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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được tiến hành tại 12 trang trại chăn nuôi lợn của ba tỉnh Hải Dương, Hưng Yên và 

Bắc Ninh. Kết quả cho thấy, Trung bình mỗi một trang trại có lượng chất thải rắn và chất thải lỏng 
được thải ra hàng ngày tương đối lớn (50 - 260 kg chất thải rắn; 3 - 20 m3 nước thải). Việc sử dụng hệ 
thống biogas để xử lý chất thải đã giảm thiểu đáng kể nồng độ BOD5 và COD trong nước thải: BOD5 
trong nước thải ở chuồng lợn nái giảm 75,0 - 80,8 %, chuồng lợn thịt giảm 75,89 - 80,36 %; COD ở 
chuồng lợn nái giảm 66,85 %, ở chuồng lợn thịt giảm 64,94 - 69,73%. Tuy nhiên, nồng độ COD sau khi 
xử lý qua hầm biogas vẫn còn cao hơn chỉ tiêu vệ sinh cho phép (CTVSCP). Nồng độ sulfua hoà tan 
giảm được đáng kể, song vẫn còn cao hơn  CTVSCP từ 3,63 - 7,25 lần. Nitơ tổng số giảm 10,1 -  27,46 
%. Nồng độ Cl- thay đổi không đáng kể khi qua hầm biogas. Nồng độ Cu2+ và Zn2+ trong nước thải sau 
khi đã qua hầm biogas đều nằm trong giới hạn cho phép. 

Từ khoá: Biogas, chất thải rắn, chất thải lỏng, lợn. 

SUMMARY 
The present study was carried out at 12 pig farms in three provinces of Hai Duong, Hung Yen and 

Bac Ninh. Results showed that the daily amounts  of solid and liquid wastes were rather  large (50 -  260 kg 
of solid wastes and 3 - 20 m3 of liquid wastes). The liquid waste treatment with biodigesters decreased 
the BOD5 and COD concentrations (BOD5 decreased by 75.0 - 80.8% at the sow houses and 75.89 – 
80.36% at the growing–finishing pig houses; COD decreased by 66.85% and 64.94 - 69.73% at the sow 
houses and growing- finishing houses, respectively). However, the COD concentration after treatment 
was still higher than the hygiene standard. The soluble sulfur concentration was decreased 
considerably after treatment but was still 3.63 to 7.25 times higher than the hygiene standard. The Cl- 
concentration was decreased little after biodigester treatment. The  Cu2+ and  Zn2+ concentrations in the 
effluent were  within the range of hygiene standards. 

Key words: Biodigesters, liquid wastes, pigs, solid wastes. 

1. ®Æt vÊn ®Ò 

Trong nh÷ng n¨m võa qua ch¨n nu«i 
lîn ®· ph¸t triÓn víi tèc ®é t−¬ng ®èi cao 
víi sè ®Çu lîn t¨ng lªn trung b×nh hμng 
n¨m giai ®o¹n 2001 - 2006 lμ 6,3% (Niªn 
gi¸m thèng kª, 2006), ®Æc biÖt lμ tèc ®é 
t¨ng hμng n¨m vÒ s¶n l−îng thÞt ®¹t rÊt 
cao 10,3% (Côc Ch¨n nu«i, 2006). Ch¨n 
nu«i trang tr¹i ®· b¾t ®Çu ph¸t triÓn vμo 
nh÷ng n¨m 1990, sè l−îng trang tr¹i ch¨n 

nu«i t¨ng nhanh vμo nh÷ng n¨m 2000. 
N¨m 2003 c¶ n−íc míi cã 4764 trang tr¹i 
ch¨n nu«i lîn ®Õn n¨m 2006 ®· cã tíi 7475 
trang tr¹i (Niªn gi¸m thèng kª, 2006). Tuy 
nhiªn, quy m« ch¨n nu«i lín còng kÐo theo 
hμng lo¹t c¸c vÊn ®Ò, trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn 
vÊn ®Ò chÊt th¶i ch¨n nu«i g©y « nhiÔm 
m«i tr−êng.  

