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MỞ ĐẦU 

Nước thải mỏ axít (Acid mine drainage  AMD) được coi là một 

trong các mối đe dọa lớn nhất từ hoạt động khai thác khoáng sản tới 

môi trường. AMD có ảnh hưởng lâu dài đối với các nguồn nước 

sông, suối, cũng như sự sống của các sinh vật (động, thực vật và con 

người) liên quan đến những nguồn nước này. Bên cạnh đó, ảnh 

hưởng do AMD gây ra đối với môi trường đất, tàn phá hệ thực vật và 

xói mòn đất cũng được ghi nhận (Duffield et al., 2000). 

Do ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường, AMD cần phải được 

kiểm soát và xử lý hiệu quả tại nguồn. Công nghệ xử lý AMD nhờ vi 

khuẩn khử sulfate (SRB) được áp dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia, 

trong đó vai trò của vi khuẩn được thể hiện qua hai cơ chế (i) tăng 

pH do tạo H2S là sản phẩm trao đổi chất của quá trình khử sulfate và 

(ii) loại các ion kim loại nặng ở dạng kết tủa sulfide kim loại (Doshi, 

2006). Để thực hiện vai trò chủ đạo trong quy trình xử lý, SRB với 

khả năng cạnh tranh tốt trong môi trường AMD có pH thấp và hàm 

lượng kim loại nặng cao là đối tượng được mong muốn tìm kiếm để 

phục vụ mục đích kiểm soát vận hành công nghệ xử lý, đặc biệt 

trong giai đoạn khởi động hay khắc phục sự cố.    

Ở Việt Nam công nghệ xử lý AMD bằng biện pháp sinh học nhờ 

SRB còn ít được nghiên cứu và áp dụng vào thực tế. Các mỏ khoáng 

sản ở Việt Nam (trừ một số loại khoáng sản như than, boxit) và các 

cơ sở chế biến khoáng sản phần lớn ở quy mô nhỏ, nằm cách xa nhau 

về địa lý. Do vậy mô hình xử lý AMD theo module với độ linh hoạt 

cao, xử lý bán tập trung sẽ thích hợp hơn là các công trình có quy mô 

lớn, xử lý tập trung. Việc vận hành một cách ổn định và có hiệu quả 

cao các hệ thống xử lý nhỏ theo dạng module này rất cần được hỗ trợ 

bởi nguồn SRB có khả năng thích nghi tốt với điều kiện AMD, tức là 

các chủng SRB chịu được pH thấp và hàm lượng kim loại nặng cao. 

Bên cạnh đó, nhiều loại AMD, đặc biệt là AMD từ quy trình khai 

thác vàng, có hàm lượng asen rất cao và theo đó, các chủng SRB có 

khả năng khử asen sẽ đóng vai trò quan trọng trong quy trình xử lý. 

Chính vì vậy, nghiên cứu của chúng tôi được thực hiện nhằm tìm 

kiếm các nguồn SRB mang các đặc tính chịu pH thấp và hàm lượng 

kim loại nặng cao, đồng thời khử được asen để tạo sinh phẩm, làm cơ 

sở cho phát triển công nghệ xử lý AMD phù hợp với điều kiện Việt 

Nam.  
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Các nội dung nghiên cứu chính bao gồm: 

 Tìm kiếm nguồn SRB có khả năng sinh trưởng ở pH thấp, 

chịu được nồng độ kim loại nặng cao, khử được asen để phát 

triển chế phẩm sinh học hỗ trợ công nghệ xử lý AMD phù 

hợp với điều kiện Việt Nam. 

 Tạo chế phẩm sinh học chứa SRB chịu pH thấp, kim loại cao 

và khử asen cùng với hoạt tính khử sulfate ổn định, có tác 

dụng khởi động nhanh, ổn định/tăng hiệu quả xử lý AMD. 

 Xây dựng quy trình vận hành tối ưu, chứng minh vai trò của 

chế phẩm sinh học ở quy mô phòng thí nghiệm (đối với AMD 

nhân tạo) và quy mô pilot (đối với AMD thực tế).   

TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI 

 Đã phát hiện được chủng Desulfovibrio oxamicus S4 có khả 

năng chịu pH thấp (tới pH 2), chịu được nồng độ các kim 

loại nặng cao, có khả năng khử đồng thời sulfate và arsenate 

phù hợp để ứng dụng trong xử lý AMD. Đồng thời, chứng 

minh được chủng này có vai trò “khởi động” quá trình khử 

sulfate nhờ cải thiện môi trường AMD để phù hợp cho các 

loài SRB thông thường. 

 Bước đầu thử nghiệm chứng minh tác dụng của chủng 

Desulfovibrio oxamicus S4 ở dạng vi bao trong hạt alginate 

(chế phẩm SRA) trong việc khởi động nhanh và tăng hiệu 

quả xử lý AMD trong mô hình phòng thí nghiệm (sử dụng 

AMD nhân tạo) và mô hình pilot (sử dụng AMD từ nhà máy 

chế biến thiếc Thiện Kế).  

Giới thiệu luận án: Luận án gồm 133 trang (3 chương): Mở đầu 3 

trang, chương 1 (Tổng quan tài liệu) 39 trang, chương 2 (Vật liệu và 

phương pháp nghiên cứu) 22 trang, chương 3 (Kết quả nghiên cứu và 

bàn luận) 39 trang, kết luận và kiến nghị 2 trang, danh mục các công 

trình nghiên cứu của tác giả liên quan đến luận án 1 trang, tài liệu 

tham khảo 17 trang, phụ lục 5 trang. Luận án có 44 hình, 22 bảng, 

141 tài liệu tham khảo (8 tiếng Việt,127 tiếng Anh, 6 trang web).   

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. NƢỚC THẢI MỎ AXÍT (AMD) – NGUỒN Ô NHIỄM 

NGHIÊM TRỌNG 

AMD (Acid Mine Drainage) được hình thành khi các khoáng 

sulfide (như pyrite - FeS2, chalcopyrite - CuFeS2 , arsenopyrite - 

FeAsS, sphalerit - ZnFeS) trong quặng tiếp xúc với oxy và nước 
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(Brown et al., 2002). Sự oxy hóa các khoáng này sinh ra axít và 

thường đi kèm với nồng độ cao các kim loại được hòa tan (đặc biệt là 

sắt) và sulfate, do vậy AMD thường có pH rất thấp (2 – 3) và màu 

vàng cam của ion sắt bị oxy hóa (Watzlaf et al., 2003). 

Với đặc điểm pH rất thấp và chứa nồng độ kim loại nặng cao, 

AMD được coi là một trong các mối đe dọa lớn nhất của hoạt động 

khai thác khoáng sản tới môi trường, đặc biệt là môi trường nước.  

1.2. CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ AMD  

Các công nghệ xử lý AMD nhằm giải quyết hai yếu tố ô nhiễm 

chính của nguồn thải này là pH thấp và nồng độ kim loại nặng cao 

vượt mức cho phép nhiều lần. 

1.2.1. Xử lý AMD bằng biện pháp hóa học 

Nguyên lý của biện pháp hóa học trong xử lý AMD là dùng các 

chất kiềm mạnh như CaCO3, Ca(OH)2, NaOH … để trung hòa pH và 

kết tủa các ion kim loại ở dạng hydroxit và muối cacbonat. Tuy có 

hiệu quả nhanh chóng nhưng các biện pháp hóa học thường tốn kém 

và trong nhiều trường hợp không an toàn, gây ra ô nhiễm thứ cấp. 

1.2.2. Xử lý AMD nhờ vi khuẩn khử sulfate (SRB) 

1.2.2.1. Cơ sở khoa học của công nghệ 

Vi khuẩn khử sulfate (SRB) là các vi khuẩn sinh trưởng kỵ khí, sử 

dụng sulfate làm chất nhận điện tử cuối cùng để oxy hóa hydro hay 

các hợp chất hữu cơ (CH2O) để thu nhận năng lượng cho mục đích 

sinh trưởng (phản ứng 1.10).  

