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MỞ ĐẦU 
Sự cấp thiết của luận án 
Tại Việt Nam, cùng với sự phát triển về kinh tế và quá trình đô thị dân số đô thị ngày càng gia tăng. 
Sự gia tăng nhanh chóng dân cư đô thị trong khi cơ sở hạ tầng của các đô thị vẫn chưa phát triển theo 
kịp nên các đô thị đang phải đối mặt với các khó khăn về nhà ở, giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi 
trường... Trong đó các vấn đề vệ sinh môi trường liên quan tới việc không kiểm soát được phân bùn bể 
tự hoại là một trong những thách thức đối với chính quyền và người dân tại các đô thị. Với những lý 
do trên, Luận án tiến sỹ NGHIÊN CỨU NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ PHÂN BÙN BỂ PHỐT 
CHO CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM mang tính cấp thiết nhằm góp phần nghiên cứu làm rõ những cơ sở 
khoa học phục vụ công tác quản lý phân bùn bể tự hoại ở các đô thị Việt Nam. 
Nội dung chính của luận án: 
- Nghiên cứu công nghệ xử lý phối trộn phân bùn bể tự hoại và chất thải rắn hữu cơ dễ phân hủy, tạo 
sản phẩm phân vi sinh phục vụ sản xuất cây trồng. 
- Xác định các thông số công nghệ hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả xử lý và làm cơ sở phục vụ cho 
việc thiết kế, vận hành các công trình trong dây chuyền xử lý phối trộn. 
 Những đóng góp mới của luận án 
- Đưa ra được giải pháp xử lý phân bùn bể tư hoại phù hợp với điều kiện của các đô thị Việt Nam nói 
chung và cho thành phố Hà Nội nói riêng 
- Xác định được các thông số cơ bản của quá trình xử lý phối trộn phân bùn và chất thải rắn hữu cơ: tỷ 
lệ phối trộn, chế độ cấp khí,  hằng số tốc độ phân hủy  
- Ứng dụng được kết quả nghiên cứu để nâng cao hiệu quả xử lý cho nhà máy Phân hữu cơ tại Cầu 
Diễn 
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

- Đề xuất xử lý phối trộn phân bùn bể tự hoại với chất thải rắn hữu cơ tại các nhà máy chế biến 
phân hữu cơ là một trong những nghiên cứu đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam. Xử lý phối trộn 
phân bùn bể tự hoại bởi các lý do sau đây: 

+ Tận dụng và thu hồi các chất dinh dưỡng có trong phân bùn nhằm phục vụ cho nông nghiệp; 
+ Kết hợp giải quyết xử lý phân bùn tại các cơ sở xử lý chất thải rắn là một trong những phương 

thức xử lý triệt để các loại chất thải rắn phát sinh từ hoạt động đô thị; 
+ Kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng ngay trong các nhà máy xử lý chất thải rắn hữu cơ 

hiện có; 
- Cải tiến quy trình vận hành của công nghệ xử lý chất thải rắn hữu cơ có thể góp phần làm giảm 

đáng kể năng lượng, nước sạch tiêu hao của nhà máy. Đồng thời  hạn chế  việc phát sinh khí NH3 gây 
thất thoát dinh dưỡng trong sản phẩm phân vi sinh. 
Bố cục của luận án 
Ngoài phần mở đầu và kết luận – kiến nghị, luận án được cấu trúc thành ba chương chính: 
 Chương 1: Tổng quan chung về quản lý phân bùn bể tự hoại 
 Chương 2: Cơ sở lý thuyết về các quá trình phân hủy vi sinh chất thải rắn hữu cơ trong điều 
kiện hiếu khí 
 Chương 3 Nghiên cứu xử lý phối trộn phân bùn với chất thải hữu cơ trong điều kiện Việt Nam 
 Kết luận, kiến nghị  
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Chương 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ PHÂN BÙN BỂ TỰ HOẠI  
TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM 

 
1.1 Quá trình Hình thành và tính chât phân bùn bể tự hoại  

 “Phân bùn” hay chất thải bùn được định nghĩa là hỗn hợp bùn, phân và chất lỏng Hình thành từ 
các công trình vệ sinh tại chỗ, bao gồm bể tự hoại ( hoặc còn được gọi là bể tự hoại, hầm cầu). Phân 
bùn được coi là một dạng của bùn cặn  Các sản phầm bài tiết của người chứa một lượng lớn các chất 
hữu cơ. Trong khi đó phân bùn trong bể tự hoại là sản phẩm của quá trình lên men các cặn rắn từ quá 
trình bài tiết này, do vậy thành phần của phân bùn chứa một lượng lớn chất hữu cơ cũng như các loại 
vi sinh vật.  

Lượng phân bùn Hình thành trong bể tự hoại phụ thuộc vào lượng người sử dụng nhà vệ sinh.  
Thành phần hữu cơ trong bể tự hoại thay đổi tùy theo thời gian lưu giữ trong bể. Thời gian lưu 

giữ trong bể càng lâu thì các chất hữu cơ trong bể càng giảm.. 
1.2 Quản lý phân bùn bể tự hoại tại các đô thị trên thế giới  

Tại đô thị các nước phát triển các nhà vệ sinh phần lớn được nối trực tiếp với hệ thống thoát 
nước và sau đó đưa vào trạm xử lý nước thải. Trong khi đó ở các nước đang phát triển, hệ thống vệ 
sinh tại chỗ là hình thức thu nhận phân chính. Việc thu gom và vận chuyển phân bùn ở các thành phố 
thuộc các nước đang phát triển phải đối mặt với rất nhiều khó khăn chồng chất như phương tiện thu 
gom thiếu và lạc hậu, phương tiện khó tiếp cận với nhà vệ sinh, tắc nghẽn giao thông. Phân bùn sau 
thu gom thường được đổ bỏ hoặc sử dụng trực tiếp trong nông nghiệp mà không qua xử lý. Tại nhiều 
đô thị, các bãi đổ lộ thiên đặt gần khu dân cư có thu nhập thấp, điều này đã gây ra các rủi ro sức khỏe 
đối với người dân đặc biệt là trẻ em. 