Thμnh phÇn g©y « nhiÔm trong c¸c 
lo¹i chÊt th¶i ch¨n nu«i lμ c¸c chÊt h÷u c¬, 
v« c¬ vμ nhiÒu mÇm bÖnh; nh÷ng chÊt th¶i 
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nμy g©y « nhiÔm bÇu kh«ng khÝ, ¶nh 
h−ëng nÆng tíi m«i tr−êng sèng cña d©n 
c−, nguån n−íc, tμi nguyªn ®Êt vμ ¶nh 
h−ëng chÝnh ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt ch¨n 
nu«i (Hoμng Kim Giao, §μo LÖ H»ng; 
2006). Bëi vËy cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p xö lý 
c¸c chÊt th¶i ch¨n nu«i mét c¸ch thÝch 
hîp. Theo ®¸nh gi¸ cña ViÖn khoa häc vμ 
c«ng nghÖ ViÖt Nam hμm l−îng BOD5, 
COD gi¶m gÇn 30 lÇn, l−îng oxy hoμ tan 
t¨ng h¬n 10 lÇn so víi ®Çu vμo tr−íc khi 
xö lý qua hÖ thång biogas (Bïi V¨n Dòng, 
2007). NhiÒu nghiªn cøu vÒ viÖc xö lý 
chÊt th¶i trong ch¨n nu«i b»ng hÖ thèng 
biogas ®· ®−îc tiÕn hμnh, tuy nhiªn thùc 
tÕ viÖc ¸p dông hÖ thèng nμy vμo xö lý 
chÊt th¶i cßn nhiÒu h¹n chÕ, nhiÒu hé gia 
®×nh x©y dùng hÖ thèng biogas sö dông 
®−îc mét thêi gian th× bá, hay thÓ tÝch 
hÇm biogas kh«ng xö lý hÕt l−îng chÊt 
th¶i t¹o ra tõ ch¨n nu«i. ChÝnh v× vËy, 
nghiªn cøu nμy ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ xö lý 
chÊt th¶i b»ng bÓ biogas cña mét sè trang 
tr¹i ch¨n nu«i lîn vïng ®ång b»ng s«ng 
Hång. 

2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P 
      NGHI£N CøU 

VËt liÖu nghiªn cøu lμ nguån n−íc 
th¶i tr−íc vμ sau khi xö lý qua hÇm biogas 
tõ 12 trang tr¹i ch¨n nu«i lîn thuéc 3 tØnh 
H¶i D−¬ng - H−ng Yªn - B¾c Ninh (trong 
sè 12 trang tr¹i chØ cã 1 trang tr¹i kh«ng 
cã hÇm biogas ®Ó xö lý chÊt th¶i).  

Qu¸ tr×nh kh¶o s¸t vμ ph©n tÝch chÊt 
th¶i tõ ch¨n nu«i lîn ®−îc tiÕn hμnh vμo 
thêi gian tõ th¸ng 3 ®Õn th¸ng 6 n¨m 
2008. Ph−¬ng ph¸p ®o vμ lÊy mÉu khÝ th¶i 
vμ chÊt th¶i ®−îc thùc hiÖn theo m« t¶ cña 

