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NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ XỬ LÝ LÂN TRONG
NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN BẰNG
ĐẤT ĐỎ BAZAN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
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ABSTRACT
Water pollution caused by waste water from fish processing factories is a current concern
of public community. The presence of phosphorous in treated water is considered as one
of the main causes of nutrient accumulation process leading to eutrophication in
surrounding river systems. In order to find solutions for removing phosphorous from
waste water, phosphorous removal capacity of a material from natural basalt was
evaluated. In fact, 1g basalt soil adsorbed 1.51 mg PO43-. The results indicated that
basalt soil was potentially effective in treating wastewater from fish processing factories
with 99.7 % of phosphate was removed and the remaining concentration of total
phosphorus in the effluent water was about 0.31 mg/L
Keywords: Absorption, total phosphate, wastewater treatment, basalt
Title: The effectiveness of phosphate removal of seafood processing wastewater by
basalt soil in the laboratory

TÓM TẮT
Ô nhiễm nguồn nước do nước thải từ nước thải nhà máy chế biến thủy sản đang là một
vấn đề được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng. Sự hiện diện của các hợp chất có chứa
lân sau quá trình xử lý nước thải được xem là một trong những nguyên nhân chính của
quá trình tích lũy dinh dưỡng dẫn đến sự phú dưỡng ở các hệ thống sông ngòi nơi tiếp
nhận nguồn nước này. Để tìm ra những giải pháp xử lý lân hiệu quả, chúng tôi đã tiến
hành thí nghiệm hiệu quả xử lý trên vật liệu đất đỏ bazan. Kết quả nghiên cứu cho thấy
loại vật liệu này có tiểm năng dùng để xử lý nước thải của nhà máy chế biên thủy sản.
Với 1 g đất đỏ bazan có thể hấp phụ được 1,51 mg PO43-. Kết quả cho thấy hiệu suất xử
lý lân bởi vật liệu này rất hiệu quả, đạt 99,7 % và hàm lượng lân còn lại trung bình trong
nước đầu ra chỉ khoảng 0,31 mg/L.
Từ khóa: Hấp phụ, tổng lân, xử lý nước thải, đất đỏ bazan

1 GIỚI THIỆU
Nước ta đã và đang không ngừng đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa nhằm
thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Điều đó dẫn đến hàng loạt các khu công
nghiệp mọc lên, và nếu không có sự kiểm soát và quản lý chặt chẽ thì sự phát triển
về kinh tế sẽ đánh đổi bằng sự phá hoại về môi trường và cuối cùng dẫn đến ô
nhiễm môi trường. Vấn đề ô nhiễm do khu công nghiệp, đặc biệt ô nhiễm môi
trường nước là vấn đề bức thiết cần có sự quan tâm chặt chẽ của cấp quản lý và
ban ngành có liên quan. Nước thải từ các khu công nghiệp (KCN) chứa hàm lượng
đạm, lân, các chất hữu cơ độc hại khó phân hủy, các loại vi trùng gây bệnh,… rất
cao, đặc biệt là các nhà máy chế biến thủy sản đều chưa được xử lý hoặc xử lý
1
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chưa triệt để trước khi đưa ra môi trường bên ngoài (Bùi Thị Nga, 2006). Đây là
nguồn dinh dưỡng tạo điều kiện thuận lợi cho hiện tượng phú dưỡng của các thủy
vực, tảo phát triển mạnh và khi chết đi sẽ phóng thích các độc tố làm ảnh hưởng
đến đời sống của thủy sinh vật, gây ra hiện tượng ô nhiễm các kênh rạch. Đây là
vấn đề đã và đang đe dọa đến người dân sống xung quanh các KCN.
Hiện nay, một số biện pháp xử lý nước chế biến thủy sản chủ yếu chỉ loại bỏ được
hàm lượng chất hữu cơ bằng cách oxi hóa sinh hóa nhưng hàm lượng nitơ và
photpho thì giảm chưa đáng kể (Green and Shelef, 1994), Mitsuhori et al. (2009).
Cho nên, việc nghiên cứu loại bỏ lân cho nhà máy chế biến thủy sản trước khi thải
ra môi trường bên ngoài là rất cần thiết.
Có nhiều biện pháp loại lân đã được nghiên cứu và áp dụng như dùng hóa chất keo
tụ gốc sắt và nhôm để khử lân trong nước thải, dùng khối bê tông rỗng, dùng thủy
sinh thực vật để hấp thụ,… (Drizo et al., 1999). Lê Anh Kha et al. (2003). Tuy
nhiên, các biện pháp này có những hạn chế là tốn nhiều chi phí và diện tích cho xử
lý. Theo Lê Anh Kha và Masayuki Seto (2003), sử dụng những hạt đất nung có thể
loại được lân trong nước thải, và theo Trần Đức Hạ (2002) những hạt đất nung có
chứa những gốc kim loại như sắt có khả năng hấp phụ photpho,… Từ những thực
tế trên, đề tài “Nghiên cứu hiệu quả xử lý lân trong nước thải chế biến thủy sản
bằng đất đỏ bazan trong phòng thí nghiệm” được thực hiện nhằm: (i) lựa chọn
mẫu đất đỏ bazan có khả năng làm giảm hàm lượng lân trong nước cao nhất; (ii)
xác định khả năng hấp phụ lân của vật liệu đất bazan đối với nước thải chế biến
thủy sản.
2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Tiến hành bố trí thí nghiệm và phân tích mẫu tại Phòng Thí nghiệm Chất lượng
Môi trường, Khoa Môi trường và TNTN, Đại học Cần Thơ từ 06/2010 đến
05/2011.
2.2 Vật liệu nghiên cứu
Nước thải chế biến thủy sản được thu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm
Xuất khẩu Nam Hải, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Thành phố Cần Thơ.
Mẫu đất đỏ bazan được thu tại tỉnh Bình Dương. Các mẫu được thu ở các vị trí dọc
theo quốc lộ 13 thuộc huyện Thủ Dầu Một, Tân Uyên và Bến Cát tỉnh Bình
Dương. Với mong muốn tách lớp đất chứa nhiều hữu cơ trên bề mặt, các mẫu đất
bazan đều được thu ở độ sâu 0,4 m. Các mẫu đất sau khi được mang về đem phơi
khô, sau đó nung ở 500oC trong 2 giờ để loại bỏ hàm lượng chất hữu cơ có thể có
lẫn trong mẫu đất, sau đó đem nghiền nhỏ và rây qua hai loại sàng lọc có kích
thước lọc là 1mm và 5mm để lựa chọn kích cở vật liệu từ 1 - 5mm để dùng cho các
thí nghiệm.
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Mẫu 5
Mẫu 7

