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ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM 
KHOA CN HÓA HỌC & THỰC PHẨM 
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG 
 

ĐỀ THI MÔN: KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC THẢI 
Mã môn học:  
Đề thi có 1 trang 
Thời gian : 75 phút 
Được sử dụng tài liệu 

 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 1 

Câu 1: (2,5 điểm) 
Đề xuất qui trình công nghệ xử lý nước thải có công suất 500 m3/ngày biết rằng pH: 7.1 – 7.8; 

COD: 286 – 415 mg/L; SS: 23 – 49 mg/L; NH4
+-N: 55 – 77 mg/L; TN: 64 – 86 mg/L; TP: 8 – 13 mg/L. 

Ñaùp aùn: Nöôùc thaûi ñaàu vaøo => Xöû lyù baäc 1 (SCR, LCR, Beå thu gom, Beå ñieàu hoaø ...) => Xöû 
lyù baäc 2: Hieáu khí keát hôïp loaïi boû N vaø P (Beå sinh hoïc söû duïng giaù theå, Möông oxy hoaù, Heä thoáng 
AAO ...)  => Xöû lyù khöû truøng => Thaûi ra nguoàn tieáp nhaän 

 
Câu 2: (2,5 điểm) 
Cho bieát nguyeân lyù hoaït ñoäng vaø vai troø nhieäm vuï cuûa coâng trình ñôn vò xöû lyù sinh hoïc trong 

coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi trong hình veõ döôùi ñaây: 
 

 
 Ñaùp aùn: Ñaây laø coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi söû duïng heä thoáng AAO. 
 Anaerobic tank: taïo ñieàu kieän kò khí cho PAOs tích luyõ VFAs döôùi daïng PHB vaø giaûi phoùng P. 
 Anoxic tank: khöû nitrat. 
 Aerobic tank: nitrat hoaù vaø tích luyõ P vaøo trong teá baøo PAOs. 

 
Câu 3: (2,5 điểm) 
Thí nghieäm laéng tónh vôùi chieàu cao coät laéng laø 2,5 m cho thaáy öùng vôùi hieäu quaû laéng laø 80%, 

thôøi gian laéng caàn thieát laø 100 phuùt. Tính toaùn dieän tích beà maët vaø taûi troïng beà maët cuûa beå laéng coù 
coâng suaát xöû lyù laø 960 m3/ngaøy öùng vôùi hieäu quaû laéng naøy? 

Ñaùp aùn:  
Dieän tích beà maët = Q / v = Q . t / H = 960 m3/ngaøy . 100 phuùt / 2,5 m = 26,67 m2 
Taûi troïng beà maët = Q / Dieän tích beà maët = 960 m3/ngaøy / 26,67 m2 = 36 m3/m2.ngaøy 
 
Câu 4: (2,5 điểm) 
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Tính toaùn theå tích beå UASB bieát raèng Q = 1000 m3/ngaøy, COD = 1550 mg/l; taûi troïng höõu cô 
theå tích laø L1 = 6 kgCOD/m3.ngaøy; hieäu quaû xöû lyù töông öùng 75%? Nöôùc thaûi sau ñoù tieáp tuïc qua beå 
buøn hoaït tính. Xaùc ñònh theå tích beå naøy bieát raèng taûi troïng höõu cô theå tích laø L2 = 0,5 kg COD/m3.ngaøy; 
hieäu quaû xöû lyù töông öùng 94%. 

Ñaùp aùn: 
V1 = Q (S0 – S1) / L1 = 1000 m3/ngaøy (1,55 kgCOD/m3 – 0,25 . 1,55 kgCOD/m3) / 6 

kgCOD/m3.ngaøy = 193,75 m3 
V2 = Q (S1 – S2) / L2 = 1000 m3/ngaøy (0,25 . 1,55 kgCOD/m3 – 0,06 . 0,25. 1,55 kgCOD/m3) / 

0,5 kgCOD/m3.ngaøy = 728,5 m3 
HẾT 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giám thị coi thi không giải thích đề thi. 

