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TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA 

Hội thảo Khoa học chào mừng 40 năm Đại học Đà Lạt đổi mới và phát triển. 

(27/10/1976 – 27/10/2016) 

 

Thời gian: 8h00 ngày 14 tháng 10 năm 2016 

Địa điểm: A27.4 - Trường Đại học Đà lạt 

01 Phù Đổng Thiên Vương, P8, Đà Lạt 
 

 

Thời gian Nội dung Đơn vị/cá nhân thực hiện 

8:00 Đăng ký đại biểu và phát tài liệu Khoa MT & TN 

8:15 

Khai mạc: 

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu 

- Phát biểu của lãnh đạo Khoa MT & TN 

- Phát biểu của lãnh đạo trường Đại học Đà 

Lạt 

 

Ban tổ chức   

8:15 – 8:25 Chụp hình lưu niệm Ban tổ chức 

8:25 – 8:30 Ổn định, lời dẫn của Ban tổ chức  

SECTION 1 

Chairman: PGS. TS. Nguyễn Mộng Sinh 

8:30-9:10 

Báo cáo số 1 

CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ 

HẬU TẠI LÂM ĐỒNG 

- Báo cáo: 30 phút 

- Trao đổi: 5 phút 

- Dự phòng, chuyển báo cáo: 5 phút 

 

ThS. Lương Văn Ngự 

PGĐ. Sở TN & MT tỉnh Lậm 

Đồng 

9:10-09:50 

Báo cáo số 2 

USE OF NANO-SCALE MATERIALS IN WATER 

PURIFICATION 

- Báo cáo: 30 phút 

- Trao đổi: 5 phút 

- Dự phòng, chuyển báo cáo: 5 phút 

PGS. TS. Lê Ngọc Chung 

Khoa Hóa học 

Trường Đại học Đà Lạt 

09:50-10:10 Giải lao  
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SECTION 2 

Chairman: ThS. Lê Quang Huy 

10:10-10:50 

Báo cáo số 3 

TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI 

TRƯỜNG NƯỚC TỈNH LÂM ĐỒNG 

- Báo cáo: 30 phút 

- Trao đổi: 5 phút 

- Dự phòng, chuyển báo cáo: 5 phút 

 

Bà Trần Thị Thùy Dương 

GĐ. Trung tâm Quan Trắc 

TN & MT tỉnh Lậm Đồng 

10:50-11:30 

Báo cáo số 4 

APPLICATION OF NOVEL OSMOTIC 

MEMBRANE BIOREACTOR (OsMBR) SYSTEMS 

FOR MUNICIPAL WASTEWATER TREATMENT 

AND REUSE 

- Báo cáo: 30 phút 

- Trao đổi: 5 phút 

- Dự phòng: 5 phút 

TS. Nguyễn Công Nguyên 

Khoa Môi trường và Tài 

nguyên 

Trường Đại học Đà Lạt 

11:30 Bế mạc Ban tổ chức 
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CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI LÂM ĐỒNG 

Ths. Lương Văn Ngự 

PGĐ. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng 

 Lâm Đồng là tỉnh miền núi ở phía Nam khu vực Tây Nguyên. Tổng diện 

tích đất tự nhiên 977.354 ha, chiếm 3,1 % diện tích cả nước và 17,9 % vùng Tây 

Nguyên. Với vị trí địa lý thuận lợi Lâm Đồng có vai trò quan trọng về chính trị - 

quốc phòng - an ninh - kinh tế đối với cả 3 khu vực: Tây Nguyên, Đông Nam Bộ 

và Nam Trung Bộ. Ngoài ra, Lâm Đồng là nơi đầu nguồn của 2 hê ̣thống sông 

suối chính: sông Krông Nô và sông Đồng Nai – La Ngà có diêṇ tích lưu vưc̣ 

8.524 km2. Vi ̣trí này làm cho Lâm Đồng có vai trò hết sức quan troṇg trong viêc̣ 

bảo vê ̣chất lượng nguồn nước hê ̣thống sông. 

Công tác bảo vệ môi trường trong điều kiện ứng phó biến đổi khí hậu trên 

địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả nhất định: 

1. Bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó biến đổi khí hậu (ƯPBĐKH) 

không còn là nhiệm vụ của riêng một ngành chức năng quản lý mà được sự quan 

tâm và chung tay góp sức của mọi tầng lớp xã hội từ các cấp ủy Đảng, chính 

quyền, đoàn thể và đồng bào các dân tộc trong cộng đồng tạo động lực phát triển 

kinh tế xã hội trên toàn tỉnh.   

2. Công tác quản lý nhà nước về BVMT và ƯPBĐKH của UBND các cấp 

trên địa bàn tỉnh luôn được chú trọng đã và đang được triển khai thực hiện đồng 

bộ và có hiệu quả nhất định góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hạn chế 

tối đa việc phát sinh chất thải ra môi trường, cải tạo cảnh quan môi trường sinh 

thái, góp phần duy trì độ che phủ rừng trong toàn tỉnh đạt 53,1%, từ đó thể hiện 

được vai trò, vị trí của tỉnh Lâm Đồng đầu nguồn lưu vực sông Đồng Nai. 

3. Việc thực thi pháp luật của các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh cũng đạt 

được một số kết quả: phần lớn các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn toàn 

tỉnh đã có nhận thức và hiểu biết nhất định về việc BVMT trong hoạt động của 

đơn vị. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ 

môi trường tăng cao. 

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh hiện nay đã và đang trở 

thành một xu thế phát triển tất yếu. Tuy vậy, quá trình này cũng đã tạo ra những 

mặt trái, đó là tình trạng ô nhiễm và suy giảm chất lượng môi trường. Có thể 

khái quát các tồn tại, hạn chế đối với công tác BVMT trong điều kiện ƯPBĐKH 

tại tỉnh Lâm Đồng như sau: 

1. Là một tỉnh miền núi, địa hình chia cắt, khoảng cách xa các khu trung 
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tâm kinh tế, áp lực dân di cư tự do đến tỉnh lớn, nền kinh tế chủ yếu dựa vào 

nông nghiệp. Các ngành kinh tế đi lên từ điểm xuất phát thấp, nhỏ lẻ, phân tán, 

công nghệ, cơ sở hạ tầng còn lạc hậu, trình độ dân trí còn thấp nên gặp nhiều 

khó khăn trong việc tiếp thu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 

Chất lượng sản phẩm, tiềm năng khai thác phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời 

tiết, khí hậu của địa phương. 

2. Công tác quản lý môi trường, ƯPBĐKH đã có sự tham gia của nhiều 

ngành khác nhau, tuy nhiên bố trí nguồn lực và phân công nhiệm vụ chưa thống 

nhất và còn chồng chéo. Việc phối hợp và triển khai công tác BVMT, ƯPBĐKH 

có tính chất liên vùng giữa các địa phương thực hiện chưa hiệu quả, đặc biệt là 

các vấn đề liên quan đến quản lý lưu vực sông.  

3. Nguồn kinh phí cho công tác quản lý BVMT còn ít và chưa được đầu tư 

tập trung, chưa đáp ứng yêu cầu chiến lược và thiếu bền vững. Kinh phí đầu tư 

cho việc xử lý ô nhiễm môi trường còn hạn chế, đặc biệt là chi phí xử lý các cơ 

sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, chi phí cải tạo phục hồi môi trường, 

chi phí đầu tư thu gom xử lý chất thải.   

4. Còn tồn tại một bộ phận không nhỏ các cơ sở kinh doanh, sản xuất 

không coi trọng công tác BVMT. Công tác BVMT, xử lý ô nhiễm mang tính 

chất đối phó với các lực lượng chức năng. Kiến thức về hành động ƯPBĐKH 

của cơ quan quản lý và người dân còn nhiều hạn chế. 