Mẫu 2

Mẫu 3

Mẫu 6

Hình 1: Các mẫu đất được lấy ngẫu nhiên

2.3 Bố trí thí nghiệm
ở tỉnh Bình Dương

Hình 2: Vật liệu đất bazan có kích thước
1 - 5mm sau khi qua rây

2.3 Phương pháp bố trí thí nghiệm
2.3.1 Xác định mẫu đất đỏ bazan có khả năng làm giảm hàm lượng photphat
trong nước tốt nhất
Cân 1g mỗi loại mẫu đất cho vào các bình tam giác riêng biệt. Sau đó cho vào
100ml dung dịch chứa PO43- với nồng độ 3mg/l, để 24h đem xác định nồng độ
PO43- của dung dịch trong các nghiệm thức. Giả định trong 24h, mẫu đất phát huy
hoàn toàn khả năng hấp phụ PO43- có trong dung dịch. Thí nghiệm được bố trí mỗi
mẫu đất là 1 nghiệm thức và 1 nghiệm thức đối chứng không có đất. Thí nghiệm
được lặp lại 3 lần.
Tăng nồng độ PO43- trong 100ml dung dịch là 30mg/l và tiến hành trong điều kiện
tương tự. Mỗi mẫu là 1 nghiệm thức và 1 nghiệm thức đối chứng không có đất. Thí
nghiệm được lặp lại 3 lần.
2.3.2 Nghiên cứu xử lý lân trong nước thải chế biến thủy sản bằng hệ thống xử lý
có chứa vật liệu đất đỏ bazan
Tiến hành bố trí thí nghiệm xác định khả năng hấp phụ lân trong nước thải chế
biến thủy sản của vật liệu đất đỏ bazan đã được lựa chọn trong thí nghiệm 1.
Nước thải từ bể cấp qua bình giữ mực, qua bể composite chứa vật liệu đất bazan
với lưu lượng 6lít/giờ và được điều chỉnh ổn định trong suốt quá trình thí nghiệm:
- Bể cấp là bể nhựa có thể tích 300 lít.
- Bình giữ mực có kích thước 50cm×35cm×25cm được gắn phao giữ mực để ổn
định lượng nước thải đầu vào hệ thống xử lý chứa 40 lít nước.
- Bể chứa vật liệu đất đỏ bazan có kích thước 50cm×35cm×25cm là bể
composite dạng hình khối chữ nhật. Bên trong được thiết kế khi nước thải vào
di chuyển theo đường zích zắc.
Tiến hành thu mẫu sau khi hệ thống ổn định tại các vị trí trước và sau hệ thống.
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Nước thải
đầu ra