Tại số quốc gia đang phát triển trong đó có Việt Nam, phân bùn bể tự hoại thường được sử 
dụng trực tiếp trong nông nghiệp mà không qua xử lý ( ví dụ như nuôi trồng thuỷ sản, trồng cây nông 
nghiệp,...) làm phân gây ô nhiễm nghiêm trọng cho nguồn nước và ô nhiễm đất. Thông qua việc sử 
dụng trực tiếp phân bùn vào nông nghiệp, các vi khuẩn gây bệnh đường ruột, tiêu chảy, các loại giun 
đũa được phát tán vào cộng đồng xử lý (tận dụng các chất dinh dưỡng trong phân bùn). Việc xử lý 
nhằm tạo ra hàng rào ngăn cách giữa mầm bệnh và con người.  

Phương pháp xử lý phân bùn có thể bằng cách kết hợp hay tách riêng với xử lý nước thải đang 
được thực hiện ở một số quốc gia như Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Achentina, Ghana, Nam Phi. 
Tại các nước phát triển, trong khu vực đô thị, toàn bộ các chất thải bỏ từ hệ thống vệ sinh theo hệ 
thống cống được tập trung tại các nhà máy xử lý nước thải lớn. Tuy nhiên việc xây dựng và vận hành 
hệ thống này rất tốn kém và yêu cầu một trình độ quản lý cao. 

Để khắc phục cản trở trên, hiện nay các phương pháp xử lý phân bùn chi phí thấp đang được nghiên 
cứu. Công nghệ xử lý phân bùn có thể kết hợp hai hay nhiều phương pháp xử lý khác nhau phụ thuộc 
vào điều kiện và mục tiêu xử lý cùng từng vùng. 

1.3 Quản lý phân bùn bể tự hoại tại Việt Nam  

Tại các đô thị Việt nam, hầu hết (85%-90%) dân số sử dụng các phương tiện vệ sinh- xử lý 
nước thải tại chỗ là nhà vệ sinh với xí tự hoại, trong đó bể tự hoại chỉ xử lý sơ bộ phần nước được thu 
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gom từ xí sau đó phần nước lẫn bùn này sẽ cùng với nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình xả trực tiếp 
ra mạng lưới cống thoát nước chung rồi sau đó chảy vào các nguồn tiếp nhận, kênh mương ao hồ tự 
nhiên. Bể tự hoại thường được xây dựng với hai hoặc ba ngăn và hiện chưa có một quy định về kích 
thước nhất định đối với bể do các hộ gia đình tự xây dựng. Phần lớn bể tự hoại của các hộ gia đình 
thường được xây ngay dưới bệ xí, nằm trong nền nhà. Bể thường được xây bằng gạch và có nắp bằng 
bê tông. 

Tại các đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ chí Minh, Đà nẵng thì ngoài công ty Môi trường là đơn 
vị công ích được giao nhiệm vụ thu gom phân bùn bể tự hoại thì còn có các công ty tư nhân cũng tham 
gia và hoạt động này. Các xe hút của tư nhân có mặt trên thị trường phần lớn có tải trọng từ 1 đến 5 
tấn, và một số rất ít xe nhỏ hơn. Khả năng hút bùn điển hình dao động từ 0,8 đến 3,2 m3, với mức 
trung bình là 2 m3.  

Trừ một số đô thị lớn hoặc có các dự án quốc tế đầu tư như Hải Phòng, Đà Nẵng, Nam Định.. đang 
triển khai xây dựng, vận hành các khu xử lý chất thải rắn trong đó có khu vực xử lý phân bùn, đại đa 
số các đô thị còn lại không có cơ sở hạ tầng để thực hiện công tác xử lý. Hiện tại phân bùn sau khi thu 
gom không được xử lý mà  đổ thải bừa bãi vào các khu đất trũng, ao cá, ruộng lúa...mà không qua xử 
lý. Điều này gây nên hậu quả là những chất gây ô nhiễm từ phân bùn đang được lan truyền và thâm 
nhập vào nguồn nước mặt, nước ngầm cũng như thực phẩm mà con người sử dụng, gây nguy hiểm cho 
sức khỏe cộng đồng.   

1.4  Kết luận chương I 
1. Hiện nay tại Việt Nam việc quản lý phân bùn bể phốt vẫn chưa được chú trọng. Hầu như chưa có đô 
thị nào có biện pháp quản lý và xử lý phù hợp. Tại Hà Nội, một trong những vấn đề môi trường đang 
được chú ý là quản lý phân bùn bể tự hoại. Hiện nay Hà Nội đã có một số đơn vị thu gom phân bùn bể 
tự hoại, tuy nhiên do chưa có cơ sở thu gom và xử lý nên lượng phân bùn sau khi thu gom bị đổ thẳng 
ra môi trường, trồng cây nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ... một lượng nhỏ được đưa đi xử lý tại nhà 
máy vi sinh Cầu Diễn. Tuy nhiên, hệ thống xử lý hiện nay mới chỉ ở bước xử lý sơ bộ, chất lượng vệ 
sinh của sản phẩm sau xử lý chưa được đảm bảo. Do vậy, hiện nay cần phải có một hệ thống thu gom 
và công nghệ xử lý phù hợp hơn với điều kiện của Hà Nội 

2- Với đặc điểm là một nước nông nghiệp, việc tái sử dụng phân bùn bể tự hoại là rất phổ biến 
ở Việt Nam, nhưng phần lớn phân bùn không được sử dụng đúng cách, không đảm bảo an toàn vệ sinh 
môi trường.  

3. Trên thế giới hiện có nhiều phuơng pháp xử lý phân bùn bể phốt, nhưng các phương pháp để 
có thể ứng dụng vào Việt Nam phải đảm bảo các tiêu chí về kinh tế, vệ sinh, khả năng tái sử dụng.  

 

 

 

 

 

 

F
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Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY SINH HỌC CHẤT THẢI RẮN 
HỮU CƠ TRONG ĐIỀU KIỆN HIẾU KHÍ 

 
Khi xử lý phối trộn bùn tự hoại với chất thải rắn hữu cơ, hỗn hợp tạo thành ở dạng rắn. Do vậy cơ sở 
lý thuyết của quá trình phân hủy sinh học hiếu khí hỗn hợp được coi như tương tự quá trình xẩy ra với 
chất thải rắn hữu cơ. 
 
