và 

chuyển về phòng thí nghiệm. Tại phòng thí nghiệm mẫu đƣợc bảo quản trong tủ 

lạnh tại nhiệt độ 4
 o

C.  

 
 

http://elib.isivast.org.vn/
http://www.lib.ntu.edu.tw/en
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Hình 2.10. Dụng cụ lấy mẫu bùn 

thí nghiệm 

Hình 2.11. Túi PE sử dụng 

để chứa mẫu bùn 

Hình 2.12. Thùng bảo ôn 

bảo quản bùn 

b. Lấy mẫu khí  

- Mẫu không khí đƣợc lấy tại khu vực bơm bùn của nhà máy. Phƣơng pháp lấy 

và bảo quản mẫu khí trong bùn sau biogas đƣợc trình bày trong Bảng 2.7. 

- Hàm lƣợng CH4, H2S, CO2 và O2 trong mẫu khí biogas tại túi chứa biogas 

thô và túi chứa biogas tinh đƣợc đo bằng thiết bị đo nhanh GFM 406 (Gas Data, 

UK) tại hiện trƣờng (Hình 2.13). 

 

 

 

Hình 2.13. Đo thành phần khí biogas bằng thiết bị đo nhanh GFM 406 

Đồng thời mẫu khí biogas đƣợc thu lại trong túi chứa mẫu chuyên dụng (túi 

Tedlar, 1 lít, Cel,Mỹ) với tần suất 7 ngày/lần, để phân tích hàm lƣợng các thông số 

CH4, H2S, SOx, CO, CO2, O2, NH3 và NOx  bằng máy sắc ký khí GC với đầu dò FID 

và TCD, tại phòng thí nghiệm của Trung tâm CNMT tại Đà Nẵng, nhằm đảm bảo 

tính chính xác cho số liệu (xem Hình 2.14). 

  
Hình 2.14. Thu mẫu khí biogas vào túi Tedlar 

c. Lấy mẫu phân bón kiểm tra chất lượng 

Khi quá trình ủ kết thúc, tiến hành đảo trộn đều khối ủ từ trên xuống dƣới và 

từ trong ra ngoài. Mẫu đƣợc lấy tại 5 điểm theo đƣờng chéo, mỗi điểm 1,0 kg, trộn 

đều rồi rút ra 01kg, mẫu đƣợc gửi cơ quan, đơn vị có chức năng phân tích theo quy 

định.   

Túi Tedlar Lấy mẫu biogas 
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2.3.5. Phƣơng pháp phân tích phòng thí nghiệm 

a. Phân tích mẫu bùn từ hệ thống XLNT và mẫu bùn sau biogas 

Mẫu bùn đƣợc phân tích trên các thiết bị tại PTN của Trung tâm CNMT tại Đà 

Nẵng, Viện Công nghệ môi trƣờng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam theo các phƣơng pháp chuẩn của Việt Nam cũng nhƣ trên thế giới đã ban hành 

nhƣ trình bày trong Bảng 2.4. 
Bảng 2.4. Các thông số và phương pháp phân tích thành phần bùn từ hệ thống XLNT 

TT Chỉ tiêu Phƣơng pháp phân tích 

1 pH TCVN 6492:2011 

2 TOC TCVN 6634 - 2000 

3 STOC TCVN 6634 - 2000 

4 COD SMEWW 5200C:2012 

5 SCOD SMEWW 5200C:2012 

6 TS SMEWW 2540D:2012 

7 VS SMEWW 2540 E 

8 T-N TCVN 6624-2-2000 

9 Độ ẩm TCVN 1867-2001 

10 Ca US EPA Method 3050B + ASTM D511-03 

11 Mg US EPA Method 3050B +  ASTM D 511-03B 

12 Fe US EPA Method 3050B +  ASTM D 1068-05A 

13 Cu TCVN 6193-1996 

14 As 
US EPA Method 3050B +  SMEWW 3113B-As:2012 (tuyệt đối) 

US EPA Method 1311 – SMEWW 3113B - As : 2012 (ngâm chiết) 

15 Zn 
US EPA Method 3050B +  SMEWW 3111B-Zn:2012 (tuyệt đối) 

US EPA Method 1311 – SMEWW 3111B - Zn : 2012 (ngâm chiết) 

16 Cd 
US EPA Method 3050B +  SMEWW 3113B-Cd:2012 (tuyệt đối) 

US EPA Method 1311 – SMEWW 3113B - Cd : 2012 (ngâm chiết) 

17 Pb 
US EPA Method 3050B +  SMEWW 3113B-Pb:2012 (tuyệt đối) 

US EPA Method 1311 – SMEWW 3113B - Pb : 2012 (ngâm chiết) 

18 Ba 
US EPA Method 3050B +  SMEWW 3113B-Ba:2012 (tuyệt đối) 

US EPA Method 1311 – SMEWW 3113B - Ba : 2012 (ngâm chiết) 

19 Ag 
US EPA Method 3050B +  SMEWW 3111B-Ag:2012 (tuyệt đối) 

US EPA Method 1311 – SMEWW 3111B - Ag : 2012 (ngâm chiết) 

20 Co 
US EPA Method 3050B +  SMEWW 3111B-Co:2012 (tuyệt đối) 

US EPA Method 1311 – SMEWW 3111B - Co : 2012 (ngâm chiết) 

21 Ni 
US EPA Method 3050B +  SMEWW 3111B-Ni:2012 (tuyệt đối) 

US EPA Method 1311 – SMEWW 3111B - Ni : 2012 (ngâm chiết) 

22 Se 
US EPA Method 3050B +  SMEWW 3113B-Se:2012 (tuyệt đối) 

US EPA Method 1311 – SMEWW 3113B - Se : 2012 (ngâm chiết) 

23 Hg 
US EPA Method 3050B +  SMEWW 3112B-Hg:2012 (tuyệt đối) 

US EPA Method 1311 – SMEWW 3112B - Hg : 2012 (ngâm chiết) 

24 Cr
6+

 
US EPA Method 3060A, TCVN 6658:2000 (tuyệt đối) 

US EPA Method 1311 + US EPA Method 7196 (ngâm chiết) 

25 CN
-
 

US EPA Method 9013A +  US EPA Method 9010C + US EPA 

Method 9014 (tuyệt đối) 

26 Tổng dầu 
US EPA Method 9071B (tuyệt đối) 

US EPA Method 1311,  TCVN 5070:1995 (ngâm chiết) 

27 Phenol 
US EPA Method 3550, 8270E (tuyệt đối) 

US EPA Method 1311, 8270E (ngâm chiết) 

28 Benzen 
US EPA Method 5021A +  US EPA Method 8270D (tuyệt đối) 

US EPA Method 1311, 8260C (ngâm chiết) 
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- Mẫu bùn sau biogas đƣợc phân tích theo các phƣơng pháp đƣợc trình bày 

trong Bảng 2.5 tại PTN của Viện Môi trƣờng nông nghiệp. Đối với mẫu bùn sau 

biogas đƣợc ép tách nƣớc, ngoài những chỉ tiêu trong Bảng 2.6, còn đƣợc phân tích 

thêm thông số pH và độ ẩm. 
Bảng 2.5. Các thông số và phương pháp phân tích thành phần bùn sau biogas 

TT Chỉ tiêu phân tích Phƣơng pháp phân tích 

I. Yếu tố dinh dƣỡng chủ yếu 

1 Nito tổng số TCVN 8557:2010 

2 Kali tổng số TCVN 8562:2010 

3 Phospho tổng số TCVN 8563 : 2010 

4 Acid humic TCVN 8561:2010 

5 Acid Fulvic TCVN 8561:2010 

6 N-NH4
+
 TCVN 6643: 2000 

7 N-NO3
-
 TCVN 6643: 2000 

II. Hàm lƣợng chất hữu cơ 

1 Cacbon hữu cơ TCVN 6642 : 2000 

2 Tỉ lệ C/N C: TCVN 6642 : 2000; N: TCVN 8557:2010 

3 Bazơ trao đổi TCVN 4621 : 2009 

III. Dinh dƣỡng trung lƣợng 

1 Magie (Mg) TCVN 6201:1995 

2 Canxi (Ca) TCVN 6201:1995 

3 Natri (Na) TCVN 6196-2:1996 

IV. Dinh dƣỡng vi lƣợng 

1 Kẽm (Zn) TCVN 6193:1996 

2 Mangan (Mn) TCVN 6002: 1995 (ISO 6333:1996) 

3 Bo TCVN 10679:2015 

4 Molipden (Mo) TCVN 9283:2018 

5 Sắt (Fe) TCVN 9283:2018 

6 Clo  

7 Đồng (Cu) TCVN 6196:1996  

V. Thông số khác 

1 pH TCVN 6492:2011 

2 Độ ẩm TCVN 4048:2011 

Đồng thời mẫu bùn từ hệ thống XLNT và bùn sau biogas đƣợc kiểm nghiệm 

đối chứng tại phòng Phân tích Chất lƣợng môi trƣờng, Trung tâm Nghiên cứu và 

Ứng dụng công nghệ môi trƣờng(VILAS 871 - VIMCERTS 136). 

- Các yếu tố gây độc trong mẫu bùn sau biogas đƣợc phân tích tại PTN của 

Viện Môi trƣơng nông nghiệp theo các phƣơng pháp ở Bảng 2.6. 
Bảng 2.6. Các thông số và phương pháp phân tích các yếu tố gây độc trong bùn sau biogas 

TT Chỉ tiêu phân tích Phƣơng pháp phân tích 

1 Arsen (As) TCVN 8467 : 2010(ISO 20280:2007) 

2 Thủy ngân (Hg) TCVN 7877:2008 

3 Chì (Pb) TCVN 6496:2009 

4 Cadimi (Cd) TCVN 6496:2009 

5 Xianua (CN) TCVN 6181:1996 

6 Coliform TCVN 6187-2:1996  

7 E.coli TCVN 6187-2:1996  

8 Salmonella TCVN 4829:2005 
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b. Phân tích mẫu khí  

- Các thông số, phƣơng pháp lấy và bảo quản mẫu, phân tích các khí độc trong 

mẫu bùn sau biogas đƣợc trình bày trong Bảng 2.7. Việc phân tích đƣợc thực hiện 

tại PTN của Viện Môi trƣờng nông nghiệp. 
Bảng 2.7. Phương pháp lấy, bảo quản mẫu và phân tích các khí độc trong bùn sau biogas 

TT Chỉ tiêu  Phƣơng pháp lấy và bảo quản mẫu Phƣơng pháp phân tích 

1 NO2 TCVN 6137:2009 TCVN 6137:2009  

2 SO2 TCVN 5971:1995 TCVN 5971:1995  

3 CO HD03-LM-CO HD07-PT-KHICO 

4 H2S MASA Method 701 MASA Method 701 

5 CH4 MASA Method 101 MASA Method 101 

6 CO2 TQKT-YHLĐ & VSMT 1993 TQKT-YHLĐ & VSMT 1993 

7 NO TCVN 6137:2009 TCVN 6137:2009 

8 O2 HDSG.14 HDSG.14 

9 O3 MASA Method 411 MASA Method 411 

- Các thông số CH4, CO, CO2, H2S và O2 trong biogas trƣớc và sau khi làm 

sạch đƣợc phân tích theo các phƣơng pháp trình bày trong Bảng 2.8 bằng máy sắc 

ký khí GC (GC 2010 Shimaszu, Nhật Bản) (xem Hình 2.15).  
Bảng 2.8. Các thông số và phương pháp phân tích thành phần biogas 

TT Chỉ tiêu phân tích Phƣơng pháp phân tích 

1 CH4 TCVN 8715:2011 

2 CO TCVN 5972:1995 

3 CO2 TCVN 3895-84 

4 H2S TCVN 10142:2013 

5 O2 TCVN 3756:1983 

 

 
 

Hình 2.15. Phân tích thành phần khí biogas bằng máy GC 

Bên cạnh đó, mẫu khí biogas trƣớc và sau khi làm sạch với bộ thông số kỹ 

thuật tối ƣu sẽ đƣợc lấy mẫu ngẫu nhiên và gửi đi kiểm nghiệm tại Phòng Phân tích 

Chất lƣợng môi trƣờng, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ môi 

trƣờng(VILAS 871 - VIMCERTS 136). 

Ngoài ra, hàm lƣợng H2S sau khi làm sạch còn đƣợc kiểm tra lại bằng phƣơng 

pháp so màu đo bằng UV-VIS (Phƣơng pháp xanh methylene). Hấp thụ khí H2S vào 

bình chứa dung dịch nƣớc kẽm axêtat (Sử dụng bơm Gilair) (xem Hình 2.16). Thêm 

axit dimetyl-p-phenylendiamin vào bình hứng để tạo leucometylen xanh, rồi oxy 

hóa thành metylen xanh bằng cách thêm ion sắt (III). Đo độ hấp thụ của phức ở 

bƣớc sóng 665 nm (xem Hình 2.17) với đƣờng chuẩn H2S sử dụng nhƣ trình bày 

trong Hình 2.18. 

Phân tích bằng máy GC Khối phổ CH4 
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Hình 2.16. Lấy mẫu khí biogas trước và sau làm sạch bằng bơm Gilair 

  

Hình 2.17. Các dung dịch màu đo H2S       

tại bước sóng 665 nm  

Hình 2.18. Đường chuẩn sử dụng                     

để đo nồng độ H2S ở bước sóng 665 nm 

c. Phân tích mẫu phân bón 

- Việc phân tích chất lƣợng phân hữu cơ từ bùn sau biogas đƣợc thực hiện tại 

PTN của Viện Môi trƣờng nông nghiệp theo các phƣơng pháp ở Bảng 2.9. 
Bảng 2.9. Các thông số và phương pháp phân tích phân hữu cơ từ bùn sau biogas 

TT Chỉ tiêu phân tích Phƣơng pháp phân tích 

1 Hữu cơ TCVN 9294:2012 

2 Độ ẩm TCVN 9297:2012 

3 pH H2O TCVN 5979:2007 

4 Tỉ lệ C/N C theo TCVN 9294 :2012 và N theo TCVN 8557:2010 

5 Axit humic TCVN 8561:2010 

6 Axit fulvic TCVN 8561:2010 

7 Arsen (As) TCVN 11403:2016 

8 Thủy ngân (Hg) TCVN 10676:2015 

9 Chì (Pb) TCVN 9290:2018 

10 Cadimi (Cd) TCVN 9291:2018 

11 Coliform TCVN 6848:2007 (ISO 7251:2005) 

12 Ecoli TCVN 6848:2007 (ISO 7251:2005) 

13 Salmonella TCVN  10780-1:2017 

Mẫu phân bón này cũng đƣợc gửi đi kiểm định tại Vinacert-Control. 

2.3.6. Phƣơng pháp thực nghiệm và xây dựng mô hình 

a. Phương pháp xây dựng mô hình 

Việc xây dựng mô hình nghiên cứu dựa trên thành phần chất lƣợng biogas 

sinh ra từ quá trình phân hủy yếm khí và mức độ làm sạch khí của thiết bị để đáp 

ứng yêu cầu đầu vào vận hành máy phát điện. Cơ sở tính toán thiết kế thiết bị làm 
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sạch khí sinh học dựa trên các tài liệu tham khảo: 

- Giáo trình Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải - tập 3, Trần Ngọc Chấn [73]. 

- Giáo trình Cơ sở công nghệ xử lý khí thải, Trần Hồng Côn, Đồng Kim Loan 

[74]. 

- Sổ tay Quá trình và thiết bị Công nghệ hóa chất - tập 1,2 [75, 76]. 

- TCVN 7957:2008: Thoát nƣớc - Mạng lƣới và công trình bên ngoài - Tiêu 

chuẩn thiết kế. 

- Xử lý nƣớc thải đô thi và Công nghiệp - Tính toán thiết kế công trình, Lâm 

Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Phƣớc Dân [77]. 

b. Phương pháp ủ compost 

Sử dụng chế phẩm vi sinh vật BIOEM của Viện Môi trƣờng nông nghiệp, 

đƣợc sản xuất từ các chủng VSV sinh enzyme ngoại bào (Bacillus sp., Streptomyces 

sp. và Saccharomyces sp.) có khả năng phân giải các hợp chất hydratcacbon, hợp 

chất phophat khó tan, protein, lipit, hợp chất nitơ liên kết, hợp chất chứa lƣu huỳnh; 

hợp chất chứa xyanua, mật độ tế bào vi sinh đạt mức  10
8
 CFU/g.  

Thành phần dinh dƣỡng phải bảo đảm cung cấp đủ các dinh dƣỡng cần thiết 

cho VSV sinh trƣởng và phát triển trong quá trình ủ. Các nguyên tố dinh dƣỡng 

quan trọng là N, P, K và C. Lƣợng nitơ cần thiết phải bổ sung đƣợc tính sao cho tỷ 

lệ C/N  đạt  25 - 30. Đạm bổ sung là urê (NH2)2CO hoặc sunfat amon (NH4)2SO4 

với liều lƣợng 0,1 - 0,2% trong các trƣờng hợp không có các nguồn hữu cơ khác. 

Nguồn lân có thể cung cấp dƣới dạng bột quặng với tỷ lệ 5% hoặc lân với tỷ lệ 1%. 

Kali đƣợc bổ sung dƣới dạng KCl với liều lƣợng 0,1- 0,2%. Nguồn các bon cung 

cấp cho VSV có thể sử dụng là rỉ đƣờng (mật mía) với tỷ lệ khoảng 0,5-1%.  

- Các bước tiến hành: 

+Chuẩn bị nguyên liệu: 

Bã thải sau biogas sau khi ép qua thiết bị ép trục vít có thể đƣợc trộn với 

nguyên liệu khác nhƣ bã nấm, mùn cƣa, tro...của nhà máy bia với mục đích làm 

giảm độ ẩm ban đầu, độ ẩm tốt nhất của nguyên liệu trƣớc khi ủ khoảng 50 - 55%. 

Nguyên liệu hữu cơ bổ sung này cần đƣợc xử lý cho đồng nhất về kích thƣớc (càng 

nhỏ càng tốt). Nếu pH hỗn hợp thấp cần bổ sung thêm một lƣợng CaCO3 (hoặc vôi 

bột) sao cho pH đạt > 7,5.  

+ Chuẩn bị dịch vi sinh vật: 

Dịch vi sinh vật sử dụng để xử lý cho 1 tấn nguyên liệu hữu cơ đƣợc chế biến 

theo công thức trong Bảng 2.10 bằng cách: trộn đều các thành phần vào thùng chứa 

và theo thứ tự sau: cho rỉ đƣờng vào nƣớc, trộn sao cho tan hết, sau đó cho chế 

phẩm VSV vào trộn đều. 
Bảng 2.10. Công thức chế biến dịch vi sinh vật để xử lý 01 tấn nguyên liệu hữu cơ 

TT Nguyên, vật liệu Đơn vị tính Số lƣợng 

1 Chế phẩm vi sinh vật kg 0,2 

2 Rỉ đƣờng kg 5,0 - 7,0 

3 Nƣớc sạch lít 10 - 15 

+ Phối trộn nguyên liệu và dung dịch vi sinh vật: 

Sử dụng bình tƣới phun đều dịch VSV đã chuẩn bị ở trên lên nguyên liệu hữu 

cơ đã đƣợc chuẩn bị sẵn sau đó sử dụng thiết bị đảo trộn đều.  

+ Ủ nguyên liệu: 

Hỗn hợp sau khi phối trộn có độ ẩm 50 - 55% đƣợc chuyển đến vị trí ủ có mái 

che tạo thành các luống ủ có chiều cao không vƣợt 120 cm và chiều rộng từ 120 -

140 cm. Kiểm tra mức độ sinh trƣởng phát triển của VSV trong các ngày tiếp theo. 
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Khối ủ đƣợc coi là bảo đảm khi nhận thấy dấu hiệu hoạt động của VSV (sinh khối 

VSV tạo các lớp màu trắng đồng nhất dạng sợi ngắn trên bề mặt và dƣới bề mặt 20-

30 cm, nhiệt độ khối ủ cao hơn nhiệt độ môi trƣờng ít nhất 20 
o
C. Sau 10 ngày tiến 

hành đảo trộn các luống ủ bằng thiết bị đảo trộn hoặc thủ công, đảm bảo sự phân tán 

đồng đều của sinh khối VSV trong cơ chất. Theo dõi tiếp sự hoạt động của VSV 

trong khối ủ, trong quá trình đảo trộn bổ sung thêm nƣớc vào với mục đích tránh để 

đống ủ bị khô. Sau 20 ngày kể từ khi ủ tiến hành tấp nguyên liệu thành khối lớn 

hoặc chuyển vào kho nguyên liệu đã xử lý. Nguyên liệu đƣợc sử dụng làm cơ chất 

hữu cơ cho sản xuất phân hữu cơ khi nhiệt độ của khối nguyên liệu cao hơn nhiệt độ 

môi trƣờng tối đa 0,5 
o
C.   

c. Phương pháp sử dụng vi sinh vật để kiểm soát khí H2S 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho VSV phân giải các hợp chất hữu cơ, trƣớc khi ủ 

đề nhóm nghiên cứu đã sử dụng nguyên liệu tro (tro sau đốt lò hơi) sẵn có tại Công 

ty để điều chỉnh độ ẩm của toàn khối nguyên liệu về độ ẩm 55%, một lƣợng vôi bột 

(0,1%) đƣợc bổ sung để điều chỉnh pH nguyên liệu lên hơi kiềm với mục đich hạn 

chế sự phát triển của quần thể vi sinh vật không có lợi có sẵn trong nguyên liệu và 

tạo đà cho các chủng VSV bổ sung vào phát triển (các chủng VSV trong chế phẩm 

thuộc nhóm ƣa ấm và ƣa nhiệt). Ngoài ra nhóm nghiên cứu còn sử dụng một lƣợng 

rỉ đƣờng, đạm ure bổ sung thêm vào đống ủ với mục đích cung cấp nguồn dinh 

dƣỡng để tạo đà cho vi sinh vật trong chế phẩm phát triển trong giai đoạn ban đầu.  

Hỗn hợp nguyên liệu sau khi phối trộn đƣợc chuyển đến vị trí ủ có mái che tạo 

thành các luống ủ có chiều cao  không quá 100 cm. Sau khi ủ 3 ngày có thể  nhận 

thấy bằng mắt thƣờng dấu hiệu hoạt động của vi sinh vật phân hủy chất hữu cơ 

(nguyên liệu xuất hiện lớp màu trắng đồng nhất trên bề mặt và dƣới bề mặt 20-30 

cm). Sau 5 ngày tiến hành đảo trộn các luống ủ bằng thiết bị đảo trộn hoặc thủ công 

với mục đích cung cấp oxy cho quá trình phát triển của VSV và đảm bảo sự phân 

tán đồng đều vi sinh vật trong cơ chất. Theo dõi tiếp sự hoạt động của VSV trong 

khối ủ, trong quá trình đảo trộn bổ sung thêm nƣớc (sử dụng bình tƣới) vào với mục 

đích tránh để đống ủ bị khô.  

d. Phương pháp xác định khả năng xử lý xyanua của vi sinh vật 

Lựa chọn chủng vi khuẩn thuộc nhóm Bacillus sp., Pseudomonas sp. và 

Sacaromyces sp. đƣợc lƣu giữ tại Viện Môi trƣờng Nông nghiệp. Các chủng vi 

khuẩn này có khả năng chuyển hoá hydratcacbon để đánh giá khả năng chuyển hoá 

xyanua. Vi khuẩn đƣợc nuôi cấy trên môi trƣờng làm giàu có chứa xyanua làm 

nguồn nitơ duy nhất. Môi trƣờng làm giàu bao gồm các chất sau: K2HPO4.2H2O - 

1,0 g/l; MgSO4.7H2O - 0,2 g/l; CaCl2.2H2O - 0,01 g/l; NaCl - 0,01 g/l; 

MnSO4.4H2O - 0,2 g/l; CuSO4.5H2O - 0,2 g/l và ZnSO4.7H2O - 0,2 g/l với pH 7.0. 

Cyanide (1 mM NaCN) và glucose (2 g/l) đã đƣợc khử trùng bộ lọc (kích thƣớc lỗ 

0,2 mm; Sartorius, Đức) trƣớc khi thêm vào môi trƣờng.  

Hàm lƣợng Cyanide đƣợc xác định bằng cách phƣơng pháp cải tiến của Fisher 

và Brown (1952). Một đƣờng cong hiệu chuẩn tuyến tính thu đƣợc với các dung 

dịch xyanua tiêu chuẩn nhƣ sau: aliquots (0,05 ml) dung dịch xyanua (sau khi ly 

tâm ở 15.000 g trong 10 phút ở 4 
o
C) đƣợc thêm vào 0,1 ml dung dịch chứa 0,5% 

(w / v) axit picric và Na2CO3 0,25M. Các dung dịch thu đƣợc đƣợc đặt trong bình 

sôi trong 5 phút, pha loãng thành 1 ml với 0,85 ml nƣớc cất và làm mát trong nƣớc 

máy trong 30 phút. Độ hấp thụ đƣợc đọc ở bƣớc sóng 520 nm so với dung dịch 

nƣớc cất và thuốc thử axit picric. 
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Hiệu quả phân hủy (DE) của vi khuẩn phân giải xyanua đƣợc tính toán nhƣ 

trong công thức sau đây: DE(%) = (Ic-Rc)/Ic100% 

Trong đó: Ic - Nồng độ ban đầu của xyanua (mg/l) 

                Rc - Nồng độ dƣ của xyanua (mg/l). 

e. Phương pháp đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố trong quá trình ủ compost  

Mô phỏng các đống ủ nhƣ ở Hình 2.19. Mỗi mô hình tƣơng ứng 01 đống ủ.  

  

Hình 2.19. Hình ảnh các đống ủ thí nghiệm tại Công ty 
- Nguyên liệu, cơ chất sử dụng cho các đống ủ nhƣ sau: 

+ Bã thải trồng nấm (tạo độ xốp và thông thoáng cho quá trình ủ, cơ chất nền). 

pH= 7,5 

+ Bột tro (hút và giữ phần nƣớc từ bùn thải). pH =8,4 

+ Than bùn (tạo thêm cơ chất), pH=5,8 

+ Bùn thải sau biogas (dạng huyền phù, d = 1,1 g/ml, pH = 7) 

+ Vôi bột (điều chỉnh pH). pH=8 - 9 

+ Chế phẩm vsv: chế phẩm BIOEM 

Tỉ lệ phối trộn: các nguyên vật liệu theo tỉ lệ  

1,5 m
3 

Bùn thải 
0,5 Tấn 

Bột tro, hoăc than bùn 

1,0 - 1,5 Tấn  

Bã nấm 

- Độ ẩm cơ chất sau phối trộn sẽ đạt 55-60% phù hợp cho quá trình ủ phân. 

Các thông số ban đầu của mô hình đống ủ compost nhƣ trong Bảng 2.11.  
Bảng 2.11. Khối lượng các nguyên liệu đầu vào của các đống ủ thí nghiệm 

Công thức ủ Đống ủ 1 Đống ủ 2 Đống ủ 3 

Bùn sau biogas 1,5 m
3
 1,5 m

3
 1,5 m

3
 

Bột tro 0,5 tấn   

Than bùn  0,5 tấn  

Bã nấm 1 tấn 1 tấn 1,5 tấn 

Kích thƣớc đống ủ 

(DRC) 

1,3  1,4  1,2 m 1,3  1,4  1,2 m 1,3  1,4  1,2 m 

pH 7,3 ± 0,3 6,2 ± 0,2 8,5 ± 0,3 

Tỉ lệ C/N 20,5 26,6 34,2 

Mỗi mô hình đƣợc đặt một nhiệt kế để theo dõi nhiệt độ và so sánh với nhiệt 

độ môi trƣờng. Trong quá trình ủ, các mẫu đƣợc lấy và phân tích trƣớc ủ và sau khi 

kết thúc ủ với các chỉ tiêu: pH, độ sụt giảm thể tích, độ ẩm, OM (% chất hữu cơ), 

C/N. Riêng nhiệt độ các mô hình đƣợc ghi nhận mỗi ngày. 

- Mỗi mô hình thí nghiệm đƣợc lấy mẫu ngẫu nhiên và tiến hành phân tích 

theo các phƣơng pháp đã trình bày ở Bảng 2.9. 
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+ Nhiệt độ: dùng nhiệt kế thủy ngân đo. Đo hàng ngày vào khoảng thời gian 

10 - 11 h. Nhiệt kế thủy ngân đƣợc đặt vào giữa khối nguyên liệu ủ và ghi nhận 

nhiệt độ của đống ủ. 

+ pH: sử dụng Test pH (dung dịch kiểm tra pH nƣớc), đo trƣớc khi ủ và sau 

khi kết thúc quá trình ủ. 

f. Phương pháp thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng của phân hữu cơ đến cây rau 

trong nhà lưới 

Thí nghiệm thực hiện tại nhà lƣới Viện Môi trƣờng Nông nghiệp từ tháng 1 - 2 

năm 2020. Cây rau đƣợc gieo trong chậu kích thƣớc (D  R  C = 30 × 30 × 45 cm) 

chứa đất phù sa sông Hồng với khối lƣợng 20 kg đất khô/chậu. Thí nghiệm đƣợc bố 

trí hoàn toàn ngẫu nhiên, nhắc lại 5 lần với 2 công thức gồm: 

- Công thức đối chứng: Phân bò TRIBAT, sản phẩm thƣơng mại của công ty 

Sài Gòn Xanh, là phân bò hoai mục đã xử lý sạch mầm bệnh và côn trùng gây hại 

(Hàm lƣợng hữu cơ: 23,6%;độ ẩmL 24%; 1,57 %N; 2,29 %P205; 1,08 %K20) 

- Công thức thí nghiệm: phân ủ từ bùn thải bia. 

- Cây rau: hạt giống của công ty Giống cây trồng Phú Nông. 

 + Hạt giống cải chíp đƣợc gieo 1g/chậu.  

 + Đậu cove đƣợc gieo với mật độ 4 hạt/chậu. Sau khi nảy mầm, hai cây con 

tốt nhất đƣợc giữ lại để làm thí nghiệm 

 + Su hào đƣợc trồng với mật độ 2 cây/chậu 

- Phân bón đƣợc bón nhƣ sau:  

+ Đợt 1 (bón lót): phân hữu cơ (66,7 g/chậu), đạm ure (0,1 g/chậu), lân sulphat 

(0,4 g/chậu) và kali clorua (0,1 g/chậu).  

+ Đợt 2 sau 12 - 15 ngày: đạm ure (0,1 g/chậu), kali clorua (0,8 g/chậu). 

Chỉ tiêu theo dõi: 

- Chỉ tiêu sinh trƣởng: cao cây, số lá/cây, chiều dài và chiều rộng lá, độ dài rễ, 

trọng lƣợng tƣơi, khô thân lá. 

+ Chiều cao cây (cm): chiều cao cây đƣợc tính từ mặt đất tự nhiên đến mút lá 

cao nhất, dụng cụ đo là thƣớc chia cm.  

+ Số lá/cây (lá): số lá đƣợc xác định từ lúc cây có 2 lá thật, dùng sơn đỏ đánh 

dấu sau mỗi lần theo dõi đến khi thu hoạch 

+ Chiều dài lá khi thu hoạch (cm): chọn một lá trên cây phát triển tốt, cân đối 

không bị rách, không bị sâu bệnh, dùng thƣớc chia vạch cm đặt mốc 0 cm sát gốc 

lá, dựng thƣớc dọc theo chiều phát triển của lá. Lấy tay vuốt nhẹ cho lá thẳng nằm 

sát trên thƣớc, quan sát đỉnh lá trên vạch thƣớc ta đƣợc chiều dài của lá.  

+ Chiều rộng lá khi thu hoạch: chọn một lá trên cây phát triển tốt, cân đối 

không bị rách, không sâu bệnh. Đặt thƣớc đo áp sát trên mặt lá ở chổ rộng nhất của 

lá lớn nhất, quan sát mép lá bên này tới mép lá bên kia trên vạch thƣớc. 

- Chỉ tiêu cấu thành năng suất: chiều dài quả, số quả/cây, trọng lƣợng quả/cây, 

trọng lƣợng củ. 

g. Phương pháp thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng của phân hữu cơ đến cây rau 

ngoài đồng ruộng 

Phƣơng pháp thí nghiệm: thí nghiệm đƣợc bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu 

nhiên với 3 công thức và lặp lại 3 lần với diện tích 25 m
2
/ô thí nghiệm/1 lần lặp. 

Địa điểm thí nghiệm: khối 15, phƣờng Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 
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Công thức thí nghiệm:  

 1. Đối chứng: Bón phân hữu cơ của dân 10 tấn/ha phân dê ủ hoai mục (phân 

dê có hàm lƣợng hữu cơ: 27%; độ ẩm: 29,8%; chứa 3% N; 1% P và 2% K) 

 2. Bón phân hữu cơ từ bùn sau biogas (10 tấn/ha) 

 3. Bón phân hữu cơ từ bùn sau biogas (15 tấn/ha) 

Giống rau thí nghiệm: Bắp cải Hàn Quốc JS 342, Dƣa leo Hunter 01, Su hào 

Hàn Quốc B52. 

*Thí nghiệm trên Rau ăn lá (Bắp cải Hàn Quốc JS 342) 

 

Khoảng cách trồng:  

Hàng  hàng 60cm; Cây  cây 50cm. 

Kích thƣớc luống: Rộng 1,4 mét, Dài 

20 mét 

Thời gian trồn:  01/2020 

Thời gian thu hoạch: 01-05/03/2020 

(75-80 ngày sau trồng). 

*Thí nghiệm trên Rau ăn củ: Su hào Hàn Quốc B52 

 

Khoảng cách trồng: 

Hàng  hàng 40 cm; Cây  cây 30 cm. 

Kích thƣớc luống: Rộng 1,8 mét, Dài 

25 mét 

Thời gian trồng:  01/12/2019 

Thời gian thu hoạch: 20-24/01/2020 

(50-55 ngày sau trồng). 

* Thí nghiệm trên Rau ăn quả: Dưa leo Hunter 01- nhập khẩu Thái Lan 

 

Khoảng cách trồng:  

Hàng  hàng 80 cm; Cây  cây 30 cm. 

Kích thƣớc luống: cao 20 - 25cm, rộng 

1.200 cm, rãnh 80 cm để chứa nƣớc 

tƣới, dài 45 mét 

Thời gian trồng:  01/12/2019 

Thời gian bắt đầu thu hoạch: 

15/01/2020 (45 ngày sau trồng). 
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Phân bón 

-Bón lót: toàn bộ phân hữu cơ từ bùn sau biogas, phân dê (hàm lƣợng hữu cơ 

27%, độ ẩm 29,8%, chứa 3% N, 1% P và 2% K). 

-Bón thúc:   

+ Rau ăn lá: Phân NPK 20-10-10+TE, phân nhập từ Nga 80 kg/ha, chia làm 3 

lần bón thúc: lần 1 sau trồng 10-15 ngày (20kg/ha); lần 2 sau trồng 20-30 ngày 

(30kg/ha) và lần 3 sau trồng 40-50 ngày (30kg/ha). 

+ Rau ăn quả (dƣa leo): Phân NPK 20-10-10+TE, 120 kg/ha, bón thúc 03 lần: 

lần 1 sau trồng 10-15 ngày; lần 2 sau trồng 20-30 ngày, lần 3 chuẩn bị ra hoa, kết 

trái (mỗi lần 40kg/ha). 

+ Rau ăn củ (su hào): Phân NPK 20-10-10+TE, phân nhập từ Nga 70 kg/ha, 

bón thúc 02 lần. lần 1 sau trồng 10-15 ngày (40kg/ha); lần 2 sau trồng 20-30 ngày 

(40kg/ha)/ 

Chỉ tiêu theo dõi 

- Chỉ tiêu sinh trưởng  

- Chỉ tiêu sinh trƣởng phát triển của cây rau ăn lá: 

+ Mỗi ô thí nghiệm theo dõi 10 cây để đánh giá các chỉ tiêu sinh trƣởng.  

+ Thời gian thu hoạch (ngày): theo dõi thời gian sinh trƣởng đƣợc tính từ gieo 

trồng đến thu hoạch (khi 95% số cây bắt đầu cuốn chặt).  

+ Chiều cao cây (cm): chiều cao cây đƣợc tính từ mặt đất tự nhiên đến mút lá 

cao nhất, dụng cụ đo là thƣớc chia cm.  

+Đƣờng kính bắp: chọn bắp cải phát triển tốt, cân đối, lá không bị rách, không 

sâu bệnh. Đặt thƣớc đo áp sát ở chổ rộng nhất của bắp cải, quan sát mép lá bên này 

tới mép lá bên kia trên vạch thƣớc. đo chỗ to nhất của bắp dụng cụ đo là thƣớc dây 

chia cm. 

- Chỉ tiêu sinh trƣởng phát triển của cây rau ăn quả:  

+ Mỗi ô thí nghiệm theo dõi 10 cây để đánh giá các chỉ tiêu sinh trƣởng.  

+ Thời gian thu hoạch (ngày): theo dõi thời gian sinh trƣởng đƣợc tính từ gieo 

trồng đến thu hoạch. 

+ Đƣờng kính quả: chọn quả phát triển tốt, cân đối, không sâu bệnh. Đặt thƣớc 

đo áp sát ở chổ rộng nhất của quả, đo chỗ to nhất của quả dụng cụ đo là thƣớc dây 

chia cm. 

+ Chiều dài quả: chọn quả phát triển tốt, cân đối, không sâu bệnh. Đặt thƣớc 

đo từ đầu đến cuối chiều dài của quả, dụng cụ đo là thƣớc dây chia cm. 

- Chỉ tiêu sinh trƣởng phát triển của cây rau ăn củ: 

+ Mỗi ô thí nghiệm theo dõi 10 cây để đánh giá các chỉ tiêu sinh trƣởng.  

+ Thời gian thu hoạch (ngày): theo dõi thời gian sinh trƣởng đƣợc tính từ gieo 

trồng đến thu hoạch.  

+ Đƣờng kính củ: chọn củ phát triển tốt, cân đối, lá không bị rách, không sâu 

bệnh. Đặt thƣớc đo áp sát ở chổ rộng nhất của củ su hào, đo chỗ to nhất của củ dụng 

cụ đo là thƣớc dây chia cm. 

- Chỉ tiêu năng suất: 

-Năng suất lý thuyết:  

+ Rau ăn lá: NSLT(tấn/ha)= (số cây/m
2
  khối lƣợng trung bình 1 cây(g)  

10.000) /1000000 

+ Rau ăn quả: NSLT(tấn/ha)= (số cây/m
2
  khối lƣợng trung bình 1quả(g)  

10.000) /1000000 
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+ Rau ăn củ: NSLT(tấn/ha) = (số cây/m
2
  khối lƣợng trung bình 1 củ (g)  

10.000) /1000000 

- Năng suất thực thu: 

+ Rau ăn lá:  

NSTT (tấn/ha)= (khối lƣợng trung bình 1 m
2 
(kg)  10000  0,8)/1000  

+ Rau ăn quả:  

NSTT (tấn/ha)= (khối lƣợng quả trung bình 1 m
2 

(kg)  10000  0,8)/1000  

+ Rau ăn củ:  

NSTT (tấn/ha)= (khối lƣợng củ trung bình 1 m
2 
(kg)  10000  0,8)/1000  

-  Đánh giá phẩm chất rau:  

+ Rau ăn lá:  

 Độ dòn (dai) của rau: đánh giá bằng cảm quan theo phƣơng pháp cho điểm 

nhƣ sau: 1 điểm: dai; 2 điểm: dòn.  

 Độ ngọt (độ đắng) của rau: đánh giá bằng cảm quan theo phƣơng pháp cho 

điểm nhƣ sau: 1 điểm: đắng; 2 điểm: ít đắng; 3 điểm: ít ngọt; 4 điểm: ngọt; 5 điểm: 

rất ngọt. 

+ Rau ăn quả:  

 Độ dòn của rau: đánh giá bằng cảm quan theo phƣơng pháp cho điểm nhƣ 

sau: 1 điểm: dai; 2 điểm: dòn . 

 Độ ngọt (độ đắng) của rau: đánh giá bằng cảm quan theo phƣơng pháp cho 

điểm nhƣ sau: 1 điểm: đắng; 2 điểm: ít đắng; 3 điểm: ít ngọt; 4 điểm: ngọt; 5 điểm: 

rất ngọt. 

+ Rau ăn củ:  

 Độ ngọt của củ: đánh giá bằng cảm quan theo phƣơng pháp cho điểm nhƣ 

sau: 1 điểm: ít ngọt; 2 điểm: ngọt; 3 điểm: rất ngọt. 

- Chỉ tiêu chất lượng rau:đƣợc phân tích theo các phƣơng pháp trình bày trong 

Bảng 2.12. 
Bảng 2.12. Các thông số và phương pháp phân tích chất lượng rau  

TT Chỉ tiêu phân tích Phƣơng pháp phân tích 

1 Vitamin C Phƣơng pháp chuẩn độ Iot 

2 Hàm lƣợng xơ TCVN 9050 : 2012 

3 E.coli TCVN 7924 : 2008 

4 Coliforms TCVN 6848:2007 

5 Salmonella TCVN 4829:2008 

6 Arsen (As)  AOAC 986.15 (2015) 

7 Thuỷ ngân (Hg) AOAC 974.14 (2011) 

8 Chì (Pb) AOAC 999.11 (2005) 

9 Cadimi (Cd) AOAC 999.11 (2005), AAS 

- Chỉ tiêu về đất: tác dụng của phân hữu cơ đến các yếu tố dinh dƣỡng trong 

đất trồng rau  đƣợc phân tích theo các phƣơng pháp trình bày trong Bảng 2.13. 
Bảng 2.13. Các thông số và phương pháp phân tích yếu tố dinh dưỡng trong đất trồng rau  

TT Chỉ tiêu phân tích Phƣơng pháp phân tích 

1 Chất hữu cơ (OM) TCVN 6642 : 2000 

2 pH TCVN  5979 : 2007 (ISO 10390:2005) 

3 Nts  TCVN 8557:2010 

4 P2O5  TCVN 8559:2010 

5 K2O  TCVN 8560:2010 

6 Magie (Mg)  TCVN 6201:1995 

7 Canxi (Ca)  TCVN 6201:1995 



 

38 
 

TT Chỉ tiêu phân tích Phƣơng pháp phân tích 

8 Natri (Na) TCVN 6196-2:1996 

9 Sắt (Fe)  TCVN 9283:2018 

10 Đồng (Cu) TCVN 6196:1996 

11 Mangan (Mn) TCVN 6002: 1995 (ISO 6333:1996) 

12 Bo TCVN 10679:2015 

13 Molipden (Mo) TCVN 9283:2018 

14 Kẽm (Zn) TCVN 8246 : 2009 

15 Nhôm (Al) TCVN 8246 : 2009 

- Chỉ tiêu vi sinh vật: mật độ VSV tổng số và VSV có ích trong đất khi sử 

dụng phân hữu cơ đƣợc phân tích theo các phƣơng pháp trong Bảng 2.14. 
Bảng 2.14. Các thông số và phương pháp phân tích vi sinh vật trong đất  

TT Chỉ tiêu phân tích Phƣơng pháp phân tích 

1 VSV tổng số TCVN4884-1:2015 

2 Vi khuẩn cố định Nitơ TCVN 6166:2002 

3 VK phân giải lân TCVN 6167:2002 

4 Nấm phân giải xenlulo TCVN 6168:2002 

5 Xạ khuẩn phân giải xenlulo TCVN 6168:2002 

h. Phương pháp xây dựng mô hình ứng dụng phân hữu cơ từ bùn sau hệ thống 

biogas trên một số loại cây rau 

*Mô hình sử dụng phân hữu cơ cho rau ăn lá (cải bẹ xanh mỡ)   

- Thí nghiệm ứng dụng phân hữu cơ từ bùn sau hệ thống biogas trên rau ăn lá 

(mô hình sử dụng phân hữu cơ cho rau cải bẹ xanh mỡ). Giống rau: cải bẹ xanh mỡ 

của công ty giống Trang Nông (xem Hình 2.20). 

Diện tích thí nghiệm 01 ha.  

Phƣơng pháp chọn địa điểm thí nghiệm: Lựa chọn khu vƣờn của hộ nông dân 

đã trồng rau để thực hiện mô hình thí nghiệm (yêu cầu diện tích từ 1ha trở lên) 

Kỹ thuật chăm sóc, làm cỏ, thuốc BVTV nhƣ quy trình đang áp dụng với cây 

rau tại địa phƣơng. 

Gieo sạ cây cách cây 15-20 cm 

Thời gian từ khi gieo đến khi thu hoạch 30-35 ngày 

Địa điểm: phƣờng Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Thời gian trồng:  05.03.2020 

Thời gian thu hoạch: 06-10/4/2020 (30-35 ngày sau trồng). 

Phân bón:  
- Bón lót: toàn bộ phân hữu cơ  

- Bón thúc:  phân bón Đầu trâu NPK 16-16-13 với liều lƣợng 70 kg/ha, bón 

thúc 02 lần. lần 1 sau trồng 10 ngày 930kg/ha), lần 2 sau trồng 20 ngày (40kg/ha). 

Công thức mô hình 

- Đối chứng: phân gà ủ hoai mục, liều lƣợng 10 tấn/ha. (Phân gà có hàm lƣợng 

hữu cơ 29,6%, độ ẩm 28%, chứa 1,6% N; 1,8% P và 2% K). 

- Mô hình thí nghiệm: phân hữu cơ từ bùn sau Biogas; liều lƣợng 10 tấn/ha 

Chỉ tiêu theo dõi: 
- Chỉ tiêu sinh trưởng phát triển của cây rau  

+ Mỗi lô thí nghiệm theo dõi 10 cây để đánh giá các chỉ tiêu sinh trƣởng.  

+ Chiều cao cây (cm): chiều cao cây đƣợc tính từ mặt đất tự nhiên đến mút lá 

cao nhất, dụng cụ đo là thƣớc chia cm.  

- Chỉ tiêu về năng suất: 

+ Năng suất 1 m
2 

(kg/m
2
): cân trực tiếp rau tƣơi ngay sau khi thu hoạch, cắt bỏ 



 

39 
 

toàn bộ phần rễ. 

+ Năng suất thực thu (tấn/ha) = Năng suất 1 m
2
  10000/1000 

- Tính hiệu quả kinh tế:  

+ Lãi ròng = Tổng thu - tổng chi 

+ Tổng thu = Năng suất thực thu  giá 1 kg sản phẩm  

+ Tổng chi = Giống + Phân bón + Thuốc BVTV + Công lao động. 

+ VCR: tỷ số giữa tổng thu tăng do bón phân và chi phí phân bón tăng thêm 

- Đánh giá phẩm chất rau:  

+ Độ dòn (dai) của rau: Đánh giá bằng cảm quan theo phƣơng pháp cho điểm 

nhƣ sau: 1 điểm: dai, 2 điểm: dòn  

+ Độ ngọt (độ đắng) của rau: Đánh giá bằng cảm quan theo phƣơng pháp cho 

điểm nhƣ sau: 1 điểm: đắng; 2 điểm: ít đắng; 3 điểm: ít ngọt; 4 điểm: ngọt; 5 điểm: 

rất ngọt. 

*Mô hình sử dụng phân hữu cơ cho rau ăn quả (Đậu côve  F1 01) 

Thí nghiệm ứng dụng phân hữu cơ từ bùn sau hệ thống biogas trên rau ăn quả: 

đậu côve AG 09 của Tập đoàn giống cây trồng Lộc Trời  (xem Hình 2.20). 

Diện tích thí nghiệm 01 ha.  

Phƣơng pháp chọn địa điểm thí nghiệm: Lựa chọn từ 1-2 khu vƣờn của hộ 

nông dân đã trồng rau để thực hiện mô hình thí nghiệm  

Kỹ thuật chăm sóc, làm cỏ, thuốc BVTV nhƣ quy trình đang áp dụng với cây 

rau tại địa phƣơng. 

Khoảng cách trồng:  

Hàng  hàng 80cm. Cây  cây 30cm. 

Kích thƣớc luống: cao 20 - 25 cm, rộng 1.200 cm, rãnh 80 cm để chứa nƣớc 

tƣới, dài 45 mét 

Thời gian trồng:  01/03/2020 

Thời gian bắt đầu thu hoạch: 15/04/2020 (45 ngày sau trồng). 

