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TAÂN VIEÄT MYÕ – Là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh
vực kinh doanh Trang Thiết Bị Y Tế, Phòng thí nghiệm, xử lý Nước và Môi
Trường được thành lập năm 1997 theo giấy phép kinh doanh số
1786/GP/TLDN của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh.
TAÂN VIEÄT MYÕ – Là một công ty năng động, luôn tích lũy, kế thừa những
kiến thức chuyên môn từ các trường đại học trong và ngoài nước, nghiên cứu,
sáng tạo, phát huy và ứng dụng thành công những kinh nghiệm từ thực tế và
các kết quả nghiên cứu sáng tạo vào mỗi dự án. Mỗi công trình chúng tôi thực
hiện đều là sự kết tinh tâm huyết nghề nghiệp, mong muốn phục vụ khác hàng
chu đáo và tận tình.
TAÂN VIEÄT MYÕ – Chuyên cung cấp các loại máy và trang thiết bị y tế, tư
vấn về môi trường, cung cấp các giải pháp công nghệ xử lý tối ưu nhằm giải
quyết các vấn đề ô nhiễm và bảo vệ môi trường. Chúng tôi luôn chú trọng ứng
dụng những công nghệ tiên tiến trên thế giới và những thành quả từ quá trình
nghiên cứu một cách sáng tạo phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
TAÂN VIEÄT MYÕ – Là một công ty với đội ngũ kỹ sư lành nghề có nhiều
năm kinh nghiệm trong chuyên môn, năng động, sáng tạo và chuyên tâm
trong công việc. Chúng tôi luôn quan tâm đến công tác tham vấn từ các
chuyên gia, sẵn sàng liên kết với các trung tâm, viện nghiên cứu khoa học để
đào tạo, trao đổi, cập nhật và nâng cao kiến thức cũng như trình độ chuyên
môn của đội ngũ nhân viên trong Công Ty.
TAÂN VIEÄT MYÕ – Hoạt động theo phương châm “Công nghệ cuộc sống”
,uy tín là nền tảng cho sự phát triển. Chúng tôi cam kết luôn đáp ứng và thỏa
mãn mọi yêu cầu công nghệ cao nhất từ khách hàng, luôn sẵn sàng lắng nghe,
sát cánh cùng bạn giải quyết các vấn đề môi trường, luôn mang đến cho bạn
sự hài lòng, niềm tin và thân thiện.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

DỊCH VỤ TƯ VẤN
•Lập cam kết bảo vệ môi
trường, đề án bảo vệ môi
trường.
•Lập báo cáo đánh giá tác động
môi trường.
•Lấp báo cáo giám sát, quan
trắc, đánh giá chất lượng môi
trường.
•Lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn
thải.
•Tư vấn giải pháp công nghệ
xử lý nước đóng chai, nước
sinh hoạt.
•Tư vấn giải pháp công nghệ
xử lý nước trong lĩnh vực y tế.
•Tư vấn giải pháp công nghệ
xử lý khí vô trùng trong y tế.

THIẾT KẾ THI CÔNG

BẢO HÀNH BẢO TRÌ

CUNG CẤP THIẾT BỊ

•Thiết kế - thi công Hệ thống
xử lý nước RO
•Thiết kế - thi công HTXL khí
vô trùng trong y tế.
•Thiết kế - thi công HTXL
nước thải sinh hoạt – công
nghiệp.
•Thiết kế - thi công HTXL
nước sạch dân dụng – công
nghiệp.
•Thiết kế - thi công HTXL
nước tinh khiết, nước y tế.
•Thiết kế - thi công HTXL khí
thải công nghiệp.

•Sửa chữa, bảo trì Hệ thống xử
lý nước RO
•Sửa chữa, bảo trì HTXL nước
tinh khiết, nước y tế.
•Sửa chữa, bảo trì HTXL khí
vô trùng y tế.
•Sửa chữa, bảo trì HTXL nước
sạch dân dụng – công nghiệp.
•Sửa chữa, bảo trì HTXL nước
thải sinh hoạt – công nghiệp.