2.1.   Nguyên liệu và yêu cầu sản phẩm của quá trình ủ phối trộn chất thải rắn hữu cơ với phân 
bùn bể tự hoại 
2.1.1 Nguyên liệu của quá trình ủ 
Chất thải rắn hữu cơ 

Chất thải rắn hữu cơ có nguồn gốc chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt. Nguồn tạo thành chủ yếu từ 
các khu dân cư, cơ quan, trường học, các trung tâm dịch vụ, thương mại. Chất thải rắn sinh hoạt có 
thành phần bao gồm kim loại, sành sứ thủy tinh, gạch ngói vỡ, đất đá, cao su, chất dẻo, thực phẩm dư 
thừa hoặc quá hạn sử dụng, xương động vật, tre gỗ, lông gà vịt, giấy, rơm rạ, xác động vật, vỏ rau 
quả...  
Phân bùn bể tự hoại 

Là sản phẩm của quá trình phân hủy sơ bộ các sản phẩm bài tiết của người nên trong phân bùn có 
chứa nhiều thành phần hữu cơ và các loại vi sinh vật gây bệnh (xem thêm chương 1).  
2.1.2 Yêu cầu chất lượng phân vi sinh  
Chất lượng phân vi sinh được đánh giá dựa trên 4 nhân tố như sau: 
- Mức độ lẫn tạo chất (thủy tinh, plastic, đá, kim loại nặng, chất thải hóa học, thuốc trừ sâu…) 
- Nồng độ các chất dinh dưỡng (dinh dưỡng đa lượng N, P, K; dinh dưỡng trung lượng Ca, Mg, S; 
dinh dưỡng vi lượng Fe, Zn, Cu, Mn, Mo, Co, Bo.) 
- Mật độ vi sinh vật gây bệnh (thấp ở mức không ảnh hưởng có hại tới cây trồng) 
- Độ ổn định (độ chín, hoai) và hàm lượng chất hữu cơ (độ ổn định liên quan tới nhiệt độ, độ ẩm và 
nồng độ oxygen trong quá trình chế biến phân vi sinh; độ ổn định thường tỷ lệ nghịch với hàm lượng 
chất hữu cơ, khi thời gian ủ phân vi sinh kéo dài, độ ổn định của phân vi sinh sẽ tăng đi đôi với hàm 
lượng chất hữu cơ trong phân vi sinh giảm) 
2.2.   Khái niệm cơ bản về quá trình chuyển hóa sinh học hiếu khí   
Quá trình phân hủy hiếu khí là quá trình chuyển hóa sinh hóa các hợp chất hữu cơ trong điều kiện có 
oxy với sự tham gia của các vi sinh vật hiếu khí. Sản phẩm của quá trình này là khí CO2, nước và các 
sản phẩm trung gian khác. 
Trong quá trình phân hủy chất thải rắn hữu cơ, đầu tiên các hợp chất hữu cơ phức tạp được phân hủy 
thành các chất đơn giản hơn. Các hợp chất của nitơ và các bon lần lượt được phân hủy thành CO2, 
NH4, axits hữu cơ và nitơ phân tử.  
Quá trình đó có thể biểu diễn như sau: 

+ Đối với các hợp chất của Nitơ: 
Protein → Peptides →     Aminoaxit→    Các hợp chất của amon →     Nitơ phân tử.   

+ Đối với các hợp chất của Cácbon: 
Hydratcacbon →  phân tử đường → axit hữu cơ→ CO2 và nước.  



 5

Sau khi các hợp chất hữu cơ được phân giải, các chất trung gian tiếp tục được vi sinh vật tiêu thụ 
và chuyển hoá thành CO2,, NO2. Sự ổn định của chất thải được hoàn thiện thông qua các phản ứng trao 
đổi chất của vi sinh vật hình thành trong quá trình này. Song song với các quá trình chuyển hoá chất 
hữu cơ, quá trình phân hủy hiếu khí chất thải rắn hữu cơ cũng xảy ra quá trình khoáng hoá (Sắt, canxi, 
phốt pho…) và cuối cùng tạo ra mùn. 

 
2.3 Cơ chế của quá trình phân hủy hiếu khí chất thải rắn hữu cơ [1], [20] 

Quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ có trong chất thải hữu cơ khi ta tiến hành ủ chất thải 
xảy ra rất mạnh ngay trong ngày thứ hai của quá trình ủ. Đây là những quá trình xảy ra rất phức tạp vì 
trong cùng một thời gian xảy ra hàng loạt các quá trình phân giải khác nhau, đan chéo nhau. Tất cả các 
quá trình này đều thực hiện bởi enzym của vi sinh vật có trong khối ủ. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cơ chế quá trình phân giải hợp chất hữu cơ 

2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy hiếu khí chất thải rắn hữu cơ  [21],  
Nhiệt độ và thời gian  
 Độ ẩm 
Ảnh hưởng của pH 
 Độ thoáng khí và phân phối Oxy 
 

Chất đa phân tử 
Protein 
Polvsaccharid Chất đa phân tử 

Phân hoá ( enzym) 

Peptid  
Đường 3 hoặc đường 4 

Acid amin 
Đường 2 hoặc 
đường 1

Chất Oligomer  
( Nhỏ hơn 4 phân tử) 

Vi sinh vật hấp thụ 

Chất đơn giản  
( 2 hoặc 1 phân tử) 

Phân hoá ( enzym) 
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 Đặc trưng hóa học của vật liệu ủ: C/N, P, K 
 Kích thước vật liệu ủ  
Thành phần sinh vật trong đống ủ 
2.5 Động học của quá trình phân hủy hiếu khí chất thải rắn hữu cơ 

Trong quá trình xử lý chất thải rắn hữu cơ, hệ không đồng nhất là hệ thống chủ yếu.  quá trình 
phân hủy chất thải rắn hữu cơ bao gồm nhiều quá trình nối. Ngoài quá trình chuyển hóa chất hữu cơ 
dưới tác động của vi sinh vật, còn có các quá trình 