Địa điểm: thôn 11, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Phân bón:  
- Bón lót: toàn bộ phân hữu cơ  

- Bón thúc: phân NPK 20-10-10+TE, 120 kg/ha, bón thúc 03 lần. 

lần 1 sau trồng 10-15 ngày; lần 2 sau trồng 20-30 ngày, lần 3 chuẩn bị ra hoa, 

kết trái. (mỗi lần 40kg/ha) 

Công thức mô hình 

- Đối chứng:  Phân dê hoai mục, liều lƣợng 15 tấn/ha. (Phân dê  có hàm lƣợng 

hữu cơ 27%, độ ẩm 29,8%, chứa 3% N, 1% P và 2% K) 

- Mô hình thí nghiệm:  Phân hữu cơ từ bùn sau Biogas; liều lƣợng 15 tấn/ha 

Chỉ tiêu theo dõi:  
- Chỉ tiêu về năng suất: 

+ Năng suất 1m
2 

(kg/m
2
): cân trực tiếp củ tƣơi ngay sau khi thu hoạch, cắt bỏ 

toàn bộ phần rễ. 

+ Năng suất thực thu (tấn/ha)= Năng suất 1m
2
  10000/1000 

- Tính hiệu quả kinh tế:  

+ Lãi ròng = Tổng thu - tổng chi 

+ Tổng thu = Năng suất thực thu  giá 1 kg sản phẩm  

+ Tổng chi = Giống + Phân bón + Thuốc BVTV + Công lao động. 

+ VCR: tỷ số giữa tổng thu tăng do bón phân và chi phí phân bón tăng thêm 
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- Đánh giá phẩm chất rau:  

+ Độ dòn (dai) của rau: đánh giá bằng cảm quan theo phƣơng pháp cho điểm 

nhƣ sau: 1 điểm: dai, 2 điểm: dòn  

+ Độ ngọt (độ đắng) của rau: đánh giá bằng cảm quan theo phƣơng pháp cho 

điểm nhƣ sau: 1 điểm: đắng; 2 điểm: ít đắng; 3 điểm: ít ngọt; 4 điểm: ngọt; 5 điểm: 

rất ngọt. 

* Mô hình sử dụng phân hữu cơ cho rau ăn củ (Su hào Hàn Quốc B52) 

Thí nghiệm ứng dụng phân hữu cơ từ bùn sau hệ thống biogas trên rau củ: Su 

hào Hàn Quốc B52 (xem Hình 2.20). 

Diện tích thí nghiệm 01 ha.  

Phƣơng pháp chọn địa điểm thí nghiệm: Lựa chọn từ 1-2 khu vƣờn của hộ 

nông dân đã trồng rau để thực hiện mô hình thí nghiệm  

Kỹ thuật chăm sóc, làm cỏ, thuốc BVTV nhƣ quy trình đang áp dụng với cây 

rau tại địa phƣơng. 

Khoảng cách trồng: Hàng  hàng 40 cm. Cây  cây 30 cm. 

Kích thƣớc luống: Rộng 1.8 mét, Dài 25 mét, cao cao 20 - 25 cm, rãnh 80 cm 

để chứa nƣớc. 

Thời gian trồng: 01/02/2020 

Thời gian thu hoạch: 20-24/3/2020 (50-55 ngày sau trồng). 

Địa điểm: khối 15, phƣờng Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 

Phân bón:  

- Bón lót: toàn bộ phân hữu cơ  

- Bón thúc: phân NPK 20-10-10+TE, phân nhập từ Nga 70 kg/ha, bón thúc 02 

lần. lần 1 sau trồng 10-15 ngày (40kg/ha); lần 2 sau trồng 20-30 ngày. 

Công thức mô hình 

- Đối chứng: phân dê hoai mục, liều lƣợng 15 tấn/ha (phân dê có hàm lƣợng 

hữu cơ 27%, độ ẩm 29,8%, chứa 3% N, 1% P và 2% K). 

- Mô hình thí nghiệm: phân hữu cơ từ bùn sau Biogas; liều lƣợng 15 tấn/ha 

Chỉ tiêu theo dõi:  
- Chỉ tiêu sinh trưởng phát triển của cây rau  

+ Chiều cao cây (cm): Chiều cao cây đƣợc tính từ mặt đất tự nhiên đến mút lá 

cao nhất, dụng cụ đo là thƣớc chia cm.  

- Chỉ tiêu về năng suất: 

+ Năng suất 1 m
2 

(kg/m
2
): cân trực tiếp củ tƣơi ngay sau khi thu hoạch, cắt bỏ 

toàn bộ phần rễ. 

+ Năng suất thực thu (tấn/ha)= Năng suất 1m
2
  10000/1000 

-Tính hiệu quả kinh tế:  

+ Lãi ròng = Tổng thu - tổng chi 

+ Tổng thu = Năng suất thực thu giá 1 kg sản phẩm  

+ Tổng chi = Giống + Phân bón + Thuốc BVTV + Công lao động. 

+ VCR: tỷ số giữa tổng thu tăng do bón phân và chi phí phân bón tăng thêm 

- Đánh giá phẩm chất rau:  

+ Độ dòn (dai) của rau: Đánh giá bằng cảm quan theo phƣơng pháp cho điểm 

nhƣ sau: 1 điểm: dai, 2 điểm: dòn  

+ Độ ngọt (độ đắng) của rau: Đánh giá bằng cảm quan theo phƣơng pháp cho 

điểm nhƣ sau: 1 điểm: đắng; 2 điểm: ít đắng; 3 điểm: ít ngọt; 4 điểm: ngọt; 5 điểm: 

rất ngọt. 
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Hình 2.20. Hình ảnh các giống cây rau được trồng trên quy mô 1 ha  

2.3.7. Phƣơng pháp tính toán 

- Đánh giá sự thay đổi lƣợng COD, SCOD, TOC và STOC theo thời gian thực 

nghiệm đƣợc tính bằng công thức (1): 

E% =  × 100%     (1) 

Trong đó:  

E%: sự thay đổi nồng độ của thông số cần đánh giá, %; 

Co: nồng độ của thông số cần đánh giá lúc bắt đầu thực nghiệm, mg/kg; 

CTN: nồng độ của thông số cần đánh giá tại thời điểm tính toán, mg/kg. 

- Tính toán sự thay đổi nồng độ của các thành phần khí: CO2 và H2S trong 

biogas trƣớc và sau khi làm sạch đƣợc tính toán theo công thức (2): 

Hk % =  × 100%    (2) 

Trong đó: 

Hk %: Sự thay đổi nồng độ khí sau khi qua hệ làm sạch, %; 

Ck-tr: nồng độ khí trƣớc khi làm sạch, ppm hoặc %; 

Ck-s (ppm; %): Nồng độ khí sau khi làm sạch, ppm hoặc %. 

- Tính toán hiệu quả kinh tế của Nhiệm vụ: việc tính toán hiệu quả kinh tế và 

tính khả thi khi triển khai thực hiện nhiệm vụ đƣợc nhóm nghiên cứu tiến hành 

thông qua cơ sở của Thông tƣ 09/2018/TT-BKHĐT ngày 28/12/2018, Phụ lục III. 

Hƣớng dẫn lập báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án PPP với bộ các chỉ tiêu đánh 

giá hiệu quả kinh tế của dự án, qua các công thức (3) - (6): 

+ Giá trị thu nhập ròng (NPV) cho biết lợi ích kinh tế ròng của dự án, chỉ tiêu 

này đƣợc đo bằng hiệu giữa tổng lợi ích kinh tế với tổng chi phí kinh tế của dự án. 

Do đó, yêu cầu chỉ tiêu này là NPV > 0 và NPV càng lớn thì hiệu quả kinh tế của dự 

án càng cao, nếu NPV  0 thì dự án không đạt hiệu quả kinh tế. Xác định giá trị của 

NPV theo công thức (3): 

NPV =  -  (3) 

Trong đó: 

Bt: thu nhập tăng thêm nhờ có dự án ở năm thứ t; 

Ct: chi phí của dự án ở năm thứ t; 

N: thời kì tính toán; 

r: Tỷ lệ chiết khấu, chọn r = 12% [11]. 

+ Suất thu lời nội tại (IRR%): Nếu NPV là chỉ tiêu tuyệt đối thì IRR là chỉ tiêu 

tƣơng đối biểu thị đầy đủ hơn tính hiệu quả về mặt kinh tế của dự án. IRR càng lớn 

thì hiệu quả kinh tế càng cao.  
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Nói cách khác, IRR là mức lãi suất mà nếu dùng nó làm suất chiết khấu để quy 

đổi các dòng tiền tệ của phƣơng án thì giá trị hiệu tại của hiệu số thu chi NPV = 0, 

do đó IRR là nghiệm của phƣơng trình (4):  

NPV =  -  = 0 (4) 

+ Tỷ số thu nhập/chi phí (B/C): cho biết tỷ lệ giữa tổng lợi ích kinh tế và tổng 

chi phí kinh tế của dự án. Do đó, dự án có B/C >1 mới đƣợc coi là có hiệu quả kinh 

tế và tỷ lệ này càng lớn thì hiệu quả kinh tế của dự án mới càng cao. Nếu B/C  1 

thì dự án không đạt hiệu quả kinh tế. Tỷ lệ B/C đƣợc tính theo công thức (5): 

 =   (5) 

Thời gian hoàn vốn nội bộ: là thời gian cần thiết để dự án hoạt động thu hồi đủ 

số vốn đầu tƣ đã bỏ ra và đƣợc tính theo công thức (6): 

NPV =   (6) 

2.3.8. Phƣơng pháp xử lý số liệu 

Toàn bộ kết quả của quá trình thực nghiệm đều đƣợc lấy giá trị trung bình và 

có độ lặp lại 3 lần. Tất cả số liệu thu đƣợc trong quá trình thực hiện nghiên cứu này 

đều đƣợc xử lý bằng các hàm trong phần mềm Microsoft Excel nhƣ giá trị trung 

bình (Average); độ lệch chuẩn (STDEV) để lấy số liệu. Sai số phân tích đều nằm 

trong ngƣỡng cho phép chuẩn của phƣơng pháp.Sử dụng phần mềm IRRISTAT 5.0 

để xử lý thống kê. 

Tính giá trị trung bình theo công thức (7): 

 =    (7) 

Trong đó: 

N: tổng số lần đo; 

: giá trị trung bình; 

xi: giá trị ở lần đo thứ i; 

n: số lần đo. 

- Tính độ lệch chuẩn theo cô-ng thức (8): 

S =   (8) 

Trong đó: 

: giá trị trung bình; 

xi: giá trị ở lần đo thứ i 

n: số lần đo 
 

Toàn bộ kết quả của 07 nội dung nghiên cứu được trình bày trong 56 báo cáo 

chuyên đề, hồ sơ và đã được nghiệm thu bởi Hội đồng khoa học của Viện Công 

nghệ môi trường. Các kết quả chính được trình bày trong Chương 3. Kết quả và 

thảo luận dưới đây. 
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CHƢƠNG 3.  

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả đánh giá hiện trạng sản xuất khí sinh học tại Tây Nguyên và kết 

quả khảo sát, tính toán, thiết kế, đề xuất mô hình nghiên cứu thực nghiệm tại 

Đắk Lắk 

3.1.1. Kết quả đánh giá hiện trạng sản xuất khí sinh học tại Tây Nguyên 

Theo Báo cáo Hiện trạng môi trƣờng quốc gia năm 2018, khu vực Tây 

Nguyên chủ yếu phát triển các ngành công nghiệp khai khoáng, sản xuất vật liệu 

xây dựng, bên cạnh đó, ngành công nghiệp chế biến nông sản cũng phát triển khá 

mạnh nhƣ: cà phê bột, hạt điều, gỗ, cao su, tinh bột sắn, … Nƣớc thải từ nhóm 

ngành chế biến nông sản nhƣ cao su, tinh bột sắn cũng là nguồn có khả năng phát 

sinh khí CH4 nhiều nhất [78]. Do đó, nhóm nghiên cứu đã khoanh vùng nhóm 

ngành này để tiến hành khảo sát. Kết quả khảo sát ban đầu về hiện trạng phát sinh 

bùn thải từ các hoạt động thuộc nhóm ngành sản xuất chính nhƣ: chế biến tinh bột 

sắn, cao su, cà phê, XLNT công nghiệp và sinh hoạt tại 05 tỉnh Tây Nguyên đƣợc 

thể hiện ở Hình 3.1 (chi tiết số liệu xem Bảng PL 1 và Bảng PL 2). 

 
Hình 3.1. Kết quả khảo sát tổng lượng bùn sản sinh trong ngày tại 05 tỉnh Tây Nguyên  

Kết quả đã chỉ ra cho thấy, tổng lƣợng bùn thải đạt sấp xỉ 9.991,5 m
3
, trong 

đó, chỉ riêng ngành chế biến tinh bột sắn và mủ cao su là 1.151,5 m
3
 và 342 

m
3
/ngày. Đây là lƣợng bùn hữu cơ hoàn toàn phù hợp cho phát triển khí sinh học và 

phân bón hữu cơ cho các nghiên cứu sau này. 

Tuy nhiên, việc tận dụng nguồn bùn thải hữu cơ này cho mục đích phân hủy kị 

khí vẫn chƣa đƣợc áp dụng. Đa số, các đơn vị đƣợc khảo sát sử dụng các phƣơng 

pháp truyền thống để xử lý bùn thải, bao gồm: hợp đồng và trả chi phí cho các đơn 

vị có chức năng vận chuyển và xử lý (71%), ủ phân (19%, chỉ có ở các nhà máy chê 

biến tinh bột sắn), đốt (5%) và chôn lấp ngay trong khuôn viên công ty (5%)  (xem 

Hình 3.2). Do đó, biogas sinh ra chỉ có ở các hệ thống XLNT của các nhà máy sản 

xuất tinh bột sắn (đa số) và một vài nhà máy chế biến mủ cao su thông qua các công 

trình kị khí nhƣ hồ Cigar, bể kỵ khí dòng chảy ngƣợc (UASB)…. 

Lƣợng khí biogas sinh ra hiện đang đƣợc sử dụng cho các mục đích: làm nhiên 

liệu cho dây chuyền sản xuất nhƣ: đốt lò sấy tinh bột, cấp nhiệt cho hệ thống sấy 

(81%), 19% còn lại là biogas bị đốt bỏ gây lãng phí và ô nhiễm môi trƣờng.… (xem 

Hình 3.3). Điều đáng nói là nguồn “nhiên liệu” này không đƣợc làm sạch trƣớc khi 

sử dụng, do đó, vừa giảm nhiệt năng cung cấp đồng thời gây ăn mòn, phá hóng 

động cơ sử dụng. Thông tin chi tiết về hiện trạng sản xuất và sử dụng biogas đƣợc 

trình bày trong Bảng PL 3. 
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Hình 3.2. Kết quả khảo sát các biện pháp xử lý 

bùn thải tại 05 tỉnh Tây Nguyên 
Hình 3.3. Kết quả khảo sát hiện trạng sử dụng 

khí sinh học tại 05 tỉnh Tây Nguyên 

Trong quá trình khảo sát, tại các nhà máy có sản sinh biogas từ hệ thống 

XLNT, đƣợc sự cho phép của doanh nghiệp, nhóm nghiên cứu sẽ đo nhanh hàm 

lƣợng khí CH4 trong biogas thông qua thiết bị đo nhanh GFM 406 (Gas Data, UK) 

tại hiện trƣờng. Kết quả cho thấy chất lƣợng khí biogas thấp, hàm lƣợng khí CH4 

thƣờng dao động trong khoảng 45 - 50%, cá biệt một số nhà máy hàm lƣợng CH4 

chỉ đạt khoảng 35% (thông tin về nhà máy đƣợc đo đƣợc bảo mật theo cam kết). 

Khí biogas thô sinh ra đƣợc sử dụng trực tiếp, không hề xử lý.Thực tế cũng cho 

thấy, đa số các doanh nghiệp chƣa có sự quan tâm đến chất lƣợng, thành phần khí 

biogas sinh ra. 

Với mục tiêu ứng dụng công nghệ phân hủy yếm khí và thu hồi khí sinh học 

trên đối tƣợng bùn phát sinh từ hoạt động sản xuất và XLNT nhằm tạo ra năng lƣợng 

và các sản phẩm có giá trị từ quá trình sản xuất và xử lý nƣớc thải công nghiệp, nhƣ: 

phát điện, phân bón hữu cơ, đồng thời, góp phần bảo vệ môi trƣờng nhờ việc giảm 

đáng kể lƣợng bùn thải phát sinh và chi phí xử lý. Chúng tôi tiến hành tính toán tiềm 

năng áp dụng mô hình nghiên cứu của đề tài tại khu vực Tây Nguyên dựa trên cơ sở 

số liệu khảo sát và các nguồn tài liệu tham khảo uy tín, cụ thể nhƣ sau: 

- Tính toán lƣợng bùn thải: dựa trên kết quả khảo sát, cho thấy định mức trung 

bình của lƣợng bùn thải là bằng khoảng 10% lƣợng nƣớc thải đƣợc xử lý. Dựa trên 

lƣu lƣợng nƣớc thải trong báo cáo “Khảo sát thu thập số liệu về quản lý tài nguyên 

nƣớc tại khu vực Tây Nguyên” của JICA năm 2018 và giả sử tốc độ tăng trƣởng 

nhóm ngành trên là 5%/năm, tính toán đƣợc lƣợng bùn thải của nhóm các ngành có 

tiềm năng sinh biogas gồm: công nghiệp, chăn nuôi, thủy sản và sinh hoạt là: 

264.844,9 m
3
/ng.đ. 

- Kế thừa số liệu đã trình bày trong Bảng 1.1, lấy lƣợng biogas trung bình 

đƣợc tạo ra từ bùn của hệ thống XLNT là 381 ml/g VS. 

- Theo Environmental Engineering IV, giá trị TS trong bùn thải đạt: 3,51 - 

6,15 kg/m
3 

và VS: ~ 70% TS VS = 2,45 - 4,3 (kg/m
3
) [79]. Lấy giá trị trung bình 

để tính toán, VS = 3,4 kg/m
3
. 

 Lƣợng khí biogas có thể sinh ra với điều kiện mức chuyển hóa đạt 50% là: 

264.844,9  3,4  0,5 0,381 = 171.540,0 m
3
/ngày.  

Thông thƣờng trong hỗn hợp khí biogas, CH4 chiếm: 50 - 70%, do đó lƣợng 

khí CH4 sinh ra là: 85.770,0 - 120.078,0 m
3
/ngày. Lƣợng biogas này sẽ là nguồn 

năng lƣợng thiết thực nằm phục vụ cho các hoạt động tại đây. 
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3.1.2. Kết quả khảo sát, đánh giá chất lƣợng bùn thải lên men yếm khí sinh khí 

biogas tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung 

Nhiều công trình nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh rằng bùn thải từ hệ 

thống XLNT của các nhà máy sản xuất bia là nguồn “nguyên liệu” thích hợp cho 

quá trình phân hủy kị khí nhằm thu hồi năng lƣợng biogas, góp phần giảm thiểu chi 

phí XLNT [80-82]. Do đó, đƣợc sự đồng ý của Ban lãnh đạo Công ty, nhóm nghiên 

cứu tiến hành việc khảo sát, đánh giá chi tiết chất lƣợng bùn thải của Nhà máy Bia 

Sài Gòn - Đắk Lắk, thuộc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung tại địa chỉ số 

01 Nguyễn Văn Linh, phƣờng Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Nhà máy hiện đang vận hành hoạt động sản xuất ổn định các dây chuyền sản xuất 

với các sản phẩm bia, rƣợu, sữa và nƣớc uống đóng chai. 

Kết quả khảo sát cho thấy lƣợng bùn thải phát sinh từ hệ thống XLNT công 

suất 1.200 m
3
/ng.đ của Nhà máy là 60.000 kg/năm. Lƣợng bùn này đƣợc xử lý bằng 

việc hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom và đem đi chôn lấp. Chất lƣợng của 

nguồn bùn thải đƣợc thể hiện trong Bảng 3.1 với giá trị trung bình, chi tiết kết quả 

đƣợc trình bày trong Bảng PL 4. 
Bảng 3.1. Chất lượng bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy 

STT Thông số Đơn vị Giá trị QCVN 50: 2013/BTNMT 

pH và độ ẩm 

1 pH - 7,21  0,77 pH ≥ 12,5 hoặc pH≤ 2 

2 Độ ẩm % 88,2  0,49 - 

Thông số hữu cơ và dinh dưỡng  

3 TOC g/l 8,497  0,35  

4 STOC g/l 2,74  0,11  

5 COD g/l 308,93  34,13  

6 SCOD g/l 9,96  3,62  

7 T-N g/l 1,84  0,21  

8 TS g/l 0,14  0,01  

9 VS g/l 0,04  0,02  

Hàm lượng các kim loại nặng  

10 As mg/kg KPH (< 0,001) 2 

11 Ca mg/kg 55,62  16,53 - 

12 Mg mg/kg 169,67  26,73 - 

13 Fe mg/kg 294,66  84,25 - 

14 Zn mg/kg 21,13  2,40 250 

15 Cu mg/kg 12,76  2,84 - 

16 Cd mg/kg KPH (<0,0001) 0,5 

17 Pb mg/kg 0,47  0,25 15 

Kết quả trong Bảng 3.1 cho thấy nguồn bùn thải tại Nhà máy có hàm lƣợng 

các chất hữu cơ và dinh dƣỡng tƣơng đối cao, không thuộc chất thải nguy hại, do đó 

có thể đƣợc sử dụng nhƣ là một nguồn nguyên liệu tốt cho việc phân hủy kị khí để 

thu khí biogas phục vụ nhu cầu phát điện. So với những nghiên cứu có lựa chọn 

chủng loại bùn nguyên liệu dùng cho nghiên cứu nhƣ tác giả Quiroga và cs  [83], 

Shao và cs [84, 85], Bougrier [85] thì nguồn nguyên liệu này còn khả quan hơn 

nhiều lần. Có thể kết luận rằng lƣợng hữu cơ cần thiết này rất phù hợp cho phân hủy 

bằng biện pháp sinh học. 

Sau khi đánh giá chất lƣợng bùn của Công ty nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành 

phân hủy bùn kị khí tại phòng thí nghiệm và theo dõi lƣợng biogas sinh ra. Chất 
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lƣợng bùn phục vụ cho thí nghiệm phân hủy yếm khí đƣợc trình bày ở Bảng PL 5. 

Kết quả thể hiện trong Hình 3.4 cho thấy ở nhiệt độ phân hủy 35 
o
C có ƣu thế hơn 

so với quá trình phân hủy ở điều kiện nhiệt độ phòng, điều này giúp đẩy nhanh quá 

trình phân giải các chất hữu cơ, tăng lƣợng khí biogas sinh ra. 

 
Hình 3.4. Lượng biogas sinh ra hàng ngày của mẫu đối chứng và mẫu thí nghiệm 

Chất lƣợng khí biogas sinh ra trong thí nghiệm này đƣợc thể hiện ở Bảng 3.2. 
Bảng 3.2. Chất lượng khí  biogas sinh ra trong thí nghiệm phân hủy yếm khí 

Thông số Đơn vị Nhiệt độ phòng 35 
o
C 

CH4 % (v/v) 40 - 52 48 - 60 

CO % (v/v) 9 - 18 10 - 16 

CO2 % (v/v) 30 - 38 15 - 30 

O2 % (v/v) < 0,5 < 0,5 

H2S ppm 6.000 5.000 

Với hàm lƣợng khí H2S trong hỗn hợp khí sinh ra khá cao do đó cần tiến hành 

việc làm sạch khí biogas đảm bảo chất lƣợng đầu ra < 50 ppm không gây hại cho 

động cơ trong quá trình sử dụng (tiêu chuẩn Châu Âu).  

- Kết quả khảo sát chất lƣợng bùn sau quá trình phân hủy kị khí theo thông số 

hữu cơ (xem Bảng PL 6) và các thông số theo QCVN 50:2013/BTNMT (xem Bảng 

PL 7) cho thấy các giá trị thông số nằm dƣới mức quy định của ngƣỡng nguy hại 

theo QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngƣỡng nguy hại 

đối với bùn thải từ quá trình xử lý nƣớc. Kết quả gửi mẫu kiểm nghiệm đối chứng 

cũng cho kết quả tƣơng tự (xem Bảng 3.3, phiếu kết quả để ở Phụ lục 2). Nguồn 

bùn thải sau biogas này có thể tận dụng cho mục đích làm phân compost. 
Bảng 3.3. Kết quả kiểm nghiệm đối chứng mẫu bùn từ hệ thống XLNT                                    

theo QCVN 50:2013/BTNMT 
TT Thông số Đơn vị Kết quả Ngƣỡng hàm lƣợng tuyệt đối HTC 

1 Asen (As) ppm 0,642 38,1 

2 Bari (Ba) ppm KPH 1905,0 

3 Bạc (Ag) ppm < 0,6 95,3 

4 Cadimi (Cd) ppm < 1,8 9,53 

5 Chì (Pb) ppm < 2,7 285,8 

6 Coban (Co) ppm KPH 1524,0 

7 Kẽm (Zn) ppm 22,78 4762,5 

8 Niken (Ni) ppm 17,2 1333,5 

9 Selen (Se) ppm KPH 19,1 

10 Thủy ngân (Hg) ppm <0,03 3,81 

11 Crôm VI (Cr
6+

) ppm < 0,5 95,3 

12 Tổng Xyanua (CN
-
) ppm < 0,3 562,0 

13 Tổng Dầu ppm < 1,0 952,5 

14 Phenol (C6H5OH) ppm KPH 19050 

15 Benzen (C6H6) ppm KPH 9,53 
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Thông qua các số liệu thu đƣợc từ các thí nghiệm, đã khẳng định thêm sự phù 

hợp khi lựa chọn Nhà máy để lắp đặt và vận hành mô hình nghiên cứu sản xuất điện 

trên cơ sở khí sinh học.  

3.1.3. Kết quả tính toán, thiết kế và đề xuất mô hình thực nghiệm sản xuất điện 

trên cơ sở khí sinh học 
Với định hƣớng thiết kế đƣợc hệ thống xử lý bùn hữu cơ thu khí sinh học phát 

điện, nguồn bùn thải vận hành đƣợc lấy trực tiếp từ bùn thải của hệ thống xử lý 

nƣớc thải XLNT tập trung của Nhà máy Bia Sài Gòn - Đắk Lắk. Các quá trình mô 

phỏng là xử lý kỵ khí thu hồi khí sinh học cho mục đích phát điện sau khi đã làm 

sạch, làm phân compost phục vụ cho nông nghiệp; Thao tác vận hành đƣợc tiếp cận 

theo quan điểm phù hợp với điều kiện thực tiễn tại nhà máy; Các tiêu chí xem xét 

là: quá trình vận hành đơn giản, ổn định với chi phí vận hành thấp, tận thu nguồn 

năng lƣợng tái tạo từ biogas. Do đó, nhóm nghiên cứu đề xuất dây chuyền công 

nghệ của mô hình thực nghiệm nhƣ trong Hình 3.5. 

  
Hình 3.5. Sơ đồ công nghệ mô hình thực nghiệm sản xuất điện trên cơ sở khí sinh học  

-Thuyết minh quy trình:  

1. Bùn thải phát sinh tại HT XLNT tập trung của Công ty có nồng độ chất hữu 

cơ cao (cụ thể là bùn hoạt tính dƣ từ bể Aerotank vận hành theo mẻ SBR với độ ẩm 

cao 99%) đƣợc thu gom bơm về Bể nén bùn của mô hình pilot, thực hiện nén bùn 

tách nƣớc, đảm bảo độ ẩm thích hợp cho quá trình xử lý bùn bằng quá trình phân 

hủy kỵ khí. Phƣơng pháp để nén bùn là phƣơng pháp vật lý, nén bùn bằng trọng lực 

với biện pháp kỹ thuật đƣợc sử dụng là bể lắng bùn đứng. Bùn sau nén đạt độ ẩm từ 

96 – 98% đƣợc bơm vào Bể phân hủy bùn. Nƣớc thải tách ra tuần hoàn lại HTXL 

nƣớc thải. 

2. Tại bể phân hủy bùn, với thời gian bùn lƣu (có thể điều chỉnh theo lƣu 

lƣợng) đủ dài, các chất hữu cơ từ bùn hoạt tính phân hủy sẽ bị các vi sinh vật kỵ khí 

(có sẵn trong bể) phân huỷ tạo hỗn hợp biogas; Để đảm bảo cho quá trình phân hủy 

và chuyển hóa đạt đƣợc hiệu suất mong đợi và hỗn hợp Biogas có tỷ lệ thành phần 

khí mê tan cao, định kỳ sẽ bơm bùn hồi lƣu từ đáy bể lên trên và cánh khuấy trung 

tâm tạo dòng từ trên bề mặt thổi xuống đáy; Hỗn hợp Biogas sẽ đƣợc chứa tạm thời 

bằng túi chứa Biogas thô (vật liệu HDPE) có thể tích 15 m
3
 (1 túi) nhớ sự chênh 

lệch áp tự nhiên. 
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3. Nƣớc phát sinh từ quá trình phân hủy bùn, đƣợc thu gom vào hố thu, đƣợc 

về HTXL nƣớc thải tại Công ty để tiếp tục xử lý; 

4. Bùn sau phân hủy, lắng ở đáy bể phân hủy bùn để ổn đinh và định kỳ bơm 

về nhà xưởng để ủ phân compost. Tại đây, chất hữu cơ còn lại trong bùn đƣợc phân 

huỷ bởi các sinh vật trong điều kiện có oxy (nhờ máy thổi khí), đảo trộn…, sản 

phẩm tạo thành là CO2, nƣớc, nhiệt và compost. Compost đƣợc bổ sung thêm hàm 

lƣợng Kali từ dung dịch hấp thụ sau quá trình làm sạch khí để đảm bảo tỉ lệ dinh 

dƣỡng. Sau khi đã đƣợc ổn định nhƣ humus, không chứa mầm bệnh, đảm bảo theo 

quy định của pháp luật về phân hữu cơ sinh học; Phân compost đƣợc sử dụng làm 

phân bón cho cây trồng trong phạm vi nghiên cứu. Nƣớc rỉ từ quá trình ủ đƣợc thu 

gom và đƣa về HTXL nƣớc thải tại nhà máy để xử lý tiếp tục; 

5. Biogas tại túi chứa biogas thô đƣợc máy thổi khí thổi vào Thiết bị HGRPB 

để tinh lọc biogas. Tại đây, Biogas đƣợc đƣa vào thiết bị với lƣu lƣợng ổn định để 

phù hợp với các chế độ tải của thiết bị, dung dịch KOH đƣợc cấp vào trục giữa thiết 

bị nhờ bơm, dƣới tác dụng của động cơ quay trục giữa, dung dịch KOH sẽ chuyển 

động ly tâm với tốc độ cao, giúp cho dung dịch hấp thụ (pha lỏng) tiếp xúc dòng khí 

đi vào (pha khí) hiệu quả hơn, hiệu suất hấp thụ cao. Các khí tạp trong biogas nhƣ 

H2S, CO2 đƣợc hấp thụ vào dung dịch KOH. Đồng thời, với tốc độ ly tâm cao, dung 

dịch hấp thụ sẽ không bị kéo theo ra ngoài theo dòng khí, nhờ vậy mà dòng khí sau 

xử lý có độ ẩm thấp. Sản phẩm sau quá trình hấp thụ là Biogas tinh với hàm lƣợng 

H2S thấp; CH4 đảm bảo quá trình tái tạo năng lƣợng; và dung dịch sau hấp thụ K2S, 

K2CO3 đƣợc bổ sung cho phân compost. Biogas sau làm sạch sẽ tự di chuyển vào 

Túi chứa Biogas tinh (vật liệu HDPE) có thể tích 15 m
3
 (1 túi) nhớ sự áp thừa của 

máy thổi khí; 

6. Để đảm bảo thời gian hoạt động và tuổi thọ của máy phát điện, tiết kiệm 

diện tích và thể tích lƣu Biogas, Bigoas đã đƣợc làm sạch từ túi chứa Biogas tinh sẽ 

đƣợc máy nén khí nén Biogas đến áp suất an toàn trƣớc khi đi qua thiết bị tách ẩm. 

Tại đây, nƣớc đƣợc ngƣng tụ ở nhiệt độ 2- 4 
o
C nhờ tác nhân làm lạnh gas. Và 

biogas đƣợc lƣu giữ tại bồn chứa Biogas tinh ở điều kiện áp suất an toàn. Nƣớc 

ngƣng định kỳ đƣợc xả về hệ thống thoát nƣớc của Công ty. 

7. Biogas sau khi làm sạch đã đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn khí cho máy phát 

điện sẽ đƣợc tích trữ trong bình chứa Biogas sạch. Sau đó Biogas đƣợc chuyển qua 

Bình điều áp, đảm bảo yêu cầu áp của dòng Biogas vào máy phát điện (1 - 5,5 kPa). 

Máy phát điện Biogas đƣợc sử dụng để biến nhiệt năng từ CH4 thành điện năng 

phục vụ cho hoạt động của trạm xử lý nƣớc thải của Công ty. Khí thải từ máy phát 

điện đảm bảo về xả thải, đặc biệt là nồng độ SO2. 

3.2. Kết quả xây dựng và vận hành 01 mô hình về phân hủy bùn yếm khí thu 

hồi khí sinh học, phát điện và sản xuất phân hữu cơ sinh học quy mô 20 kW 

vận hành liên tục tự động cao 

Với quy trình công nghệ đã đề xuất đƣợc (Hình 3.5), nhóm nghiên cứu với sự 

phối hợp với các chuyên gia đến từ Đài Loan đã tiến hành khai triển, xây dựng và 

lắp đặt mô hình ngay tại khuôn viên của Nhà máy. Các hạng mục công trình chính 

của mô hình đƣợc trình bày trong Bảng 3.3 và Hình 3.6 đến Hình 3.25. Tổng hợp 

các thiết bị của hệ thống mô hình nghiên cứu đƣợc trình bày trong Bảng 3.4. 
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Bảng 3.4. Các hạng mục công trình chính trong hệ mô hình nghiên cứu 

TT Công trình Chức năng Số lƣợng 

 

Thiết bị phụ kiện chính 

1 Bể chứa bùn                          

(W1 = 40 m
3
) 

Chứa bùn thải từ HTXLNT nhà máy về hệ mô hình 01 bể 

 

02 bơm bùn, 01 pháo báo mức, 01 đồng 

hồ đo lƣu lƣợng 

2 Bể nén bùn                           

(W2 = 5 m
3
) 

Cô đặc bùn hoạt tính dƣ bằng cách lắng (nén) cơ học để 

tách bùn ra khỏi nƣớc 

01 bể 

 

02 bơm bùn, cảm biến MLSS 

3 Bể phân hủy bùn                                         

(W3   = 40 m
3
/bể) 

Ổn định và phối trộn với bùn thải với chế phẩm vi sinh 

nhằm nâng cao khả năng phân hủy kị khí và thu hồi 

biogas 

02 bể 

 

02 động cơ khuấy, 02 bơm bùn, 02 cảm 

biến nhiệt độ, 02 cảm biến pH, 04 van 

cánh gạt điện, 02 phao báo mức bùn 

4 Túi chứa biogas thô 

(W4 = 15 m
3
) 

Thu gom và lƣu trữ tạm thời biogas thô từ quá trình lên 

men trong bể phân hủy bùn 

01 túi 

 
 

5 Túi chứa biogas tinh 

(W5 = 15 m
3
) 

Thu gom và lƣu giữ tạm thời biogas sạch sau khi làm 

sạch 

01 túi 

 
 

6 Thiết bị làm sạch khí 

HGRPB                            

(D×H = 0,6×0,35 m) 

Loại bỏ H2S, CO2 trong biogas 02 thiết bị 

 

01 quạt hút khí, 01 đồng hồ đo lƣu lƣợng 

khí, 02 bơm hóa chất, 02 bồn chứa hóa 

chất, 02 thiết bị đo lƣu lƣợng dung dịch 

hấp thụ, 02 thiết bị đo lƣu lƣợng khí, 02 

máy khuấy  

7 Máy nén khí trục vít Tăng áp suất chất khí, giúp năng lƣợng dòng khí tăng lên 

và đồng thời nén khí lại khiến nó tăng áp suất và nhiệt độ 

01 máy 
 

8 Bồn chứa biogas tinh 

(W6 = 5 m
3
) 

Chứa dự trữ biogas sau khi loại bỏ H2S và CO2 ở áp suất 

cao 

01 bồn 

 

01 đồng hồ đo áp suất, 01 van an toàn 

9 Bồn điều áp                      

(W7 = 5 m
3
) 

Giảm áp suất biogas sau khi ra khỏi bồn chứa biogas 

sạch, ổn định lƣu lƣợng và áp suất của dòng biogas đầu 

vào máy phát điện 

01 bồn 

 

01 đồng hồ đo áp suất, 01 van xả an toàn 

10 Máy phát điện                    

(20 kW) 

Biến đổi nhiệt trị từ biogas thành điện năng 01 máy 
 

11 Thiết bị, dụng cụ              

phụ trợ 

+ Sổ ghi chép nhật ký vận hành, tài liệu hƣớng dẫn, bảo trì bảo dƣỡng 

+ Dụng cụ vận hành: quỳ tím, điện kế, tua vít, kìm…; cuốc, xẻng, lƣới lọc… 

+ Bảo hộ lao động: khăn tay, mũ, ủng, mắt kính bảo hộ, áo dạ quang… 
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Bảng 3.5. Bảng tổng hợp các thiết bị của hệ thống mô hình nghiên cứu 

TT Tên thiết bị Thông số ĐVT SL 

Bể chứa bùn 

1 Bể chứa bùn 

- Dung tích làm việc: 40 m
3
 

- Cấu tạo bể: bể kín, dạng hình chữ nhật, nắp sàn bằng bê tông cốt thép. Độ dốc 1% hƣớng về rốn đặt bơm bùn 

hút. 

- Vật liệu: thành, đáy bể bằng bê tông cốt thép mac M200. 

Bể 01 

Bể nén bùn 

1 Bể nén bùn                              

(kiểu bể lắng đứng) 

- Hình dáng: thân hình trụ tròn, đáy hình nón cụt 

- Kích thƣớc: thân (DH = 1,2  3,9m); đáy hình nón cụt (DdH= 1,20,060,57m) - 

Ống trung tâm: DxH = 0,114x3,6m 

- Có cầu thang và sàn công tác 

- Vật liệu: Inox SUS304 dày 3 mm 

Sông Hồng - Việt 

Nam 

Bể 01 

2 Máy bơm bùn từ bể chứa 

bùn của nhà máy đến bể 

nén bùn 

- Kiểu bơm: Chìm Model: 40U2 2  

- Lƣu lƣợng: 1,8 - 7,2 m3/h 

- Chiều cao cột áp: H = 5 - 10,5 m 

- Công suất điện: 0,75kW/380-50Hz 

Tsurumi - Japan Cái 02 

3 Đồng hồ đo lƣu lƣợng 

bùn DN25 

- Vật liệu: Thân gang; Gioăng làm kín: Teflon; Điện áp 220VAC 

- Tín hiệu output 4~20 mA để hiển thị lƣu lƣợng tức thời. 

- Tín hiệu output dạng xung để hiển thị lƣu lƣợng tổng. 

- Vật liệu sensor: Inox 316L. 

- Vật liệu lớp lót bên trong đồng hồ: Teflon hoặc PTFE chịu đƣợc hóa chất PAC. 

- Model: LDG-25 

- Xuất xứ: China 

Cái 01 

4 Máy bơm bùn từ bể nén 

bùn sang bể phân hủy 

bùn 

- Kiểu bơm: trục vít; Lƣu lƣợng: 1,2 - 5,4 m3/h 

- Chiều cao cột áp: H = 20 - 60 ml;  Công suất điện: 2,2kW/380-50Hz 

Xuất xứ: Ebara - Italy Cái 02 

5 Cảm biến mực nƣớc: 

bằng siêu âm 

Cảm biến mực nƣớc: siêu âm 

- Dãi đo: 6m.;  Output: 4-20mm/0-10VDC, NPN/PNP. 

- Nhiệt độ hoạt động: -20~60 độ C; Góc phát: 5 ~ 9 độ 

EU/G7 Bộ 01 

6 Cảm biến MLSS - Thiết bị đo và kiểm soát MLSS- Kích thƣớc theo tiêu chuẩn DIN96, nhỏ gọn, dễ lắp 

đặt.- Thang đo: 0-15,000 mg/l- Độ phân giải: 1 mg/l- Độ chính xác: ± 3%- Độ lặp lại: ± 

03%- Phƣơng pháp đo: Bƣớc sóng truyền qua IR LED 880nm- Thời gian đáp ứng: 30 

giây.- 3 Relay output: High, Low & Cleaning contract- Analog output: 4 -20 mA- Tự 

động chuẩn máy.- Màn hình LED 7 đoạn,- Vận hành đơn giản với 4 phím nhấn dạng 

màng.- Vật liệu làm bằng nhựa ABS.- Kích thƣớc (rộng x cao x sâu): 90 x 96 x 125 

Model DWA-2000A-

MLSS 

Hãng sản xuất: DYS 

– Hàn Quốc 

Bộ 01 
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TT Tên thiết bị Thông số ĐVT SL 

mm, DIN96- Cấp bảo vệ: IP54- Nguồn điện: 220V/50-60 Hz/ 3VA- Trọng lƣợng: 0.5 

kgĐIỆN CỰC MLSS ONLINEModel MLSS-180NHãng sản xuất: DYS – Hàn Quốc- 

Thang đo: 0 – 15,000 mg/l- Thân sensor bằng SUS304, ACETAL- Holder bằng 

SUS316- Cáp dài 10 mét. 

7 Van điện từ DN32 - Vật liệu đồng; Áp suất làm việc: PN10; Điện áp: 24VAC UNID - Taiwan Bộ 06 

8 Hệ đƣờng ống công nghệ 

dẫn bùn, nƣớc, phụ kiện 

lắp đặt 

Hệ thống và phụ kiện lắp đặt Việt Nam Hệ 01 

9 Phụ kiện lắp đặt bơm Giá đỡ Inox SUS 304; Van 1 chiều, van chặn; Mối nối mềm, Bulong, ticke Việt Nam Lô 01 

10 Phụ kiện lắp đặt bể nén 

bùn 

Van chặn; Bulong, ticke Việt Nam Lô 01 

Bể phân hủy bùn 

1 Bể phân hủy bùn Bể phân hủy bùn: Hình dáng: đáy và thân hình trụ tròn, Nắp hình nón cụt 

Kích thƣớc: thân (DH = 3,6  4,3m); Nắp hình nón cụt (DdH= 3,6  0,4  1,5 m) - 

Ống trung tâm: DH = 0,353,2m; Có cầu thang và sàn công tác;\ Vật liệu: Inox 

SUS304 hoặc Composite 

Sông Hồng -                    

Việt Nam 

Bể 02 

2 Máy bơm bùn từ bể phân 

hủy sang nhà ủ phân  

- Kiểu bơm: Trục vít;  Lƣu lƣợng: 1,2 - 5,4 m
3
/h 

- Chiều cao cột áp: H = 12 - 60 m; Công suất điện: 2,2kW/380-50Hz 

Xuất xứ: Ebara - 

Ytaly 

Cái 02 

3 Cảm biến nhiệt độ - Thang đo: -50- 600 
o
C; Vật liệu: Thép không rỉ; Tín hiệu ngõ ra: 4 - 20 mA; 

Kiểu Pt100; Đƣờng kính que đo : 6mm; Chiều dài que đo 300mm;  

Dải đo =-50- 600
o
C; Tín hiệu ra 4- 20mA; Kết nối : ren NPT 1/2" 

Model: 

ST16KS450F3L100B 

Bộ 02 

4 Cảm biến pH Dải đo: 0.0 – 14.0 pH; Độ phân giải: 0.01pH;  Độ chính xác ở 25
o
C: ±0.02 pH; 

Hiệu chuẩn: Bằng tay 2 điểm cùng với OFFSET TRIMMER 

Relay: Max 2A, 250VAC, 30VDC (Điều khiển bơm axit hoặc kiềm) 

Relay ON nếu giá trị đo lớn hơn điểm đặt; Relay OFF nếu giá trị đo nhỏ hơn điểm đặt; 

Điểm đặt: Điều chỉnh từ 0-14pH 

Cộng thêm giờ: Điều chỉnh từ 5 đến khoảng 30 phút; Đầu ra: 4-20mA, độ chính xác 

±0.20 mA, trở kháng lớn nhất 500Ohm; Trở kháng vào: 10¹² Ohm 

Nguồn cung cấp: 220VAC - 50/60Hz;  

Model: BL931700 - 

Điện cực: HI6100805 

Xuất xứ: Rumania 

Bộ 02 

5 Động cơ cánh khuấy điều 

chỉnh tốc độ theo biến tần 

- Công suất: 2,2kW, dòng tải ngỏ ra: 5.5A;  0.1 ~ 400Hz;  Mô-men khởi động 100%. 

 - Khả năng chịu quá tải: 150% trong 60 giây;  Truyền thông: tích hợp sẵn RS-485. 

 - Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC; Tốc độ: 208 Vòng/phút; Đƣờng kính trục: V25x50 

Xuất xứ: Đài Loan Bộ 02 
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TT Tên thiết bị Thông số ĐVT SL 

Kiểu lắp: Mặt bích 

6 Cánh khuấy Inox 

SUS304 

Trục khuấy SUS304 D34; Phớt cơ khí chống ăn mòn Sông Hồng - VN Bộ 02 

7 Van cánh gạt điện: 

DN50/220V AC 

Van bƣớm điều khiển điện; Vật liệu: Thân gang, cánh inox;  Áp lực PN16;  

- Điện áp: 220V; Xuất xứ: Kospalus - Hàn Quốc; - Size: DN80 

Kospalus -                   

Hàn Quốc 

Bộ 08 

8 Van chặn DN50 Van cổng DN50; Vật liệu: van inox; Áp lực PN12 Korea Bộ 08 

9 Van chặn DN100 Van bƣớm tay gạt DN100; Vật liệu: Thân gang, cánh inox;  Áp lực PN12 Wonil - Korea Bộ 04 

10 Van chặn DN20 Van bi DN20; Vật liệu: Inox;  Áp suất làm việc PN12 Korea Bộ 16 

11 Đồng hồ đo áp suất cơ 0 -

50 kPa 

D63 - 100 inox; Dải đo : 0-300 kPa; Đƣờng kính mặt 100mm; Kết nối ren G1/2" Korea Bộ 02 

12 Hệ đƣờng ống dẫn bùn, 

nƣớc, phụ kiện lắp đặt 

Hệ thống và phụ kiện lắp đặt Việt Nam Hệ 01 

13 Hệ thống đƣờng ống thu 

Biogas, phụ kiện lắp đặt 

Hệ thống và phụ kiện lắp đặt Việt Nam Hệ 01 

14 Phụ kiện lắp đặt bơm Giá đỡ Inox SUS 304; Van 1 chiều, van chặn; Mối nối mềm, Bulong, ticke Việt Nam Lô 01 

15 Phụ kiện lắp đặt bể  Van chặn; Bulong, ticke Việt Nam Lô 01 

Hệ túi chứa biogas thô và tinh 

1 Túi chứa Biogas thô - Kiểu dáng: dạng túi; Thể tích: 15 m
3
; Kích thƣớc: hình trụ tròn nằm ngang, DL = 2,2 

4,0 m; Vật liệu: HDPE, dày 1.5mm 

Sông Hồng -                  

Việt Nam 

Cái 02 

2 Khung bảo vệ túi chứa Khung bảo vệ túi chứa: - Hình dáng: hình hộp chữ nhật; 

- Kích thƣớc: thân (BLH = 2,5  4,32,5m); Vật liệu: Inox 304 

Sông Hồng -                  

Việt Nam 

Cái 02 

3 Phụ kiện lắp đặt  - Van chặn DN80: 04 cái- Mặt bích DN80: 8 cái- Bulong, đai ốc, su non… Sông Hồng - VN Lô 01 

4 Phụ kiện lắp đặt khung 

bảo vệ túi chứa 

- Phao điện: 02 bộ 

- Bulong, đai ốc, Ticke… 

Sông Hồng -               

Việt Nam 

Lô 01 

5 Hệ thống đƣờng ống dẫn 

khí kết nối 2 túi khí, phụ 

kiện lắp đặt 

Hệ thống và phụ kiện lắp đặt Việt Nam Hệ 01 

Hệ làm sạch khí HGRPB 

1 Thiết bị hấp thụ: HGRPB - Hình dạng: Hình trụ tròn; Kích thƣớc: DH = 0,6  0,35 m; Chân đế đỡ: H = 0,9 m; 

- Đệm tiếp xúc: SUS304; Vật liệu: Inox SUS304; Dày 3 mm 

Sông Hồng -               

Việt Nam 

Bộ 02 

2 Bồn hóa chất - Dung tích: 1000 lít; Vật liệu: PVC Sông Hồng - VN Bồn 02 

3 Máy khuấy trộn hóa chất - Kiểu máy: nối đứng mặt bích; Công suất: 0,2 Kw, 3P 380V 50Hz Xuất xứ: Taiwan Cái 02 
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TT Tên thiết bị Thông số ĐVT SL 

trong bồn chứa - Cánh khuấy inox SUS304 + bộ kết nối (Việt Nam gia công); Tốc độ: 35-50 rpm 

- Công suất: 0,2 kW - 380V/50Hz 

Hãng: Dolin 

4 Phao mực hóa chất 3 tiếp 

điểm tại bồn hóa chất 

Phao 3 tiếp điểm Hãng: Omron 

Xuất xứ: Japan 

Cái 02 

5 Máy bơm dung dịch                 

hấp thụ 

- Kiểu bơm: trục ngang, guồng bơm inox; Lƣu lƣợng: 1,2 - 5,4 m3/h; Model: 2CDX/E 

70/20; Chiều cao cột áp: H = 12 - 20.5 m; Công suất điện: 0,75kW/380-50Hz 

Ebara - Italia Cái 02 

6 Động cơ quay ly tâm điều 

chỉnh tốc độ theo biến tần 

Motor mặt bích; Dòng tải ngỏ ra: 2.5A;  0.1 ~ 400Hz;  Mô-men khởi động 100%.; Khả 

năng chịu quá tải: 150% trong 60 giây;  Truyền thông: tích hợp sẵn RS-485;  Vào 3 pha 

ra 3 pha 380VAC; Công suất: 0.75 kW; Tốc độ: 1440 Vòng/phút; Kiểu lắp: Mặt bích 

Kèm biến tần 

Hãng: Siemen - Séc Bộ 02 

7 Quạt hút khí Máy thổi khí: RB-400A-; Kiểu máy: Ring Blower - ly tâm; Lƣu lƣợng: 1,3 - 3,75 

m3/min- Cột áp: 0 - 12 kPA- Công suất: 0,4 Kw, 3P 380V 50Hz 

Hãng: Chuanfan 

Xuất xứ: Taiwan 

Cái 01 

8 Van chặn DN50 

 

Van chặn DN50; Vật liệu inox; Áp suất làm việc: PN12 Hãng: Wonil 

Xuất xứ: Hàn Quốc 

Bộ 06 

9 Van chặn DN32 

 

Van chặn DN32; Vật liệu inox; Áp suất làm việc: PN12 Hãng: Wonil 

Xuất xứ: Hàn Quốc 

Bộ 02 

10 Van chặn DN20 

 

Van chặn DN20; Vật liệu inox; - Áp suất làm việc: PN12 Hãng: Wonil 

Xuất xứ: Hàn Quốc 

Bộ 20 

11 Van điện từ DN32 

 

Van điện từ DN32; Vật liệu inox; Áp suất làm việc: PN10; Điện áp: 24VAC UNID - Taiwan Bộ 02 

12 Lƣu lƣợng kế đo khí  Lƣu lƣợng từ 200 đến 2500 nl/min Taiwan Bộ 04 

13 Lƣu lƣợng kế đo hóa chất  Lƣu lƣợng từ 7,5 đến 2500 nl/min Taiwan Bộ 02 

14 Đồng hồ đo lƣu lƣợng khí Itron RF1 G6 Diaphragm Meter; Size: DN25 - G1-1/4" ISO228-1 Thread; Body 

Material: Steel; Interaxis Distance: 250mm; Qmax: 10m3/h  Qmin: 0.06m3/h  

Max Pressure: 0.5bar (50 kPa); Come with Coupling (951-460-05) 

Hãng sản xuất: 

Karlsruhe Germany 

Xuất xứ: China 

Bộ 01 

15 Hệ đƣờng ống dẫn nƣớc, 

hóa chất,phụ kiện lắp đặt 

Hệ thống và phụ kiện lắp đặt Việt Nam Hệ 01 

16 Phụ kiện lắp đặt                     

bơm hóa chất 

Hệ thống và phụ kiện lắp đặt: giá đỡ Inox SUS 304; Van 1 chiều, van chặn; Mối nối 

mềm, Bulong, ticke 

Việt Nam Lô 01 

17 Phụ kiện lắp đặt thùng 

hóa chất: van chặn; roăng 

su,… 

Hệ thống và phụ kiện lắp đặt Việt Nam Lô 01 

18 Phụ kiện lắp đặt thiết bị Hệ thống và phụ kiện lắp đặt Việt Nam Lô 01 
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TT Tên thiết bị Thông số ĐVT SL 

HGRPB: Buloong, Ticke, 

Hệ nén và tách ẩm Biogas 

1 Máy nén khí trục vít có 

dầu ELGI 

• Model: EN2-7;  Lƣu lƣợng : 0.28 m
3
/phút (Lƣu lƣợng đƣợc kiểm định theo ISO 

1217:2009 Annuexure C Edition: 4); Áp suất tối đa (kg/cm2): 7.2 Bar; Áp suất làm 

việc (kg/cm2): 7.0 Bar; Tản nhiệt: Bằng khí; Két tản nhiệt lớn, sử dụng quạt kép 

Nhiệt độ môi trƣờng cho phép: 45
o
C; Điện áp: 380-415v/3p/50hz; Động cơ: 2.2 Kw 

(3HP); Khởi động: Sao-Tam giác; Truyền động dây đai; ệ thống điều khiển hiển thị 

LCD đa thông tin/Tự động bật-tắt/Lƣu dữ liệu/DCS/SCADA; Máy nhập khẩu nguyên 

chiếc, đã bao gồm toàn bộ vật tƣ sẵn sàng vận hành. 

Model: EN2-7 

Xuất xứ: Ấn độ 

Bộ 01 

2 Lọc thô PFE 035- 1 

micron 

 

1 micron; Lọc tinh ELGI; Lƣợng tách dầu: 0.01 mg/m
3
; Lƣu lƣợng: 0.98 m

3
/phút; Đi 

kèm van xả đáy; Thông số đƣợc đo theo tiêu chuẩn ISO 8573 

Model: PFE 035 

Xuất xứ: Ấn độ 

Bộ 01 

3 Lọc tinh FFE 035- 0.01 

micron 

0,01 micron; Lọc tinh ELGI; Lƣợng tách dầu: 0.01 mg/m
3
; Lƣu lƣợng: 0.98 m

3
/phút; 

Đi kèm van xả đáy; Thông số đƣợc đo theo tiêu chuẩn ISO 8573 

Model: FFE 035 

Xuất xứ: Ấn độ 

Bộ 01 

4 Máy sấy khí Đƣợc chế tạo theo tiêu chuẩn ISO 8573; Điểm sƣơng : 3-10
o
C; Lƣu lƣợng: 0.57 

m
3
/phút; Điện áp sử dụng : 1P/230V/50Hz; Áp lực làm việc tối đa (kg/cm

2
): 14.0bar 

Tản nhiệt: Bằng khí 

Model: EGRD 20 

Xuất xứ: Ấn độ 

Bộ 01 

5 Hệ đƣờng ống dẫn khí, 

phụ kiện lắp đặt đƣờng 

ống: van chặn; roăng 

su,… 

Hệ thống và phụ kiện lắp đặt Sông Hồng -                   

Việt Nam 

Lô 01 

Hệ bồn chứa khí Biogas nén 

1 Bồn chứa Biogas tinh sau 

nén 
- Kích thƣớc: DL = 1,53 m; Vật liệu: Thép CT3 sơn epoxy dày 5 mm; Áp suất làm 

việc: 8 bar; Thể tích: 5m
3
; Hình dạng: trụ tròn, nằm ngang 

Sông Hồng -             

Việt Nam 

Bồn 01 

2 Bồn chứa Biogas tinh sau 

nén 
- Kích thƣớc: DL = 1,53 m; Vật liệu: Thép CT3 sơn epoxy dày 4mm; Áp suất làm 

việc: 2 bar; Thể tích: 5m
3
; h Hình dạng: Trụ tròn, nằm ngang 

Sông Hồng -                    

Việt Nam 

Bồn 01 

3 Van chặn DN20 - Vật liệu inox; Áp suất làm việc: PN12 Korea Bộ 08 

4 Đồng hồ đo áp suất cơ D63 - 100 inox; Áp suất làm việc từ 1 -10 Bar Taiwan Bộ 02 

5 Van điều áp + đồng hồ                   

áp suất 

 

Van giảm áp cấp I; Capacity: 220 kg/h; Inlet Pressure: 15.6Bar; Outlet Pressure: 0- 

5Bar; In/Out connection: 1" FNPT; Áp suất đầu vào max = 8 bar; - Áp suất đầu ra 

max= 5 bar 

Xuất xứ: Korea bộ 01 

6 Van an toàn khí nén 

 

Van an toàn khí nén; Áp suất làm việc: 0- 10 bar; Nhiệt độ max: 120 
o
C; Loại nối ren 

DN25 

Xuất xứ: Taiwan Bộ 02 
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TT Tên thiết bị Thông số ĐVT SL 

Điện điều khiển 

1 Tủ điện cấp nguồn                     

và điều khiển 

- Kích thƣớc tủ: 1600x1800x400(WxHxD)mm; Tôn dày 1.5 mm; Vỏ tủ sơn tĩnh điện; 

Thiết bị đóng cắt và bảo vệ: MCB, RCBO, MC; Bộ điều khiển lập trình PLC S7 1200 + 

màn hình KTP 6 inch; Relay; Tiếp điểm không điện giám sát BMS; Bộ bảo vệ pha, cầu 

chì rơi tự do 3A; Đèn báo pha, báo trạng thái kết hợp nút nhấn khởi động/ dừng; Công 

tắc lựa chọn AUTO-OFF-MAN; Đô mi nô đấu dây, máng nhựa . . ; Đồng hồ đo Volt + 

công tắc chuyển pha; - Đồng hồ đo Ampe + công tắc chuyển pha; Phần mềm điều khiển 

Sông Hồng -               

Việt Nam 

Tủ 01 

2 Hệ thống cáp điện  Hệ thống và phụ kiện lắp đặt (dây 1 lõi Việt Nam HT 01 

3 Hệ thống thang cáp điện  Hệ thống và phụ kiện lắp đặt: Trunking mạ kẽm 1.5mm, Ống, ruột gà đi dây điện 

(chống cháy) 

Việt Nam HT 01 

Thiết bị phụ trợ lắp đặt tại nhà điều hành 

1 Máy vi tính để bàn (Điều 

khiển, kiểm soát Pilot) 

CPU: Intel Core-i7; Loại RAM:DDR4; 8 GB; Bộ xử lý đồ họa: Intel HD Graphics 

Model: Vostro 3268ST 5PCDW11; Hãng: Dell 

Xuất xứ:                    

Trung Quốc 

Bộ 01 

2 Hệ thống quạt thông gió, 

đèn chiếu sáng... 

Hệ thống và phụ kiện lắp đặt Sông Hồng -                  

Việt Nam 

Hệ 01 

3 Máy đo khí Máy đo khí độc 4 chỉ tiêu GFM Series 4 

+ Sensor CH4: 0-100% (Độ chính xác từ 0,3 - 2%);  Sensor O2: 0-25% vol (0,1%);  

Sensor H2S: 0-5000 ppm (10 - 50ppm); Sensor CO2: 0-100% (0,3 - 2%); Phƣơng pháp: 

IR hoặc Elechochemical; Điều kiện làm việc: Nhiệt độ xung quanh -10 - 40 
o
C; Bơm 

lấy mẫu: 300 ml/min áp suất đầu vào -200 - 50 mbar; Nguồn điện: nguồn Lithium 

(DC3.7V 1800mAh); Thời gian sạc: 4 ~ 6 giờ; Thời gian làm việc liên tục: ≥ 8 giờ; Kết 

nối USB để truyền dữ liệu; Kích thƣớc: 200x100x60mm; Cấp bảo vệ: IP65; Thiết bị hỗ 

trợ 2 kênh hồng ngoại, 5 kênh điện hóa tùy thuộc vào sự lựa chọn loại cảm biến đo; Hỗ 

trợ đo áp suất (+/-30mB), đo gió 0 - 40m/s; Đầu đo nhiệt độ từ -10 đến 100 
o
C; Màn 

hình LCD; Hộp, túi da, dây đeo tiện lợi; Hỗ trợ kết nối USB tiện lợi với PC 

Model: GFM406 

Hãng: GasData 

Xuất xứ: EU/G7 

Cái 01 

Máy phát điện 

1 Máy phát điện sử dụng 

Biogas:  Dạng kín, 3 pha, 

50 Hz, 20 kW, khí thải 

theo tiêu chuẩn Euro II. 

Model - 20GFT; Rated power - 20kW/25kVA; Basics electric parameter - 50Hz,3 p 4 

w,220V/380V; Rated speed - 1500rpm; Power factor - Lag0.8; Insulation Class - H 

Protection Class - IP23; Net Weight - 720kg; Dimension(L*W*H) - 

1360×600×1000mm. Khí thải tiêu chuẩn Euro II 

WEIFANG 

NAIPUTE GAS 

GENSET CO.,LTD. - 

CHINA 

Cái 01 

Thiết bị tách nƣớc 

1 Thiết bị tách nƣớc Năng suất: 1.5T/h, đƣờng kính trục 175mm,- Tốc độ chuyển động của trục: 400-450 

vòng/phút, Đƣờng kính lƣới lọc: 0.5mm, công suất: 4Kw 

China Thiết 

bị 

01 
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Hình 3.6. Bể chứa bùn Hình 3.7. Bể nén bùn 

  

Hình 3.8. Bơm bùn từ bể chứa bùn                           

sang bể nén bùn 

Hình 3.9. Bơm bùn từ bể nén bùn                         

sang bể phân hủy bùn 

  

Hình 3.10. Bể phân hủy bùn Hình 3.11. Động cơ cánh khuấy                              

được bọc bảo vệ tại bể phân hủy bùn 

   

Hình 3.12. Bơm bùn 

trục ngang cánh hở                      

bể phân hủy bùn 

Hình 3.13. Biến tần 

của động cơ khuấy 

Hình 3.14. Van cánh gạt điện và van chặn 
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Hình 3.15. Túi chứa biogas thô và tinh 

  

Hình 3.16. Hệ làm sạch khí sinh học Hình 3.17. Động cơ máy khuấy trộn                                

hóa chất trong bồn 

     
Hình 3.18. Bơm hóa chất, lưu lượng kế đo hóa chất và lưu lượng kế đo khí 

  

Hình 3.19. Bồn chứa biogas tinh Hình 3.20. Bồn chứa biogas tinh và bồn điều áp 



 

58 
 

   

Hình 3.21. Máy nén khí Hình 3.22. Máy tách ẩm Hình 3.23. Bộ lọc  

  

Hình 3.24. Máy phát điện Hình 3.25. Tủ điện điều khiển 

Việc tính toán chi tiết các hạng mục công trình trong hệ thống nghiên cứu 

đƣợc trình bày chi tiết trong Sản phẩm dạng II. Khảo sát, tính toán, thiết kế và đề 

xuất mô hình nghiên cứu thực nghiệm tại Đắk Lắk. Hƣớng dẫn vận hành hệ thống 

lên men yếm khí bùn thải thu khí sinh học phát điện đƣợc trình bày chi tiết trong 

báo cáo Sản phẩm dạng I. Mô hình về phân hủy bùn yếm khí thu hồi khí sinh học, 

phát điện quy mô 20 kW vận hành liên tục tự động cao và giáo trình về Vận hành 

mô hình phân hủy yếm khí, thu hồi khí sinh học phát diện. Toàn bộ những sản phẩm 

này đã đƣợc tƣ vấn, kiểm tra, nghiệm thu bởi Hội đồng Khoa học của Viện Công 

nghệ môi trƣờng. 

Dƣới đây là các nội dung chính trong việc vận hành hệ thống lên men yếm khí 

bùn thải thu khí sinh học phát điện 

a. Giải thích kí hiệu trong tủ điện điều khiển (xem Bảng 3.6) 
Bảng 3.6. Giải thích các kí hiệu trong tủ điện điều khiển 

Kí hiệu Giải thích 

P101 và P102 Bơm bùn từ bể chứa bùn đến bể nén bùn 

LCA 01 Phao báo mức bể chứa bùn 

P201 Bơm bùn từ bể nén bùn sang bể phân hủy bùn 1 

P202 Bơm bùn từ bể nén bùn sang bể phân hủy bùn 2 

LCA 02 Phao báo mức bể nén bùn 

P301 Bơm ở bể phân hủy bùn 1 (chạy tuần hoàn và xả bùn) 

LCA 3.1 Phao báo mức bể phân hủy bùn 1 

V1.1 và V1.3 Van điện xả bùn bể phân hủy bùn 1 

V1.2 và V1.4 Van điện chạy tuần hoàn bể phân hủy bùn 1 

P302 Bơm ở bể phân hủy bùn 2 (chạy tuần hoàn và xả bùn) 

LCA 3.2 Phao báo mức bể phân hủy bùn 2 

V2.1 và V2.3 Van điện xả bùn bể phân hủy bùn 2 

V2.2 và V2.4 Van điện chạy tuần hoàn bể phân hủy bùn 2 
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K301 Khuấy bể phân hủy bùn 1 

K302 Khuấy bể phân hủy bùn 2 

TK 401 Máy thổi khí từ túi thô vào máy làm sạch khí 

G401 Máy làm sạch khí 1 

K401 Máy khuấy bồn hóa chất 1 

DP401 Bơm dung dịch từ bồn hóa chất 1 vào máy làm sạch khí 1 

LCA 401 Phao báo mức bồn hóa chất 1 

G402 Máy làm sạch khí 2 

K402 Máy khuấy bồn hóa chất 2 

DP402 Bơm dung dịch từ bồn hóa chất 2 vào máy làm sạch khí 2 

LCA 402 Phao báo mức bồn hóa chất 2 

b. Hướng dẫn vận hành 

Công việc thường làm của 1 người vận hành: 

- Buổi sáng: bơm nƣớc vào bể chứa bùn. 

- Xả phần nƣớc trong ở 2 bể phân hủy bùn (van tại vị trí cao nhất) đến khi nào 

thấy nƣớc ra có lẫn bùn thì dừng lại. 

- Ở bể nén bùn: Tiến hành xả phần nƣớc trong theo các van xả bố trí sẵn theo 

thân thiết bị đển khi nào hết phần nƣớc trong trong bể thì dừng lại. 

- Van tuần hoàn ở bể chứa bùn chỉnh về lƣu lƣợng 1,5m
3
/h. 

- Thời gian ca vận hành: 8h 

Vận hành bể chứa bùn: 

- Kết hợp với cán bộ vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải của công ty, mở van 

tay trên đƣờng ống dẫn bùn về bể chứa 

- Vận hành bơm bể chứa bùn P101 và P102 bơm bùn từ bể chứa lên bể nén 

bùn. Hai bơm này chạy luân phiên, 1 bơm chạy 1 bơm nghỉ. 

+ Chế độ vận hành bằng tay: chuyển công tắc tại P101 và P102 sang chế độ 

MAN, sau đó nhấn START để chạy bơm và STOP để dừng bơm. 

+ Chế độ tự động: Chuyển công tắc bơm P101 và P102 sang chế độ AUTO, 

hai bơm sẽ chạy tự động luân phiên theo chƣơng trình cài đặt, cụ thể mỗi bơm sẽ 

chạy 1h nghỉ 1h. 

+ Xả van hồi và quan sát đồng hồ đo lƣu lƣợng để lƣu lƣợng bơm lên bể nén 

bùn là 1,5 m
3
/h. 

- Cách đặt thông số chạy tự động: Từ màn hình hiển thị của tủ điện nhấn BỂ 

CHỨA BÙN, tiếp theo đặt thời gian chạy của bơm tại TG ĐẶT (đơn vị là giờ), 

chọn Enter để kết thúc cài đặt. 

Vận hành bể nén bùn: 

- Bắt đầu ca vận hành, tiến hành xả nƣớc trong bể nén bùn bằng các van tay 

dọc theo thân bể nén. 

- Vận hành Bơm P201 và P202: bơm bùn đặc sau nén sang bể phân hủy 1 và 

bể phân hủy 2. 

+ Chế độ vận hành bằng tay: chuyển công tắc tại P201 và P202 sang chế độ 

MAN, sau đó nhấn START để chạy bơm và STOP để dừng bơm. 

+ Chế độ tự động: Chuyển công tắc bơm P201 và P202 sang chế độ AUTO, 

hai bơm sẽ chạy tự động độc lập theo chƣơng trình cài đặt, cụ thể khi P101 và P102 

chạy đƣợc 2h thì P201 chạy (chạy 15s nghỉ 20 phút), sau đó 1 phút P202 chạy (chạy 

15s nghỉ 20 phút). 

- Cách đặt thông số chạy tự động: từ màn hình hiển thị của tủ điện nhấn BỂ 

NÉN BÙN, đặt thông số thời gian bơm chạy tại TG CHẠY (đơn vị giây) rồi nhấn 

Enter, đặt thông số thời gian nghỉ của bơm tại TG DỪNG (đơn vị giờ) rồi nhấn 
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Enter. 

Vận hành bể phân hủy bùn: 

- Bắt đầu ca vận hành tiến hành xả nƣớc trong của hai bể phân hủy tại 2 vị trí 

van cao nhất. 

- Vận hành bằng tay: 

+ Vận hành cánh khuấy: chuyển công tắc của K301 và K302 sang MAN, nhấn 

START để chạy và STOP để tắt động cơ khuấy. 

+ Vận hành bơm bùn tuần hoàn: chuyển công tắc P301 và P302 sang MAN, 

mở đồng thời van V1.2 – V1.4, V2.2 - V2.4 bằng cách nhấn START, sau đó nhấn 

START tại P301 và P302 để bắt đầu chạy tuần hoàn. Tắt bằng cách nhấn STOP tại 

P301 và P302 sau đó nhấn STOP tại các van V1.2 – V1.4 và V2.2 – V2.4. 

+ Vận hành bơm xả bùn sau phân hủy: chuyển công tắc P301 và P302 sang 

MAN, mở đồng thời van V1.1 – V1.3, V2.1 - V2.3 bằng cách nhấn START, sau đó 

nhấn START tại P301 và P302 để bắt đầu chạy bơm xả bùn ra ngoài. Tắt bằng cách 

nhấn STOP tại P301 và P302 sau đó nhấn STOP tại các van V1.1 – V1.3 và V2.1 – 

V2.3. 

- Vận hành tự động: 

+ Vận hành cánh khuấy: chuyển công tắc của K301 và K302 sang AUTO, 2 

động cơ khuấy bể phân hủy bùn sẽ chạy theo chƣơng trình cài đặt sẵn. Cụ thể chạy 

5 phút nghỉ 2h, quá trình này đƣợc lặp đi lặp lại.  

+ Vận hành bơm bùn tuần hoàn và xả bùn: Chuyển công tắc P301 và P302 

sang AUTO, hai bơm sẽ đƣợc vận hành theo chế độ cài đặt sẵn, cụ thể: Khi P201 

chạy 3 lần thì van V1.1 và V1.3 mở. Khi V1.1 và V1.3 mở 30s thì bơm P301 chạy 

35s rồi dừng (quá trình xả bùn ra ngoài). Khi P202 chạy 3 lần thì van V2.1 và V2.3 

mở. Khi V2.1 và V2.3 mở 30s thì bơm P302 chạy 35s rồi dừng (quá trình xả bùn ra 

ngoài). Quá trình chạy tuần hoàn: Van V1.2 và V1.4 mở 2 phút nghỉ 2h. Khi van 

V1.1 và V1.2 mở 30s thì P301 chạy 2 phút rồi dừng.  Tƣơng tự đối với van V2.2 và 

V2.4. 

- Cách đặt thông số chạy tự động: Từ màn hình hiển thị của tủ điện nhấn 

PHÂN HỦY BÙN 1 

+ Cài đặt thông số chạy khuấy: Tại dòng K301, đặt thời gian chạy của khuấy 

tại TG CHẠY (đơn vị phút) rồi nhấn Enter, đặt thời gian nghỉ của khuấy tại TG 

DỪNG (đơn vị giờ) rồi nhấn Enter. 

+ Cài đặt thông số tuần hoàn: Tại dòng V2.2 V2.4, đặt thời gian chạy của bơm 

tuần hoàn tại TG CHẠY (đơn vị phút) rồi nhấn Enter, đặt thời gian nghỉ tại TG 

DỪNG (đơn vị giờ) rồi nhấn Enter. 

+ Cài đặt thông số xả bùn: tại dòng V1.1 V1.3, đặt thời gian xả bùn tại TG 

CHẠY (đơn vị giây) rồi nhấn Enter. 

Cài đặt tƣơng tự với PHÂN HỦY BÙN 2. 

Vận hành hệ làm sạch khí: 

- Thông số chạy hệ làm sạch khí: 

Nồng độ KOH 0,01M. Pha vào bồn hóa chất: Cân 560g KOH cho vào bồn 

1m
3
, trộn đều cùng nƣớc. 

Tốc độ quay của máy làm sạch: 1200 rpm 

Tốc độ dòng khí: 2,5 l/phút 

Tỷ lệ lƣu lƣợng khí vào và lƣu lƣợng dung dịch hấp thụ QK/L = 29 

- Vận hành bằng tay:  

+ Hệ hóa chất hấp thụ: Chuyển các công tắc hai động cơ khuấy hóa chất K401 
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và K402, 2 bơm hóa chất DP401 và DP402 sang MAN, nhấn START để chạy và 

STOP để tắt. Điều chỉnh lƣu lƣợng dung dịch hấp thụ trên lƣu lƣợng kế. 

+ Thiết bị làm sạch: Chuyển công tắc quạt hút K401, 2 thiết bị làm sạch G401 

và G402 sang MAN, nhấn START để chạy và STOP để tắt. Điều chỉnh tốc độ quay 

máy làm sạch bằng biến tần tại tủ điện điều khiển, Điều chỉnh khí trên lƣu lƣợng kế 

đo khí. 

- Vận hành tự động: Chuyển công tắc TK401, G401, G402, DP401, DP402, 

K401, K402 sang chế độ AUTO, điều chỉnh các thông sô vận hành, sau đó hệ làm 

sạch sẽ đƣợc vận hành tự động theo chƣơng trình cài sẵn. Cụ thể: 

Khi công tắc áp suất có điện (Áp suất biogas ở màn hình báo chạy đồng nghĩa 

với việc túi khí thô đầy) thì: 

+ Chạy hệ làm sạch khí: Công tắc áp suất có điện sau 5 giây thì máy làm sạch 

khí chạy (G401 và G402) cho đến khi máy thổi khí (TK401) nghỉ đƣợc 1 phút thì 

dừng hệ làm sạch khí. 

+ Chạy hệ hóa chất : Khi phao báo mức đầy và công tắc áp suất có điện (Áp 

suất biogas ở màn hình báo chạy) thì máy khuấy chạy (K401 và K402). Khi phao 

báo mức đầy và công tắc áp suất có điện sau 5 giây (Áp suất biogas ở màn hình báo 

chạy) thì bơm dung dịch chạy (DP401 và DP402) cho đến khi máy thổi khí (TK 

401) nghỉ đƣợc 15s thì bơm (DP401 và DP402) dừng lại. 

+ Quạt hút (TK401) chạy khi máy làm sạch khí G401 chạy đƣợc 5s và máy 

khuấy K401 chạy. Hoặc máy làm sạch khí G402 chạy đƣợc 5s và máy khuấy K402 

chạy. 

Vận hành hệ nén và tách ẩm khí: 

Khởi động máy nén để hút khí từ túi chứa biogas tinh sau đó nén đến áp suất 

an toàn trƣớc khi sang thiết bị tách ẩm. Ấn nút I trên màn hình máy là hệ bắt đầu 

chạy, hệ thống dừng lại khi khí trong túi tinh hết, khi đó ấn nút O để dừng lại. 

Đồng thời khởi động thiết bị tách ẩm bằng cách nhấn công tắc I trên thiết bị, 

tại đây nƣớc đƣợc ngƣng tụ ở nhiệt độ 2- 4
o
C nhờ tác nhân làm lạnh gas. Trƣớc khi 

vào thiết bị tách ẩm dòng khí đƣợc lọc qua hai lõi lọc thô và lõi lọc tinh. Nhấn nút 

O để tắt thiết bị. 

Định kỳ xả nƣớc ngƣng về hệ thống thoát nƣớc của nhà máy. 

Vận hành hệ bồn chứa điều áp và máy phát điện: 

Sau quá trình làm sạch, nén và tách ẩm biogas đƣợc lƣu giữ tại bồn chứa 

Biogas tinh ở điều kiện áp suất an toàn. Áp suất của bồn điều áp do máy nén nén khí 

vào bồn biogas tinh sang bồn điều áp qua van điều chỉnh áp suất trong trƣờng hợp 

máy phát điện không hoạt động thì bồn điều áp chƣa cần cấp dòng khí vào, trƣờng 

hợp máy phát điện hoạt động thì thực hiện cấp khí vào bồn điều áp theo đƣờng ống 

dẫn khí. Áp suất đƣợc cấp vào bồn đƣợc điều chỉnh tƣơng ứng với áp suất khí yêu 

cầu vào máy phát điện 2 - 5 kPa (bằng 0.02 - 0.051 kg/cm
2
). Khi áp suất trong bồn 

đạt giới hạn cho phép của van xả an toàn là 2 kg/cm
2
 thì van an toàn tự động mở xả 

khí ra ngoài để đảm bảo an toàn cho thiết bị và cả hệ thống. Tiến hành mở van xả 

khí bồn điều áp để máy phát điện hoạt động. 

- Quy trình vận hành khi chạy hệ thống:  

+ Mở van cấp khí vào bồn điều áp, quan sát đồng hồ đo áp 

+ Mở van cấp khí cho máy phát điện khi áp trong bồn đạt giới hạn làm việc 

+ Khởi động máy phát điện 

- Quy trình vận hành khi tắt hệ thống: 

+ Tắt máy phát điện 
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+ Đóng van cấp khí vào máy phát điện 

+ Đóng van cấp khí vào bồn điều áp 

Vận hành tủ điện: 

- Bộ điều khiển PLC Siemens (xem Hình 3.26): 

 
Hình 3.26. Bộ điều khiển PLC Siemens 

- Attomat (xem Hình 3.27): 

  

 

Hình 3.27. Aptomat 

Trong đó: MCCB: Attomat tổng của tủ điện. 

R1, S1, T1, R2, S2, T2, V1,V2: Cầu chì của đèn 1,2,3 cho phát, đèn 4,5,6 cho 

điện lƣới, van bể phân hủy 1, van phân hủy 2. 

HK: Máy tách ẩm. 

DK: Nguồn cấp điều khiển. 

SK: Máy sấy khí. 

- Biến tần: Biến tần dùng để điều chỉnh tốc độ vòng quay của động cơ (Hình 

3.28): 

  
Hình 3.28. Biến tần 
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- Đồng hồ đo lưu lượng (xem Hình 3.29) 

- Đồng hồ đo lƣu lƣợng gắn trên đƣờng ống của bơm P101 và P102 cấp bùn vào bể 

nến bùn. Có chức năng hiển thị lƣu lƣợng bùn trong đƣờng ống. 

- Đồng hồ đo lƣu lƣợng khí của trên đƣờng ống túi thô vào túi tinh. 

 
Hình 3.29. Đồng hồ đô lưu lượng 

- Màn hình hiển thị HMI và máy hiển thị PH 

* Máy hiển thị pH (xem Hình 3.30) 

- Bao gồm 02 máy hiển thị gắn trên mặt tủ. Báo các giá trị pH: PH01,PH02.  

 
Hình 3.30. Máy hiển thị pH 

+ PH01: Giá trị pH bể phân hủy 1. 

+ PH02: Giá trị pH bể phân hủy 2. 

* Màn hình hiển thị HMI: Màn hình hiển thị có chức năng hiển thị trạng thái 

của toàn bộ các thiết bị hệ thống. Đồng thời đặt thời gian chạy, dừng luân phiên 

giữa các Bơm, trong Chiller. 

- Màn hình chính (xem Hình 3.31): 

 
Hình 3.31. Màn hình chính 

- Màn hình phụ hiển thị trạng thái và cài đặt 

Màn hình hiển thị các thông số sau : 

+ Chế độ chạy dừng: RUN/STOP  
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+ Trạng thái lỗi: Khi bơm xảy ra lỗi, Chiler đó hiển thị chữ “FAULT” nhấp 

nháy trên màn hình. 

+ Cài đặt thời gian chạy. 

+ Hiện thị giời gian đang chạy. 

+ Hiện thị tổng thời gian đã chạy. 

Để mở màn hình tƣơng ứng, ta ấn vào các nút : “BỂ NÉN BÙN”; “BỂ PHÂN 

HỦY01’, “BỂ PHÂN HỦY 02”, ”; “MÁY THỔI KHÍ LÀM SẠCH KHÍ, “HỆ 

HÓA CHẤT” trên màn hình chính. Ví dụ để cài đặt Chiller, ta bấm vào nút “BỂ 

CHỨA BÙN” trên màn hình chính. Lúc này, màn hình bể chứa bùn sẽ bật lên nhƣ 

trong Hình 3.32. 

 
Hình 3.32. Màn hình chính khi hệ thống hoạt động 

Trong đó:  

+ Bơm P101:  

 Chế độ chạy dừng: RUN/STOP  

 Trạng thái lỗi: Khi bơm xảy ra lỗi, Chiler đó hiển thị chữ “FAULT” nhấp 

nháy trên màn hình. 

 Cài đặt thời gian chạy. 

 Hiện thị giời gian đang chạy. 

 Hiện thị tổng thời gian đã chạy. 

+ Bơm P102: 

 Chế độ chạy dừng: RUN/STOP  

 Trạng thái lỗi: Khi bơm xảy ra lỗi, Chiler đó hiển thị chữ “FAULT” nhấp 

nháy trên màn hình. 

 Cài đặt thời gian chạy. 

 Hiện thị giời gian đang chạy. 

 Hiện thị tổng thời gian đã chạy. 

Để đặt thời gian chạy của Bơm P101 và P102, ta bấm vào nút đặt thời gian 

chạy của bơm tƣơng ứng. Ví dụ ta muốn đặt thời gian chạy của bơm P101, lúc này 

một bàn phím hiển thị trên màn hình cho phép ta đặt thời gian chạy của Bơm P101 

nhƣ Hình 3.33: 
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Hình 3.33. Mô tả cài đặt tời thời gian chạy của bơm bùn 

Trong đó: Max: Giá trị tối đa có thể cài đặt. 

Min: Giá trị tối thiểu có thể cài đặt. 

Enter: nhập giá trị cài đặt. 

ESC: thoát khỏi bàn phím nhập. 

Để đặt thời gian chạy bơm, ta nhập giá trị thời gian là số giờ chạy, sau đó ấn 

“Enter” 

+ Nhấn nút “BACK” để trở về màn hình chính. 

+ Thao tác tƣơng tự khi muôn nhập thời gian chạy của các bơm khác. 

- Nút nhấn điều khiển và đèn hiển thị: 

Chế độ hoạt động của thiết bị: 

Mỗi thiết bị bơm, cụm Valve+Chiller đƣợc lắp đặt một công tắc lựa chọn chế 

độ MAN-OFF-AUTO. Cho phép ngƣời vận hành lựa chọn một trong 3 chế độ sau: 

+ Chế độ OFF: 

A - O - M

 Thiết bị tắt, không hoạt động 

+ Chế độ AUTO: 

A - O - M

Lúc này thiết bị hoạt động theo sự điều 

khiển của bộ điều khiển PLC. Ví dụ ta đặt chế độ của bơm P101 và P102. Bơm nào 

ở chế độ AUTO thì bộ điều khiển PLC sẽ gọi bơm đó chạy, nếu bơm còn lại đang  

chạy ở chế độ bằng tay thì bộ điều khiển tự động tắt bơm đó. 

Trƣờng hợp cả 2 bơm  đều ở chế độ tự động, bộ điều khiển sẽ cho chạy luân 

phiên từng bơm theo thời gian cài đặt bởi ngƣời vận hành từ màn hình HMI. 

Trƣờng hợp 1 trong 2 bơm lỗi, bộ điều khiển sẽ gọi bơm còn lại hoạt động. 

+ Chế độ MAN: 

A - O - M

 Thiết bị hoạt động theo sự điều khiển của 

ngƣời vận hành từ nút bấm trên tủ điều khiển (mô tả ở Hình 3.34) 

 
Hình 3.34. Mô tả chế độ hoạt động của thiết bị trong hệ thống 
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Trong đó: 

Đèn hiển thị màu sáng thể hiện: 

+ Xanh (RUN): Thiết bị đang chạy  

+ Vàng (FAULT): Thiết bị đang bị lỗi 

+ Đỏ (STOP): Thiết bị đang dừng 

Nút bấm: 

+ Xanh (ON): Nhấn nút thiết bị chạy  

+ Đỏ (OFF): Nhấn nút thiết bị chạy 

Nút chọn chế độ: 

+ A: Chạy chế độ tự động (Auto)  

+ M: Chạy chế độ bằng tay (Manual)  

+ O: Tắt(OFF)  

Quá trình hoạt động của hệ thống xử lý bùn và sinh khí 

Khi hệ thống đặt ở chế độ “AUTO”, bộ điều khiển PLC sẽ gọi lần lƣợt từng 

thiết bị chạy theo thời gian đặt từ màn hình HMI. Ví dụ trên màn hình HMI đặt thời 

gian chạy bơm P101 là 1h, lúc này bơm P101 sẽ hoạt động trong 1h, sau đó hệ 

thống chuyển sang chạy bơm P102, quá trình nhƣ sau: 

Khi phao báo mức LCA 01 báo mức đầy thì bơm P101 chạy sau 1h thì bơm 

P102 chạy. Khi bơm P101 và P102 chạy đƣợc 2h thì bơm P201 chạy 15 giây nghị 

20 phút. Khi P201 chạy đƣợc 3 lần thì van V1.1 và van V1.3 mở. Khi van V1.1 và 

V1.3 mở đƣợc 30 giây thì bơm P301 chạy 35 giây.Quá trình lặp đi lặp lại cho đến 

khi LCA 01 báo mức thấp. Khi bơm P101 và P102 chạy đƣợc 2h30 giây thì bơm 

P202 chạy 15 giây nghị 20 phút. Khi P202 chạy đƣợc 3 lần thì van V2.1 và van 

V2.3 mở. Khi van V2.1 và V2.3 mở đƣợc 30 giây thì bơm P302 chạy 35 giây. Quá 

trình lặp đi lặp lại cho đến khi LCA 01 báo mức thấp. Chú ý khi phao báo mức 

LCA 02 báo mức đầy đƣợc 2h thì bơm P101 và P102 dừng hoạt . 

Máy khấy K301 và K302 chạy 20 phút nghỉ 2h. 

Quá trình tuần hoàn: - Bơm P201 và P202 chạy 2 phút nghị 2h. Khi van V1.2 

và van V1.4 mở đƣợc 30 giây thì bơm P201 chạy cho đến khi đƣợc 2 phút thì dừng 

1 chu trình. Khi van V2.2 và van V2.4 mở đƣợc 30 giây thì bơm P201 chạy cho đến 

khi đƣợc 2 phút thì dừng 1 chu trình. 

Quá trình làm sạch khí: 

+ Khi công tắc áp suất có điện sau thời gian 5 giây và LCA 401 báo mức đầy 

sau 5 giây thì bơm hóa chất là DP401 chạy. Khi công tắc áp suất có điện sau thời 

gian 5 giây thì máy làm sạch khí  G401 chạy. Khi  bơm hóa chất DP401 và máy làm 

sạch khí G401 chạy đƣợc 5 giây thì máy thối khí TK401 chạy. Khi công tắc áp suất 

mât điện thì máy thổi khí dừng, bơm dung dịch dừng sau khi máy thổi khí nghị 

đƣợc 15 giây và máy làm sạch khí dừng khi máy thổi khí nghị đƣợc 1 phút. 

+ Khi công tắc áp suất có điện sau thời gian 5 giây và LCA 402 báo mức đầy 

sau 5 giây thì bơm hóa chất là DP402 chạy. Khi công tắc áp suất có điện sau thời 

gian 5 giây thì máy làm sạch khí  G402 chạy. Khi  bơm hóa chất DP402 và máy làm 

sạch khí G402 chạy đƣợc 5 giây thì máy thối khí TK 401 chạy. Khi công tắc áp suất 

mât điện thì máy thổi khí dừng, bơm dung dịch dừng sau khi máy thổi khí nghị 

đƣợc 15 giây và máy làm sạch khí dừng khi máy thổi khí nghị đƣợc 1 phút. 

Quá trình tách ẩm khí và chạy máy phát điện. 

Quá trình nhƣ sau: Khi túi tinh đầy khí thì cho máy tách ẩm và máy sấy khí 

chạy.Khi bồn tích áp và điều áp chênh lệch 5kPa thì máy phát chạy. 

c Một số lưu ý sự cố và cách khắc phục khi vận hành 
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Nếu thực hiện giám sát kiểm tra hệ thống thƣờng ngày chúng ta có thể có 

đƣợc một hệ thống xử lý hoạt động tốt trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nếu có sự 

cố xảy ra, điều quan trọng là phải phân tích nguyên nhân để giải quyết. Dƣới đây là 

một số sự cố thƣờng gặp khi vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải với nguyên nhân và 

cách khắc phục. 

* Đối với tủ điện: 

Khi muốn chạy quá trình tuần hoàn, vận hành ở chế độ bằng tay “MAN”: 

+ Xoay nút bật bơm P301 sang vị trí MAN. 

+ Nhấn nút ON (Màu xanh) để Van V1.2 và V1.4  mở. Đèn xanh của V1.2 và 

V1.4  sáng. 

+ Van V1.1 và V1.3 phải tắt. Đèn màu đỏ của van V1.1 và V1.3 sáng. 

+ Đợi trong 15 giây để động cơ của V1.2 và V1.4 mở đƣờng ống hoàn toàn 

+ Nhấn nút “START” để bơm P301 chạy. Lúc này đèn màu xanh của bơm 

P301 sáng 

+ Bơm P301 tắt (nút xoay để O hoặc nhấn nút OFF (màu đỏ) trƣớc khi nhấn 

nút OFF của bơm P301 thì phải nhấn nút OFF (màu đỏ) của 2 van V1.2 và V1.4 

trƣớc.) 

+ Để gọi vận hành P302, ta thực hiện tƣơng tự. 

Trong trƣờng hợp bơm bị lỗi: 

Bơm bị lỗi khi hiển thị trạng thái đèn vàng của Bơm, trên màn hình HMI hiển 

thị trạng thái bơm lỗi nhấp nháy. 

Cần kiểm tra Tủ điện, Attomat có đóng ON không? 

Kiểm tra khởi động từ có đóng không? 

Kiểm tra Rơ le nhiệt có bị tác động bảo vệ không. Nếu có, ấn Reset nút tròn 

màu xanh trên Rơle nhiệt.  

Kiểm tra lại đèn vàng hết sáng là bơm hết lỗi. 

Tổng hợp một vài sự cố, nguyên nhân và cách khắc phục khi vận hành hệ 

thống ở Bảng 3.7. 
Bảng 3.7. Sự cố, nguyên nhân và cách khắc phục hệ thống 

Hạng mục 

công trình 

và thiết bị 

Sự cố Nguyên nhân Sửa chữa – khắc phục 

Bể chứa bùn Bùn đáy quá 

nhiều và đặc 

Bùn bị lắng và bơm lên tháp 

nhiều nƣớc hơn bùn 

Tăng thời gian khuấy đảo bùn 

trong bể (bằng tay) 

Cạn nƣớc Hỏng phao báo mức Kiểm tra, bảo dƣỡng hoặc thay 

thế phao báo mức. 

Bể nén bùn Bùn đen trên 

mặt 

Thời gian lƣu bùn quá lâu Tăng thời gian hút bùn 

Bơm Bơm không 

chạy khi đóng 

điện 

- Cáp động lực và cáp điều 

khiển bị đứt 

- Công tắc khởi động bị gỉ 

hoặc chập 

- Chập hoặc cháy cuộn dây 

của động cơ điện 

- Trục động cơ bị kẹt 

Tìm nguồn gốc phát sinh                         

để xử lý 

Sau khi đóng 

điện, bơm chạy 

nhƣng không 

thấy cấp bùn 

- Thời gian hút bùn quá lâu 

đƣờng ống bị tắc bởi bùn 

khô 

- Van điện hỏng 

- Khuấy bằng tay nhiều lần và 

nháy bơm bật tắt liên tục để đánh 

tan bùn hoặc tháo rắc co để 

thông bùn. 
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Hạng mục 

công trình 

và thiết bị 

Sự cố Nguyên nhân Sửa chữa – khắc phục 

- Thay thế sửa chữa van điện. 

Bơm làm việc 

với năng suất 

thấp 

- Trên đƣờng ống hút có khí 

lọt vào 

- Đƣờng ống bị tắc 

- Van cửa có độ mở chƣa 

đúng hoặc van một chiều độ 

kín kém. 

- Những hƣ hỏng về cơ khí 

(bánh công tác và vòng bịt 

kín bị mài mòn) 

Tìm nguồn gốc phát sinh để xử 

lý 

Bơm không tạo 

đƣợc áp lực cần 

thiết 

- Số vòng quay không đủ 

- Bánh công tác và vòng bịt 

kín bị mài mòn 

- Cánh bơm bị kẹt rác.. 

Tìm nguồn gốc phát sinh để xử 

lý 

Bơm có tiếng 

kêu lạ hoặc 

rung trong khi 

làm việc 

- Bơm chạy không đều do 

điện áp thay đổi 

- Có một vài vị trí làm việc 

bị mòn hoặc tắc 

- Trục cong, ổ bi bị mòn 

- Có vật rắn trong ổ bơm 

Tìm nguồn gốc phát sinh để xử 

lý 

Bể phân hủy 

bùn 

Lƣợng nƣớc 

trong phía trên 

xả ra hàng ngày 

quá nhiều 

- Hiệu suất của bể nén bùn 

quá thấp. 

- Kiểm tra lại chất lƣợng bùn đầu 

vào 

- Kiểm soát lại khâu nén bùn 

- 

Bùn thải ra vẫn 

còn màu vàng ( 

bùn non) 

Bùn chƣa phân hủy hết - Giảm lƣợng bùn xả đi 

- Kiểm tra lại vi sinh trong bể 

Túi chứa 

Biogas thô 

- Khí sinh ra ít. 

-Hàm lƣợng 

CH4 thấp 

Hệ vi sinh trong bể phân hủy 

bùn có vấn đề 

- Kiểm soát lại chế độ vận hành 

bể phân hủy bùn. 

- Bổ sung vi sinh cho bể phân 

hủy bùn 

Thiết bị làm 

sạch khí 

Bơm dung dịch 

hấp phụ vẫn 

chạy nhƣng 

không hút đƣợc 

hóa chất 

- Tắc vòi phun hóa chất - Kiểm tra lại lọc cặn trƣớc bơm 

- Tháo nắp thiết bị vệ sinh vòi 

phun 

Máy phát 

điện 

Không chạy - Áp từ bồn điều áp quá cao 

- Nguyên nhân khác 

 

- Kiểm tra áp trong bồn điều áp 

có trong khoảng 0,5-1 Kpa. 

- Tìm nguồn gốc phát sinh                       

để xử lý 

 

 

 

 



 

69 
 

3.3. Kết quả xây dựng quy trình công nghệ làm sạch khí sinh học đạt tiêu 

chuẩn làm nhiên liệu phát điện 

3.3.1. Kết quả về thành phần khí biogas sinh ra tự hệ thống phân hủy bùn kị 

khí 

Kết quả về thành phần khí biogas sinh ra trong mẻ khởi động (16/09 -

08/10/2019) đƣợc trình bày trong Bảng 3.7. 
Bảng 3.8. Thành phần khí biogas tại mẻ khởi động 

STT Thành phần Đơn vị Kết quả 

1 CH4 % 52,3 ± 1,0 

2 CO2 % 41,5 ± 1,7 

3 CO % 4,0 ± 0,6 

4 H2S ppm 2916,7 ± 76,4 

5 NH3 % 0,9 ± 0,1 

6 O2 % 0,06 

7 NOX % 0,8  

8 SOX % 0,3 ± 0,06
 

Sau mẻ khởi động, từ ngày 09/10/2019, pilot đƣợc vận hành liên tục, mỗi ngày 

4,0 m
3
 bùn đƣợc nạp vào và 3,8 m

3
 đƣợc xả ra khỏi 02 bể phân hủy. Mẫu khí đƣợc 

lấy 7 ngày một lần để kiểm nghiệm các thông số thành phần khí biogas và ghi lại 

lƣu lƣợng khí sinh ra. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng đã tiến hành việc bổ 

sung thêm  mật rỉ đƣờng vào 2 bể phân hủy theo tỉ lệ 0,3% theo thể tích từ ngày 

27/11/2019 (kết quả lựa chọn từ thí nghiệm của nhóm nghiên cứu với các tỉ lệ bổ 

sung chế phẩm là 0,1; 0,3 và 0,5% v/v) và bổ sung thêm chế phẩm vi sinh vật. 