2CH2O + SO4
2

 + H
+
  H2S + 2HCO3

 
 (1.10) 

Các sản phẩm trao đổi chất của SRB (H2S và HCO3

) có tác dụng 

trong việc xử lý AMD, trong đó sulfide hòa tan sẽ tạo kết tủa với các 

ion kim loại trong AMD (phản ứng 1.11) đồng thời tăng pH, các ion 

bicarbonate thì làm tăng pH và tính kiềm của nước thải. 

H2S + Me
2+

  MeS + 2H
+
        (1.11) 

1.2.2.2. Một số quy trình công nghệ xử lý AMD nhờ SRB 

Một số quy trình công nghệ xử lý AMD sử dụng SRB đang được 

áp dụng trên thế giới như bãi lọc kỵ khí (Anaerobic wetlands), hệ 

thống tạo kiềm liên tục (SAPS), tầng lọc thẩm thấu (Permeable 

reactive barriers – PRB), bể phản ứng khử sulfate sinh học…, trong 

đó công nghệ bể phản ứng khử sulfate sinh học được các chuyên gia 

đánh giá có nhiều ưu điểm hơn so với các quy trình công nghệ khác. 

1.2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình xử lý AMD bằng SRB 
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Là quy trình công nghệ dựa trên hoạt động của vi sinh vật, quá 

trình xử lý AMD bị chi phối bởi các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất 

sinh lý, sinh hóa của SRB, cụ thể là: Nguồn SRB, nguồn cơ chất hữu 

cơ, pH, thành phần hóa học của AMD, nhiệt độ. 

1.3. VI KHUẨN KHỬ SULFATE (SRB) 

1.3.1. Đa dạng di truyền và phân bố của SRB trong tự nhiên 

SRB là vi khuẩn kỵ khí bắt buộc, phân bố rộng rãi trong nhiều 

dạng môi trường tự nhiên có chứa sulfate và là mắt xích quan trọng 

trong chu trình chuyển hóa cacbon và lưu huỳnh. Dựa trên phân tích 

so sánh trình tự 16S rDNA và đặc tính sinh lý sinh hóa, SRB được 

chia thành 4 nhóm (Muyzer, Stam, 2008): SRB thuộc phân lớp -

Proteobacteria (phần lớn SRB); SRB Gram (+), sinh bào tử; SRB ưa 

nhiệt và các cổ khuẩn khử sulfate ưa nhiệt cực trị. 

1.3.2. Đặc điểm sinh lý của SRB 

1.3.2.1. Nhu cầu dinh dưỡng của SRB 

SRB thực hiện trao đổi chất oxy hóa các cơ chất hữu cơ sử dụng 

sulfate làm chất nhận điện tử cuối cùng (Muyzer, Stams, 2008). Sự 

khử sulfate thành sulfide tiêu thụ 8 điện tử và các phản ứng sinh hóa 

được xúc tác bởi nhiều enzyme (Grein et al., 2013). Phản ứng được 

tóm tắt như sau: SO4
2

 → SO3
2  

→ HSO3


 → HS

 → S

2
  

1.3.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới sinh trưởng của SRB 

Các yếu tố chính ảnh hưởng tới sinh trưởng của SRB: Nhiệt độ, độ 

muối, nồng độ sulfide, pH. Phần lớn SRB thuộc nhóm ưa ấm. Với đặc 

tính tạo sulfide là sản phẩm trao đổi chất, SRB thường sinh trưởng 

trong môi trường trung tính hoặc kiềm, thực hiện quá trình khử sulfate 

tối ưu ở pH 6-8 (Rabus et al., 2006; Sanchez-Andrea et al., 2014).   

1.3.2.3. Những đặc tính sinh học quan trọng của SRB ứng dụng 

trong xử lý AMD 

Đặc tính chịu pH thấp. AMD có pH rất thấp (2 – 3), là môi trường 

bất lợi đối với hầu hết các sinh vật cũng như SRB (Johnson, 

Hallberg, 2005). Khả năng sống sót trong môi trường axít ở SRB 

được chứng minh là do một số cơ chế cân bằng hoặc tiêu thụ proton 

trong tế bào nhờ enzyme hoặc kênh vận chuyển ion qua màng 

(Baker-Austin, Dopson 2007; Kovaliova et al., 2017).  

Khả năng chịu kim loại nặng. Cũng như đa số các loài vi sinh vật, 

SRB bị ức chế bởi kim loại nặng, đặc biệt ở điều kiện môi trường có 

pH thấp (Koschorreck, 2008). Tuy nhiên, do tạo sản phẩm trao đổi 



5 

 

chất H2S phản ứng kết tủa với phần lớn các ion kim loại, SRB có khả 

năng chịu tác động của kim loại trong môi trường cao hơn so với 

nhiều loài khác (Koschorreck, 2008).  

Khả năng khử asen và một số kim loại, á kim khác. Nhiều loại 

AMD, đặc biệt là AMD từ hoạt động khai thác vàng, thường có hàm 

lượng arsen cao. Một số chủng SRB đã được chứng minh là có khả 

năng thực hiện đồng thời việc khử As
5+

 thành As
3+

 (phương trình 1.13) 

và khử sulfate (SO4
2

) thành sulfide (S
2

) (phương trình 1.12), các sản 

phẩm khử sau đó kết hợp tạo thành muối sulfide As2S3 ở dạng kết tủa 

(phương trình 1.14), theo đó cả hai dạng asen đều được loại ra khỏi 

nước (Newman et al., 1997; Macy et al., 2000; Li, Krumholz, 2007). 

Với khả năng này, SRB được xem như tác nhân sinh học chủ chốt 

trong quy trình xử lý nước nhiễm asen ở điều kiện kỵ khí. 

2CH2O + SO4
2 

  H2S + 2HCO3
 

  (1.12) 

CH2O + 2H2AsO4

 + H

+ 
 2H3AsO3

 
+ HCO3

  
(1.13) 

3H2S + 2H3AsO3 As2S3↓vàng + 6H2O              (1.14) 

Một số SRB cũng được báo cáo là có khả năng khử các chất độc 

hại đặc biệt có mặt trong AMD như Uranium (U), Chromatium (Cr), 

Tellurium (Te), Vannadium (V), Technetium (Tc)…  

1.4. PHÁT TRIỂN CHẾ PHẨM SINH HỌC TỪ VI SINH VẬT  

Công nghệ màng vi bao là giải pháp giúp cho việc ứng dụng vi 

sinh vật trong các hệ thống xử lý ô nhiễm được hiệu quả hơn nhờ 

giảm thiểu các ảnh hưởng của môi trường. Alginate với các ưu điểm 

tạo gel đơn giản, an toàn, tính tương thích sinh học tốt, giá thành rẻ 

đã trở thành vật liệu tạo màng vi bao được sử dụng rộng rãi trong 

lĩnh vực xử lý môi trường hiện nay.  

1.5. NGHIÊN CỨU XỬ LÝ AMD BẰNG CÔNG NGHỆ BỂ 

KHỬ SULFATE SINH HỌC Ở VIỆT NAM  

Hiện nay, ở nước ta, nước thải AMD mới được quan tâm xử lý tại 

một số khu mỏ khai thác tập trung thuộc tập đoàn Than và Khoáng 

sản Vinacomin. Tuy nhiên biện pháp xử lý chính ở đây là hóa học, 

có giá thành cao và gây ô nhiễm thứ cấp (do lượng bùn kết tủa tạo ra 

thường rất lớn) (Doshi, 2006). Xử lý AMD bằng biện pháp sinh học 

(thông qua vi khuẩn khử sulfate) có tính thân thiện với môi trường 

cao và được áp dụng thành công tại nhiều nơi trên thế giới, tuy nhiên 

ở nước ta lại chưa được quan tâm nghiên cứu và triển khai vào thực tế. 

