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AAO - Anerobic – Anoxic – Oxic
MBBR - Moving Bed Biofilm Reactor
MBR - Membrane Biological Reactor
Plasma Ozone – Oxy hóa
EBR: ử lý sinh học hiệu xuất cao
PLC – Điều khiển tự động
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ử lý nước thải y tế



ử lý nước thải sinh hoạt

 Xử lý nước thải công nghiệp


ử lý nước sạch từ nước giếng khoan, nước mặt, nước biển
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 Máy rửa tự động đa kết hợp siêu âm – phun xoáy dòng áp lực –
khử khuẩn bậc cao, chuyên dùng cho dụng cu y tế
(AutoMedCleaner 19)
 Máy rửa siêu âm tự động xoáy áp lực – Hydrogen tan máu dùng
cho dụng cụ y tế (AutoMedCleaner 917SA)
 Máy sấy khô nhiệt độ thấp – công nghệ 2 cửa khử khuẩn Uvc tự
động dùng cho dụng cụ y tế (AutoMedDryer 19)
 Máy hấp nhiệt độ thấp Plasma lạnh – đóng gói vô trùng tự động
(AutoSterPack 19)
 Máy khử khuẩn phòng mổ OZPRO 2000S
 Phòng phổ siêu sạch áp lực dương CLEANROOM UCASS –
WHO
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Nhà vệ sinh công cộng tự động công nghệ cao



Nhà vệ sinh công cộng bán tự động



Nhà vệ sinh chuyên dụng cho bệnh viện
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 Máy tách chất thải chăn nuôi và xử lý ô nhiễm môi trường
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BIOFAST® AAO-MBR là gì?
 Bio (Biology): Sinh học (tiếng Anh), do ứng dụng 3 kỹ thuật xử lý
sinh học:
o BIOKINETIC (sinh động lực học): Công nghệ phỏng sinh học
theo cấu trúc phế nang của phổi (người) khuếch tán khí vào
chất lỏng (máu) đạt hiệu suất đến 70%, cho 1 chu kỳ chỉ có 4
giây. Hiệu quả cao gấp 100 lần so với hệ sục khí hiện nay.
o Công nghệ Giá thể vi sinh di động: MBBR (Moving Bed
Biofilm Reactor).
o Công nghệ Màng lọc sinh học: MBR (Membrane Biological
Reactor).
 Fast (Fast, Fasten): Nhanh, bền vững:
-

Tính nhanh: Hiệu quả khuếch tán oxy tăng gấp 2 lần khi Nitrite

hóa. Tốc độ Oxit hóa chất thải bằng Ozone nhanh gấp 16 lần, so
với sử dụng khí oxy.
-

Tính bền vững:

o Giảm tiêu hao điện năng -> giảm phát thải CO2. Xử lý bùn bằng
vi sinh: Tạo ra bùn khoáng, có lợi cho môi trường, đất trồng
trọt.
o Sử dụng Ozone (O3) và UV (Ultra Violet) để thay thế Chlorine:
Lượng O3 thừa sẽ tự phân ly thành oxy (2O3 →
3O2) sau vài giây. Do vậy không sản sinh chất độc PCB
(PolyChlorinated Biphenyl) như khi sử dụng dung dịch clor.
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 Đặc điểm công nghệ: Hệ thống Biofast AAO-MBR có 3 đặc điểm:
Có quy trình xử lý hoàn chỉnh khí – lỏng – rắn. Do vậy, triệt tiêu được
mùi hôi và không cần phải hút bùn cặn trong suốt 10 năm.
 Ứng dụng Anammox và MBR, làm công cụ chủ đạo cho toàn lưu
trình xử lý.
 Ứng dụng máy tính công nghiệp (Industry Computer) để giám sát
và vận hành tự động (RmS). Nhờ vậy, chất lượng nước thải sau
xử lý được ổn định và tiết kiệm năng lượng, giảm 50% chi phí vận
hành so với không dùng máy tính.

XLCT

Phát sinh

khí

XLCT

Chất thải
lỏng

Phát sinh

rắn

Chất thải
lỏng

Phát sinh

Phát sinh

Chất thải
khí

Chất thải
rắn
XLCT

Phát sinh

lỏng

Chất thải
rắn (bùn)

Phát
sinh

Chất thải khí
(mùi hôi và
khí độc)

 Theo quy luật bảo toàn vật chất: Khi xử lý một chất thải dạng này, sẽ
phát sinh các chất thải dạng khác. Như vậy, khi xử lý nước thải y tế
(chất lỏng) sẽ sản sinh ra chất thải khí (mùi hôi) và chất thải rắn (bùn
hữu cơ và bùn khoáng).
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Quy trình vận hành của hệ thống BIOFASTTM – AAO-MBR
XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ.
Công nghệ XLNT BIOFASTTM có 3 kỹ thuật đặc thù:
1/ Ứng dụng thiết bị siêu khuếch tán khí (Super Aerobic), là một dạng
Aerator mới, có hiệu suất cao, khuếch tán khí tươi trực tiếp vào bể xử lý
hiếu khí. Nhờ hiệu suất khuếch tán O2 cao, Biofast đã tiết kiệm được 40%
năng luợng điện và giảm được 50% diện tích chiếm dụng mặt bằng, so với các
hệ thống công nghệ cũ.

Ảnh: Một bể Hiếu khí với thiết bị SupAero đang vận hành. Mỗi giây tạo ra
hằng triệu bọt khí rất mịn (d ≤ 1 mm), khác với máy thổi khí thông thường là
tạo ra bong bóng (d > 10 mm).
(Container đang mở nắp để chụp ảnh).
2/ Ứng dụng Kỹ thuật Plasma sản xuất khí Ozone (O3) tại chỗ, phun vào
hỗn hợp bọt (khí + nước), xử lý nhanh tạp chất hữu cơ và vô cơ. Công nghệ
Plasma cho phép sản xuất Ozone hiệu suất cao, công suất từ 100g O3/h đến
1.000g O3/h và đạt nồng độ đến 1% VL, khí đầu ra. Công nghệ Plasma không
đánh lửa (No spark technology), nhờ vậy, thiết bị có độ bền cao và không
sản sinh khí độc NOx. Ưu việt hơn hẳn máy Ozone loại thường có đánh
lửa (corona).
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Thiết bị Plasma Ozone (100g O3/h đến 200g O3/h).

Nhờ xử lý bằng Ozone, mà chất lượng nước thải sau xử lý rất ổn định,
các chủng vi khuẩn Coliform,Salmonella, Shigella và Vibrio cholerae
luôn đạt chỉ tiêu Quy Chuẩn Quốc Gia.
Ozone của hệ thống XLNT Biofast, còn được dùng để khử mùi khí thải
(phát sinh tại các bể Yếm/ Thiếu khí…). Nhờ vậy, tăng được chất
lượng môi trường không khí xung quanh bệnh viện, hạn chế ô nhiễm
thứ cấp.
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3/ Ứng dụng hệ thống RmS (Remote Mutual SCADA): Là hệ thống Giám sát –
Điểu khiển bằng Computer (Supervisory Control and Data Acquisition). Tự động
hoàn toàn trong công việc vận hành, điều khiển và giám sát - quan trắc hệ thống
XLNT. Thiết bị RmS được thiết lập trên nền computer công nghiệp. Đây là
thành quả công nghệ của công ty, đi tiên phong tại Việt Nam. Hệ thống RmS là
yếu tố quyết định cho tính an toàn tuyệt đối khi vận hành, giảm thiểu chi
phí vận hành (điện, nhân công và vật tư tiêu hao). (Qua thực tế của hơn 100
công trình, từ năm 2006 đến nay, chi phí vận hành giảm còn 50% so với
không ứng dụng RmS).
Thời gian lưu nước trong hệ thống (toàn lưu trình) là trên 28 giờ, gồm
20 giờ ở công đoạn Yếm khí (Anammox-1) và 4,5 giờ ở các công đoạn: Hiếu
khí, Nitrit hóa 4 giờ ở bể lắng bùn (Anammox-2) và khử trùng.

Vận hành – Giám sát – Điều khiển hoàn toàn tự động.
Hệ thống SCADA-RmS (sx 2013)
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BIOFASTTM AAO-MBR.MBBR
1/ Xử lý vi sinh yếm khí/ Anaerobic (EMPerfectTM):
Nước thải bệnh viện được thu gom về Module Hố gom tổng & lọc rác của hệ
thống BIOFAST. Sau khi chảy qua bộ lọc rác (h = - 2 m) sẽ được bơm vào bể
RAST (Regulation, Anaerobic and Sludge Treatment). Trong bộ lọc rác, có gắn
01 bộ sensor: Cảm biến mức, cảm biến lưu lượng và một camera chịu nước để
giám sát trực quan, tại phòng điều hành.
BỂ RAST (Regulation, Anaerobic and Sludge Treatment) là chuỗi các bể:
Điều hòa lưu lượng, yếm khí và xử lý bùn… Có nhiều panel giá thể vi sinh, tăng
bề mặt tiếp xúc giữa nước thải và vi sinh lên hằng trăm lần. Tạo ra môi trường
tối ưu cho phản ứng vi sinh yếm khí khử phosphore và amonium (Anammox bậc
I). Ngoài ra, (option) vi sinh sẽ được bổ sung bởi thiết bị EMAS6. Thiết bị này sẽ
tự động bổ sung men (Biophot - VN) và các vi chất, đảm bảo tỷ số tối ưu:
BOD5/Nt /Pt = 100/5/1, cho vi sinh yếm khí hoạt động mạnh nhất.
Bể RAST được làm từ các container thép không gỉ SUS-304, lắp nổi hoặc
chôn chìm. Có thể làm bằng Polymer hoặc BTCT, khi điều kiện mặt bằng cho
phép và cần giảm giá thành.
Do cấu trúc đặc trưng giữa các vách ngăn và ống hướng dòng, trong bể
RAST, nước thải sẽ di chuyển từ dưới lên trên, rồi từ trên xuống dưới, liên tục
qua từng ngăn. Do đó, phản ứng vi sinh được xảy ra trong điều kiện động, đạt
hiệu quả xử lý cao hơn, so với điều kiện tĩnh. Yếu tố quan trọng nữa là kết cấu
đặc biệt của các vách ngăn này, tạo ra được sự lên men acid và lên men kiềm,
ở từng ngăn khác nhau của bể. Các dòng vi khuẩn khác nhau được ưu tiên phát
triển mạnh ở các ngăn khác nhau và nhanh chóng “ăn hết” các chất bẩn trong
dòng nước thải suốt 20 đến 28 giờ.
Ở bể RAST, phản ứng Anammox của hệ thống Biofast sẽ xảy ra trong điều
kiện tối ưu, hiệu quả xử lý ở công đoạn này, đạt trên 80% đối với Ammonium,
COD, BOD5, Phốt pho… riêng TSS đạt trên 90%.
Ngoài chức năng điều hòa nước thải, xử lý yếm khí, cụm bể RAST còn có
chức năng xử lý bùn hữu cơ ở một ngăn riêng hoặc tầng đáy. Nhờ vậy, lượng
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bùn tích tụ chỉ bằng 10% so với các hệ thống không xử lý yếm khí đủ thời
lượng.
2/ Xử lý hiếu khí với Hệ thống SupAeroTM:
Đây là ưu điểm nổi bật của Biofast vì tính tiên phong trong ứng dụng các giải
pháp xử lý hiếu khí hiện đại trên thế giới.
2.1/