Bể cấp
Bình giữ mực

Bể chứa đất đỏ bazan và nước thải

Hình 3: Sơ đồ hệ thống thí nghiệm tổng quát

2.4 Chỉ tiêu và phương pháp phân tích
- Nhiệt độ được xác định bằng nhiệt kế.
- pH được xác định bằng máy đo PIONEER.
- Độ đục: được đo bằng máy đo độ đục Lovibond.
EC: xác định bằng máy đo EC Multiline P4.
- Oxy hòa tan (DO) được đo bằng máy đo Dissolved Oxygen meter YSI 5000.
- Xác định TDP, PO43-, TP: phương pháp Acid Ascorbic theo Phương pháp
chuẩn phân tích chất lượng nước và nước thải (ALPHA, 2000).
Xác định PO43Hút 5mL mẫu, thêm 1 giọt phenolphthalein. Nếu có màu hồng xuất hiện thì thêm
từng giọt 5N H2SO4 đến khi vừa mất màu. Thêm 0.8mL hỗn hợp hóa chất (H2SO4
5N, K(SbO)C4H4O6.1/2H2O, (NH4)6Mo7O24.4H2O, Ascorbic acid 0.1 M) /5mL
mẫu và trộn đều hoàn toàn. So màu ở bước sóng 880nm.
Xác định TDP, TP
Hút 5mL mẫu, thêm 1 giọt phenolphthalein. Nếu có màu hồng xuất hiện thì thêm
từng giọt 5N H2SO4 đến khi vừa mất màu. Thêm 0,1mL H2SO4 và 0,05g K2S2O8
đem Autoclave trong 30 phút với P = 98 to 137 kPa. Để nguội và thêm 1 giọt
phenolphthalein, và trung hòa đến khi vừa xuất hiện màu hồng với NaOH. Thêm
0,8mL hỗn hợp hóa chất/5mL mẫu và trộn đều hoàn toàn. So màu ở bước sóng
880nm.
2.5 Xử lý số liệu
- Sử dụng phần mềm Excel để xử lý số liệu và vẽ biểu đồ.
- Sử dụng phần mềm SPSS để so sánh sự khác biệt của các mẫu.
3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Xác định mẫu đất hấp phụ lân hiệu quả
Qua hình 4 thể hiện khả năng làm giảm nồng độ PO43- của 1g đất bazan trong
100ml PO43-nồng độ 3 mg/L. Các mẫu đất đỏ bazan đều có khả năng làm giảm
hàm lượng PO43- trong nước, trong đó các mẫu 1, 3, 4, 6 và 7 thể hiện khả năng
làm giảm hàm lượng PO43- rất tốt với hiệu suất xử lý 93,5 - 96,9 % hàm lượng
photphat ban đầu. Tuy nhiên, mẫu 2 và mẫu 5 chỉ xử lý được lần lượt là 77,5 % và
82,6% hàm lượng photphat.
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Hình 5 thể hiện khả năng làm giảm nồng độ PO43- của 1g đất bazan trong 100ml
PO43-nồng độ 30mg/L. Sau 24h thí nghiệm, mẫu 5 hấp phụ photphat thấp nhất
23%; mẫu 1, mẫu 2, mẫu 4, mẫu 6 hấp phụ 34,7 - 38,7 % lượng photphat đưa vào;
mẫu 3 và mẫu 7 hấp phụ PO43- với hiệu suất lần lượt là 51,1 % và 51,2 %.
+ Dung dịch PO43- nồng độ 3mg/L, thể tích 100ml

+ Dung dịch PO43- nồng độ 30mg/L, thể tích 100ml
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Hình 4: Khả năng loại photphat của 1g
đất đỏ bazan với nồng độ PO43- 3mg/L