Lª V¨n Khoa vμ cs. (2000). Sau ®ã tiÕn 
hμnh x¸c ®Þnh khèi l−îng chÊt th¶i r¾n vμ 
láng, khèi l−îng chÊt th¶i r¾n vμ láng ®−îc 
thu gom c©n 2 lÇn/ngμy. Ph©n tÝch mét sè 
chØ tiªu ho¸ häc nh− BOD5, COD, khÝ 
sulfua hoμ tan, Cu2+, Zn2+, Cl-, NH4-N, nit¬ 
tæng sè. KhÝ th¶i ®−îc x¸c ®Þnh ngay t¹i 
chuång nu«i, mÉu n−íc th¶i ®−îc lÊy tr−íc 
vμ sau khi qua xö lý b»ng hÖ thèng biogas, 
mçi mÉu ®−îc lÊy 2 lÇn/tr¹i. Qu¸ tr×nh 
kh¶o s¸t vμ ph©n tÝch mÉu n−íc th¶i ®−îc 
tiÕn hμnh trùc tiÕp t¹i tr¹i ch¨n nu«i vμ 
Phßng thÝ nghiÖm Bé m«n Ch¨n nu«i 
chuyªn khoa – Khoa Ch¨n nu«i vμ Nu«i 
trång thuû s¶n - Tr−êng §¹i häc N«ng 
nghiÖp Hμ Néi. C¸c mÉu n−íc th¶i ®−îc 
ph©n tÝch trªn m¸y Photometer 7100, 
COD PC, AQUALITIC. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

3.1. Quy m« ch¨n nu«i 

Quy m« ch¨n nu«i lμ yÕu tè quan 
träng nhÊt quyÕt ®Þnh l−îng chÊt th¶i s¶n 
ra. Bëi vËy, khi quy m« cßn nhá hÇu hÕt 
c¸c n«ng hé kh«ng tÝnh ®Õn viÖc xö lý chÊt 
th¶i ch¨n nu«i. Tr¸i l¹i, khi ch¨n nu«i trªn 
quy m« lín th× c¸c c¬ së nμy ®Òu ph¶i tÝnh 
®Õn viÖc xö lý chÊt th¶i nh»m h¹n chÕ « 
nhiÔm m«i tr−êng. Trong khu«n khæ cña 
nghiªn cøu nμy, c¸c trang tr¹i ch¨n nu«i 
lîn cã quy m« t−¬ng ®èi nhá, cã tõ 15 - 50 
lîn n¸i vμ tõ 70 - 350 lîn thÞt cã mÆt 
th−êng xuyªn. HÇu hÕt c¸c trang tr¹i còng 
®Òu nu«i lîn ®ùc gièng (chØ cã 1 tr¹i trong 
tæng sè 12 tr¹i kh«ng nu«i ®ùc gièng do 
quy m« ch¨n nu«i nhá vμ nu«i n¸i lai cã 
m¸u néi) nh−ng víi sè l−îng Ýt tõ 1 - 2 con 
(B¶ng 1).  

B¶ng 1. Quy m« ch¨n nu«i cña c¸c trang tr¹i kh¶o s¸t 

Loại lợn Đơn vị Hải Dương Hưng Yên Bắc Ninh 

Lợn nái con 15 – 35 15 – 45 18 – 50 

Đực giống con 0 – 2 1 – 2 1 – 2 

Lợn thịt con 67 – 183 101 – 350 187 – 289 

Lợn con theo mẹ con 38 – 55 0 – 45 16 – 82 
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3.2. L−îng chÊt th¶i vμ ph−¬ng ph¸p 
       xö lý trong c¸c tr¹i ch¨n nu«i 

Sè l−îng chÊt th¶i trong ch¨n nu«i lîn 
phô thuéc rÊt lín vμo quy m« ch¨n nu«i, 
gièng, ®é tuæi, chÕ ®é nu«i d−ìng, ph−¬ng 
thøc vÖ sinh chuång tr¹i… Theo Lochr 
(1984), l−îng ph©n th¶i ra hμng ngμy 
b»ng 6 - 8% khèi l−îng c¬ thÓ lîn. Hill vμ 

Tollner (1982) cho biÕt, l−îng ph©n th¶i ra 
trong mét ngμy ®ªm cña lîn cã khèi l−îng 
d−íi 10kg lμ 0,5 – 1kg, tõ 15 – 40kg lμ 1 – 
3kg ph©n, tõ 45 – 100 kg lμ 3 – 5 kg (trÝch 
dÉn theo Lª Thanh H¶i, 1997). Vincent 
Porphyre, NguyÔn QuÕ C«i (2006) cho 
r»ng, lîn n¸i ngo¹i th¶i tõ 0,94 ®Õn 1,79 
kg/ngμy, lîn thÞt tõ 0,6 - 1,0 kg/ngμy tuú 
theo c¸c mïa kh¸c nhau.  