- Chuyển oxy (trong không khí) vào các khoảng trống giữa các phần tử 
- Vận chuyển oxy từ pha khí sang pha lỏng và vận chuyển qua các ranh giới pha. 
- Vận chuyển oxy qua lớp bên ngoài của chất nền 
- Vận chuyển oxy vào  trong tế bào sinh vật, nấm, … 

2.6. Cân bằng vật chất trong quá trình ủ hiếu khí: 
Theo Định luật bảo toàn khối lượng, cân bằng khối lượng của một quá trình có thể được mô 

tả theo phương trình sau: 
   SAi = SBj        

Trong đó:      S  là khối lượng 
          Ai là các sản phẩm trung gian được sử dụng trong quá trình 
  Bj là các sản phẩm và các chất thải bỏ được tạo ra trong quá  trình 

Nếu xét cả tới cân bằng về mặt năng lượng thì ta có phương trình sau: 
SAi + SCk = SBj + SDl    

Trong đó:   Ck là năng lượng trong sản phẩm trung gian và năng lượng được tiêu thụ bởi quá trình. 
        Dl là năng lượng trong sản phẩm và năng lượng được tạo                     thành bởi quá 

trình.  
Khi phân tích một hệ thống thì cần phải xác định được sự liên kết giữa các chất với các quá 

trình. Mỗi một chất đều có một quá trình tạo thành xác định.  
- Để xem xét sự biến đổi thành phần và khối lượng của hệ thống, người ta thể đánh giá thông 

qua các số liệu trong các tài liệu (các thông tin sẵn có), hoặc xác định bằng các phép đo, hoặc thông 
qua sự kết hợp của tất cả các phương pháp này. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

QUÁ TRÌNH 

COMPOST 

Không khí khô ra 

Hơi nước  

Ranh giới 
nhiệt động 

Sản phẩm 
compost 

Dung dịch nước 

Không khí khô vào 

Chất nền 

Các chất 
bổ sung 
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Các yếu tố trong quá trình ủ vi sinh hiếu khí 

Để cân bằng được sự biến đổi về lượng của các yếu tố trong quá trình ủ, ta cần dịnh lượng được các 
yếu tố trong quá trình thông qua các số liệu nghiên cứu và phân tích thí nghiệm.  
 

KẾT LUẬN CHƯƠNG II 
1. Quá trình ủ phối trộn phân bùn với  chất thải rắn hữu cơ được giả thiết là tương tự quá trình phân 
hủy sinh học chất thải rắn. Quá trình phân hủy này được diễn ra trong điều kiện hiếu khí  sẽ cho sản 
phẩm cuối cùng là các mùn hữu cơ ở trạng thái ổn định sinh học. Các mùn này mang bản chất ổn định 
sinh học nên có thể sử dụng trực tiếp làm tăng độ phì của đất. Mùn được tạo thành chứa lượng chất 
hữu cơ đã được ổn định, cây trồng dễ hấp thụ nên có thể sử dụng được trong nông nghiệp. 
2. Thành phần các loại vi sinh vật trong đống ủ rất đa dạng và quan trong trong quá trình tạo ra các 
mùn hữu cơ. Hiệu quả của quá trình phân hủy sinh học hiếu khí chất thải phụ thuộc vào nhiều yếu tố: 
độ ẩm, nhiệt độ đống ủ, tỷ lệ C/N, tốc độ thổi khí, thành phần của các nguyên liệu ủ... 
3 Phương trình động học của quá trình phân hủy hiếu khí được Haug xây dựng trên cơ sở lý thuyết của 
Monod. Trong phương trình này các thông số của quá trình phân hủy được lượng hóa và mô tả bằng 
phương trình toán học. 
4. Thông qua phân tích dòng luân chuyển vật chất (MFA), có thể sơ bộ đánh giá được khả năng tái sử 
dụng các thành phần dinh dưỡng có trong phân bùn và rác hữu cơ, đồng thời là cơ sở để đề xuất các 
giải pháp cải tiến vận hành nâng cao hiệu quả xử lý 
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Chương 3: NGHIÊN CỨU XỬ LÝ PHỐI TRỘN PHÂN BÙN VỚI CHẤT THẢI HỮU CƠ 

TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ CẦU DIỄN 

3.1.  Mục đích thí nghiệm 

Việc ủ phối trộn phân bùn bể tự hoại với chất thải hữu cơ như đã trình bày ở Chương I sẽ vừa tận 

dụng được chất dinh dưỡng có trong phân bùn và vừa đảm bảo chất lượng vệ sinh của sản phẩm sau 

khi ủ. Tuy nhiên, quá trình ủ hiếu khí như đã trình bày ở Chương II chịu tác động mạnh của độ ẩm 

đống ủ cũng như lượng oxy cung cấp.  

Việc phối trộn phân bùn bể phốt với chất thải rắn hữu cơ sẽ làm giảm lượng nước cần bổ sung 

trong quá trình ủ. Nhưng nếu chúng ta trộn quá nhiều phân bùn thì có khả năng làm gia tăng độ ẩm 

trong đống ủ, gây ảnh hưởng xấu cho quá trình ủ. Ngược lại, nếu chúng ta trộn quá ít thì lượng phân 

bùn xử lý được sẽ giảm đi hoặc yêu cầu tăng diện tích bể ủ hoặc độ ẩm không đủ vẫn phải bổ sung 

thêm nước vào đống ủ, tất cả các vấn đề trên đều dẫn đến tốn kém về kinh phí, hiệu quả kinh tế của 

quá trình xử lý không cao. 

Do vậy, tác giả đã tiến hành các thí nghiệm trên bể ủ  nhằm xác định tỷ lệ tối ưu khi phối trộn 

phân bùn bể tự hoại với chất thải hữu cơ trong điều kiện Việt Nam. 

 Sau khi tỷ lệ phối trộn đã được xác định, tiếp tục thí nghiệm lần 2 được tiến hành với tỷ lệ phối 

trộn tối ưu đã xác định nhưng chế độ thổi khí thay đổi. Mục đích của lần thí nghiệm thứ hai này để xác 

định chính xác chế độ thổi khí tối ưu cho quá trình ủ. Đợt thí nghiệm thứ hai này được thực hiện tại 

các mô hình thùng ủ, mô hình bể ủ và nhà ủ thực tế ở nhà máy. 

