
  

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG CÔNG NGHỆ MÀNG LỌC 

SINH HỌC MBR 

 

1.  Mô tả công nghệ: 

 Công nghệ màng lọc sinh học MBR là công nghệ triển vọng trong thập 

kỷ qua ứng dụng cho cả nước cấp và xử lý nước thải. ngày nay, màng lọc sinh 

học MBR cũng được dùng trong xử lý nước cấp để loại bỏ chất rắn lơ lửng và 

màu đục của nước. Sự kết hợp giữa màng lọc sinh học MBR với quá trình bùn 

hoạt tính đã được đánh giá trên các công trình xử lý nước thải, tối ưu quá trình 

xử lý vi sinh và nước sau xử lý có thể dùng để tái sử dụng. 

Việc ứng dụng MBR kết hợp giữa công nghệ lọc màng và bể lọc sinh học như 

là một công đoạn trong quy trình xử lý nước thải có thể thay thế cho vai trò 

tách cặn của bể lắng bậc 2 và lọc nước đầu ra. Kết quả là có thể loại bỏ bể lắng 

bậc 2 và vận hành với nồng độ MLSS (chất rắn lơ lửng trong dung dịch bùn) 

cao hơn. 

Màng lọc sinh học MBR có thể là loại chìm trong bể hoặc loại đặt bên ngoài 

bể. Loại đặt trong bể là loại đặt trong bể Aerotank (bể làm thoáng) hoạt động 

bằng cách hút nước ra khỏi bể bằng bơm hút. Loại đặt ngoài bể vận hành bằng 

áp lực bơm đẩy ra khỏi bể MBR.               

                                    

2.  Tính ưu việt: 



  

- Điều chỉnh hoạt động sinh học tốt hơn 

- Chất lượng đầu ra không còn vi sinh khuẩn và mầm bệnh, Loại bỏ tất cả 

vi khuẩn, vi sinh vật có kích thước cực nhỏ, các Coliform, E-Coli 

- Kích thước bể xử lý nhỏ hơn công nghệ truyền thống. 

- Tăng hiệu quả sinh học 10-30% 

- Thời gian lưu nước ngắn (HRT: Hydraulic Residence Times) 

- Thời gian lưu bùn dài (SRT: Sludge Residence Times) 

- Bùn hoạt tính tăng 2-3 lần 

- Không cần bể lắng thứ cấp và bể khử trùng, tiết kiệm được diện tích xây 

dựng. 

- Dễ dàng kiểm soát quy trình điều khiển tự động 

- Tỷ lệ tải trọng chất hữu cơ cao 

- Nhờ kích thước lỗ rỗng cực kỳ nhỏ: 0.01-0.2 μm nên ngăn cách được 

giữa pha rắn và pha lỏng. 

3.  Hình thức chuyển giao: 

- Bán thiết bị 

- Tư vấn dịch vụ kỹ thuật 

4.  Liên hệ chuyển giao: 

Công ty TNHH công trình môi trường Yunglien Đài Loan 

- Địa chỉ: Tầng 20,tòa nhà CEO, HH2-1, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà 

Nội  

- Email: phamtrang@yunglien.tw  

- Wedsite: http://mbr.vn/  
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