Bên cạnh đó, trong những năm qua các tác động của BĐKH tại tỉnh Lâm 

Đồng vẫn tiếp tục diễn ra và sẽ tác động mạnh mẽ hơn trong tương lai như: 

1. Diễn biến bất thường, mật độ xuất hiện thường xuyên của các dạng thời 

tiết cực đoan như lốc xoáy, mưa đá… tại nhiều vùng trên địa bàn toàn tỉnh. 

2. Nhiệt độ bình quân tăng 0,10C trong vòng 10 năm. Độ ẩm không khí 

giảm. Riêng đối với Đà Lạt trước đây có nhiệt độ trung bình vào khoảng 24 – 

250C nhưng trong tháng 4/2016 nhiệt độ có lúc lên đến 30,60C. 

3. Thời gian mùa mưa ngắn, thời gian mùa khô kéo dài. Lượng mưa trong 

mùa mưa tăng, lượng mưa trong mùa khô không đáng kể chiếm 5 -10% tổng 

lượng mưa năm. Bên cạnh đó, cường độ một cơn mưa tăng và tần suất xuất hiện 

cơn mưa có cường độ mưa cao (50 – 70 mm/h) cũng có xu hướng gia tăng. 

Trước những áp lực về khai thác và sử dụng tài nguyên không hợp lý, ô 

nhiễm và suy thoái môi trường đối với hoạt động sản xuất trong điều kiện 

ƯPBĐKH đã đặt công tác BVMT trước nhiều khó khăn và thách thức. Nhiệm 

vụ của các cấp, các ngành và nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới vô 

cùng quan trọng, làm sao vừa khắc phục những khó khăn tồn tại vừa phát huy 
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tiềm năng kinh tế nhưng phải đi đôi với phát triển bền vững và gắn liền với bảo 

vệ, gìn giữ môi trường.  

Để sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý BVMT, 

góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu về bảo vệ môi trường đã được xác 

định trong Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX 

và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết số 35/NQ/NQ-CP ngày 

18/3/2013 của Chính phủ, Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Chính phủ, 

các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục triển khai 

thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ chính sau: 

1. Đổi mới nội dung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm về 

BVMT, ƯPBĐKH của đội ngũ quản lý các cấp, các ngành, doanh nghiệp và mọi 

người dân. Hết sức chú ý đến yếu tố môi trường, phát triển kinh tế xanh, bền 

vững trong thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng 

trưởng. Hình thành các thiết chế văn hóa, đạo đức, ứng xử văn minh thân thiện 

với môi trường trong toàn xã hội. 

2. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công 

tác BVMT và khai thác tài nguyên hiệu quả; Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, 

tăng cường năng lực quản lý môi trường, ưu tiên cấp huyện, xã; Sử dụng nguồn 

sự nghiệp môi trường để bố trí cán bộ hợp đồng phụ trách công tác bảo vệ môi 

trường cấp xã; Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về BVMT theo 

hướng tổng hợp, thống nhất, tập trung đầu mối. Chú trọng nâng cao năng lực, 

trình độ của đội ngũ quản lý nhà nước về BVMT kể cả lực lượng quan trắc và 

giám sát môi trường. 

3. Thể chế hóa các quy định pháp luật phù hợp với điều kiện thực tế của địa 

phương theo hướng bám sát  thực tiễn, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, tránh 

chồng chéo, xung đột giữa pháp luật về môi trường với các lĩnh vực khác có liên 

quan.  

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường; Phòng ngừa và kiểm 

soát các nguồn gây ô nhiễm; Quản lý hiệu quả chất thải; Khắc phục ô nhiễm, cải 

thiện chất lượng môi trường; Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học… đáp ứng 

yêu cầu của giai đoạn phát triển mới và phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế. 

Chú trọng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về 

BVMT 

5. Cơ cấu lại, sử dụng hợp lý, hiệu quả, đúng mục đích nguồn chi sự nghiệp 

môi trường; Tăng cường đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công 

tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; Kết hợp tăng chi từ ngân sách với 

đạng hóa các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước cho BVMT, coi đây là giải 
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pháp mang tính đột phá để huy động nguồn lực từ xã hội, giảm gánh nặng từ 

nguồn ngân sách nhà nước. 

6. Tập trung xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; 

Đầu tư các xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp, 

khu công nghệ cao, cụm công nghiệp; Tăng cường kiểm soát các nguồn thải có 

quy mô xả lớn, lắp đặt ngay các thiết bị kiểm soát, giám sát hoạt động xả thải 

theo quy định của pháp luật và truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

7. Xây dựng và triển khai hiệu quả các Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 

trên toàn tỉnh đặc biệt là Quy hoạch các ngành kinh tế trọng điểm gắn kết với 

nhiệm vụ phát triển bền vững và BVMT; Tổ chức thực hiện ngay các quy hoạch 

đã được phê duyệt, đặc biệt là các quy hoạch về quản lý chất thải và cải thiện 

điều kiện môi trường; Rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch, chương 

trình, dự án phát triển tỉnh, ngành, địa phương hiện chưa phù hợp, chưa đáp ứng 

các yêu cầu về BVMT 

Thế giới vật chất, tinh thần luôn vận động theo những quy luật tự nhiên và 

con người, sinh vật nhỏ bé, là tiểu vũ trụ trong vũ trụ bao la cũng không nằm 

ngoài các dòng chảy vô tận, vô biên đó. Thiên nhiên ban tặng cho con người 

nhiều điều quý giá, dù ở bất kỳ thời đại nào môi trường đều rất quan trọng đối 

với con người.     

Dựa vào những quy luật tự nhiên để khám phá, xem xét và nhận thức rằng 

con người là sản phẩm của tự nhiên. Mọi hoạt động, tồn tại và phát triển của 

nhân loại được tiến hành trong những điều kiện không gian và thời gian nhất 

định. Từ việc hiểu rõ những quy luật tự nhiên, suy luận một cách khoa học giúp 

con người hành động đúng quy luật tất yếu, đó là chìa khóa vạn năng chủ động 

giải quyết những vấn đề thiết thực trong cuộc sống và đạt được mục đích đã lựa 

chọn chúng ta sẽ thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn.  

Chúng ta tôn trọng, thân thiện với thiên nhiên chừng nào thì chúng ta sẽ 

nhận được nhiều ưu đãi chừng ấy. Hãy chung tay bảo vệ thiên nhiên, BVMT 

trong điều kiện ƯPBĐKH. Đừng để chất lượng môi trường ngày càng xuống 

cấp, thiên tai liên tiếp diễn ra, xuất hiện nhiều dịch bệnh, con người mới nhận 

thấy được tầm quan trọng của thiên nhiên và môi trường. Bảo vệ môi trường 

thiên nhiên chính là bảo vệ sự sống của chúng ta. 

 -  
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Ths. Lương Văn Ngự

PGD. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng

CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG PHÓ 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI LÂM ĐỒNG

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA

Khoa Môi trường  Tài nguyên – Trường Đại học Đà Lạt

Vị trí địa lý của tỉnh Lâm Đồng

Tổng diện tích đất tự

nhiên 977.354 ha

(chiếm 3,1 % diện tích

cả nước và 17,9 % 

vùng Tây Nguyên)

Lâm Đồng có vai trò quan trọng về chính trị - quốc phòng - an ninh -

kinh tế đối với cả 3 khu vực: Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Nam 

Trung Bộ



10/13/2016

2

Công tác BVMT trong điều kiện ứng phó biến đổi

khí hậu

Công tác BVMT trong điều kiện ứng phó biến đổi

khí hậu

- Bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó biến đổi khí hậu

(ƯPBĐKH) cần sự quan tâm và chung tay góp sức của mọi tầng

lớp xã hội

- Công tác quản lý nhà nước về BVMT và ƯPBĐKH của UBND

các cấp trên địa bàn tỉnh luôn được chú trọng, đã và đang được

triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả nhất định.