•Cung cấp các thiết bị xử lý
nước và môi trường.
•Cung cấp các thiết bị kiểm tra
chất lượng nước, khí, thực
phẩm…
•Cung cấp vật tư, hóa chất xử
lý môi trường.
•Cung cấp máy đo độ đạm, độ
béo, đếm khuẩn lạc, máy cất
nước.
•Cung cấp kính hiển vi, buồng
nuôi cấy vi sinh, máy ly
tâm…
•Cung cấp các tủ sấy, tủ cấy, tủ
hút, … dùng trong y tế.
•Cung cấp lò đốt rác y tế.
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SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ HTXL NƯỚC THẢI AAO

MÁY THỔI KHÍ
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CÔNG NGHỆ AAO

�Công nghệ AAO bao gồm 3 quá trình:
�Quá trình Anaerobic
�Quá trình phân hủy chất hữu cơ của hệ vi sinh vật kỵ khí có thể đơn giản hóa quá
trình phân hủy kỵ khí bằng các phương trình hóa học như sau:
� - Chất hữu cơ + VK kỵ khí → CO2 + H2S + CH4 + các chất khác + năng lượng
� - Chất hữu cơ + VK kỵ khí + năng lượng → C5H7O2N (Tế bào vi khuẩn mới)
� Hỗn hợp khí sinh ra thường được gọi là khí sinh học hay biogas.
�Quá trình phân hủy kỵ khí được chia thành 3 giai đoạn chính: phân hủy các chất
hữu cơ cao phân tử (thủy phân), tạo các axit, tạo methane, xảy ra đồng thời trong quá
trình phân hủy kỵ khí chất hữu cơ.

CÔNG NGHỆ AAO

�Quá trình Anoxic
�Tại bể Anoxic, trong điều kiện thiếu khí hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển xử lý N
và P thông qua quá trình Nitrat hóa và Photphoril.
�Quá trình khử Nitrat
�Khử nitrate, bước thứ hai theo sau quá trình nitrate hóa, là quá trình khử nitratnitrogen thành khí nitơ, nito oxitN2Ohay NO được thực hiện trong môi trường thiếu
khí (Anoxic) và đòi hỏi một chất cho electron là chất hữu cơ hoặc vô cơ.
�
Hai con đường khử nitrate có thể xảy ra trong hệ thống sinh học đó là:
� • Đồng hóa: Quá trình khử nitrat thành amoniac NH4+ sử dụng cho tổng hợp tế
bào. Nó xảy ra khi amoniac không có sẵn, độc lập với sự ức chế của oxy.
�
• Dị hóa (hay khử nitrate): Khử nitrat bằng con đường dị hóa liên quan đến
sự khử nitrat thành nitrit, oxit nito và khí nitơ: NO3- => NO2- =>NO(g)=> N2O (g)
=> N2(g)
�

CÔNG NGHỆ AAO
�Quá trình oxic
�Tại bể aerotank
�Quá trình phân hủy hiếu khí dựa vào hoạt động sống của vi sinh vật hiếu khí,
chúng sẽ sử dụng oxy hòa tan có trong nước để phân giải chất hữu cơ (chất ô nhiễm
cần xử lý). Các vi sinh vật Pseudomonas Denitrificans, Baccillus Licheniforms,…
sẽ khử nitrat thành N2 và thải vào không khí. Điều kiện chung cho vi khuẩn nitrat
hóa pH = 5,5 – 9 nhưng tốt nhất là 7,5. Khi pH < 7 thì vi khuẩn phát triển chậm, oxy
hòa tan cần là 0,5 mg/l, nhiệt độ từ 5 – 40oC.
�Quá trình phân hủy chất hữu cơ trong nước thải gồm 3 giai đoạn sau:
�
- Giai đoạn 1: Oxy hóa chất hữu cơ.
�
CxHyOz + O2 → CO2 + H2O + ∆H
�
- Giai đoạn 2: Tổng hợp xây dựng tế bào
�
CxHyOz + O2 → tế bào VSV + CO2 + H2O + C5H7NO2 – ∆H
�
- Giai đoạn 3: oxy hóa chất liệu tế bào.
�
C5H7¬NO2 + 5O2 → 5CO2 + 2H2O + NH2 ± ∆H’

CÔNG NGHỆ AAO

Ứng dụng công nghệ AAO
Công nghệ AAO được ứng dụng khá phổ biến hiện nay trong việc xử lý các
loại hình nước thải có hàm lượng chất hữu cơ cao như: nước thải sinh
hoạt, nước thải bệnh viện, nước thải ngành chế biến thủy hải sản, nước
thải ngành sản xuất bánh kẹo - thực phẩm...