ơ chế sinh hóa: Quá trình xử lý hiếu khí cuả Biofast, mục đích chính là

tạo ra NO2 để phục vụ cho xử lý khử ammonium trong nước thải, bằng phương
pháp sinh học:
Đầu tiên là ammoni được oxy hóa thành các nitrit nhờ các vi khuẩn
Nitrosomonas, Nitrosococcus,…
N H 4+ 1 , 5 O 2→ N O -2+ 2 H ++ H 2O .
Sau đó, các bơm hồi lưu sẽ chuyển nước thải (đã được Nitrite hóa) tại cont
Hiếu khí, cấp ngược về các ngăn Yếm khí (ở bể RAST), để trộn với nước thải
(có Ammonium) tại đây, với tỉ lệ 50/50. Như vậy, các ngăn Yếm khí sẽ trở thành
bể Thiếu khí (Anoxic) và lúc này, các vi sinh Yếm khí (Nitrobacter, Nitrospira) sẽ
tạo ra phản ứng Anammox (Oxid hóa Ammonium).
NH+4 + NO-2→ N2↑ + 2 H2O.
Tại các ngăn Thiếu khí, với lớp vi sinh dính bám trên các panel giá thể. Vận
tốc phản ứng oxy hóa ammonium phụ thuộc vào tuổi thọ bùn (màng vi sinh),
nhiệt độ, pH của nước thải, nồng độ vi sinh vật, hàm lượng nitơ amon, oxy hòa
tan và vật liệu đệm vi sinh.
Các vi khuẩn nitrat hóa có khả năng kết hợp thấp, do vậy việc lựa chọn vật
liệu đệm vi sinh (giá thể), nơi các màng vi sinh vật dính bám, có ảnh hưởng
quan trọng đến hiệu suất làm sạch và sự tương quan sản phẩm của phản ứng
sinh hóa. Biofast - AAO sử dụng đệm vi sinh di động MBBR (Moving Bed
Biological Reactor) phù hợp để làm giá thể sinh trưởng vi sinh Hiếu khí, cho
phép giữ được sinh khối rất lớn trên giá thể. Công nghệ Biofast AAOMBR.MBBR, có tăng cường xử lý Amonium bằng cụm container Thiếu khí
(Anoxic) bậc II, ứng dụng màng lọc vi sinh MBR (Membrane Biological Reactor),
cho phép nâng cao và ổn định hiệu suất xử lý trong cùng một khối tích công
trình.

9

2.2/ Để cấp Oxy (hòa tan trong nước) được dồi dào nhất cho quá trình phản ứng
vi sinh Hiếu khí, hệ thốngBIOFAST đã áp dụng SupAero

TM

, là kỹ thuật đồng bộ

3 thiết bị mới: Máy khuếch tán bề mặt nước-khí (Aerator), máy thổi bọt khí phân
tán (Dispensing Air Blower) và máy phun tia áp lực (Jet Water Spray).

Khi các thiết bị này vận hành, sẽ tạo ra hiệu ứng Sinh học-Động lực
(BioKinetic effect). Nhờ hiệu ứng này, quá trình phản ứng vi sinh hiếu khí và
hiệu quả Nitrit hóa sẽ tăng lên gấp 2 lần. Ưu điểm này của Biofast AAO-MBR
đang là dẫn đầu so với các hệ thống khác ở trong nước, đã tiết kiệm được
40% điện năng so với các thiết bị của công nghệ khác, đang sử dụng tại VN.
Không những thế, hiệu suất xử lý ở hệ thống vi sinh Hiếu khí cao, sẽ cho thời
gian xử lý ngắn hơn công nghệ cũ. Như vậy, tiết kiệm được gần 50% diện tích
mặt bằng của các bể “Aerotank”. Hệ thống SupAero™ có thể tích gọn nhẹ, chỉ
bằng 50% so với các hệ thống thiết bị công nghệ khác.
3/ Khử trùng (Disinfectant):
Ở hệ thống XLNT y tế Biofast ứng dụng cả 2 giải pháp khử trùng, tùy theo sự
lựa chọn của chủ đầu tư.
3.1/ Giải pháp chiếu tia UV (Ultra Violet): Đây là giải pháp tiên tiến hiện nay trên
thế giới, được áp dụng ở hầu hết các nước phát triển (Đức, Mỹ, Úc…). Petech
là đơn vị đầu tiên của Việt Nam đưa vào ứng dụng thành công kỹ thuật khử
trùng bằng tia tử ngoại (UV) cho xử lý nước thải y tế. Ở hệ thống Biofast
(Series UV) cứ mỗi panel UV có công suất 150W, tương ứng với công suất
50m3/ngày. Với công suất 3000W (20 panels) sẽ khử trùng nước thải cho hệ
thống 1000m3/ngày. Thời gian khử trùng chỉ kéo dài 15 phút/1 mẻ. Vận hành
hoàn toàn tự động bởi hệ thống RmS.
3.2/ Sử dụng dung dịch Clor và bơm định lượng truyền thống (làm dự phòng): Ở
hệ thống Biofast, tại cont khử trùng nhờ xử lý oxid hóa bằng Ozone, cho nên đã
giúp giảm thiểu tiêu hao dung dịch Chlorine đến 50%. Lợi ích này không chỉ là
tiết kiệm vật tư - hóa chất cho bệnh viện mà còn là công nghệ rất thân thiện với
môi trường, do hạn chế được nguy cơ thải Clor dư vào môi trường (tạo ra chất
PCB cực độc).
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4/ Module DeodoroxidTM khử khí độc và khử mùi:
Trong quá trình hoạt động vi sinh yếm khí và hiếu khí, sẽ phát sinh một lượng
lớn khí độc và khí có mùi hôi như Metal (CH4), Hydro sulfur (H2S),
amoniac

(NH3),

acid

nitric

(HNO3)

và

các

hơi

acid

hữu

cơ

(metylmercaptance). Những loại khí này không những gây ra mùi hôi thối,
gây ô nhiễm cho toàn khu vực bệnh viện, mà còn có thể gây ra nhiều bệnh
tật cho dân cư và có thể gây tử vong cho nhân viên vận hành hệ thống
XLNT.
Ở hệ thống Biofast, tất cả lượng khí phát sinh trong quá trình xử lý
nước thải, đã được thu gom và xử lý bởi module khử mùi và khử khí
độc DeodoroxidTM. Tại đây, nhờ bloc xúc tác (FeO catalyst) phản ứng oxy
hoá giữa khí thải và khí Ozone (O3) sẽ xảy ra rất nhanh. Khí thải sau khi
được xử lý sẽ xả ra ngoài qua ống thoát khí, không còn mùi hôi và không
còn các khí độc hại. Petech cam kết khí xả của hệ thống Biofast đạt tiêu
chuẩn khí xả sạch (QCVN 06:2009/BTNMT).

Module Deodoroxid, khử mùi của hệ thống xử lý nước thải.
5/ Xử lý bùn: Với tổng lượng chất rắn lơ lửng (TSS) của nước thải y tế ở các
bệnh viện, trung bình 600mg/l, cộng với lượng cặn bùn kết tủa (khâu xử lý
khuếch tán khí, oxit hóa…) khoảng 400mg/l (600mg/l + 400mg/l = 1000mg/l).
Nhờ phản ứng vi sinh yếm khí, tại 2 ngăn đầu tiên của bể RAST, 70% bùn
(hữu cơ) sẽ được xử lý (tạo ra CH4, CO2,…). Lượng bùn 30% còn lại sẽ được
chứa trong hai ngăn này đến 6 tháng, để các chất hữu cơ hoàn toàn bị phân
hủy. Qua thực tế đo đạc ở các bệnh viện đã lắp đặt hệ thống XLNT Biofast,
lượng bùn khoáng sau 10 năm mới có thể đầy khoang chứa bùn. Lúc này, chỉ
cần dùng xe (dịch vụ hút bùn đô thị) để thu gom đi xử lý, trong 1 ngày.
11