B¶ng 2. Khèi l−îng vμ c¸ch xö lý chÊt th¶i r¾n cña c¸c tr¹i 

Lượng phân (kg/ngày) 
Tỉnh 

Lợn nái + Đực Lợn thịt 
Tổng số 

(kg/ngày) Xử lý 

Hải Dương 18 – 43 40 – 100 50 – 140 
Hưng Yên 18 – 54 60 – 210 80 – 260 
Bắc Ninh 21 – 60 110 – 170 130 – 230 

- Bán (chủ yếu) 
- Đổ xuống ao nuôi cá 
  (một phần) 

     

L−îng chÊt th¶i r¾n tõ c¸c tr¹i ch¨n 
nu«i ®−îc t¹o ra hμng ngμy t−¬ng ®èi lín. 
T¹i mét sè trang tr¹i ë H−ng Yªn vμ B¾c 
Ninh, l−îng chÊt th¶i lªn tíi trªn 260 kg 
do quy m« ch¨n nu«i lín (B¶ng 2). §Ó t¨ng 
thªm thu nhËp vμ h¹n chÕ « nhiÔm m«i 

tr−êng 100% sè tr¹i t¹i H¶i D−¬ng ®Òu 
tiÕn hμnh thu gom hμng ngμy chÊt th¶i 
r¾n vμo bao råi b¸n cho nh÷ng hé nu«i c¸ ë 
khu vùc xung quanh. Tuy nhiªn, còng cã 
trang tr¹i ®æ mét phÇn l−îng ph©n nμy 
xuèng ao c¸ ®Ó t¨ng thªm ®é mμu.   

B¶ng 3. L−îng n−íc th¶i vμ c¸ch xö lý cña c¸c trang tr¹i 

Lượng nước thải ước tính (m3/ngày) 
Tỉnh 

Lợn nái + Đực Lợn thịt Tổng số 
Xử lý Nơi đổ nước thải 

Hải Dương 1,5 – 4,5 2,0 – 13,0 3,5 – 17,5 Biogas: 4 trại 
Hưng Yên 1,5 – 5,0 2,5 – 15,0 3,5 – 18,5 Biogas: 4 trại 

Bắc Ninh 1,5 – 4,0 2,0 – 11,0 3,0 – 20 Biogas : 3 trại 
Không: 1 trại 

- Ao cá của trại 
- Kênh mương 

công cộng 

      
L−îng chÊt th¶i láng th¶i ra trong c¸c 

trang tr¹i ch¨n nu«i lîn biÕn ®éng rÊt lín, 
tõ 3 - 20 m3/ngμy/ 1 tr¹i (B¶ng 3). Sù biÕn 
®éng nμy tr−íc hÕt lμ do biÕn ®éng vÒ sè 
l−îng lîn trong c¸c trang tr¹i, thø hai lμ 
ph−¬ng ph¸p lμm vÖ sinh cña mçi tr¹i. 
Nh÷ng tr¹i tiÕn hμnh thu gom chÊt th¶i 
r¾n hμng ngμy sÏ gi¶m ®¸ng kÓ l−îng n−íc 
th¶i do cÇn Ýt n−íc ®Ó röa chuång vμ t¾m 
cho lîn.  

Hμng ngμy, l−îng chÊt th¶i láng ®−îc 
91,7% trang tr¹i xö lý b»ng ph−¬ng ph¸p 
qua hÇm biogas, 8,33% tr¹i kh«ng xö lý 
mμ ®æ trùc tiÕp xuèng ao nu«i c¸ (1 trang 
tr¹i). ChÊt th¶i láng sau khi ®−îc xö lý 
qua biogas ®Òu ®−îc ®æ xuèng ao nu«i c¸ 

hoÆc hÖ thèng kªnh m−¬ng, nhËp vμo hÖ 
thèng n−íc th¶i trong th«n xãm vμ ®æ ra 
®ång ruéng. 