- Việc thực thi pháp luật của các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh

cũng đạt được một số kết quả.
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Hạn chế đối với công tác BVMT trong điều kiện

ƯPBĐKH tại tỉnh Lâm Đồng

- Tỉnh miền núi, địa hình chia cắt, khoảng cách xa các khu trung tâm kinh

tế, áp lực dân di cư tự do đến tỉnh lớn, nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông

nghiệp, cơ sở hạ tầng lạc hậu, trình độ dân trí thấp…

- Việc phối hợp và triển khai công tác BVMT, ƯPBĐKH có tính chất liên

vùng giữa các địa phương thực hiện chưa hiệu quả, đặc biệt là các vấn

đề liên quan đến quản lý lưu vực sông.

- Nguồn kinh phí cho công tác quản lý BVMT còn ít và chưa được đầu tư

tập trung.

- Còn tồn tại một bộ phận không nhỏ các cơ sở kinh doanh, sản xuất

không coi trọng công tác BVMT hoặc mang tính đối phó.

Tác động của BĐKH tại tỉnh Lâm Đồng

- Diễn biến bất thường, mật độ xuất hiện thường xuyên của các dạng thời tiết

cực đoan như lốc xoáy, mưa đá… tại nhiều vùng trên địa bàn toàn tỉnh.

- Nhiệt độ bình quân tăng 0,10C trong vòng 10 năm. Độ ẩm không khí giảm

- Thời gian mùa mưa ngắn, thời gian mùa khô kéo dài
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Nhiệm vụ của các cấp, các ngành và nhân dân 

tỉnh Lâm Đồng

- Đổi mới nội dung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm

về BVMT, ƯPBĐKH của đội ngũ quản lý các cấp, các ngành, doanh

nghiệp và mọi người dân

Nhiệm vụ của các cấp, các ngành và nhân dân 

tỉnh Lâm Đồng

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công

tác BVMT và khai thác tài nguyên hiệu quả. Chú trọng nâng cao năng

lực, trình độ của đội ngũ quản lý nhà nước về BVMT kể cả lực lượng

quan trắc và giám sát môi trường.

- Thể chế hóa các quy định pháp luật phù hợp với điều kiện thực tế của

địa phương theo hướng bám sát thực tiễn, bảo đảm tính thống nhất,

đồng bộ.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường; Phòng ngừa và kiểm

soát các nguồn gây ô nhiễm; Quản lý hiệu quả chất thải; Khắc phục ô

nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường; Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng

sinh học… Chú trọng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận và tổng

kết thực tiễn về BVMT
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Nhiệm vụ của các cấp, các ngành và nhân dân 

tỉnh Lâm Đồng

- Cơ cấu lại, sử dụng hợp lý, hiệu quả, đúng mục đích nguồn chi sự

nghiệp môi trường; Tăng cường đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị kỹ

thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

- Tập trung xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng,

tăng cường kiểm soát các nguồn thải có quy mô xả lớn, lắp đặt ngay

các thiết bị kiểm soát, giám sát hoạt động xả thải theo quy định của

pháp luật và truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Xây dựng và triển khai hiệu quả các Quy hoạch phát triển kinh tế xã

hội trên toàn tỉnh

“Chúng ta chỉ có một trái đất, hãy chung tay bảo vệ thiên nhiên, 

bảo vệ môi trường trong điều kiện ứng phó biến đổi khí hậu!”

Xin chân thành cảm ơn
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USE OF NANO-SCALE MATERIALS

IN 

WATER PURIFICATION

Assoc. Prof. Dr. Le Ngoc Chung

Chemistry Department

Dalat University

INTRODUCTION TO NANOMATERIALS

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Buckminsterfullerene_animated.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Kohlenstoffnanoroehre_Animation.gif
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Therefore, whenever we think about nanoscience or 
nanotechnology, very small objects come to the mind.

In the annual meeting of the American Physical Society at 

California Institute of Technology on 26 December 1959, 

Richard P. Feynman delivered a famous lecture entitled 

“There’s Plenty of Room at the Bottom”. 

Richard P. Feynman (Nobel Laureate in Physics, 1965) is 

often credited for introducing the concept of 

nanotechnology about 50 years ago.

The term nano originated from the Greek nanos which 

means ‘dwarf’. It is one billionth of a meter. 

A nanometer (nm) is one billionth of a meter, or 10–9m.

nanometer (nm) = 10–9m

Helium Atom, 2He4

• Size : 0.1 nm

• (one atom, 2He4 ∼ 10‐10 m ∼ 0.1 nm)

http://staff.on.br/jlkm/astron2e/AT_MEDIA/CH04/CHAP04AT.HTM
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How small is a water molecule ?

One nanometer is approximately the length 

equivalent to 10 hydrogen or 5 silicon atoms 

aligned in a line.

1 nm is only three to five atoms wide.

In principle any collection of atoms bonded together 

with a structural radius of < 100 nm can be 

considered a nanoparticle.

Nanoparticles are the simplest form of structures 

with sizes in the nm range. 

https://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiY1NGJzdHPAhXGrI8KHdH0AFsQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=nfJSYStA58U&psig=AFQjCNH_Dtxrau106b74m9yukKS7MD9iYg&ust=1476235473227010
http://the-blanknotebook.blogspot.com/
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Size distribution of different types of particles including nanoparticles

Nanomaterials
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• According to Siegel, Nanostructured materials 

are classified as:

- Zero dimensional, 

- one dimensional,

- two dimensional, 

- three dimensional nanostructures.

One-dimensional (quantum wires) in which the 
electrons can only move freely in the X-direction,

One dimension – It has only one parameter either 
length (or) breadth (or) height (example: very thin 
surface coatings) 

Two-dimensional (thin films) in which case the 
free electron can move in the X-Y plane,

Two dimensions- it has only length and breadth
(for example, nanowires and nanotubes)  

Three-dimensional (nanostructured material built 
of nanoparticles as building blocks) in which the 
free electron can move in the X, Y and Z directions.

Three dimensions -it has all parameter of length, 
breadth and height. (for example, Nano Particles).
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Zero-dimensional (quantum dots) in which the 

movement of electrons is confined in all three 

dimensions, 

Semiconductor nanocrystals are zero-

dimensional quantum dots, in which the spatial 

distributions of the excited electron-hole pairs 

are confined within a small volume, resulting in 

the enhanced non-linear optical properties.

the X-direction

the X-Y plane the X, Y and Z directions

http://www.mathcaptain.com/geometry/planes.html
http://www.mse.mtu.edu/~drjohn/my4150/class6/class6.html
http://www.chegg.com/homework-help/questions-and-answers/direction-magnetic-force-wire-segmentcd-x-direction-b-z-direction-c-negative-x-direction-d-q719561
https://timmcgivern.wordpress.com/tag/number-line/
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Zero-dimensional (quantum dots)

http://flashinformatique.epfl.ch/spip.php?article379
http://slideplayer.com/slide/6639302/
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Classification of Nanomaterials

a. 0D spheres and clusters, 

b. 1D nanofibers, wires, and rods, 

c. 2D films, plates, and networks, 

d. 3D nanomaterials.

http://www.slideshare.net/hoangtienbk/quantum-dots-15108239
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Why properties of Nano Materials are different ?

The properties of Nano Materials are very much 

different from those at a larger scale. 

Two principal factors cause the properties of Nano 

Materials to differ significantly from other materials.

 Increased relative surface area.

Quantum confinement effect.

These factors can charge or enhance properties 

such as reactivity, strength and electrical 

characteristics.

Increase in a Surface Area to Volume ratio

Nano Materials have a relatively larger Surface area 

when compared to the same volume or mass of the 

material produced in a larger form.

Let us consider a Sphere of radius “r”.

Its Surface Area: S = 4πr2.

Its volume: V = 4/3πr3

Surface Area to Volume Ratio: (S/V) = 3/r.

Thus when the radius of the Sphere decreases, its Surface 

to Volume ratio increases.

http://calculator.tutorvista.com/surface-area-calculator.html
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R S/V

3 1

2 1.5

1 3

0.5 6

0.25 12

0.125 24

Ratio of surface area to volume (S/V) 

Large surface effect:
-The vastly increased ratio of surface area to volume 

The total volume remains the same, the collective surface area 

is greatly increased. 
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The properties of materials can be different at the 
Nanoscale for two main reasons: 

• First, Nanomaterials have a relatively larger
surface area when compared to the same mass
of material produced in a larger form.