OZONE (O3)
Ozone có công thức O3 là một chất khí màu xanh nhạt, mùi tỏi đặc
o
trưng, tỉ trọng 1,65 so với không khí, độ hòa tan trong nước ở 20 C là
o
0,5g/l, ở 0 C là 1,09 g/l.
O3 không bền, trong nước tinh khiết thời gian bán sinh khoảng 20 phút.
Trong nước có nhiều chất hữu cơ và chất bẩn, thời gian bán sinh của
nó chỉ còn vài phút.
O3 là chất oxy hóa mạnh, tác dụng thanh trùng, diệt khuẩn mạnh và
nhanh hơn các tác nhân oxy hóa khác như: H2O2, KMnO4, Cl2, ClO2…
O3 được điều chế từ Oxy (O2), bằng cách cho luồng O2 hoặc không khí
qua một chùm tia tử ngoại UV có độ dài sóng 220nm. Hiện nay các
nước tiên tiến thường dùng công nghệ Plasma để sản xuất Ozone: Cho
luồng O2 (không khí) chạy qua một khe có điện từ trường mạnh, tần số
cao, các ion oxy sẽ được tạo ra để kết hợp thành O3.
Ozone là chất oxy hóa mạnh (Em > 2 volt) nên thường được dùng làm
chất khử trùng và xử lý nước thải. Ozone là khí dễ biến đổi ở áp suất và
nhiệt độ bình thường và có thể sản xuất ngay tại nơi sử dụng. Ở nhiệt
độ cao, Ozone bị phân hủy rất nhanh, do đó việc sản xuất và hòa tan
vào nước phải tiến hành ở nhiệt độ thấp. Ở Việt Nam, người ta thường
sản xuất Ozone bằng hồ quang điện: Khi cho không khí hoặc oxy đi qua
tia lửa điện, Ozone sẽ được tạo ra. Phương pháp này rẻ tiền nhưng
thiết bị thường chóng hỏng và sản sinh nhiều khí độc (NOx). Hệ thống
Biofast áp dụng kỹ thuật Plasma để sản xuất ra Ozone ở nhiệt độ thấp.
Nhờ vậy, không sản sinh ra khí độc, hiệu suất và độ bền cao.
Ozone còn được dùng để khử màu và khử các chất hữu cơ độc hại, khó
phân hủy như POP, PCB,…
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Cơ cấu phản ứng của Ozone phụ thuộc vào nồng độ hòa tan của Ozone
vào nước, khi oxy hóa các chất hữu cơ bằng O3, diễn ra các bước sau:
1. Oxy hóa Alcohol thành aldehyd và sau đó thành axit hữu cơ.
O3
RCH2OH
RCOOH
2. Thay nguyên tử oxy vào vòng liên kết của carbur thơm.
3. Bẻ gãy các liên kết kép của hợp chất carbon.

Máy Ozone Max – Canada.
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GIỚI THIỆU NĂN

LỰC

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MINH CHÂU
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Thông tin tóm tắt
Công ty TNHH Công nghệ Minh Châu – MCTECH Corp.
được thành lập năm 2005 tại Hà Nội.
Trụ sở: 787 đường Trương Định, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội.
Là công ty thành viên của PETECH Corp - HCM.
Công ty TNHH Công nghệ Minh Châu là đơn vị triển khai ứng
dụng công nghệ mới trong lĩnh vực môi trường, y tế, giáo dục,
điện,… . MCTECH đã hợp tác nhiều Công ty có công nghệ cao
trong nước và quốc tế trong lĩnh vực xử lý môi trường nước, nước
sạch, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, ô nhiễm môi
trường, tự động hóa…
Hơn 10 năm kinh nghiệm trong thiết kế, chế tạo, lắp đặt. Nhiều
sản phẩm đã được ứng dụng rộng rãi, hàng trăm công trình đã
được lắp đặt trên toàn quốc.
Chúng tôi có tay nghề và được hỗ trợ đặc biệt từ các chuyên
gia trong và ngoài nước, cung cấp giải pháp kỹ thuật cho mọi dự
án, luôn quan tâm giữa hiệu quả kinh tế và khía cạnh môi trường.
Trong lĩnh vực xử lý nước sạch, nước uống, xử lý thu hồi nước,
xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt, y tế... chúng tôi đã hợp tác
với các đối tác nước ngoài có công nghệ tiên tiết nhất hiện nay
như ISRAEL, Đức.
Sản phẩm chủ lực là Hệ thống xử lý nước thải y tế, hệ thống xử
lý chất thải nguy hại Plasma và nhà vệ sinh thông minh, thiết bị y
tế chuyên dùng kiểm soát nhiễm khuẩn.
MCTECH Corp. luôn luôn giữ chữ tín với khách hàng. Luôn
“ hực hiện nhiều hơn nói, không nói nhiều hơn làm”. Đã ký và
thực hiện tốt hàng trăm công trình, tỉ lệ hợp đồng thực hiện thành
công là 100%, chưa từng bỏ cuộc bất kỳ công trình nào, dù có khó
khăn trở ngại.
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CÁC CÔNG TRÌNH Ử LÝ NƯỚ
TT
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ợp đồng và thời gian
thực hiện
Hệ thống XLNT y tế, chuyên
ngành sản xuất Vắc Xin và Sinh
phẩm Y tế Nha Trang
Xử lý nước và thu hồi nước thải
nhà máy nước Yên Phụ - Hà
Nội.
Công suất: 2.400m3/ngày.
Hệ thống XLNT Bệnh viện
Quận 1 – TPHCM.
Tháng 05/2010  06/2010.
Hệ thống XLNT Bệnh viện Bình
Minh, tỉnh Vĩnh Long.
Tháng 05/2010  06/2010.
Hệ thống xử lý nước thải cho
Bệnh viện Đa khoa quận Thốt
Nốt, thành phố Cần Thơ.
Thời gian thực hiện: 05/2009
07/2009
Hệ thống XLNT Bệnh viện
Gang Thép – Thái Nguyên
Tháng 04/2010  05/2010.

7. Hệ thống XLNT Bệnh viện Bình
Minh, tỉnh Vĩnh Long.
Tháng 05/2010  06/2010
8. Hệ thống XLNT bệnh viện Đa
khoa huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên
Giang.
15/10/2009  3/12/2009.
9. Hệ thống XLNT khu Resort
Thiên Hải Sơn, Phú Quốc, Kiên
Giang.
1/11/2009  15/12/2009.
10. Hệ thống XLNT Domesco,
Đồng Tháp.
Tháng 02/2010  06/2010.
11. Hệ thống XLNT Bệnh viện An
Phước - Phan Thiết , tỉnh Bình
Thuận.
Tháng 02/2010  03/2010.
12. Tư vấn, thiết kế và cung ứng
dây chuyền công nghệ xử lý rác
thải, đối với dự án đầu tư xây
dựng khu xử lý rác thải huyện
Đông Anh – Hà Nội.
13. Cung cấp hệ thống xử lý nước
thải y tế, công nghệ BIOFAST,
trang bị cho nhà Vĩnh Biệt BV.
Chợ Rẫy.
14. Cung cấp lắp đặt thiết bị nhà vệ
sinh công cộng bán tự động.
Công trình phục vụ đại lễ 1000
năm Thăng Long – Hà Nội.

hủ dự án

ẢI IÊU BIỂU
Nội dung chủ yếu

Viện vắc Xin và Sinh
phẩm Y tế Nha Trang
(Bộ Y tế)
Tổng công nước sạch
Hà Nội - Hawaco

Cung cấp, lắp đặt hệ thống
XLNT công nghệ Biofast, công
suất 100m3/ngày.
Cung cấp hệ thống dây chuyển
xử lý và thu hồi nước rửa lọc.

BGĐ Bệnh viện Quận
1 - TPHCM.

Cung cấp lắp đặt hệ thống
XLNT Biofast 150m3/ngày.

BGĐ Bệnh viện Bình
Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Cung cấp lắp đặt hệ thống
XLNT Biofast 150m3/ngày.

BQL DA ĐTXD Bệnh
viện Đa khoa quận
Thốt Nốt.

Cung cấp và lắp đặt hệ thống xử
lý nước thải 150m3/ngày, công
nghệ Biofast.

BGĐ Bệnh viện Gang
Thép – Thái Nguyên.

Cung cấp lắp đặt hệ thống
XLNT Biofast 150m3/ngày.

BGĐ Bệnh viện Bình
Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Cung cấp lắp đặt hệ thống
XLNT Biofast 150m3/ngày.

BQL Các dự án ĐT &
XD, Sở Y Tế tỉnh Kiên
Giang.

Cung cấp lắp đặt hệ thống
XLNT Biofast 150m3/ngày.

Resort Thiên Hải
Sơn, Quân khu 9.

Cung cấp lắp đặt hệ thống
XLNT Biofast 150m3/ngày.

Công ty Domesco
Đồng Tháp.

Cung cấp lắp đặt hệ thống
XLNT Biofast 200m3/ngày.

BGĐ Bệnh viện An
Phước - Phan Thiết ,
tỉnh Bình Thuật.

Cung cấp lắp đặt hệ thống
XLNT Biofast 150m3/ngày.

Công ty Ứng dụng
công nghệ mới và Du
lịch NEWTATCO.

Tư vấn, thiết kế và cung ứng
dây chuyền xử lý rác thải công
nghệ Plasma PJMI.

Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hệ
thống
60m3/ngày.

Công ty Ứng dụng
công nghệ mới và Du
lịch NEWTATCO.

Cung cấp lắp đặt 50 module
nhà vệ sinh công cộng.
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XLNT

Biofast

15. Hệ thống XLNT y tế 30m3/ngày
đêm cho Bệnh viện đa khoa
huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.
Thời gian thực hiện:
27/11/2008  27/12/2008.
16. Hệ thống XLNT y tế 40m3/ngày
cho Bệnh viện Trà Ôn, tỉnh
Vĩnh Long. Thời gian thực hiện:
27/11/2008 27/12/2008.
17. Hệ thống XLNT BIOFAST cho
nhà vệ sinh trên tàu hỏa.
Thời gian thực hiện: 06/2009
09/2009.
18. Hệ thống bể xử lý chất thải nhà
vệ sinh công nghệ cao, trang bị
các quận nội thành Hà Nội.
Thời gian thực hiện: 8/2009 
11/2009.
19. Bể xử lý nước thải Biofast nhà
vệ sinh phố cổ.
20. Hệ thống XLNT y tế 60m3/ngày
BV.Ba Bể – Bắc Cạn.
Thời gian: 9/2009  10/2009.
21. Hệ thống XLNT-Trung tâm điều
dưỡng, Văn phòng Trung Ương
Đảng (T.26), Lăng Cô –
TT.Huế. Thời gian 8/2009 
10/2009.
22. Hệ thống XLNT bệnh viện Đa
khoa huyện An Biên, tỉnh Kiên
Giang.
12/10/2009  30/11/2009.
23. Hệ thống XLNT bệnh viện Đa
khoa huyện An Minh, tỉnh Kiên
Giang.
15/10/2009

3/12/2009.
24. Hệ thống XLNT y tế 60m3/ngày
đêm cho Bệnh viện đa khoa
huyện Triệu phong, tỉnh Quảng
Trị. Thời gian thực hiện:
15/12/2009  3/02/2010.
25. Hệ thống Xử lý nước thải công
nghệ BIOFASTTM ATC, tháng
8/2010.
26. Hệ thống Xử lý nước thải công
nghệ BIOFASTTM ATC, BV ch
Trần Phú, tháng 8/2010.
27. Hệ thống Xử lý nước thải công
nghệ BIOFASTTM ATC, BV Ch
Sông Lô, tháng 9/2010.
28. Hệ thống xử lý nước thải nhà
hàng khách sạn Blue Lagoon –
Phú Quốc
29. Hệ thống Xử lý nước thải công
nghệ BIOFASTTM ATC, Bệnh
viện U Minh Thượng

Bệnh viện đa khoa
khu vực huyện Cam
Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Cung cấp và lắp đặt hệ thống
xử lý nước thải 30m3/ngày,
công nghệ Biofast.