Quá trình biến đổi các chất hữu cơ trong đống ủ chịu sự tác động mạnh của các vi sinh vật. Các vi 

sinh vật xử lý chất hữu cơ với tốc độ tỷ lệ thuận với tốc độ tăng trưởng của chúng. Với một quá trình ủ 

đã được kiểm soát các yếu tố như lượng oxy cung cấp, độ ẩm, nhiệt độ thì việc xác định phương trình 

động học sẽ giúp cho việc dự báo, đánh giá hiệu quả xử lý sinh học của quá trình ủ với mỗi thời điểm 

khác nhau.  

3.2 Mô hình thí nghiệm 

 Mô hình bể ủ 

Mô hình được xây dựng với kết cấu chủ yếu là gạch. Mô hình gồm 2 khối nhà ủ có chiều cao 1,5 

m, tường trát vữa xi măng mác 75 dày 1,5cm. ở sàn mỗi khối nhà ủ là 2 rãnh phân phối khí được xây 

bằng gạch, nối với đường ống dẫn khí từ quạt gió đặt phía sau. Toàn bộ mô hình được che bằng mái 

tôn để tránh mưa nắng. Phục vụ việc chuẩn bị vật liệu ủ cho mô hình là sân trộn và sân phơi bùn.  

Sân trộn có diện tích khoảng 3 m2 đặt phía trước mô hình, sân được đổ bê tông, láng vữa xi măng 

chống thấm và có rãnh thoát nước. 

Sân phơi bùn đặt bên cạnh mô hình, có chiều cao 1m, rộng 1m2, làm nhiệm vụ giảm thể tích nước 

trong phân bùn.  
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Mô hình thùng ủ 

Mô hình được làm bằng tôn hoa, cấu tạo Hình trụ tròn, sơn 2 nước chống rỉ. Cửa nạp vật liệu 

được đặt phía trên của thùng, cấu tạo của dạng bán nguyệt, cửa mở bằng bản lề. Xung quanh cửa có 

gioăng cao su để tránh rò rỉ khí.  Bên thành của mô hình, có cửa để lấy mẫu rác đi phân tích. 

Bên cạnh cửa có đặt đường ống thoát khí, đường ống này được nối với thiết bị đo lưu lượng khí 

và nối với ống cao su để có thể thu khí phục vụ phân tích . 

3.3 Nội dung thí nghiệm 

Thí nghiệm xác định tỷ lệ phối trộn tối ưu 

Bùn được đem phối trộn gồm có 2 loại: bùn lấy từ bể thu gom của Nhà máy chế biến phân vi sinh 

Cầu Diễn và bùn đã được tách nước sơ bộ ở sân phơi bùn. Các tỷ lệ phối trộn rác/bùn được lựa chọn 

gồm có tỷ lệ 1/0, tỷ lệ 2/1, 3/1, 4/1 và 5/1.   

Thí nghiệm xác định chế độ thổi khí tối ưu 

Quá trình thí nghiệm xác định tỷ lệ phối trộn đã xác định được tỷ lệ phối trộn tối ưu giữa chất thải 

rắn và phân bùn bể tự hoại trong điều kiện thổi khí không thay đổi trong suốt thời gian ủ.  

Căn cứ trên lý thuyết về quá trình ủ hiếu khí chất thải rắn hữu cơ và các chế độ thổi khí đã được 

áp dụng tại Nhà máy vi sinh Cầu Diễn, tác giả đã đưa ra 4 chế độ thổi khí sẽ áp dụng trong thí nghiệm 

này, các chế độ này được thể hiện trong bảng 3. 

Bảng 3. Chế độ thổi khí áp dụng trong các thí nghiệm 

 Chế độ 1 Chế 

độ 2 

Chế độ 3 Chế độ 4 

Giai đoạn 1 4,5 ngày với Q 23 

ngày 

với Q 

4 ngày với Q 4 ngày với Q 

Giai đoạn 2 6,5 ngày với 0,85Q 6 ngày với 0,8Q 6 ngày với 0,8Q 

Giai đoạn 3 8  ngày với 0,7Q 11  ngày* với 0,7Q 11  ngày** với 

0,7Q Giai đoạn 4 2 ngày với 0,55Q 

Ghi chú: 

Q=65m3 khí/m3 rác/h 

 * Thổi khí gián đoạn 4h/ca làm việc 

** Thổi khí gián đoạn, 1 ca thổi – 1 ca ngừng 

3.3.3 Nguyên liệu thí nghiệm 

Nguyên liệu ủ phối trộn sử dụng trong các thí nghiệm có 2 loại vật liệu chính: 

- Bùn lấy từ các xe thu gom hàng ngày của nhà máy chế biến phân vi sinh Cầu diễn 

- Chất thải rắn được sử dụng để sản xuất phân vi sinh tại Nhà máy, gồm có chất thải rắn thu 

gom từ các chợ của nội thành Hà Nội và chất thải rắn sinh hoạt thu gom từ khu vực dân cư xung quanh 

nhà máy 
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3.4  Phương pháp lấy mẫu và phân tích trong các thí nghiệm 

Lấy mẫu tại 3 vị trí khác nhau trong đống ủ : vị trí bề mặt đống ủ, vị trí tâm đống ủ và vị trí gần 

đáy. Trộn đều 3 mẫu này với nhau. 3.5 Kết quả thí nghiệm và thảo luận 

3.5.1  Thí nghiệm xác định tỷ lệ phối trộn tối ưu 

Trong số các tỷ lệ phối trộn thì 2/1 là tỷ lệ phối trộn có sự biến đổi chất lượng kém nhất. Do hàm 

lượng nước trong hỗn hợp ủ lớn, dẫn đến trong những ngày đầu của quá trình ủ xuất hiện lượng nước 

rác khá lớn làm cho độ ẩm hỗn hợp giảm mạnh. Nhưng tuy độ ẩm giảm mạnh nhưng lượng nước còn 

lại trong đống ủ vẫn khá lớn, kéo theo làm quá trình phân hủy hiếu khí bị kìm hãm và phản ứng kỵ khí 

xuất hiện làm cho độ ẩm trong đống ủ giảm chậm, nhiệt độ đống ủ tăng lên rất chậm so với các tỷ lệ 

phối trộn khác. 

