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Lê Hoàng Vit

GIỚI THIỆU
Hệ thống xử lý
nước thải gồm
nhiều công đoạn,
Ứng dụng các
nguyên lý cơ học,
hoá học và sinh học
phức tạp.
Đòi hỏi phải kết hợp
hài hoà để có giá
thành xử lý ở mức
chấp nhận được
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KHÁI NIỆM VỀ KEO TỤ ĐIỆN HOÁ
KẾT QUẢ
KẾT LUẬN

KHÁI NIỆM
Keo tụ điện hoá là một phương pháp điện hoá trong xử lý
nước thải, trong đó dưới tác dụng của dòng điện các điện cực
dương (thường sử dụng là nhôm hoặc sắt) sẽ bị ăn mòn và
giải phóng ra các chất có khả năng keo tụ (cation Al3+ hoặc
Fe3+) vào trong môi trường nước thải, kèm theo đó là các
phản ứng điện phân sẽ tạo ra các bọt khí ở cực âm (Hold,
Barton và Mitchell, 2004).
Theo Hold, Barton và Mitchell (2004), keo tụ điện hóa là
phương pháp giao thoa của ba quá trình: điện hoá học, tuyển
nổi điện phân, keo tụ.
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Khái niệm
Đặc điểm sau đây:
+ Dòng điện một chiều.
+ Các điện cực dương là kim loại hoà tan có khả năng tạo
chất keo tụ.
+ Tùy vào pH và đặc tính của nước thải ở từng trường hợp
cụ thể mà chọn kim loại làm điện cực dương.
+ Thời gian lưu nước, cường độ dòng điện, hiệu điện thế
và hiệu suất vận hành của bể có mối quan hệ rất chặt chẽ
với nhau.

Khái niệm
+ Hệ thống điện cực được đặt ngập trong nước thải, để
đảm bảo khả năng tiếp xúc giữa các bọt khí và các chất ô
nhiễm là tốt nhất.
+ Bể keo tụ điện hoá có thể hoạt động trong điều kiện là
nạp nước thải đầu vào liên tục hoặc hoạt động trong điều
kiện nước thải chỉ được nạp một lần (theo mẻ).
+ Sự xáo trộn thích hợp, bọt khí, cánh khuấy điều chỉnh vận
tốc
+ Phản ứng tạo chất keo tụ cần alkalinity, oxy thích hợp

Khái niệm

Kết quả
Nước thải thuỷ sản

Chọn kim loại làm điện cực dương

Chọn nhôm làm cực dương
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Kết quả
Nước thải thuỷ sản

Chọn thời gian phản ứng

Chọn 45 phút

Kết quả
Nước thải thuỷ sản

Kết hợp kỹ thuật và kinh tế chọn 2 cm

Kết quả
Nước thải thuỷ sản

Chọn khoảng cách điện cực

Chọn diện tích điện cực

Kết quả
Bể USBF

Kết hợp kỹ thuật và kinh tế chọn 100cm2
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Kết quả
Bể USBF

Kết quả
Nước thải thuỷ sản

Kết hợp keo tụ điện hoá và USBF

Đạt qui chuẩn 11:2008 và 24:2009

Kết quả
Nước thải thuỷ sản

Kết hợp keo tụ điện hoá và USBF

Kết quả
Nước rỉ rác

Đạt qui chuẩn 11:2008 và 24:2009
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Kết quả
Nước rỉ rác

Kết quả
Nước rỉ rác

Kết quả
Nước rỉ rác

Kết quả
Nước ngầm ô nhiễm Arsenic
Loại điện cực sắt
Hiệu điện thế 24 V
Khoảng cách điện cực 1 cm
Thời gian 25 phút
Qua lọc cát
Nồng độ As từ 102 µg/L xuống còn 5 µg/L đạt qui chuẩn
As trong nước uống 1:2009
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IV – KẾT LUẬN

CÁC TÀI LIỆU ĐỌC THÊM

Là phương pháp khả thi để xử lý các loại nước.
Trong xử lý nước thải có thể cải thiện được tỉ số
BOD/COD (cải thiện khả năng phân huỷ sinh học) (0,76 so
với 0,67 của nước thải thuỷ sản, 0,91 so với 0,42 đối với
nước rỉ).
Khả thi về kinh tế đối với các chất thải độc và khi kết hợp
với năng lượng tái tạo (mặt trời, gió).

CÁM ƠN CÁC BẠN
ĐÃ THEO DÕI !
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