Do AMD có pH rất thấp và nồng độ kim loại nặng cao, bất lợi 
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cho hầu hết các loài sinh vật nên SRB trong các hệ thống xử lý AMD 

cần có thời gian dài để thích nghi và làm giàu. Do vậy các hệ thống 

xử lý AMD rất cần được hỗ trợ nguồn SRB phù hợp để có thể vận 

hành hiệu quả và ổn định, đặc biệt đối với các điểm mỏ khai thác nhỏ 

lẻ (rất phổ biến ở Việt Nam).  

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm kiếm nguồn SRB chịu 

pH thấp và nồng độ kim loại cao, phù hợp cho việc khởi động và ổn 

định vận hành các hệ thống xử lý AMD có quy mô nhỏ, thích hợp 

cho phần lớn các mỏ khai thác và cơ sở chế biến khoáng sản ở nước 

ta, góp phần đem lại phát triển bền vững cho ngành công nghiệp khai 

thác và chế biến khoáng sản. 

CHƢƠNG 2. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. NGUYÊN VẬT LIỆU 

Các mẫu bùn/nƣớc thải, các chủng vi khuẩn 

- Bùn thải axít để làm giàu SRB được thu thập từ mỏ volfram ở 

Tuyên Quang, Việt Nam.  

- Nước thải AMD dùng trong nghiên cứu xử lý ở mô hình pilot được 

lấy từ nhà máy chế biến thiếc Thiện Kế, Tuyên Quang, Việt Nam.  

- Chủng vi khuẩn Desulfovibrio sp. SR4H (VTCC 11270) do Bảo 

tàng giống chuẩn vi sinh vật Việt Nam (VTCC) cung cấp. 

2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Các phƣơng pháp vi sinh vật học 

2.2.1.1. Làm giàu và phân lập SRB chịu pH thấp 

SRB được làm giàu bằng cách cấy bùn AMD vào bình serum 

chứa môi trường dịch thể FWS kỵ khí có pH 5 (Widdel, Bak, 1992)  

với tỷ lệ 10%.  

Việc phân lập được tiến hành theo phương pháp pha loãng trên dãy ống 

thạch bán rắn (1%) sử dụng môi trường FWS kỵ khí (Rabus et al., 2006). 

2.2.1.2. Nghiên cứu các đặc điểm sinh học của SRB 

Các đặc điểm sinh học được nghiên cứu gồm: hình thái tế bào; 

khả năng chịu pH thấp; khả năng sử dụng các chất cho và chất nhận 

điện tử khác nhau; khả năng chịu kim loại nặng; ảnh hưởng của nhiệt 

độ, độ muối tới sinh trưởng. Cuối cùng, vai trò “khởi động” quá trình 

khử sulfate trong môi trường AMD của chủng SRB chịu pH thấp 

được đánh giá trong thí nghiệm đồng nuôi cấy với chủng SRB thông 

thường không có khả năng này. 

2.2.1.3. Xác định số lượng vi khuẩn bằng phương pháp MPN (Most 

Probable Number) (American Public Health Association, 1989). 
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2.2.2. Các phƣơng pháp sinh học phân tử 

2.2.2.1. Tách DNA tổng số   

Tách DNA tổng số từ dịch làm giàu (Zhou et al.,1996). 

Tách DNA từ chủng thuần khiết (Marmur, 1961). 

2.2.2.2.  Phương pháp PCR-DGGE 

- Khuếch đại đoạn gen 16S rDNA (550 bp) (Muyzer et al., 1993). 

- Khuếch đại đoạn gen dsrB (390 bp) sử dụng cặp mồi DSRp2060F 

và DSR4R (Geet et al., 2006; Wagner et al., 1998).  

- DGGE: Điện di được tiến hành trên gel polyacrylamide 6% với dải 

biến tính urea/formamid từ 30% đến 70%, trong đệm TAE 1, ở 

nhiệt độ 60C, tại 100 V, trong 16 giờ.  

- Cắt băng và thôi gel: Băng điện di được cắt, rửa và thôi trong nước 

qua đêm tại 4C.  

2.2.2.3. Giải trình tự 16S rDNA và dựng cây phân loại (Weisburg et 

al., 1991; Saitou, Nei, 1987; Felsenstein, 1985). 

2.2.2.4. Lai huỳnh quang tại chỗ (FISH) (Amann et al., 2001). 

Mẫu cặn trong bình làm giàu SRB ở pH thấp được cố định qua 

đêm trong formaldehyde 2 – 4%, sau đó đưa lên màng polycarbonate 

(0,2 m) và tiến hành lai với đầu dò SRB385 gắn Cy3 ở đầu 5’ (5’-

3’: Cy3-CGGCGTCGCTGCGTCAGG). 

2.2.3. Phân tích hóa học 

2.2.3.1. Định lượng Fe
2+

 (DIN 38406 E1-1,1983) 

2.2.3.2. Định lượng sulfate (Dinh et al., 2004) 

2.2.3.3. Xác định nồng độ sulfide (Cord-Ruwisch, 1985) 

2.2.3.4. Xác định các thông số của nước thải  

Bảng 2.8. Các chỉ tiêu nước thải và phương pháp phân tích 
TT Thông số Phƣơng pháp xác định 

1 Nhu cầu oxy sinh học (BOD5) SMEWW 5120B:2012 

2 Nhu cầu oxy hóa học (COD) TCVN 6491:1999 

3 Đồng (Cu) SMEWW 3120.B:2012 

4 Kẽm (Zn) SMEWW 3120.B:2012 

5 Chì (Pb) SMEWW 3120.B:2012 

6 Niken (Ni) SMEWW 3120.B:2012 

7 Asen (As) SMEWW 3500 – As B 

2.2.4. Vi bao tế bào SRB trong alginate. 

Quy trình tạo gel alginate được thực hiện bằng cách nhỏ hỗn hợp 

dung dịch huyền phù tế bào/alginate 2% theo tỷ lệ 1:1 (v/v) vào dung 

dịch CaCl2 0,05M trong điều kiện khuấy và sục khí N2 liên tục. 
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2.2.5. Thiết lập mô hình xử lý AMD trong phòng thí nghiệm và mô 

hình pilot 
Yếu tố thí 

nghiệm 
Mô hình phòng thí nghiệm Mô hình pilot 

Thể tích mô 

hình 
15 L 8,4 m

3 

Nguồn AMD AMD nhân tạo 
AMD từ nhà máy sản xuất 

thiếc 

Nguồn SRB Chế phẩm SRA chứa chủng S4 

Cơ chất Cám gạo lên men 

Xử lý theo mẻ 30 ngày 6 ngày 

Xử lý liên tục 
Tải trọng nồng độ các kim loại, 

asen thấp và cao 

Tải trọng nồng độ các kim 

loại thấp 

Đánh giá 

Thời gian khởi động và hiệu quả 

xử lý các thành phần ô nhiễm 

(pH, kim loại và asen) 

Hiệu quả xử lý các thành 

phần ô nhiễm (pH, kim loại) 

CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. LÀM GIÀU VÀ PHÂN LẬP SRB Ở pH THẤP  

SRB được làm giàu từ mẫu bùn AMD trong môi trường FWS kỵ 

khí pH5. Mẫu làm giàu ở lần cấy truyền thứ 4 EA4 với hàm lượng 

sulfate bị khử lớn và ổn định (6,06 mM ) sau 7 ngày nuôi cấy được sử 

dụng để phân lập các chủng SRB thuần khiết có khả năng chịu pH thấp. 