Bệnh viện đa khoa
khu vực huyện Trà
Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Cung cấp và lắp đặt hệ thống
xử lý nước thải 40m3/ngày,
công nghệ Biofast.

Xí nghiệp Tư vấn Đầu
tư & Xây dựng cơ khí
công trình – Cty CP
TVĐT&XD GTVT
(TCT-ĐSVN).
Ban chỉnh trang đô thị,
BQLDA đại lễ 1000
năm Thăng Long - Hà
Nội.

Cung cấp, lắp đặt 24 hệ thống
XLNT BIOFAST trên các toa
tàu thống nhất.

Hộ gia đình
BQLDA BV.Ba Bể,
tỉnh Bắc Cạn.

Cung cấp lắp đặt gần 100 bể
xử lý chất thải Biofast
Cung cấp, lắp đặt hệ thống
XLNT Biofast 60m3/ngày.

BQLDA Trung tâm
điều dưỡng, T26.

Cung cấp, lắp đặt hệ thống
XLNT Biofast 60m3/ngày.

BQL Các dự án ĐT &
XD, Sở Y Tế tỉnh Kiên
Giang.

Cung cấp lắp đặt hệ thống
XLNT Biofast 60m3/ngày.

BQL Các dự án ĐT &
XD, Sở Y Tế tỉnh Kiên
Giang.

Cung cấp lắp đặt hệ thống
XLNT Biofast 60m3/ngày.

Bệnh viện đa khoa
khu vực huyện Tiệu
Phong, tỉnh Quảng Trị.

Cung cấp lắp đặt hệ thống
XLNT Biofast 60m3/ngày.

Bệnh viện 331 – tỉnh
Gia Lai

Cung cấp thiết bị hệ thống xử lý
nước thải y tế 60m3/ ngày.

Bệnh viện khu vực
ch Trần Phú – tỉnh
Yên Bái
Bệnh viện khu vực
chè Sông Lô – tỉnh
Phú Thọ
Công ty Sasco – TP.
HCM

Cung cấp thiết bị hệ thống xử lý
nước thải y tế 60m3/ ngày.

Bệnh viện U Minh
Thượng – Kiên Giang
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Cung cấp, lắp đặt 62 hệ thống
XLNT BIOFAST và NVS.

Cung cấp thiết bị hệ thống xử lý
nước thải y tế 60m3/ ngày.
Cung cấp thiết bị hệ thống xử lý
nước thải sinh hoạt 150m3/
ngày.
Cung cấp thiết bị hệ thống xử lý
nước thải y tế 60m3/ ngày.

30. Hệ thống Xử lý nước thải công
nghệ BIOFASTTM ATC, Bệnh
viện Minh Thiện
31. Hệ thống Xử lý nước thải công
nghệ BIOFASTTM ATC, Trại
giam Công An – Tam Kỳ
32. Hệ thống XLNT Biofast Trung
tâm kiểm nghiệm thuốc – Mỹ
phẩm – Thực phẩm – Quảng
Trị.
33. Cung cấp hệ thống xử lý nước
thải – Trung tâm phòng chống
HIV/AIDS, Tháng 10-12/2011
34. Xử lý nước thải phòng thí
nghiệm – Y tế dự phòng
Tháng 10-11/2011

Bệnh viện Minh Thiện
– Quảng Nam

Cung cấp thiết bị hệ thống xử lý
nước thải y tế 60m3/ ngày.

Trại giam Công An Thị
Xã Tam Kỳ - Quảng
Nam
Sở Y tế Quảng Trị

Cung cấp thiết bị hệ thống xử lý
nước thải trại giam 60m3/ ngày.

Trung tâm phòng
chống HIV/AIDS tỉnh
Yên Bái
Trung tâm y tế dự
phòng tỉnh Nghệ An

Cung cấp thiết bị và chuyển
giao công nghệ Biofast – AAO.
công suất: 60m3/ngày.
Xây dựng và cung cấp thiết bị
xử lý nước thải

35. Cung cấp hệ thống xử lý nước
thải bệnh viện Long Điền – Bà
Rịa Vũng Tàu, công nghệ
Biofast -AAO, Tháng 1011/2011
36. Cung cấp hệ thống xử lý nước
thải bệnh viện Tân Thành – Bà
Rịa Vũng Tàu, công nghệ
Biofast -AAO, Tháng 1011/2011
37. Cung cấp hệ thống xử lý nước
thải bệnh viện Châu Đức – Bà
Rịa Vũng Tàu, công nghệ
Biofast -AAO, Tháng 1011/2011
38. Cung cấp hệ thống xử lý nước
thải bệnh viện Xuyên Mộc – Bà
Rịa Vũng Tàu, công nghệ
Biofast -AAO, Tháng 1011/2011
39. Cung cấp hệ thống xử lý nước
thải bệnh viện ĐK Lê Lợi – Bà
Rịa Vũng Tàu, công nghệ
Biofast -AAO, Tháng 1011/2011
40. Cung cấp hệ thống xử lý nước
thải bệnh viện tỉnh Bà Rịa, công
nghệ Biofast -AAO, Tháng 1011/2011

Sở Y tế - tỉnh Bà Rịa
Vũng Tàu.
BV Long Điền – Bà
Rịa Vũng Tầu

Cung cấp thiết bị và chuyển
giao công nghệ Biofast – AAO.
công suất: 60m3/ngày.

Sở Y tế - tỉnh Bà Rịa
Vũng Tàu.
BV Tân Thành – Bà
Rịa Vũng Tầu

Cung cấp thiết bị và chuyển
giao công nghệ Biofast – AAO.
công suất: 60m3/ngày.

Sở Y tế - tỉnh Bà Rịa
Vũng Tàu.
BV Châu Đức – Bà
Rịa Vũng Tầu

Cung cấp thiết bị và chuyển
giao công nghệ Biofast – AAO.
công suất: 60m3/ngày.

Sở Y tế - tỉnh Bà Rịa
Vũng Tàu.
BV Xuyên Mộc – Bà
Rịa Vũng Tầu

Cung cấp thiết bị và chuyển
giao công nghệ Biofast – AAO.
công suất: 120m3/ngày.

Sở Y tế - tỉnh Bà Rịa
Vũng Tàu.
BV ĐK Lê Lợi – Bà
Rịa Vũng Tầu

Cung cấp thiết bị và chuyển
giao công nghệ Biofast – AAO.
công suất: 350m3/ngày.

Sở Y tế - tỉnh Bà Rịa
Vũng Tàu.
BV tỉnh Bà Rịa Vũng
Tầu

Cung cấp thiết bị và chuyển
giao công nghệ Biofast – AAO.
công suất: 500m3/ngày.

41. Hệ thống XLNT Biofast Trung
tâm phòng chống HIV/AIDS
Quảng Trị. Tháng 12/2011.
42. Hệ
thống
XLNT
Resort
Famiana, Phú Quốc, Kiên
Giang.
43. Hệ thống XLNT Y tế Bệnh viện
đa khoa huyện Châu Thành,
Kiên Giang

Sở Y tế Quảng Trị

Cung cấp thiết bị hệ thống
XLNT Biofast –M, module.

Công ty TNHH
Phương Anh Đức

Cung cấp, lắp đặt hệ thống
XLNT công nghệ Biofast, công
suất 150m3/ngày.
Cung cấp, lắp đặt hệ thống
XLNT, công suất 150m3/ngày.

Ban quản lý các
DAĐT & XD – Ngành
Y tế Kiên Giang
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Cung cấp thiết bị hệ thống
XLNT Biofast –M, module.

44. Hệ thống XLNT Y tế Bệnh viện
đa khoa huyện Tam Bình, tỉnh
Vĩnh Long
45. Hệ thống XLNT Y tế Trung tâm
y tế huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh
Long
46. Hệ thống XLNT Resort Cửu
Long, Phú Quốc, Kiên Giang.
47. Hệ thống xử lý nước thải nhà
vệ sinh công cộng – giải Trung
tâm TP. Hải Phòng. Tháng 36/2012.
48. Xử lý nước thải nhà máy chế
thực phẩm – Khu CN Hải Yên –
Móng Cái
49. Xử lý nước thải và thu hôi nước
nhà máy chế biến đá ốp Vạn
Khoa – Hưng Yên
50. Hệ thống xử lý nước thải bệnh
viện Y học cổ truyền Hòa Bình,
công nghệ Biofast - AAO.
51. Xử lý nước thải Viện Sinh
phẩm vắc xin và sinh phâm y tế
- Nha Trang
52. Hệ thống xử lý nước thải bệnh
viện – Trung tâm HIV/AIDS
Sơn La, công nghệ Biofast AAO.
53. Hệ thống XLNT Trung tâm điều
trị Phong – Quốc Oai, Hà Nội

Bệnh viện đa khoa
huyện Tam Bình, tỉnh
Vĩnh Long
Trung tâm y tế huyện
Trà Ôn, tỉnh Vĩnh
Long
Công ty TNHH nhà
nước MTV Sổ số Kiến
Thiết Cần Thơ.
Ban quản lý công trình
xây dựng – Sở Xây
dựng – Hải Phòng.