Kết quả về thành phần các khí CH4, CO2, CO và H2S trong khí biogas thu 

đƣợc đƣợc thể hiện ở các Hình 3.35; Hình 3.36; Hình 3.37 và Hình 3.38; về thành 

phần các khí NH3, O2, NOx, SOx đƣợc trình bày ở Bảng 3.9 (chi tiết kết quả xem 

Bảng PL 8). 

 
Hình 3.35. Thành phần CH4 (%) trong hỗn hợp khí biogas 
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Hình 3.36. Thành phần CO2 (%) trong hỗn hợp khí biogas 

 
Hình 3.37. Thành phần CO (%) trong hỗn hợp khí biogas 

 
Hình 3.38. Thành phần H2S (ppm) trong hỗn hợp khí biogas 

Bảng 3.9. Thành phần các khí NH3, O2, NOx và SOx trong hỗn hợp khí biogas 

STT Thành phần Đơn vị Kết quả 

1 NH3 % 0,9 ± 0,03 

2 O2 % 0,1 ± 0,04 

3 NOX % 0,8 ± 0,02 

4 SOX % 0,2 ± 0,02
 

Thành phần khí CH4 dao động từ 52,5 - 75,8 %, CO2 dao động từ 18,1 - 

42,4%, H2S dao động từ 1.968 - 2.916 ppm, CO dao động từ 2,3 - 4,4 %. Thành 
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phần các khí NH3, O2, NOx và SOx tƣơng đối ổn định, đạt giá trị trung bình lần lƣợt 

là 0,9; 0,1; 0,8 và 0,2%.  Kết quả này cũng tƣơng đối phù hợp với các công bố về 

khoảng thành phần khí biogas sinh ra sau quá trình lên men yếm khí, đặc biệt là 

nồng độ H2S. Khí biogas lên men từ các nguồn nguyên liệu khác nhau, thông 

thƣờng từ các nguồn nguyên liệu khác nhau nhƣ phế thải nông nghiệp, chất thải 

công nghiệp, từ bãi chôn lấp thì nồng độ H2S trong khoảng từ 0,1 - 0,8% khí biogas 

thô [86, 87], hàm lƣợng khí H2S có nguồn gốc từ quá trình lên men bùn thải có giá 

trị khoảng từ 1.000 - 4.000 ppm.  

So sánh thời gian trƣớc và sau khi bổ sung thêm mật rỉ đƣờng (ngày 

27/11/2019) cho thấy, sau khi thêm vào bể phân hủy, ngoài việc lƣợng khí biogas 

sinh ra nhiều hơn so với mẻ khởi động thì thành phần CH4 trong biogas cũng tăng 

lên từ 55,2 lên 69,6%. 

Quá trình theo dõi vận hành pilot sinh khí biogas sau mẻ khởi động cho đến 

11/03/2020 cho thấy, tổng lƣợng khí thu đƣợc trung bình mỗi ngày là 14,5 m
3
,  

hoàn toàn phù hợp với tính toán ban đầu của hệ thống. Qua đó có thể thấy, hiệu quả 

của việc bổ sung thêm mật rỉ đƣờng và chế phẩm vi sinh vật đã tạo ra một hệ vi sinh 

tƣơng đối ổn định và làm việc hiệu quả trong bể phân hủy bùn. 

3.3.2. Kết quả nghiên cứu thiết lập bộ thông số vận hành thiết bị làm sạch khí 

a. Kết quả nghiên cứu thiết lập nồng độ làm việc của dung dịch hấp thụ 

Với nồng độ ban đầu của H2S trong biogas thô là 3.200 ± 200 ppm, CO là 4,0 

± 0,2% và CO2 là 30,2 ± 1,6%, tốc độ quay của thiết bị đƣợc cài đặt tại 900 

vòng/phút (rpm), tốc độ khí QG là 2,5 (lít/phút), tốc độ dung dịch QL là 5,0 (lít/giờ), 

lần lƣợt tiến hành thí nghiệm làm sạch khí biogas với các nồng độ dung dịch KOH 

thay đổi là: 0,0001; 0,001; 0,01 và 0,1 M tƣơng ứng với khoảng giá trị pH thay đổi 

từ 10 - 13. Thời gian cho mỗi thí nghiệm là 5 phút. Ảnh hƣởng của nồng độ dung 

dịch hấp thụ KOH đến hiệu suất loại bỏ H2S, CO2 và CO đƣợc thể hiện trong Bảng 

3.10 (chi tiết xem Bảng PL 9). 
Bảng 3.10. Sự phụ thuộc hiệu suất tách H2S, CO2 và CO  vào nồng độ dung dịch hấp thụ 

[KOH] (M) 0,0001 0,001 0,01 0,1 

[H2S] (ppm) 1839 564,5 253,5 150 

EH2S (%) 42,5 82,4 92,1 95,3 

[CO2] (%) 24,3 20,1 18,3 17,1 

ECO2 (%) 19,5 33,4 39,4 43,4 

[CO] (%) 3,8 3,5 2,5 2,6 

ECO (%) 5,0 12,5 37,5 35,0 

Từ Bảng 3.10 ta thấy tỷ lệ hấp thụ tăng khi nồng độ dung dịch tăng lên tƣơng 

ứng với chất lƣợng khí tăng lên. Nồng độ dung môi tăng lên có nghĩa là có mặt 

nhiều hơn ion OH
-
 trong dung dịch và do đó làm tăng hấp thụ khí H2S, CO2 và CO. 

Nói cách khác, hiệu suất loại bỏ tăng nhanh khi tăng nồng độ từ 0,0001 - 0,01 M, 

sau đó khi tăng nồng độ lên 0,1 M thì hiệu suất thay đổi không đáng kể. Với nồng 

độ dung dịch KOH 0,01 M và 0,1 M thì hiệu suất xử lý H2S đạt lần lƣợt là 92,1 và 

95,3%; hiệu suất loại bỏ CO đạt 2,5 và 2,6%; hiệu suất loại bỏ CO2 đạt 39,4 và 

43,4%, kết quả này phù hợp với kết quả nghiên cứu của tác giả Lin và Chen (2007) 

[88] khi sử dụng dung dịch hấp thụ kiềm có các nồng độ khác nhau để loại bỏ CO2. 

 Do đó, chúng tôi chọn giá trị nồng độ làm việc của dung dịch KOH trong thiết 

bị HGRPB là 0,01 M
 
cho các thí nghiệm tiếp theo. 

b. Kết quả nghiên cứu thiết lập tốc độ quay của thiết bị làm sạch 

Chúng tôi tiến hành khảo sát ảnh hƣởng của tốc độ quay ly tâm của thiết bị ở 
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mẻ thí nghiệm tiếp theo với nồng độ trong khí biogas trƣớc khi làm sạch của H2S là 

2.980 ppm, CO là 3,8% và CO2 là 29,8%, nồng độ dung dịch hấp thụ KOH là 0,01 

M và tỷ lệ QG/QL là 29. Tiến hành các thí nghiệm với các thông số tốc độ quay của 

thiết bị làm sạch HGRPB lần lƣợt là 600, 900, 1.200 và 1.500 rpm với thời gian cho 

mỗi thí nghiệm là 5 phút. Ảnh hƣởng của tốc độ quay ly tâm đến hiệu suất loại bỏ 

H2S, CO2 và CO đƣợc thể hiện trong Bảng 3.11 (chi tiết xem Bảng PL 10). 
Bảng 3.11. Sự phụ thuộc hiệu suất tách H2S, CO2 và CO  vào tốc độ quay của thiết bị 

 (rpm) 600 900 1200 1500 

[H2S] (ppm) 679 580 43 42 

EH2S (%) 77,2 80,5 98,6 98,6 

[CO2] (%) 21 17,9 13,1 10,9 

ECO2 (%) 29,5 39,9 56,0 63,4 

[CO] (%) 2,5 2,2 2,0 2,0 

ECO (%) 34,2 70,0 67,5 70,0 

Số liệu tại Bảng 3.11 đã chỉ ra cho thấy, hiệu suất loại bỏ H2S và CO2 tăng dần 

khi tăng tốc độ quay của thiết bị HGRPB từ 600 - 1200 rpm. Kết quả này là do khi 

tăng tốc độ quay của thiết bị thì dung dịch lỏng sẽ càng tạo ra màng mỏng hơn hay 

các giọt nhỏ hơn để quá trình chuyển khối giữa pha khí và pha lỏng hoàn toàn, làm 

cho quá trình hấp thụ diễn ra nhanh và triệt để hơn.  

Tuy nhiên, với tốc độ quay quá lớn (1500 rpm) thì hiệu suất tăng lên không 

đáng kể. Ở tốc độ 1200 vòng/phút (rpm), hàm lƣợng khí H2S sau xử lý < 50 ppm, 

do vậy chúng tôi chọn tốc độ quay của thiết bị là 1200 rpm cho thí nghiệm tiếp theo.  

c. Kết quả nghiên cứu thiết lập tốc độ dòng khí biogas phù hợp cần làm 

sạch QG 

Dựa trên kết quả từ 2 thí nghiệm trên, đã lựa chọn đƣợc nồng độ dung dịch 

hấp thụ KOH là 0,01 M và tốc độ quay của thiết bị HGRPB là 1200 rpm cùng với 

điều kiện ban đầu QG/QL=29. Thí nghiệm này đƣợc thực hiện trong điều kiện tốc độ 

dòng khí lần lƣợt là 2,5; 3,0; 3,5; 5,0 (lít/phút) với nồng độ trong khí biogas trƣớc 

khi làm sạch của H2S là 2.900 ppm, CO là 3,8% và CO2 là 29,0% Kết quả nghiên 

cứu ảnh hƣởng tốc độ quay ly tâm đến hiệu suất loại bỏ H2S, CO2 và CO đƣợc thể 

hiện trong Bảng 3.12 (chi tiết xem Bảng PL 11). 
Bảng 3.12. Sự phụ thuộc hiệu suất tách H2S, CO2 và CO  vào QG 

QG (l/phút) 2,5 3,0 3,5 5,0 

[H2S] (ppm) 30 47 130 278 

EH2S (%) 99,0 98,4 95,5 87,9 

[CO2] (%) 7,0 7,0 8,0 10 

ECO2 (%) 75,9 75,9 72,4 65,5 

[CO] (%) 2,1 2,4 2,6 3,0 

ECO (%) 44,7 40,0 35,0 25,0 

Hiệu suất loại bỏ H2S, CO và CO2 giảm dần khi tốc độ khí tăng dần ở điều 

kiện nồng độ dung dịch hấp thụ, lƣu lƣợng dung dịch hấp thụ và tốc độ quay thiết bị 

xác định. Điều này đƣợc giải thích là do khi tăng tốc độ dòng khí sẽ cung cấp một 

lƣợng lớn hơn hàm lƣợng H2S, CO và CO2 trong hỗn hợp khí đồng thời làm giảm 

thời gian tiếp xúc giữa pha khí và lỏng, do đó dẫn tới việc loại bỏ H2S, CO và CO2
 

bị hạn chế ở tốc độ dòng khí cao khi ở một nồng độ chất lỏng nhất định. 

Cụ thể khi tăng QG từ 2,5 - 3,5 (lít/phút) thì hiệu suất loại bỏ H2S, CO và CO2 

giảm tƣơng ứng từ 99,0 – 95,5%; từ 44,7 - 35,0% và từ 75,9 - 72,4%; đặc biệt nếu 

tiếp tục tăng tốc độ khí lên 5,0 (lít/phút) thì hiệu suất loại bỏ này giảm một cách rất 

nhanh xuống 87,9% đối với H2S; 25,0% đối với CO và 65,5% đối với CO2. Kết quả 
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nghiên cứu này cũng hoàn toàn phù hợp với nghiên cứu trƣớc đó của tác giả Lin và 

Chen (2007) [88], cũng nhƣ khi so sánh với dữ liệu đƣợc phát hiện của Chu và cộng 

sự [89] cho thấy cùng một xu hƣớng của các giá trị thử nghiệm. Nhƣ vậy để loại bỏ 

H2S, CO và CO2 trong biogas bằng thiết bị HGRPB ta có thể chọn QG =  2,5 l/phút. 

d. Kết quả nghiên cứu thiết lập tỉ lệ lưu lượng khí vào và lưu lượng dung 

dịch hấp thụ 

Dựa trên kết quả từ 3 thí nghiệm trên, đã lựa chọn đƣợc nồng độ dung dịch 

hấp thụ KOH là 0,01 M, tốc độ quay của thiết bị HGRPB là 1200 rpm và tốc độ 

dòng khí là 2,5 l/phút. Thí nghiệm này đƣợc thực hiện trong điều kiện tỉ lệ QG/QL 

thay đổi lần lƣợt là: 12,5; 17,0, 29 và 62,5, tƣơng ứng với lƣu lƣợng dung dịch hấp 

thụ đi qua thiết bị (QL) (lít/giờ) là: 12,0; 9,0; 5,0; 2,4 lít/giờ. Nồng độ ban đầu trƣớc 

khi làm sạch của H2S là 3.100 ppm, CO là 3,6% CO2 là 27,3 %. Kết quả sự phụ 

thuộc hiệu suất tách H2S, CO2 và CO vào tỷ lệ QG/QL đƣợc thể hiện trong Bảng 

3.13 (chi tiết xem Bảng PL 12). 
Bảng 3.13. Sự phụ thuộc hiệu suất tách H2S, CO2 và CO  vào tỷ lệ QG/QL 

Tỷ lệ QG/QL 12,5 17,0 29,0 62,5 

[H2S] (ppm) 55 50 40 80 

EH2S (%) 98,2 98,4 98,7 97,4 

[CO2] (%) 10 8,0 5,0 6,0 

ECO2 (%) 63,4 70,7 81,7 78,0 

[CO] (%) 3,0 2,8 2,0 2,2 

ECO (%) 16,7 22,2 44,4 38,9 

Từ kết quả tại Bảng 3.13 ta thấy hiệu suất loại bỏ H2S, CO và CO2 đạt hiệu 

quả nhất tại giá trị QG/QL = 29. Với tỉ lệ này nồng độ khí H2S sau khi làm sạch < 50 

ppm với hiệu suất loại bỏ H2S đạt 98,7 % và hiệu suất loại bỏ khí CO2 và CO lần 

lƣợt đạt 81,7 và 44,4 %. 

Nhƣ vậy, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn đƣợc bộ thông số vận hành thích hợp 

cho thiết bị đã đƣợc thiết lập, đem lại hiệu quả làm sạch cao nhất, đảm bảo chất 

lƣợng khí biogas phục vụ cho nhu cầu phát điện và chỉ tiêu kinh tế, bao gồm các 

chế độ vận hành nhƣ sau: 

 Nồng độ dung dịch hấp thụ KOH = 0,01M  

 Tỉ lệ giữa lƣợng khí (QG) và lƣợng dung dịch hấp thụ (QL): QG/QL = 29  

 Tốc độ quay của thiết bị HGRPB = 1200 vòng/phút 

 Tốc độ dòng khí: QG = 2,5 l/phút 

Bảng 3.14 thể hiện hiệu quả làm sạch khí biogas sau khi vận hành hệ làm sạch 

khí với các thông số nêu trên trong giai đoạn vận hành mô hình (09/10/2019 - 

20/11/2019) (gọi tắt là giai đoạn 1) (chi tiết xem Bảng PL 17). 
Bảng 3.14. Hiệu quả làm sạch khí biogas tại hệ mô hình ở giai đoạn 1 

Thành               

phần khí 

Giai đoạn từ 09/10/2019 - 20/11/2019 Tiêu chuẩn đăng ký 

(theo Châu Âu) Trƣớc làm sạch Sau làm sạch 

CH4 (%) 55,2 ± 2,1 85,1 ±1,1 ≥ 85 

CO2 (%) 39,4 ± 2,4 6,0 ± 0,3  

H2S (ppm) 2471,7 ±333,6 46,5 ± 3,6   50 

CO (%) 3,10 ± 0,80 2,0 ± 0,1  2,0 

Kết quả cho thấy, trong giai đoạn này, sau khi làm sạch, nồng độ CH4 là 

85,1%, CO là 2,0% và CO2 là 6,0 %. Về cơ bản, hiệu quả làm sạch khí của dung 

dịch hấp thụ KOH đã đảm bảo yêu cầu cho việc sử dụng biogas làm nhiên liệu cho 

máy phát điện  
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Song song với giai đoạn 1 khi vận hành hệ làm sạch khí bằng dung dịch KOH 

0,01 M, nhóm nghiên cứu cũng đã đồng thời tiến hành việc nghiên cứu, lựa chọn lại 

dung dịch hấp thụ để đảm bảo toàn bộ các thông số theo ngƣỡng tiêu chuẩn yêu cầu 

khi sử dụng biogas cho mục đích phát điện với cả động cơ pistion và tua bin khí. Từ 

kết quả chi tiết trình bày trong báo cáo chuyên đề 3.2.3 và Bảng PL 13 đến Bảng PL 

16 đã  lựa chọn đƣợc thông số tối ƣu khác cho việc vận hành thiết bị làm sạch khí 

biogas nhƣ sau:  

-  Nồng độ dung dịch hấp thụ Ba(OH)2: 0,01 M. 

- Tốc độ quay ly tâm của thiết bị: 1200 rpm. 

- Lƣu lƣợng dòng khí biogas QG = 2,5 l/phút. 

- Tỉ lệ QG/QL= 29. 

Bảng 3.15 thể hiện hiệu quả làm sạch khí biogas sau khi vận hành hệ làm sạch 

khí với các thông số nêu trên trong giai đoạn vận hành mô hình (27/11/2019 - 

11/03/201920) (gọi tắt là giai đoạn 2) (chi tiết xem Bảng PL18). 
Bảng 3.15. Hiệu quả làm sạch khí biogas tại hệ mô hình ở giai đoạn 2 

Thành               

phần khí 

Giai đoạn từ 27/11/2019 - 11/03/2020 Tiêu chuẩn đăng ký 

(theo Châu Âu) Trƣớc làm sạch Sau làm sạch 

CH4 (%) 69,6 ± 4,9 92 ±2,4 ≥ 85 

CO2 (%) 24,5 ± 4,9 1,8 ± 0,2  

H2S (ppm) 2353,5 ±215,6 KPH  50 

CO (%) 3,70 ± 0,50 0,9 ± 0,07  2,0 

Dựa vào Bảng 3.15 ta thấy, sau quá trình làm sạch bằng dung dịch Ba(OH)2, 

khí H2S đƣợc làm sạch hoàn toàn, kết quả là không phát hiện thấy H2S trong hỗn 

hợp khí biogas sạch.  Một số kết quả nghiên cứu trên thế giới cũng đạt đƣợc hàm 

lƣợng H2S sau khi xử lý là có giá trị dƣới giới hạn phát hiện bằng các phƣơng pháp 

xử lý khác nhau [90, 91]. Khí CO và CO2 đƣợc xử lý một phần nhờ quá trình tƣơng 

tác với dung dịch hấp thụ. Chất lƣợng khí biogas sau làm sạch hoàn toàn đáp ứng 

các tiêu chuẩn để chạy máy phát điện. Kết quả cho thấy, trong giai đoạn này, cũng 

nhƣ giai đoạn 1 sau khi làm sạch, nồng độ các khí sau khi làm sạch đều đảm bảo 

theo tiêu chuẩn đăng ký.   

Bên cạnh đó, mặc dù không có trong đăng ký nhƣng việc loại bỏ CO2 góp 

phần quan trọng trong việc làm tăng giá trị nhiệt trị của khí biogas và nâng cao chất 

lƣợng khí biogas (Apples và cộng sự, 2008) [92]. 

Quá trình hiệu chuẩn công nghệ làm sạch khí cho thấy, cả 2 dung dịch hấp thụ 

lựa chọn đều đảm bảo chất lƣợng khí biogas làm nguyên liệu cho máy phát điện với 

các thành phần CH4, CO và H2S, trong đó hiệu suất làm sạch khí của dung dịch 

Ba(OH)2 0,01M là cao hơn so với KOH 0,01 M. Xét về mặt hiệu quả kinh tế, thì 

việc sử dụng dung dịch KOH 0,01M lại rẻ tiền hơn. Do đó, nhóm nghiên cứu sẽ sử 

dụng dung dịch KOH cho việc vận hành mô hình nghiên cứu. 

Đồng thời nhóm nghiên cứu cũng đã tiến hành lấy và gửi mẫu đối chứng đến 

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ môi trƣờng (VILAS 871) về thành 

phần khí biogas trƣớc và sau làm sạch trong tháng 2 và tháng 6 năm 2020. Kết quả 

đƣợc trình bày trong Bảng 3.16 (phiếu kết quả đính kèm ở Phụ lục 2). 
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Bảng 3.16. Kết quả kiểm nghiệm đối chứng chất lượng biogas trước và sau làm sạch 

Thành 

phần khí 

Tháng 02/2020 Tháng 06/2020 Tiêu chuẩn 

đăng ký Trƣớc làm sạch       Sau làm sạch Trƣớc làm sạch Sau làm sạch 

CH4 (%) 57,4 87,6 69,7 89,2 ≥ 85 

H2S (ppm) 2471,7 46,5 2353,2 < 0,002  50 

CO (%) 3,7 0,9 2,52 1,60  2,0 

CO2 (%) 35,4 1,8 28,7 2,20  

O2 (%) 0,07 < 0,01 0,07 < 0,01  

Cũng trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã chế tạo thành công 

thiết bị ly tâm làm sạch khí biogas và đã đƣợc lắp đặt trong hệ thống để thực hiện 

các nội dung của nghiên cứu này. Hình ảnh thiết bị làm sạch khí để phục vụ cho 

máy phát điện đƣợc chỉ ra tại Hình 3.39. 

  
Hình 3.39. Thiết bị ly tâm hiệu năng cao làm sạch khí và hệ thống máy phát điện                         

chạy bằng khí biogas 

Từ những kết quả đã thu đƣợc, nhóm nghiên cứu đã xây dựng đƣợc quy trình 

công nghệ xử lý khí sinh học đạt tiêu chuẩn làm nhiên liệu phát điện và đƣợc Hội 

đồng Khoa học Viện Công nghệ môi trƣờng nghiệm thu (sản phẩm dạng II, chi tiết 

xem Báo cáo sản phẩm). Các thông tin chính về quy trình đƣợc áp dụng cho hệ mô 

hình nghiên cứu nhƣ sau: 

1. Nguồn gốc, xuất xứ 

Quy trình công nghệ xử lý khí sinh học đạt tiêu chuẩn làm nhiên liệu phát 

điện: tiêu chuẩn biogas theo Châu Âu theo số CH4, CO, H2S đƣợc xây dựng dựa 

trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài thuộc Chƣơng trình Tây Nguyên 2016 - 

2020: “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ khí sinh học tiên tiến phát 

điện và sử dụng bùn thải sau khi lên men yếm khí để sản xuất phân bón hữu cơ phát 

triển nông nghiệp sạch tại Đắk Lắk”, mã số TN18/C07 do Viện Công nghệ môi 

trƣờng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị chủ trì thực hiện. 

2. Phạm vi áp dụng 

Quy trình này đƣợc xây dựng để áp dụng cho xử lý khí sinh học (biogas) có 

hàm lƣợng CH4 trong biogas trƣớc khi làm sạch ≥ 50%. Khí biogas sau làm sạch đạt 

tiêu chuẩn biogas làm nhiên liệu phát điện theo tiêu chuẩn Châu Âu. 

3. Sơ đồ quy trình công nghệ 

Quy trình công nghệ xử lý khí sinh học đạt tiêu chuẩn làm nhiên liệu phát 

điện: tiêu chuẩn biogas theo Châu Âu theo thông số CH4, CO, H2S đƣợc trình bày 

trong Hình 3.40. 
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Hình 3.40. Sơ đồ công nghệ xử lý khí sinh học đạt tiêu chuẩn làm nhiên liệu phát điện 

Mô tả sơ đồ: 

Khí biogas thô sinh ra từ bể phân hủy bùn của mô hình sẽ đi vào túi chứa 

biogas thô nhờ sự chênh lệch áp tự nhiên. 

Biogas tại túi chứa biogas thô đƣợc máy thổi khí thổi vào thiết bị HGRPB để 

tinh lọc biogas.  

Thiết lập các thông số làm việc cho thiết bị HGRPB: lƣu lƣợng dòng khí 

biogas thô QG = 2,5 l/phút,  tỷ lệ QG/QL= 29. Khi HGRPB làm việc, biogas đƣợc 

đƣa vào thiết bị với lƣu lƣợng ổn định, dung dịch KOH 0,01 M với lƣu lƣợng ổn 

định đƣợc cấp vào trục giữa thiết bị nhờ bơm hóa chất. Dƣới tác dụng của động cơ 

quay trục giữa (tốc độ quay 1200 vòng/phút), dung dịch Ba(OH)2 sẽ chuyển động ly 

tâm với tốc độ cao, giúp cho dung dịch hấp thụ (pha lỏng) tiếp xúc dòng khí đi vào 

(pha khí) hiệu quả hơn, hiệu suất hấp thụ cao. Trong quá trình tiếp xúc giữa pha khí 

và pha lỏng, khí H2S sẽ kết hợp với dung dịch KOH theo các phản ứng (18) và (19) 

[57]:  

H2S + KOH  KHS + H2O (18) 

H2S + 2KOH  K2S + 2H2O (19) 

Đồng thời, KOH cũng tác dụng với CO2 có trong biogas theo phản ứng (20): 

2KOH + CO2   K2CO3 + H2O (20) 

Sự hình thành K2CO3 sẽ góp phần cải thiện chất lƣợng biogas thông qua phản 

ứng (21) với sự giảm đáng kể hàm lƣợng CO2 [58]: 

K2CO3 + CO2 + H2O   2KHCO3 (21) 

Với tốc độ ly tâm cao, dung dịch hấp thụ sẽ không bị kéo ra ngoài theo dòng 

khí, nhờ vậy mà dòng khí sau xử lý có độ ẩm thấp và đạt chất lƣợng theo tiêu chuẩn 

châu Âu dành cho phát điện [5, 59] nhƣ đã trình bày trong Bảng 1.4 

- Biogas sau làm sạch sẽ tự di chuyển vào túi chứa biogas tinh nhớ sự áp thừa 

của máy thổi khí. Sản phẩm sau quá trình hấp thụ là biogas tinh với hàm lƣợng CH4, 

H2S, CO đảm bảo theo tiêu chuẩn biogas làm nhiên liệu phát điện. 

- Khí biogas sau khi làm sạch sẽ đi vào hệ nén và tách ẩm biogas trƣớc khi 

đƣợc sử dụng làm nhiên liệu cho máy phát điện. 
 

Bơm 

Bồn hòa trộn 

hóa chất 

Biogas từ bể phân hủy bùn 

Máy thổi khí 

Túi chứa Biogas thô 

Thiết bị làm sạch 

Biogas (HGRPB) 

Túi chứa Biogas tinh 

Hạng mục phát điện 

KOH; Nƣớc sạch 

Ghi chú: 

      Đường khí 

      Đường hóa chất 
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3.4. Kết quả nghiên cứu quy trình sản xuất phân bón hữu cơ đạt tiêu chuẩn 

theo Mục 3, phụ lục V, Nghị định 108/2017/NĐ-CP, ngày 20 tháng 9 năm 2017 

của Chính phủ  

Nhƣ đã trình bày trong Chƣơng 1, bùn thải sau biogas (sau đây gọi tắt là bùn) 

trong nghiên cứu đƣợc tận dụng làm “nguyên liệu” cho sản xuất phân hữu cơ. Hình 

3.41 thể hiện trình tự để đạt đƣợc mục tiêu này mà nhóm nghiên cứu đã thực hiện. 
 
 
 

 

 Hình 3.41. Các bước thực hiện để xây dựng qua trình sản xuất                                           

và sử dụng phân hữu cơ từ bùn sau biogas 

3.4.1. Kết quả nghiên cứu đánh giá thành phần các chất dinh dƣỡng, yếu tố 

chủ yếu trong bùn sau hệ thống biogas 

Kết quả phân tích chất lƣợng bùn sau biogas từ hệ thống xử lý yếm khí nhà 

máy bia đƣợc trình bày trong Bảng 3.17 và Bảng 3.18.  
Bảng 3.17. Kết quả phân tích yếu tố dinh dưỡng chủ yếu và chất hữu cơ trong bùn biogas 

TT 
Chỉ tiêu phân 

tích 
Đơn vị Bùn Biogas SG-ĐL Bùn biogas SG ML 

I. Yếu tố dinh dƣỡng chủ yếu 

1 Nito tổng số % 1,378 3,850 

2 Kali tổng số % 0,133 0,411 

3 Phospho tổng số % 0,039 0,12 

4 Acid humic % 4,47 1,4 

5 Acid Fulvic % 6,86 9,15 

6 N-NH4
+
 mg/100g 5,34 280,35 

7 N-NO3
-
 mg/100g 26,316 24,29 

II. Hàm lƣợng chất hữu cơ 

1 Cacbon hữu cơ % 29,72 26,21 

2 Tỉ lệ C/N   7 22 

3 Bazơ trao đổi Meq/100g 33,74 33,87 

Bảng 3.18. Hàm lượng dinh dưỡng vi lượng và trung lượng trong bùn biogas 

TT 
Chỉ tiêu phân 

tích 
Đơn vị Bùn Biogas SG-ĐL Bùn biogas SG ML 

I. Dinh dƣỡng vi lƣợng 

1 Kẽm - Zn mg/kg 274,440 113,500 

2 Mangan - Mn mg/kg 350,440 232,760 

3 Bo mg/kg 11,370 14,679 

4 Molipden (Mo) mg/kg 3,717 3,214 

5 Fe  mg/kg 9.000,000 8.873,000 

6 Clo mg/kg 2.098,100 2.105,600 

7 Đồng - Cu mg/kg 136,980 211,350 

 Tổng  11.875,047 11.554,103 

II. Hàm lƣợng chất hữu cơ 

1 Magie - Mg mg/kg 2.788,200 2.615,700 

2 Canxi - Ca mg/kg 11.030,000 10.000,000 

3 Natri - Na mg/kg 5.566,300 5.152,800 

 Tổng  19.384,500 17.768,500 

Đánh giá 

thành phần 

dinh dƣỡng, 

yếu tố chủ 

yếu trong bùn 

Xử lý loại 

nƣớc, các 

khí độc, 

chất độc 

trong bùn 

Sản xuất 

thử 

nghiệm 

phân hữu 

cơ từ bùn 

Thiết kế, xây 

dựng quy 

trình công 

nghệ sản xuất 

phân hữu cơ 

từ bùn 

Thử nghiệm 

phân hữu cơ 

từ bùn trên 

một số loại 

cây rau 

Xây dựng 

mô hình ứng 

dụng phân 

hữu cơ từ 

bùn trên 1 số 

loại cây rau 

Đề xuất quy 

trình sử dụng 

phân hữu cơ 

từ bùn cho cây 

rau 
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Các kết quả cho thấy giá trị dƣỡng chất trong bùn biogas đều đạt mức giàu 

nhƣ % chất hữu cơ đƣợc đánh giá khá cao: 33,74 - 33,87%, hàm lƣợng đạm tổng số 

cao: 1,378 - 3,85% và lân tổng số đạt mức nghèo vào khoảng: 0,039 - 0,12%, kali 

tổng đạt mức trung bình: 0,133 - 0,411% , do đó nhất thiết nên bổ sung thêm nguồn 

phospho và kali để phân bón đáp ứng yêu cầu của sản xuất. Nguồn bùn biogas này 

rất giàu Fe, Clo; Mg. Ca và Na, hàm lƣợng Cu, Zn, Mn cao; hàm lƣợng Bo và Mo 

trung bình. Tổng giá trị dinh dƣỡng vi lƣợng hoàn toàn đáp ứng về phân bón vi 

lƣợng theo Nghị định 108/2017 của chính phủ về phân bón. 

Hơn nữa, hàm lƣợng đạm tổng số trong mẫu bùn thải biogas trong phân tích 

này cũng cho giá trị tƣơng tự với nghiên cứu của Võ Thị Kiều Thanh và ctv., (2012) 

[93]trên mẫu bùn thải bia tại Việt Nam (với Nts = 1,86%), tƣơng tự với nghiên cứu 

trên bùn bia hoạt tính của Nasmith và McKay (1918)  [94](với Nts = 2,5%) và trên 

bùn thải bia đƣợc thu tại nhà máy bia ở tỉnh Sóc Trăng, Tiền Giang và Bạc Liêu của 

Nguyễn Thị Phƣơng và cs., (2016)  [95](với Nts
 
từ 1,81-4,65%). Hàm lƣợng cacbon 

hữu cơ trong các mẫu bùn biogas tƣơng tự nhƣ báo cáo của Thomas và Rahman 

(2006) [96] với %C của bùn thải bia là 36%.  

3.4.2. Kết quả nghiên cứu xử lý loại nƣớc và các khí độc, chất độc trong bùn 

sau hệ thống biogas 

a. Lựa chọn thiết bị tách nước 

Với mục tiêu lựa chọn đƣợc thiết bị tách nƣớc phù hợp với bùn sau biogas (gọi 

là bã thải) của nhà máy bia Sài Gòn - Đắk Lắk, nhóm nghiên cứu đã tiến hành phân 

tích thành phần chính của bã thải sau biogas, bên cạnh đó nhóm phân tích cũng tiến 

hành phân tích mẫu bã thải sau biogas thu thập tại nhà máy bia Sài Gòn - Mê Linh 

để so sánh, kết quả phân tích đƣợc trình bày trong Bảng 3.19.  
Bảng 3.19. Thành phần lý hóa học của bã thải sau biogas 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Bã thải sau biogas tại 

Nhà máy bia SG-ĐL 

Bã thải sau biogas tại 

Nhà máy bia SG-ML 

1 Nito tổng số % 1,378 3,850 

2 Kali tổng số % 0,133 0,411 

3 Phospho tổng số % 0,039 0,120 

4 Acid humic % 4,470 1,400 

5 Acid Fulvic % 6,860 9,150 

6 Cacbon hữu cơ % 29,720 26,210 

7 Độ ẩm % 90,450 89,350 

8 pH  7,870 6,900 

Kết quả phân tích cảm quan cho thấy mẫu bã thải thu đƣợc có màu xám-vàng 

hơi nhạt, mùi hôi nhẹ. Số liệu phân tích cho thấy không có sự sai khác nhiều về 

thành phần, đặc biệt là chỉ tiêu cacbon tổng số, độ ẩm giữa 2 mẫu bã thải. Kết quả 

cho thấy thành phần dƣỡng đối với cây trồng trong mẫu bã thải nhà máy bia SG-ĐL 

tƣơng đối phù hợp cho quá trình ủ compost, tỷ lệ C/N là 21 (tỷ lệ C/N tối ƣu cho 

quá trình ủ compost là 20-30). Đối với mẫu nhà máy bia SG-ML, tỷ lệ C/N thấp 

hơn rất nhiều, tỷ lệ C/N là 6,8 điều này có thể do tại thời điểm lấy mẫu, quá trình 

chuyển hóa chất hữu cơ trong bể biogas chƣa đủ thời gian chuyển hóa chƣa triệt để 

nên hàm lƣợng N trong mẫu vẫn cao. Số liệu phân tích cũng cho thấy nếu muốn ủ 

compost bã thải sau biogas nhà máy bia SG-ĐL thì vấn đề tách nƣớc để nguyên liệu 

đảm bảo đủ điều kiện cho quá trình ủ là vấn đề đầu tiên cần đƣợc chú trọng. 

Hiện nay chúng ta có rất nhiều thiết bị tách nƣớc qui mô công nghiệp nhƣ thiết 

bị ly tâm, máy ép băng tai, thiết bị sàng rung, máy ép trục vít…nhóm nghiên cứu đã 
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tiến hành lựa chọn thiết bị tách nƣớc phục vụ cho các nghiên cứu tiếp theo dựa vào 

các tiêu chí: 

- Lắp đặt và vân hành đơn giản, sử dụng hiệu quả,  

- Dễ bảo trì, bảo dƣỡng 

- Chi phí vận hành thấp 

- Phù hợp với bã thải sau biogas của nhà máy bia SG-ĐL 

Dựa vào kết quả phân tích thành phần lý, hóa học của chất thải sau biogas, 

nhóm nghiên cứu đã lựa chọn thiết bị máy ép trục vít để phục vụ cho nghiên cứu 

tiếp theo, do máy ép trục vít đáp ứng đƣợc các tiêu chí đạt ra nhƣ lắp đặt, vận hành, 

giá thành và hiệu quả sử dụng, đặc biệt là rất  phù hợp với bã thải có độ ẩm cao nhƣ 

bã thải sau biogas của nhà máy bia SG-ĐL (độ ẩm >90%). 

*Hiệu quả của máy ép trục vít: Kết quả phân tích chất lƣợng mẫu sau ép trục 

vít đƣợc trình bày trong Bảng 3.20. 
Bảng 3.20. Thành phần lý hóa học của bã thải trước và sau ép tách nước 

TT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị Trƣớc ép Sau ép 

1 Nito tổng số % 1,378 0,95 

2 Kali tổng số % 0,133 0,148 

3 Phospho tổng số % 0,039 0,014 

4 Acid humic % 4,470 3,160 

5 Acid Fulvic % 6,860 10,120 

6 Cacbon hữu cơ % 29,720 31,270 

7 Độ ẩm % 90,450 56,880 

8 pH   7,870 7,640 

 Đánh giá cảm quan của mẫu sau ép cho thấy mẫu thu đƣợc có màu xám nhạt, 

mùi hơi ngái, không hôi, mẫu khô. Số liệu phân tích cũng cho thấy sự thay đổi 

không nhiều về thành phần (NPK) của bã thải so với ban đầu, ngoại trừ chỉ tiêu độ 

ẩm.  

Kết quả phân tích cho thấy sử dụng thiết bị ép tách nƣớc trục vít có thể làm 

tách đƣợc nƣớc của bã thải sau biogas mà ảnh hƣởng không nhiều đến chất lƣợng 

của bã thải. Kết quả phân tích độ ẩm cũng cho thấy với độ ẩm của mẫu sau tách 

nƣớc là 56% rất phù hợp với quá trình ủ compost mà không cần phải bổ sung thêm 

các vật liệu khác để làm giảm độ ẩm.   

b. Nghiên cứu xử lý khí độc trong bùn sau biogas 

 Nồng độ các khí độc trong bùn thải 

Kết quả phân tích một số chỉ tiêu khí của bùn thải sau biogas nhà máy bia SG - 

DL trình bày trong Bảng 3.21. 
Bảng 3.21. Thành phần chỉ tiêu khí của bùn sau biogas 

TT Chỉ tiêu khí 
Kết quả phân tích 

(Nồng độ khí) 

Tiêu chuẩn vệ sinh lao động 

( Theo QĐ số 3733/2002/QĐ-BYT 

ngày 10/10/2002 ) 

1 CO (mg/m
3
) 12,83 40 

2 NO2 (mg/m
3
) 1,09 10 

3 SO2 (mg/m
3
) 0,73 10 

4 H2S (mg/m
3
) 17,16 15 

5 CH4(mg/m
3
) 6,2 - 

6 CO2(mg/m
3
) 1.218 1.800 

7 NO(mg/m
3
) 3,37 20 

8 O2(%) 16,5 - 

9 O3(mg/m
3
) 0,03 0,2 



 

80 
 

Số liệu phân tích từ Bảng 3.21 cho thấy nồng độ các khí CO, NO2, SO2 , H2S 

tƣơng ứng 12,83; 1,09; 0,73 và 17,16 mg/m
3
, các khí  CH4 , CO2 , NO và O3 đạt giá 

trị tƣơng ứng 6,2, 1.218, 3,37 và 0,03 mg//m
3
.
 
Các chỉ tiêu khí CO, NO2, SO2 , CH4 , 

CO2 , NO và O3 nằm trong giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn vệ sinh lao động của 

QĐ số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002. Tuy nhiên chỉ số H2S cao hơn giới 

hạn cho phép (≤15 mg/m
3
) tiêu chuẩn vệ sinh lao động. Vì vậy nhóm nghiên cứu 

tập trung vào xử lý khí độc này.  

 Giải pháp ứng dụng kỹ thuật ủ compost để xử lý yếu tố H2S trong bùn 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phân giải các hợp chất hữu cơ, trƣớc 

khi ủ nhóm nghiên cứu đã sử dụng nguyên liệu tro (tro sau đốt lò hơi) sẵn có tại nhà 

máy Bia SG-DL để điều chỉnh độ ẩm của toàn khối nguyên liệu về độ ẩm 55%, một 

lƣợng vôi bột (0,1%) đƣợc bổ sung để điều chỉnh pH nguyên liệu lên hơi kiềm với 

mục đích hạn chế sự phát triển của quần thể vi sinh vật không có lợi có sẵn trong 

nguyên liệu và tạo đà cho các chủng vi sinh vật bổ sung vào phát triển (các chủng vi 

sinh vật trong chế phẩm thuộc nhóm ƣa ấm và ƣa nhiệt). Ngoài ra nhóm nghiên cứu 

còn sử dụng một lƣợng rỉ đƣờng, bổ sung thêm vào đống ủ với mục đích cung cấp 

nguồn dinh dƣỡng để tạo đà cho vi sinh vật trong chế phẩm phát triển trong giai 

đoạn ban đầu.  

Sự thay đổi tính chất lý, hóa học của các nguồn nguyên liệu trƣớc và sau khi ủ 

đƣợc so sánh với đối chứng không sử dụng chế phẩm vi sinh vật theo phƣơng pháp 

phân tích các thành phần lý, hóa và sinh học trƣớc và sau khi thực hiện thí nghiệm; 

kết quả phân tích đƣợc trình bày trong Bảng 3.22.   
Bảng 3.22. Một số yếu tố trong nguyên liệu trước và sau ủ 20 ngày 

TT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị Trƣớc ủ Sau ủ Đối chứng 

1 Cacbon hữu cơ % 31,270 21,42 29,36 

2 Độ ẩm % 56 30 48 

3 pH 
 

8,0 7,2 8,0 

4 H2S mg/m
3
 16,08 0,2 10,34 

Quá trình ủ compost có bổ sung chế phẩm vi sinh vật đã có tác dụng làm hoai 

mục nguyên liệu hữu cơ, chuyển hoá này đƣợc thể hiện qua sự thay đổi về thành 

phần hoá học của cơ chất trong quá trình ủ. Số liệu Bảng 3.22 cho thấy hàm lƣợng 

C hữu cơ trong nguyên liệu đã giảm từ 31,2 % xuống 21% so với ban đầu, chỉ tiêu 

H2S trong đống ủ còn một lƣợng rất nhỏ (0,2 mg/m
3
). Tại công thức đối chứng 

không sử dụng chế phẩm độ ẩm của đống ủ đã giảm xuống 48%, các chỉ tiêu khác 

có có sự thay đổi nhƣng không đáng kể, kết quả này là do hoạt động của quần thể vi 

sinh vật có sẵn trong đống ủ đã chuyển hóa nguồn nguyên liệu hữu cơ này, tuy 

nhiên hoạt động của chúng không mạnh, đạc biệt chỉ số H2S gần nhƣ không có sự 

sai khác so với ban đầu, thậm chí tăng, điều này có thể trong đóng ủ đã xảy ra quá 

trình phân hủy kỵ khí nên vẫn tạo ra sản phẩm H2S.  

Kết quả phân tích cũng cho thấy độ ẩm của nguyên liệu đã giảm mạnh so với 

công thức đối chứng và ban đầu, điều này là do nhiệt độ đống ủ tăng cao là một 

trong những tác nhân làm khô nguyên liệu.  

Sau khi duy trì nhiệt độ cao của đống ủ ở công thức thí nghiệm trong ba ngày 

liên tục với mục đích dùng nhiệt độ để hạn chế hoặc tiêu diệt các tác nhân sinh học 

gây bệnh trong đống ủ, sau 05 ngày thí nghiệm đề tài đã tiến hành đảo trộn với mục 

đích hạ nhiệt độ trong đống ủ và cung cấp oxy cho quần thể vi sinh vật tiếp tục phát 

triển;  
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Kết quả nghiên cứu cho thấy tại công thức đối chứng sau 15 ngày thí nghiệm ở 

công thức đối chứng xuất hiện cả Coliform và Salmonella trong khi kiểm tra mẫu 

ban đầu cho thấy chỉ phát hiên Coliform với mật độ 3,2.10
5 

CFU/g. Điều này chứng 

to rằng bã thải sau biogas rất giàu dinh dƣỡng và là môi trƣờng thuận lợi để các 

chủng vi sinh vật gây bệnh phát triển nếu không có biện pháp kiểm soát. 

Kết quả kiểm tra không phát hiện thấy Coliform và Salmonella ở nồng độ 10
-1

 

sau 15 ngày ủ ở công thức bổ sung chế phẩm vi sinh vật, điều này chứng tỏ nhiệt độ 

trong đống ủ lên cao không những đẩy nhanh quá trình chuyển hóa hợp chất hữu cơ, 

giảm H2S mà còn có tác dụng ức chế và tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh trong phế thải 

nhƣ Coliform, Salmonella, giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng. 

3.4.3.Các chất độc trong bùn sau biogas và hƣớng xử lý 

 Xác định các chất độc trong bùn 

Kết quả phân tích (Bảng 3.23) cho thấy trong mẫu bùn biogas nghiên cứu của 

đề tài có chứa các yếu tố gây độc chủ yếu là kim loại năng (As, Hg, Pb, Cd), xyanua 

và vi sinh vật gây bệnh (E.coli và Coliform). 
Bảng 3.23. Các yếu tố gây độc trong bùn biogas 

TT 
Chỉ tiêu                   

phân tích 
Đơn vị 

Bùn Biogas 

SG-ĐL 

Bùn biogas 

SG ML 

Ngƣỡng cho phép trong 

phân hữu cơ (nghị định 

108/2017/NĐ-CP) 

1 Arsen - As mg/kg 2,609 9,790 ≤ 10mg/kg 

2 Thủy ngân - Hg mg/kg 0,019 0,008 ≤ 2mg/kg 

3 Chì - Pb mg/kg 5,320 12,880 ≤ 200mg/kg 

4 Cadimi – Cd mg/kg 0,290 0,856 ≤ 5mg/kg 

5 Xianua - CN mg/kg 8,616 34,610 - 

6 Coliform CFU/g 3,5  10
3
 6,0  10

5
 - 

7 Ecoli CFU /g 1,3  10
3
 2,3  10

3
 ≤ 10

2 

8 Salmonella CFU /g - - kph hoặc âm tính 

 Xử lý các chất độc trong bùn biogas 

Mặc dù kết quả phân tích đều xác định trong bùn biogas có chứa hàm lƣợng 

các kim loại nặng, yếu tố gây độc cho con ngƣời, môi trƣờng. Tuy nhiên, hàm 

lƣợng của chúng trong mẫu bùn biogas nghiên cứu đều đạt thấp hơn nhiều so với 

tiêu chuẩn cho phép theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP quy định về giới hạn cho 

phép của các kim loại nặng có trong các loại phân bón hữu cơ.  

Tuy vậy, nhóm nghiên cứu đã sử dụng phƣơng pháp bổ sung thêm các cơ chất 

nền khác để phân tán, làm giảm hàm lƣợng các nguyên tố kim loại nặng trong quá 

trình xử lý, và kết quả trong mẫu sau xử khi khi kiểm tra, các kim loại nặng này hầu 

nhƣ chỉ còn rất ít, thậm chí có mẫu thành phẩm không phát hiện. 

Mặt khác, trong mẫu bùn nghiên cứu có chứa hàm lƣợng xyanua và vi sinh vật 

E.coli gây bệnh, vì vậy đối tƣợng chất độc trong bùn cần xử lý tập trung vào xử lý 

xyanua và vi sinh vật gây bệnh. 

* Xyanua và hướng xử lý xyanua bằng vi sinh vật 

Hàm lƣợng xyanua có trong bùn biogas nghiên cứu từ 8,616-34.610mg/kg 

(Bảng 3.23). Mặc dùng trong phân bón không quy định về chỉ tiêu này. Nhóm 

nghiên cứu vẫn đƣa ra hƣớng xử lý bằng cách sử dụng vi sinh vật chuyển hóa 

xyanua. 

Sáu chủng vi khuẩn sử dụng trong nghiên cứu về khả năng sử dụng xyanua 

(CN) làm nguồn nitơ đƣợc nuôi cấy trong môi trƣờng lỏng chứa natri xyanua (1-5 

mM) và glucose (0,2% w/v). Các chủng có thể chịu đựng và phát triển ở nồng độ 
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xyanua 1- 5 mM. Nồng độ xyanua tăng trong môi trƣờng gây ra sự kéo dài pha trễ 

trong sự phát triển của vi khuẩn cho thấy rằng chúng cần một thời gian thích nghi. 