Từ mẫu làm giàu EA4, hai chủng SRB được phân lập dựa trên 

hình thái khác nhau của khuẩn lạc và tế bào (Bảng 3.1).  
Bảng 3.1. Các chủng SRB thuần khiết phân lập được từ mẫu làm giàu EA4 

Tên 

chủng 

Đặc điểm hình 

thái khuẩn lạc 

Hình dạng tế bào Đặc điểm chuyển 

động của tế bào 

S10 Hình đĩa lồi 2 mặt, 

màu đen, kích 

thước  

nhỏ  

Hình phẩy khuẩn, kích 

thước 2–2,3  5–8 μm 

Chuyển động nhanh 

S4 Hình đĩa lồi 2 mặt, 

màu đen, kích 

thước lớn  

Hình phẩy khuẩn, kích 

thước 0,6  2–3 μm  

Chuyển động nhanh 

Trên cơ sở so sánh trình tự 16S rDNA và trình tự gen dsrB (mã hóa 

cho enzyme dissimilatory-sulfite-reductase chỉ có ở các vi sinh vật khử 

sulfate), hai chủng S4, S10 được định danh tương ứng là Desulfovibrio 

oxamicus S4 và Desulfovibrio alcoholivorans S10. Các trình tự của 

chủng S4 và S10 được đăng ký trên ngân hàng dữ liệu 
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DDBJ/GenBank lần lượt với mã số là LC186051, LC469350 (đối với 

16S rDNA) và MN792774, MN792773 (đối với trình tự gen dsrB).  

3.2. ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐA DẠNG CỦA SRB TRONG MẪU 

LÀM GIÀU EA4 

3.2.1. Đánh giá mật độ SRB trong mẫu làm giàu EA4 bằng FISH 

Mật độ SRB đã làm giàu trong mẫu EA4 được đánh giá bằng 

phương pháp FISH sử dụng đầu dò SRB385-Cy3 bắt cặp đặc hiệu 

với 16SrRNA của vi khuẩn thuộc phân lớp -Proteobacteria. Kết 

quả cho thấy tỷ lệ tế bào nhuộm DAPI bắt cặp với đầu dò SRB385-

Cy3 được xác định là  70%, tức là chiếm đa số trong mẫu làm giàu. 

Phần còn lại  30% không bắt cặp với đầu dò và được xếp vào nhóm 

không xác định.  

Như vậy, điều kiện làm giàu khử sulfate ở pH thấp trong mẫu 

EA4 đã dẫn đến tích lũy SRB thuộc lớp -Proteobacteria là nhóm vi 

khuẩn chiếm ưu thế. 

3.2.2. Phân tích tính đa dạng SRB trong mẫu làm giàu EA4 bằng 

PCR-DGGE 

Kết quả thu được từ phân tích DGGE đoạn V3-V5 của 16S rDNA 

(Hình 3.6A) cũng như đối với đoạn gen dsrB (Hình 3.6B) đều cho 

thấy mẫu làm giàu EA4 gồm hai nhóm vi khuẩn chính biểu hiện 

bằng hai băng trên gel điện di biến tính. So sánh các chủng S4 và 

S10 mới phân lập cùng phân tích trên gel điện di thấy rằng hai chủng 

này tương ứng đại diện cho hai nhóm vi khuẩn chiếm ưu thế nói trên 

trong mẫu làm giàu EA4. 

 
Hình 3.6. Gel điện di DGGE phân tích thành phần vi khuẩn thông qua đoạn 

V3-V5 của 16S rDNA (A) và thành phần SRB thông qua đoạn gen dsrB (B) 

trong mẫu làm giàu EA4 so sánh với các chủng S4, S10 phân lập từ mẫu này 

Như vậy điều kiện nuôi cấy trong quá trình làm giàu ở pH 5 
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tương đối khắc nghiệt đối với SRB, dẫn đến chỉ có hai nhóm vi 

khuẩn chính được tích lũy (làm giàu) trong mẫu EA4 và hai chủng 

mới phân lập S4 và S10 là các đại diện cho hai nhóm vi khuẩn này.  

3.3. NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC CHỦNG 

SRB MỚI PHÂN LẬP NHẰM ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ AMD 

3.3.1. Khả năng khử sulfate ở pH thấp 

Khả năng chịu pH thấp là đặc tính quan trọng quyết định tính ứng 

dụng của SRB trong việc xử lý AMD. Kết quả cho thấy cả hai chủng 

S4 và S10 khử sulfate tốt nhất ở pH 7 với lượng sulfate bị khử tương 

ứng là 11,37 mM và 12,42 mM (Hình 3.7). Ở các điều kiện pH thấp 

hơn (pH 4, pH 5), trong hai chủng chỉ có chủng S4 có khả năng khử 

sulfate, tuy nhiên hoạt tính chỉ đạt 40 – 50% so với ở pH 7. Trong 

khi đó chủng S10 thể hiện hoạt tính khử sulfate ở mức rất thấp tại pH 

5 hoặc 4 (đạt 5 – 8% so với ở pH 7), chứng tỏ chủng này không có 

khả năng chịu pH thấp. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7. Ảnh hưởng của pH tới hoạt tính khử sulfate của các chủng SRB mới phân lập 

Tiếp theo, khả năng chịu pH thấp của chủng S4 được nghiên cứu 

chi tiết hơn. Chủng S4 được nuôi trong môi trường FWS kỵ khí với 

pH được điều chỉnh trong khoảng rộng từ 2 – 7 (sử dụng dung dịch 

HCl 1M để chỉnh pH). Hai loại chất cho điện tử khác nhau (20 mM 

mỗi loại) thuộc nhóm phân ly (lactate) và nhóm không phân ly 

(ethanol) được bổ sung vào môi trường để đánh giá khả năng khử 

sulfate ở các điều kiện pH khác nhau. Kết quả xác định lượng sulfate 

bị khử sau 15 ngày (Hình 3.9) chỉ ra rằng chủng S4 khử sulfate ở tất 

cả các giá trị pH được kiểm tra, tốt nhất ở pH 7 với 11,5 mM sulfate 

bị khử. Ở các giá trị pH axít nhẹ từ 5 − 6, quá trình khử sulfate giảm 

còn 55 – 70% so với pH tối ưu, đạt 5,5 – 8,5 mM vào ngày thứ 15. Ở 
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pH thấp hơn trong khoảng 2 − 4, quá trình khử sulfate vẫn còn hoạt 

động, tuy nhiên chỉ bằng 30 – 50% so với pH tối ưu.  

 
Hình 3.9. Hoạt tính khử sulfate của chủng S4 tại các điều kiện pH khác nhau 

Đáng chú ý là ngay cả trong điều kiện môi trường có tính axít 

mạnh (pH 2 − 4), khả năng khử sulfate của chủng S4 với chất cho 

điện tử thuộc nhóm phân ly (lactate) hay không phân ly (ethanol) ở 

mức tương đương. Điều này cho thấy chủng S4 có khả năng chịu axít 

mạnh, và đây là một lợi thế cạnh tranh cho trong môi trường axít như 

AMD. Cho đến nay, chỉ có 2 chủng SRB thuộc nhóm δ-

Proteobacteria (Desulfovibrio sp. TomC và Desulfovibrio sp. DV) 

có khả năng chịu axít tương tự đã được công bố. Cả 2 chủng này đều 

có nguồn gốc từ môi trường nước thải mỏ axít và được đánh giá là có 

tiềm năng cao trong việc ứng dụng để xử lý AMD (Karnachuk et al., 

2015; Kovaliova et al., 2017).  

3.3.2. Các đặc tính sinh học khác liên quan đến xử lý AMD  

Trong hai chủng SRB mới phân lập, chủng Desulfovibrio 

oxamicus S4 có khả năng chịu pH thấp nổi trội, do vậy được đánh 

giá có tiềm năng ứng dụng tốt trong xử lý AMD. Phần tiếp theo là 

những nghiên cứu chi tiết về các đặc tính sinh học của chủng S4 liên 

quan đến khả năng ứng dụng trong xử lý AMD.   

3.3.2.1. Ảnh hưởng của nồng độ muối và nhiệt độ  

Kết quả nghiên cứu cho thấy chủng S4 có khả năng sinh trưởng 

và khử sulfate tốt trong khoảng nhiệt độ 20 - 37C, nồng độ muối  

10 g/L. Đặc điểm này cho phép triển khai ứng dụng xử lý AMD ở 

điều kiện nước ngọt và nước lợ (ven biển), vào phần lớn thời gian 

trong năm ở Việt Nam. 
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3.3.2.2. Khả năng sử dụng các chất nhận điện tử khác nhau 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng chủng S4 không có khả năng khử 

Fe
3+

,
 
tuy nhiên nó có khả năng khử NO3


 ở mức cao. Tốc độ khử 

nitrate ở chủng này là 82,67 mg/L/ngày.  