3.3. Thμnh phÇn ho¸ häc cña n−íc th¶i 
       tr−íc vμ sau khi xö lý 

TÝnh chÊt cña n−íc th¶i tr−íc khi ®æ 
vμo m«i tr−êng liªn quan rÊt lín ®Õn ®iÒu 
kiÖn vÖ sinh m«i tr−êng xung quanh, ®Õn 
®é an toμn cña s¶n phÈm ch¨n nu«i lîn, 
nu«i trång thuû s¶n vμ ph¸t triÓn bÒn 
v÷ng. §Ó ®¸nh gi¸ tÝnh chÊt n−íc th¶i cña 
c¸c trang tr¹i ch¨n nu«i thuéc dù ¸n, 
chóng t«i tiÕn hμnh ph©n tÝch mét sè chØ 
tiªu ho¸ häc cña n−íc th¶i tr−íc vμ sau khi 
xö lý biogas (b¶ng 4a vμ 4b).  
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B¶ng 4a. ChØ tiªu ho¸ häc n−íc th¶i tr−íc vμ sau khi xñ lý biogas khu chuång lîn n¸i 

Trước khi xử lý biogas Sau khi xử lý biogas 
Hải Dương Hưng Yên Bắc Ninh Hải Dương Hưng Yên Bắc Ninh 

           Chỉ tiêu 
Số mẫu 

Đơn 
vị 

8 8 8 8 8 8 

CT 
VSCP* 

BOD5 (mg/l) 1150,8 1231,6 1250,7 287,8 246,1 290,7 300 
COD (mg/l) 2348,4 2527,7 2140,5 780,5 849,3 698,3 400 
Sulfua (mg/l) 50,4 32,7 39,5 6,50 7,25 4,35 1 
Cu2+ (mg/l) 4 -16 1,7 - 3,3 6,6 - 12 2 - 9,2 1,2 -3,3 6,6 - 11,5 5 
Zn+ (mg/l) 0,04 - 1,1 0,3 - 1,2 0,1 - 0,3 0,04 - 0,05 0,2 – 0,7 0,05 - 0,1 5 
Cl- (mg/l) 1380 1880 1340 1460 1524 1418 - 
NH4-N (mg/l) 28,48 31,31 26,25 29,54 32,78 28,57 5 
Tổng nitơ (mg/l) 230,8 232,3 241,6 187,6 168,5 178,1 150 

* Chỉ tiêu vệ sinh cho phép (theo 10TVN 678 – 2006). 

B¶ng 4b. ChØ tiªu ho¸ häc n−íc th¶i tr−íc vμ sau khi xñ lý biogas khu chuång lîn thÞt 

Trước khi xử lý biogas Sau khi xử lý biogas 
Hải Dương Hưng Yên Bắc Ninh Hải Dương Hưng Yên Bắc Ninh 

          Chỉ tiêu 
Số mẫu 

Đơn 
vị 

8 8 8 8 8 8 

CT 
VSCP* 

BOD5 (mg/l) 863 799,8 831,7 169,5 161,8 207,8 300 
COD (mg/l) 1576,1 1472,7 1656,4 552,7 445,8 524,9 400 
Sulfua (mg/l) 27,3 25,5 31,7 4,21 3,63 4,01 1 
Cu2+ (mg/l) 1,8 - 5,5 0,6 - 1,9 2,1 - 9,2 0,6 - 0,7 0,6 - 1,8 0,3 - 1 5 
Zn+ (mg/l) 0,04 - 1,1 0,04 - 1,1 0,05 - 1,1 0,05 - 0,2 0,09 - 0,4 0,01 - 0,1 5 
Cl- (mg/l) 1760 1260 1276 1280 1120 1180 - 
NH4-N (mg/l) 24,48 21,22 23,16 29,82 26,51 27,72 5 
Tổng nitơ (mg/l) 172,6 150,8 162,8 149,7 135,6 139,2 150 

* Chỉ tiêu vệ sinh cho phép (theo 10TVN 678 – 2006). 