Tốc độ loại bỏ xyanua của các chủng phụ thuộc vào nồng độ xyanua và glucose ban 

đầu. Kết quả đƣợc trình bày ở Bảng 3.24. 
Bảng 3.24. Khả năng chuyển hóa xyanua của một số chủng vi sinh vật 

TT Chủng VSV Ký hiệu 
Tồn tại trong môi 

trƣờng có xyanua 

% loại bỏ xyanua trong 

môi trƣờng 

1 Bacillus pumilus  Ba.1 + 63,21 

2 Pseudomonas putida Ps3 + 61,50 

3 Bacillus folymenticus  Ba.3 - 2,84 

4 Pseudomonas sp. Ps6 - 1,83 

5 Bacillus sp. Ba.4 + 11,61 

6 Sacaromyces sp. Sa.3 + 15.23 

Số liệu trong Bảng 3.24 cho thấy vi khuẩn Bacillus pumilus và Pseudomonas 

putida có khả năng tồn tại trong môi trƣờng có xyanua, khi nồng độ xyanua và 

glucose ban đầu tăng lên tới 5 mM, khả năng loại bỏ xyanua của Bacillus pumilus 

và Pseudomonas putida đạt tƣơng ứng 63,21 và 61,50%. Chủng Bacillus sp. Ba.4 

và Sacaromyces. Sp Sa.3 khả năng loại bỏ xyanua từ 11,61-15,23%. 

Nghiên cứu cho thấy chủng vi khuẩn nghiên cứu Bacillus pumilus Ba.1 và 

Pseudomonas putida Ps2 cũng nhƣ Bacillus sp. Ba.4 và Sacaromyces. Sp Sa.3 có 

khả năng loại bỏ xyanua trong môi trƣờng nuôi cấy. Vì vậy có thể sử dụng các 

chủng vsv này để phân hủy xyanua trong bùn biogas là hoàn toàn khả thi. 

* Vi sinh vật gây bệnh và hướng xử lý  

Các mẫu nghiên cứu đều không phát thiện vi khuẩn salmonella gây bệnh cho 

ngƣời, nhƣng mật độ vi khuẩn E.coli và coliform từ 10
3
 đến 10

5 
CFU/g (Bảng 3.23). 

 Vi khuẩn E.coli và Coliform rất dễ bị khử khi ở nhiệt độ cao. Khi sử dụng 

phƣơng pháp ủ nóng (ủ compost) trong xử lý bùn biogas làm phân bón, cùng với 

chế phẩm vi sinh vật phân giải chất hữu cơ sẽ làm nhiệt độ đống ủ lên đến 60
0
C, 

hoàn toàn có thể diệt hết các loại vi sinh vật gây bệnh này. 

Sau khi duy trì nhiệt độ cao của đống ủ ở công thức thí nghiệm trong ba ngày 

liên tục với mục đích dùng nhiệt độ để hạn chế hoặc tiêu diệt các tác nhân sinh học 

gây bệnh trong đống ủ, sau 7 ngày thí nghiệm đề tài đã tiến hành đảo trộn với mục 

đích hạ nhiệt độ trong đống ủ và cung cấp oxy cho quần thể vi sinh vật tiếp tục phát 

triển. Kết quả đƣợc trình bày ở Bảng 3.25. 
Bảng 3.25. Vi sinh vật gây bệnh trong nguyên liệu trước và sau ủ 20 ngày 

TT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị Trƣớc ủ Sau ủ Đối chứng 

1 Độ ẩm % 56 30 48 

2 pH 
 

8,0 7,2 8,0 

3 Coliform CFU/g 3,210
5
 - 4,6410

3
 

4 Salmonella  CFU/g - - 3,310
3
 

(-): không phát hiện ở nồng độ 10
-1 

Kết quả nghiên cứu cho thấy tại công thức đối chứng sau 15 ngày thí nghiệm ở 

công thức đối chứng xuất hiện cả Coliform và Salmonella trong khi kiểm tra mẫu 

ban đầu cho thấy chỉ phát hiên Coliform với mật độ 3,2.10
5 

CFU/g. Điều này chứng 

to rằng bã thải sau biogas rất giàu dinh dƣỡng và là môi trƣờng thuận lợi để các 

chủng vi sinh vật gây bệnh phát triển nếu không có biện pháp kiểm soát. 

Kết quả kiểm tra không phát hiện thấy Coliform và Salmonella ở nồng độ 10
-1

 

sau 15 ngày ủ ở công thức bổ sung chế phẩm vi sinh vật, điều này chứng tỏ nhiệt độ 

trong đống ủ lên cao không những đẩy nhanh quá trình chuyển hóa hợp chất hữu cơ, 
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giảm H2S mà còn có tác dụng ức chế và tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh trong phế thải 

nhƣ Coliform, Salmonella, giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng. 

3.4.4 Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm phân hữu cơ từ bùn sau hệ thống biogas 

Quá trình sản xuất phân hữu cơ từ bùn sau hệ thống biogas đƣợc thông qua 

quá trình ủ compost. Có nhiều yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình chế biến compost. 

Tốc độ phân hủy chất hữu cơ trong quá trình chế biến compost chịu ảnh hƣởng bởi 

nhiều yếu tố nhƣ nhiệt độ, pH, vi sinh vật, oxy, chất hữu cơ, độ ẩm, tỷ lệ C/N và cấu 

trúc chất thải. 

Hiện nay, trên thế giới đã có các phƣơng pháp ủ compost thông dụng nhƣ 

phƣơng pháp ủ ngoài trời, phƣơng pháp ủ trong container, phƣơng pháp ủ thổi khí 

thụ động, phƣơng pháp ủ thổi khí cƣỡng bức, phƣơng pháp ủ theo luống dài, 

phƣơng pháp ủ theo đống. Mỗi phƣơng pháp đều có những ƣu điểm và nhƣợc điểm 

riêng, tuy nhiên, trong điều kiện đề tài, phƣơng pháp ủ đống đƣợc xem là phù hợp 

hơn cả nhờ các ƣu điểm:  

- Vốn đầu tƣ xây dựng thấp;  

- Thời gian ủ ngắn (3 - 4 tuần);  

- Chất lƣợng compost tốt;  

- Nhu cầu diện tích không bắt buộc;  

- Dễ kiểm soát và vận hành; 

Compost đã trở nên rất phổ biến ở các nƣớc phát triển. Tuy nhiên do tính chất 

của chất thải (độ ẩm, chất hữu cơ dễ phân hủy) và điều kiện môi trƣờng tự nhiên ở 

Việt Nam có những khác biệt. Do đó cần phải nghiên cứu để xác định các yếu tố 

ảnh hƣởng đến khả năng phân hủy sinh học của chất thải khi ủ compost. 

 Nghiên cứu điều kiện pH ảnh hưởng trong quá trình xử lý 

pH là chất chỉ thị cho chất lƣợng compost và là yếu tố xác định khả năng ứng 

dụng của compost. pH tác động đến hoạt động của VSV. Giá trị pH trong khoảng 

5,5 - 8,5 là tối ƣu cho các vi sinh vật trong quá trình ủ phân, pH cao hoặc thấp hơn 

khoảng tối ƣu sẽ làm chậm hoặc ức chế hoạt động của VSV [97] 

Căn cứ vào cơ chất ủ đầu vào, tiến hành 3 khối ủ với pH ban đầu từ 6,2-8,5, 

kết quả cho thấy phân ủ thành phẩm xu hƣớng khá trung tính, kết quả trong Bảng 

3.26. 
Bảng 3.26. Giá trị pH của đống ủ ban đầu và sau ủ 30 ngày 

TT Giá trị pH Đống ủ 1 Đống ủ 2 Đống ủ 3 

1 Ban đâu 7,3±0,3 6,2±0,2 8,1±0,3 

2 Phân ủ thành phẩm sau 30 ngày 8,2±0,3 8,1±0,2 8,5±0,4 

Khi phân hữu cơ phân hủy, nó trải qua một chu kỳ với các mức độ pH khác 

nhau. Nó có thể bắt đầu khá axit, nhƣng theo thời gian các vật liệu compost trở nên 

trung tính hơn.  

Bùn thải sau biogas sử dụng cho nghiên cứu này có pH khoảng 7, nguyên liệu 

ban đầu sau khi phối trộn của các mô hình có giá trị pH tƣơng ứng từ 6,2±0,2 đến 

8,1±0,3 (Bảng 3.26). Kết quả cho thấy pH đầu vào của các mô hình đống ủ có sự 

chênh lệch pH đáng kể nhƣng đều tăng đến khoảng 8,1±0,2 đến 8,5±0,4 sau 30 

ngày, thậm chí các mô hình có pH thấp ở giai đoạn đầu thì tốc độ tăng của pH còn 

lớn hơn. Sau đó pH giảm dần và ổn định ở 8.0-8.5. Nhƣ vậy có thể không cần chỉnh 

pH, và pH thích hợp (từ 6,0 - 7,5) cho nguyên liệu ủ ban đầu. 

Hầu hết các cây phát triển mạnh trong điều kiện đất có độ pH trung tính. Vì 

vậy, mục đích chung của việc ủ phân là tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh cũng có độ 

pH khá trung tính. 
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 Nghiên cứu điều kiện nhiệt độ ảnh hưởng trong quá trình xử lý 

Nhiệt độ là một chỉ tiêu giúp nhận biết đƣợc sự hoạt động của vi sinh vật 

(VSV). Đồng thời, nhiệt độ cao cũng bảo đảm cho chất lƣợng của sản phẩm 

compost đầu ra sẽ không còn VSV gây bệnh [97]. 

Nhiệt độ đống ủ theo quy luật tăng nhanh - giảm dần - đi vào ổn định (Hình 

3.42). Nhiệt độ trong khối ủ là sản phẩm phụ của sự phân huỷ các hợp chất hữu cơ 

bởi VSV  hay nói cách khác nhiệt độ liên quan đến sự hoạt động của VSV. 

 
Hình 3.42. Diễn biến nhiệt độ của khối ủ compost (không chế phẩm VSV) 

 Ứng dung quy luật này trong quá trình xử lý bùn của đề tài, nhóm nghiên 

cứu đã bổ sung một khối lƣợng chế phẩm nhất định để tăng mật độ cũng nhƣ quần 

thể vi sinh vật trong đống ủ, gia tăng và kéo dài quá trình tăng nhiệt độ để sản phẩm 

sau xử lý đạt chất lƣợng theo yêu cầu. 

 
Hình 3.43. Diễn biến nhiệt độ của khối ủ compost (bổ sung chế phẩm VSV) 

 Kết quả nghiên cứu biểu diễn trong (Hình 3.43) cho thấy ở mô hình đống ủ 

có bổ sung chế phẩm vi sinh vật (BIOEM), nhiệt độ đạt đƣợc cao nhất 58,5
o
C (từ 

ngày 6 đến ngày 7 ủ), điều này cho thấy trong đống ủ đã diễn ra quá trình chuyển 

hóa chất hữu cơ mạnh. Sau khi ủ 7 ngày có thể nhận thấy bằng mắt thƣờng dấu hiệu 

hoạt động của vi sinh vật thông qua việc xuất hiện lớp màu trắng đồng nhất dạng 

sợi ngắn trên bề mặt đống ủ). Trong khi ở đống ủ đối chứng (không bổ sung chế 

phẩm BIOEM) thì nhiệt độ tăng thấp hơn (nhiệt độ tăng chỉ đạt 46,5
o
C).  

Sự tăng nhiệt độ trong đống ủ có tác dụng tăng cƣờng các phản ứng hoá học 

xảy ra trong quá trình ủ, kích thích sự hoạt động của vi sinh vật ƣa nhiệt, đồng thời 

tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh trong nguyên liệu ủ.  
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 Sau khoảng 14 ngày ủ, nhiệt độ trong đống nguyên liệu ủ có sử dụng chế 

phẩm BIOEM bắt đầu giảm xuống, chúng tôi tiến hành đảo trộn đống ủ với mục 

đích cung cấp không khí vào đống nguyên liệu và làm đồng nhất nguyên liệu. Sau 

khi đảo trộn 5 ngày nhiệt độ trong đống ủ thí nghiệm lại tăng do sự hoạt động của vi 

sinh vật để tiếp tục một quá trình phân huỷ mới, còn trong công thức đối chứng 

nhiệt độ giảm dần và tƣơng đƣơng với nhiệt độ môi trƣờng chứng tỏ vi sinh vật 

trong đống  ủ đối chứng đã ngừng chuyển hóa hợp chất hữu cơ.  

Sau khoảng 25 ngày, nhiệt độ ở đống ủ thí nghiệm đã giảm xuống ngang bằng 

nhiệt độ môi trƣờng, điều này chứng tỏ trong công thức thí nghiệm nguyên liệu hữu 

cơ đã ngừng chuyển hóa nên không giải phóng nhiệt năng ra bên ngoài 

Nhƣ vậy trong quá trình xử lý, nhiệt độ trong đống ủ cần phải đƣợc theo dõi 

để nhận biết quá trình chuyển hoá chất hữu cơ nhờ hoạt động của vi sinh vật và, 

thông qua diễn biến nhiệt độ sẽ nhận biết đƣợc thời gian kết thúc quá trình ủ cũng 

nhƣ độ chín của sản phẩm sau xử lý.  

 Nghiên cứu yếu tố thời gian, độ ẩm ảnh hưởng trong quá trình xử lý 

Độ ẩm là một trong những yếu tố cần thiết cho hoạt động của vi sinh vật trong 

quá trình ủ compost. Trong  quá trình ủ, độ ẩm ban đầu quyết định đến hoạt động 

của vi sinh vật trong đống ủ. Thí nghiệm 3 đống ủ với độ ẩm ban đầu khác nhau 

(Bảng 3.27). 
Bảng 3.27. Giá trị độ ẩm của đống ủ ban đầu và sau quá trình ủ 

TT Độ ẩm (%) Đống ủ 1 Đống ủ 2 Đống ủ 3 

1 Ban đâu 52,4 65,2 76,1 

2 Phân ủ sau 30 ngày 21,5±1,6 28,1±1,2 37,5±0,43 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, độ ẩm của các mô hình nghiên cứu đều giảm dần 

trong quá trình ủ. Độ ẩm ban đầu của các đống ủ từ 52,4 - 76,1%, sau quá trình ủ 

(30 ngày) độ ẩm đã giảm xuống và đạt giá trị từ 21,5±1,6 đến 37,5±0,43. Nhƣ vậy 

kết thúc quá trình ủ 30 ngày thì các mô hình đều giảm độ ẩm, tuy nhiên để đáp ứng 

chất lƣợng phân hữu cơ theo yêu cầu (độ ẩm ≤30%), thì độ ẩm ban đầu của khối ủ 

nên duy trì 50-60% là thích hợp nhất, để thời gian ủ trong khoảng 30 ngày. Kết quả 

này phù hợp với L.R.Kuhlman, (1990) [98], độ ẩm thích hợp cho nguyên liệu ủ 

compost là từ 45% -70% nhƣng ở 50 - 60% là tối ƣu nhất.  

 Nghiên cứu yếu tố tỉ lệ C/N trong quá trình xử lý 

Hàm lƣợng chất hữu cơ của nguyên liệu ban đầu ở 3 mô hình có tỉ lệ 

C/N=20,5 - 34,2. Chất hữu cơ của tất cả các mô hình giảm đều trong quá trình ủ. 

Nghiên cứu các đống ủ với tỉ lệ C/N khác nhau, kết quả thí nghiệm ghi lại trong 

Bảng 3.28. 
Bảng 3.28. Giá trị pH của đống ủ ban đầu và sau ủ 30 ngày 

TT Tỉ lệ C/N Đống ủ 1 Đống ủ 2 Đống ủ 3 

1 Ban đâu 20,5 26,6 34,2 

2 Phân ủ sau 30 ngày 8,9±1,1 10,1±0,9 18,5±0,4 

Theo Kayhanian and Tchobanoglous, (1993) [99],  tỉ lệ C/N ban đầu đạt tối ƣu 

là 20–25.  Trong nghiên cứu này với tỉ lệ C/N ban đầu là 20,5 và 26,6, sau khi kết 

thúc mô hình cho sản phẩm compost có tỉ lệ C/N từ 8,9±1,1 đến 10,1±0,9, đáp ứng 

yêu cầu (≤12)  của Nghị định 108/2017/NĐ-CP và Nghị định số 84/2019/NĐ-CP về 

quản lý phân bón.  

 Nghiên cứu bổ sung VSV chuyển hoá chất hữu cơ hỗ trợ trong quá trình xử 

lý 
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 Bổ sung VSV chuyển hóa chất hữu cơ thông qua việc phối trộn chế phẩm vi 

sinh vật trong quá trình xử lý nhằm thúc đẩy quá trình ủ, rút ngắn thời gian ủ, sản 

phẩm sau ủ đạt chất lƣợng theo yêu cầu. Vai trò của vi sinh vật đƣợc thể hiện rất rõ 

khi nghiên cứu diễn biễn nhiệt độ trong quá trình ủ. Khi bổ sung vi sinh vật trong 

quá trình ủ, nhận thấy độ giảm kích thƣớc đống ủ ở công thức sử dụng chế phẩm vi 

sinh vật giảm hơn nhiều so với ban đầu và so với đối chứng không có chế phẩm 

(xem Bảng 3.29). 
Bảng 3.29. Kích thước của đống ủ trước và sau khi ủ sau 30 ngày 

Kích thƣớc đống ủ Ban đầu Đối chứng (không vsv) Sử dụng chế phẩm vsv 

Chiều cao (mét) 1,2±0,01 0,95±0,03 0,79±0,02 

Chiều rộng (mét) 1,4±0,03 1,12±0,04 0,92±0,02 

Chiều dài (mét) 1,3±0,02 1,15±0,05 0,91±0,03 

Số liệu kết quả Bảng 3.29 cho thấy kích thƣớc của các đống ủ sau 30 ngày đều 

giảm so với ban đầu. Đống ủ sử dụng chế phẩm có kích thƣớc giảm khoảng 34 % so 

với ban đầu, còn đống ủ đối chứng giảm khoảng 20,8 % so với đống ủ ban đầu.  

Bổ sung chế phẩm vi sinh vật và nhờ có hoạt động của VSV mà nhiệt độ của 

khối ủ cũng tăng cao (Hình 3.44). 

 
Hình 3.44. Diễn biến nhiệt độ của khối ủ compost có bổ sung vi sinh vật 

Thí nghiệm với đống ủ bổ sung chế phẩm vsv, nhiệt độ tăng cao nhất 58,5
o
C ở 

mô hình ủ có chế phẩm so với đối chứng là 47,5
o
C. Kết quả này phù hợp với công 

bố của Feachem và cs (1983) [100] do hoạt động mạnh mẽ của các loại vi sinh vật 

hữu ích có trong CPVSV giúp cho nhiệt độ của đống ủ gia tăng nhanh. 

 Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm phân hữu cơ sinh học 

Nhóm nghiên cứu tiến hành thử nghiệm sản xuất phân hữu cơ từ bùn biogas 

tại khu xử lý chất thải của Công ty CP bia Sài Gòn Miền Trung ở số 01 đƣờng 

Nguyễn Văn Linh, phƣờng Tân An, TP Buôn Ma thuột, Đắk Lắk. Thời gian từ 

tháng 12/2019 đến 6/2020. Tổng số lƣợng phân hữu cơ sản xuất đạt 100 tấn hoàn 

thành theo yêu cầu đặt ra (xem Bảng 3.30). 
Bảng 3.30. Số lượng phân hữu cơ sản xuất của đề tài 

Đợt sản xuất  Thời gian thực hiện Số lƣợng (tấn) 

Đợt 1 Tháng 12/2019 10 

Đợt 2 Tháng 1-2/2020 70 

Đợt 3 Tháng 5-6/2020 20 

Tổng cộng 100 
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Chất lƣợng phân của mỗi đợt sản xuất đều đƣợc lấy mẫu ngẫu nhiên và kiểm tra chất lƣợng. Mẫu phân cũng đã đƣợc gửi đi kiểm định 

tại đơn vị có năng lực. Kết quả đƣợc tổng hợp trong Bảng 3.31. 
Bảng 3.31. Chất lượng phân bón hữu cơ sản xuất từ bùn thải sau biogas của nghiên cứu  

TT Chỉ tiêu                  

phân tích 
Đơn vị Kết quả Yêu cầu của Nghị định 

108/2017/NĐ-CP 
Yêu cầu của Nghị định 84/2019/                     

NĐ - CP và QCVN 01-189:2019 Phân tích Đối chứng 

1 Hàm lƣợng hữu cơ % 25,35±3,52 25,37 ≥20 ≥15 

2 Độ ẩm % 25,12±2,03 7,07 ≤30 - 
3 pH H2O  7,5±0,4 7,95 ≥ 5 - 

4 Tỉ lệ C/N - 10,4±1,21 6,11 ≤12 - 
5 Axit humic % 3,1±0,6  Tổng axithumic và axit fulvic ≥2 Tổng axit humic và axit fulvic ≥2 
6 Axit fulvic % 1,7±0,5  

7 Arsen - As mg/kg KPH KPH ≤10,0 ≤10,0 
8 Thủy ngân - Hg mg/kg KPH KPH ≤2,0 ≤2,0 

9 Chì - Pb mg/kg KPH KPH ≤200,0 ≤200,0 

10 Cadimi – Cd mg/kg KPH KPH ≤5,0 ≤5,0 

11 Coliform MPN/g KPH  ≤1,1 x 10
3
 - 

12 Ecoli MPN/g KPH KPH ≤1,1 x 10
3 ≤1,1 x 10

3 
13 Salmonella MPN/g KPH KPH Kph hoặc âm tính Kph hoặc âm tính 

Số liệu phân tích trong Bảng 3.31 cho thấy chỉ tiêu hàm lƣợng hữu cơ trên 20%, đặc biệt các kim loại nặng hầu nhƣ không phát hiện 

có trong mẫu thành phẩm, mặc dù nguồn bùn trƣớc xử lý có chứa hàm lƣợng nhất định. 

Nhƣ vậy, phân hữu cơ sản xuất từ bùn sau biogas có chất lƣợng đáp ứng yêu cầu của quy định về phân bón. 
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3.4.5. Thiết kế, xây dựng quy trình công nghệ sản xuất phân hữu cơ từ bùn sau 

hệ thống biogas 

 Thiết kế nhà xưởng, mặt bằng sản xuất phân hữu cơ 

 Yêu cầu về mặt bằng, nhà xƣởng 

- Kho nguyên liệu thô (kho nguyên liệu ban đầu): Có mái che, sàn bê tông, 

diện tích tối thiểu 300 m
2
, có các rãnh thoát nƣớc xung quanh. 

- Bể ủ nguyên liệu: Có mái che, sàn bê tông, có thể phân thành từng ngăn ủ 

riêng rẽ, diện tích tối thiểu 300 m
2
. 

- Khu phối trộn, đóng gói: Có mái che, sàn bê tông, diện tích tối thiểu 200m
2
. 

- Kho thành phẩm: Có mái che, sàn bê tông, diện tích tối thiểu 300 m
2
. 

- Phòng kiểm tra chất lƣợng: Có tủ lƣu mẫu, diện tích tối thiểu 15 m
2
 

 Thiết bị, dụng cụ 

- Máy xúc: Dạng gầu lật ≥0,5m
3
 

- Máy ép bùn: ép trục vít liên tục; Năng suất: 1.5tấn/h, đƣờng kính trục 

175mm, Tốc độ chuyển động của trục: 400-450 vòng/phút, công suất: 4Kw. 

- Máy sấy lồng quay: Độ ẩm đầu vào 35 – 40%, độ ẩm đầu ra 25 – 30%; công 

suất trung bình 100 tấn/8 giờ. 

- Hệ thống bơm phụ gia, công suất 750 – 1.000 W 

- Máy nghiền, sàng: Công suất 5 tấn/giờ, kích thƣớc hạt <0,5 mm 

- Hệ thống băng tải: Băng tải cao su. 

- Hệ thống cân, đóng gói sản phẩm. 

- Dụng cụ lao động phổ thông phụ trợ: cuốc, xẻng, xô, chậu, găng tay, khẩu 

trang,... 

Bản vẽ thiết kế mặt bằng khu sản xuất phân hữu cơ trong Hình 3.45. 

 
Hình 3.45. Bản vẽ thiết kế mặt bằng khu sản xuất phân hữu cơ 

3.4.6. Xây dựng sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất phân hữu cơ 

Quy trình “Sản xuất phân bón hữu cơ sinh học từ bùn thải sau hệ thống 

biogas‖ đƣợc xây dựng dựa trên kết nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu phát triển 

và ứng dụng công nghệ khí sinh học tiên tiến phát điện và sử dụng bùn thải sau 
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khi lên men yếm khí để sản xuất phân bón hữu cơ phát triển nông nghiệp sạch 

tại Đắk Lắk” do Viện Công nghệ Môi trƣờng chủ trì, Viện Môi trƣờng Nông 

nghiệp thực hiện theo Hợp đồng Phối hợp nghiên cứu và triển khai công nghệ số 

106/HĐVCNMT-VNN ký ngày 10 tháng 06 năm 2019. 

Quy trình đƣợc áp dụng với các cơ sở sản xuất phân bón có đủ điều kiện theo 

Nghị định 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về 

quản lý phân bón; nguồn nguyên liệu sử dụng chính là bùn thải sau xử lý qua hệ 

thống biogas tại các nhà máy bia áp dụng công nghệ sản xuất có các thông số tƣơng 

tự nhƣ công nghệ sản xuất của công ty Bia Sài Gòn, quy mô 100 tấn/mẻ. Thành 

phần nguyên liệu cho một mẻ sản xuất đƣợc trình bày trong Bảng 3.32. 
Bảng 3.32. Thành phần nguyên liệu cần sử dụng cho  một mẻ sản xuất,  

quy mô 100 tấn sản phẩm 

Nguyên liệu Yêu cầu chất lƣợng Đơn vị Khối lƣợng 

Bùn thải Bùn thải sau biogas của nhà máy bia 

áp dụng công nghệ sản xuất, có thông 

số tƣơng tự nhƣ công nghệ sản xuất 

của công ty Bia Sài Gòn - Miền Trung 

(tỷ trọng bùn d≈1,1g/ml) 

m
3
 100 

Tro (từ mùn cƣa, vỏ 

trấu) hoặc than bùn 

Độ ẩm nhỏ hơn 30%, kích thƣớc nhỏ 

hơn 5mm 

Tấn 16 

Bã thải sau trồng nấm Độ ẩm nhỏ hơn 30%, hàm lƣợng chất 

hữu cơ đạt trên 15%, kích thƣớc nhỏ 

hơn 5mm 

Tấn 24 

Chế phẩm BIOEM 

(hoặc chế phẩm chất 

lƣợng tƣơng đƣơng) 

Mật độ các chủng đạt 10
8
 CFU/g  Kg 20 

Vôi bột CaCO3  50% Tấn 0,2-0,5 

Rỉ đƣờng Hàm lƣợng đƣờng (Sucroza, Glucoza, 

Fructoza)  35% 

Lít 100 

Sơ đồ quy trình đƣợc thể hiện ở Hình 3.46. Chất lƣợng phân hữu cơ thành 

phẩm phải đảm bảo theo Bảng 3.33. 
Bảng 3.33. Yêu cầu chất lượng phân bón hữu cơ sinh học thành phẩm 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Yêu cầu 

1 Hữu cơ % ≥ 20,0 

2 Tổng axit humic, axit fulvic % ≥2 

3 As mg/kg ≤ 10,0 

4 Cd mg/kg ≤  5,0 

5 Pb mg/kg ≤ 200,0 

6 Hg mg/kg ≤ 2,0 

7 E. coli MPN/g ≤ 1,1 x 10
3
 

8 Salmonella MPN/g kph 

9 Độ ẩm % ≤ 30,0 

10 pH H2O - ≥5 

11 Tỉ lệ C/N - ≤12 
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 Hình 3.46. Sơ đồ quy trình sản xuất phân hữu cơ từ bùn thải sau biogas 

Phân bón hữu cơ  

sinh học  

 (Hàm lƣợng hữu cơ ≥20%, 

độ ẩm ≤30%, pH≥5, tỉ lệ 

C/N≤12 và axit humic, fulvic 

≥2%) 

Ủ đống  

(Đống ủ cao 1-1,2m) 

Đảo trộn  

(7-10 ngày sau ủ) 

Kiểm tra chất lƣợng 

(Phân tích chỉ tiêu hữu cơ, độ ẩm, pH...về cảm 

quan sản phẩm màu nâu, không mùi, tơi  xốp) 

 

Bùn biogas  

D≈1,1 g/ml 

 

Than bùn, tro, 

bã nấm (kích 

thƣớc ≤5mm) 

Phối trộn  

(máy xúc gầu 0,5-1m
3
) 

 

 

Đóng bao, bảo quản  

và sử dụng (Hệ thống nghiền 

sàng, sấy, cân, đống bao) 

Dịch chế phẩm (mật độ 

VSV 10
8
 CFU/g) 

Ép, tách nƣớc  

(máy ép trục vít) 
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Mô tả qui trình 

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu, chuẩn bị dịch chế phẩm vsv 

-Chuẩn bị nguyên liệu 

+ Sử dụng nguyên liệu than bùn cần xử lý cho đồng nhất về kích thƣớc trên 

các thiết bị nghiền cơ học. Kích thƣớc nguyên liệu sau xử lý không vƣợt quá 5mm, 

Độ ẩm không vƣợt quá 30%, tốt nhất khoảng 20-25%. Nếu pH nguyên liệu đầu vào 

thấp thì cần bổ sung vôi bột sao cho pH đạt từ 6,5 - 7,5. 

+ Sử dụng nguyên liệu là bã nấm, tro từ mùn cƣa, vỏ trấu thì sử dụng luôn, 

không cần xử lý. 

Chuẩn bị nguyên liệu theo tỉ lệ ở bảng 4.18 cho phù hợp với khối lƣợng phân 

cần sản xuất cho từng mẻ. 

-Chuẩn bị dịch chế phẩm vi sinh vật 

 Pha trộn chế phẩm BIO EM, rỉ đƣờng với 1-2 lít nƣớc sạch, khuấy đều. Giữ 

hỗn hợp trong 2 tiếng trƣớc khi sử dụng để tăng hiệu quả xử lý của chế phẩm. 

Bước 2: Phối trộn 

- Bùn đƣợc bơm vào các bể chứa, lƣợng bùn chỉ chiếm ½ thể tích bể là hợp lý. 

Thực hiện ép hoặc tách rắn lỏng, phần nƣớc sau ép đƣợc đƣa vào hệ thống xử lý 

nƣớc thải chung của nhà máy. Phần bã đƣợc chuyển sang bể chứa khác. 

- Sử dụng máy có gầu xúc trộn tro hoặc than bùn với Bùn thải sau biogas trong 

bể chứa bùn, tạo thành một khối nguyên liệu đồng nhất. 

- Tiến hành tƣới đều dung dịch chế phẩm và rắc đều vôi vào khối nguyên liệu 

- Độ ẩm nguyên liệu sau phối trộn đạt khoảng 40-50% (nắm chặt nguyên liệu 

có nƣớc rỉ ra là đạt). 

Bước 3: Ủ đống 

Sau khi tƣới đều dung dịch chế phẩm vào khối nguyên liệu, tiến hành trộn đều 

bằng máy xúc.  

Múc khối nguyên liệu ra vị trí ủ đã chuẩn bị trƣớc, tiến hành đánh đống ủ để 

chiều cao đạt khoảng 1 – 1,2 mét, sau đó sử dụng bạt che khối nguyên liệu và giữ 

khối nguyên liệu ủ trong thời gian khoảng 20-30 ngày để vi sinh vật trong chế phẩm 

hoạt động và phân huỷ hoàn toàn khối nguyên liệu . 

Bước 4: Đảo trộn  

Sau khi ủ đƣợc 7-10 ngày, tiến hành đảo trộn lại khối nguyên liệu để đảm bảo 

tính đồng đều của khối nguyên liệu. Quá trình đảo trộn xong tiếp tục sử dụng bạt 

che khối nguyên liệu để khối nguyên liệu ổn định hơn. 

Lƣu ý:  

- Vị trí ủ cần chuẩn bị phù hợp với khối lƣợng phân bón hữu có do yêu cầu sản 

xuất, nên chọn vị trí cao, thoát nƣớc, bằng phẳng có chỗ thoát nƣớc. 

- Quá trình vi sinh vật trong chế phẩm xử lý hiệu quả nguyên liệu khi nhiệt độ 

đống ủ cao hơn nhiệt độ môi trƣờng tối thiểu 20
o
C 

- Quá trình ủ kết thúc khi nhiệt độ đống ủ không cao hơn nhiệt độ môi trƣờng 

quá 2
o
C 

- Thời gian ủ kéo dài khoảng 30 ngày 

Bước 5: Yêu cầu chất lượng và phương pháp kiểm tra chất lượng (Bảng 3.33) 

Chất lƣợng phân bón hữu cơ sinh học đƣợc coi là đạt yêu cầu khi đảm bảo giá 

trị các chỉ tiêu nằm trong ngƣỡng cho phép theo Nghị định 108/2017/NĐ-CP và 

Nghị định 84/2019/NĐ-CP về phân bón. 
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Bước 6: Đóng gói, bảo quản và sử dụng 

- Sản phẩm sau khi đƣợc kiểm tra, đạt chất lƣợng thì tiến hành đóng bao. Cân, 

đóng bao sản phẩm với khối lƣợng phù hợp với điều kiện thực tế (10-25-50 kg) 

bằng thiết bị cân, đóng bao chuyên dụng 

- Phân hữu cơ sinh học đƣợc bảo quản nơi khô, sạch, thoáng mát, tránh ánh 

nắng trực tiếp từ mặt trời và cách xa nơi để hoá chất độc hại, thuốc bảo vệ thực vật. 

- Phân bón hữu cơ đƣợc tạo ra có thể sử dụng nhƣ một nguồn hữu cơ giàu dinh 

dƣỡng bón cho cây trồng. 

Hình ảnh về quy trình sản xuất phân bón đƣợc trình bày trong Hình 3.47. 

  

  
Hình 3.47. Sản xuất phân bón hữu cơ từ bùn sau biogas quy mô 100 tấn 

3.4.7. Thử nghiệm phân hữu cơ từ bùn sau hệ thống biogas trên một số loại cây 

rau 

 Thử nghiệm trong nhà lưới 

Thí nghiệm đƣợc thực hiện trong nhà lƣới nhằm đánh giá hiệu quả của phân 

hữu cơ từ bùn sau biogas đến một số cây rau. Thí nghiệm nhà lƣới đối với cây cải 

chíp, kết quả cho thấy ở công thức thí nghiệm sử dụng phân hữu cơ từ bùn thải bia 

bón lót cho cây trƣớc khi gieo hạt, thì nhận thấy các chỉ tiêu sinh trƣởng, phát triển 

của cây cải chíp không có sự sai khác, kết quả thu đƣợc tổng hợp trong Bảng 3.34. 
Bảng 3.34. Các chỉ tiêu sinh trưởng của cây rau cải chíp  

(Thí nghiệm nhà lưới từ tháng 1 - 2/2020 tại viện Môi trường Nông nghiệp) 

Công thức thí nghiệm 
Chiều cao 

cây (cm) 

Số lá/cây 

(lá) 

Dài lá 

(cm) 

Rộng lá 

(cm) 

TL tƣơi thân 

lá/chậu (gr) 

Phân bò TRIBAT (ĐC) 18,22 14,05 16,93 10,19 175,003 

Phân ủ từ bùn thải bia (TN) 18,59 14,40
 

15,170 10,23 175,687 

CV (%) 7,4 6,7 8,3 6,1 10,2 

LSD0,05 4,113 2,610 2,967 2.124 3,272 

Máy ép bùn Phối trộn 

Ủ đống Đóng bao 
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Số liệu trong Bảng 3.34 cho thấy không có sự sai khác giữa các công thức,  ở 

công thức thí nghiệm sử dụng phân ủ từ bùn thải bia bón cho cây cải chíp, trọng 

lƣợng thân lá cây so với đối chứng (bón phân bò Tribat đã đƣợc thƣơng mại) không 

có sự sai khác đáng kể.  Nhƣ vậy phân hữu cơ (phân ủ) từ bùn sau biogas của nhà 

máy bia chƣa phát huy tác dụng đến sự phát triển của cây rau ăn lá (cải chíp). Điều 

này có thể giải thích là do thời gian sinh trƣởng của cái chíp ngắn (30 ngày), nên 

phân hữu có chƣa có tác dụng 

Thí nghiệm trong nhà lƣới đối với cây đậu cove, kết quả cho thấy ở công thức 

thí nghiệm sử dụng phân hữu cơ từ bùn thải bia bón cho cây đậu khi trồng, thì rễ 

của cây đậu phát triển tốt hơn so với công thức đối chứng sử dụng phân bò (cao hơn 

40%), trọng lƣợng cây và chiều dài của quả đều tốt hơn so với phân bò. Các chỉ tiêu 

sinh trƣởng, phát triển của cây đậu co ve, kết quả thu đƣợc tổng hợp trong Bảng 

3.35 và Bảng 3.36. 
Bảng 3.35. Các chỉ tiêu sinh trưởng của cây đậu cove  

(Thí nghiệm nhà lưới từ tháng 1 - 2/2020 tại viện Môi trường Nông nghiệp) 

Công thức thí nghiệm 
Chiều cao 

cây (cm) 

Độ dài 

rễ (cm) 

Trọng lƣợng khô 

thân lá (g/cây) 

Chiều dài 

quả (cm) 

Phân bò TRIBAT (ĐC) 20,67 18,50 10,74 12,65 

Phân ủ từ bùn thải bia (TN) 17,05 26,70
* 

11,86 15,10
*
 

CV (%) 3,4 5,8 9,6 6,5 

LSD0,05 3,102 2,260 1,879 1,567 

Ghi chú: *biểu thị khác nhau trên cùng một cột và trong cùng một vụ thể hiện sự sai 

khác có ý nghĩa  

Công thức bón phân ủ từ bùn thải bia (Bảng 3.35) cho thấy: rễ cây phát triển 

tốt hơn, thông qua độ dài rễ lớn hơn so với công thức đối chứng (bón phân bò 

Tribat), phù hợp với nghiên cứu của Kanagachandran và Jayaratne (2006) [101] về 

so sánh hiệu quả của việc sử dụng bùn thải bia và phân hữu cơ trên cây ớt. 

Để đánh giá ảnh hƣởng của phân bón đến cây trồng thì chỉ tiêu về năng suất và 

yếu tố cấu thành năng suất cây không đƣợc bỏ quả. Kết quả thí nghiệm trên cây đậu 

cove, các chỉ tiêu về năng suất đƣợc trình bày trong Bảng 3.36.  
Bảng 3.36. Các chỉ tiêu yếu tố cấu thành năng suất cây đậu cô ve 

(Thí nghiệm nhà lưới từ tháng 1 - 2/2020 tại viện Môi trường Nông nghiệp) 

Công thức thí nghiệm 
Số quả/cây 

(quả) 

Trọng lƣợng 

quả/cây (gr) 

Trọng lƣợng quả/cây 

tăng so ĐC (%) 

Phân bò TRIBAT (ĐC) 6,25 21,58 - 

Phân ủ từ bùn thải bia (TN) 7,25 26,67
*
 23,6 

CV (%) 11,3 5,1  

LSD0,05 1,321 1,249  

Ghi chú: *biểu thị khác nhau trên cùng một cột và trong cùng một vụ thể hiện sự sai 

khác có ý nghĩa  

Số liệu thí nghiệm (Bảng 3.36) cho thấy ở công thức thí nghiệm sử dụng phân 

ủ từ bùn thải bia bón cho cây đậu cô ve, trọng lƣợng quả/cây đạt 26,67 gr, cao hơn 

23,6% so với đối chứng (bón phân bò Tribat) với sự sai khác có ý nghĩa 95%.  Nhƣ 

vậy phân hữu cơ (phân ủ) từ bùn sau biogas của nhà máy bia có ảnh hƣởng tích cực 

đến sự phát triển của cây đậu cove. 

Thí nghiệm trong nhà lƣới đối với rau ăn củ (su hào), do trồng trong chậu   

hạn chế về đất, nên chỉ tập trung quan sát các chỉ tiêu sinh trƣởng của cây su hào 

(xem Bảng 3.37).  
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Bảng 3.37. Ảnh hưởng của phân hữu cơ từ bùn sau biogas đến cây su hào  

(Thí nghiệm nhà lưới từ tháng 1 - 2/2020 tại viện Môi trường Nông nghiệp) 

Công thức thí nghiệm 
Kiểu 

cuống lá 

Màu sắc 

lá 

Hình 

dạng củ 

Đƣờng kính củ 

(cm) 

Trọng lƣợng 

củ (gr) 

Phân bò TRIBAT (ĐC) Dọc nhỏ Xanh nhạt Tròn 8,15 141,35 

Phân ủ từ bùn thải bia (TN) Dọc nhỏ Xanh nhạt
 

Tròn 9,81 153,56 

CV (%)    7,3 8,5 

LSD0,05    3,15 13,48 

Kết quả cho thấy ở công thức thí nghiệm sử dụng phân hữu cơ từ bùn thải sau 

biogas không ảnh hƣởng đến phát triển của cây su hào. Kích thƣớc và trong lƣợng 

củ đều không sai khác so với đối chứng, có thể do thí nghiệm trong chậu hạn chế về 

lƣợng đất, nên cây su hào chƣa sinh trƣởng hết tiềm năng của mình. 

 Thử nghiệm ngoài đồng ruộng 

 Thí nghiệm đồng ruộng với rau ăn lá (bắp cải) 

 Đánh giá ảnh hƣởng của phân hữu cơ từ bùn sau biogas trên Bắp cải Hàn Quốc 

JS 342, tại phƣờng Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Số liệu thu 

đƣợc thể hiện trong Bảng 3.38. 
Bảng 3.38. Thí nghiệm đồng ruộng trên Bắp cải 

(Vụ đông xuân 2020, tại phường Khánh xuân, TP BMT, Đăk Lăk) 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Công thức 
CV (%) LSD0.05 

CT1 (ĐC) CT2 CT3 

1 Tuổi cây giống Ngày tuổi 18 18 18 -  

2 Chiều cao cây cm 16,7
a
 17,1

a
 17,5

a
 10,5 1,532 

3 Đƣờng kính bắp cm 45,4
a
 45,5

a
 45,2

a
 11,3 0,521 

4 Trọng lƣợng tƣơi 

trung bình 01 bắp cải 

kg 1,92
a
 1,96

a
 2,01

a
 10,9 0,354 

5 Năng suất lý thuyết Tấn 50,3
a
 50,5

a
 50,5

a
 12,7 1,125 

6 Năng suất thực thu Tấn 37,9
a
 38,4

a
 38,6

a
 10,8 0,626 

7 Thời gian thu hoạch ngày 75-80 75-80 75-80 -  

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trên cùng một dòng và trong cùng một vụ thể hiện 

sự sai khác có ý nghĩa ở mức P < 0,05 

Kết quả thu đƣợc trên cây bắp cải cho thấy không có sự sai khác có ý nghĩa 

đối với năng suất và yếu tố cấu thành năng suất của bắp cải, nhƣng về cảm quan 

nhận thấy ở các công thức bón phân hữu cơ từ bùn sau biogas cây  Bắp cải bên 

ngoài màu xanh, bên trong trắng nõn, cuốn bắp chặt, ăn ngon, ngọt hơn so với đối 

chứng (xem Hình 3.48).  

 
Hình 3.48. Thí nghiệm đồng ruộng trên rau bắp cải tại Đăk Lăk 
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Năng suất cải bắp ở công thức bón phân hữu cơ từ bùn sau biogas đạt từ 38,4-

38,6 tấn/ha (tƣơng ứng với lƣợng bón phân từ 10-15 tấn/ha) không có sự sai khác ý 

nghĩa so với đối chứng (37,9 tấn/ha).  

Kiểm tra nhóm VSV có ích trong đất trổng bắp cải của các công thức thí 

nghiệm, số liệu thu đƣợc ghi lại trong Bảng 3.39. 
Bảng 3.39. Ảnh hưởng phân hữu cơ đến vsv có ích trong đất trồng bắp cải 

Chỉ tiêu vsv 
Công thức 

CT1 (ĐC) CT2 CT3 

VSV tổng số 110
7
 1,310

8
 1,310

8
 

Vi khuẩn cố định nitơ 510
4
 310

5
 5,810

5
 

VK phân giải lân 2,510
6
 2,810

6
 2,110

6
 

Nấm phân giải xenlulo 210
4
 310

5
 2,510

5
 

Xạ khuẩn phân giải xenlulo 1,510
6
 2,310

7
 5,910

7
 

  Khi sử dụng phân hữu cơ cho rau bắp cải, mật độ vi sinh vật (VSV) 

tổng số, vi khuẩn cố định nitơ, nấm phân giải xenlulo và xạ khuẩn phân giải xenlulo 

ở các công thức thí nghiệm đều cao hơn 1 số mũ so với công thức đối chứng. 

Phân tích chất lƣợng bắp cải, kết quả trình bày trong Bảng 3.40. 
Bảng 3.40. Ảnh hưởng của phân hữu cơ đến chất lượng bắp cải 

STT Chỉ tiêu CT đối chứng CT Thí nghiệm 

1 Vitamin C 28,14 mg/100g 34,25 mg/100g 

2 Hàm lƣợng xơ 1,88 g/100g 1,92 g/100g 

3 E.coli KPH KPH 

4 Coliforms KPH KPH 

5 Salmonella KPH KPH 

6 Arsen (As) KPH, LOD = 0,1ppb KPH, LOD = 0,1ppb 

7 Thuỷ ngân (Hg) KPH KPH 

8 Chì (Pb) KPH, LOD = 0,01ppm KPH, LOD = 0,01ppm 

9 Cadimi (Cd) KPH, LOD = 0,001ppm KPH, LOD = 0,001ppm 

Số liệu trong Bảng 3.40 cho thấy bắp cải có hàm lƣợng vitamin C, hàm lƣợng 

xơ ở công thức thí nghiệm đạt tƣơng ứng 34,25 mg/100g và 1,92 g/100g cao hơn so 

với đối chứng (28,14 mg/100g và 1,88 g/100g). Nhƣ vậy phân hữu cơ từ bùn sau 

biogas có ảnh hƣởng tích cực đến chất lƣợng bắp cải.  

 Thí nghiệm đồng ruộng với rau củ (Su hào) 

Thí nghiệm đối với giống Su hào Hàn Quốc B52, tại Đăk Lăk. Kết quả thí 

nghiệm đƣợc ghi lại trong Bảng 3.41 và Hình 3.49. 
Bảng 3.41. Thí nghiệm đồng ruộng trên su hào 

(Vụ đông xuân 2020, tại phường Khánh xuân, TP BMT, Đăk Lăk) 

STT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Công thức 
CV (%) LSD0.05 

CT1 (ĐC) CT2 CT3 

1 Đƣờng kính củ cm 38.4
a
 38.6

a
 38.5

a
 13,2 2,341 

2 Trọng lƣợng tƣơi trung 

bình củ 

Gram 

 

45.9
a
 46.1

a
 46.0

a
 11,6 3,139 

3 Năng suất lý thuyết Tấn 30.5
a
 30.6

a
 30.6

a
 12,7 0,326 

4 Năng suất thực thu Tấn 24.5
a
 24.6

a
 24.6

a
 11,8 0,354 

5 Thời gian thu hoạch ngày 50-55 50-55 50-55   

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trên cùng một dòng và trong cùng một vụ thể hiện 

sự sai khác có ý nghĩa ở mức P < 0,05 
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Hình 3.49. Thí nghiệm đồng ruộng trên rau su hào tại Đăk Lăk 

Kết quả thí nghiệm trên su hào cho thấy không có sự sai khác có ý nghĩa đối 

với năng suất và yếu tố cấu thành năng suất của su hào. Nhƣng về cảm quan nhận 

thấy ở các công thức  bón phân hữu cơ từ bùn sau biogas Củ Su hào giòn, không xơ, 

vỏ mỏng, củ ít rạn nứt, thịt mềm, ngọt hơn so với đối chứng. 

Thí nghiệm về phân hữu cơ đòi hỏi phải có thời gian lâu hơn nữa và phải qua 

nhiều vụ mới thể hiện rõ. Do điều kiện đề tài, thời gian có 01 vụ nên phân hữu cơ 

chƣa thể hiện đƣợc rõ ràng, cần có thí nghiệm thêm vài vụ nữa. 