Nano particles can make materials more
chemically reactive and affect their strength or
electrical properties.

• Second, quantum effects can begin to dominate
the behaviour of matter at the Nanoscale

Nano Science

Nanoscience primarily deals with synthesis, characterization, 

exploration, and exploitation of nanostructured materials. 

Nano Science is the study and understanding of properties of 

Nano Particles.

Nano Technology
 It’s a technology dealing with matter on a molecular size 

scale of nanometers 

 Nanotechnology also defined as use of technology to create

materials on an atomic scale.
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History of Nanotechnology

• 1959 - Richard Feynman’s seminal lecture “There’s Plenty of Room at 

the Bottom”

• 1974 - Norio Taniguchi of the Tokyo University of Science was the first to 

use the term "nano-technology" in a 1974 conference to describe 

material addition or removal processes such as thin film deposition and 

ion beam milling exhibiting characteristic control on the order of a 

nanometer.

• 1981 - K. Eric Drexler introduces idea of a “molecular assembler”, a 

hypothetical machine which would manufacture molecules and molecular 

devices atom-by-atom

• 1981 - Invention of Scanning Tunneling Microscope (1986 Nobel Prize in 

Physics)

• 1985 - Richard Smalley, Robert Curl and Harold Kroto discover C60 

molecule (1996 Nobel Prize in Chemistry), one of the first nanometer-

sized molecules, and closely related to carbon nanotubes

• 1991 - Carbon nanotubes discovered by Sumio Iijima

Trends in research publications in ‘nano’
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MEuro/yr
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USE OF NANOPARTICLES 

IN WATER TREATMENT

INTRODUCTION

• The world running in 21st century is facing a 

major problem and a challenge as water 

contamination. 

• Contaminated water contains unwanted 

substances and it adversely affects the quality 

and makes it unsuitable for use.
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A variety of physical, chemical and biological 

treatment processes are used for wastewater 

treatment, such as:

• Water sediment filters

• Ion exchange water Softener

• Chlorine and it’s derivatives, 

• Ultraviolet light,

• Ozonisation, 

… 

• Recently application of nanotechnology is 

increasing in water and wastewater treatment. 

Nanomaterials are typically defined as materials 

smaller than 100 nm in at least one dimension. 

At nano scale, materials possess some new size-

dependent properties such as large surface to volume 

ratio, reactivity, rapid dissolution and adsorption which 

are different from the bulk material. 

• These properties are used for treatment of water 

efficiently environment and sanitation.
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• Nanotechnology has a great potential in 

enhancing water and wastewater treatment as it 

offers potential advantages like low cost, reuse 

and highly efficient in removing and recovering 

the pollutants.

METHODOLOGY

Use of nanomaterials in treatment of waste water is 

applicable in various forms like:

Adsorption

Nanocatalysts

Nanomembranes

Bioactive nanoparticles 
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Adsorption

Nanoscale metal oxides like iron oxides like ferrous 

oxide, TiO2, Al2O3 are effective, low cost adsorbants

for heavy metals and radio nucleides. Dendrimers

[polymeric nanomaterials] are capable of removing 

both organics and heavy metals. Nanoadsorbents are 

used as powder, beads or porous granules loaded 

with nanoadsorbants.

Nanocatalysts

TiO2 and ZrO2 nanoparticles

Nanomembranes

(The addition of metal oxide nanoparticles 

including alumina, silica, zeolite and TiO2 to 

polymeric ultra filtration membranes)

Bioactive nanoparticles 

Silver nanoparticles
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Application of Nanotechnology in water and waste 

water treatment

Type of Nanoparticle Type of pollutants removed

Carbon nano tubes Organic Contaminant

Nano Scale metal Oxide Heavy metals Radionucleides

Nano catalyst PCB, Azodyes,  Pesticides etc

Nano Structured catalytic Decomposition of organic

pollutant inactivation of micro

organisms

Bioactive nanoparticle Removal of Bacteria, fungi

Biomimetic membranes Removing Salts

Adsorption

Nanoscale metal oxides like iron oxides like ferrous oxide, 
Al2O3 are effective, low cost adsorbants for heavy metals

http://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2016/ew/c5ew00152h
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• Iron oxides are chemical compounds composed 

of iron and oxygen. There are sixteen known iron 

oxides and oxyhydroxides:

• Oxides:

 iron(II) oxide, wüstite (FeO)

 iron(II,III) oxide, magnetite (Fe3O4)

 iron(III) oxide (Fe2O3)

 alpha phase, hematite (α-Fe2O3)

 beta phase, (β-Fe2O3)

 gamma phase, maghemite (γ-Fe2O3)

 epsilon phase, (ε-Fe2O3)

• Nanocatalysts

Titanium Dioxide (TiO2) Based Nanoparticles

 Titanium dioxide (TiO2) is one of the popular 
materials used in various applications because of its 
semiconducting, photocatalytic, energy converting, 
electronic and gas sensing properties. 

 Titanium dioxide crystals are present in three 
different polymorphs in nature that in the order of 
their abundance, are:

• Rutile, 

• Anatase, and 

• Brookite
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The crystal structures of TiO2 nanoparticle

A) rutile, 

B) anatase, 

C) brookite

A) rutile B) anatase C) brookite

TEM image of TiO2 nanocrystals



10/13/2016

22

• Many researchers are focused on TiO2 nanoparticle 
and its application as a photocatalyst in water 
treatment. It is known that, the semiconducting 
properties of TiO2 materials is responsible for the 
removal of various organic pollutants,

For example, 

• Phenol is one of the toxic materials found in 
municipal and waste waters. Synthesized titanium 
dioxide nanoparticles of both Anatase and Rutile 
forms were used for wet oxidation of phenols by 
hydrothermal treatment of microemulsions and their 
photocatalytic activity

The main reactions proposed for phenol degradation 

are:

TiO2 + hν →  TiO (h)+ +   e−

TiO2 (h)+ + H2O(ads)  → OH• + H+ + TiO2

OH• + Phenol →  intermediate products (e.g., benzoquinone)       

TiO2 (h)+ +  Intermediate products  → CO2 + H2O + TiO2
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Photocatalysts

Comparison of photosynthesis process in leaves and 

photocatalysis using metal oxide nanoparticles
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• Iron Based Nanoparticles

Nanopowder of zero-valent iron (Fe0) was used for the 

removal of nitrate in water. These nanoparticles have a 

large ratio of surface area to mass (31.4m2/g).

5Fe + 2NO3
− + 6H2O   5Fe2+ + N2 +12OH−

Fe0 + NO3
- + 2H+

 Fe2+ +  H2O  + NO2
-

NO3
− +  6H2O  + 8e−

 NH3 + 9OH−

https://clu-in.org/download/studentpapers/Zero-Valent-Iron-Cook.pdf
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Ag-Nanoparticles

• Antimicrobial ability is a well-known property of AgNP. AgNP

can inactivate a broad spectrum of microorganisms. 

• Previous studies have proposed three mechanisms of the 

antimicrobial activities of AgNP (Figure 1-3): 

1. Could attach to cell membrane and disrupt the 

permeability and respiration functions of the cell and 

thus kill the cells; 

2. Reactive oxygen species (ROS) can be generated on 

the surface of nanoparticles and cause damage of DNA 

by exerting oxidative stress; 

3. Silver ions released from AgNP can also cause 

disruption of ATP production and DNA replication 

http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=34145
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Mechanisms of interaction between AgNP and bacterial cells

https://www.researchgate.net/figure/265170648_fig1_Fig-1-Various-mechanisms-of-antimicrobial-activity-of-the-metal-nanoparticles
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http://www.mdpi.com/2079-4991/5/1/284/htm
http://www.mdpi.com/2079-4991/5/1


10/13/2016

28

Fullerenes Carbon Nanotubes

Nanotubes - Nanotube filters

The discovery of fullerenes and carbon nanotubes has 

opened a new chapter in carbon chemistry.