Tỷ lệ 1/0 và 5/1 khá gần nhau về sự biến đổi của các chỉ tiêu, nguyên nhân do 2 tỷ lệ này có thành 

phần chất thải rắn khá tương đương, lệch nhau ít. Vào các ngày thứ 12 của quá trình ủ, độ ẩm của hỗn 

hợp xuống thấp, không thuận lợi cho quá trình chuyển hóa sinh học diễn ra chậm làm nhiệt độ trong 

đống ủ giảm mạnh. 

Tỷ lệ 3/1 có độ ẩm ban đầu của đống ủ cũng khá cao (trên 57%) do vậy nhiệt độ trong đống ủ cũng đạt 

cực đại chậm hơn so với tỷ lệ 4/1, đống thời thời gian duy trì nhiệt độ cực đại này cũng không lâu. 

Tỷ lệ 4/1 có diễn biến các thông số khá thuận lợi. Nhiệt độ đạt ngưỡng cực đại vào ngày thứ 3 của quá 

trình ủ, nhiệt độ đống ủ duy trì lớn hơn 600C trong hơn 6 ngày rất thuận lợi cho việc tiêu diệt vi khuẩn 

gây bệnh. Vào thời gian cuối của quá trình ủ, tuy độ ẩm trong đống ủ cũng giảm nhiều nhưng vẫn đảm 

bảo củ nước cho phản ứng của các vi sinh vật diễn ra thuận lợi.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy với tỷ lệ phối trộn rác:phân bùn là 4/1 đảm bảo quá trình ủ ổn định do 

vậy tỷ lệ này sẽ được lựa chọn để thực hiện thí nghiệm xác định chế độ thổi khí tối ưu. 

3.5.2  Thí nghiệm xác định chế độ thổi khí tối ưu 

Căn cứ vào tỷ lệ phối trộn tối ưu đã xác định ở thí nghiệm trên là 4/1, đợt thí nghiệm này thực hiện với 

các tỷ lệ phối trộn gần với tỷ lệ trên là 3/1, 4/1 và 5/1 trong các chế độ thổi khí khác nhau vào hai mùa 

đông và mùa hè 

Căn cứ vào kết quả thí nghiệm thay đổi các chế độ thổi khí khác nhau vào các mùa khác nhau đặc 

trưng cho khí hậu miền bắc trong năm (mùa đông và mùa hè) nhận thấy: 

- Với chế độ thổi khí giống như hướng dẫn của nhà sản xuất, nhiệt độ trong đống ủ đạt được nhiệt độ 

cao nhất với tỷ lệ phối trộn 4/1. Vào mùa hè, với tỷ lệ phối trộn này nhiệt độ trong đống ủ có thể duy 

trì ở mức trên 600C trong 8 ngày là dài nhất trong các tỷ lệ phối trộn. Sự suy giảm TVS trong lần thí 

nghiệm này diễn ra  
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khá mạnh so với 2 tỷ lệ phối trộn 3/1 và 5/1. Riêng độ ẩm của đống ủ trong mùa đông có những giai 

đoạn xuống dưới 30% với tỷ lệ phối trộn 3/1 và 5/1. Tuy có tỷ lệ 4/1 vẫn đảm bảo yêu cầu về độ ẩm 

cần thiết. 

- Với chế độ thổi khí liên tục hiện đang áp dụng tại nhà máy, tại giai đoạn đầu các chỉ tiêu biến động 

không có gì sai khác nhiều so với khi vận hành theo chế độ nhà sản xuất hướng dẫn, nhưng từ ngày 

thứ 7 thì nhiệt độ, độ ẩm trong đống ủ giảm mạnh. Điều này xảy ra do lúc này lượng không khí cấp 

vào lớn hơn lượng không khí mà đống ủ yêu cầu, do vậy lượng khí dư đã gây ra mất hơi nước do bay 

hơi, thất thoát nhiệt trong đống ủ. Như vậy cần bổ sung thêm nước để đảm bảo độ ẩm cần thiết cho 

quá trình ủ. 

- Với chế độ thổi khí thứ 3 (dựa trên hướng dẫn của nhà sản xuất, điều chỉnh thổi khí gián đoạn nửa 

ca): Các chỉ tiêu nhiệt độ, độ ẩm, tỷ lệ C/N đều có diễn biến khá tốt. Hiệu quả quá trình phân hủy chất 

hữu cơ thể hiện qua sự dao động của chỉ tiêu TVS nói chung là tốt. Nhưng trong số 3 tỷ lệ phối trộn thì 

tỷ lệ 4/1 có sự dao động nhiệt độ khá tốt. Với tỷ lệ phối trộn này nhiệt độ trong đống ủ đạt giá trị tối 

cao khá nhanh và duy trì nhiệt độ >600C trong mùa đông kéo dài 6 ngày, đảm bảo đủ thời gian tiêu 

diệt vi khuẩn gây bệnh ngay cả trong điều kiện khí hậu không tốt cho quá trình ủ (nhiệt độ mùa đông 

xuống thấp). 

- Với chế độ thổi khí thứ 4 (dựa trên hướng dẫn của nhà sản xuất, điều chỉnh thổi khí gián đoạn 1 ca): 

các chỉ tiêu đều có sự biến động khá thuận lợi, nhưng đến giai đoạn cuối của quá trình ủ khi giảm 

cường độ thổi khí xuống theo kiểu gián đoạn1 ca cấp khí và 1 ca nghỉ, do khoảng thời gian giữa hai 

lần thổi khí kéo dài quá nên lượng oxy dự trữ trong khoảng không gian giữa các vật liệu ủ không còn  

 

đủ cung cấp cho quá trình hoạt động của vi khuẩn hiếu khí, do vậy có những thời điểm tại các khu vực 

bên trong đống ủ sẽ xẩy ra sự thiếu khí gây kìm hãm cho quá trình phân hủy hiếu khí, nhưng thời gian 

này không dài mà ngay sau ca làm việc tiếp theo chế độ hiếu khí sẽ được phục hồi nên trong chế độ 

thổi khí này hiệu quả chuyển hóa TVS dao động chậm hơn so với chế độ thổi khí 3 

3.5.3  So sánh giữa phân vi sinh hiện đang sản xuất tại Cầu Diễn với phân vi sinh sản xuất theo  tỷ 

lệ phối trộn và chế độ thổi khí đã lựa chọn 

Thí nghiệm được thực hiện với các tỷ lệ phối trộn giữa rác thải sinh hoạt và bùn bể tự hoại là 4/1. 