Cung cấp, lắp đặt hệ thống
XLNT công nghệ Biofast, công
suất 150m3/ngày.
Cung cấp, lắp đặt hệ thống
XLNT công nghệ Biofast, công
suất 10m3/ngày.
Cung cấp, lắp đặt hệ thống
XLNT công nghệ Biofast, công
suất 100m3/ngày.
Cung cấp thiết bị NVS và hệ
thống XLNT Biofast.

Công ty CP Hoàng
Thái
Móng Cái – Quang
Ninh.
Công ty Vạn Khoa –
Hưng yên

Cung cấp và lắp đặt thiết bị
XLNT công suất: 100m3/ngày.

Bệnh viện Y học cổ
truyền Hòa Bình
Viện Sinh phẩm vắc
xin và sinh phâm y tế Nha Trang
Trung tâm phòng
chống HIV/AIDS – tỉnh
Sơn La

54. Hệ thống xử lý nước thải bệnh
viện Lao phổi – Quảng Trị,
công nghệ Biofast - AAO.
55. Xử lý nước thải Trung tâm y tế
Trạm Trôi – Hoài Đức – Hà Nội

Sở Y tế Quảng Trị

Ban quản lý dự án –
huyện Hoài Đức

Cung cấp thiết bị và chuyển
giao công nghệ Biofast – AAO.
công suất: 100m3/ngày.
Cung cấp thiết bị và chuyển
giao công nghệ Biofast – AAO.
công suất: 60m3/ngày.
Cung cấp thiết bị và chuyển
giao sử dụng.

56. Xử lý bệnh viện y học cổ truyền
Kiên Giang – Công nghệ
Biofast,
công
suất:
500m3/ngày, tháng 2-4/2014.
57. Xử lý bệnh viện y học cổ truyền
Kiên Giang – Công nghệ
Biofast,
công
suất:
1000m3/ngày, tháng 2-5/2014.
58. Xử lý chất thải vệ sinh trên 350
toa xe khách.

Ban QLDA hỗ trợ xử
lý chất thải bệnh viện,
tỉnh Kiên Giang

Cung cấp thiết bị và chuyển
giao công nghệ Biofast – AAO.
công suất: 500m3/ngày.

Ban QLDA hỗ trợ xử
lý chất thải bệnh viện,
tỉnh Kiên Giang

Cung cấp thiết bị và chuyển
giao công nghệ Biofast – AAO.
công suất: 1000m3/ngày.

Ban QLDA đường Sắt
Khu vực 1 – Tcty
Đường Sắt.

Cung cấp, lắp đặt và xây lắp
thiết bị chất thải trên 350 toa xe
khách , Công nghệ Biofast – 3G.

Ban quản lý dự án –
huyện Hoài Đức

Cung cấp thiết bị và chuyển
giao sử dụng.

Tháng 7-11/2014.
59. Xử lý nước thải Trung tâm y tế
Trạm Trôi – Hoài Đức – Hà Nội

Sở Y tế Hà Nội

Cung cấp và lắp đặt dây
chuyển XLNT công suất
120m3/h.
Cung cấp thiết bị và chuyển
giao công nghệ Biofast – AAO.
công suất: 150m3/ngày.
Cung cấp thiết bị và chuyển
giao công nghệ Biofast – AAO.
công suất: 100m3/ngày.
Cung cấp thiết bị và chuyển
giao công nghệ Biofast – AAO.
công suất: 60m3/ngày.
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60. Xử Lý nước thải 30 Phòng
khám,…

Hà Nội, Thái Nguyên

Cung cấp thiết bị XLNT công
suất 2- 5m3/ngày.

61. Xử lý nước thải Phòng Khám –
Ecopark – Hưng Yên.

Ecopark.

Cung cấp thiết bị XLNT công
suất 5m3/ngày.

62. Xử lý nước thải Trung tâm Y tế
Thanh Trì – Hà Nội.

Ban quản lý dự án
Thanh Trì

63. Xử lý nước thải Bệnh viện 09 –
Hà Nội.

Bệnh viện 09 – Sở Y
tế Hà Nội

64. Xử lý nước thải Bệnh viện Đa
Khoa tỉnh Quảng Trị, 500
giường bệnh.

Ban QLDA đầu tư xây
dựng BVĐK tỉnh - Sở
Y tế tỉnh Quảng Trị

Cung cấp thiết bị và chuyển
giao công nghệ Biofast – AAO.
công suất: 60m3/ngày.
Cung cấp thiết bị và chuyển
giao công nghệ Biofast – AAO.
công suất: 100m3/ngày.
Cung cấp thiết bị và chuyển
giao công nghệ Biofast – AAO.
công suất 500 giường bệnh.

65. Xử lý nước thải Bệnh viện Đa
Khoa tỉnh Đức Giang – Hà Nội,
500 giường bệnh.
66. Xử lý chất thải – Phòng khám
đa khoa Cốc Lếu – Lào Cai.

Ban QLDA - Sở Y tế
Hà Nội

67. XLNT Trung tâm Phục hồi chức
năng – Hải Phòng

Trung tâm Phục hồi
chức năng Hải Phòng

Thi công, lắp đặt thiết bị và
chuyển giao công nghệ Biofast
– AAO. công suất 500m3/ngày.
Cung cấp lắp đặt thiết bị lò đốt
rác và xử lý nước thải y tế.
công suất: 50m3/ngày.
Thi công lắp đặt thiết bị XLNT,
công suất : 20m3/ngày.

68. Xử lý chất thải Bệnh viện Hòa
Vang – Đà Nẵng.

Bệnh viện Hòa Vang –
Đà Nẵng

Cung cấp lắp đặt thiết bị xử lý
chất thải rắn bệnh viện.

69. Xử lý nước thải Bệnh viện đa
khoa Sóc Sơn – Hà Nội
Tháng 1- 5/2016
70. Cung cấp và lắp đặt thiết bị
Trạn xử lý nước thải Đại học Y
– Nghệ An.
71. Cung cấp lắp đặt hệ thống
XLNT Modul công suất :
5m3/ngày – 2 Phòng khám Điện
Biên
72. Cung cấp hệ thống XLNT –
Trung tâm Y tế Phường –
huyện Từ Liêm, công suất:
5m3/ngày.
73. Xử lý nước thải Bệnh viện Tuệ
Tĩnh - Cung cấp lắp đặt thiết bị
XLNT - Biofast

Ban QLDA - Sở Y tế
Hà Nội

Thi công, lắp đặt thiết bị và
chuyển giao công nghệ Biofast
– AAO. công suất 300m3/ngày
Thi công lắp đặt thiết bị XLNT,
công suất : 70m3/ngày.

74. Xử lý nước thải Bệnh viện đa
khoa Đông Anh – Hà Nội

Ban QLDA – Sở Y tế
Lào Cai.

Tổng Công ty Xây
dựng Nghệ An
Công ty CP IDIS

Cung cấp hệ thống XLNT
Modul 2 phòng khám – Điện
Biên – Tp. Điện Biên.

Ban quản lý dự án –
Huyện Từ Liêm

Cung cấp hệ thống XLNT – 03
Trung tâm Y tế Phường –
huyện Từ Liêm

Học viện Y dược học
cổ truyền Việt Nam

Thi công lắp đặt thiết bị XLNT,
công suất : 200m3/ngày.

Ban QLDA – Văn Hóa
– Xã Hội – TP. Hà Nội

Thi công, lắp đặt thiết bị và
chuyển giao công nghệ Biofast
– AAO. công suất 300m3/ngày
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KHOA HỌC - MÔI RƯỜNG
Thứ ư, 29/07/2009, 11:39 (GMT+7)

Cần hơ: xử lý nước thải y tế hoàn toàn tự động
TTO - Ngày 28-7, Bệnh viện Đa khoa hốt Nốt (TP Cần hơ)
nghiệm thu đưa vào sử dụng hệ thống xử lý nước thải y tế
hoàn toàn tự động công nghệ cao (BIOFAST) có công suất xử
lý 150m3/ngày đêm do ông ty ổ phần Khoa học - công nghệ
Petech TP.HCM cung cấp và lắp đặt.
Ông Phan Trí Dũng, chủ tịch HĐQT Công ty Petech, cho biết hệ
thống xử lý này tự động sản xuất Ozone và Chlorine để xử lý nước
thải.
Bệnh viện Đa khoa Thốt Nốt là BV đầu tiên ở VN ứng dụng thiết bị
Super Aerobic đạt hiệu quả khuếch tán khí tăng gấp ba lần so với
công nghệ cũ nhưng vẫn tiết kiệm điện năng.

Những thông số về quá trình xử
lý nước thải tại BV Thốt Nốt đều
được hiển thị giúp cơ quan
chức năng kiểm tra, giám sát dễ
dàng

Điểm đáng chú ý nữa là tất cả mọi người, kể cả cơ quan chức năng, đều có thể giám sát chất lượng
xử lý nước thải 24/24g qua màn hình (hoặc qua mạng Internet) có hiển thị các chỉ tiêu chất lượng cơ
bản của nước thải như: PH, nhiệt độ, độ màu, độ đục, COD, lưu lượng nước đầu vào và độ tích tụ
của dòng bùn hồi lưu. Trường hợp hệ thống xử lý không đạt một trong các chỉ tiêu thì đ n báo động
sẽ hiển thị giúp đơn vị sử dụng phát hiện và xử lý kịp thời.
Tin, ảnh: V.TR.