Hình 5: Khả năng loại photphat của 1g
đất đỏ bazan với nồng độ PO43- 30mg/L

Như vậy, tổng hợp kết quả của thí nghiệm trên có thể kết luận rằng mẫu 3 và mẫu
7 thể hiện được khả năng loại lân hiệu quả nhất trong các mẫu đất thu được. Chính
vì thế một trong hai mẫu đất đỏ bazan này có thể được sử dụng trong các thí
nghiệm còn lại. Theo đó, mẫu 7 đã được chọn để sử dụng trong các thí nghiệm
tiếp theo.
3.2 Xác định thời gian và khả năng hấp phụ lân tối đa
Ở nghiệm thức đối chứng nồng độ PO43- không thay đổi và không chênh lệch giữa
các lần lặp lại, vì vậy chứng tỏ nồng độ photphat trong nghiệm thức có mẫu đất
giảm là do 1g đất đỏ bazan hấp phụ.
Ở nghiệm thức với đất đỏ bazan, trong 2 giờ đầu hàm lượng photphat giảm mạnh
nhất, từ nồng độ photphat là 30 mg/L sau 2 giờ nồng độ còn 17,1 mg/L. Ở các thời
gian sau nồng độ photphat giảm ít, ở 6 giờ nồng độ photphat là 14,9 mg/L giảm
49,3 %.
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Hình 6: Thời gian và khả năng hấp phụ lân tối đa của 1g đất đỏ bazan trong 100ml dung
dịch PO43- 30mg/L 100ml dung dịch PO43- 30mg/l được theo dõi trong 6 giờ
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Như vậy: - Thời gian đất đỏ bazan hấp phụ tốt nhất là 2 giờ.
- Với 1g đất đỏ bazan hấp phụ 1,51 mg PO43- tương đương với 0,49 mg

3-

P-PO4

3.3 Khả năng loại bỏ lân trong nước thải chế biến thủy sản bằng hệ thống lọc
chứa vật liệu đất đỏ bazan
Nước thải dùng làm thí nghiệm đã được xử lý amôn hóa và nitrát hóa. Trong thí
nghiệm này nước thải cho vào bể cấp sục khí 24h, tiếp tục cho qua bể giữ mực,
cuối cùng cho qua hệ thống với lưu tốc 6 lít/giờ. Tiến hành thu mẫu đầu vào và đầu
ra của hệ thống trong 4 đợt. Trong đó, đợt 1 thu mẫu sau khi hệ thống hoạt động
ổn định, mỗi đợt còn lại cách nhau 10 giờ.
3.3.1 EC
Giá trị EC các mẫu đầu vào dao động trong khoảng từ 2190 – 2460 µS/cm. Giá trị
EC đầu ra của các đợt thu mẫu dao động trong khoảng từ 2060 – 2440 µS/cm. Ở
tất cả các mẫu đầu ra giá trị EC luôn thấp hơn so với đầu vào, điều này có thể được
giải thích là do lớp vật liệu đất đỏ bazan đã giữ lại một số các ion có trong nước
trong đó thể có PO43- (Hình 7).
3000

EC(µS/cm)

2500
2000
1500
1000
500
0
Đợt 1

Đợt 2
Đầu vào

Đợt 3
Đầu ra

Đợt 4
Các đợt thu mẫu

Hình 7: Biến động EC trong các đợt thu mẫu

3.3.2 pH và độ đục
Hình 8 và 9 thể hiện kết quả khảo sát diễn biến pH và độ đục trong thí nghiệm.
pH nước thải đầu vào mang tính chất kiềm nhẹ và biến động không lớn trong
khoảng từ 7,98 - 8,34. Các giá trị pH đầu ra sau khi qua bể chứa vật liệu đất đỏ
bazan thì có sự biến động cao và tăng dần đều trong thời gian khảo sát từ 4,24 ở
đợt 1 và đạt 7,11 ở đợt 4. pH của nước thải có thể một phần phụ thuộc vào pH của
đất (Hoàng Hưng, 2000). Nước thải trước khi cho qua hệ thống có giá trị pH
khoảng 8,3 nhưng sau khi đi qua các lớp vật liệu thì pH đầu ra chỉ đạt 4,24. Ở các
đợt thu mẫu còn lại, mẫu đất được trung hòa dần, hệ đệm của đất bị yếu, điều đó
làm giá trị pH các đợt còn lại tăng lên. Đến đợt 3 và đợt 4 giá trị pH lần lượt là
6,57 và 7,11. Các giá trị pH này đạt quy chuẩn chất lượng nước mặt loại B1 theo
QCVN 08:2008/BTNMT.
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Hình 9: Độ đục trong các đợt thu mẫu