Đối với As
5+

, chủng S4 cũng có khả năng khử tốt (Hình 3.13A), 

lượng As2S3 kết tủa màu vàng có thể dễ dàng quan sát được trong 

bình nuôi (Hình 3.13B). Hàm lượng SO4
2

 giảm từ 20 mM còn 11 

mM và As
5+

 giảm từ 4,58 mM còn 2,95 mM, tương ứng tốc độ khử 

As
5+

 ở chủng S4 là 17,97 mg/L/ngày. Rất ít chủng SRB có khả năng 

khử As
5+

 đã được công bố đến nay, và so về hoạt tính thì chủng S4 

khử As
5+

 ở mức cao hơn chủng Desulfotomaculum sp. OREX-4 

trong nghiên cứu của Newman và cộng sự (1997), nhưng lại thấp 

hơn ở các chủng Desulfomicrobium sp. Ben-RB, Desulfovibrio sp. 

Ben-RA, Desulfovibrio sp. G20 trong các nghiên cứu của Macy 

(2000), Li và Krumholz (2007). Tuy nhiên, các chủng SRB có khả 

năng khử As
5+

 đã công bố không có đặc tính chịu pH thấp như chủng 

Desulfovibrio oxamicus S4 trong nghiên cứu này. 

 
Hình 3.13. Khả năng khử As

5+
 ở chủng S4. (A) – Định lượng trong môi 

trường FWS có bổ sung arsenate; (B) – Bình nuôi S4 trong môi trường 

FWS có bổ sung arsenate (B1) và trong môi trường FWS đối chứng (B2) 

3.3.2.3. Khả năng sử dụng các chất cho điện tử khác nhau  

Kết quả (Hình 3.14) cho thấy chủng S4 có khả năng sử dụng 

lactate, methanol, ethanol, glycerol, dịch cám gạo lên men để khử 

sulfate. Tuy nhiên, chủng này hoàn toàn không có khả năng sử dụng 

cơ chất acetate. Kết quả này cũng phù hợp với đặc tính chung của 

SRB thuộc chi Desulfovibrio, là các loài oxy hóa không hoàn toàn 

điển hình (Widdel, Bak, 1992). 

Với khả năng sử dụng nhiều loại cơ chất khác nhau để khử 

sulfate, chủng S4 có lợi thế trong việc xử lý AMD ngoài hiện trường. 
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Đặc biệt, chủng S4 khử sulfate với dịch cám gạo lên men ở mức cao 

gần tương đương với lactate hay ethanol, là yếu tố thuận lợi cho ứng 

dụng trong thực tế.  

 
Hình 3.14. Khả năng sử dụng các chất cho điện tử khác nhau của chủng S4 

3.3.2.4. Khả năng chống chịu trong môi trường có hàm lượng kim loại nặng cao  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.15. Ảnh hưởng của các kim loại nặng lên hoạt tính khử sulfate của 

chủng S4 (A) và chủng S10 (B) 
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Kết quả chỉ ra rằng, chủng S4 khử sulfate tích cực ở nồng độ rất 

cao của tất các kim loại nặng được nghiên cứu (Hình 3.15A). Với 

Fe
2+

, hoạt tính khử sulfate được duy trì ở nồng độ Fe
2+ 

lên tới 500 

mg/L, giảm nhẹ ở nồng độ Fe
2+

 > 500 mg/L, và bị ức chế 50% sinh 

trưởng ở nồng độ Fe
2+

  800 mg/L, cho tới 3000 mg/L. Zn
2+

 và Cu
2+ 

có ảnh hưởng ức chế đối với tế bào sống cao hơn Fe
2+

, hoạt tính khử 

sulfate của chủng S4 giảm tới 90% ở nồng độ Zn
2+

 hoặc Cu
2+

 là 100 

mg/L. Tuy nhiên, khả năng chịu kim loại nặng của chủng S4 là cao 

hơn so với chủng S10 (Hình 3.15B). 

Ngoài chủng S10, chủng S4 còn có khả năng chịu kim loại nặng 

cao hơn nhiều chủng SRB thuộc lớp Proteobacteria đã công bố. 

Khả năng chịu kim loại nặng của chủng Desulfovibrio oxamicus S4 ở 

mức tương đương so với chủng Desulfosporosinus acididurans M1
T
 

(2800 mg/L Fe
2+

 và 64 mg/L Cu
2+

), một loài SRB có khả năng tạo 

bào tử thuộc ngành Firmicutes (Sánchez-Andrea et al., 2015). 

Đặc tính chống chịu tốt trong môi trường có hàm lượng kim loại 

nặng cao là yếu tố cạnh tranh, giúp chủng S4 tồn tại và sinh trưởng 

được trong môi trường AMD. 

3.3.3. Đánh giá vai trò “khởi động” quá trình khử sulfate trong 

môi trƣờng AMD của chủng S4 

Vi khuẩn khử sulfate với khả năng chịu pH thấp và nồng độ kim 

loại nặng cao như chủng D. oxamicus S4 có thể đóng vai trò khởi động 

quá trình khử sulfate trong các hệ thống xử lý AMD, qua đó thiết lập 

môi trường thuận lợi hơn cho các loài SRB ưa pH trung tính sinh 

trưởng. Nhận định này phần nào đã được minh chứng qua việc chủng 

S4 chịu pH thấp cùng với chủng S10 không có đặc tính này được làm 

giàu trong điều kiện khử sulfate ở pH thấp. Tuy nhiên, do có nguồn 

gốc từ AMD, chủng S10 vẫn có khả năng khử sulfate tại pH 5 ở mức 

thấp và chống chịu một số kim loại nặng ở mức cao hơn so với nhiều 

chủng SRB thông thường. Để chứng minh vai trò của chủng S4 trong 

khởi động khử sulafte và cải thiện môi trường AMD một cách rõ ràng 

hơn, chúng tôi thực hiện thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng của chủng S4 

đối với một chủng SRB hoàn toàn không có có mối liên hệ nào với 

AMD và cũng không có khả năng khử sulfate ở pH thấp.   

Chủng Desulfovibrio sp. SR4H (VTCC 11270) được lựa chọn cho 

thí nghiệm này do (i) được phân lập từ nước thải của nhà máy chế 

biến thủy sản ở Bình Dương và (ii) chỉ khử sulfate ở pH  6. Thí 
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nghiệm được thực hiện trong AMD nhân tạo có pH 3,5 và các kim 

loại Fe
2+

 380 mg/L, Zn
2+

 20 mg/L, Cu
2+

 8,3 mg/L, cơ chất lactate 20 

mM và sulfate 15 mM.   

Chủng S4 được nuôi trong các bình serum chứa AMD nhân tạo, 

sau đó chủng SR4H được bổ sung tại các thời điểm khi bình nuôi 

chủng S4 đạt 0, 3, 6, 9, 12, 15 ngày (3 bình cho mỗi thời điểm). Để 

tránh ảnh hưởng của sulfate hay sulfide tới thành phần AMD trong 

các bình thí nghiệm, chủng Desulfovibrio sp. SR4H được nuôi trong 

môi trường khử nitrate (lactate là chất cho điện tử), pH trung tính. 

Đối chứng là các bình nuôi hai chủng này riêng biệt ở cùng điều kiện 

thí nghiệm. Hàm lượng sulfate bị khử trong các bình đối chứng theo 

thời gian và trong các bình thí nghiệm sau 3 ngày bổ sung chủng 

Desulfovibrio sp. SR4H được đánh giá so sánh. 

Kết quả quan sát được trong các bình đối chứng là chủng 

Desulfovibrio sp. SR4H một mình trong AMD nhân tạo hoàn toàn 

không khử sulfate trong suốt thời gian thí nghiệm (Hình 3.17A). 

