
Trang thiết bị lưu chứa tiếp nhận

Thiết bị lấy và thải nước Thiết bị khử mùi Thiết bị xả ra đường nước thải

Thiết bị (tái chế) phân tách trước kết tủa Thiết bị xử lý chính

Chất xúc tiến cháy

Cát lắng

QUY TRÌNH XỬ LÝ

Bể nước xảBể nước xử 
lý lọc cát

Bể nước thải 
sinh hoạt không 

nhiễm phân

Bơm xả

Thiết bị giám sát 
chất lượng nước

Từ cơ sở phát điện 
rác hiệu suất cao

Cấp nước từ cơ sở phát điện rác hiệu suất cao

Khử mùi, thoát nước

Hypochlorite

Nước tái sử dụng

Nước xử lý

Nước xử lý

Nước xử lý bể tự hoại

Axit Chất kiềm

Hypochlorite

Đường nước thải

P

P
P

P

Bơm lấy mẫu
P

P

Mùi hôi thối nồng độ cao

Mùi hôi thối nồng độ thấp

Mùi hôi thối nồng độ trung bình

M
M

M

M

Bể tiếp 
nhận nước

P

Bơm nước thu 
gom lọc cát

Tháp lọc cát

P

Bơm 
nước tái 
sử dụng

Tháp khử 
mùi sinh học Tháp rửa 

hypochlorite 
axit/kiềm

Tháp hấp phụ bằng than hoạt 
tính dùng cho nồng độ thấp

Tháp hấp phụ 
bằng than hoạt 
tính dùng cho 
nồng độ trung bình

Ống thông hơi

Quạt hút mùi hôi 
thối nồng độ cao

Bơm tuần 
hoàn axit

P

Nước dùng cho quy trình Nước dùng cho sinh hoạt

Thiết bị cấp 
nước dùng 

cho quy trình

Thiết bị cấp 
nước sạch

P

F
F

F

F

Quạt hút mùi hôi 
thối nồng độ 

trung bình
Bơm chuyển 

nước thải sinh 
hoạt không 
nhiễm phân

P

Quạt hút mùi hôi 
thối nồng độ thấp

Phòng tiếp nhận
Quạt hút mùi hôi thối 
trong phòng tiếp nhận

P

P

P

P

Bơm tuần hoàn 
chất kiềm/

hypochlorite

Bể khử nitơ Bể tái sục khíBể khử nitơ thứ cấpBể nitrat hóa

Bể chứa

Bể phản ứng bùn

Bể chuyển tiếpBể tiếp nhận

Bể lắng cát

Bể lắng

Bơm đầu 
vào bể chứa

Bơm 
khuấy bể 

chuyển tiếp

Máy cô đặc

Máy khử nước bùn

Thiết bị di chuyển 
chất xúc tiến cháyThiết bị chứa 

chất xúc 
tiến cháy

Xe chở rác kiểu arm roll

Bể cấp 
bùn

Bơm cấp 
bùn

Phòng tiếp nhận

Bơm 
nghiền

Chất trợ khử nước II (Hữu cơ)

Metanol Metanol

Bùn dư

Bùn hồi lưu

Hóa chất hỗ trợ khử nước

Chất trợ khử nước I (Vô cơ)

Chất bài tiết/Bùn bể tự hoại

Chất bài tiết/Bùn bể tự hoại

Dung dịch khử nước

Axit

Đưa đến cơ sở phát điện rác hiệu suất cao
Đưa đến cơ sở phát điện rác hiệu suất cao

Bơm bùn 
hồi lưuBơm chuyển dung dịch tuần hoàn

Máy thổi 
cát lắng

Thùng chứa cát lắng

Bể rửa

Thiết bị khuấy 
không khí cho 
bể chuyển tiếp

Bơm khuấy 
bể chứa

B

P

P

Chất phá bọt

Chất kiềm

B

Thiết bị khuấy 
bể khử nitơ

Máy thổi sục khí
Thiết bị cân

Chất keo tụ
(vô cơ)

B

B