• Carbon nanotubes (CNTs) are allotropes of 

carbon with a cylindrical nanostructure.

• Single-walled carbon nanotube (SWNT).

• multi-walled carbon nanotube (MWNT).

Multi-walled carbon nanotubeSingle-walled carbon nanotube 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Kohlenstoffnanoroehre_Animation.gif
http://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Nanotubes/1313232
http://portfolio.abingdon-witney.ac.uk/view/view.php?id=5786
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http://jdr.sagepub.com/content/early/2013/05/15/0022034513490957/F1.expansion.html
http://jnm.snmjournals.org/content/48/7/1039/F1.expansion.html
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Water moving single-file through a carbon nanotube 

(Hummer, Rasalah et al. 2001).

Use of nano-tubes as filtering devices

The nano-tubes act as a 

kind of molecular filter, 

allowing smaller 

molecules (such as 

water) to pass through 

the tubes, while 

contaminants are too 

large to pass through.

http://laser.gist.ac.kr/board/bbs/board.php?bo_table=rese_04
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Comparative length scales of filtration and particle sizes. 

Shaded area denotes nanotechnology realm. 

IX = ion exchange; RO = reverse osmosis; NF = nanofiltration; 

MF = microfiltration.

A size comparison of nanoparticle with other larger-sized materials.
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• Hence, the carbon nanotubes can adsorb 

molecules much stronger than activated carbons, 

which have slit-shaped or wedge-shaped pores.

• Carbon nanotubes (CNTs) show adsorption 

capability and high adsorption efficiency for removal 

of heavy metals such as lead. It was found that the 

affinity of heavy metals toward CNTs at pH of 9 

were in the order of Cu (II) > Pb(II) > Co(II) > Zn(II) 

> Mn(II).
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Carbon nanotube shows the adsorption capability for 

the removal of organic pollutants like:

 1, 2-dichlorobenzene,

 trihalomethanes, 

 n-nonane, 

 and  CCl4

with different modification and purification from water

• Nanomembrane and Nanosieve

A membrane is a semi-permeable and selective barrier 

between two phases (retentive and permeate) through 

which only selected chemical species may diffuse. 

Membrane filtration is frequently employed for the 

separation of dissolved solutes in a fluid or the separation 

of a gas mixture.

Historically, membrane technology has had wide 

application in wastewater treatment and desalination via 

reverse osmosis. In this method, a pressure difference 

across a membrane is employed to overcome the osmotic 

pressure gradient. The smaller water molecules are 

literally pushed through the membrane while the large 

solute species are retained behind
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Membrane Water Filters

• A membrane is a thin material that has pores 

(holes) of a specific size 

• Membranes trap larger particles that won’t fit 

through the pores of the membrane, letting 

water and other smaller substances through to 

the other side

Water Filtration Categories

• Microfiltration 

• Ultrafiltration

• Nanofiltration

• Reverse Osmosis 
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Sources: http://www.waterworksmw.com/rack%201%20&%202b.jpg  http://www.imc.cas.cz/sympo/41micros/Image126.gif

Microfiltration

• Typical pore size: 0.1 
microns (100 nm)

• Very low pressure

• Removes clay, 
suspended materials, 
bacteria, large 
viruses

• Does not filter 
– small viruses, protein 

molecules, sugar, and 
salts

A microfilter membrane

Microfiltration water plant, Petrolia, PA

Source: http://www.inge.ag/bilder/presse/bildmaterial/referenzen/jachenhausen.jpg

An ultrafiltration plant in 

Jachenhausen, Germany

Ultrafiltration

• Typical pore size: 0.01 

microns (10 nm)

• Moderately low pressure

• Removes viruses, 

protein, and other organic 

molecules

• Does not filter ionic  

particles like 

– lead, iron, chloride ions; 

nitrates, nitrites; other 

charged particles



10/13/2016

36

Source: http://www.wateronline.com/crlive/files/Images/10899070-E891-11D3-8C1F-009027DE0829/newwater1.gif

Nanofiltration

• Typical pore size: 0.001 micron 

(1 nm) 

• Low to moderate pressure

• Removes toxic or unwanted 

bivalent ions (ions with 2 or 

more charges), such as

– Lead

– Iron

– Nickel

– Mercury (II) Nanofiltration water cleaning 

serving Mery-sur-Oise, a suburb 

of Paris, France

Nanofilters

• Used to purify polluted water

• Used as pre-filter for reverse osmosis in 
desalination systems
– Lower pressure required

– Lower operating costs 

• And special properties of nanosized particles 
can be exploited!
– We can design new nanofilters that catch particles 

smaller than they would catch based on size alone

• Scientists are exploring a variety of methods to 
build new nanomembranes with unique 
properties to filter in new and different ways
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The Problem With Salt Water - Desalination

• Distillation

• Reverse osmosis

Desalination - Distillation

Distillation: use heat to evaporate salt water and 
condense water vapor

– Expensive: requires a lot of thermal energy

– Sometimes uses the waste heat from a nuclear or 
other electric power plant to reduce costs 
(cogeneration)

– Some pesticides and fertilizers have lower boiling 
points than water and are not removed

– Some salts may migrate into distillate along walls

– Water is tasteless and lacks minerals unless further  
treated

– Used in Saudi Arabia, elsewhere
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Desalination by Distillation

Seawater Distillation Plants

desalination.com 

Saudi Arabia

www.water-

technology.net/projects/shuaiba/s

huaiba5.html
Abu Dhabi Emirate

http://www.roplant.org/contents.asp?Depth1=6&Depth2=1
http://www.water-technology.net/projects/shuaiba/
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On the International Space Station

Water is recovered from urine 

by distillation in a system 

installed in 2008 to reduce the 

amount of water that needs to 

be launched.

http://www.water-

technology.net/projects/iss_water_recovery/

Reverse osmosis: Membrane with 0.1 nm holes, 

high pressure

– A practical large scale desalination method, 

less expensive than distillation without 

cogeneration

– Semipermeable membrane allows water to 

pass but not ions or other larger molecules

Desalination by Reverse osmosis

Osmosis is a process that requires a semipermeable membrane

It is permeable to water, allowing water molecules to pass freely through its 
pores

It is impermeable to certain other molecules, which cannot pass through it

http://www.water-technology.net/projects/iss_water_recovery/


10/13/2016

40

Desalination by Reverse osmosis

Tuos reverse osmosis 

plant provides 10% of 

Singapore’s water

http://www.water-technology.net/projects/tuas/

http://www.water-for-health.co.uk/reverse-osmosis-filter-system-695.html
http://www.water-technology.net/projects/tuas/
http://www.water-technology.net/projects/tuas/
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Nanofiltration Summary

• At the nanoscale, filters can be constructed to have 

properties designed to serve a particular purpose

• Scientists and engineers are now experimenting to 

create membranes that are low-cost yet very effective for 

filtering water to make it drinkable! 

• These inventions may help to solve the global water 

shortage

Image of a nanomembrane

Schematic of a composite 

nanomaterial packed

bed reactor for purification of water

Contaminated by mixtures of: 

 metal ions, 

 Organic solutes and 

 bacteria

http://www.mdpi.com/1996-1944/3/1/165
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I.CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT

1. Sông, suối:

• Lâm Đồng có mạng lưới sông, suối khá dày đặc với mật độ bình quân

0,6 km/km2. Tổng diện tích sông suối theo thống kê khoảng 9.232 ha.

Là nơi khởi nguồn của nhiều con sông lớn như sông Đồng Nai (gồm các

sông chính S. Đa Dâng, Đa Nhim, Đạ Huoai, dòng chính sông Đồng

Nai), sông La Ngà, sông Krông Nô (thuộc lưu vực Srepok của sông

Mekong), và sông Lũy (thuộc lưu vực sông vùng duyên hải Nam Trung

Bộ).