Trong khi đó chủng D. oxamicus S4 bắt đầu khử sulfate ở ngày thứ 3 

và duy trì liên tục ở các ngày tiếp theo (Hình 3.16A), dẫn đến pH của 

AMD nhân tạo tăng dần (Hình 3.17B). Trong các bình thí nghiệm 

nuôi cấy đồng thời hai chủng SR4H và S4 đã diễn ra quá trình khử 

sulfate tích cực, thậm chí với tốc độ cao hơn so với bình đối chứng 

chỉ có một mình chủng S4 (Hình 3.17C). Điểm đáng chú ý nữa là 

lượng sulfate bị khử trong các bình thí nghiệm (xác định sau 3 ngày 

bổ sung chủng SR4H vào bình nuôi chủng S4) phụ thuộc vào độ dài 

của thời gian chủng S4 được nuôi trong AMD nhân tạo trước khi 

chủng SR4H được bổ sung (Hình 3.17C). Cụ thể, trong các bình thí 

nghiệm có chủng SR4H được bổ sung vào cùng thời điểm với chủng 

S4 hoặc chỉ sau 3 ngày thì lượng sulfate bị khử đều ở mức rất thấp. 

Kết quả này phản ánh điều kiện pH trong bình nuôi chủng S4 sau 3 

ngày chưa được cải thiện, vẫn ở mức  4 (Hình 3.17B). Trong các 

bình thí nghiệm có chủng SR4H được bổ sung sau ngày thứ 6 hoặc 

hơn thì lượng sulfate bị khử tăng rõ rệt, cao hơn gần gấp đôi so với 

bình nuôi chủng S4 một mình (Hình 3.17C). Lượng sulfate bị khử 

đạt mức cao nhất (7,8 mM) khi chủng SR4H được bổ sung vào bình 

nuôi chủng S4 tại thời điểm 15 ngày. Điều này được giải thích do pH 

trong các bình nuôi chủng S4 tăng theo thời gian, đạt pH > 6 sau 15 

ngày, là điều kiện phù hợp nhất cho chủng SR4H thực hiện khử 

sulfate. Rõ ràng là khi điều kiện môi trường được cải thiện thì cả hai 
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chủng S4 và SR4H đều khử sulfate tích cực, cao hơn so với chủng 

S4 một mình. Đây cũng chính là điều diễn ra thực tế khi bổ sung 

SRB chịu pH thấp như chủng S4 vào AMD để khởi động nhanh quá 

trình khử sulfate. 

 
Hình 3.17. Kết quả thí nghiệm chứng minh vai trò “khởi động” và “cải 

thiện pH môi trường” của chủng D. oxamicus S4 trong AMD nhân tạo. A – 

Khử sulfate trong các bình đối chứng nuôi riêng chủng S4 và SR4H; B – 

Thay đổi pH trong bình đối chứng nuôi riêng chủng S4; C – Khử sulfate 

trong các bình thí nghiệm đồng nuôi 2 chủng S4 và SR4H (các thời điểm 

chỉ thời gian chủng SR4H được đưa vào bình nuôi chủng S4). 

Như vậy có thể giả thuyết rằng trong môi trường AMD ở điều 

kiện thực tế, SRB có khả năng chịu pH thấp đóng vai trò tiên phong 

trong khử sulfate, tạo ra các sản phẩm trao đổi chất là H2S và HCO3

 

làm tăng pH môi trường và loại bớt các ion kim loại nặng ở dạng kết 

tủa MeS và MeCO3.   
 3.4. NGHIÊN CỨU TẠO CHẾ PHẨM SINH HỌC TỪ CHỦNG 

S4 VÀ THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ AMD  

3.4.1. Nghiên cứu điều kiện nuôi tăng sinh và thu hồi sinh khối  

Kết quả thí nghiệm so sánh quá trình sinh trưởng bằng khử sulfate 

và khử nitrate cho thấy chủng S4 sinh trưởng tốt với cả hai loại chất 

nhận điện tử này, tốc độ sinh trưởng ở mức tương đương, thậm chí 

có phần trội hơn khi sinh trưởng với nitrate do không có ảnh hưởng 

ức chế ngược của sản phẩm trao đổi chất sulfide. Chính vì vậy môi 

trường khoáng chứa nitrate làm chất nhận điện tử cuối cùng được sử 

dụng để nuôi tăng sinh chủng S4 cho mục đích thu sinh khối. 

Sinh khối của chủng D. oxamicus S4 được thu bằng phương pháp 

ly tâm (trong các ống kín khí) tại 4C ở tốc độ 5000 vòng/phút trong 

thời gian 10 phút.  

3.4.2. Vi bao tế bào chủng S4 trong alginate  

Quy trình vi bao cho phép tạo ra các hạt gel hình cầu, kích thước 

khá đồng đều với đường kính  2,5 mm (tương đương với thể tích  
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5 mm
3
 mỗi hạt). Mật độ vi khuẩn D. oxamicus S4 trong hỗn hợp tạo 

hạt gel là 10
11

 MPN/mL (tương đương 1 cm
3
), theo đó lượng tế bào 

trong các hạt gel theo tính toán là 10
8
 MPN/hạt. 

3.4.3. Kiểm tra mật độ và hoạt tính của vi khuẩn trong hạt gel alginate  

Mật độ tế bào được xác định bằng phương pháp MPN. Kết quả 

cho thấy mật độ tế bào chủng S4 trong hạt gel alginate sau khi mới 

tạo thành đạt mức 2,2 × 10
9
 MPN/mL và giữ mức khá ổn định trong 

3 tháng bảo quản (Hình 3.21A). Sau 6 tháng, mật độ tế bào chủng S4 

trong hạt gel alginate giảm 50% so với ban đầu, còn 1,2 × 10
9
 

MPN/ml và giảm mạnh sau 8 tháng bảo quản.  

 

Hình 3.21. Biến đổi về mật độ tế bào (A) và hoạt tính khử sulfate (B) của 

chủng S4 vi bao trong alginate theo thời gian 

Hoạt tính khử sulfate xác định thông qua lượng sulfide tạo ra 

trong bình nuôi sau 7 ngày đạt 3,94 mM (126,08 mg/L) tại thời điểm 

mới tạo hạt gel, và duy trì tương đối ổn định sau 6 tháng bảo quản 

(Hình 3.21B). 

Dựa trên kết quả phân tích mật độ tế bào và hoạt tính khử sulfate 

của chủng S4 trong các hạt alginate ở trên, thời hạn sử dụng đối với 

sản phẩm sinh học dạng hạt gel alginate vi bao tế bào chủng S4 ở 

nghiên cứu này (được đặt tên là SRA-Sulfate Reducing Alginate) 

được xác định là 6 tháng ở nhiệt độ thường, trong điều kiện kỵ khí 

hoàn toàn. 

3.4.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm SRA để xử lý AMD 

3.4.4.1. Đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm SRA để xử lý AMD 

trong mô hình phòng thí nghiệm 

Khởi động quá trình khử sulfate ở mô hình xử lý AMD trong 

phòng thí nghiệm. Mô hình xử lý AMD trong phòng thí nghiệm 
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được thiết kế bằng vật liệu mica, gồm 4 ngăn nối tiếp nhau, nước thải 

chuyển giữa các ngăn theo cách chảy tràn hướng đáy (Hình 3.22).  

 
Hình 3.22. Mô hình xử lý AMD trong phòng thí nghiệm. (1)−Bể trung 

hòa; (2)−Bể khử sulfate/arsenate; (3)−Bể hiếu khí; (4)−Bể lọc cát 

Nước thải sử dụng trong thí nghiệm là AMD nhân tạo có thành 

phần tương tự như nhiều loại AMD từ các hoạt động khai thác và chế 

biến khoáng sản, chứa nhiều ion kim loại nặng và asen, và có pH rất 

thấp (Kim et al., 2014). Chế phẩm SRA được bổ sung vào bể khử 

sulfate/arsenate (bể số 2) trong mô hình theo tỷ lệ 1‰ thể tích của 

bể. Dịch cám gạo lên men được bổ sung vào bể khử sulfate/arsenate 

(bể số 2) làm nguồn cacbon và nguồn cho điện tử cho SRB với tỷ lệ 

COD/ sulfate theo lý thuyết là 0,67 (Hao et al., 1994; Neculita, 

Zagury, 2008).  