Ngày....... tháng..... năm 2016 
                                                                                                                Bộ môn CNMT 
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ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM 
KHOA CN HÓA HỌC & THỰC PHẨM 
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG 
 

ĐỀ THI MÔN: KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC THẢI 
Mã môn học:  
Đề thi có 1 trang 
Thời gian : 75 phút 
Được sử dụng tài liệu 

 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 2 

Câu 1: (2,5 điểm) 
Đề xuất qui trình công nghệ xử lý nước thải có công suất 2000 m3/ngày biết rằng pH: 6.89 – 7.22; 

COD: 3800 – 4260 mg/L; SS: 1890 – 2260 mg/L; TN: 524 – 702 mg/L; TP: 111 – 161 mg/L. 
Ñaùp aùn: Nöôùc thaûi ñaàu vaøo => Xöû lyù baäc 1 (SCR, LCR, Beå thu gom, Beå ñieàu hoaø, Beå keo tuï 

hoaëc Beå tuyeån noåi ...) => Xöû lyù baäc 2: Kò khí roài Hieáu khí keát hôïp loaïi boû N vaø P (Beå UASB + Möông 
oxy hoaù, Heä thoáng AAO ...)  => Xöû lyù khöû truøng => Thaûi ra nguoàn tieáp nhaän 

 
Câu 2: (2,5 điểm) 
Cho bieát nguyeân lyù hoaït ñoäng vaø vai troø nhieäm vuï cuûa coâng trình ñôn vò xöû lyù sinh hoïc trong 

coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi trong hình veõ döôùi ñaây: 
 

 
(1/ influent reservoir, 2/ aeration tank for nitrification, 3/ blower, 4/ NaOH tank, 5/ internal recycle, 6/ 
sludge return, 7/ secondary settler, 8/ mixing tank, 9/ methanol tank, 10/ biofilter for sulfur-oxidizing 

denitrification, 11/ effluent reservoir, 12/ sand filter) 
Ñaùp aùn: Ñaây laø coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi coù quaù trình nitrat hoaù ôû beå soá 2 vaø khöû nitrat keát 

hôïp oxy hoaù sulfur ôû beå soá 10. 
 
Câu 3: (2,5 điểm) 
Thí nghieäm laéng tónh vôùi chieàu cao coät laéng laø 2,5 m cho thaáy öùng vôùi hieäu quaû laéng laø 80%, 

thôøi gian laéng caàn thieát laø 100 phuùt. Tính toaùn dieän tích beà maët vaø taûi troïng beà maët cuûa beå laéng coù 
coâng suaát xöû lyù laø 960 m3/ngaøy öùng vôùi hieäu quaû laéng naøy? 

Ñaùp aùn:  
Dieän tích beà maët = Q / v = Q . t / H = 960 m3/ngaøy . 100 phuùt / 2,5 m = 26,67 m2 
Taûi troïng beà maët = Q / Dieän tích beà maët = 960 m3/ngaøy / 26,67 m2 = 36 m3/m2.ngaøy 
 
Câu 4: (2,5 điểm) 



 4

Tính toaùn theå tích beå UASB bieát raèng Q = 1000 m3/ngaøy, COD = 1550 mg/l; taûi troïng höõu cô 
theå tích laø L1 = 6 kgCOD/m3.ngaøy; hieäu quaû xöû lyù töông öùng 75%? Nöôùc thaûi sau ñoù tieáp tuïc qua beå 
buøn hoaït tính. Xaùc ñònh theå tích beå naøy bieát raèng taûi troïng höõu cô theå tích laø L2 = 0,5 kg COD/m3.ngaøy; 
hieäu quaû xöû lyù töông öùng 94%. 

Ñaùp aùn: 
V1 = Q (S0 – S1) / L1 = 1000 m3/ngaøy (1,55 kgCOD/m3 – 0,25 . 1,55 kgCOD/m3) / 6 

kgCOD/m3.ngaøy = 193,75 m3 
V2 = Q (S1 – S2) / L2 = 1000 m3/ngaøy (0,25 . 1,55 kgCOD/m3 – 0,06 . 0,25. 1,55 kgCOD/m3) / 

0,5 kgCOD/m3.ngaøy = 728,5 m3 
HẾT 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giám thị coi thi không giải thích đề thi. 

Ngày....... tháng..... năm 2016 
                                                                                                                Bộ môn CNMT 

 
 