KHOA HỌC - CN
hái Nguyên đưa vào vận hành hệ thống xử lý
nước thải y tế tự động
Cập nhật ngày : 07/07/2010 16: 14 (GMT+7)
Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên vừa chính
thức đưa ông trình xử lý nước thải (XLNT) y tế
vào vận hành, đây là công trình LN Y tế công
nghệ BIOFAST giám sát và vận hành tự động do
Việt Nam sản xuất lần đầu tiên được lắp đặt tại
tỉnh Thái Nguyên.
Hệ thống XLNT được khởi công xây dựng lắp đặt
vào tháng 5/2010 do Bệnh viện Gang Thép làm chủ
đầu tư, đơn vị thi công lắp đặt là Công ty CP Xuất
nhập khẩu Y tế Việt Nam (VIMEDIMEXVN). Hệ
thống được thiết kế làm sạch nước thải bằng công
nghệ sục ozone kết hợp vi sinh, giám sát và vận
Ông Nguyễn Huy Thắng – Giám đốc Bệnh
viện Gang Thép kiểm tra hoạt động của hệ
hành tự động công suất 150m2/ngày.
thống XLNT.
Công trình có tổng vốn đầu tư 3,5 tỷ đồng, công
nghệ hiện đại với tính ưu việt thu gom xử lý mùi
không gây ô nhiễm thứ cấp; hệ thống được giám sát, điều khiển vận hành tự động nhờ vậy chất
lượng nước thải sau xử lý luôn ổn định và đặt tiêu chuẩn môi trường trước khi xả ra ngoài.
Phạm Hùng

33

Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện
sử dụng năng lượng mặt trời
Công ty cổ phần khoa học công nghệ Petech (Q.10, TP.HCM) vừa nghiên cứu,
thiết kế và sản xuất thành công hệ thống xử lý nước thải bệnh viện, sử dụng bằng năng
lượng mặt trời (NLMT). Hệ thống đã được lắp đặt và đưa vào vận hành tại bệnh viện
Chợ Rẫy (Q.5, TP.HCM, sử dụng tại khu Nhà vĩnh biệt).

KS. Phan Trí Dũng đang kiểm tra hoạt động
của hệ thống xử lý nước thải bệnh viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
KS. Phan Trí Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Petech, tác giả của hệ thống
xử lý nước thải này cho biết, hệ thống xử lý chủ yếu bằng công nghệ sinh học (công
nghệ BIOFAST-SP, Solar Power). Công nghệ xử lý gồm: Vi sinh yếm khí (2 container), vi
sinh hiếu khí (1 container), khử trùng (1 container), khử mùi (1 module catalyst). Hệ
thống có công suất xử lý: 60m3/ngày. Trong quá trính xử lý, KS. Phan Trí Dũng và nhóm
cộng sự đã sử dụng ozone và thiết bị khuếch tán khí (aerator) có hiệu quả cao, giúp tiết
kiệm được 60% điện năng so với các thiết bị thổi khí công nghệ cũ. Nước thải y tế tại
khu vực này có nồng độ ô nhiễm cao (các khâu rửa và tẩy uế tử thi tại khu Nhà vĩnh
biệt), nhưng sau khi qua hệ thống xử lý nước thải đã đạt mức I TCVN 7382:2004.

34

Hệ thống xử lý nước thải bằng NLMT
được lắp đặt vận hành tại Bệnh viện Chợ Rẫy
Hệ thống có công suất tải tiêu thụ điện tối đa 2KVA. Quy trình xử lý theo mẻ
(15m3/mẻ x 4 = 60 m3/ngày). Hệ thống điều khiển – vận hành và giám sát hoàn toàn tự
động bằng máy tính công nghiệp (RmS – Remote mutual SCADA). Chương trình điều
khiển này do nhóm kỹ sư của Công ty Petech thực hiện. Một điểm mới của hệ thống này
là sử dụng hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời (các tấm pin mua của Công ty Mặt trời
đỏ - một doanh nghiệp KHCN trong nước). Công suất pin mặt trời: 2KWp (gồm 6 panel).
Dung lượng tích trữ của accu: 120 Ah/24V. Các chế độ tiêu thụ điện của hệ thống này
rất ít tiết kiệm năng lượng, nên có thể vận hành chủ yếu bằng năng lượng mặt trời, (vận
hành: Chờ đủ mẻ 100 W, xử lý hiếu khí 1.500W (2 giờ/mẻ), ozone: 500 W (2 giờ/mẻ),
khử trùng: 50 W). Chỉ khi nào phải xử lý nhiều nước thải và gặp những lúc trời mưa
nhiều, ít nắng (chiếm khoảng 10% số ngày trong năm), nguồn điện từ pin mặt trời không
đủ đáp ứng, thì hệ thống sẽ tự động kết nối sử dụng nguồn điện từ lưới điện quốc gia.
KS. Phan Trí Dũng cho hay, do sản xuất bằng từng khối modul nên thời gian thi
công lắp đặt và đưa vào sử dụng ngắn (khoảng 10 ngày). Hệ thống dễ dàng tháo lắp di
dời sang nơi khác khi cần thiết. Toàn bộ hệ thống do Công ty Petech sản xuất (theo
công nghệ Norweco – USA), tỷ lệ nội địa hóa đạt đến 90%.
Sau hệ thống này, cuối năm nay Công ty Petech sẽ lắp đặt thêm một hệ thống xử
lý nước thải có công suất 300m3/ngày, cho khu khám đa khoa của Bệnh viện Chợ Rẫy.
Trước đó, Công ty Petech cũng đã lắp đặt hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ
BIOFAST – SP (Solar Power) tại Trung tâm y tế quận I, TP.HCM. Ngoài ra, hệ thống xử
lý nước thải này đã được lắp đặt tại Kiên Giang, huyện đảo Phú Quốc, Quảng Trị, Vĩnh
Long, Bình Thuận, Phú Thọ, Gia Lai, …
Theo TRIỆU NGUYÊN,
Báo KHPT.
Thứ Tư, 29/07/2009
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90% công nghệ xử lý chất thải đang được ứng dụng ở nước ta là ngoại nhập. Điều
này xuất phát từ thực tế nhu cầu đầu tư xử lý chất thải của nước ta rất cao trong khi
ngành công nghiệp sản xuất công nghệ này gần như chưa được hình thành. Trước thực
tế trên, trong 3 năm lại đây, một số doanh nghiệp (DN) Việt Nam đã mạnh dạn đầu tư
cho lĩnh vực này. Nhiều sản phẩm là công nghệ xử lý chất thải ra đời với chất lượng
không thua kém chất lượng hàng ngoại nhập, giá thành cạnh tranh hơn nhiều nhưng
vẫn bị từ chối sử dụng.

Hệ thống xử lý nước thải y tế Bệnh viện Chợ Rẫy (khu nhà VB)
Công nghệ BIOFAST-SP, sử dụng năng lượng mặt trời đầu tiên tại Việt Nam