Để đánh giá vai trò của chế phẩm SRA trong việc khởi động quá 

trình khử sulfate của hệ thống xử lý, AMD nhân tạo được bơm qua 

bể số 1 vào đầy bể số 2 và giữ nguyên, các thông số pH, sulfate, Fe
2+

 

được theo dõi trong 30 ngày. Mô hình đối chứng không bổ sung chế 

phẩm SRA được theo dõi trước, sau đó toàn bộ nước thải và giá thể 

trong mô hình được thay mới và thực hiện mô hình thí nghiệm có bổ 

sung chế phẩm SRA.  

Kết quả (Hình 3.23) cho thấy khi chế phẩm SRA được bổ sung, bể xử 

lý khử sulfate ổn định sau 3 – 4 ngày; trong khi đó, mô hình xử lý không 

bổ sung chủng S4 có thời gian khởi động kéo dài lên đến 21 ngày. 

Việc sử dụng nguồn SRB có mật độ và hoạt tính cao cùng với khả 

năng thích nghi tốt với môi trường AMD ở dạng chế phẩm hạt gel 

như trong nghiên cứu này đã rút ngắn 17 ngày thời gian thích ứng và 

kích hoạt nhanh bể khử sulfate. 

 

1 2 3 4 
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Hình 3.23. Khởi động quá trình khử sulfate ở mô hình xử lý AMD trong 

phòng thí nghiệm () có bổ sung chế phẩm SRA () đối chứng không bổ 

sung chế phẩm SRA. A – pH; B – SO4
2–

; C – Fe
2+

 (các giá trị biểu diễn trên 

đồ thị là trung bình cộng của 2 lần đo). 

Xử lý AMD trong mô hình phòng thí nghiệm. Thí nghiệm xử 

lý AMD được tiến hành trên mô hình phòng thí nghiệm sau khi đã 

được khởi động ổn định theo chế độ vận hành liên tục với tốc độ 

dòng thải là 2 mL/phút, theo đó thời gian lưu của nước thải trong 

toàn bộ mô hình là 48 giờ.  
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Để có thể xác định được lượng cơ chất cacbon hữu cơ đưa vào 

mô hình phù hợp với nước thải và chế độ vận hành, các nồng độ 

khác nhau của cơ chất (cám gạo lên men) đã được thử nghiệm, tương 

ứng với các nồng độ COD từ thấp đến cao là 114 mg/L, 279 mg/L và 

468 mg/L, 747 mg/L.  
Bảng 3.3. Kết quả xử lý AMD nhân tạo ở mô hình phòng thí nghiệm với 

các nồng độ cơ chất khác nhau 

 

Chỉ 

tiêu 

phân 

tích 

 

Nước 

thải 

đầu 

vào 

COD (mg/L) 

114 mg/L 279 mg/L 468 mg/L 747 mg/L 

Nồng 

độ chất 

ô 

nhiễm 

(mg/L) 

Hiệu 

suất 

loại 

bỏ 

(%) 

Nồng 

độ chất 

ô 

nhiễm 

(mg/L) 

Hiệu 

suất 

loại 

bỏ 

(%) 

Nồng 

độ chất 

ô 

nhiễm 

(mg/L) 

Hiệu 

suất 

loại 

bỏ 

(%) 

Nồng 

độ chất 

ô 

nhiễm 

(mg/L) 

Hiệu 

suất 

loại 

bỏ 

(%) 

pH 3 6,7  6,9  7  7  

SO4
2

 1152 967,7 16 947,6 17,7 782,4 32,1 759,5 34,1 

Fe
2+ 

188,4 1,12 99,4 0,1 99,9 0 100 0 100 

Zn
2+ 

11,3 3,320 70,6 2,34 79,3 0,0308 99,7 0,03 99,7 

Cu
2+ 

5,52 0,0351 99,4 0,0413 99,3 0,0055 99,9 0,0049 99,9 

Pb
2+ 

4,2 0 100 0 100 0 100 0 100 

Ni
2+ 

7,4 0,0373 99,5 0,0255 99,7 0,0141 99,8 0,015 99,8 

As
 

3,17 0,0418 98,7 0,0139 99,6 0,0094 99,7 0,009 99,7 

Kết quả xử lý sau mỗi 48h (Bảng 3.3) đạt pH của nước thải đầu ra 

ổn định ở mức 7, nồng độ của các ion kim loại Fe
2+

, Cu
2+

, Zn
2+

, Ni
2+

, 

Pb
2+

 và asen trong nước thải đầu ra đều thấp hơn 0,05 mg/L (hiệu 

xuất xử lý > 99%) và đạt tiêu chất lượng nước thải công nghiệp xả ra 

theo QCVN:40/2011. 

Như vậy, nước thải AMD nhân tạo với lưu lượng 2 mL/phút được 

loại bỏ hoàn toàn các thành phần gây ô nhiễm, gồm có pH thấp, các 

ion kim loại nặng và asen tới trên 99% khi được tiếp cơ chất cacbon 

hữu cơ có hàm lượng COD ≥ 468 mg/L.  

Trong thí nghiệm tiếp theo, mô hình được vận hành theo chế độ 

liên tục giống như thí nghiệm đầu, tuy nhiên nồng độ các kim loại 

nặng và asen trong AMD được tăng lên gấp đôi. Kết quả (Bảng 3.4) 

cho thấy ở nồng độ kim loại nặng và asen rất cao, quá trình loại bỏ 

chất ô nhiễm qua hệ thống xử lý vẫn đạt hiệu quả cao, tất cả các kim 

loại Zn
2+

, Cu
2+

, Pb
2+

, Ni
2+

 và asen đều đạt tiêu chuẩn xả thải theo quy 

chuẩn QCVN40:2011/Cột B của BTNMT. Riêng Fe
2+

, nồng độ trong 
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nước thải đầu ra cao hơn trong ngưỡng cho phép theo quy chuẩn mặc 

dù hiệu suất xử lý đạt mức 98,41%. So sánh tổng ion kim loại và 

lượng sulfide tạo thành cho phép đưa ra giả thuyết rằng hệ thống đòi 

hỏi một lượng cacbon hữu cơ cao hơn để có thể khử sulfate thành 

sulfide và loại được hoàn toàn ion kim loại có trong AMD. 
Bảng 3.4. Kết quả xử lý AMD nhân tạo ở mô hình phòng thí nghiệm với 

nồng độ asen và các kim loại nặng cao gấp đôi (nồng độ tính bằng mg/L) 

Chỉ 

tiêu 

phân 

tích 

Nước 

thải đầu 

vào 

Nước 

thải 

sau bể 

trung 

hòa 

Nước 

thải sau 

bể khử 

sulfate 

Nước 

thải 

sau bể 

hiếu 

khí 

Nước 

thải sau 

bể lọc 

cát 

QCVN4

0:2011/ 

Cột A 

QCVN4

0:2011/ 

Cột B 

pH 3 5 6,5 6,5 6,5 6 – 9 5,5 – 9 

SO4
2

 1152 1152 827,2  827,2 - - 

Fe
2+ 

408,97 336,03 62,16 37,69 6,5 1 5 

Zn
2+

 22,6 22,6 2,71 0,552 0,134 3 3 

Cu
2+

 11,04 4 0,78 0,075 0,056 2 2 

Pb
2+

 8,4 1,378 0 0 0 0,1 2 

Ni
2+

 14,8 16,6 0,395 0,194 0,12 0,2 0,5 

As 7,35 4,01 0,05 0,02 0,009 0,05 0,1 

COD 468    33 75 150 

BOD5 150    10 30 50 

S
2- 

  14,65  0 0 0,2 0,5 

Kết quả từ các thí nghiệm xử lý AMD trong mô hình phòng thí 

nghiệm đã chứng minh được hiệu quả của việc sử dụng chế phẩm 

SRA làm nguồn SRB để khởi động và vận hành hệ thống xử lý. 