Hỗn hợp bùn và rác được đưa vào ủ trong 21 ngày  và được cấp khí bằng quạt gió với các chế độ thổi 

khí khác nhau: 

Nhà ủ 1: Thổi khí theo chế độ hiện đang áp dụng tại nhà máy sản xuất phân vi sinh Cầu Diễn: Thổi 

liên tục với lưu lượng Q =65m3 khí/m3 rác-h 

Nhà ủ 2: Thổi khí theo chế độ dựa trên hướng dẫn của nhà sản xuất nhưng có một số điều chỉnh theo 

các giai đoạn  
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Nhận xét:  

- Tại nhà ủ 1 nhiệt độ trong đống ủ có mức tăng nhiệt độ chậm hơn so với đống ủ tại nhà ủ 2. Nhiệt độ 

đống ủ tại nhà ủ 2 đạt giá trị trên 600C trong vòng 8 ngày (từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 11), nhưng đống 

ủ nhà ủ 1 chỉ kéo dài khoảng nhiệt độ trên 600C trong vòng 5 ngày. Đồng thời nhiệt độ cực đại trong 

đống ủ tại nhà ủ 2 có giá trị lớn hơn đống ủ tại nhà ủ 1. Điều này có nguyên nhân do  từ ngày thứ 4, 

nhà ủ 1 có cường độ thổi khí mạnh hơn nhà ủ 2 trong khi nhu cầu oxy trong thời kỳ này vẫn đủ với chế 

độ thổi khí ở nhà ủ 2. Kết quả, nhà ủ 1 bị thất thoát nhiệt, làm nhiệt độ trong đống ủ giảm. 

- Độ ẩm của đống ủ tại nhà ủ 1 và 2 thời gian đầu có sự thay đổi  khá giống nhau. Tuy nhiên đến giai 

đoạn cuối do nhà ủ 1 có cường độ thổi khí lớn hơn nhiều so với yêu cầu nên không những gây ra mất 

nhiệt mà còn làm mất hơi ẩm trong đống ủ. 

- Khả năng làm giảm hàm lượng chất hữu cơ dễ bị phân hủy trong nhà ủ 1 đạt khoảng 25%, trong khi 

nhà ủ 2 hiệu quả này đạt 42%   

3.6.   Nghiên cứu phương trình động học quá trình ủ sinh học 

Căn cứ công thức 2.32 đã nêu ở chương 2, ta có có phương trình động học tổng quát của quá trình ủ 

sinh học. 

Để xác định sự phát triển của sinh vật trong quá trình ủ sinh học chất thải rắn hữu cơ, trong luận án 

này tác giả sử dụng phương pháp xác định lượng CO2 phát sinh trong thùng ủ làm cơ sở tính toán. 

Lượng CO2 chênh lệch giữa lượng CO2 đầu vào (CO2 của không khí) chính là lượng CO2 phát sinh do 

quá trình hô hấp của các vi sinh vật. Để xác định hiệu quả xử lý của quá trình, thông số TVS sẽ được 

sử dụng làm thông số tính toán. 
Trong quá trình phân huỷ, vi sinh vật hiếu khí sẽ sử dụng oxy làm chất oxy hoá và thải ra CO2.  

Sử dụng công thức ở chương 2 ta có 

1
1

1

2 2
2(2, 0 )(4, 62 / ày)( 240 / ) 2, 22 / ày

g ii
g

g

P PC CdF AD AD
dt

dF cm cm ng mg l cm mgO ng
dt

δ δ
⎛ ⎞−⎛ ⎞−

= − = − ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

= − − − =

 

Cứ 1cm2 bề mặt chất rắn thì tương đương với 1 x 0,05=0,05cm3 thể tích, như vậy ta có trọng lượng 

của khối chất rắn này là 0,05 x 1,18=0,059g.  

Như vậy lượng chất rắn bay hơi là VS=0,059x 0,6x0,5=0,0177g 

Như vậy mật độ  oxy cần thiết: 

2
2, 22 125, 42 / S ày

0,0177
dF mgO gV ng
dt

= = −  

Thí nghiệm xác định thông số động học của quá trình ủ được thực hiện trên mô hình thùng ủ. Trước 

khi thí nghiệm, mô hình được kiểm tra kỹ độ kín khít nhằm đảm bảo không có sự xâm nhập của không 

khí từ bên ngoài không qua kiểm soát làm sai lệch kết quả thí nghiệm. 
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Dựa trên sự biến đổi TVS trong đống ủ, sự tiêu hao CO2 trong đống ủ, sử dụng công cụ là chương 

trình excel ta có thể xác định được phương trình động học của quá trình ủ như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 Sự biến đổi đường cong động học của quá trình ủ sinh học   

Sử dụng phương pháp hồi quy với độ lệch và xử lý số liệu bằng excel, luận án đã đưa ra được phương 

trình phân huỷ động học: y = 0.0076 e-0.0759.t 

Như vậy hằng số K của quá trình là k=0,0759 

3.7 Kết  luận chương 3 

1- Kết quả thí nghiệm phân tích cho thấy với tỷ lệ phối trộn chất thải rắn/phân bùn là 4/1 thì hiệu quả 

phân hủy chất hữu cơ bay hơi (TVS) đạt được tới 70%, độ ẩm trong suốt quá trình ủ luôn duy trì nằm 

trong giá trị tối ưu ( nằm trong khoảng từ 35-57%), do vậy không cần thiết phải bổ sung nước để duy 

trì độ ẩm, điều này đã giúp giảm lượng nước cấp bổ sung vào các bể (229,5 lít/tấn vật liệu ủ) 