Nhiều DN đã không khỏi bức xúc khi cho rằng tâm lý sính ngoại vẫn tồn tại không ít
trong các cơ quan nhà nước. Đơn cử như đối với các bệnh viện cấp quận huyện và
thành phố đầu tư hệ thống xử lý nước thải bằng ngân sách nhà nước, thay vì họ ưu tiên
chọn công nghệ “made in Vietnam” chất lượng cũng không thua ngoại nhập, giá thành
bằng ½ giá thành công nghệ ngoại, chi phí xử lý cũng rẻ hơn nhưng họ vẫn không chọn.
Cách lựa chọn này đã gây không ít lãng phí ngân sách nhà nước. Ví dụ công nghệ
xử lý nước thải bệnh viện đạt tiêu chuẩn loại A của Nhật có giá thành đầu tư khoảng 3,8
tỷ đồng/100m3, chi phí xử lý 1.200 đồng/m3. Trong khi cũng với chất lượng nước thải
sau xử lý như trên, nếu chọn công nghệ nội thì giá thành chỉ mất 1,5 tỷ đồng/100m3 và
chi phí vận hành, xử lý chỉ mất 1.000 đồng/m3. Còn thời gian bảo hành và tuổi thọ công
trình đều tương đương nhau.
Không chỉ vậy, với cách lựa chọn trên còn làm giảm khả năng kích thích phát triển
ngành công nghệ xử lý môi trường. Trên thực tế, do khó tìm được chỗ đứng tại thị
trường trong nước, nhiều doanh nghiệp đã vươn ra thị trường nước ngoài. Kết quả là họ
đã và đang được đón nhận rất nồng nhiệt. Do vậy cuộc vận động “Người Việt ưu tiên
dùng hàng Việt” nên bắt đầu từ ý thức của các cơ quan chức năng. Có như vậy thì sức
lan tỏa trong cộng đồng mới sâu và rộng.
Theo Hạ Lan.
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KS Phan rí Dũng - iám đốc ông ty ổ phần Khoa học
ông nghệ PE E
là tác giả của sản phẩm Nhà vệ sinh
thông minh GC-707 (được xuất khẩu với số lượng lớn và
được sử dụng hàng loạt tại p ồ hí Minh) và Bể tự hoại vi
sinh Biofast (lắp đặt trên tàu hoả 5 sao tuyến p ồ Chí Minh Nha rang). Không chỉ say mê với việc nghiên cứu, KS Phan
rí Dũng còn là “mạnh thường quân” của những nhà khoa
học trẻ với việc dành hơn 50% lợi nhuận của PE E
để tài
trợ cho các ý tưởng khoa học và công nghệ (K & N). Rất
nhiều ý tưởng do PE E
tài trợ đã được phát triển và ứng
dụng trong thực tế như thùng rác thông minh, chó điện tử,
khinh khí cầu du lịch, giường tự động chăm sóc bệnh nhân…
rong cuộc trò chuyện với ạp chí, ông đã dành nhiều thời
gian tâm sự về những trăn trở trong việc làm thế nào để Việt
Nam có một nền khoa học mạnh và những vướng mắc mà
ông đã đúc kết được từ thực tiễn nghiên cứu và thương mại
hoá kết quả nghiên cứu của chính mình.
Tại sao PETECH lại quyết định dành một tỷ lệ lớn (hơn 50%) lợi nhuận để tài trợ
cho các ý tưởng khoa học? Điều đó mang lại gì cho PETECH và cá nhân những
người được tài trợ, thưa ông?
Tôi làm điều đó vì 2 lý do:
- Phương châm cạnh tranh của PETECH là: “Tạo ra sản phẩm mới, tạo sự độc đáo và
tạo sự khác biệt”. Do vậy, tài trợ cho các ý tưởng xuất sắc là một trong những định
hướng quan trọng của PETECH vì thông qua hình thức này, PETECH mới có thể sáng
tạo và phát triển bền vững.
- Tôi sinh ra trong một gia đình ngh o, cha tôi - nhà nghiên cứu Phan Tất Hoa(*) luôn
hướng tôi vào con đường nghiên cứu, sáng tạo. Từ thời thanh thiếu niên tôi luôn đam
mê thực hiện các ý tưởng mới. Tuy nhiên, do thiếu tiền nên nhiều ý tưởng của tôi không
thực hiện được, nhiều ước mơ sáng tạo cháy bỏng phải đành dang dở. Đến nay, vẫn
thấm nỗi đau này, nên tôi luôn mong muốn tìm cách giúp đỡ các bạn trẻ có tài năng
sáng tạo. Không những tài trợ kinh phí, chúng tôi còn hỗ trợ cả giải pháp công nghệ,
nhân lực… để họ thực hiện cho bằng được các ý tưởng của mình. Qua đó, họ có được
khoản thu nhập đáng kể để trang trải cuộc sống và có thể tiếp tục đi theo con đường
sáng tạo. Phần PETECH cũng có thêm “vũ khí” mới trên thương trường, có thêm sức
mạnh tri thức.
Ông nhận xét thế nào về thực trạng “thương mại hóa kết quả nghiên cứu” của các
nhà khoa học ở ViệtNam?
Như nhiều ý kiến khác, tôi thấy việc “thương mại hóa các kết quả nghiên cứu” tại Việt
Nam đang gặp nhiều khó khăn, tập trung ở 3 vấn đề:
- Tỷ lệ cũng như số lượng các đề tài nghiên cứu có chất lượng, đủ điều kiện để có thể
thương mại hoá còn thấp. Chính vì vậy, các doanh nghiệp hoặc các nhà đầu tư muốn
đầu tư vào công nghệ Việt có ít sự lựa chọn.
- Chúng ta chưa có “Quỹ đầu tư mạo hiểm” dành cho KH&CN, nhất là một tổ chức mang
tầm quốc gia (có khả năng tài trợ trên 5 tỷ đồng).
- Sự liên kết trong hoạt động nghiên cứu - triển khai của các doanh nghiệp, các trường,
viện, hội nghề nghiệp... còn quá rời rạc và manh mún. Do đó, thiếu sự kế thừa kinh
nghiệm, thiếu sự “cộng lực tri thức”, thiếu sự “thụ hưởng chéo” các trang thiết bị hiện
đại… Vì thế công đoạn đưa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm hàng hóa trở thành
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công đoạn rất “nhiêu khê”. Các nhà đầu tư (doanh nghiệp) và kể cả nhà khoa học
thường bỏ cuộc ở công đoạn này!
Theo ông, chúng ta nên làm gì để tiếp tục khuyến khích, nhân rộng hơn nữa
phong trào phát huy sáng kiến cũng như phát triển nền KH&CN của nước nhà?
Chủ trương, chính sách của ta về khuyến khích phát triển KH&CN nói chung và phong
trào sáng kiến, sáng tạo nói riêng, theo tôi, trong thời điểm hiện nay là đã đầy đủ và tốt.
Tuy nhiên, trong thực tế các chủ trương, chính sách này lại chưa được thực thi hiệu
quả, do nhiều nguyên nhân khác nhau. Hiện nay có rất nhiều rào cản, trói buộc nền
KH&CN của Việt Nam và để tạo được sự đột phá trong sự nghiệp phát triển KH&CN,
trong đó tất nhiên có cả phong trào “phát huy sáng kiến - sáng tạo” và “thương mại hóa
các kết quả nghiên cứu KH&CN”, thì cần phải xoá bỏ những rào cản này.
Một trong những rào cản dễ thấy nhất là “rào cản nhận thức”. Tài sản tri thức của toàn
dân là vô cùng lớn. Nhưng ở Việt Nam, dường như chúng ta đang quá chú trọng vào
việc xây dựng các “siêu” dự án KH&CN mà chưa quan tâm đúng mức đến nội lực sáng
tạo, tiềm năng công nghệ trong nhân dân. Nên chăng, chúng ta hãy nhìn lại quá khứ và
rút ra bài học: Trước những năm 80 (của thế kỷ trước), chúng ta đã “dốc toàn lực” vào
các đại nông trường, đại hợp tác xã… nhưng vẫn bị đói, vẫn phải nhận viện trợ lương
thực. Sau khi đổi mới bằng cách tạo ra một nền nông nghiệp Nhân dân ở thập kỷ 80,
nước ta không những hết đói mà còn là nước xuất khẩu lương thực vào loại hàng đầu
trên thế giới.
Bên cạnh đó, để tạo môi trường thông thoáng, lành mạnh cho KH&CN phát triển, chúng
ta cần sớm giải quyết một số vấn đề:
- Tăng cường kinh phí cho các đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng. Việc đăng ký đấu
thầu, xét cấp kinh phí đề tài (ở các cấp) cần công khai và minh bạch hơn nữa (nên đăng
tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Internet). Những đề tài, dự
án lớn nhỏ đều nên lấy ý kiến phản biện rộng rãi của các doanh nghiệp, các nhà khoa
học và các hội nghề nghiệp chuyên ngành…
- Đẩy nhanh tốc độ cấp “sổ đỏ” cho những người làm khoa học. Hiện nay việc cấp văn
bằng bảo hộ cho các tài sản trí tuệ của các nhà khoa học còn chậm và tồn đọng nhiều.
Đây là một trong những nguyên nhân khiến không ít nhà khoa học ViệtNam bị mất cơ
hội mua bán, chuyển nhượng hoặc kêu gọi đầu tư vào các ý tưởng, công trình sáng tạo.
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- Công bằng trong áp thuế hàng nhập khẩu vật liệu KH&CN. Cụ thể nhập khẩu nguyên
chiếc các máy móc, thiết bị Robot - Tự động hóa, viễn thông hoặc phát thanh truyền
hình thì thuế suất 0% nhưng nếu nhập các linh kiện, vật liệu rời để các nhà khoa học
Việt Nam có cơ hội sáng tạo và sản xuất các sản phẩm “Made in Vietnam” thì thuế suất
lại từ 12 đến 50% (cao hơn cả thuế nhập rượu bia). PETECH đã phải chịu mức thuế này
cho các module ic Receiver (dùng sản xuất thiết bị viễn thông trong nước), môtơ điện
(dùng làm cơ bắp cho Robot…). Những quy định bất công này đang đi ngược lại chính
sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước về KH&CN, đồng thời tạo rào cản đối với KH&CN
trong nước.
- Công bằng trong thủ tục xuất nhập khẩu các sản phẩm KH&CN. Cụ thể, để nhập khẩu
và thông quan 1 lô hàng ngoại, chỉ cần 3 ngày làm thủ tục. Nhưng để xuất khẩu 1 lô thiết
bị khoa học (sản phẩm cơ - điện tử) phải cần 20 đến 30 ngày. Vừa qua, nhiều lô hàng
nhập khẩu thiết bị công nghệ của PETECH chỉ làm thủ tục và được thông quan trong 1
ngày, nhưng lô hàng xuất khẩu Nhà vệ sinh thông minh sang Barbados phải mất 30
ngày.
Ông có thể cho biết đôi nét về những dự định trong thời gian tới?
Tôi sẽ tiếp tục dẫn dắt PETECH đi trên con đường đã chọn: Lấy nghiên cứu khoa học,
lấy sáng tạo làm sức mạnh cạnh tranh. Hoàn chỉnh các sản phẩm, đề tài KH&CN đã
thành công và xúc tiến xuất khẩu sản phẩm Toilet thông minh nhiều hơn nữa. Kiên trì
từng bước trong trận chiến không cân sức với thiết bị công nghệ ngoại. Ngoài các sản
phẩm đã đưa vào sản xuất kinh doanh như: Hệ thống truyền thanh công nghệ mới
Digital, khinh khí cầu du lịch, máy lọc nước biển thành nước ngọt chạy bằng năng lượng
mặt trời, áo phao điện tử phục vụ cứu nạn, nhà vệ sinh công cộng thông minh… từ nay
đến 2009, PETECH sẽ đưa ra thị trường (nội địa và xuất khẩu) các sản phẩm: Hệ thống
Container tự động xử lý nước rỉ rác, dây chuyền thiết bị tự động khử trùng dụng cụ y tế,
Robot khảo sát đường cống thoát nước đô thị, nhà vệ sinh “siêu thông minh” có hệ
thống dội tự động không cần cấp nước, cấp điện.
Xin trân trọng cảm ơn ông và chúc PETECH ngày càng phát triển!
(*)Nhà nghiên cứu Phan Tất Hoa là người có nhiều đóng góp cho sự phát triển của công
nghệ điện tử ở Việt Nam. ông là người thiết kế, chế tạo chiếc máy tính điện tử đầu tiên
của Việt Nam và khởi xướng, chủ trì chế tạo máy phát hình màu đầu tiên của Việt Nam.

Hoạt động Khoa học – Số tháng 8.2007
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Ban Quản lý dự án ĐS KVI: Ký hợp đồng thiết kế, cung cấp,
lắp đặt và xây lắp thiết bị chất thải trên 350 toa xe khách
Ngày 26/6/2014, tại à Nội, Ban Quản lý dự án ĐS khu vực I đã tổ chức Lễ ký hợp
đồng gói thầu S1 – hiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị và xây lắp (EP ) 350 toa xe
khách thuộc dự án “Lắp đặt thiết bị xử lý chất thải sinh hoạt trên các toa xe khách
của ổng công ty ĐSVN” với nhà thầu Liên danh PE E
- RI . Đến dự buổi lễ
có ông Ngô Cao Vân – Phó ổng giám đốc ổng công ty ĐSVN.
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Đại diện Ban Quản lý dự án ĐS KVI và Liên danh petech - tricc ký hợp đồng gói thầu
GS1.
Theo hợp đồng, gói thầu GS1 có giá trị 78,768 tỷ đồng và sẽ được Liên danh PETECH –
TRICC thực hiện trong vòng 120 ngày và cam kết bảo hành sản phẩm trong vòng 3
năm. Phó Tổng giám đốc ĐSVN Ngô Cao Vân cho biết, Tổng công ty ĐSVN sẽ tạo điều
kiện tốt nhất để nhà thầu thực hiện dự án.
Được biết, hệ thống nhà vệ sinh tự động Biofast 3G của Công ty CP Khoa học công
nghệ PETECH là sản phẩm thế hệ thứ 3, sản xuất năm 2013 vận hành tự động bằng
module điện tử digital và sensor cảm ứng để tiết kiệm nước, tăng độ bền và hạn chế lây
nhiễm bệnh cho người sử dụng. Hệ thống sử dụng năng lượng điện (220V/50Hz) có sẵn
trên tàu hỏa. Bể xử lý tự hoại của Biofast - 3G có năng lực xử lý hơn 150.000 lượt sử
dụng (tương đương 3 năm) mà không cần hút bùn thải…
Ngô Vinh
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ử lý nước thải khu điều trị phong Quốc Oai – à Nội, công suất: 100m3/ngày

ử lý nước thải Nhà máy nước Yên Phụ - à Nội, công suất: 2.400m3/ngày
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ệ thống điều khiển xử lý nước thải và thu hồi nước
Nhà máy nước Yên Phụ - à Nội, công suất: 2.400m3/ngày
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ử lý nước thải Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng rị
quy mô 500 giường bệnh.