3.4.4.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm SRA để xử lý AMD 

trong mô hình pilot 

 
Hình 3.24. Mô hình pilot xử lý AMD đặt tại nhà máy thiếc Thiện Kế 

Đá dăm 
Phoi bào 

Đá dăm 
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Khởi động hệ thống pilot. Nghiên cứu xử lý AMD trong mô 

hình pilot được thực hiện phối hợp với Phòng quản lý An toàn môi 

trường, thuộc Vinacomin. Hệ thống xử lý AMD pilot bao gồm 3 bể 

có kích thước giống nhau 1,5 m  1,25 m  1,5 m (D  R  C) với 

thể tích tương ứng ở mỗi bể là 2,8125 m
3
 (Hình 3.24).  

Trước khi hệ thống hoạt động, bể trung hòa và bể khử sulfate được 

đổ đầy một nửa thể tích với nước thải từ nhà máy sản xuất thiếc Thiện 

Kế. Sau đó, chế phẩm SRA chứa vi khuẩn khử sulfate D. oxamicus S4 

được thêm vào bể để cung cấp nguồn vi khuẩn với mật độ tế bào  10
6
 

MPN/mL. Hệ thống sau đó được ủ trong một tuần để hoạt hóa hệ SRB. 

Xử lý theo chế độ mẻ. Sau khi SRB trong bể khử sulfate được 

kích hoạt, hệ thống pilot có thể sẵn sàng cho việc xử lý AMD. Nước 

thải AMD từ nhà máy thiếc Thiện Kế có pH dao động trong khoảng 

2,8 – 3,2, hàm lượng sulfate cao (982,7 mg/L) và một số ion kim loại 

ở mức cao như Fe
2+

 (143,1 mg/L), Cu
2+

 (16,32 mg/L), Mn
2+

 (10,9 

mg/L). Do nước thải từ nhà máy thiện kế có hàm lượng kim loại 

nặng thấp hơn so với nước thải nhân tạo nên nồng độ cám gạo lên men 

được bổ sung ở mức thấp hơn trong thí nghiệm xử lý AMD nhân tạo 

trong phòng thí nghiệm với hàm lượng COD là 305 mg/L (< 468 mg/L). 

 
Hình 3.26. Xử lý AMD từ nhà máy sản xuất thiếc Thiện Kế ở ô hình pilot hoạt 

động theo mẻ. A – pH; B – SO4
2–

; C – COD; D – Fe
2+

; E – Cu
2+

; G – Mn
2+

 

Kết quả (Hình 3.26) cho thấy hệ thống pilot hoạt động theo chế 

độ mẻ với với hàm lượng COD 300 mg/L và thời gian lưu 72 giờ đã 

loại bỏ hiệu quả các chất ô nhiễm ra khỏi nước thải.  

Hiệu suất xử lý theo chế độ liên tục. Sau khi vận hành theo mẻ, 

nước thải axít được bơm đầy vào hệ thống với tốc độ 100 L/h với 
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thời gian lưu trong toàn bộ hệ thống là 72 h (không bao gồm ao 

lắng). Kết quả chỉ ra rằng, pH đầu ra ổn định xung quanh giá trị 7 

trong quá trình theo dõi vận hành (Hình 3.27A). Sulfate được đo ở 

nồng độ  120 mg/L (1,25 mM) và cũng không giảm thêm (Hình 

3.27B), chứng tỏ do giới hạn của cacbon hữu cơ. Hàm lượng COD 

nước thải đầu ra trong khoảng 20 – 30 mg/L (Hình 3.27C), thấp hơn 

nhiều so với giới hạn tiêu chuẩn là 50 mg/L. Nồng độ Fe
2+

, Cu
2+

, 

Mn
2+

 ở đầu ra đều dưới 1 mg/L trong toàn bộ quá trình theo dõi vận 

hành, đáp ứng giới hạn đặt ra của QCVN:40/2011-BTNMT đối với 

nước thải công nghiệp. 

 

 
Hình 3.27. Xử lý AMD từ nhà máy sản xuất thiếc Thiện Kế bằng hệ thống 

pilot khử sulfate sinh học vận hành theo chế độ liên tục. A – pH; B – SO4
2
; 

C – COD; D – Fe
2+

; E – Cu
2+

; G – Mn
2+

 

Như vậy, kết quả xử lý AMD bằng hệ thống xử lý pilot tại nhà máy 

sản xuất thiếc Thiện Kế (Tuyên Quang) trong nghiên cứu này có thể 

cung cấp thiết kế cơ sở và các điều kiện tiến hành cho phát triển các hệ 

thống xử lý AMD ở Việt Nam với quy mô nhỏ và linh hoạt trong 

tương lai gần. Rõ ràng, lợi thế của công nghệ là thiết kế đơn giản, vận 

hành dễ dàng và an toàn, hiệu quả xử lý cao và có thể áp dụng ở các 

quy mô khác nhau, chỉ phụ thuộc vào lưu lượng của nguồn AMD. 

KẾT LUẬN 

1. Hai chủng vi khuẩn khử sulfate là S4 và S10 đã được phân lập từ 

bùn thải axít mỏ wolfram ở Tuyên Quang, Việt Nam, sau quá trình 

làm giàu ở điều kiện khử sulfate tại pH thấp. Hai chủng này được 
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định danh là Desulfovibrio oxamicus S4 và Desulfovibrio 

alcoholivorans S10 dựa trên so sánh trình tự gần đủ của 16S rDNA 

và trình tự gen dsrB 

2. Chủng D. oxamicus S4 có những đặc tính sinh học đặc biệt, phù 

hợp để ứng dụng trong xử lý AMD như sau: 

- Sinh trưởng và khử sulfate trong môi trường có pH rất thấp 

(từ pH 2 trở lên); 

- Chịu được nồng độ các kim loại nặng rất cao (Fe
2+

 3000 

mg/L, Zn
2+

 100 mg/L, Cu
2+

 100 mg/L); 

- Có khả năng sử dụng SO4
2

 và NO3

 làm chất nhận điện tử 

để sinh trưởng; có khả năng khử đồng thời SO4
2

 và As
5+

 để 

loại arsen dưới dạng As2S3 kết tủa. 

- Có khả năng sử dụng nhiều loại chất cho điện tử khác nhau 

để khử sulfate bao gồm: lactate, ethanol, glycerol, methanol 

và cơ chất rẻ tiền là cám gạo lên men. 

3. Vai trò “khởi động” quá trình khử sulfate và cải thiện môi trường 

AMD để phù hợp cho các loài SRB thông thường đã được chứng 

minh bằng thực nghiệm đối với chủng D. oxamicus S4. 

4. Chế phẩm sinh học SRA chứa chủng D. oxamicus S4 vi bao trong 

alginate đã được chế tạo, có mật độ tế bào 10
8
 (MPN/hạt), ổn định 

ở nhiệt độ thường, trong điều kiện kỵ khí hoàn toàn với thời gian bảo 

quản 6 tháng. 

5. Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm SRA để xử lý AMD nhân tạo ở 

mô hình phòng thí nghiệm và AMD từ nhà máy chế biến thiếc Thiện 

kế ở mô hình pilot đã chứng minh vai trò của chế phẩm trong việc 

khởi động nhanh quá trình khử sulfate và xử lý đạt hiệu quả cao các 

thành phần ô nhiễm của AMD (gồm pH và các ion kim loại nặng).  

KIẾN NGHỊ VỀ NHỮNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ theo mô hình module 

để xử lý nước thải nhiễm kim loại nặng từ các hoạt động khai thác và 

chế biến khoáng sản, bao gồm các mỏ kim loại, các cơ sở chế biến, 

các làng nghề tái chế kim loại…Chủng Desulfovibrio oxamicus S4 

thu được từ nghiên cứu này sẽ được sử dụng làm nguồn SRB (ở dạng 

chế phẩm SRA) để khởi động và ổn định hiệu quả xử lý, cho phép 

triển khai công nghệ một cách linh hoạt ở các quy mô và địa hình địa 

lý khác nhau. 
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