Nång ®é BOD5 trong n−íc th¶i chuång 
lîn n¸i khi ch−a qua hÇm biogas ë c¸c 
trang tr¹i thuéc tØnh H¶i D−¬ng v−ît qu¸ 
tiªu chuÈn vÖ sinh cho phÐp 3,84 lÇn, t¹i 
H−ng Yªn v−ît qu¸ tiªu chuÈn vÖ sinh cho 
phÐp tíi 4,1 lÇn vμ tØnh B¾c Ninh v−ît qu¸ 
tiªu chuÈn vÖ sinh cho phÐp 4,17 lÇn (b¶ng 
4a). Nång ®é BOD5 trong n−íc th¶i khi 
ch−a qua qua biogas ë chuång nu«i lîn thÞt 
thÊp h¬n so víi n−íc th¶i cña c¸c chuång 
lîn n¸i do sè l−îng n−íc dïng vμo viÖc vÖ 
sinh cho c¬ thÓ lîn thÞt vμ vÖ sinh chuång 
nu«i nhiÒu h¬n, lμm chÊt h÷u c¬ ®−îc pha 
lo·ng nhiÒu h¬n (b¶ng 4b).  

 Nång ®é COD trong n−íc th¶i ë 
chuång lîn n¸i cao nhÊt ë tØnh H−ng Yªn, 
v−ît qu¸ tiªu chuÈn vÖ sinh cho phÐp tíi 
6,32 lÇn, sau ®Õn tØnh H¶i D−¬ng v−ît qu¸ 
tiªu chuÈn vÖ sinh phÐp 5,87 lÇn vμ thÊp 
nhÊt lμ ë tØnh B¾c Ninh v−ît tiªu chuÈn 
cho phÐp 5,35 lÇn (b¶ng 4a). T−¬ng tù nh− 

víi BOD5 , nång ®é COD trong n−íc th¶i ë 
khu chuång nu«i lîn thÞt còng nhá h¬n 
trong n−íc th¶i cña ch¨n nu«i lîn n¸i. Cao 
nhÊt ë tØnh B¾c Ninh, v−ît qu¸ tiªu chuÈn 
vÖ sinh cho phÐp tíi 4,14 lÇn, tØnh H¶i 
D−¬ng v−ît 3,94 lÇn, tØnh H−ng Yªn v−ît  
3,68 lÇn.  

Qua bÓ biogas, nång ®é COD vμ BOD5 

gi¶m ®¸ng kÓ. Nång ®é BOD5 trong n−íc 
th¶i ë chuång lîn n¸i gi¶m 75 - 80,8%, 
nång ®é BOD5 trong n−íc th¶i ë chuång 
lîn thÞt gi¶m xuèng tõ 75,89 – 80,36%. 
Nång ®é COD trong n−íc th¶i ë chuång 
lîn n¸i gi¶m 66,85%, nång ®é COD trong 
n−íc th¶i ë chuång lîn thÞt gi¶m 64,94 - 
69,73%. KÕt qu¶ nμy thÊp h¬n so víi kÕt 
qu¶ nghiªn cøu cña t¸c gi¶ Ph¹m V¨n 
Thμnh, (1995) khi kh¶o s¸t hÖ thèng 
biogas tói ñ nil«ng, nh−ng t−¬ng ®−¬ng 
víi kÕt qu¶ cña Phïng ThÞ V©n vμ céng 
sù, (2004).  
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Nång ®é sulfua hoμ tan trong n−íc 
th¶i ch−a qua biogas ë chuång lîn n¸i cña 
ba tØnh dao ®éng tõ 32,7 - 50,4 mg/l, ë 
chuång nu«i lîn thÞt cã thÊp h¬n, song vÉn 
cao h¬n CTVSCP 25,5 - 31,7 lÇn t¹o nªn 
mïi h«i thèi nång nÆc trong kh«ng khÝ. 
Sau khi qua bÓ biogas nång ®é khÝ sulfua 
hoμ tan gi¶m ®¸ng kÓ, nh−ng vÉn cßn cao 
h¬n CTVSCP 3,63 - 7,25 lÇn.  