• Từ các dữ liệu về lượng mưa trung bình nhiều năm trên toàn tỉnh cho

thấy tổng lượng nước mưa rơi thẳng đứng trên toàn tỉnh là 19,5 tỷ m3

mỗi năm, tuy nhiên chỉ sản sinh ra khoảng 11 tỉ m3 nước mỗi năm chiếm

56% tổng lượng mưa rơi trên diện tích toàn tỉnh, khoảng 46% còn lại

thất thoát do bốc hơi và thấm.

Tổng quan về TNN mặt thuộc tỉnh Lâm ĐồngA

I.CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT

Bên cạnh đó, trung bình mỗi năm trên dòng chính thượng nguồn sông

Đồng Nai chuyển nước sang sông Cái Phan Rang thông qua thủy điện

Đa Nhim với tổng lượng nước 712 triệu m3 và hạ du sông Đồng Nai

thông qua thủy điện Đại Ninh với tổng lượng nước 1.113 triệu m3.

 Như vậy, trung bình mỗi năm 2 thủy điện này đã chuyển tổng lượng

nước khoảng 1.825 triệu m3 sang tỉnh lân cận.

2. Hệ thống Hồ:

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có hệ thống hồ tương đối dày đặc, phần lớn

là các hồ nước nhân tạo hiện đang được sử dụng nước để phục vụ cho

các nhà máy thủy điện, hồ thủy lợi phục vụ mục đích sản xuất nông

nghiệp, hồ phục vụ mục đích cấp nước sinh hoạt, hồ cảnh quan phục vụ

tham quan du lịch và các mục đích khác (công nghiệp, nuôi trồng thủy

sản...). Trên địa bàn toàn tỉnh có 212 hồ chứa, liên hồ chứa, 18 hồ chứa

thủy điện hiện đang hoạt động.

Tổng quan về TNN mặt thuộc tỉnh Lâm ĐồngA
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I.CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT

•

Tổng quan về TNN mặt thuộc tỉnh Lâm ĐồngA

1. Hệ thống sông Ðồng Nai:

bắt nguồn từ thượng lưu Đa 
Dâng và Đa Nhim chảy từ 
đông sang tây. 

+ Đa Dâng gồm có hai
nhánh chính là Da Ka
Nang và Cam Ly

+Đa Nhim
bắt nguồn
từ Lạc
Dương,
chảy về
thủy điện
Đa Nhim,
và chảy
ven theo
QL27, sau
đó kết hợp
với suối
Đa Tam vể
thủy điện
Đại Ninh..

2. Hệ thống La Ngà: chảy qua địa 

phận TP. Bảo Lộc, Bảo Lâm và 
Di Linh, bao gồm các nhánh: 
Dariam, Đại Bình, Đại Nga.

I.CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT

1. Đánh giá chung

 Nhìn chung có nhiều thông số chưa vượt Quy chuẩn Việt Nam

(QCVN 08:2008/BTNMT) mức B quy định nhưng đang ngày càng tiến

dần đến ngưỡng (giới hạn trên) của QCVN 08:2008/BTNMTvà hiện

tại cũng đã có nhiều thông số vượt, thậm chí vượt nhiều lần QCVN

quy định.

Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặtB
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I.CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT

1. Đánh giá chung

 Hầu hết, các nguồn thải đổ vào môi trường nước chưa được kiểm

soát tốt: các đô thị, khu dân cư không có hệ thống xử lý nước thải

sinh hoạt; tỷ lệ lắp đặt HTXLNT của các CSSX CN, KCN… còn thấp

hoặc hoạt động không hiệu quả; sử dụng phân bón, hóa chất BVTV,

thuốc tăng trưởng bừa bãi trong nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi,

nuôi trồng thủy sản) làm gia tăng chất ô nhiễm trong nước thải, … ->

nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước.

 Tại các LVS, ô nhiễm và suy thoái chất lượng nước đã và đang xảy ra

ở nhiều đoạn sông và có xu hướng mở rộng. Một số khu vực, ô nhiễm

ở mức nghiêm trọng. Mức độ ô nhiễm phụ thuộc vào yếu tố thủy văn

của dòng chảy và việc kiểm soát nguồn thải.

Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặtB

I.CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT

2. Chất lượng nước mặt ở một số

khu vực điển hình

Hầu hết nguồn nước mặt trên địa

bàn tỉnh bị ảnh hưởng chất lơ

lửng do xói mòn, rửa trôi (80%

số mẫu quan trắc vượt QCVN từ

1,5 đến 7 lần, thậm chí có nơi

vượt gần 10 lần). Ngoài ra, các

sông suối nhỏ, có dòng chảy

yếu, chảy qua các khu dân cư,

đô thị và sản xuất nông, công

nghiệp có hàm lượng nhóm các

thông số ô nhiễm hữu cơ: BOD,

COD…

Diễn biến thông số TSS, COD, BOD vào mùa khô lưu vực Cam Ly
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Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặtB

Diễn biến thông số TSS, COD, BOD vào mùa mưa lưu vực Cam Ly
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I.CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT

2. Chất lượng nước mặt ở một số khu vực điển hình (tiếp)

và nhóm thông số phú dưỡng: Ni tơ, phốt pho xấp xỉ hoặc vượt QCVN

quy định. Hầu hết các thông số ô nhiễm cao nhất vào giao mùa khô –

mưa. Ô nhiễm vi sinh cũng rất phổ biến trên hầu hết các nguồn nước.

Nhìn chung: Môi trường nước trên các sông, hồ đi qua các đô thị, khu

dân cư hoặc các khu vực tập trung hoạt động sản xuất hầu hết đã bị ô

nhiễm. Điển hình là ô nhiễm tại các sông suối chảy qua đô thị, hồ trong

đô thị. Môi trường nước tại tỉnh Lâm Đồng chịu tác động chủ yếu từ nước

thải sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp (lưu vực sông Cam Ly đoạn chảy

qua TP. Đà Lạt, hồ Xuân Hương trong TP. Đà Lạt đã bị ô nhiễm nặng).

 Một số khu vực đầu nguồn đã có dấu hiệu suy giảm và ô nhiễm tại một

số thời điểm. Ví dụ, khu vực đầu nguồn sông Đa Dâng, Đa Nhim có

hiện tượng ô nhiễm cục bộ tại một số thời điểm (chế biến cà phê ướt

và đầu mùa mưa..).

Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặtB

I.CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT

2. Chất lượng nước mặt ở một số khu vực điển hình (tiếp)

 Ở các vùng nông thôn, cục bộ cũng đã xuất hiện ô nhiễm nước mặt, tập

trung ở những khu vực đông dân cư và có hoạt động phát triển KT-XH

mạnh mẽ. Chủ yếu là ô nhiễm hữu cơ và vi sinh: đặc biệt nghiêm trọng

ở những khu vực đông dân cư và tập trung nhiều hoạt động chăn nuôi.