ệ thống xử lý nước thải bệnh viện 09 – à Nội, công suất 100m3/ngày
47

ệ thống xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa Đức
ông suất: 500m3/ngày.
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iang –

à Nội,

Lãnh đạo Sở Y Tế TP.HCM đang tham quan Hệ thống xử lý
nước thải BIOFAST tại Bệnh viện Cam Lộ - Quảng Trị

Ệ

ỐN
Ử LÝ NƯỚ
ẢI Y Ế BIOFAS
ẠI RÀ ÔN – V N LON - 2008
Tháng 4/2009
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Hệ thống xử lý nước thải sử dụng năng lượng mặt trời

Hệ thống xử lý nước thải y tế Bệnh viện Chợ Rẫy
Công nghệ BIOFAST-SP, sử dụng năng lượng mặt trời đầu tiên tại Việt Nam

Hệ thống xử lý nước thải BV ch Trần Phú – Yên Bái
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ỐN
Ử LÝ NƯỚ
ẢI BIOFAST
BỆN VIỆN GANG THÉP –
ÁI N UYÊN, ông suất 150m3/ ngày

Hệ thống XLNT bệnh viện Giang Thép, công suất 150m3/ngày,
đưa vào sử dụng tháng 6/2010

Ông Nguyễn Huy Thắng – Giám đốc BV Gang Thép kiểm tra hoạt động HTXLNT
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Ệ
ỐN
Ử LÝ NƯỚ
ẢI BIOFAST
BỆN VIỆN 331 – IA LAI, ông suất 50m3/ ngày

Hệ thống XLNT bệnh viện 331 - Gia Lai, đưa vào sử dụng tháng 10/2010

Hệ thống điều RmS – Plasma Ozone – Smart Chlorine
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Hệ thống XLNT bệnh viện đa khoa Bình Minh – Vĩnh Long

Hệ thống XLNT RESORT BLUE LAGOON, PHÚ QUỐC , TỈNH KIÊN GIANG
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Hệ thống XLNT tại Trại giam của Công An, tại TP. Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Hệ thống XLNT bệnh viện Biofast – AAO, thiết kế tiết kiệm diện tích.
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Hệ thống điều khiển RmS XLNT bệnh viện Mộc Xuyên – BR. Vũng Tầu,
công suất 120m3/ngày.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội thăm hệ thống XLNT công nghệ Biofast – AAO
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Hệ thống điều khiển hệ thống XLNT công suất 500m3/ngày

Hệ thống điều khiển RmS tự động cho xử lý nước thải.
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Ử LÝ NƯỚ

ẢI

ÔN

N

IỆP

ử lý nước thải công nghiệp và thu hồi nước
công suất : 2000m3/ngày
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Ử LÝ NƯỚ SẠ

Ừ N UỒN NƯỚ

BỊ Ô N IỄM

ử lý sạch từ các nguồn nước như nước mặt có độ đục cao như:
Sông, kênh rạch, hồ, nước biển, nước lợ, giếng khoan

Hệ thống xử lý nước sạch nhỏ gọn và hoàn chỉnh vận chuyển dễ dàng
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Ệ
Đặc biệt:

ỐN

BIOFAS – M

ệ thống LN BIOFAS , Series M

huyên dụng cho các cơ sở Y tế nhỏ (phòng khám, rạm xá, Y tế tư nhân,
rung tâm y tế dự phòng, rung tâm kiểm nghiệm thuốc, rung tâm phòng
chống IV/ AIDS …..)

Mô tả bên trong

Sản phẩm hoàn chỉnh

Công suất: 3 m3 - 25 m3/ ngày
Đặc điểm:
1/ ấu trúc: 01Mô
Module
duytrong
nhất. Hợp khối đầy đủ: Xử lý yếm khí, xử lý hiếu khí, hồi lưu
tả bên
và xử lý bùn cặn, Oxid hóa, khử trùng.
2/ Vận hành: Hoàn toàn tự động, không cần người chăm sóc thường xuyên. Phí vận
hành: 2.000 đ/1m3.
3/ Siêu tiết kiệm điện: Dùng điện 220VAC, 1Ø hoặc 3Ø hoặc dùng hoàn toàn bằng
năng lượng mặt trời (option).
4/

huẩn chất lượng: TCVN 7382:205/QCVN 28:2010/ Bộ TNMT.

5/ hời gian thi công: Lắp đặt và đưa vào vận hành: Hai (02) ngày.

Xử lý nước thải Trung tâm phòng chống HIV/AIDS
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Hệ thống XLNT BIOFAST-M, chuyên dùng các Trung tâm y tế, y tế xã phường,
cơ sở y tế tư nhân

ử lý nước giếng khoan công suất 100 – 10.000 m3/ngày
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QCVN 28:2010/BTNMT
Bảng 1 - Giá trị C của các thông số ô nhiễm
TT

Thông số

Đơn vị

Giá trị C
A

B

1

pH

-

6,5 – 8,5

6,5 – 8,5

2

BOD5 (20oC)

mg/l

30

50

3

COD

mg/l

50

100

4

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

mg/l

50

100

5

Sunfua (tính theo H2S)

mg/l

1,0

4,0

6

Amoni (tính theo N)

mg/l

5

10

7

Nitrat (tính theo N)

mg/l

30

50

8

Phosphat (tính theo P)

mg/l

6

10

9

Dầu mỡ động thực vật

mg/l

10

20

10

Tổng hoạt độ phóng xạ α

Bq/l

0,1

0,1

11

Tổng hoạt độ phóng xạ β

Bq/l

1,0

1,0

12

Tổng coliforms

MPN/
100ml

3000

5000

13

Salmonella

KPH

KPH

14

Shigella

KPH

KPH

KPH

KPH

Vi khuẩn/
100 ml
Vi khuẩn/
100ml
Vi khuẩn/
15

Vibrio cholerae

100ml
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IẾ BỊ Y Ế Ự ĐỘN


IẾ BỊ Y Ế
N IỄM K UẨN

Ự ĐỘN

RAN

BỊ K OA KIỂM SOÁ

1. MÁY RỬA Ự ĐỘN ĐA KẾ
ỢP SIÊU ÂM - P UN OÁY ÁP LỰ
- K Ử K UẨN BẬ
AO, CHUYÊN DÙNG CHO DỤNG CỤ Y TẾ
(AutoMedCleaner series 19)
2. MÁY SẤY 2 ỬA – K Ử K UẨN UVc Ự ĐỘN N IỆ ĐỘ
ẤP,
CHUYÊN DÙNG CHO DỤNG CỤ Y TẾ (AutoMedDryer series 19)
3. MÁY K Ử RÙN N IỆ ĐỘ
ẤP PLASMA LẠN
ĐA NĂN
Ự ĐỘN (AutoSterPack series 19)



Ệ

ỐN
ẤP K Í SIÊU SẠ
P ÒN MỔ/I U BỆN VIỆN
1.

ÁP LỰ DƯƠN

- ĐÓN

ÓI

RAN

BỊ

Ệ
ỐN
ẤP K Í ƯƠI SIÊU SẠ
ÁP LỰ DƯƠN
UYÊN
DỤN
RAN BỊ P ỎN MỔ/ ICU BỆN VIỆN (UCASS –X7G/ 12P)

2. MÁY SIÊU LỌ

K Í VÀ K Ử K UẨN K ÔN

P Í NỘI ẠI (MPS -12UV)

3. MÁY SIÊU LỌ VÀ K Ử K UẨN ÁP LỰ
AO,
UYÊN DỤN
RAN BỊ
O P ÒN
AY ĐỒ BỆN VIỆN (HAS-800)
4. MÁY P UN K Ử K UẨN P ÒN

MỔ (OZPRO-2000S)

 MÁY RỬA SIÊU ÂM - HYDROGEN TAN MÁU (AutoMedCleaner - Hydrogen)
 N À VỆ SIN VÔ RÙN
ĐỘN

ÔN MIN ,
UYÊN DỤN
RAN
BỆN VIỆN (Medical Sterile Toilet - MST Series A)

BỊ LƯU

PETECH
TP. Hà Nội
ÔN
Y ÔN N Ệ MIN
ÂU
Địa chỉ: 787 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội.
Tel: 024.36422671/39950965 Fax: 024.36422864
0913542880
Email: info@mctech.com.vn
Website http://www.mctech.com.vn

P.

ồ

hí Minh

ÔN
Y P K OA Ọ
ÔN N Ệ
PETECH
Địa chỉ: 146 Thành Thái, Q.10 , Tp. HCM.
Tel: 08.38623668 Fax: 08.38623665
Website http://www.petech.com.vn
Y P ĐẦU Ư
IẾ BỊ Y Ế ÔN N Ệ
CAO - HMED
Địa chỉ: 281/42 Lê Văn Sỹ, P.1, Quận Tân Bình,
TP. HCM
Tel: 08.39917168/ 39917169 Fax: 08.39905086
Website http://www.hmed.vn
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