Giá trị độ đục có sự chênh lệch khá cao giữa đầu vào và đầu ra. Tuy nhiên, không
vượt quá giới hạn cho phép về độ đục của Quy chuẩn chất lượng nước mặt loại B1
của QCVN 11:2008/BTNMT (Hình 9).
3.3.3 DO, TDP
Hình 10 cho thấy hàm lượng DO có sự chênh lệch lớn giữa các đợt thu mẫu. Nước
thải được sục khí 24h sau đó cho qua bình giữ mực và đi qua hệ thống cho nên
mẫu ở đợt 1 hàm lượng DO đầu vào và đầu ra gần tương đương nhau ở mức
khoảng 6,8 mg/L. Do trong nước thải có rất nhiều tảo, sau khi để một thời gian tảo
phát triển mạnh trong bình giữ mực đã lấy lượng oxy trong nước cho nên hàm
lượng DO giảm mạnh trong các đợt 2, đợt 3. Hàm lượng DO đầu vào trong đợt 3 là
0,22 mg/L. Hàm lượng DO đầu ra đợt 1 chênh lệch không đáng kể so với đầu vào.
Hàm lượng DO đợt 2 và đợt 3 tăng lên so với đầu vào tương ứng là do nước thải
chạy trong hệ thống đã tiếp xúc với không khí và đã hòa tan 1 lượng oxy vào nước.
TDP
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Hình 10: Biến động DO trong các đợt thu mẫu

Hình 11: Biến động TDP trong các đợt thu mẫu

Hàm lượng TDP biến động không cao giữa các mẫu đầu ra từ 0,07 - 0,42 mg/L.
Hàm lượng TDP ở các đợt thu mẫu đầu vào cao hơn hàm lượng PO43- đầu vào
không cao khoảng 0,5 mg/L, giữa các mẫu đầu ra khoảng 0,15mg/l. Giống như
hàm lượng PO43- hàm lượng TDP cũng có chiều hướng tăng ở các đợt thu mẫu đầu
ra (Hình 11). Hiệu suất xử lý TDP đợt 1 là 98,7 %, đợt 2 là 98,6 %, đợt 3 là 94,8
%, đợt 4 là 92,0 %.
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3.3.4 PO43- và TP
Kết quả cho thấy hàm lượng PO43- giữa các đợt thu mẫu không cao từ 0,03 0,27 mg/L. Và ở các giá trị đó đều đạt quy chuẩn chất lượng nước mặt QCVN08:
2008/BTNMT (loại B1). Hiệu suất xử lý PO43- đợt 1 là 99 %, đợt 2 là 99,7 %, đợt
3 là 96,0 %, đợt 4 là 94,7 %. Các đợt thu mẫu đầu ra 3 và 4 hàm lượng PO43- tăng
lên do khả năng hấp phụ của vật liệu trở nên yếu. Nguyên nhân vật liệu trở nên yếu
có thể là do vào thời điểm này tảo trong nước thải nhiều, lượng tảo này bao quanh
các hạt vật liệu gây cản trở khả năng hấp phụ của các hạt vật liệu.
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Hình 12: Biến động PO43- qua các đợt thu mẫu Hình 13: Biến động TP qua các đợt thu mẫu

Qua hình 12 hàm lượng TP biến động ít giữa các mẫu đầu ra khoảng từ 0,20 0,51 mg/L. và cao hơn hàm lượng P-PO43-, hàm lượng TDP rất thấp. Trong nước
thải đầu ra hàm lượng PO43- khoảng 1mg/L, TDP khoảng 0,5 mg/L. Điều này
chứng tỏ hàm lượng lân trong nước thải chủ yếu ở dạng PO43- hòa tan. Hiệu suất
xử lý TP đợt 1 là 96,7 %, đợt 2 là 95,9 %, đợt 3 là 94,8 %, đợt 4 là 0,91 %.
4 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
4.1 Kết luận
Với 1g đất đỏ bazan hấp phụ được 1,51 mg PO43- tương đương với 0,49 mg
P-PO43-.
Trong thí nghiệm xử lý nước thải chế biến thủy sản bằng hệ thống bể xử lý liên tục
với lưu tốc 6lít/h đã đạt kết quả hiệu suất xử lý PO43- trong 4 đợt chênh lệch từ
94,7 - 99,7 %; hiệu suất xử lý TDP chênh lệch từ 92,0 - 98,7 %; hiệu suất xử lý TP
chênh lệch từ 91,0 - 96,7 %, các chỉ tiêu khác (trừ DO) đều đạt quy chuẩn
chất lượng nước mặt loại dùng cho mục đích nuôi trồng thủy sản
(QCVN11:2008/BTNMT).
4.2 Kiến nghị
Nghiên cứu thêm về khả năng hấp phụ lân của các loại đất đỏ bazan ở các địa
phương khác.
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