 Tại các khu vực tập trung các công trình thủy điện, nhất là công trình

thuỷ điện chuyển nước (sau đập thuỷ điện Đa Nhim, Đại Ninh), môi

trường nước vùng hạ nguồn bị suy thoái, cạn kiệt vào mùa khô, có nơi

mất dòng chảy do việc chặn dòng chảy của sông (đoạn sau đập thuỷ

điện Đạ Nhim – do không có dòng chảy môi trường)

 Tuy nhiên, vẫn còn những khu vực, môi trường nước còn khá tốt, đặc

biệt là các khu vực có lưu lượng dòng chảy lớn, ít có hoạt động sản

xuất và dân cư không quá đông => khả năng tự làm sạch cao (sông Đạ

Hoai…)

Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặtB
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I.CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT

Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặtB

Nước ở 
các sông, 
suối nhỏ, 

có lưu
lượng và

dòng chảy
thấp: nồng

độ các
chất ô 

nhiễm cao
hơn ở các
sông lớn

Lưu vực S. 
Cam Ly 

(TP.Đà Lạt), 

Vượt QCVN rất
nhiều lần

Suối đầu vào
hồ Xuân

Hương

SS vượt QCVN 
nhiều lần Bồi lắng

Ô nhiễm hữu cơ vượt
QCVN nhiều lần

Phú Dưỡng

Giảm thiểu tại khu
vực đầu nguồn

Nöôùc thaûi ñaàu nguoàn 

hoà Xuaân Höông

II.CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Đặc điểm địa chất thuỷ văn
1. Nước dưới đất tỉnh Lâm Đồng chủ yếu thuộc 07 thành tạo chứa nước

sau:

-Các tầng chứa nước trong trầm tích Holocen: nguồn gốc sông; sông -

đầm lầy.Phân bố: chủ yếu dọc các sông lớn ở Đơn Dương, Đạ Tẻh, Đức

Trọng, Cát Tiên; diện tích khoảng 294km2

+tỉ lưu lượng thay đổi từ 0,05- 0,33l/s.m; độ chứa nước kém

- Tầng chứa nước trong trầm tích Neogen thuộc hệ tầng Di Linh ((N1
3-

N2
1đl): Phân bố rải rác khắp tỉnh Lâm Đồng (Đạ Tẻh, Bảo Lâm, Bảo Lộc,

Di Linh, Lâm Hà, Lạc Dương) với diện tích khoảng 65km2.

+ tỷ lưu lượng biến đổi từ 0,01 đến 0,81l/s.m; thuộc loại nghèo nước đến

trung bình

- Tầng chứa nước trong đá bazan Pleistocen (βQ1): phân bố chủ yếu khu

vực Đức Trọng, Di Linh, Lâm Hà, Đơn Dương, diện tích phân bố khoảng

326km2

Tổng quan về tài nguyên nước dưới đấtA
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II.CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Đặc điểm địa chất thuỷ văn
+ Tỷ lưu lượng biến đổi từ 0,003-11,1l/s.m. Có độ chứa nước rất phức tạp

từ trung bình đến giàu nước

-Tầng chứa nước trong đá bazan Pliocen - Pleistocen (βN2 - Q1): phân bố

rộng lớn khắp tỉnh Lâm Đồng tại các huyện Đức Trọng, Đạ Tẻh, Đạ Huoai,

Bảo Lâm, Bảo Lộc và Đức Trọng với tổng diện tích khoảng 1.440 km2

+ Tỷ lưu lượng biến đổi từ 0,01- 2,56l/s.m; có mức độ chứa nước từ

trung bình đến giàu nước

-Tầng chứa nước trong trầm tích phun trào bazan Pliocen (βN2): phân bố

chủ yếu ở các huyện Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm, Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

với diện tích khoảng 506km2

+ Tỷ lưu lượng biến đổi từ 0,01- 2,56l/s.m; mức chứa nước từ trung bình.

-Tầng chứa nước khe nứt – lỗ hổng trong trầm tích Creta thượng: hệ tầng

phân bố chủ yếu ở huyện Di Linh, Đức Trọng, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng với

diện tích khoảng 85 km2

Tổng quan về tài nguyên nước dưới đấtA

II.CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

+ Tỷ lưu lượng thay đổi từ 0,05 đến 0,2 l/sm, thường gặp <0,2 l/sm, thuộc

loại nghèo nước

-Tầng chứa nước trong đá trầm tích Jura hạ - trung (J1-2): Tổng diện tích

phân bố khoảng 5.776km2

+ Tỷ lưu lượng biến đổi từ 0,001 - 0,6l/s.m; mức độ chứa nước từ nghèo

đến rất nghèo

2. Ngoài những đơn vị chứa nước trên, các thể địa chất khác đều có độ

chứa nước rất kém hoặc không chứa nước, bao gồm các thành tạo phun

trào Creta hệ tầng Đơn Dương (K2đd), phân bố ở huyện Đơn Dương,Đức

Trọng, Di Linh; thành tạo xâm nhập phức hệ Cà Ná (K2cn), phân bố chủ

yếu ở huyện Lạc Dương, Lâm Hà và TP. Đà Lạt, Bảo Lâm và Đạ Huoai.

3. Trữ lượng NDĐ đã được đánh giá ở Lâm Đồng chủ yếu mới ở mức sơ

bộ. Trữ lượng khai thác tiềm năng xác định theo modun dòng ngầm trung

bình:

3,5 l/skm2 x 9773 km2 x 86.400s : 1000 = 2.955.355 m3/ngày.đêm

Tổng quan về tài nguyên nước dưới đấtA
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II.CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Tổng quan về tài nguyên nước dưới đấtA

Moâ ñun nöôùc döôùi ñaát (m
3
/ngaøy ñeâm) – tröõ löôïng tónh

Mo = 0

0 < Mo < 0,5

0,5 < Mo < 1

1.0 < Mo < 3,0

3,0 < Mo < 7.0

7.0 < Mo < 15.0

15.0 < Mo < 27

II.CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

 Đặc tính địa chất vùng chứa nước.

 Các yếu tố bề mặt từ hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

 Khai thác nước bất hợp lý

Các yếu tố ảnh hưởng đến nước dưới đấtB

Hiện trạng nước dưới đấtC

1. Về số lượng: hiện nay cần quan tâm vấn đề suy giảm mực nước

ngầm do khai thác quá mức

2. Về chất lượng:

• Theo kết quả quan trắc thì chất lượng môi trường NDD tại các vị trí 

quan trắc đều nằm trong nguỡng quy định của Quy chuẩn chất lượng 

nước dưới đất QCVN 09:2015/BTNMT; 
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II.CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Hiện trạng nước dưới đấtC

2. Về chất lượng (tiếp):

 Tuy nhiên, Nước dưới đất tại một số địa phương đã có dấu hiệu ô

nhiễm chất hữu cơ (NO3
-, NH4

+), Fe… và đặc biệt hầu hết các giếng

được quan trắc bị ô nhiễm vi sinh (Coliform, E.Coli)

Nguyên nhân, phần lớn các giếng này gần các công trình nhà vệ

sinh và đất canh tác nông nghiệp nên bị ảnh hưởng vi sinh có nguồn

gốc từ các hoạt động này. Vùng canh tác rau, hoa nhiều nơi có hàm

lượng NH4
+ cao hơn QCVN. Mật độ khai thác dày

 Khi so sánh diễn biến qua các năm cho thấy chất lượng môi trường

nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có sự biến động không

nhiều ở các thông số quan trắc.

III.CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC CẤP SINH HOẠT

NƯỚC 
DƯỚI 
ĐẤT

• Hầu hết các vị trí
(giếng) quan trắc đều
bị ô nhiễm vi sinh

• Một số vị trí ô nhiễm
hữu cơ (giếng đào)

NƯỚC 
MẶT

• Hầu hết tại các vị trí
quan trắc, một số thông
số không đạt QCVN về
cấp nước sinh hoạt
như: TSS, amoni, DO.
Đặc biệt cần quan tâm
hiện nay các hồ cấp
nước SH đã xuất hiện
các loài tảo đặc trưng
cho sự phú dưỡng

Khu du lịch hiện hữu
trong khu vục hồ cấp
nước sinh hoạt
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Mất rừng, 
mất thảm
thực vật

Khai thác
rừng, khoáng
sản trái phép

Phá rừng làm
rẫy, trồng rừng

thuần loài

Đắp đập, xây dựng
hồ chứa thủy lợi, 

thuỷ điện

Xây dựng, làm
đường giao

thông

Xói mòn, rửa trôi, 
suy giảm tổng và
chất lượng nước

MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN SUY GIẢM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Tác động xấu do 
chất thải sinh

hoạt và sản xuất

Chất thải rắn
sinh hoạt, 

nông nghiệp

Chất thải
nguy hại

Chất thải rắn
công nghiệp

Nước thải
sinh hoạt, 
sản xuất

Ô nhiễm nguồn
nước, suy giảm

chất lượng nước

MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN SUY GIẢM CHẤT LƯỢNG NƯỚC



11

1. Điều tra, đánh giá 
nguồn nước (số 
lượng, chất lượng, 
sức chịu tải, nguồn 
ô nhiễm)

CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 
NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

2.Quy hoạch 
MT và quy 
hoạch BVMT 
nước.