2 – Cũng với tỷ lệ phối trộn này, tỷ lệ các bon và ni tơ (C/N) luôn được duy trì trong  khoảng từ 16-24 

khi ở chế độ thổi khí gián đoạn (chế độ thổi khí 3) 

3- Kết quả thực nghiệm cũng cho thấy chế độ thổi khí gián đoạn (chế độ thổi khí 3) mang tính ưu việt 

hơn chế độ thổi khí do nhà sản xuất cung cấp bởi: 

- Chế độ thổi khí ban đầu của nhà máy là chế độ được thiết lập tự động dựa trên các thông số phân tích 

tự động về nhiệt độ, lượng oxy trong đống ủ hoặc theo chế độ đặt ra của nhà sản xuất. Hiện tại, do 

toàn bộ hệ thống sensor quan trắc nhiệt độ và oxy đều đã hỏng nên  không thể sử dụng chế độ tự động 

để điều khiển. Nhà máy hiện cũng không áp dụng chế độ làm việc do nhà sản xuất đặt ra mà thực hiện 

chế độ mở quạt liên tục. Việc mở quạt liên tục trong suốt quá trình ủ gây ra tình trạng tại một số giai 

đoạn lượng khí cung cấp lớn hơn khả năng tiêu thụ của vi sinh vật kéo theo tình trạng làm mất độ ẩm, 

nhiệt trong đống ủ. Thất thoát nhiệt làm giảm nhiệt độ trong đống ủ, kéo theo hiệu quả xử lý vi sinh 

y = 0.0076e -0.0759x 
R2 = 0.9518
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vật và vi khuẩn gây hại của phân vi sinh thành phẩm giảm. Việc thất thoát độ ẩm kéo theo yêu cầu bổ 

sung độ ẩm bằng cách bơm thêm nước sạch. Việc sử dụng chế độ thổi khí mới ngoài lợi ích tiết kiệm 

điện năng do giảm thời gian cũng như công suất của quạt, còn có việc tiết kiệm điện năng cho quá 

trình bơm nước.  

- Nhận thấy chế độ thổi khí gián đoạn duy trì được nhiệt độ trên 600C trong 6 ngày, nhiệt độ cực đại 

đạt gần giá trị 700C. Theo các nghiên cứu về khả năng chống chịu của vi sinh vật với nhiệt độ cao, ta 

có thể thấy phần lớn vi khuẩn và ký sinh trùng gây bệnh đã bị tiêu diệt. Điều này làm tăng chất lượng 

của phân hữu cơ thành phẩm về mặt vi sinh. 

                           

KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 

I. Kết luận 

 Kết quả nghiên cứu trên cho phép rút ra một số kết luận: 

1) Hầu hết các đô thị Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng hiện chưa có hệ thống quản 

lý phân bùn đồng bộ và hoàn chỉnh. Phân bùn sau khi thu gom thường được sử dụng trực tiếp 

trong nông nghiệp hoặc xả bừa bãi mà không qua xử lý. 

Xử lý phối trộn phân bùn và rác thải hữu cơ thể hiện được nhiều ưu việt đặc biệt trong điều kiện 

Việt Nam 

2) Quá trình phân hủy hỗn hợp bùn bể tự hoại và chất thải rắn hữu cơ trong điều kiện hiếu khí chịu 

ảnh hưởng của các yếu tố nhiệt độ, thời gian, độ ẩm, độ pH, chế độ thổi khí, đặc trưng hóa học của 

vật liệu ủ, tỷ lệ C/N... Trong đó chế độ thổi khí, độ ẩm, tỷ lệ C/N được coi là những yếu tố sinh 

thái quyết định nhất tới quá trình phân hủy. 

3) Kết quả nghiên cứu cũng xác định được hằng số tốc độ phân hủy của quá trình xử lý phối trộn qua 

phương trình động học: y = 0,0076 e-0.0759.t  

4) Với tỷ lệ phối trộn rác/bùn tối ưu đã được xác định là 4/1 thì để với công suất xử lý rác thải hữu cơ 

hiện tại của Cầu Diễn (140 tấn/ngày) sẽ xử lý được 53 tấn phân bùn/ngày. Như vậy lượng phân 

bùn này chưa đủ để đáp ứng yêu cầu của thành phố Hà Nội. Do đó trong tương lai, Hà Nội cần có 

kế hoạch đầu tư thêm nhà máy xử lý phân bùn bể tự hoại cho mình. 

II. Kiến nghị 

Trên cơ sở các kết luận trên, tác giả cũng đưa ra một số kiến nghị: 

- Với hệ thống xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp ủ vi sinh đang được xây dựng tại khu 

liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn, Công ty Môi trường đô thị cần có các công trình phụ trợ để có 

thể triển khai ủ phối trộn phân bùn bể tự hoại và chất thải rắn hữu cơ tại đây. 

- Để có thể đảm bảo xử lý toàn bộ lượng phân bùn thu gom được, thành phố Hà Nội cần có kế hoạch 

đầu tư xây dựng thêm các nhà máy xử lý phân bùn bể tự hoại. 
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- Để tránh việc ô nhiễm môi trường và lắng cặn tại các kênh mương đường ống thoát nước xảy ra do 

việc không thông hút bể tự hoại thường xuyên, trong tương lại nhà nước cần đưa ra chương trình quản 

lý bể tự hoại một cách có hệ thống để đảm bảo bể tự hoại được thông hút đúng theo chu kỳ làm việc. 

- Ngoài ra, cũng cần có thêm các điều tra thông tin chi tiết về số lượng bể tự hoại trên địa bàn thành 

phố, kích thước và số ngăn trong bể, số người sử dụng bể thường xuyên. 

- Cần có các văn bản tiêu chuẩn hóa thiết kế của bể tự hoại, đảm bảo bể đủ dung tích hoạt động, có lỗ 

kiểm tra phục vụ việc hút và dọn bể 

- Ngoài ra, trong tương lai cần có các nghiên cứu chi tiết hơn về việc xây dựng hệ thống thu gom phân 

bùn bể tự hoại trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Tác giả hy vọng rằng luận án sẽ đóng góp được một phần nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả bảo vệ môi 

trường nói chung và quản lý phân bùn bể tự hoại nói riêng. 