Công nghệ AAO thường được kết hợp với công nghệ xử lý nước thải
MBBR tăng hiệu quả xử lý
�

CÔNG NGHỆ SBR (Sequencing Batch Reactor )

Có 5 giai đoạn (pha) trong 1 mẽ:
1-Giai đoạn làm đầy
2-Giai đoạn khử Nitơ / tạo không khí
3-Giai đoạn lắng cặn
4-Giai đoạn lấy bùn ra
5-Giai đoạn lấy nước sạch ra
�

CÔNG NGHỆ SBR (Sequencing Batch Reactor )

�Ưu điểm của công nghệ:
Khả năng làm sạch nước cao vì có bộ điều khiển xử lý nước thải vi sinh
(BOD5 15-25 mg/l, COD 60-80 mg/l),
�Kích thước của hệ thống nhỏ giống như hệ thống xử lý thông thường
�Cấu trúc đơn giản hơn
�Thao tác chuyển đổi nhanh hơn dựa trên hệ thống cũ trước đây
�Cho ra nước sạch có thể cho chảy vào sông hay thấm vào đất
�Thay thế cấu kiện nhanh và đơn giản
�Tổn phí thấp cho việc bảo dưỡng
�Dễ dàng nhận biết giai đoạn hoạt động hiện tại của hệ thống thông qua màn
hình của bộ điều khiển
�Có thể thay đổi nhanh và dễ dàng chu kỳ vận hành của hệ thống

CÔNG NGHỆ SBR (Sequencing Batch Reactor )

�Nhược điểm:
- Cần người vận hành có trình độ
- Chi phí đầu tư lớn.
�- Kiểm soát quá trình rất khó, đòi hỏi hệ thống quan trắc các chỉ tiêu tinh vi,
hiện đại.
- Có khả năng nước đầu ra ở giai đoạn xả ra cuốn theo các bùn khó lắng,
váng nổi.
�- Diên tích lớn
�
�

HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI

MỘT SỐ VĂN BẢN LUẬT
Luật bảo vệ môi trường 2014
Nghị định 38/2015/NĐ-CP

Thông tư 31/2016/TT-BTNMT
Thông tư 35/2015/TT-BTNMT
Thông tư 24/2017/TT-BTNMT

HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI
Theo đó, các doanh nghiệp phải lắp đặt
Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục:

 Khu kinh tế,
 Khu công nghiệp,
 Khu chế xuất,

 Khu công nghệ cao,
 Doanh nghiệp có lưu lượng thải từ 1.000 m3/ngày
 Doanh nghiệp theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI
CHỨC NĂNG
GIÁM SÁT BẰNG CẢM QUAN, HÌNH ẢNH
BẰNG CAMERA

GIÁM SÁT QUA THÔNG SỐ NƯỚC THẢI
BẰNG THIẾT BỊ ĐẦU DÒ ĐO ONLINE

AUTO LẤY & BẢO QUẢN MẪU NƯỚC THẢI
KHI CÓ BẤT KỲ CHỈ TIÊU NÀO VƯỢT NGƯỠNG GIỚI HẠN

GHI NHẬN TRUYỀN DỮ LIỆU LIÊN TỤC
BÁO VỀ CƠ QUAN QUẢN LÝ, SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
THIẾT BỊ ĐO ONLINE
pH, COD, TSS,…
BỘ TRUYỀN
DỮ LIỆU

SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

CAMERA

TỦ LẤY MẪU NƯỚC THẢI

MƯƠNG ĐO LƯU LƯỢNG XẢ THẢI LIÊN TỤC

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

THIẾT BỊ ĐO ONLINE
pH, COD, TSS,…

Đo tất cả các thông số ngay tức thì
Bên cạnh việc đo không cần thuốc thử đo COD, còn có thể đo được tất
cả các thông số khác cần thiết cho một nhà máy xử lý nước thải.
Bằng sự kết hợp các bộ cảm biến đa thông số, có thể đo và hiển thị cùng
một từ 4 thông số lên đến 20 thông số cùng một lúc