Kiểm tra nhóm vi sinh vật có ích trong đất của các công thức thí nghiệm, số 

liệu thu đƣợc ghi lại trong Bảng 3.42. 
Bảng 3.42. Ảnh hưởng phân hữu cơ đến vsv có ích trong đất trồng su hào 

Chỉ tiêu vsv 
Công thức 

CT1 (ĐC) CT2 CT3 

VSV tổng số 3,510
6
 9,810

6
 910

6
 

Vi khuẩn cố định Nitơ 5,810
5
 1,310

6
 3,510

6
 

VK phân giải lân 110
4
 310

5
 110

5
 

Nấm phân giải xenlulo 5,510
4
 410

5
 1,410

5
 

Xạ khuẩn phân giải xenlulo 410
6
 5,910

7
 3,9 10

7
 

Mật độ vi sinh vật (VSV) tổng số, vi khuẩn cố định nitơ, Vi khuẩn phân giải 

lân, nấm phân giải xenlulo và xạ khuẩn phân giải xenlulo ở các công thức thí 

nghiệm đều cao hơn 1 số mũ so với công thức đối chứng. Nhƣ vậy phân hữu cơ khi 

đƣợc bón vào đất có lẽ đã kích hoạt và hỗ trợ thêm cho một số nhóm vi sinh vật có 

lợi phát triển. 

Phân tích chất lƣợng su hào, kết quả trình bày trong Bảng 3.43. 
Bảng 3.43. Ảnh hưởng của phân hữu cơ đến chất lượng su hào 

STT Chỉ tiêu CT đối chứng CT Thí nghiệm 

1 Đƣờng tổng số 2,45 g/100g 3,16 g/100g 

2 Vitamin C 48,14 mg/100g 53,12 mg/100g 

3 Hàm lƣợng xơ 2,17 g/100g 2,47 g/100g 

4 E.coli KPH KPH 

5 Coliforms KPH KPH 

6 Salmonella KPH KPH 

7 Arsen (As) KPH, LOD = 0,1ppb KPH, LOD = 0,1ppb 

8 Thuỷ ngân (Hg) KPH KPH 

9 Chì (Pb) KPH, LOD = 0,01ppm KPH, LOD = 0,01ppm 

10 Cadimi (Cd) KPH, LOD = 0,001ppm KPH, LOD = 0,001ppm 

  Kết quả phân tích cho thấy Su hào có hàm lƣợng vitamin C, xơ, đƣờng tổng 

số ở công thức thí nghiệm đạt tƣơng ứng 53,12 mg/100g; 2,47 g/100g và 3,16 

g/100g cao hơn so với đối chứng (48,14 mg/100g; 2,17 g/100g và 2,45 g/100g). Có 

thể nói phân hữu cơ từ bùn sau biogas ảnh hƣởng tích cực đến chất lƣợng su hào.  
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 Thí nghiệm đồng ruộng với rau ăn quả (Dưa leo) 

Đánh giá ảnh hƣởng của phân hữu cơ từ bùn trên rau ăn quả (Dƣa leo Hunter 

01- nhập khẩu Thái Lan), kết quả thể hiện trong Bảng 3.44 và Hình 3.50. 
Bảng 3.44. Thí nghiệm đồng ruộng trên dưa leo 

(Vụ đông xuân 2020, tại phường Khánh xuân, TP BMT, Đăk Lăk) 

TT Chỉ tiêu Đơn vị  
Công thức CV 

(%) 
LSD0.05 

CT1 (ĐC) CT2 CT3 

1 Tuổi cây giống ngày tuổi 15 15 15 -  

2 Đƣờng kính quả cm 2,85
a
 3,17

a
 3,06

a
 12,5 0,391 

3 Chiều dài quả cm 16,8
a
 17,2

a
 17,0

a
 12,7 3,362 

4 Trọng lƣợng tƣơi trung 

bình 01 quả 

Gram 45,9
a
 46,1

a
 46,0

a
 12,1 1,224 

5 Năng suất lý thuyết Tấn 50,13
a
 50,28

a
 50,29

a
 12,8 0,434 

6 Năng suất thực thu Tấn 40,56
a
 40,65

a
 40,67

a
 13,3 0,241 

7 Thời gian thu hoạch ngày 45 45 45 -  

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trên cùng một cột và trong cùng một vụ thể hiện sự 

sai khác có ý nghĩa ở mức P < 0,05 

  
Hình 3.50. Thí nghiệm đồng ruộng dưa leo tại Đăk Lăk 

Trong điều kiện ngoài đồng ruộng, kết quả thí nghiệm trên dƣa leo cho thấy 

không có sự sai khác có ý nghĩa đối với năng suất và yếu tố cấu thành năng suất của 

dƣa leo. Nhƣng về cảm quan nhận thấy ở các công thức bón phân hữu cơ từ bùn sau 

biogas trái dƣa leo có màu xanh đẹp, chất lƣợng ăn ngon, ngọt hơn so với đối 

chứng. 

Kiểm tra nhóm vi sinh vật có ích trong đất trồng dƣa leo, số liệu thu đƣợc ghi 

lại trong Bảng 3.45. 
Bảng 3.45. Ảnh hưởng phân hữu cơ đến vsv có ích trong đất trồng dưa leo 

Chỉ tiêu VSV 
Công thức 

CT1 (ĐC) CT2 CT3 

VSV tổng số 9,010
6
 1,310

7
 1,310

8
 

Vi khuẩn cố định Nitơ 510
4
 510

5
 1,310

6
 

VK phân giải lân 310
5
 2,210

6
 4,5 10

6
 

Nấm phân giải xenlulo 1,010
4
 1,410

5
 310

5
 

Xạ khuẩn phân giải xenlulo 4,310
6
 7,110

7
 6,6 10

7
 

Tƣơng tƣ nhƣ với thí nghiêm trên cải bắp và su hào, mật độ vi sinh vật (VSV) 

tổng số, vi khuẩn cố định nitơ, Vi khuẩn phân giải lân, nấm phân giải xenlulo và xạ 

khuẩn phân giải xenlulo ở các công thức thí nghiệm đều cao hơn 1 số mũ so với 

công thức đối chứng. Nhƣ vậy phân hữu cơ khi đƣợc bón vào đất đã có ảnh hƣởng 

đến hệ vi sinh vật trong đất trồng cây, giúp cho nhóm vi sinh vật có lợi phát triển. 

Phân tích chất lƣợng dƣa leo, kết quả ghi lại trong Bảng 3.46. 
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Bảng 3.46. Ảnh hưởng của phân hữu cơ đến chất lượng dưa leo 

STT Chỉ tiêu CT đối chứng CT Thí nghiệm 

1 Vitamin C 19,03 mg/100g 20,19 mg/100g 

2 Đƣờng tổng 4,01 g/100g 4,26 g/100g 

3 Hàm lƣợng xơ 0,82 g/100g 0,98 g/100g 

4 E.coli KPH KPH 

5 Coliforms KPH KPH 

6 Salmonella KPH KPH 

7 Arsen (As) KPH, LOD = 0,1ppb KPH, LOD = 0,1ppb 

8 Thuỷ ngân (Hg) KPH KPH 

9 Chì (Pb) KPH, LOD = 0,01ppm KPH, LOD = 0,01ppm 

10 Cadimi (Cd) KPH, LOD = 0,001ppm KPH, LOD = 0,001ppm 

Kết quả phân tích chất lƣợng cho thấy dƣa leo có  hàm lƣợng vitamin C, hàm 

lƣợng xơ, đƣờng tổng số ở công thức thí nghiệm đạt tƣơng ứng 20,19 mg/100g; 

0,98 g/100g và 4,26 g/100g cao hơn so với đối chứng (19,03 mg/100g; 0,82 g/100g 

và 4,01 g/100g). Nhƣ vậy phân hữu cơ từ bùn sau biogas có ảnh hƣởng tích cực đến 

chất lƣợng dƣa leo. Ở công thức thí nghiệm, quả dƣa leo không bị nhiễm các kim 

loại nặng cũng nhƣ vsv gây hại ảnh hƣởng đến chất lƣợng quả. 

 Ảnh hưởng của phân hữu cơ từ bùn sau biogas đến chất lượng đất trồng rau 

tại Đắk Lắk 

Sử dụng phân hữu cơ là một trong những yếu tố quan trọng nhất góp phần 

tăng năng suất và phát triển nông nghiệp bền vững. Hơn nữa, phân hữu cơ có thể 

giải quyết vấn đề mà ngƣời nông dân phải đối mặt là sự giảm độ phì nhiêu của đất, 

dẫn tới năng suất giảm, cây trồng dễ bị sâu bệnh hơn [102]. Phân tích các yếu tố 

dinh dƣỡng trong đất trồng rau khi sử dụng phân hữu cơ từ bùn sau biogas cho cây 

rau (bắp cải, su hào và dƣa leo) tại phƣờng Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, Đăk 

Lăk, kết quả số liệu đƣợc tổng hợp và ghi lại trong Bảng 3.47, Bảng 3.48 và Bảng 

3.49. 
Bảng 3.47. Tác dụng của phân hữu cơ đến yếu tố dinh dưỡng trong đất trồng rau bắp cải  

TT 
Chỉ tiêu chất 

lƣợng đất 

Đơn vị 

tính 

Công thức bón phân hữu cơ 

Không bón Bón 10 tấn/ha Bón 15 tấn/ha 

1 OM % 4,91 a 7,45 b 7,63 b 

2 pH -  6,9 a 7,7 b 7,8 b 

3 Nts  % 0,176 a 0,189 b 0,194 b 

4 P2O5  mg/kg 1.428 a 2.432 b 3.430 c 

5 K2O  mg/kg 542 a 660 b 766 c 

6 Magie - Mg  mg/kg 934 a 1.029 b 1.193 c 

7 Canxi - Ca  mg/kg 1.235 a 2.127 b 3.168 c 

8 Natri  mg/kg 26,6 a 27,31 a 27,99 a 

9 Fe  mg/kg 73.426 a 80.405 b 90.457 b 

10 Đồng - Cu mg/kg 49,52 a 56,41 b 62,33 b 

11 Mangan - Mn mg/kg 575 a 762 b 969 b 

12 Bo mg/kg 1,37 a 4,79 b 5,01 c 

13 Molipden (Mo) mg/kg 0,13 a 0,43 b 0,44 b 

14 Kẽm mg/kg 69,20 a 117,15 b 121,42 c 

15 Nhôm mg/kg 576,14 a 635,23 a 639,12 a 
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Bảng 3.48. Tác dụng của phân hữu cơ đến các yếu tố dinh dưỡng trong đất trồng dưa leo 

TT 
Chỉ tiêu chất 

lƣợng đất 

Đơn vị 

tính 

Công thức bón phân hữu cơ 

Không bón Bón 10 tấn/ha Bón 15 tấn/ha 

1 OM % 4,59 a 7,97 a 8,36 b 

2 pH  - 6,6 a 7,7 b 7,7 b 

3 Nts  % 0,173 a 0,185 b 0,198 b 

4 P2O5  mg/kg 1.321 a 2.790 b 3.230 c 

5 K2O  mg/kg 528,12 a 689,76 b 823,35 c 

6 Magie - Mg  mg/kg 947 a 1109 b 1.192 b 

7 Canxi - Ca  mg/kg 1.677 a 2.367 b 3.368 c 

8 Natri  mg/kg 25,41 a 26,24 a 27,01 a 

9 Fe  mg/kg 74.572 a 85.329 b 92.437 b 

10 Đồng - Cu mg/kg 57,89 a 66,26 a 76,47 b 

11 Mangan - Mn mg/kg 504,6 a 904,65 b 1407,19 c 

12 Bo mg/kg 1,29 a 4,16 b 4,89 b 

13 Molipden (Mo) mg/kg 0,18 a 0,38 b 0,41 b 

14 Kẽm mg/kg 79,1 a 114,91 b 128,74 c 

15 Nhôm mg/kg 598,7 a 616,53 a 617,32 a 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trên cùng một dòng và trong cùng một chỉ tiêu phân 

tích thể hiện sự sai khác có ý nghĩa ở mức P < 0,05 

Số liệu phân tích các chỉ tiêu dinh dƣỡng trong đất trồng rau cải bắp và dƣa 

leo ở Bảng 3.47 và Bảng 3.48 cho thấy: khi bón phân hữu cơ từ bùn sau biogas cho 

cây rau tại Đăk Lăk chất lƣợng đất đƣợc cải thiện đáng kể. Các chỉ tiêu phân tích 

đất ở công thức bón phân hữu cơ đều có xu hƣớng tăng và cao hơn so với công thức 

không bón phân hữu cơ.  

Kết quả này cũng tƣơng tự nhƣ kết quả phân tích chất lƣợng đất trồng su hào 

(Bảng 3.49). 
Bảng 3.49. Tác dụng của phân hữu cơ đến các yếu tố dinh dưỡng trong đất trồng su hào  

TT 
Chỉ tiêu chất 

lƣợng đất 

Đơn vị 

tính 

Công thức bón phân hữu cơ 

Không bón Bón 10 tấn/ha Bón 15 tấn/ha 

1 OM % 4,21 a 7,99 b 8,48 b 

2 pH -  6,4 a 7,5 b 7,6 b 

3 Nts  % 0,18 a 0,97 b 1,02 b 

4 P2O5  mg/kg 1.617 a 2.670 b 2.830 b 

5 K2O  mg/kg 517 a 682 b 769 c 

6 Magie - Mg  mg/kg 923 a 1.092 b 1.135 b 

7 Canxi - Ca  mg/kg 1.109 a 2.235 b 2.685 c 

8 Natri  mg/kg 24,20 a 25,79 a 26,35 a 

9 Fe  mg/kg 75.690 a 89.057 b 95.690 b 

10 Đồng - Cu mg/kg 45,01 a 51,36 b 69,41 c 

11 Mangan - Mn mg/kg 572,10 a 762,43 b 962,43 c 

12 Bo mg/kg 1,55 a 4,74 b 5,67 c 

13 Molipden (Mo) mg/kg 0,12 a 0,29 b 0,39 c 

14 Kẽm mg/kg 72,24 a 111,29 b 126,85 c 

15 Nhôm mg/kg 631,75 a 652,33 a 653,99 a 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trên cùng một dòng và trong cùng một chỉ tiểu phân 

tích thể hiện sự sai khác có ý nghĩa ở mức P < 0,05 
Chỉ tiêu về hàm lƣợng hữu cơ trong đất, các nguyên tố vi lƣợng có lợi cho cây 

trồng (Bo, Mo, Kẽm) ở công thức bón phân hữu cơ đều cao hơn đối chứng không 
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bón phân hữu cơ với sự sai khác có ý nghĩa P < 0,05. Kết quả nghiên cứu này hoàn 

toàn phù hợp vì phân hữu cơ từ bùn sau biogas của nhà máy bia rất giàu dinh 

dƣỡng, đặc biệt là các nguyên tố vi lƣợng có ích cho cây trồng. 

3.4.8. Xây dựng mô hình ứng dụng phân hữu cơ từ bùn sau hệ thống biogas 

trên một số loại cây rau 

Thực hiện mô hình sử dụng phân hữu cơ từ bùn thải biogas cho cây rau ăn lá 

(rau cải xanh mỡ) tại 254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phƣờng Thành công, thành phố Buôn 

Ma Thuột, kết quả ghi lại trong Bảng 3.50. 
Bảng 3.50. Mô hình sử dụng phân hữu cơ trên rau ăn lá (cải xanh mỡ) 

(Vụ xuân hè 2020, tại 254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk) 

Hạch toán kinh tế (ĐVT: triệu đồng) 

Nội dung 

  Thí nghiệm Đối chứng 

Đơn 

vị  
Số lƣợng Đơn giá 

Thành 

tiền 

Số 

lƣợng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Giống kg 1 0,7 0,7 1 0,7 0,7 

Phân chuồng m
3
     0 25 0,8 20 

Phân hữu cơ từ bùn sau 

Biogas  
tấn 10 2 20     0 

Phân NPK kg 90 0,01 0,9 90 0,01 0,9 

Cày đất ha 1 10 10 1 10 10 

Điện kwh 1000 0,002 2 1000 0,002 2 

Công chăm sóc Công 80 0,2 16 80 0,2 16 

Thuốc BVTV lít 1 1 1 1 1 1 

Tổng chi       50,6     50,6 

Doanh thu       106     100 

Lợi nhuận       51,4     49,4 

Chênh lệch    2,0   - 

Ghi chú: Năng suất mô hình đạt 25,5 tấn/ha, Năng suất đối chứng đạt 25,00 tấn/ha, 

Giá bán: 4 triệu/tấn rau 

Với giá bán 4 triệu đồng/tấn rau cải, lợi nhuận mà ngƣời nông dân thu về 

chênh lệch là 6 triệu đồng, thực tế con số này tăng không nhiều. Lợi ích thực sự 

mang lại là hiệu quả môi trƣờng, xử lý chất thải của nhà máy sản xuất bia trên địa 

bàn tỉnh Đăk Lăk. 

Kết quả đối với mô hình sử dụng phân hữu cơ trên rau ăn quả (đậu cove) tại 

Hòa Phú, Đăk Lăk đƣợc trình bày ở Bảng 3.51. 

Với giá bán 8 triệu đồng/tấn đậu cove, lợi nhuận mà ngƣời nông dân thu về 

chênh lệch là 12 triệu đồng. Mô hình sử dụng phân hữu cơ từ bùn sau biogas trên 

cây rau ăn quả (đậu cove) đã mang lại lợi nhuân tăng thêm cho ngƣời trồng rau là 

12 tr đồng/ha.  
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Bảng 3.51. Mô hình sử dụng phân hữu cơ trên rau ăn quả (đậu cove) 

(Vụ xuân hè 2020, tại Hòa Phú, Đăk Lăk) 

Hạch toán kinh tế (ĐVT: triệu đồng) 

Nội dung 

  Thí nghiệm Đối chứng 

Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

Số 

lƣợng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Giống kg 20 0,5 10 20 0,5 10 

Phân chuồng m
3
     0 25 0,8 20 

Phân hữu cơ từ bùn 

sau Biogas (bia) 
tấn 10 2 20     0 

Phân NPK kg 130 0,01 1,3 130 0,01 1,3 

Cày đất ha 1 10 10 1 10 10 

Điện kwh 1000 0,002 2 1000 0,002 2 

Công chăm sóc Công 220 0,2 44 220 0,2 44 

Thuốc BVTV lít 1 1 1 1 1 1 

Tổng chi       88,3     88,3 

Doanh thu       188     176 

Lợi nhuận       99,7     87,7 

Chênh lệch    12,0   - 

Ghi chú: Năng suất mô hình đạt 23,5 tấn/ha, Năng suất đối chứng đạt 22, tấn/ha; 

Giá bán: 8 tr/tấn 

Thực hiện mô hình sử dụng phân hữu cơ từ bùn thải biogas cho cây rau ăn củ 

(su hào) tại phƣờng Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, kết quả ghi lại trong 

Bảng 3.52. 
Bảng 3.52. Mô hình sử dụng phân hữu cơ trên rau ăn củ (Su hào) 

(Vụ xuân 2020, Khánh Xuân, TP BMT, Đăk Lăk) 

Hạch toán kinh tế  (ĐVT: triệu đồng) 

Nội dung 

  Mô hình Đối chứng 

Đơn vị 

tính 
Số lƣợng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Số 

lƣợng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Giống Cây 55.000 0,0005 27,5 55.000 0,0005 27,5 

Phân chuồng m
3
     0 25 0,8 20 

Phân hữu cơ từ bùn sau 

Biogas (bia) 
tấn 10 2 20     0 

Phân NPK kg 350 0,01 3,5 350 0,01 3,5 

Cày đất ha 1 10 10 1 10 10 

Điện kwh 500 0,002 1 500 0,002 1 

Công chăm sóc Công 50 0,2 10 50 0,2 10 

Thuốc BVTV lít 1 1 1 1 1 1 

Tổng chi       73     73 

Doanh thu       101,25     94,95 

Lợi nhuận       28,25     21,95 

Chênh lệch    6,3   - 

Ghi chú: Năng suất mô hình đạt 22,5 tấn/ha, Năng suất đối chứng đạt 21,1 tấn/ha; 

Giá bán: 4.5 tr/tấn 
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Với giá bán dự kiến phân hữu cơ từ bùn sau biogas là 2.000 đ/kg (2 tr/tấn), lợi 

nhận mang lại cho ngƣời nông dân tăng thêm 6,3 triệu đồng/ha. Tuy giá trị tăng 

không nhiều nhƣng giá trị mà đề tài mang lại chủ yếu là hiệu quả về xử lý môi 

trƣờng. 

3.4.9. Đề xuất quy trình sử dụng phân hữu cơ từ bùn sau biogas cho cây rau.  

 Quy trình tổng hợp sử dụng phân hữu cơ từ bùn sau biogas cho cây rau 

Phạm vi sử dụng: Quy trình sử dụng phân hữu cơ từ bùn sau biogas áp dụng 

cho canh tác rau trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk. 

Quy trình bón phân hữu cơ có thể sử dụng trong canh tác rau hữu cơ 

Phân hữu cơ đƣợc sản xuất từ bùn sau biogas có chất lƣợng theo yêu cầu nghị 

định 108/2017/NĐ-CP và nghị định 84/2019/NĐ-CP về phân bón 

 Yêu cầu về phân hữu cơ từ bùn sau biogas 

 Phân hữu cơ từ bùn sau biogas phải đảm bảo chất lƣợng theo tiêu chuẩn của 

nghị định 108/2017/NĐ-CP và nghị định 84/2019/NĐ-CP về phân bón. Đặc biệt 

Phân hữu cơ từ bùn sau biogas không chứa các kim loại nặng, hoặc hàm lƣợng các 

nguyên tố (Asen, Hg, Pb, Cadimi) dƣới ngƣỡng cho phép. 

Quy trình sử dụng phân hữu cơ từ bùn sau biogas cho cây rau 

- Nguyên tắc: bón phân hữu cơ từ bùn sau biogas: 

Phân bón hữu cơ từ bùn sau biogas chỉ sử dụng bón lót cho cây 

+ Đối với rau ăn lá: giải đều hoặc trộn đều với đất trƣớc khi gieo hạt, 

+ Đối với rau ăn củ hoặc ăn quả; nên bón xung quanh gốc cây con khi trồng, 

hoặc bón theo hàng, lấp phân rồi trồng cây dọc hàng đã bón phân.  

Chú ý:  Phân hữu cơ tốt nhất nên bón dƣới lớp đất mặt, sau đó phủ, lấp đất lên 

trên. 

- Liều lƣợng bón: 10-15 tấn/ha 

+ Đối với rau ăn lá: 10 tấn/ha  

+ Đối với rau ăn củ hoặc ăn quả: 15 tấn/ha 

Chú ý: chỉ sử dụng phân hữu cơ đã hoai mục hoàn toàn (thời gian ủ tối thiểu 

30 ngày). Phân có màu nâu đen, tơi xốp, không mùi. 

Các Yêu cầu trong canh tác rau  

*Đất trồng 

Đất trồng đảm bảo nằm trong vùng đủ điều kiện sản xuất an toàn, thuộc các 

vùng cách tác rau tại địa phƣơng 

Quá trình chuẩn bị đất trồng tốt cần đạt các tiêu chuẩn: sinh vật đất hoạt động 

mạnh (giun, côn trùng có ích, các loại vi sinh vật trong đất); độ tơi xốp của đất cao; 

đất giữ đƣợc nƣớc; đất không bị nén chặt và thoái hóa. 

Cày, bừa, nhặt sạch cỏ dại sau đó lên luống để trồng với kích thƣớc phù hợp 

từng loại nhóm rau 

*Nƣớc tƣới 

Chỉ sử dụng nguồn nƣớc đạt tiêu chuẩn theo thông tƣ số 07/2013/ TT-

BNNPTNT ngày 22/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

Không sử dụng nƣớc thải công nghiệp, nƣớc thải đô thị, nƣớc thải từ bệnh 

viện, khu dân cƣ tập trung, trang trại chăn nuôi, lò giết mổ gia súc để tƣới cho rau. 

*Giống, cây con và vƣờn ƣơm 

Cây con và vƣờn ƣơm: Bố trí vƣờn ƣơm cây con nằm trong khi vực sản xuất 

rau. Nếu không bố trí đƣợc có thể sử dụng các nguồn cây con gieo trồng thông 

thƣờng nhƣng tuyệt đối không đƣợc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa 

học cho cây giống. 
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*Thiết kế vƣờn rau 

 Xác định cách trồng 

- Đối với đất có độ dốc dƣới 8
o
 trồng theo hàng hoặc luống 

- Đối với đất có độ dốc 8 – 10
o
 phải trồng theo đƣờng đồng mức đơn giản. 

- Đất có độ dốc trên 10
o
 phải trồng theo đƣờng đồng mức trên bậc thang cố 

định. 

 Mật độ và khoảng cách trồng: Kích thƣớc luống: cao 20 – 25cm, rộng 1.200 

cm, rãnh 80cm để chứa nƣớc tƣới, dài phụ thuộc vƣời rau. 

- Rau ăn quả (đậu côve): Hàng x hàng 80cm. Cây x cây 30cm 

- Rau ăn củ (su hào):Hàng x hàng 40cm. Cây x cây 30cm 

*Biện pháp sử dụng thuốc BVTV: Chỉ đƣợc sử dụng loại thuốc BVTV thảo 

mộc, sinh học khi sâu, bệnh phát sinh mạnh. Một số thuốc BVTV sinh học nhƣ Bt 

(Delfin WG, Crymax 35 WP, TP- thần tốc 16000IU, Bitadin WP, Aizabin WP,…), 

thuốc BVTV thảo mộc nhƣ hoạt chất Matrine (Sokupi 0.36AS, Marigold 

0.36SL,…). Khuyến khích sử dụng các chế phẩm tự nhiên (từ gừng, tỏi, riềng,… 

Không đƣợc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, thuốc kích thích sinh 

trƣởng, thuốc trừ cỏ, các vật liệu biến đổi gen trong sản xuất rau sạch, rau hữu cơ. 

 Quản lý chất thải đồng ruộng 

Tuyệt đối không đƣợc vứt vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, giống, phân bón 

bừa bãi ngoài đồng, phải để vào thùng hoặc bể chứa vỏ bao bì.  

Tàn dƣ cây trồng sau khi thu hoạch không đƣợc vứt bừa bãi, phải thu gom gọn 

lại để ủ làm phân xanh hoặc đem tiêu hủy để tránh lây lan sâu, bệnh. Khuyến khích 

sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý tàn dƣ làm phân bón. 

Các loại rác thải khác: nilon, mồi, bẫy bả,… tùy thuộc vào chất liệu của từng 

loại rác thải mà có biện pháp thu gom, xử lý cho phù hợp. 

 Quy trình sử dụng phân hữu cơ từ bùn sau biogas cho từng loại cây rau 

 Quy trình sử dụng phân hữu cơ từ bùn sau biogas cho rau ăn lá (cải xanh) 

Quy trình sử dụng phân hữu cơ từ bùn sau biogas cho rau ăn lá ở Hình 3.51. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.51. Quy trình sử dụng phân hữu cơ từ bùn sau biogas cho rau ăn lá 

Gieo hạt cải 

Phân HC từ bùn sau biogas (Hữu cơ: 

25%; pH7-8; độ ẩm≤30%; C/N≤12) 

Bón lót (10 tấn/ha) 

Rải đều, trộn đều với lớp đất mặt 

 



 

104 
 

Các bƣớc thực hiện: 

Bƣớc 1:  

Chuẩn bị phân hữu cơ:  

-Yêu cầu phân hữu cơ phải đảm bảo chất lƣợng theo các qui định hiện hành về 

phân bón. 

-Phân hữu cơ từ bùn sau biogas có hàm lƣợng hữu cơ đạt 25%, độ ẩm dƣới 

30%, và pH từ 7-8, tỉ lệ C/N nhỏ hơn 12. Phân có màu nâu đen, tơi xốp, không mùi. 

Bƣớc 2: 

Phân hữu cơ từ bùn sau biogas chỉ sử dụng bón lót (bón trƣớc khi gieo hạt 

trồng cây) 

Liều lƣợng sử dụng bón lót là 10 tấn/ha. 

Căn cứ diện tích vƣờn rau, tính toán lƣợng phân hữu cơ cho phù hợp cho từng 

vƣờn rau. 

Rải đều lƣợng phân hữu cơ lên lớp đất mặt, sau đó dùng dụng cụ xới đất, trộn 

đều cùng lớp đất mặt (ở độ sâu từ 5-10cm). 

Lƣu ý: đất trồng rau trƣớc khi bón phân hữu cơ phải đƣợc cày xới, làm tơi 

xốp, sạch cỏ...) 

Bƣớc 3:  
Sau khi phân hữu cơ đƣợc trộn đều với lớp đất mặt, tiến hành gieo hạt cải lên 

trên lớp đất mặt. Có thể gieo hạt ngay sau khi bón phân,  hoặc gieo hạt sau 1-3 ngày 

bón phân hữu cơ. 

Chú ý: Biện pháp và kỹ thuật trồng rau tuân theo quy trình chung về trồng rau 

cải (lên luống, chăm sóc, yêu cầu về nước tưới, thuốc trừ sâu sinh học...) 

 Quy trình sử dụng phân hữu cơ từ bùn sau biogas cho rau ăn quả (đậu cove) 

Sơ đồ quy trình đƣợc thể hiện ở Hình 3.52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.52. Quy trình sử dụng phân hữu cơ từ bùn sau biogas cho rau ăn quả 

 

Phân HC từ bùn sau biogas (Hữu cơ: 25%; pH7-

8; độ ẩm≤30%; C/N≤12) 

Bón lót (15 tấn/ha) 

Bón theo hàng, lấp phân rồi gieo hạt dọc hàng đã bón phân. 

 

Gieo hạt đậu theo hàng đã bón phân 
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Các bƣớc thực hiện: 

Bƣớc 1:  

Chuẩn bị phân hữu cơ: Yêu cầu phân hữu cơ phải đảm bảo chất lƣợng theo các 

qui định hiện hành về phân bón. 

Phân hữu cơ từ bùn sau biogas có hàm lƣợng hữu cơ đạt 25%, độ ẩm dƣới 

30%, và pH từ 7-8, tỉ lệ C/N nhỏ hơn 12. Phân có màu nâu đen, tơi xốp, không mùi. 

Bƣớc 2: 

Phân hữu cơ từ bùn sau biogas chỉ sử dụng bón lót (bón trƣớc khi trồng cây 

con) 

Liều lƣợng sử dụng bón lót là 15 tấn/ha. 

Căn cứ diện tích vƣờn rau, tính toán lƣợng phân hữu cơ cho phù hợp cho từng 

vƣờn rau. 

Bón theo hàng, lấp phân theo hàng: Sau khi lên luống, dùng cuốc rạch 2 hàng 

(rộng 20cm) song song với luống đất, rải phân hữu cơ đều trên hàng, sau đó lấp một 

lớp đất mỏng lên trên. Lƣu ý: đất trồng rau trƣớc khi bón phân hữu cơ phải đƣợc 

cày xới, làm tơi xốp, sạch cỏ...) 

Bƣớc 3:  
Sau khi bón phân hữu cơ theo hàng thì tiến hành gieo hạt đậu cove dọc theo 

hàng đã bón phân. 

Chú ý: Biện pháp và kỹ thuật trồng rau tuân theo quy trình chung về trồng đậu 

cove (lên luống, làm giàn, chăm sóc, yêu cầu về nước tưới, thuốc trừ sâu sinh 

học...) 

 Quy trình sử dụng phân hữu cơ từ bùn sau biogas cho rau ăn củ (su hào) 

Sơ đồ quy trình ở Hình 3.53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Hình 3.53. Quy trình sử dụng phân hữu cơ từ bùn sau biogas cho rau ăn củ 

Trồng cây con dọc hàng đã 

bón phân. 

 

Phân HC từ bùn sau biogas (Hữu cơ: 25%; pH7-

8; độ ẩm≤30%; C/N≤12) 

Bón lót (15 tấn/ha) 

Bón theo hàng, lấp phân 

theo hàng 

Bón xung quanh gốc cây con 

khi trồng  
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Các bƣớc thực hiện: 

Bƣớc 1: Chuẩn bị phân hữu cơ: Yêu cầu phân hữu cơ phải đảm bảo chất 

lƣợng theo các qui định hiện hành về phân bón. 

Phân hữu cơ từ bùn sau biogas có hàm lƣợng hữu cơ đạt 25%, độ ẩm dƣới 

30%, và pH từ 7-8, tỉ lệ C/N nhỏ hơn 12. Phân có màu nâu đen, tơi xốp, không mùi. 

Bƣớc 2:Phân hữu cơ từ bùn sau biogas chỉ sử dụng bón lót (bón trƣớc khi 

trồng cây con). Liều lƣợng sử dụng bón lót là 15 tấn/ha. 

Căn cứ diện tích vƣờn rau, tinh toán lƣợng phân hữu cơ cho phù hợp cho từng 

vƣờn rau. 

Bƣớc 3: Đối với su hào có thể sử dụng phân hữu cơ theo cách sau: 

- Bón xung quanh gốc cây con khi trồng: Chuẩn bị sẵn hốc đất (20x20cm) để 

trồng cây con. Dùng dụng cụ trồng cây (dầm) bứng cây con,  đặt vào giữa hốc đất 

đã chuẩn bị trƣớc. Phủ lớp đất mỏng lên gốc cây con. Sau đó giải một lớp phân hữu 

cơ xung quang gốc cây con. Phủ tiếp một lớp đất khác lên trên, Tƣới nƣớc cho cây. 

- Bón theo hàng, lấp phân theo hàng: Sau khi lên luống, dùng cuốc rạch các 

hàng (rộng 20cm) song song với luống đất, rải phân hữu cơ đều trên hàng, sau đó 

lấp một lớp đất mỏng lên trên.  

Lƣu ý: đất trồng su hào trƣớc khi bón phân hữu cơ phải đƣợc cày xới, làm tơi 

xốp, sạch cỏ...) 

Bƣớc 4:  
Sau khi bón phân hữu cơ theo hàng thì tiến hành trồng cây con dọc theo các 

hàng đã bón phân đảm bảo khoảng cách theo yêu cầu về trồng su hào. 

Chú ý: Biện pháp và kỹ thuật trồng rau tuân theo quy trình chung về trồng su 

hào (lên luống, chăm sóc, yêu cầu về nước tưới, thuốc trừ sâu sinh học...) 

Sau khi có hƣớng dẫn quy trình sử dụng phân hữu cơ, toàn bộ lƣợng phân bón 

hữu cơ sản xuất trong đề tài đƣợc thử nghiệm trên các đối tƣợng cây trồng nhƣ mô 

trên Hình 3.54, Hình 3.55 và Hình 3.56.  

   

   
Hình 3.54. Mô hình ứng 

dụng phân hữu cơ sinh học 

cho rau cải và đậu cove tại 

xã Hòa Phú, thành phố 

Buôn Ma Thuột 

Hình 3.55. Mô hình ứng 

dụng phân hữu cơ sinh học 

cho rau cải và su hào tại 

251 đường Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, phường Thành Công, 

thành phố Buôn Ma Thuột 

Hình 3.56. Mô hình ứng dụng 

phân hữu cơ sinh học cho su 

hào và rau muống tại phường 

Phú Xuân. thành phố Buôn 

Ma Thuột 
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Kết quả về thử nghiệm trên các đối tƣợng su hào và rau cải đƣợc chỉ rõ trong 

Hình 3.57 và Hình 3.58. 

  
Hình 3.57. Kết quả về thử nghiệm trên đối tượng su hào 

  
Hình 3.58. Kết quả về thử nghiệm trên đối tượng rau cải  
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3.5. Kết quả tổng hợp dữ liệu đánh giá hiệu quả kinh tế và khả năng nhân rộng 

mô hình 

Để đánh giá hiệu quả kinh tế của hệ thống, nhóm nghiên cứu đã xây dựng định 

mức kinh tế - kỹ thuật, hoàn thiện quy trình bảo trì, bảo dƣỡng để từ đó đánh giá khả 

năng nhân rộng của mô hình. Cụ thể công việc nhƣ sau: 

- Tổng chi phí đầu tƣ hệ thống là: 3.485.909.000 đồng bao gồm chi phí cho 

nguyên liệu, chi phí đầu tƣ thiết bị, xây dựng, lắp đặt hệ thống (xem Bảng 3.53).  
Bảng 3.53. Chi phí đầu tư mô hình phân hủy bùn phát điện 

  Đơn vị: Triệu đồng 

Chi phí đầu tƣ Trong khuôn khổ đề tài 

Chi phí cho nguyên vật liệu  1.000,859 

Chi phí bể nén bùn 263,360 

Chi phí đầu tƣ hệ thống phân hủy bùn  1.258,180 

Hệ túi chứa bioagas thô và tinh 56,260 

Chi phí cho hệ thống làm sạch khí biogas  265,250 

Hệ nén và tách ẩm biogas 80,100 

Hệ bồn chứa khí biogas nén  135,400 

Máy phát điện 408,000 

Thiết bị phụ trợ (máy tính, máy đo khí, …) 18,500 

Tổng 3.485,909 

- Các chi phí vận hành và bảo dƣỡng hàng năm bao gồm: chi phí điện năng, hóa 

chất, nƣớc sạch, nhân công, bảo dƣỡng thay thế. Tổng chi phí vận hành là 424.000 

đồng/m
3
 bùn. Chi phí vận hành cho 15 m

3
 bùn thải là 6.360.000 đồng/ngày xem Bảng 

3.54 đến Bảng 3.59). 
Bảng 3.54. Chi phí hóa chất 

TT Loại hóa 

chất sử 

dụng 

Đơn 

vị 

Khối lƣợng 

(Kg/ngày) 

Lƣợng 

bùn xử lý 

(m
3
/ngày) 

Lƣợng 

hóa 

chất/m
3
 

bùn thải 

(Kg/m
3
) 

Đơn giá hóa 

chất 

(đồng/kg) 

Chi phí hóa 

chất/m
3
 

bùn thải 

(đồng/m
3
) 

1 
Bazo 

(KOH) 
Kg 2 15 0,4 15.000 2.000 

2 

Chế 

phẩm vi 

sinh 

Kg 0,5 15 0,1 170.000 17.000 

  Tổng cộng chi phí hóa chất (ĐVN/M3) 7.667 

Bảng 3.55. Chi phí nước sạch 

TT Hạng mục sử dụng 

nƣớc 

Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 

(m
3
/ng.đ) 

Đơn giá 

(Đồng/m
3
) 

Lƣợng bùn 

xử lý 

(m
3
/ng.đ) 

Chi phí 

nƣớc 

sạch/m
3
 bùn 

1 Lƣợng nƣớc dùng 

để pha hóa chất 

m
3
 5 5.000,00 15 1,666.67 

2 Nƣớc cho công 

nhân, kỹ sƣ trung 

bình 1 ngày 

m
3
 1 5.000,00 15 333.33 

Tổng chi phí nƣớc sạch/1m
3
 nƣớc thải 2.000 
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Bảng 3.56. Chi phí điện năng 

Đơn vị: đồng 

TT Tên thiết bị sử 

dụng điện 

Số lƣợng 

(cái) 

Công suất 

điện (kW) 

Số giờ hoạt 

động 

(giờ/ngày) 

Điện năng sử 

dụng 

(kW/ngày) 

Lƣợng bùn xử lý 

(m
3
/ngày) 

Tổng 

điện/ m
3
 

bùn thải 

(kW/m
3
) 

Chi phí điện/ 

m
3 

bùn thải 

(đồng/m
3
) 

1 Máy bơm bùn 

từ bể chứa sang 

bể nén bùn 

2 0,75 4 6 15 0,400 600 

2 Máy bơm bùn 

từ bể nén sang 

bể phân hủy 

bùn 

2 2,2 0,1 0,44 15 0,029 44 

3 Máy bơm từ bể 

phân hủy bùn 

sang bể chứa 

bùn 

2 2,2 0,08 0,35 15 0,023 35,20 

4 Động cơ cánh 

khuấy bể phân 

hủy bùn 

2 2,2 1,33 5,85 15 0,390 585,20 

5 Máy làm sạch 

biogas 
2 0,75 1,5 2,25 15 0,150 225 

6 Động cơ khuấy 

trong bồn hóa 

chất 

2 0,2 1,5 0.60 15 0,040 60 

7 Bơm định 

lƣợng hóa chất 
2 0,75 1,5 2,25 15  0,15 225  

8 Quạt hút khí 2 0,4 1,5 1,2 15 0,080 120 

9 Máy nén khí 1 2,2 2 4,40 15 0,293 440 

10 Máy phát điện 1 20 3 60 15 4 6,000 

Tổng 8.334 

Đơn giá điện: 1.536 đồng/kWh 
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Bảng 3.57. Chi phí nhân công 

CHI PHÍ NHÂN CÔNG 

TT Hạng mục chi phí Đơn vị 
Đơn giá 

(đồng) 
GHI CHÚ 

1 
Lƣơng công nhân vận 

hành (kỹ sƣ bậc 4/8) 

Đồng/ngƣời 304.000,00 Chế độ vận hành tự 

động, công nhận vận 

hành có thể đảm nhận 

các công việc khác 

nhau cùng 1 lúc nên 

lƣơng công nhân tính 

cho 1 ca vận hành hệ 

thống là 101.000đ 

2 Số công nhân vận hành Ngƣời/ca 2 

3 Số ca làm việc ca 1 

4 Tổng lƣơng công nhân Đồng/ngày 202,666.67 

Tổng chi phí nhân công trên 

1m
3 

bùn thải đƣợc xử lý 

Đồng/m
3
 405.333,33 

Bảng 3.58. Chi phí bảo dưỡng thay thế 

TT Tên thiết bị thay thế Đơn 

vị 

Tần suất 

(lần/năm) 

Khối 

lƣợng 

(đơn 

vị/lần) 

Đơn giá 

(đồng/đơn 

vị) 

Thành tiền 

(đồng) 

1 Dây Curoa máy bơm bùn 

trục vít 

Cái 1 2 105.000,00 210.000,00 

2 Dầu bảo dƣỡng máy nén khí Lít 2 1,5 68.000,00 204.000,00 

3 Dầu bảo dƣỡng máy phát 

điện 

Kg 1 12 139.000,00 1.668.000,00 

4 Tổng tiền thay thế trong 1 năm 2.082.000,00 

Tổng chi phí thay thế vật tƣ hao mòn cho 1 m
3
 bùn thải 380,5 

Bảng 3.59. Tổng hợp chi phí vận hành 

TT Hạng mục chi phí Chi phí cho 1 m
3
 bùn thải (đồng/m

3
 bùn) 

1 Chi phí điện năng 8.334,4 

2 Hoá chất 7.666,67 

3 Nhân công vận hành 405.333,3 

4 Chi phí nƣớc sạch 2.000 

5 Chi phí bảo trì, bảo dƣỡng 380,27 

 
TỔNG 423.714,7 

Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình 

Để đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình, nhóm nghiên cứu thực hiện đánh 

giá các chi phí, lợi ích của việc sử dụng mô hình phân hủy bùn phát điện, so với 

việc không sử dụng mô hình này. 

- Chi phí đầu tư hệ thống (1): 3.485.909.000 đồng 

- Chi phí vận hành bảo dưỡng (2): 424.000 đồng/m
3
 bùn 

- Lợi ích thu được từ phân compost (3): 

Việc tận dụng nguồn bùn thải sau biogas, có chất lƣợng đảm bảo theo Nghị 

định 108/2017/NĐ-CP để sản xuất phân hữu cơ phục vụ cho sản xuất nông lâm 

nghiệp góp phần quan trọng làm tăng lợi ích của mô hình. Tại thời điểm khởi động, 

30m
3
 bùn vào hệ, tiếp đến mẻ thứ 2 trong quy trình vận hành liên tục, mỗi ngày nạp 

15m
3
 bùn vào hệ thống, do vậy lƣợng bùn thải ra bể chứa bùn là 15m

3
, độ ẩm bùn 

trƣớc khi phối trộn để ủ làm phân đạt khoảng 50 – 55%. Nhƣ vậy trong 12 tháng 

lƣợng bùn thải ra đƣợc sử dụng để làm phân là: 15 m
3
 x 355 x 45% = 2463,8 m

3
. 

- Với quy trình sản xuất phân hữu cơ đã đƣa ra, để thu đƣợc 100 tấn phân bón 

cần bỏ thêm chi phí mua tro (24 tấn, 24 triệu đồng), chế phẩm (20 kg, 3 triệu đồng), 

vôi bột (1,2 triệu đồng), rỉ đƣờng (100 lít, 1 triệu đồng). Chi phí sản xuất 100 tấn 
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phân bón từ bùn thải là: 29.200.000 đồng (tƣơng đƣơng với 100 m
3
 bùn sau ép),  

Một năm hệ thống phát thải: 15 x 365 = 5.475 m
3
 bùn ƣớt 

Độ ẩm bùn trƣớc khi phối trộn để ủ làm phân khoảng 50 – 55%. Nhƣ vậy, 

lƣợng bùn thải ra đƣợc sử dụng để làm phân là: 5.475 x 45% = 2463,8 m
3
  

Chi phí sản xuất phân bón trong 1 năm là: 29.200.200 x (2463,8 : 100) = 

719.429.600 đồng 

100 tấn phân bán với giá: 100.000 x 2.000 = 200.000.000 đồng 

Trong 1 năm với 5.475 m
3
 bùn từ sau hê thống lên men yếm khí  thì lƣợng 

phân bón sản xuất đƣợc có giá trị:  4.927.600.000 đồng 

- Lợi ích về mặt môi trường (5): 

Quá trình phân hủy yếm khí không những góp phần làm giảm thiểu mùi phát 

sinh, giảm chi phí và diện tích xử lý mà còn đóng góp phần quan trọng trong việc 

giảm thiểu sự phát thải khí nhà kính nhƣ CH4, CO2,… 

Bên cạnh đó, giải pháp tận dụng bùn sau biogas để làm phân hữu cơ đƣợc xem 

là một giải pháp thân thiện với môi trƣờng. Không những góp phần giảm đi chi phí 

vận chuyển, xử lý bùn mà còn tạo ra một sản phẩm có ích phục vụ cho hoạt động 

nông nghiệp, không chứa các chất độc hại. 

Nếu sử dụng động cơ biogas, phát thải CO2 đƣợc coi nhƣ bằng 0, theo đó 1m
3
 

biogas sẽ sản xuất đƣợc 2,5 kWh điện và làm giảm đƣợc 1,6 kg CO2 [103]. Vậy 

tổng lƣợng CO2 giảm thải đƣợc là: 22.364,16 kg. 

Hƣởng lợi từ chính sách khích lệ trong xử lý môi trƣờng của mô hình: Lƣợng 

phát thải CO2 khi đốt cháy 1 lít dầu diesel là 2,64 kg/l. Nếu động cơ kéo máy phát 

điện 20 kW mỗi ngày chạy 4h (tiêu thụ 27 lít dầu diesel) thì lƣợng phát thải CO2 

của động cơ này là 71,28 kg/ngày, tƣơng ứng khoảng 26 tấn CO2 mỗi năm. Do đó 

mỗi năm việc sử dụng động cơ biogas này góp phần giảm mức độ phát thải CO2 vào 

bầu khí khuyển khoảng 26 tấn. Nếu chúng ta sử dụng 10.000 cụm máy phát điện tự 

chạy bằng biogas (4h/ngày) thì mỗi năm chúng ta hạn chế đƣợc 26.000,000 tấn CO2 

phát thải vào bầu khí quyển, góp phần đáng kể vào việc hạn chế sự gia tăng nhiệt độ 

của Trái đất. Số liệu từ năm 2013, giá bán chứng chỉ giảm phát CO2 (CER) trên thị 

trƣờng là 0,54 euro/tấn CO2tđ. Nhƣ vậy với việc giảm mức độ phát thải CO2 vào bầu 

khí quyển khoảng 26 tấn, thì doanh thu từ việc bán chứng chỉ là: 14,04 euro. 

* Ƣớc tính hiệu quả kinh tế: 

Với các phân tích về chi phí cũng nhƣ lợi ích mà đề tài đã trình bày ở trên, các 

điều kiện tính toán đƣa ra nhƣ sau: 

 Chi phí đầu tƣ ban đầu: Cđt = 3.485.909.000 đồng  

 Chi phí vận hành mỗi năm: Cvh = 2.321.400.000 đồng  

 Chi phí sản xuất phân mỗi năm: Csx = 719.429.600 đồng 

 Doanh thu mỗi năm: 4.965.283.610 đồng/năm 

 Tỷ lệ chiết khấu: sử dụng tỷ suất chiết khấu xã hội. Cơ sở để xác định tỷ 

suất chiết khấu xã hội là lãi vay dài hạn trên thị trƣờng vốn. Việt Nam là nƣớc đang 

phát trên nên chọn tỷ suất chiết khấu xã hội trong trƣờng hợp này là r = 12% [104]. 