Nång ®é Cl- (tÝnh theo NaCl) trong 
n−íc th¶i chuång lîn n¸i tr−íc khi qua xö 
lý biogas biÕn ®éng tõ 1340 – 1880 mg/l; 
trong n−íc th¶i chuång lîn thÞt tõ 1120-
1760 mg/l. §©y cã thÓ lμ mét trong c¸c 
nguyªn nh©n g©y nhiÔm mÆn ®Êt vμ n−íc 
trong khu vùc nÕu c«ng t¸c kiÓm so¸t 
nguån n−íc th¶i thiÕu hîp lý. ChØ tiªu nμy 
Ýt cã hiÖu qu¶ khi xö lý qua hÇm biogas. 

KÕt qu¶ ph©n tÝch còng cho thÊy, chØ 
tiªu NH4-N vμ nit¬ tæng sè trong n−íc th¶i 
ch−a qua xö lý ë 12 tr¹i ®Òu lín h¬n 
CTVSCP. NH4-N cao h¬n 5,25 - 6,26 lÇn, 
nit¬ tæng sè cao h¬n 1,54 - 1,61 lÇn (chuång 
lîn n¸i), vμ 4,24 - 4,9 lÇn (chuång lîn thÞt). 
Sau khi qua biogas, do vi khuÈn hiÕu khÝ 
ph©n gi¶i chÊt h÷u c¬ thμnh c¸c muèi 
®¬n gi¶n h¬n nªn NH4-N trong n−íc th¶i cã 

t¨ng lªn chót Ýt, t¨ng 3,72 - 24,9%; kÕt qu¶ 
nμy phï hîp víi kÕt qu¶ cña Ng« KÕ S−¬ng 
vμ céng sù, (2006). Nit¬ tæng sè gi¶m 10,1 - 
27,46%, ®¹t tiªu chuÈn n−íc th¶i cung cÊp 
cho nu«i trång thuû s¶n vμ t−íi tiªu trong 
n«ng nghiÖp. 

Qua qu¸ tr×nh ph©n tÝch mét sè kim 
lo¹i nÆng lμ ®ång vμ kÏm, nång ®é Zn2+ 
trong n−íc th¶i tr−íc khi xö lý biogas ë 
chuång lîn n¸i vμ lîn thÞt trªn 12 tr¹i ®Òu 
n»m trong giíi h¹n tiªu chuÈn vÖ sinh cho 
phÐp. Nång ®é Cu2+ trong n−íc th¶i chuång 
lîn n¸i tr−íc khi xö lý biogas ë tØnh H−ng 
Yªn 100% n»m trong giíi h¹n tiªu chuÈn vÖ 
sinh cho phÐp. TØnh H¶i D−¬ng cã 25% sè 
tr¹i kh¶o s¸t cã nång ®é Cu2+ n»m trong 
giíi h¹n tiªu chuÈn vÖ sinh cho phÐp, 75% 
sè tr¹i nång ®é Cu2+ v−ît qu¸ tiªu chuÈn vÖ 
sinh cho phÐp tõ 1,5-3,2 lÇn. TØnh B¾c Ninh 
cã nång ®é Cu2+ trªn 100% sè tr¹i ®Òu v−ît 
qu¸ tiªu chuÈn vÖ sinh cho phÐp tõ 1,32 - 2,4 
lÇn. Nång ®é Cu2+ trong n−íc th¶i ë chuång 
lîn thÞt trªn 12 tr¹i thuéc ba tØnh H¶i 
D−¬ng, H−ng Yªn, B¾c Ninh 100% n»m 
trong giíi h¹n tiªu chuÈn vÖ sinh cho phÐp. 
C¶ hai yÕu tè ®ång vμ kÏm ®Òu n»m trong 
giíi h¹n cho phÐp sau khi xö lý biogas. 
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4. KÕT LUËN  

