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BỘ XÂY DỰNG                                                ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY               ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC ĐẠI HỌC 
                                                                                      Môn: XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                         (Đáp án – Thang điểm gồm 3/3 trang) 
 

Câu Ý Nôị dung Điểm 

Câu 1 
(3 điểm) 

 

0,5 

Nguyên lý hoaṭ động của bể Aeroten  
Trong bể Aeroten qúa trình oxy hoá các chất hữu cơ trong nước thải 
xảy ra mạnh nhờ hoạt động sống của vi sinh vật trong khối bùn hoạt 
tính khi có sục khí tăng cường (KK). Một phần chất hữu cơ được ôxy 
hoá lấy năng lượng cho hoạt động sống của tế bào, một phần khác sẽ 
được chuyển hoá cho sự phát triển tế bào (vi sinh vật), hay nói một 
cách khác là sẽ làm gia tăng sinh khối bùn hoạt tính (có bùn dư). 

0,5 

Trong bể aeroten phải duy trì một nồng độ bùn hoạt tính làm việc 
nhất định khoảng 2-5g/l. Bùn hoạt tính một phần được quay lại bể 
aeroten nhằm mục đích duy trì nồng bùn hoạt tính (sinh khối) đảm 
bảo nồng độ làm việc. 

0,5 

Bùn dư được đưa ra để xử lý bùn. Lưu lượng bùn tuần hoàn và thể 
tích bùn thừa phụ thuộc và nồng độ bùn dư đưa ra khỏi bể, kết quả là 
năng lượng cho bơm tuần hoàn, thể tích xây dựng công trình cũng 
phụ thuộc vào nồng độ này. 

0,5 

Không khí được cung cấp cho bể với số lượng và cường độ tính toán 
đầy đủ có 2 mục đích: (1) cấp ôxy cho VSV hoạt động và (2) khuấy 
trộn hỗn hợp bùn hoạt tính với nước. Nồng độ O2 trong bể không 
được nhỏ hơn 2mg/l. 

0,5 

Phân loaị bể Aeroten theo theo chế đô ̣thổi khı́  
Aeroten bình thường. 
Aeroten thổi khí kéo dài. 
Aeroten hoạt động theo mẻ. 

0,5 

Câu 2 
(3 điểm) 

 
 

 Trong sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải thì bể lọc sinh 
học nhỏ giọt thuộc khối xử lý sinh học. 0,25 
Nước thải được hệ thống phân phối phun thành giọt đều khắp trên 
bề mặt của lớp vật liệu lọc, các tia nước phun ra cùng trên một phía 
vuông góc và ngược với chiều quay của ống nhánh. 

0,25 
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Câu Ý Nôị dung Điểm 
Nước sau khi chạm lớp vật liệu lọc được chia thành các hạt nhỏ 
chảy thành màng mỏng qua khe lớp vật liệu lọc đi xuống dưới. 0,25 
Trong thời gian chảy như vậy nước thải tiếp xúc với màng vi sinh 
vật bám quanh vật liệu lọc. 0,25 
Sau một thời gian, chiều dầy lớp màng vi sinh vật tăng lên ngăn cản 
ôxy của không khí không thấm vào trong lớp màng vi sinh được. 0,5 
Do không có ôxy, tại lớp trong của màng vi sinh sát với bề mặt cứng 
của vật liệu lọc, vi khuẩn yếm khí phát triển tạo ra sản phẩm phân 
hủy yếm khí. 

0,25 

cuối cùng là khí mêtan và CO2 làm tróc lớp màng ra khỏi vật cứng 
rồi bị nước cuốn xuống phía dưới. 0,25 
Trên mặt hạt vật liệu lọc lại hình thành lớp màng mới, hiện tượng này 
được lập đi lập lại tuần hoàn và nước thải được làm sạch BOD và các chất 
dinh dưỡng. 0,5 
Áp lực trước vòi hoặc lỗ phun từ 0,5 đến 0,7m. tốc độ quay thay đổi 
theo lưu lượng nước, thường tốc độ quay có giá trị khoảng 1 vòng 
trong 10 phút. 0,25 
Khoảng cách từ bề mặt của lớp vật liệu lọc đến vòi phun từ 0,2 - 0,3m 
để lấy không khí và để cho các tia nước phun ra vỡ đều thành các giọt 
nhỏ trên toàn diện tích bể. 0,25 

 
Câu 3 

(4 điểm) 
 

 Chiều dài bể lắng cát 
(m) 11,3  24,2

3,07,010001,3.  U
VH1000k.L

o
tt   

Diện tích tiết diện ướt của bể 
2max m 76,00,31

0,2279
n.V
qW   

Chiều ngang của bể lắng cát 
(m) 1,17,0

0,76
H
WB

tt
  

Kiểm tra chế độ làm việc của bể ứng với lưu lượng nhỏ nhất: 
/s)(m 0,0727q 3min

S   
 m/s 0,2230,31,11

0,0727
n.B.H

qV
min

minmin   (m/s) 0,15  
Thời gian nước lưu lại trong bể 

(S) 37,60,3
11,3

V
Lt   thỏa điều kiện  30 (s) 

Thể tích phần lắng cặn của bể 
)(m 0,161000

20,020004
1000

TpNW 3ttc   
Chiều cao lớp cát trong bể lắng cát 

(m) 0,011,13,111
0,16

n.L.B
Wh cc   
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Câu Ý Nôị dung Điểm 
Chiều cao xây dựng bể 

 (m) 1,010,30,010,7hhHH BVcttXD     
Chiều cao đập tràn thành mỏng 

(m) 0,19  1 13,3
22,03,13 - 0,7  1 - K

.hK - h    P 3/2
2/3

2/3
q

min
2/3
qmax 

  
Chiều rộng đập tràn thành mỏng 

  (m) 0,17 7,022,09,812  0,35
0,2279  )h  .(p2.gm.

q  b 2/33/2
max

maxc   
Diện tích sân phơi cát 

)(m 5,84 5  1000
36540000,02

1000.h
.365p.NF 2tt 

  
 Chọn sân phơi cát có kích thước là: 2m ) 32 ( LB     
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