Giả định trong suốt thời gian tính toán, không có nhiều thay đổi hoặc thay đổi 

không gây ảnh hƣởng đến các chi phí đã nêu. Việc tính toán các chỉ tiêu hiệu quả 

kinh tế với hệ số chiết khấu r = 12%, nhƣ vậy có thể thấy đến năm thứ 2 lúc này mô 

hình mới đạt đƣợc hiệu quả kinh tế. 

Kết quả tính toán các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của mô hình đƣợc trình bày 

trong Bảng 3.61. 
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Bảng 3.60. Tính các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của mô hình 

Năm Các khoản mục chi phí (triệu đồng) Thu nhập B 

(triệu đồng) 

Lợi ích thực 

(B-C) (triệu 

đồng) 

Chi phí và lợi ích quy đổi về năm đầu 

với r = 12% 

NPV IRR B/C 

Cđt Cvh Csx Tổng C Ct Bt (B-C)t 

1 3.485,909 2.321,4 719,4296 6.526,7386 4.965,2836 -1.561,4550 5.827,4452 4.443,2889 -1.394,1562 - 1.336,0222 - 0,76 

2 0.0 2.321,4 719,4296 3.040,8296 4.965,2836 1.924,4540 2.424,1307 3.958,2937 1.534,1630 140,0067 23% 1.02 

Với NPV = 140.006.713,3  đồng > 0 nên mô hình đạt yêu cầu về chỉ tiêu giá trị hiện tại của hiệu số thu chi 

Tỉ số thu chi B/C = 1,02 > 1 nên dự án đạt yêu cầu về chỉ tiêu chỉ số lợi ích – chi phí. 

IRR = 23% > 12% nên dự án đạt yêu cầu về chỉ tiêu này. 

Nhƣ vậy, có thể thấy đƣợc sau 2 năm dự án hoàn toàn thu đƣợc số vốn đã bỏ ra và có hiệu quả kinh tế. 

Xét về mặt kinh tế, mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao. Theo tính toán, ngƣời tiêu dùng có thể tiết kiệm đƣợc khoảng 37.683.609,6 

đồng mỗi năm nếu nhƣ tận dụng lƣợng biogas thay cho lƣơng dầu sử dụng (tuy cách tính này chỉ là tƣơng đối). So sánh giữa hiệu quả của 

đề tài với hiệu quả của trang trại Huy Tuyết tại Bình Định [105] cho tỷ suất lợi nhuận lên đến gần 30%, thời gian hoàn vốn 2,7 năm cho 

thấy mô hình đem lại những hiệu quả thiết thực trong việc sản xuất điện và phân bón đối với Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung 

nói riêng và cho toàn vùng Tây Nguyên nói chung. Từ đó có thể nhận thấy, mô hình hoàn toàn có khả năng nhân rộng trong tƣơng lai. 

3.6. Kết quả đào tạo cán bộ vận hành, quảng bá sản phẩm và chuẩn bị các bƣớc để chuyển giao cho đơn vị tiếp nhận (xây dựng 

giáo trình, tổ chức tập huấn và thực hành) 

- Nghiên cứu đã tiến hành soạn thảo tài liệu hƣớng dẫn vận hành cho hệ thống nghiên cứu. 

- Tiến hành đào tạo cán bộ vận hành của Nhà máy Bia Sài Gòn - Đắk Lắk, Công ty Bia Sài Gòn - Miền Trung. 

- Xây dựng giáo trình, tổ chức tập huấn và thực hành để chuyển giao cho đơn vị tiếp nhận: nghiên cứu đã xây dựng đƣợc 02 giáo 

trình, đã đƣợc Hội đồng khoa hoc cơ sở nghiệm thu, bao gồm:  

+ Giáo trình về Vận hành mô hình phân hủy bùn yếm khí, thu hồi khí sinh học phát điện quy mô 20 kW. 

+ Giáo trình về Sản xuất phân bón và thực nghiệm trên cây rau. 

Với những kết quả nghiên cứu nổi trội về phân hủy bùn yếm khí, làm sạch khí sinh học phát điện và sản xuất phân bón hữu cơ phục vụ phát 

triển nông nghiệp, đề tài đã đƣợc quảng bá sâu rộng trên các kênh truyền thông nhƣ: đƣa tin trên đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk 

Lắk; trên website của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, Bộ Công thƣơng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ, Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; trên các báo điện tử nhƣ Vnexpress, báo Khoa học và Phát triển, báo điện tử tỉnh Hà Nam, Thái Bình, tạp 

chí điện tử Công nghệ môi trƣờng, báo Khoa học và Đời sống và đƣợc Quảng bá tại Triển lãm Techdomo 2019 tại tỉnh Gia Lai  (xem Hình 

3.59). 
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Đưa tin trên đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Lắk Đưa tin website của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

  
Đưa tin trên website của Bộ Công thương Đưa tin trên báo điện tử Vnexpress 
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Đưa tin trên website của Bộ Khoa học và Công nghệ Đưa tin trên website của Báo Khoa học và Phát triển 

  
Đưa tin trên website của Tạp chí điện tử Công nghiệp môi trường Đưa tin trên website của Báo Khoa học và Đời sống 
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Đưa tin trên website của Trung tâm Công nghệ Thực phẩm và Môi trường Liên hiệp  Đưa tin trên website của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ 

  
Đưa tin trên website của Báo điện tử tỉnh Hà Nam Đưa tin trên website của Báo điện tử tỉnh Thái Bình 

Hình 3.59. Kết quả nghiên cứu của đề tài được quảng bá trên các phương tiện truyền thông 
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- Nghiên cứu đã đào tạo 02 thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật môi trƣờng, hỗ trợ 

đào tạo 01 nghiên cứu sinh (Chi tiết về kết quả đào tạo nằm trong Phần I.2 ). Bên cạnh 

đó, nghiên cứu cũng đã đào tạo thực tập tốt nghiệp cho 15 sinh viên chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trƣờng, trƣờng Đại học Bách khoa Đà Nẵng (xem Hình 3.61 đến Hình 3.64). 

  
Hình 3.60. Học viên cao học trong lễ nhận 

bằng thạc sỹ năm 2019 tại Đại học Bách 

Khoa Đà Nẵng 

Hình 3.61. Học viên cao học trong lễ nhận 

bằng thạc sỹ năm 2020 tại VAST 

  
Hình 3.62. Sinh viên thực hiện                                    

thực tập tốt nghiệp 

Hình 3.63. Quyết định giao hướng dẫn 

nghiên cứu sinh 
- Nghiên cứu cũng đã tổ chức thành công 01 Hội thảo khoa học về: “Công nghệ 

phân hủy bùn yếm khí thu hồi khí sinh học, làm sạch và phát điện” vào ngày 

02/06/2020 tại Viện Công nghệ môi trƣờng. 

- Nhóm thực hiện đề tài đã thực hiện đào tạo trực tiếp 4 cán bộ nghiên cứu tại 

Viện Công nghệ môi trƣờng, ngày 7 - 10/1/2020 với các kiến thức về nguyên lý hoạt 

động cũng nhƣ quy trình vận hành của hệ thống: 

+ ThS. Trần Công Hải 

+ CN. Phạm Hữu Tùng 

+ KS. Nguyễn Thị Phƣơng Thảo 

+ CN. Nguyễn Thị Thúy Lan 

- Đồng thời các cán bộ nêu trên cũng trực tiếp tham gia vào công việc vận hành 

mô hình tại địa điểm triển khai của đề tài. 

- Nhóm thực hiện đề tài đã thực hiện đào tạo 3 cán bộ nhà máy thời gian đào tạo 

từ ngày 24 – 29/2/2020, hƣớng dẫn cán bộ nhà máy hiểu về quy trình vận hành, bảo 

trì, bảo dƣỡng của hệ thống và cách ứng phó với các sự cố trong quá trình vận hành:  

+ Tôn Nữ Thị Phƣơng Vi; Nguyễn Đình Lực; Dƣơng Kim Việt;  
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- Nhóm thực hiện đề tài đã cấp chứng chỉ cho 3 cán bộ tham gia khóa đào tạo của 

nhà máy vào ngày 17/11/2020 tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung. 

- Nhóm nghiên cứu cũng đã tích cực tham gia quảng bá mô hình nghiên cứu tại 

Triển lãm Techdomo 2019 tại tỉnh Gia Lai  (xem Hình 3.65) 

  

  
Hình 3.64. Quảng bá mô hình nghiên cứu tại Triển lãm Techdomo 2019 tại tỉnh Gia Lai   

- Chủ nhiệm đề tài đã vinh dự đƣợc Quỹ Toàn cầu Hitachi trao chứng nhận đoạt 

giải nhất Sáng tạo châu Á năm 2020 về những hiệu quả, lợi ích về mặt kinh tế, xã hội 

và môi trƣờng mà đề tài mang lại (xem Hình 3.65). Đây cũng là 1 trong 10 sự kiện 

khoa học công nghệ nổi bật năm 2020 do Câu lạc bộ Nhà báo Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam trao tặng (xem Hình 3.66). 

 

 

Hình 3.65. Chứng nhận giải thưởng               

Sáng tạo châu Á 2020 

Hình 3.66. Chứng nhận sự kiện KHCN 

nổi bật năm 2020 
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Đồng thời những kết quả nghiên cứu của đề tài đã đƣợc xuất bản, công bố trong 

06 bài báo trong nƣớc, 01 bài báo quốc tế, 01 chƣơng sách quốc tế, 02 sách tham khảo, 

01 bằng độc quyền giải pháp hữu ích, … Chi tiết xem quyển Báo cáo sản phẩm. 

3.7. Kết quả chuyển giao cho đơn vị tiếp nhận: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - 

Miền Trung 

- Ban chủ nhiệm đề tài, Lãnh đạo đơn vị chủ trì đã tiến hành chuyển giao cho 

Công ty các kỹ thuật vận hành pilot cũng nhƣ cách bảo dƣỡng hệ thống, nhằm đảm 

bảo hiệu quả hoạt động. Các cán bộ kỹ thuật của Công ty sau khi đƣợc tập huấn, đào 

tạo đã đƣợc kiểm tra lại sự thành thạo và đƣợc cấp giấy chứng nhận (xem Hình 3.67). 

- Đƣợc sự đồng ý của Ban Chủ nhiệm Chƣơng trình Tây Nguyên 2016- 2020, 

đơn vị chủ trì đã tiến hành chuyển giao cho đơn vị tiếp nhận công nghệ (xem Hình 

3.68).  

  
Hình 3.67. Trao giấy chứng nhận đào tạo về vận hành mô hình cho cán bộ Công ty 

  
Hình 3.68. Lễ ký kết chuyển  giao dây chuyền công nghệ cho Công ty 

Sau quá trình nghiên cứu thử nghiệm và vận hành ổn định, nhóm thực hiện đề tài 

đã tiến hành nghiệm thu mô hình tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung, với 

sự có mặt của đại diện nhóm thực hiện đề tài, Ban chủ nhiệm chƣơng trình Tây 

Nguyên 2016 - 2020, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung, Sở Khoa học Công 

nghệ Đắk Lắk. Sau khi tiến hành bàn bạc, thảo luận nhóm thực hiện đề tài đã tiến hành 

kí biên bản chuyển giao công nghệ cho đơn vị tiếp nhận. 
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KẾT LUẬN 
Từ những kết quả thu đƣợc trong các nội dung nghiên cứu, nhóm thực hiện đề tài 

―Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ khí sinh học tiên tiến phát điện và sử 

dụng bùn thải sau khi lên men yếm khí để sản xuất phân bón hữu cơ phát triển nông 

nghiệp sạch tại Đắk Lắk‖ đã rút ra các kết luận nhƣ sau: 

- Nghiên cứu đã đánh giá thực trạng và tiềm năng sản xuất khí sinh học tại khƣ 

vực 5 tỉnh Tây Nguyên, phần lớn bùn thải phát sinh trong hoạt động sản xuất của 

doanh nghiệp chƣa đƣợc tận dụng hiệu quả, đa phần đƣợc xử lý bằng hình thức chôn 

lấp, thiêu đốt và đƣa đi xử lý gây tốn kém và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng.  

- Toàn bộ lƣợng khí sinh học chƣa đƣợc làm sạch, sử dụng để sấy nguyên liệu, 

sản phẩm và đốt bỏ. Hiện trạng này đã gây lãng phí lớn do hệ thống chứa khí và pép 

đốt nhanh bị ăn mòn dẫn tới tuổi thọ của động cơ ngắn. 

- Kết quả khảo sát về số lƣợng và thành phần bùn thải tại Công ty Cổ phần Bia 

Sài Gòn-Miền Trung hoàn toàn phù hợp cho việc ứng dụng công nghệ khí sinh học 

tiến tiến để phát điện và sản xuất phân hữu cơ với công suất xử lý 20 m
3
 bùn/ngày, 

phát điện ở 20 kWh.  

- Nghiên cứu đã tiến hành tính toán, thiết kế, xây dựng và lắp đặt 01 mô hình xử 

lý khép kín cho bùn thải ở quy mô 15 m
3
 bùn/ngày, công suất phát điện 20 kW vận 

hành liên tục tự động cao. Mô hình đã đáp ứng và xử lý đƣợc toàn bộ lƣợng bùn thải ra 

hàng ngày tại doanh nghiệp, lƣợng điện tạo ra đƣợc sử dụng cho vận hành hệ thống. 

Nhóm nghiên cứu đã thiết lập đƣợc chế độ vận hành thích hợp cho các hạng mục kỹ 

thuật trong mô hình ở cả 2 chế độ bằng tay và tự động. Hai (02) tài liệu hƣớng dẫn vận 

hành hệ thống đã đƣợc biên soạn và 03 cán bộ tại nhà máy đƣợc đào tạo để vận hành 

và kiểm soát toàn bộ hệ thống. 

- Nhóm nghiên cứu đã thành công trong việc chế tạo và nội địa hoá hoàn toàn 02 

thiết bị làm sạch khí ly tâm tốc độ cao (HGRPB) và xây dựng đƣợc quy trình hệ làm 

sạch biogas sử dụng dung dịch hấp thụ KOH đảm bảo chất lƣợng làm nhiên liệu phát 

điện theo tiêu chuẩn Châu Âu (biogas sau khi làm sạch là: CH4: 87,6 - 89,2%; H2S < 

50 ppm; CO: 0,9 - 1,6%) với những thông số vận hành cho quy trình nhƣ: pHKOH = 11; 

QG = 2,5 l/phút; QG/QL = 29 và  = 1200 rpm) phù hợp với điều kiện của Việt Nam. 

- Nhóm nghiên cứu đã tạo ra trên 100 tấn phân hữu cơ từ lƣợng bùn sau quá trình 

phân huỷ yếm khí với các thông số đạt và vƣợt theo quy định theo Nghị định 

108/2017/NĐ-CP, ngày 20/09/2017; Nghị định 84/2019/NĐ-CP, ngày 14/11/2019 và 

QCVN 01-189:2019/BNNPTNT. Sản phẩm phân bón hữu cơ đƣợc bón cho cây trồng 

đã giúp cho việc cải tạo đất, làm cho đất có độ tơi xốp cao, năng suất cây trồng đƣợc 

nâng lên và chất lƣợng nông sản đƣợc thể hiện rõ rệt. 

- Đã xây dựng 03 quy trình sử dụng phân hữu cơ phù hợp cho 03 loại rau ăn lá, 

ăn quả và ăn củ. Kết quả thử nghiệm phân tạo ra từ nghiên cứu trên 04 đối tƣợng rau 

nhƣ su hào, rau cải, rau muống và đậu cove tại 03 địa điểm khác nhau tại địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk đã cho những kết quả rất tích cực thông qua đánh giá của ngƣời sử dụng. 

- Sau khi hoàn thiện toàn bộ các nội dung nghiên cứu, nghiên cứu đã tính toán 

đƣợc hiệu quả kinh tế và khả năng nhân rộng của mô hình. Với NPV = 140.006.713,3  

đồng > 0, tỉ số thu chi B/C = 1,02 > 1 và IRR = 23% > 12% cho thấy dự án có đem lại 

hiệu quả kinh tế và khả năng hoàn vốn. Hơn nữa, với lợi ích về khía cạnh môi trƣờng 

và thu hồi giá trị kinh tế từ chất thải cho thấy mô hình hoàn toàn có khả năng nhân 

rộng và mở rộng quy mô tại các nhà máy trong tƣơng lai.  

- Nghiên cứu cũng đã góp phần giải quyết khía cạnh khoa học từ lý luận đến thực 

tiễn. Điều này đã đƣợc chứng minh qua 01 bài báo khoa học quốc tế; 07 bài báo khoa 
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học đăng trên các tạp chí trong nƣớc; 02 cuốn sách; 01 bằng độc quyền giải pháp hữu 

ích; 01 giải pháp hữu ích, 01 sáng chế đƣợc Cục Sở hữu Trí tuệ chấp nhận đơn hợp lệ 

và đang trong quá trình hoàn thiện. Đây là những nguồn dữ liệu, tài liệu khoa học quý 

báu nên đƣợc sử dụng trong giảng dạy, nghiên cứu, bảo vệ môi trƣờng và phát triển 

kinh tế - xã hội. Đặc biệt, từ ý tƣởng, các kết quả thực nghiệm và công bố của đề tài đã 

đƣợc Hội đồng Giải thƣởng Hitachi toàn cầu về đổi mới Sáng tạo Châu Á 2020 (The 

Hitachi Global Foundation Asia Innovation Award 2020) chấm Giải nhất và đƣợc bình 

chọn Top 10 Sự kiện Khoa học và Công nghệ nổi bật năm 2020. 

- Ban chủ nhiệm đề tài cùng với lãnh đạo đơn vị chủ trì và Ban chủ nhiệm 

Chƣơng trình Tây Nguyên 2016 - 2020 đã hoàn thành việc ký kết, chuyển giao dây 

chuyển công nghệ cho Ban lãnh đạo Công ty Bia Sài Gòn - Miền Trung. Công nghệ 

này áp dụng vào thực tế rất phù hợp với xu thế số hóa, thông qua quy trình vận hành tự 

động, tiết kiệm năng lƣợng và tạo ra năng lƣợng sạch từ rác thải, cụ thể trên ba khía 

cạnh: môi trƣờng, năng lƣợng và nông nghiệp xanh.Đây là cột mốc quan trọng đánh 

dấu sự hoàn thiện của nghiên cứu, hƣớng tới mục tiêu phát triển bền vững. 

 

KIẾN NGHỊ 

- Mô hình đã góp phần giải quyết đƣợc bài toán về năng lƣợng, môi trƣờng trong 

phát triển kinh tế với việc coi chất thải là tài nguyên từ đó tạo ra chuỗi giá trị cho chất 

thải; tạo mô hình cho phát triển kinh tế tuần hoàn; tạo chuỗi giá trị cao hơn cho các sản 

phẩm nông nghiệp góp phần phát triển nông nghiệp sạch; Giảm chi phí xử lý chất thải; 

Giảm phát thải khí nhà kính. Đây là những minh chứng cho sự phát triển bền vững ở 

quốc gia vốn có tỷ trọng nông nghiệp cao nhƣ Việt Nam. Do đó, các địa phƣơng nên 

mạnh dạn học hỏi, triển khai mô hình này cho phù hợp với thực tế.  

- Ngoài khía cạnh về môi trƣờng, mô hình nghiên cứu này còn có sự kết hợp chặt 

chẽ, chuyên sâu về thiết bị, quá trình hóa học và sinh học với tính ứng dụng cao rất 

phù hợp với xu thế số hóa, thông qua quy trình vận hành tự động, tiết kiệm năng lƣợng 

và tạo ra năng lƣợng sạch; xem bảo vệ môi trƣờng là trung tâm của sự phát triển kinh 

tế - xã hội theo đúng chủ trƣơng, đƣờng lối đổi mới trong các Nghị quyết, Chỉ thị của 

Đảng và Nhà nƣớc. Do đó, kính đề nghị cơ quan quản lý về chính sách cần có những 

giải pháp hỗ trợ, khuyến khích để thúc đẩy phát triển mô hình này từ đề tài nghiên cứu 

thành mô hình cấp vùng hoặc quy mô nghiệp. 

- Nên có chính sách khuyến khích hơn nữa các nghiên cứu theo hƣớng phát triển 

kinh tế xanh và tuần hoàn. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu theo hƣớng ứng 

dụng công nghệ thông tin vào điều khiển hệ thống nhƣ Internet vạn vật (IoT). 

- Tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho nhóm nghiên cứu để nghiên cứu khảo nghiệm sản 

phẩm phân bón để đƣa ra thị trƣờng tiêu thụ. 
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 I.2. BÁO CÁO CHI TIẾT VỀ TỪNG SẢN PHẨM THEO TIÊU CHÍ CHƢƠNG TRÌNH, SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU 

PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
Bảng PL.1.Báo cáo chi tiết về từng sản phẩm theo tiêu chí chương trình, sản phẩm nghiên cứu phát triển KHCN 

STT Tên sản phẩm
 

Yêu cầu khoa học cần đạt
 

Ghi chú
 

Theo kế hoạch Thực tế đạt đƣợc 

A Sản phẩm dạng I: Mẫu (model, maket); Sản phẩm (là hàng hoá, có thể được tiêu thụ trên thị trường); Vật liệu; Thiết bị, máy móc; Dây chuyền công 

nghệ; Giống cây trồng; Giống vật nuôi và các loại khác; 

1 Mô hình 1: Mô hình về phân hủy bùn 

yếm khí thu hồi khí sinh học, phát điện 

quy mô 20 kW vận hành liên tục tƣ 

động cao 

01 Mô hình với quy mô 20 kW vận hành 

liên tục tự động cao 

01 Mô hình với quy mô 20 kW vận 

hành liên tục tự động cao 

Đƣợc HĐKH Viện Công nghệ 

môi trƣờng thẩm định theo 

Quyết định số 350/QĐ-

VCNMT ngày 22/9/2020 và 

nghiệm thu hiện trƣờng theo 

quyết định 411/QĐ-VCNMT 

ngày 04/11/2020 

2 Mô hình 2: Mô hình sản xuất phân hữu 

cơ sinh học đảm bảo theo tiêu chuẩn 

tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP của 

Chính Phủ, ngày 20/9/2017 

Chất lƣợng phân sản xuất đảm bảo theo 

tiêu chuẩn tại Nghị định 108/2017/NĐ-

CP của Chính Phủ, ngày 20/9/2017 

Chất lƣợng phân sản xuất đảm bảo 

theo tiêu chuẩn tại Nghị định 

108/2017/NĐ-CP của Chính Phủ, ngày 

20/9/2017, Nghị định 84/2019/ NĐ - 

CP ngày 14/11/2019 và QCVN 01-

189:2019 

 

Đƣợc HĐKH Viện Công nghệ 

môi trƣờng thẩm định theo 

Quyết định số 350/QĐ-

VCNMT ngày 22/9/2020 và 

nghiệm thu hiện trƣờng theo 

quyết định 411/QĐ-VCNMT 

ngày 04/11/2020 

3 Dây chuyền thiết bị sản xuất điện từ 

khí sinh học 

Dây chuyền phải đồng bộ và mang tính 

tự động cao và đảm bảo các quy chuẩn 

hiện hành 

Dây chuyền phải đồng bộ và mang tính 

tự động cao và đảm bảo các quy chuẩn 

hiện hành 

Đƣợc HĐKH Viện Công nghệ 

môi trƣờng thẩm định theo 

Quyết định số 350/QĐ-

VCNMT ngày 22/9/2020 và 

nghiệm thu hiện trƣờng theo 

quyết định 411/QĐ-VCNMT 

ngày 04/11/2020 

4 Phân bón hữu cơ đạt tiêu chuẩn theo 

Mục 3, phụ lục V, Nghị định 

108/2017/NĐ-CP, ngày 20 tháng 9 

năm 2017 của Chính phủ. 

Hàm lƣợng hữu cơ ≥ 20%, độ ẩm  ≤ 

30%; tỉ lệ C/N ≤ 12%;  pHH2O ≥ 5 

Hàm lƣợng hữu cơ ≥ 20%, độ ẩm ≤ 

30%; tỉ lệ C/N ≤ 12%;  pHH2O ≥ 5 

100 tấn phân bón hữu cơ sản 

xuất từ bùn sau biogas, đảm 

bảo chất lƣợng đã đăng ký 

theo Nghị định 108/2017/NĐ-

CP, Nghị định 84/2019/ NĐ - 

CP và QCVN 01-189:2019. 



 

128 
  

STT Tên sản phẩm
 

Yêu cầu khoa học cần đạt
 

Ghi chú
 

Theo kế hoạch Thực tế đạt đƣợc 

B Sản phẩm dạng II: Nguyên lý ứng dụng; Phƣơng pháp; Tiêu chuẩn; Quy phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ thiết kế; Quy trình công nghệ; Sơ đồ, 

bản đồ; Số liệu, Cơ sở dữ liệu; Báo cáo phân tích; Tài liệu dự báo (phƣơng pháp, quy trình, mô hình,...); Đề án, qui hoạch; Luận chứng kinh tế-kỹ 

thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác 

1 Số liệu về khảo sát, đánh giá hiện trạng 

sản xuất khí sinh học tại Tây Nguyên 

Số liệu đánh giá hiện trạng sản xuất khí 

sinh học tại Tây Nguyên phải bám sát 

nội dung, chính xác và có độ tin cậy. 

Số liệu đánh giá hiện trạng sản xuất 

khí sinh học tại Tây Nguyên phải bám 

sát nội dung, chính xác và có độ tin 

cậy. 

 

2 Báo cáo: Khảo sát, tính toán, thiết kế 

và đề xuất mô hình nghiên cứu thực 

nghiệm,  tại Đắk Lắk. 

01 báo cáo chi tiết về tính toán thiết kế 

hệ mô hình nghiên cứu thực nghiệm thu 

khí sinh học phát điện tại Đắk Lắk.  

01 báo cáo chi tiết về tính toán thiết kế 

hệ mô hình nghiên cứu thực nghiệm 

thu khí sinh học phát điện tại Đắk Lắk.  

 

3 Quy trình công nghệ xử lý khí sinh học 

đạt tiêu chuẩn làm nhiên liệu phát 

điện: tiêu chuẩn biogas theo Châu Âu 

theo thông số CH4, CO, H2S 

Chất lƣợng khí biogas sau làm sạch đảm 

bảo tiêu chuẩn làm nhiên liệu phát điện: 

tiêu chuẩn biogas theo Châu Âu: CH4 ≥ 

85%, CO ≤  2%, H2S ≤ 50ppm  

Chất lƣợng khí biogas sau làm sạch 

đảm bảo tiêu chuẩn làm nhiên liệu phát 

điện: tiêu chuẩn biogas theo Châu Âu: 

CH4 ≥ 85%, CO ≤  2%, H2S ≤ 50ppm  

Đƣợc HĐKH Viện Công nghệ 

môi trƣờng thẩm định theo 

Quyết định số 351/QĐ-

VCNMT ngày 22/9/2020 

4 Xây dựng quy trình sản xuất phân hữu 

cơ sinh học đạt quy chuẩn theo Nghị 

định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 

của Chính Phủ  

Quy trình sản xuất phân hữu cơ sinh học 

đạt quy chuẩn theo Nghị định 

108/2018/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của 

Chính phủ về Quản lý phân bón 

Quy trình sản xuất phân hữu cơ sinh 

học đạt quy chuẩn theo Nghị định 

108/2018/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của 

Chính phủ về Quản lý phân bón;  Nghị 

định 84/2019/ NĐ - CP ngày 

14/11/2019 về Quản lý phân bón và 

QCVN 01-189:2019: Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về Chất lƣợng phân bón 

Đƣợc  HĐKHCN Viện Môi 

trƣờng Nông nghiệp thẩm 

định theo Quyết định số 

358/QĐ-MTNN-KH ngày 15 

tháng 6 năm 2020 

5 Đào tạo cán bộ vận hành và quảng bá 

sản phẩm và chuẩn bị các bƣớc chuyển 

giao cho đơn vị tiếp nhận  

- Xây dựng 01 giáo trình về vận hành 

mô hình về phân hủy yếm khí, thu hồi 

khí sinh học, phát điện. 

- Xây dựng 01 giáo trình về sản xuất 

phân bón và thực nghiệm trên cây rau. 

- Xây dựng 01 giáo trình về vận hành 

mô hình về phân hủy yếm khí, thu hồi 

khí sinh học, phát điện. 

- Xây dựng 01 giáo trình về sản xuất 

phân bón và thực nghiệm trên cây rau. 

Đƣợc HĐKH Viện Công nghệ 

môi trƣờng thẩm định theo 

Quyết định số 349/QĐ-

VCNMT ngày 22/9/2020 

6 Số liệu, cơ sở dữ liệu Nhật ký công tác, nhật ký thí nghiệm 

- Bộ phiếu kết quả thử nghiệm 

Nhật ký công tác, nhật ký thí nghiệm 

- Bộ phiếu kết quả thử nghiệm 

 

7 Các báo cáo Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề 

tài 

Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề 

tài 
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STT Tên sản phẩm
 

Yêu cầu khoa học cần đạt
 

Ghi chú
 

Theo kế hoạch Thực tế đạt đƣợc 

C Dạng  III: Bài báo; Sách chuyên khảo;  và các sản phẩm khác 

1 Bài báo quốc tế 01 bài báo thuộc nội dung đề tài đăng 

tạp chí quốc tế 

Lien Thi Tran, Tuan Minh Le, Tuan 

Minh Nguyen, Quoc Toan Tran, Xuan 

Duy Le, Minh Quan Pham, Van Tan 

Lam, and Manh Van Do
*
. 

Simultaneous Removal Efficiency of 

H2S and CO2 By High Gravity 

Rotating Packed Bed: Experiments 

and Simulation, Open Chemistry, 19: 

288-298. 

https://doi.org/10.1515/chem-2020-

0187 

 

2 Bài báo trong nƣớc 02 bài báo thuộc nội dung đề tài đƣợc 

đăng trên Tạp chí KH trong nƣớc 

06 bài báo thuộc nội dung đề tài đƣợc 

đăng trên Tạp chí KH trong nƣớc: 

1. Đỗ Văn Mạnh, Lê Xuân Thanh 

Thảo, Nguyễn Tuấn Minh, Lê Minh 

Tuấn, Lƣơng Hữu Thành, 2019, Công 

nghệ sản xuất điện và phân bón từ chất 

thải cho khu vực Tây Nguyên, Tạp chí 

phân tích Hóa, lý và sinh học, (24), 

130 – 135. 

2. Trần Thị Liên, Lê Xuân Thanh 

Thảo, Nguyễn Viết Thoàn, Trƣơng Thị 

Hòa, Lê Minh Tuấn, Nguyễn Tuấn 

Minh, Đỗ Văn Mạnh, 2019. Nghiên 

cứu đánh giá khả năng loại bỏ Hydro 

Sulfua và Cacbon Dioxit trong biogas 

bằng dung dịch hấp thụ Bari hydroxit, 

Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học 

(24), 139 – 144. 

3. Đỗ Văn Mạnh, Lê Xuân Thanh 

Thảo, Nguyễn Tuấn Minh, Trần Công 

Hải, Lê Minh Tuấn, Trần Thị Liên, 
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STT Tên sản phẩm
 

Yêu cầu khoa học cần đạt
 

Ghi chú
 

Theo kế hoạch Thực tế đạt đƣợc 

2020. So sánh hiệu quả làm sạch khí 

biogas bằng kỹ thuật ly tâm tốc độ cao, 

sử dụng dung dịch hấp thụ khác nhau, 

Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học 

(25), 163 – 169. 

4. Đỗ Văn Mạnh, Lê Xuân Thanh 

Thảo, Nguyễn Tuấn Minh, Lê Minh 

Tuấn, Trần Thị Liên, 2020. Nghiên 

cứu hiện trạng thu hồi và sử dụng khí 

sinh học từ nước thải chế biến tinh bột 

sắn tại khu vực Tây Nguyên, Tạp chí 

phân tích Hóa, lý và sinh học (25), (79 

- 83). 

5. Vũ Thúy Nga, Lƣơng Hữu Thành, 

Nguyễn Thị Thu, Đàm Thị Huyền, 

Đàm Trọng Anh, Nguyễn Ngọc 

Quỳnh, Hứa Thị Sơn, Nguyễn Kiều 

Băng Tâm, Đỗ Văn Mạnh, 2020. 

Nghiên cứu xử lý bùn thải của nhà máy 

sản xuất bia làm phân bón hữu cơ, Tạp 

chí Khoa học Công nghệ nông nghiệp 

Việt Nam (4), 120 - 126. 

6. Lƣơng Hữu Thành, Vũ Thúy Nga, 

Đàm Trọng Anh, Nguyễn Ngọc 

Quỳnh, Nguyễn Thị Thu, Đàm Thị 

Huyền, Hứa Thị SƠn, Vũ Tiến Đức, 

Nguyễn Tuấn Minh, Đỗ Văn Mạnh, 

2020. Nghiên cứu ảnh hưởng của phân 

hữu cơ từ bùn sau hệ thống Biogas đến 

đất trồng rau tại Đắk Lắk, Tạp chí 

Khoa học Công nghệ nông nghiệp Việt 

Nam, 12 (121), 60 – 64. 

3 Thạc sỹ 02 thạc sỹ có nội dung luận văn tốt 02 thạc sỹ đã đƣợc cấp bằng: ThS.  
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STT Tên sản phẩm
 

Yêu cầu khoa học cần đạt
 

Ghi chú
 

Theo kế hoạch Thực tế đạt đƣợc 

nghiệp nằm trong nội dung đề tài Nguyễn Viết Thoàn (Đại Học Đà 

Nẵng) và ThS. Tôn Nữ Thị Phƣơng Vi 

(Học viện Khoa học và Công nghệ) 

4 Tiến sỹ Hỗ trợ đào tạo 01 tiến sĩ Hỗ trợ đào tạo 01 tiến sỹ đối với 

nghiên cứu sinh Trần Thị Liên (Học 

viện Khoa học và Công nghệ) 

 

 

D Sản phẩm ngoài đăng ký 

1 Bài báo 02 bài báo trong nƣớc Vƣợt 04 bài báo: 

- Trần Thị Liên, Lê Xuân Thanh Thảo, 

Nguyễn Viết Thoàn, Trƣơng Thị Hòa, 

Lê Minh Tuấn, Nguyễn Tuấn Minh, 

Đỗ Văn Mạnh, 2019. Nghiên cứu đánh 

giá khả năng loại bỏ Hydro Sulfua và 

Cacbon Dioxit trong biogas bằng dung 

dịch hấp thụ Bari hydroxit, Tạp chí 

phân tích Hóa, Lý và Sinh học (24), 

139 – 144. 

- Đỗ Văn Mạnh, Lê Xuân Thanh Thảo, 

Nguyễn Tuấn Minh, Trần Công Hải, 

Lê Minh Tuấn, Trần Thị Liên, 2020. 

So sánh hiệu quả làm sạch khí biogas 

bằng kỹ thuật ly tâm tốc độ cao, sử 

dụng dung dịch hấp thụ khác nhau, 

Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học 

(25), 163 – 169. 

- Đỗ Văn Mạnh, Lê Xuân Thanh Thảo, 

Nguyễn Tuấn Minh, Lê Minh Tuấn, 

Trần Thị Liên, 2020. Nghiên cứu hiện 

trạng thu hồi và sử dụng khí sinh học 

từ nước thải chế biến tinh bột sắn tại 

khu vực Tây Nguyên, Tạp chí phân tích 

Hóa, lý và sinh học (25), (79 - 83). 
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STT Tên sản phẩm
 

Yêu cầu khoa học cần đạt
 

Ghi chú
 

Theo kế hoạch Thực tế đạt đƣợc 

- Lƣơng Hữu Thành, Vũ Thúy Nga, 

Đàm Trọng Anh, Nguyễn Ngọc 

Quỳnh, Nguyễn Thị Thu, Đàm Thị 

Huyền, Hứa Thị Sơn, Vũ Tiến Đức, 

Nguyễn Tuấn Minh, Đỗ Văn Mạnh, 

2020. Nghiên cứu ảnh hưởng của phân 

hữu cơ từ bùn sau hệ thống Biogas đến 

đất trồng rau tại Đắk Lắk, Tạp chí 

Khoa học Công nghệ nông nghiệp Việt 

Nam, 12 (121), 60 – 64. 

2 Sách quốc tế  01 chƣơng trong sách quốc tế: Chapter  

10: “Assisted Pretreatment Agents 

Enhancing Yield of Organic 

Degradation and Biogas Recovery” of 

New Ideas Concerning Science and 

Technology vol 2, Book Publisher 

International 

Print ISBN: 978-93-90431-93-9, 

eBook ISBN: 978-93-90431-94-6 

 

3 Sách tham khảo  Xuất bản 02 bộ sách tham khảo: 

+ Đỗ Văn Mạnh, Trịnh Văn Tuyên, Đỗ 

Tuấn Anh, Lê Minh Tuấn, Trần Thị 

Liên, Nguyễn Tuấn Minh, Công nghệ 

xử lý kị khí, 2018, Nhà xuất bản Khoa 

học tự nhiên và Công nghệ. 

+ Đỗ Văn Mạnh, Trịnh Văn Tuyên, Lê 

Xuân Thanh Thảo, Lê Minh Tuấn, 

Trần Thị Liên, Nguyễn Tuấn Minh, Kỹ 

thuật tiền xử lý bùn, phân hủy yếm khí, 

làm sạch khí biogas và phát điện, 

2018, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên 

và Công nghệ. 

Đã đƣợc công nhận sách phục 

vụ đào tạo tại khoa Công nghệ 

môi trƣờng, Học viện Khoa 

học Công nghệ theo Quyết 

định số 520/QĐ-HVKHCN 

ngày 24/6/2019 

4 Giải pháp hữu ích  + Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích:  
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STT Tên sản phẩm
 

Yêu cầu khoa học cần đạt
 

Ghi chú
 

Theo kế hoạch Thực tế đạt đƣợc 

Quy trình xử lý bùn thải hữu cơ để sản 

xuất khí sinh học và phân hữu cơ sinh 

học, số 2538 theo quyết định 

17742w/QĐ-SHTT ngày 13/11/2020 

cấp bởi Cục Sở hữu trí tuệ. 

+ Chấp nhận đơn hợp lệ giải pháp hữu 

ích: Quy trình làm sạch khí sinh học 

bằng thiết bị ly tâm tốc độ cao với 

dung dịch KOH, số đơn 2-2018-00409 

theo quyết định số 12901/QĐ-SHTT 

của Cục Sở hữu trí tuệ. 

5 Độc quyền sáng chế  + Chấp nhận đơn hợp lệ về sáng chế 

độc quyền: Thiết bị làm sạch khí sinh 

học và hệ thống làm sạch khí sinh học 

bao gồm thiết bị này, số đơn: 1-2020-

03676 theo quyết định số 9530w/QĐ-

SHTT ngày 10/07/2020 của Cục Sở 

hữu trí tuệ. 

 

6 Đào tạo  Đào tạo thực tập tốt nghiệp cho 15 sinh 

viên chuyên ngành Kỹ thuật môi 

trƣờng, trƣờng Đại học Bách Khoa Đà 

Nẵng. 

 

7 Giải thƣởng: The Hitachi Global 

Foundation Asia Innovation Award 

2020 

   

8 Tham gia sự kiện Gia Lai Techdemo 

2019 
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PHẦN PHỤ LỤC 
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PHỤ LỤC 1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
1. Kết quả Nội dung 1. Đánh giá hiện trang sản xuất khí sinh học tại Tây Nguyên. Khảo sát, tính toán, thiết kế và đề xuất mô hình nghiên cứu 

thực nghiệm tại Đắk Lắk 
Bảng PL 1. Kết quả khảo sát về hiện trạng phát sinh và xử lý bùn thải của nhà máy chế biến tinh bột sắn và cao su tại khu vực Tây Nguyên 

TT Tên nhà máy Tỉnh Sản phẩm 

(tấn/ngày) 
Nƣớc thải 

(m
3
/ngày) 

Công nghệ XLNT Chất thải Biện pháp xử lý 

I. Các nhà máy chế biến tinh bột sắn 
1 Nhà máy Cồn và 

Tinh bột sắn Đăk Tô  
Kon Tum 150 4600 Nƣớc thải  Hệ XLNT: 04 hệ Cigar 

và 04 hồ sinh học sông Pô Kô 

- Bùn thải: 230 m
3
/ngày 

- Sắn bị loại: 18 kg/ngày  

- Bã sắn: 120 kg/ngày  

- Thu gom, chôn lấp 

- Tái sử dụng (bán) hoặc chôn lấp 

- Phơi khô để làm thức ăn gia súc. 
2 Công ty CPXNK 

Nông Sản Vi Na tại 

Kon Tum 

Kon Tum 80 1500 Nƣớc thải sản  hệ XLNT: 03 hồ 

biogas và 02 hồ sinh học 50% tái sử 

dụng, phần còn lại sẽ thải ra suối Đắk 

Sia 

- Bùn thải: 75 m
3
/ngày 

- Bã sắn: 65 kg/ngày 

- Vỏ lụa: 10 kg/ngày 

- Thu gom, chôn lấp 

- Bán để làm thức ăn gia súc 

- Tái sử dụng (bán) 

3 Công ty TNHH TBS 

Kon Tum 
Kon Tum 100 1200 Nƣớc thải  hệ: 02 hồ Cigar và 09 hồ 

sinh học  môi trƣờng 

- Bùn thải: 60 kg m
3
/ngày 

- Bã sắn: 80 kg/ngày  

- Vỏ lụa: 10 kg/ngày  

- Thu gom, chôn lấp 

- Ép và sấy khô bán cho các hộ 

chăn nuôi gia súc  

- Cho bà con nông dân dùng bón 

cho cây sắn, phần còn lại chôn lấp 
4 Chi nhánh Công ty 

Cổ phần Tinh bột sắn 

Fococev Kon Tum  

Kon Tum 100 1200 Nƣớc thải  hệ: 02 hồ Cigar, 05 hồ 

sinh học và 01 bãi lọc sinh học  sông 

Pô Kô 

- Bùn thải: 60 m
3
/ngày 

- Bã sắn: 80 kg/ngày  

 

- Ủ thành phân bón cho cây trồng. 

- Thu gom và cho công ty làm thức 

ăn gia súc 

5 Công ty TNHH MTV 

Thành Vũ Đăk Lắk 
Đắk Lắk 135 2200 Nƣớc thải  Bể lắng 1, Hồ lắng 3 

ngăn  Hồ lắng 12 ngăn  Bể lắng 2 

 Lọc rác  Bể EQ B101 (bể cân 

bằng)  Bể B105 (bể trung hòa)  Bể 

UASB (thu hồi khí biogas)  Hệ 

thống các hồ sinh học XLNT biogas 

(hồ 1, 2, 3, 4)  thải ra suối Ea H’leo 

- Bùn thải: 110 m
3
/ngày 

- Vỏ gỗ, vỏ lụa, củ kém chất 

lƣợng, bã sắn khô khoảng 

130 kg/ngày 

- Thu gom, chôn lấp 

- Làm thức ăn chăn nuôi 

6 Nhà máy TBS Đắk 

Lắk 
Đắk Lắk 160 1400 Nƣớc thải  hệ thống xử lý nƣớc thải 

lồng tách vỏ gỗ, rác thô → Bể lắng cát 

→ Hồ yếm khí số 1 và 2 (thu khí 

Biogas) → 5 hồ sinh học tùy nghi  

suối Dang Kang. 

- Bùn thải: 70 m
3
/ngày 

- Vỏ gỗ, vỏ lụa, củ kém chất 

lƣợng: 20 kg/ngày 

- Thu gom, chôn lấp 

- Ủ phân  

7 Công ty TNHH Quán 

Quân Tây Nguyên 
Đắk Lắk 80 840 Nƣớc thải: sinh hoạt 07 m

3
/ngày, nƣớc 

thải sản xuất 840 m
3
/ngày  hệ thống 

- Bùn thải: 42 m
3
/ngày 

- Bã sắn tƣơi: 70 kg/năm 
- Ủ phân  

- Bán làm thức ăn gia súc 
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TT Tên nhà máy Tỉnh Sản phẩm 

(tấn/ngày) 
Nƣớc thải 

(m
3
/ngày) 

Công nghệ XLNT Chất thải Biện pháp xử lý 

XLNT tập trung xử lý bằng công nghệ 

cigas. 
8 Nhà máy TBS Đắk 

Song 
Đắk 

Nông 
60 990 Nƣớc thải  hệ thống XLNT → 02 

hầm cigas → hồ sục khí  (bể hiếu khí) 

→ bể lắng bùn sinh học bằng thép → 

02 hồ sinh học → khe cạn và  suối Đắk 

Nông. 

- Bùn thải: 49,5 m
3
/ngày 

- Bã sắn: 50 kg/năm  
- Ủ để làm phân bón cho cây sắn. 

- Bán cho các cơ sở thu mua chế 

biến thức ăn gia súc. 

9 Công ty TNHH Tinh 

bột sắn Đắk Nông, 
Đắk 

Nông 
80 500 Nƣớc thải  tách tạp chất đất cát  hồ 

cigar  hồ tùy nghi 1 bể sục khí 

sinh học bể lắng bùn sinh học hồ 

ổn định  thải ra suối Đăk Dao 

- Bùn thải: 25 m
3
/ngày 

 

- Ủ làm phân bón 

10 Công ty TNHH Tinh 

bột GENSUN Đắk 

Nông 

Đắk 

Nông 
80 500 Nƣớc thải   01 hồ điều hòa có lót đáy 

HDPE dung tích 2.400 m
3
 02 hồ xử 

lý yếm khí (Cigar 1, Cigar 2) chứa 

nƣớc thải bằng túi nhựa HDPE kín  

03 hồ sinh học  môi trƣờng 

- Bùn thải: 25 m
3
/ngày 

- Bã sắn: 50 kg/ngày 

- Võ củ: 10 kg/ngày 

- Thu gom, chôn lấp 

- Thức ăn gia súc 

- Thu gom đem ủ làm phân bón. 

11 Công ty TNHH XNK 

Nông lâm sản và Vật 

tƣ nông nghiệp Tân 

Phú 

Đắk 

Nông 
55 800 Nƣớc thải  (Hồ yếm khí số 1) và hồ 

xử lý yếm khí số 02 (Hồ yếm khí số 2) 

 hồ sinh học (04 hồ sinh học) 

- Bùn thải: 40 m
3
/ngày 

- Bã, vỏ củ, vỏ lụa sắn, đất: 

50 kg/ngày 

- Thu gom, chôn lấp 

- Tái chế, làm thức ăn gia súc 

12 Nhà máy TBS Gia 

Lai 
Gia Lai 120 2450 Nƣớc thải  xử lý theo công nghệ kỵ 

khí (UASB-biogas) kết hợp với hiếu 

khí  các hồ sinh học tự nhiên điểm 

tiếp nhận là Sông Ba. 

- Bùn thải: 125 m
3
/ngày 

-Vỏ, cùi sắn: 15 kg/ngày 

- Bã sắn: 95 kg/ngày 

- Thu gom, chôn lấp 

- Tái sử dụng 

 

- Bán làm thức ăn gia súc 

13 Nhà máy sản xuất 

TBS Gia Lai - cơ sở 1 
Gia Lai 200 2400 Chi nhánh đã xây dựng hệ thống 

XLNT sản xuất với khả năng đáp ứng 

xử lý 4800 m
3
/ngày.đêm với công nghệ 

kị khí. Nguồn tiếp nhận nƣớc thải là 

suối Ayun. 

- Bùn thải: 120 m
3
/ngày 

-Vỏ, cùi sắn: 25 kg/ngày 

 

- Phân bón 

- Phân bón 

14 Nhà máy sản xuất 

tinh bột sắn Gia Lai – 

Cơ sở 2,  

Gia Lai 200 2400 Chi nhánh đã xây dựng hệ thống 

XLNT với khả năng đáp ứng xử lý 

3.200 m
3
/ngày với công nghệ kị khí. 

Nguồn tiếp nhận nƣớc thải là sông Ba 

- Bùn thải: 120 m
3
/ngày 

-Vỏ, cùi sắn: 25 kg/ngày 

 

- Phân bón 

- Phân bón 

II. Các nhà máy chế biến mủ cao su 

1 Công ty TNHH một Kon Tum <1000 533 Nƣớc thải sản xuất đƣợc thu gom và xử Bùn thải: 26,65 m
3
/ngày Phơi khô, chôn lấp 
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TT Tên nhà máy Tỉnh Sản phẩm 

(tấn/ngày) 
Nƣớc thải 

(m
3
/ngày) 

Công nghệ XLNT Chất thải Biện pháp xử lý 

thành viên Cao su 

Kon Tum 
lý tại hệ thống XLNT (công suất 1.100 

m
3
/ngày), bao gồm các hạng mục: bể 

tách cát, bể keo tụ, bể điều hòa, bể kỵ 

khí, bể sinh học dạng mẻ, bể lắng và 4 

hồ chứa trƣớc khi thải ra suối IaBron. 