Quy m« ch¨n nu«i trung b×nh trªn 12 
trang tr¹i thuéc 3 tØnh H¶i D−¬ng, H−ng 
Yªn, B¾c Ninh tõ 15 - 50 lîn n¸i vμ trung 

b×nh tõ 70 - 350 lîn thÞt. L−îng chÊt th¶i 
t¹o ra tõ ch¨n nu«i lín, mçi tr¹i ch¨n nu«i 
lîn cã thÓ t¹o ra tõ 0,55 - 2,55 tÊn chÊt 
th¶i r¾n trong mét ngμy. L−îng chÊt th¶i 

mg/l mg/l
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láng th¶i ra trong c¸c trang tr¹i ch¨n nu«i 
lîn biÕn ®éng tõ 3 - 20 m3/ngμy.  

ViÖc xö lý b»ng hÖ thèng hÇm biogas 
®· gi¶m thiÓu ®¸ng kÓ nång ®é BOD5 vμ 
COD trong n−íc th¶i. Nång ®é BOD5 trong 
n−íc th¶i ë chuång lîn n¸i gi¶m 75 –80,8 
%, nång ®é BOD5 trong n−íc th¶i ë chuång 
lîn thÞt gi¶m xuèng tõ 75,89 – 80,36%. 
Nång ®é COD trong n−íc th¶i ë chuång lîn 
n¸i gi¶m 66,85 %, nång ®é COD trong 
n−íc th¶i ë chuång lîn thÞt gi¶m 64,94 – 
69,73%. Tuy nhiªn, nång ®é COD sau khi 
xö lý qua hÇm biogas vÉn cßn cao h¬n 
CTVSCP. 

Nång ®é sulfua hoμ tan trong n−íc 
th¶i sau khi qua bÓ biogas còng gi¶m ®−îc 
®¸ng kÓ song vÉn cßn cao h¬n CTVSCP 
3,63-7,25 lÇn  

Nång ®é Cl- (tÝnh theo NaCl) trong 
n−íc th¶i thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ khi qua 
hÇm biogas. 

L−îng NH4-N vμ nit¬ tæng sè trong 
n−íc th¶i sau khi qua biogas còng gi¶m ®i 
®−îc mét phÇn trong ®ã nit¬ tæng sè gi¶m 
10,1- 27,46%, ®¹t tiªu chuÈn n−íc th¶i 
cung cÊp cho nu«i trång thuû s¶n vμ t−íi 
tiªu trong n«ng nghiÖp. 

Nång ®é Cu2+ vμ  Zn2+ trong n−íc th¶i 
sau khi ®· qua hÇm biogas ®Òu n»m trong 
trong giíi h¹n cho phÐp cña CTVSCP. 

Nh− vËy n−íc th¶i trong ch¨n nu«i 
sau khi xö lý biogas ®èi chiÕu víi quy ®Þnh 
vÒ chØ tiªu vÖ sinh cho phÐp (10TVN 678 – 
2006), thÊy r»ng nång ®é BOD vμ COD 
gi¶m râ rÖt, nång ®é muèi thay ®æi kh«ng 
®¸ng kÓ, hμm l−îng kim lo¹i thay ®æi 
kh«ng râ rμng.  

§Ò nghÞ, cÇn cã nh÷ng nghiªn cøu tiÕp 
tôc ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c hiÖu qu¶ xö lý 
chÊt th¶i trong ch¨n nu«i b»ng hÖ thèng 
biogas; hoÆc nghiªn cøu tiÕp tôc xö lý chÊt 
th¶i ch¨n nu«i sau biogas b»ng hÖ thèng 
c©y thuû sinh. 
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