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

CÁC THÔNG SỐ ĐO
�Oxy hòa tan (quang học hoặc điện hóa)
�Ph, ORP, Độ dẫn điện,Nhiệt độ
�Độ đục - làm sạch siêu âm
�TSS (tổng chất rắn lơ lửng/không tan) - làm sạch siêu âm

�Ammonium, Nitrate, Potassium, Chloride
�COD (nhu cầu oxy hóa học) - làm sạch siêu âm
�TOC (tổng carbon hữu cơ) - làm sạch siêu âm
�DOC (tỉ lệ carbon hữu cơ hòa tan trong TOC) - làm sạch siêu âm
�SAC (hệ số phổ hấp thụ quang phổ) - làm sạch siêu âm
�BOD (nhu cầu oxy sinh hóa) - làm sạch siêu âm

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Thay thế dễ dàng
Bất kỳ cảm biến nào đều có thể được thay ra vào bất kỳ lúc nào mà không
cần đấu dây lại nếu cần một thông số khác. Các cảm biến thay đổi dễ dàng
(các thông số) và bắt đầu thu thập dữ liệu cho thông số mới.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

THIẾT BỊ ĐO ONLINE
pH, COD, TSS,…

Luôn cập nhật, an toàn và độc lập
Điều có giao diện USB và một bộ ghi dữ liệu nội bộ theo mặc định. Qua
đó, quý khách có thể được lưu trữ nhanh chóng và dễ dàng cấu hình hệ
thống và dữ liệu có giá trị của mình.
Luôn cập nhật với phần mềm của chúng tôi, cập nhật miễn phí và cải thiện
bộ điều khiển của quý khách cho các nhiệm vụ đo lường trong tương lai.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Thuận tiện và có sẵn bất cứ lúc nào
Thông qua kết nối với INTERNET, quý khách có thể truy cập hệ thống của
mình bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.
Giám sát và hỗ trợ từ xa tiết kiệm thời gian, tiền bạc và tinh thần.
Thông qua giao diện RS 485 và giao diện Ethernet, fieldbus PROFIBUS,
Modbus RTU, Ethernet/IP, Modbus TCP và PROFINET đều có sẵn.
Nếu một trong các chỉ tiêu vượt ngưỡng cho phép, hệ thống tin
nhắn, thư điện tử gửi đến các cá nhân có trách nhiệm

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
TỦ LẤY MẪU TỰ ĐỘNG VÀ BẢO QUẢN LẠNH
LƯU TRỮ MẪU
Đặc tính kỹ thuật:
• Ứng dụng trong môi trường không nguy
hại
• Hút mẫu bằng bơm nhu động, chiều cao
hút mẫu tối đa 8,5m
• Vật liệu bao bọc bên trong bằng nhựa
Plastic PS
• Tích hợp hệ thống làm lạnh kiểm soát
nhiệt độ mẫu
• Số lượng chai mẫu: 12 chai x 3 lít

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
TỦ LẤY MẪU NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG
THIẾT BỊ ĐO ONLINE

pH, COD, TSS,…
Báo về tủ lấy mẫu khi có
bất cứ chỉ tiêu nước thải nào vượt ngưỡng

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
MƯƠNG ĐO LƯU LƯỢNG XẢ THẢI LIÊN TỤC

Liên tục ghi nhận nước xả thải, nhờ thiết bị đo bằng sống
siêu âm, hệ thống có được số liệu chính xác tại mỗi thời điểm
để đơn vị quản lý đánh giá việc nhà máy xử lý nước thải liên

tục hay có gián đoạn.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT
• Giám sát hoạt động các quá trình xử lý trong Hệ thống xử lý nước thải
• Giám sát ngay đầu ra của mương đo lưu lượng kênh hở

Hình ảnh dữ liệu truyền về trung tâm kiểm soát như ban quản lý hệ
thống xử lý, Bộ tài nguyên môi trường.
CAMERA

CAMERA

MƯƠNG ĐO LƯU LƯỢNG XẢ THẢI LIÊN TỤC

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