 

2 Công ty TNHH MTV 

Thuận Lợi 
Kon Tum 19500 200 Có hệ thống XLNT công nghệ sinh học Bùn thải: 10 m

3
/ngày Thu gom, vận chuyển đến bãi chôn 

lấp 

3 Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành 

viên 732 

Kon Tum 500 330 Có hệ thống XLNT công nghệ sinh học Bùn thải: 16,5 m
3
/ngày Thu gom, chôn lấp hoặc đốt 

4 Công ty TNHH MTV 

Cao su Đắk Lắk 
Đắk Lắk 15000 1400 Có hệ thống XLNT công nghệ sinh học Bùn thải: 100 m

3
/ngày Thu gom, chôn lấp 

5 Chi nhánh Công ty 

TNHH TM-DV Đỗ 

Kim Thành 

Đắk 

Nông 
7000 610 Nƣớc thải  01 hồ điều hòa  01 hồ 

sinh học sục khí cƣỡng bức  qua 01 

bể lắng sinh học (có bơm hóa chất)  

1 phần tái sử dụng và 1 phần ra suối 

Gia Chim 

Bùn thải: 30,5 m
3
/ngày Thu gom, chôn lấp 

6 Công ty Cổ phần Cao 

su Daknoruco 
Đắk 

Nông 
<500 30 Nƣớc thải sinh hoạt 1,52 m

3
/ngày, 

nƣớc thải sản xuất  27,21 m
3
/ngày hệ 

thống xử lý vận hành liên tục; công 

nghệ xử lý hóa sinh kết hợp.  

Bùn thải: 15 m
3
/ngày Thu gom, chôn lấp 

7 Công ty TNHH MTV 

Cao su Chƣ Sê 
Gia Lai <1000 450 Nƣớc thải sản xuất phát sinh khoảng 

450 m
3
/ngày, nƣớc thải sinh hoạt 10 

m
3
/ngày hệ thống xử lý suối Cạn 

Bùn thải: 22,5 m
3
/ngày Thu gom, chôn lấp 

8 Công ty TNHH MTV 

cao su Chƣ Prông 
Gia Lai <1000 465 Hệ thống XLNT, công nghệ sinh học Bùn thải: 23,25 m

3
/ngày Thu gom, chôn lấp 

9 Công ty TNHH MTV 

cao su Chƣ Păh 
Gia Lai <1000 200 Hệ thống XLNT, công nghệ sinh học Bùn thải: 10 m

3
/ngày Thu gom, chôn lấp 

10 Công ty TNHH MTV 

cao su Mang Yang 
Gia Lai <1000 350 Hệ thống XLNT, công nghệ sinh học Bùn thải: 17,5 m

3
/ngày Thu gom, chôn lấp  hoặc đốt 
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Bảng PL 2. Lượng bùn tương đối tại khu vực Tây Nguyên theo kết quả khảo sát 

Lĩnh vực Lƣợng bùn (m
3
/ng) 

Kon Tum Gia Lai Đắk Lắk  Đắk Nông  Lâm Đồng 
Chế biến tinh bột sắn 425 365 222 139,5  

Chế biến cà phê   150 198   

Chế biến mủ cao su 153,15 73,25 70 45,5  
Nƣớc thải sinh hoạt 900 1750 2000 1000 1500 
Nƣớc thải công nghiệp  120 280 250 200 150 

Bảng PL 3. Kết quả khảo sát về hiện trạng sản xuất và sử dụng khí sinh học tại Tây Nguyên  

1. Hiện trạng sản 

xuất khí sinh học 

- Các công trình kị khí trong hệ thống XLNT tại các doanh nghiệp sản xuất tinh 

bột sắn bao gồm: 

+ Hồ tùy tiện: là công trình xử lý nƣớc thải tinh bột sắn trong điều kiện tự nhiên. 

Trong hồ xảy ra các quá trình phân hủy hiếu khí, kị khí và tùy tiện. 

+ Bể biogas (Cigar): để khắc phục một số nhƣợc điểm của hồ kị khí, nƣớc ta tiến 

hành phủ cho hồ kị khí lớp lót đáy hồ và bề mặt hồ nhằm tạo ra hệ kị khí tuyệt 

đối và ngăn không cho nƣớc thải thấm vào đất gây ô nhiễm nƣớc ngầm. Công 

trình kiểm soát này gọi là bể biogas hay Cigar. 

+ Bể kị khí: một số nhà máy chế biến tinh bột sắn đƣợc đầu tƣ xây dựng mới 

chọn các bể kị khí kiểu dòng tiếp xúc ngƣợc UASB có giá thể dính bám hoặc có 

xáo trộn bằng cơ khí. Các loại bể này đƣợc xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt 

thép, thép không gỉ hoặc bê tông cốt thép kết hợp với màng chống thấm HDPE.  

- Tại một vài nhà máy chế biến mủ cao su, biogas sinh ra từ bể kị khí. 

2. Hiện trạng sử 

dụng khí sinh 

học 

Khí biogas sinh ra đƣợc sử dụng cho các mục đích sau: 

+ Biogas dùng để đốt lò sấy tinh bột. 

+ Dùng biogas và dầu DO để cung cấp nhiệt cho hệ thống sấy.  

+ Sử dụng biogas và than đá để sấy tinh bột sắn. 

+ Sử dụng biogas và củi để sấy bã sắn. 

+ Ở một số nhà máy, nƣớc thải không đƣợc xử lý sơ bộ (kiềm hóa) trƣớc khi đƣa 

vào công trình kị khí gây ảnh hƣởng đến qúa trình phân hủy kị khí và sinh 

biogas. 

+ Đa số các doanh nghiệp chƣa có sự quan tâm đến chất lƣợng, thành phần khí 

biogas sinh ra. Ở một số nhà máy có lấy mẫu phân tích thành phần khí biogas thì 

kết quả cho thấy chất lƣợng khí biogas thấp, hàm lƣợng khí CH4 thƣờng dao 

động trong khoảng 45 - 50%, cá biệt một số nhà máy hàm lƣợng CH4 chỉ đạt 

khoảng 35%. 

+ Vào mùa đông, lƣu lƣợng khí biogas thƣờng không đủ để cung cấp cho hoạt 

động của lò sấy. 

+ Đa số ở các doanh nghiệp đều dùng quạt ly tâm để thổi biogas vào buồng cháy 

của lò hơi, do đó việc lãng phí biogas là điều không thể tránh khỏi.  

+ Khí biogas thô sinh ra đƣợc sử dụng trực tiếp, không hề xử lý. Ở các doanh 

nghiệp chủ yếu chỉ tách nƣớc sơ bộ sau đó cấp thẳng vào buồng cháy. Điều này 

sẽ làm giảm tuổi thọ, hiệu quả làm việc của hệ thống trao đổi nhiệt của lò hơi. 
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Bảng PL 4. Kết quả phân tích chất lượng bùn thải lấy tại hệ thống XLNT của Nhà máy   

STT Thông 

số 
Đơn vị 

Mẫu MB1 Mẫu MB2 Mẫu MB3 Trung 

bình 
STDEV 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 
1 pH - 7,4 7,51 7,41 7,84 7,85 7,83 6,3 6,4 6,35 7,21 0,77 
2 Độ ẩm % 88,6 88,5 88,4 87,7 87,6 87,5 88,3 88,5 88,4 88,17 0,49 
3 TOC g/l 8,12 8,14 8,133 8,82 8,83 8,81 8,50 8,60 8,52 8,50 0,35 
4 STOC g/l 2,65 2,6 2,61 2,87 2,83 2,82 2,75 2,75 2,75 2,74 0,11 
5 COD g/l 327,3 327,2 327,31 269,6 269,5 269,55 330 329,7 330,18 308,93 34,13 
6 SCOD g/l 9,95 9,96 9,94 6,4 6,3 6,35 13,6 13,5 13,67 9,96 3,62 
7 T-N g/l 1,96 1,94 1,95 1,6 1,61 1,59 1,96 1,96 1,96 1,84 0,21 
8 TS g/l 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,14 0,01 
9 VS g/l 0,06 0,06 0,06 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,02 
10 As mg/kg KPH 

(LOD=0,01) 
KPH              

(LOD=0,01) 
KPH                       

(LOD=0,01) 
KPH             

(LOD=0,01) 
KPH            

(LOD=0,01) 
KPH            

(LOD=0,01)) 
KPH            

(LOD=0,01) 
KPH                      

(LOD=0,01) 
KPH                          

(LOD=0,01) 
KPH 

(LOD=0,01) 
- 

11 Ca mg/kg 66,1  65,9 36,6 36,5 36,58 64,3 64,3 64,3 55,62 16,53 
12 Mg mg/kg 190,4 190,3 190,47 179 179,2 179,13 139,6 139,4 139,5 169,67 26,73 
13 Fe mg/kg 268,9 268,7 269,04 226,3 226,4 226,23 388,8 388,73 388,84 294,66 84,25 
14 Zn mg/kg 22,25 22,3 22,14 18,4 18,3 18,41 22,7 22,8 22,84 21,13 2,40 
15 Cu mg/kg 14,3 14,2 14,28 9,5 9,47 9,5 14,54 14,53 14,55 12,76 2,84 
16 Cd mg/kg KPH                    

(LOD=0,01) 
KPH       

(LOD=0,01) 
KPH           

(LOD=0,01) 
KPH            

(LOD=0,01) 
KPH                          

(LOD=0,01) 
KPH                             

(LOD=0,01) 
KPH                              

(LOD=0,01) 
KPH                   

(LOD=0,01) 
KPH                    

(LOD=0,01)) 
KPH                      

(LOD=0,01) 
- 

17 Pb mg/kg 0,19 0,184 0,184 0,642 0,641 0,643 0,58 0,59 0,582 0,47 0,25 
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Bảng PL 5. Kết quả phân tích chất lượng bùn phục vụ cho thí nghiệm phân hủy yếm khí trong phòng thí nghiệm 

TT Thông số Đơn vị 
B1 (lấy mẫu đợt 1) B2 (lấy mẫu đợt 1) B3 (lấy mẫu đợt 1) 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 T.bình Lần 1 Lần 2 Lần 3 T.bình Lần 1 Lần 2 Lần 3 T.bình 

1 pH - 6,3 6,2 6 6,17 7,3 7,4 7,34 7,35 7,3 7,3 7,2 7,27 

2 Độ ẩm % 93 92 92 92,33 89 88 89,2 88,73 90 89,5 89 89,50 

3 TOC g/l 1,1 1,05 0,98 1,04 1,34 1,35 1,4 1,36 1,33 1,35 1,3 1,33 

4 STOC g/l 0,4 0,45 0,4 0,42 0,43 0,4 0,42 0,42 0,35 0,37 0,3 0,34 

5 COD g/l 47,6 48,5 48 48,03 51,2 50,5 51 50,90 53 53,4 53,02 53,14 

6 SCOD g/l 2,8 2,8 2,75 2,78 3,77 3,6 3,77 3,71 4,0 3,8 3,9 3,90 

7 TS g/l 164,3 164 162 163,43 156,7 157 156,6 156,77 170,2 170 169 169,73 

8 VS g/l 91 90,5 90 90,50 94 94 93,5 93,83 108,3 109 109 108,77 

9 T-N g/l 0,28 0,3 0,3 0,29 0,4 0,45 0,45 0,43 0,43 0,4 0,42 0,42 

10 As mg/kg ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 

11 Ca mg/kg 114 113 113 113,33 124 123,7 123,7 123,80 152,6 152,3 152,6 152,50 

12 Mg mg/kg 43,5 44,1 45 44,20 44,7 44,5 44 44,40 40 39 39,5 39,50 

13 Fe mg/kg 4,8 4,7 4,7 4,73 5,4 5,34 5,5 5,41 5,6 5,5 5,5 5,53 

14 Zn mg/kg 1,09 1,13 1,14 1,12 0,8 0,82 0,77 0,80 0,58 0,6 0,61 0,60 

15 Cu mg/kg 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,081 0,085 0,08 0,08 0,08 0,082 0,08 

16 Cd mg/kg ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 

17 Pb mg/kg 0,02 0,02 0,02 0,02 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 

TT 
 

Đơn vị B1 (lấy mẫu đợt 2) B2 (lấy mẫu đợt 2) B3 (lấy mẫu đợt 2) 

1 pH - 6,4 6,0 6,3 6,23 7,25 7,23 7,28 7,25 7,15 7,16 7,09 7,13 

2 Độ ẩm % 91,4 93 93 92,47 88 88,9 89,1 88,67 89 89 88,7 88,90 

3 TOC g/l 1,06 1,0 0,99 1,02 1,45 1,56 1,54 1,52 1,35 1,3 1,29 1,31 

4 STOC g/l 0,46 0,45 0,42 0,44 0,33 0,33 0,37 0,34 0,3 0,33 0,27 0,30 

5 COD g/l 47,6 48 48,96 48,19 50,9 51 50,56 50,82 53 53 52,82 52,94 

6 SCOD g/l 2,85 2,89 2,95 2,90 3,67 3,6 3,67 3,65 4,0 4,1 4,14 4,08 

7 TS g/l 163,4 164 164,92 164,11 158 158 159 158,33 169 169 171,18 169,73 

8 VS g/l 91 90,5 91,74 91,08 94,6 94 94,08 94,23 108 107,8 108,54 108,11 

9 T-N g/l 0,31 0,3 0,31 0,31 0,44 0,45 0,39 0,43 0,4 0,4 0,41 0,40 

10 As mg/kg ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 

11 Ca mg/kg 114 113 114 113,67 124,6 124 124 124,20 152,6 151 150,9 151,50 

12 Mg mg/kg 43,7 44 43,7 43,80 44,6 45 43 44,20 40 40,5 39,8 40,10 

13 Fe mg/kg 4,9 4,87 4,83 4,87 5,4 5,4 5,36 5,39 5,5 5,5 5,4 5,47 

14 Zn mg/kg 1,13 1,1 1,01 1,08 0,79 0,77 0,73 0,76 0,6 0,6 0,61 0,60 

15 Cu mg/kg 0,09 0,09 0,09 0,09 0,079 0,08 0,075 0,08 0,078 0,08 0,08 0,08 

16 Cd mg/kg ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 

17 Pb mg/kg 0,019 0,021 0,02 0,02 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 



 

141 
  

Bảng PL 6. Kết quả phân tích chất lượng bùn sau thí nghiệm phân hủy yếm khí theo thông số hữu cơ 

Ngày  0 5 10 

  Lần 1 Lần 2 Lần 3 T.bình STDEV Lần 1 Lần 2 Lần 3 T.bình STDEV Lần 1 Lần 2 Lần 3 T.bình STDEV 

TOC (mg/l) 

Mẫu đối chứng 1243 1240 1240 1241 1,73 1110 1110 1122 1114 6,93 960 980 961 967 11,27 

Mẫu thí nghiệm 1365 1360 1358 1361 3,61 1070 1098 1063 1077 18,52 890 903 892 895 7,00 

STOC (mg/l) 

Mẫu đối chứng 366 367 365 366 1,00 318 324 312 318 6,00 225 225 225 225 0,00 

Mẫu thí nghiệm 421 421 418 420 1,73 342 342 342 342 0,00 270 275 268 271 3,61 

COD (mg/l) 

Mẫu đối chứng 50679 50664 50667 50670 7,94 47220 47234 47251 47235 15,52 42555 42545 42553 42551 5,29 

Mẫu thí nghiệm 57430 57412 57424 57422 9,17 49234 49220 49251 49235 15,52 38990 38980 38964 38978 13,11 

SCOD (mg/l) 

Mẫu đối chứng 3509 3500 3491 3500 9,00 2990 2980 2982 2984 5,29 2420 2416 2430 2422 7,21 

Mẫu thí nghiệm 3960 3950 3946 3952 7,21 2930 2913 2929 2924 9,54 2008 1998 2006 2004 5,29 

Ngày  15 20 25 

  Lần 1 Lần 2 Lần 3 T.bình STDEV Lần 1 Lần 2 Lần 3 T.bình STDEV Lần 1 Lần 2 Lần 3 T.bình STDEV 

TOC (mg/l) 

Mẫu đối chứng 910 920 915 915 5,00 900 900 900 900 0 890 887 884 887 3,00 

Mẫu thí nghiệm 700 708 704 704 4,00 640 654 638 644 8,72 600 589 608 599 9,54 

STOC (mg/l) 

Mẫu đối chứng 200 205 198 201 3,61 199 187 184 190 7,94 188 180 190 186 5,29 

Mẫu thí nghiệm 200 200 200 200 0 180 176 175 177 2,65 169 170 168 169 1,00 

COD (mg/l) 

Mẫu đối chứng 37190 37210 37209 37203 11,27 35350 35340 35336 35342 7,21 33780 33760 33788 33776 14,42 

Mẫu thí nghiệm 30320 30339 30340 30333 11,27 28245 28255 28235 28245 10,00 27340 27329 27345 27338 8,19 

SCOD (mg/l) 

Mẫu đối chứng 2025 2020 2030 2025 5,00 1990 1970 1992 1984 12,17 1890 1899 1890 1893 5,20 

Mẫu thí nghiệm 1760 1745 1754 1753 7,55 1400 1390 1404 1398 7,21 1300 1310 1308 1306 5,29 
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Bảng PL 7. Kết quả phân tích chất lượng bùn sau thí nghiệm phân hủy yếm khí theo các thông số trong QCVN 50:2013/BTNMT 

STT Thông số Kết quả phân tích (ppm) Hàm lƣợng tuyệt 

đối cơ sở H (ppm) 

Giới hạn cho phép hàm 

lƣợng tuyệt đối (HTC, ppm) 

  Lần 1 Lần 2 Lần 3 TB STDEV   

1 Asen (As) 
KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

- 
40 5,1 

2 Bari (Ba) 
KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

- 
2.000 255,8 

3 Bạc (Ag) 
KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

- 
100 12,8 

4 Cadimi (Cd) 
KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

- 
10 1,3 

5 Chì (Pb) 0,010 0,010 0,010 0,010 0 300 38,4 

6 Coban (Co) 
KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

- 
1.600 204,6 

7 Kẽm (Zn) 0,66 0,66 0,66 0,66 0 5.000 639,5 

8 Niken (Ni) 
KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

- 
1.400 179,1 

9 Selen (Se) 
KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

- 
20 2,6 

10 Thủy ngân (Hg) 
KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

- 
4 0,5 

11 Crôm VI (Cr
6+

) 
KPH 

(LOD=0,05) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

- 
100 12,8 

12 
Tổng Xyanua 

(CN
-
) 

KPH 

(LOD=0,061) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

- 
590 75,5 

13 Tổng Dầu 
KPH 

(LOD=1,0) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

- 
1.000 127,9 

14 
Phenol 

(C6H5OH) 

KPH 

(LOD=10) 

0,010 0,010 0,010 0 
20.000 2558 

15 Benzen (C6H6) 
KPH 

(LOD=0,001) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

KPH 

(LOD=0,01) 

- 
10 1,3 

Ghi chú: KPH: Không phát hiện; LOD: Giới hạn phát hiện; 
            *

: Hệ số T = 1 – 0,901 = 0,099; HTC= H × (1+19×T)/20 
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2. Kết quả Nội dung 3. Xây dựng quy trình công nghệ làm sạch khí sinh học đạt tiêu chuẩn làm nhiên liệu phát điện 

Bảng PL 8. Thành phần khí biogas sinh ra khi mô hình vận hành liên tục 
Thời 

gian 

CH4 (%) CO2 (%) H2S (ppm) O2 (%) 

L1 L2 L3 TB STDEV L1 L2 L3 TB STDEV L1 L2 L3 TB STDEV L1 L2 L3 TB STDEV 

09/10 54,7 50,9 51,9 52,5 1,97 43,4 42,3 41,4 42,4 1,01 2054 1976 1970 2000 46,86 0,08 0,06 0,10 0,08 0,020 

16/10 57,2 55,4 50,3 54,3 3,58 38 41 39,5 39,5 1,50 2926,4 2904,6 2919 2916,667 11,09 0,06 0,06 0,05 0,06 0,006 

23/10 55,1 57,9 52 55 2,95 42 37 40,4 39,8 2,55 2360,8 2176 2363,2 2300 107,39 0,08 0,06 0,07 0,07 0,010 

30/10 60,1 57,4 57,4 58,3 1,56 36,7 32,8 35,8 35,1 2,05 2456,7 2234 2509,3 2400 146,15 0,11 0,1 0,09 0,10 0,010 

06/11 55,7 53,6 52,4 53,9 1,67 43,3 41 39,9 41,4 1,73 2289 2165,6 2286,4 2247 70,51 0,12 0,13 0,11 0,12 0,010 

13/11 58,9 58,6 56,2 57,9 1,48 36,3 38,9 37,6 37,6 1,30 2678,9 2456,7 2598,4 2578 112,50 0,054 0,044 0,052 0,05 0,005 

20/11 55,7 53,1 55,6 54,8 1,47 42,9 38 39,6 40,2 2,50 2970,9 2788,8 2820,3 2860 97,33 0,04 0,04 0,04 0,04 0,000 

27/11 61,8 59,9 58,9 60,2 1,47 33 36,1 34,4 34,5 1,55 2290,9 2356,9 2165,2 2271 97,39 0,071 0,07 0,069 0,07 0,001 

04/12 68,8 64,2 65 66 2,46 27 29,9 28,5 28,5 1,45 2600,9 2567,8 2451,3 2540 78,58 0,081 0,08 0,079 0,08 0,001 

11/12 62,3 59,4 58,3 60 2,07 32,8 35,6 32,8 33,7 1,61 2098,9 2218,5 2120,6 2146 63,72 0,15 0,156 0,144 0,15 0,006 

18/12 67,1 63,9 61,3 64,1 2,91 29,8 27,1 32,0 29,6 2,45 2578,9 2489 2432,1 2500 74,02 0,123 0,116 0,121 0,12 0,004 

25/12 71,5 67,3 70,3 69,7 2,16 22,1 26,8 22,7 23,9 2,57 2178,8 2098,8 1929,4 2069 127,34 0,04 0,043 0,037 0,04 0,003 

01/01 74,5 70 68,5 71 3,12 21,4 25 22,4 22,9 1,86 2890,1 2678,8 2531,1 2700 180,44 0,01 0,01 0,01 0,01 0,000 

08/01 77,4 72,1 71,9 73,8 3,12 20,4 18,9 20,8 20,0 1,01 2378,9 2309,5 2079,6 2256 156,66 0,03 0,03 0,03 0,03 0,000 

15/01 65,4 69,3 69 67,9 2,17 27 24,5 26,3 25,9 1,28 2789,2 2689,4 2390,4 2623 207,53 0,02 0,02 0,02 0,02 0,000 

22/01 78,1 74,5 74,5 75,7 2,08 20 19,4 15,0 18,1 2,75 2333,3 2456 2125,7 2305 166,96 0,052 0,05 0,048 0,05 0,002 

29/01 72 74 71,5 72,5 1,32 22 21 19,7 20,9 1,13 2600,5 2565,5 2202 2456 220,67 0,043 0,038 0,039 0,04 0,003 

05/02 69,9 66 70,2 68,7 2,34 25,1 26 25,6 25,6 0,45 2703,3 2570 2184,7 2486 269,31 0,067 0,07 0,073 0,07 0,003 

12/02 76,9 73 70,9 73,6 3,04 23 21 18,7 20,9 2,14 2098,6 2187,9 2148,5 2145 44,75 0,087 0,076 0,077 0,08 0,006 

19/02 72 69,9 70,8 70,9 1,05 22 25,3 24,7 24,0 1,76 2567,3 2399,9 2205,8 2391 180,91 0,156 0,145 0,149 0,15 0,006 

26/02 72 72 71,1 71,7 0,52 21 20 24,3 21,8 2,28 2009,9 1876,8 2017,3 1968 79,07 0,122 0,11 0,128 0,12 0,009 

04/03 71,1 75,3 71,4 72,6 2,34 24 21 22,2 22,4 1,51 2689,6 2789 2321,4 2600 246,34 0,03 0,03 0,03 0,03 0,000 

11/03 77,8 75,5 74,1 75,8 1,87 17 19 20,8 18,9 1,91 2356,9 2187 2056,1 2200 150,82 0,04 0,04 0,04 0,04 0,000 

 CO (%) SOx (%) NH3 (%) NOx (%) 

09/10 3,12 3 2,88 3,00 0,12 0,21 0,2 0,19 0,20 0,010 0,79 0,76 0,79 0,78 0,017 0,9 0,84 0,90 0,88 0,035 

16/10 4,09 3,87 3,94 3,97 0,11 0,277 0,27 0,25 0,27 0,012 0,89 0,86 0,85 0,87 0,021 0,7 0,8 0,80 0,77 0,058 

23/10 3,12 2,98 2,90 3,00 0,11 0,23 0,17 0,20 0,20 0,030 0,91 0,85 0,94 0,90 0,046 0,83 0,93 0,64 0,80 0,147 

30/10 4,56 4,39 4,25 4,40 0,16 0,156 0,15 0,14 0,15 0,006 0,88 0,9 0,92 0,90 0,020 0,88 0,76 0,76 0,80 0,069 

06/11 2,34 2,65 2,51 2,50 0,16 0,14 0,16 0,15 0,15 0,010 0,96 0,88 0,86 0,90 0,053 0,8 0,8 0,80 0,80 0,000 

13/11 2,21 2,16 2,53 2,30 0,20 0,2 0,189 0,21 0,20 0,011 0,9 0,9 0,90 0,90 0,000 0,82 0,77 0,81 0,80 0,026 

20/11 2,89 2,7 2,81 2,80 0,10 0,2 0,2 0,20 0,20 0,000 0,83 0,9 0,97 0,90 0,070 0,73 0,87 0,80 0,80 0,070 

27/11 3,33 3,12 2,85 3,10 0,24 0,18 0,21 0,21 0,20 0,017 0,99 0,8 0,91 0,90 0,095 0,87 0,73 0,80 0,80 0,070 

04/12 3,6 3,22 3,08 3,30 0,27 0,19 0,18 0,23 0,20 0,026 0,87 0,9 0,93 0,90 0,030 0,72 0,86 0,82 0,80 0,072 

11/12 4,08 4,12 3,80 4,00 0,17 0,2 0,21 0,19 0,20 0,010 0,83 0,9 0,97 0,90 0,070 0,81 0,78 0,81 0,80 0,017 

18/12 4,2 4 3,80 4,00 0,20 0,19 0,22 0,19 0,20 0,017 0,94 0,8 0,96 0,90 0,087 0,81 0,81 0,78 0,80 0,017 

25/12 4,35 4,56 3,99 4,30 0,29 0,24 0,2 0,16 0,20 0,040 0,9 0,93 0,87 0,90 0,030 0,76 0,83 0,81 0,80 0,036 

01/01 3,87 3,7 4,13 3,90 0,22 0,22 0,19 0,19 0,20 0,017 0,79 0,99 0,92 0,90 0,101 0,88 0,76 0,76 0,80 0,069 

08/01 4,24 4 3,76 4,00 0,24 0,2 0,2 0,20 0,20 0,000 0,81 0,93 0,96 0,90 0,079 0,8 0,8 0,80 0,80 0,000 

15/01 4,12 3,88 4,00 4,00 0,12 0,21 0,21 0,18 0,20 0,017 0,97 0,89 0,84 0,90 0,066 0,85 0,8 0,75 0,80 0,050 

22/01 4 3,87 4,13 4,00 0,13 0,22 0,21 0,17 0,20 0,026 0,88 0,99 0,83 0,90 0,082 0,76 0,8 0,84 0,80 0,040 

29/01 4,67 4,32 4,21 4,40 0,24 0,21 0,2 0,19 0,20 0,010 0,88 0,99 0,83 0,90 0,082 0,83 0,74 0,83 0,80 0,052 

05/02 3,65 3,4 3,45 3,50 0,13 0,2 0,18 0,22 0,20 0,020 0,9 0,81 0,99 0,90 0,090 0,76 0,77 0,87 0,80 0,061 

12/02 3,3 3,21 3,39 3,30 0,09 0,2 0,17 0,23 0,20 0,030 0,84 0,94 0,92 0,90 0,053 0,78 0,75 0,87 0,80 0,062 

19/02 2,76 2,34 3,30 2,80 0,48 0,21 0,18 0,21 0,20 0,017 0,97 0,87 0,86 0,90 0,061 0,87 0,8 0,73 0,80 0,070 

26/02 4,54 4,4 3,96 4,30 0,30 0,21 0,21 0,18 0,20 0,017 0,96 0,83 0,91 0,90 0,066 0,76 0,89 0,75 0,80 0,078 

04/03 2,89 3 2,51 2,80 0,26 0,2 0,19 0,21 0,20 0,010 0,88 0,88 0,94 0,90 0,035 0,87 0,8 0,73 0,80 0,070 

11/03 3,12 3,2 2,98 3,10 0,11 0,2 0,18 0,22 0,20 0,020 0,98 0,87 0,85 0,90 0,070 0,8 0,8 0,80 0,80 0,000 



 

144 
  

Bảng PL 9. Kết quả nghiên cứu thiết lập nồng độ làm việc của dung dịch hấp  KOH quy mô pilot 
CKOH H2S (ppm) CO2 (%)  CO2 (%) 

 L1 L2 L3 TB E% STDEV L1 L2 L3 TB E% STDEV L1 L2 L3 TB STDEV E% 

intial 3300 3256 3044 3200   136,9 30 31 29,6 30,2   0,7 4,10 3,50 4,40 4,00 0,46  

0,0001M 1888 1678 1951 1839 42,53 142,9 24 24,9 24 24,3 19,54 0,5 3,82 3,50 4,08 3,80 0,29 5,00 

0,001M 578,9 541 573,6 564,5 82,36 20,5 19,7 20,7 19,9 20,1 33,44 0,5 3,90 3,33 3,27 3,50 0,35 12,50 

0,01M 224,5 254 282 253,5 92,08 28,8 18 18,8 18,1 18,3 39,40 0,4 2,54 2,67 2,29 2,50 0,19 37,50 

0,1M 143,6 167 139,4 150 95,31 14,9 16,5 17 17,8 17,1 43,38 0,7 2,80 2,40 2,60 2,60 0,20 35,00 

Bảng PL 10. Kết quả nghiên cứu thiết lập tốc độ quay của thiết bị làm sạch quy mô pilot 

 (rpm) H2S (ppm) CO2 (%)  CO2 (%) 

 L1 L2 L3 TB E% STDEV L1 L2 L3 TB E% STDEV L1 L2 L3 TB STDEV E% 

intial 2990 3000 2950 2980   26,5 29 29,6 30,8 29,8   0,9 3,82 3,70 3,88 3,80 0,09  

600 709 670 658 679 77,21 26,7 20 22 21 21 29,53 1,0 2,47 2,53 2,50 2,50 0,03 34,21 

900 601,9 578,9 559,2 580 80,54 21,4 18 17,4 18,3 17,9 39,93 0,5 2,21 2,20 2,19 2,20 0,01 42,11 

1200 42,6 44,8 41,6 43 98,56 1,6 13,5 13 12,8 13,1 56,04 0,4 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 47,37 

1500 45,6 43 37,4 42 98,59 4,2 10,7 11 11 10,9 63,42 0,2 1,89 2,00 2,11 2,00 0,11 47,37 

Bảng PL 11. Kết quả nghiên cứu thiết lập tốc độ dòng khí biogas phù hợp cần làm sạch QG quy mô pilot 
QG (l/p) H2S (ppm) CO2 (%)  CO2 (%) 

 L1 L2 L3 TB E% STDEV L1 L2 L3 TB E% STDEV L1 L2 L3 TB STDEV E% 

intial 2980 3000 2720 2900   156,2 29,9 26,7 30,4 29   2,0 3,71 3,89 3,80 3,80 0,09  

2,5 31 29 30 30 98,97 1,0 6,7 7,3 7 7 75,86 0,3 2,15 2,10 2,05 2,10 0,05 44,74 

3,0 45,6 49 46,4 47 98,38 1,8 6,8 7 7,2 7 75,86 0,2 2,32 2,65 2,23 2,40 0,22 36,84 

3,5 132,3 129 128,7 130 95,52 2,0 8,12 7,9 7,98 8 72,41 0,1 2,78 2,30 2,72 2,60 0,26 31,58 

5,0 353,4 346 350,6 350 87,93 3,7 10,2 10 9,8 10 65,52 0,2 3,10 3,02 2,88 3,00 0,11 21,05 

Bảng PL 12. Kết quả nghiên cứu thiết lập tỉ lệ lưu lượng khí vào và lưu lượng dung dịch hấp thụ quy mô pilot 
QG/QL H2S (ppm) CO2 (%)  CO2 (%) 

 L1 L2 L3 TB E% STDEV L1 L2 L3 TB E% STDEV L1 L2 L3 TB STDEV E% 

intial 3120 3200 2980 3100   111,4 28 27 26,9 27,3   0,6 3,66 3,70 3,44 3,60 0,14  

12,5 54,7 57 53,3 55 98,23 1,9 10,9 10 9,1 10,0 63,37 0,9 3,12 3,00 2,88 3,00 0,12 16,67 

17,0 49,3 52 48,7 50 98,39 1,8 7,9 8 8,1 8,0 70,70 0,1 2,88 2,60 2,92 2,80 0,17 22,22 

29,0 42,3 40 37,7 40 98,71 2,3 5,1 5,1 4,8 5,0 81,68 0,2 1,98 2,15 1,87 2,00 0,14 44,44 

62,5 84 82 74 80 97,42 5,3 5,89 6 6,11 6,0 78,02 0,1 2,45 2,11 2,04 2,20 0,22 38,89 
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Bảng PL 13. Kết quả nghiên cứu hiệu chuẩn nồng độ làm việc của dung dịch hấp thụ Ba(OH)2 quy mô pilot 
CBa(OH)2 H2S (ppm) CO2 (%)  CO2 (%) 

 L1 L2 L3 TB E% STDEV L1 L2 L3 TB E% STDEV L1 L2 L3 TB STDEV E% 

intial 3790 3800 3750 3780   26,5 30,1 28 28,9 29   1,1 5,12 5,10 4,78 5,00 0,19  

0,0001M 1500 1432 1445 1459 61,40 36,1 17,6 19 17,4 18 37,93 0,9 3,76 3,80 3,84 3,8 0,04 24,00 

0,001M 209 222 199 210 94,44 11,5 10,1 9,2 9,2 9,5 67,24 0,5 1,92 2,10 1,98 2 0,09 60,00 

0,01M 123 120 132 125 96,69 6,2 7,5 7,9 8 7,8 73,10 0,3 1,57 1,70 1,23 1,5 0,24 70,00 

0,1M 73 72 71 72 98,10 1,0 7 7,2 6,8 7 75,86 0,2 1,43 1,20 1,27 1,3 0,12 74,00 

Bảng PL 14. Kết quả nghiên cứu hiệu chuẩn tốc độ quay của thiết bị làm sạch quy mô pilot 

 (rpm) H2S (ppm) CO2 (%)  CO2 (%) 

 L1 L2 L3 TB E% STDEV L1 L2 L3 TB E% STDEV L1 L2 L3 TB STDEV E% 

intial 3790 3812 3738 3780   38,0 28,5 30 28,5 29   0,9 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00  

600 480 469 486,8 478,6 87,34 9,0 15 14 14,8 14,6 49,66 0,5 2,45 2,67 2,38 2,5 0,15 50,00 

900 92 94 90 92 97,57 2,0 18,9 16,9 17,9 17,9 38,28 1,0 1,88 1,45 2,07 1,8 0,32 64,00 

1200 23,7 24 22,2 23,3 99,38 1,0 13 14,3 12 13,1 54,83 1,2 1,12 1,45 1,03 1,2 0,22 76,00 

1500 11,8 12 10,7 11,5 99,70 0,7 11 10,1 11,6 10,9 62,41 0,8 1,55 1,34 1,61 1,5 0,14 70,00 

Bảng PL 15. Kết quả nghiên cứu hiệu chuẩn tốc độ dòng khí biogas phù hợp cần làm sạch QG quy mô pilot 
QG (l/p) H2S (ppm) CO2 (%)  CO2 (%) 

 L1 L2 L3 TB E% STDEV L1 L2 L3 TB E% STDEV L1 L2 L3 TB STDEV E% 

intial 3678 3890 3772 3780   106,2 29 29,8 28,2 29   0,8 4,87 4,99 5,14 5,00 0,14  

2,5 3,2 3,3 3,1 3,2 99,92 0,1 6,66 6,3 6,54 6,5 77,59 0,2 0,78 0,87 0,75 0,8 0,06 84,00 

3,0 44 42 38,5 41,5 98,90 2,8 7,2 7,1 6,7 7 75,86 0,3 1,12 0,97 0,91 1 0,11 80,00 

3,5 127,9 123 122,9 124,6 96,70 2,9 8,88 8,56 8,96 8,8 69,66 0,2 1,00 1,00 1,00 1 0,00 80,00 

5,0 255 245 253 251 93,36 5,3 10,89 11,2 10,61 10,9 62,41 0,3 1,34 1,56 1,00 1,3 0,28 74,00 

Bảng PL 16. Kết quả nghiên cứu hiệu chuẩn tỉ lệ lưu lượng khí vào và lưu lượng dung dịch hấp thụ quy mô pilot 
QG/QL H2S (ppm) CO2 (%)  CO2 (%) 

 L1 L2 L3 TB E% STDEV L1 L2 L3 TB E% STDEV L1 L2 L3 TB STDEV E% 

intial 3745 3690 3905 3780   111,7 28 29 30 29   1,0 5,10 4,80 5,10 5,00 0,17  

12,5 4 3,9 4,1 4 99,89 0,1 7 7,3 6,7 7 75,86 0,3 1,12 1,56 1,22 1,3 0,23 74,00 

17,0 0 0 0 0 100,00 0,0 4,78 4,3 4,42 4,5 84,48 0,2 1,09 1,00 0,91 1 0,09 80,00 

29,0 0 0 0 0 100,00 0,0 2,1 2,1 1,8 2 93,10 0,2 0,87 0,80 0,73 0,8 0,07 84,00 

62,5 0 0 0 0 100,00 0,0 3,22 3,4 2,98 3,2 88,97 0,2 1,40 1,22 1,28 1,3 0,09 74,00 
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Bảng PL 17. Thành phần khí biogas sau làm sạch trong giai đoạn I 
 CH4 (%) CO2 (%) 

 Lần 1 Lần 2 Lần 3 TB STDEV Lần 1 Lần 2 Lần 3 TB STDEV 

09/10 83 83,2 82,8 83 0,20 5,99 5,78 5,9 5,9 0,11 

16/10 85 85 85 85 0,00 5,6 5,7 5,8 5,7 0,10 

23/10 84,5 84 86,5 85 1,32 6,23 6,12 6,3 6,2 0,07 

30/10 85,6 86 86,4 86 0,40 5,7 5,89 5,8 5,78 0,10 

06/11 86 86 86 86 0,00 5,65 5,7 5,8 5,7 0,05 

13/11 86 86,3 85,7 86 0,30 6,12 6 6,2 6,1 0,09 

20/11 85 85 85 85 0,00 6,54 6,4 6,6 6,5 0,09 

 H2S (ppm) CO (%) 

09/10 48 47,8 50,3 48,7 1,39 2 2,03 1,97 2 0,03 

16/10 46 45 46,1 45,7 0,61 2,2 2,13 2,12 2,15 0,04 

23/10 53 50 50,3 51,1 1,65 2 2 2,00 2 0,00 

30/10 43 41,2 41,8 42 0,92 1,78 1,89 1,73 1,8 0,08 

06/11 50 50 50 50 0,00 1,8 1,89 1,92 1,87 0,06 

13/11 43 42,1 42,4 42,5 0,46 1,92 1,9 1,88 1,9 0,02 

20/11 46,1 44,9 46,4 45,8 0,79 2 1,97 2,03 2 0,03 

Bảng PL 18. Thành phần khí biogas sau làm sạch trong giai đoạn II 
 CH4 (%) CO2 (%) 

 Lần 1 Lần 2 Lần 3 TB STDEV Lần 1 Lần 2 Lần 3 TB STDEV 

27/11 89 87 90,7 88,9 1,85 2 1,9 2,1 2 0,10 

04/12 92 90 90,7 90,9 1,01 1,9 2 2,1 2 0,10 

11/12 87 89 90,4 88,8 1,71 2,12 2,3 2,2 2,2 0,09 

18/12 90 90 89,7 89,9 0,17 2,09 1,89 2,0 2 0,10 

25/12 93 91 92 92 1,00 1,78 1,99 1,9 1,9 0,11 

01/01 90 90 90 90 0,00 2 1,9 2,1 2 0,10 

08/01 92 90 93,4 91,8 1,71 2,34 2,4 2,2 2,3 0,12 

15/01 90 91 89 90 1,00 1,9 1,87 1,9 1,9 0,03 

22/01 91 89 91,5 90,5 1,32 1,56 1,6 1,6 1,6 0,04 

29/01 93 92 91 92 1,00 1,66 1,7 1,4 1,6 0,14 

05/02 93,3 92 94,9 93,4 1,45 1,6 1,7 1,8 1,7 0,10 

12/02 94 95 92,7 93,9 1,15 1,56 1,7 1,5 1,6 0,09 

19/02 93 94 92 93 1,00 2,1 2 1,9 2 0,10 

26/02 94 95 94,5 94,5 0,50 1,45 1,6 1,5 1,5 0,09 

04/03 96,3 95 96,7 96 0,89 1,67 1,8 1,6 1,7 0,09 

11/03 97 95 97,5 96,5 1,32 1,5 1,6 1,4 1,5 0,10 

 H2S (ppm) CO (%) 

27/11 0 0 0 0 0,00 1 0,93 1,01 0,98 0,04 

04/12 0 0 0 0 0,00 0,98 0,9 1,06 0,98 0,08 

11/12 0 0 0 0 0,00 0,89 0,9 0,85 0,88 0,03 

18/12 0 0 0 0 0,00 0,9 0,9 0,90 0,9 0,00 

25/12 0 0 0 0 0,00 0,87 0,9 0,87 0,88 0,02 

01/01 0 0 0 0 0,00 0,7 0,8 0,84 0,78 0,07 

08/01 0 0 0 0 0,00 0,9 1 0,92 0,94 0,05 

15/01 0 0 0 0 0,00 0,77 0,8 0,83 0,8 0,03 

22/01 0 0 0 0 0,00 0,8 0,7 0,81 0,77 0,06 

29/01 0 0 0 0 0,00 0,77 0,8 0,71 0,76 0,05 

05/02 0 0 0 0 0,00 0,99 0,8 0,91 0,9 0,10 

12/02 0 0 0 0 0,00 0,8 0,8 0,74 0,78 0,03 

19/02 0 0 0 0 0,00 0,9 0,9 0,90 0,9 0,00 

26/02 0 0 0 0 0,00 0,92 0,9 0,88 0,9 0,02 

04/03 0 0 0 0 0,00 0,87 0,78 0,75 0,8 0,06 

11/03 0 0 0 0 0,00 0,8 0,78 0,82 0,8 0,02 
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BÙN TỪ BỂ SBR NHÀ MÁY BIA
BỂ CHỨA BÙN NHÀ MÁY BIA

BỂ NÉN BÙN

KT: DxH = 1,2x3,9 + 0,57

ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG

D25 - IP67 - 4-20mmA

BƠM BÙN CHÌM

Q: 1,8-7,2 M3/H

H: 9,5-8,2 M

P: 0,75kW - 380V/50Hz

BƠM BÙN

Q: 1,2-5,4 M3/H

H: 12-20,5 M

P: 0,65kW - 380V/50Hz

BỂ PHÂN HỦY BÙN

KT: DxH = 3,6x4,3 + 1,5

SUS 304, Dtt = 0,35 x 3,2m

BƠM BÙN

Q: 1,2-5,4 M3/H

H: 12-20,5 M

P: 0,65kW - 380V/50Hz

MÔ TƠ KHUẤY

RS-485

I: 0,1 - 400 Hz

P: 2,2kW - 380V/50Hz

NHÀ Ủ PHÂN

COMPOST

Thiết bị làm sạch

Biogas (HGRPB)

Bồn chứa dung dịch

V=1000 litter - PVC

TÚI BIOGAS THÔ

KT: DxL = 2,2x4,0

HDPE dày 1,5mm + khung Inox 304

TÚI BIOGAS TINH

KT: DxL = 2,2x4,0

HDPE dày 1,5mm + khung Inox 304

MÁY THỔI KHÍ

Q: 0,35 M3.MIN

H: 5,0 M

P: 0,5kW - 380V/50Hz

MÔ TƠ KHUẤY

30-50 RPM

P: 0,2 kW - 380V/50Hz

BƠM DUNG DỊCH

Q: 1,2 - 5,4 M3/H

H: 12-20,5 M

P: 0,65kW - 380V/50Hz

MÔ TƠ KHUẤY

RS-485

I: 0,1 - 400 Hz

P: 2,2kW - 380V/50Hz

BỒN BIOGAS 8 BAR

KT: DxL = 1,8x2,5

CT3 EPOXY

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT CÓ DẦU

Q: 0.28 M3.MIN

P max: 7.2 bar - Plv: 7 bar

P: 2.2kW - 380V/50Hz

MÁY SẤY KHÍ

T: 3-10 oC

Q: 0.57 M3.MIN

P max: 7.2 bar - Plv: 7 bar

P: 2.2kW - 220V/50Hz

BỒN BIOGAS 2 BAR

KT: DxL = 1,8x2,5

CT3 EPOXY

0
I

Máy phát điện chạy Biogas

Công suất 20 kW

Công suất tiêu thụ Biogas 0.6 m³/kW

Khí thải
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SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ
MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÍCH ỨNG

XỬ LÝ BÙN HỮU CƠ THU KHÍ SINH HỌC PHÁT ĐIỆN

ĐIỆN LƯỚI

ĐIỆN LƯỚI 2
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Y£U CÇU kü thuËt:
   1- S¶n phÈm ®¶m b¶o ®é ®ång nhÊt, kh«ng khuyÕt tËt
   2- Mèi hµn ngÊu ch¾c, kÝn níc, chØ cho phÐp 1 mèi hµn däc th©n
   3- Lµm s¹ch bÒ mÆt sau gia c«ng
   4- KÝch thíc g©n t¨ng cøng tuú chän
   5- Sè lîng: 01 c¸i
   6- VËt liÖu SUS 304 - dµy 2mm - đáy dày 3mm
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Y£U CÇU kü thuËt:
   1- S¶n phÈm ®¶m b¶o ®é ®ång nhÊt, kh«ng khuyÕt tËt
   2- Mèi hµn ngÊu ch¾c, kÝn níc, chØ cho phÐp 1 mèi hµn däc th©n
   3- Lµm s¹ch bÒ mÆt sau gia c«ng
   4- KÝch thíc g©n t¨ng cøng tuú chän
   5- Sè lîng: 02 bộ
   6- VËt liÖu SUS 304 - dµy 4mm





Van 1 Van 2

Van 3

Van 4

Ghi chú:

Thiết bị làm sạch Biogas (HGRPB)

Bồn chứa dd KOH

Bồn chứa nước sạch

Bơm hóa chất

Rọ bẫy muối
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Ren D20

Ren D40
HoÆc bÝch

Ren D40
HoÆc bÝch

Ren D20

Ren D40
HoÆc bÝch

Ren D20Ren D20

Y£U CÇU kü thuËt: ¸p suÊt lµm viÖc 7 bar
   1- S¶n phÈm ®¶m b¶o ®é ®ång nhÊt, kh«ng khuyÕt tËt
   2- Mèi hµn ngÊu ch¾c, kÝn níc, chØ cho phÐp 1 mèi hµn däc th©n
   3- Lµm s¹ch bÒ mÆt sau gia c«ng
   4- KÝch thíc g©n t¨ng cøng tuú chän
   5- Sè lîng: 01 c¸i
   6- VËt liÖu thÐp CT3 s¬n Epoxy 2 mÆt - dµy 10 mm



Ren D20

Ren D40
HoÆc bÝch

Ren D40
HoÆc bÝch

Ren D20

Ren D40
HoÆc bÝch

Ren D20Ren D20

Y£U CÇU kü thuËt: ¸p suÊt lµm viÖc 3 bar
   1- S¶n phÈm ®¶m b¶o ®é ®ång nhÊt, kh«ng khuyÕt tËt
   2- Mèi hµn ngÊu ch¾c, kÝn níc, chØ cho phÐp 1 mèi hµn däc th©n
   3- Lµm s¹ch bÒ mÆt sau gia c«ng
   4- KÝch thíc g©n t¨ng cøng tuú chän
   5- Sè lîng: 01 c¸i
   6- VËt liÖu thÐp CT3 s¬n Epoxy 2 mÆt - dµy 6 mm




