
  

PHƢƠNG PHÁP SỬ LÝ NƢỚC THẢI NHUỘM SỬ DỤNG PHẢN ỨNG SINH HỌC 

HIẾU KHÍ VÀ CHẤT TRUYỀN DẪN BỌT URE TAN CÓ CHỨA NẤM MỤC 

TRẮNG VÀ CACBUA BÙN 

 

1.  Mô tả công nghệ: 

Đây là phƣơng pháp xử lý hữu hiệu về sinh học, vật lý học của nƣớc thải 

nhuộm khó xử lý bằng cách cho nấm mục trắng vào chất dẫn truyền bọt uretan 

có chứa cac bua bùn hữu cơ sau đó áp dụng phản ứng sinh học hiếu khí 

(MOVING-BED BIOLOGICAL REACTOR, MBBR) để sử lý nƣớc thải 

nhuộm bao hàm các hóa chất nhƣ hóa chất khó phân hủy hay COD & hóa chất 

màu (COD 500-3,000 ppm , chất màu: 500-6,000[C.U.]). ngƣời ta cho chất dẫn 

truyền bọt uretan xốp có chứa cacbua bùn nhiều tính năng vào, sau đó sử dụng 

phản ứng sinh học hiếu khí có chứa nấm bùn trắng có đặc tính làm tan chất khó 

phân hủy vào bề mặt chất dẫn truyền và bằng việc ứng dụng quá trình sinh học 

đƣợc hình thành từ 2 giai đoạn kỵ khí và ƣa khí có thể khắc phục nhƣợc điểm 

loại bỏ chất ô nhiễm nhƣ COD và hóa chất màu của giai đoạn xử lý sinh học sử 

dụng bùn hoạt tính cơ bản. Ngoài ra phát minh này không chỉ giảm thiểu đƣợc 

lƣợng bùn, xử lý hữu hiệu các hợp chất màu và chất khó phân hủy trong thời 

gian ngắn mà còn làm thỏa mãn tiêu chuẩn nƣớc thải sạch của khu vực thông 

qua công đoạn ngƣng tụ xử lý về sau. 

2.  Tính ƣu việt: 

Bằng phƣơng pháp này nƣớc thải nhuộm không chỉ có thể đƣợc xử lý 

một cách hiệu quả trong vòng 32 tiếng thông qua việc sử dụng phản ứng 2 giai 

đoạn của bể kỵ khí và bể ƣu khí mà còn có tính kinh tế cao vì có thể vận hành 

một cách an toàn cho dù nƣớc xả có tính độc và thành phần của nƣớc thải liên 

tục thay đổi một cách đột ngột. 



  

3.  Hình thức chuyển giao: 

Thỏa thuận giữa hai bên 

 

4.  Liên hệ chuyển giao: 

Quỹ hợp tác công nghiệp và giáo dục, trƣờng đại học Kyungpook 
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trƣờng đại học Kyungpook, số 80 Daehak ro, Bok gu, Daegu 

 

 

 