3. Quy hoạch 
phát triển các 
dự án đầu tư 

4. Quản lý chất 
thải nói chung 
(thu gom, xử 
lý)

5. Tăng cường
Quan trắc, giám
sát chất lượng
nước

6. Quản lý khai 
thác khoáng 
sản, KT cát.

7. Tính toán cân 
bằng nước, Quy 
hoạch sử dụng 
nước phù hợp

Khai thác hợp
lý, bảo vệ
nước dưới đất

IV.NHỮNG KHÓ KHĂN THÁCH THỨC TRONG KIỂM 
SOÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Giám sát hiện trạngA

Về thể chế

1. Sự phát triển kinh tế, đặc biệt các hoạt động sản xuất nông nghiệp,

chăn nuôi, phát triển một số ngành công nghiệp…; sự gia tăng dân

số, quá trình đô thị hoá… đã dẫn tới sự gia tăng các tác động xấu tới

chất lượng môi trường nói chung và chất lượng môi trường nước nói

riêng trong thời gian qua và xu hướng sẽ ngay càng phức tạp;

2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn/tiêu chuẩn kỹ

thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá trong quan trắc, giám sát

môi trường chưa đầy đủ và thiếu đồng bộ;

3. Nguồn lực (tài chính, con người) cho quan trắc, giám sát môi trường

còn hạn chế;

4. Chưa theo kịp xu thế phát triển công nghệ, phương pháp mới trong

hoạt động quan trắc, giám sát môi trường cho phù hợp với tình

hình mới (Quan trắc BĐKH, Quan trắc các độc chất,...);
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IV.NHỮNG KHÓ KHĂN THÁCH THỨC TRONG KIỂM 
SOÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Giám sát hiện trạngA

Về kỹ thuật

5. Lâm Đồng là tỉnh miền núi, điều kiện địa hình là một khó khăn cho

thực hiện công tác quan trắc, giám sát chất lượng môi trường nước

mặt nhất là vào mùa lũ: vị trí quan trắc chưa đại diện, công tác thu

thập mẫu khó tuân thủ TCVN quy định do dòng chảy mạnh và nhanh,

nguy hiểm cho cán bộ quan trắc.

6. Dòng chảy biến đổi nhanh theo thời tiết, lưu lượng dòng chảy nên

chất lượng môi trường nước cũng thường xuyên thay đổi nhưng tần

suất quan trắc còn khá thưa nên chuỗi số liệu quan trắc chưa đủ để

đánh giá toàn diện về chất lượng các thành phần môi trường theo

không gian và thời gian. Các kết quả QTMT tại các vị trí chủ yếu mang

tính thời điểm, chưa thực sự đại diện cho chất lượng môi trường nơi

quan trắc. Mặt khác các thông số quan trắc giám sát hiện nay còn quá

khiêm tốn so với mạng lưới được duyệt, chưa đánh giá hết chất

lượng MT nước.

IV.NHỮNG KHÓ KHĂN THÁCH THỨC TRONG KIỂM 
SOÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Quản lý, Giám sát tác độngB

1. Công tác hậu kiểm chưa tốt do lực lượng quản lý MT mỏng, việc

phân cấp đến cấp xã nhưng hầu như cấp xã chưa được bố trí cán

bộ chuyên quản về môi trường

2. Việc quản lý, giám sát các nguồn thải chưa hiệu quả; các kết quả tự

giám sát của các cơ sở, doanh nghiệp còn mang tính thủ tục và có

phần đối phó với cơ quan nhà nước, chưa cung cấp chính xác dữ

liệu đánh giá thực trạng nguồn thải của mình nhưng cơ quan quản

lý chưa có giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng, hiệu quả

quản lý, giám sát.

3. Tình trạng xả thải trên lưu vực chưa kiểm soát được: hệ thống xử lý

chất thải nói chung chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức (hệ

thống xử lý nước thải, bãi chôn lấp chất thải, nhà máy xử lý rác

thải…);
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IV.NHỮNG KHÓ KHĂN THÁCH THỨC TRONG KIỂM 
SOÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Quản lý, Giám sát tác độngB

1. Chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu về nguồn thải để

tăng cường hiệu quả quản lý.

2. Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành có liên

quan về quản lý nguồn thải của ngành mình và trong

quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ chất lượng môi

trường nước.

v. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG 
TÁC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT MT NƯỚC

1. Thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước: phát

triển kinh tế phải gắn với BVMT đồng thời chấp hành chỉ

thị 25/CT-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ về một số

nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong công tác BVMT;

2. Hoàn thiện các chính sách, pháp luật trên cơ sở chính

sách pháp luật của NN; rà soát những bất cập của các

văn bản quy phạm pháp luật hiện có kiến nghị với cơ

quan có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung; bổ sung các

văn bản còn thiếu về công tác giám sát môi trường nước

trên địa bàn tỉnh;

3. Triển khai có hiệu quả đề án BVMT lưu vực S.ĐN trên

địa bàn tỉnh đã được phê duyệt;
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v. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH 
CÔNG TÁC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT MT NƯỚC

4. Tăng cường công tác quan trắc, giám sát chất lượng

môi trường nước và tổ chức thực hiện thường xuyên,

liên tục để kịp thời cảnh báo, sớm ngăn ngừa, kiểm soát

các tác động xấu tới môi trường nước từ các hoạt động

sản xuất và sinh hoạt.

5. Rà soát chương trình, mạng lưới quan trắc TNN nói

chung, chất lượng môi trường nước nói riêng sát với yêu

cầu thực tế quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh nhằm

đáp ứng tốt nhất có thể chuỗi CSDL phục vụ quản lý và

hoạch định chính sách địa phương;

6. Đẩy mạnh hoạt động quan trắc nguồn thải

v. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH 
CÔNG TÁC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT MT NƯỚC

7. Tăng cường nguồn lực (kinh phí, con người) cho hoạt

động QTMT để có thể tăng các điểm quan trắc, tần suất

và thông số quan trắc, đặc biệt là tại các điểm nóng,

nhạy cảm về môi trường;

8. Có cơ chế tài chính đầu tư trung hạn và dài hạn cho các

hoạt động tăng cường năng lực quan trắc và phân tích

môi trường; Có chủ trương xã hội hóa công tác quan

trắc, các nguồn vốn đầu tư cho hoạt động quan trắc môi

trường đồng thời phải có giải pháp quản lý, giám sát tính

pháp lý và chất lượng số liệu đối với các đơn vị thực

hiện hoạt đông quan trắc.
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v. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH 
CÔNG TÁC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT MT NƯỚC

9. Nâng cao năng lực ứng phó, xử lý các sự cố về môi

trường nói chung, môi trường nước nói riêng

10. Quan taâm hôn ñeán vaán ñeà quaûn lyù toång hôïp taøi

nguyeân nöôùc trong quy hoaïch phaùt trieån kinh teá, xaõ hoäi

ñòa phöông.

11. Tuyeân truyeàn vaän ñoäng nhaân daân, các tổ chức söû
duïng tieát kieäm nöôùc, tieát kieäm nguoàn naêng löôïng töø

nöôùc (Ñieän), khai thác hợp lý, bảo vệ, phát triển nguồn
nước.

12. Taêng cöôøng kieåm soaùt chaát thaûi, giaûm nguy cô oâ

nhieãm nöôùc;

13. Taêng cöôøng quaûn lyù baûo veä röøng ñaàu nguoàn, taêng

thaûm phuû thöïc vaät giaûm söï caïn kieät nguoàn nöôùc
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MOTIVATION

What is the good technology

for H2O reuse?

Research   Applicable!!!

MEMBRANE 

MEMBRANE 
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UASB/Aerotank

MBR

RO

?

New 

Technology!!

MOTIVATION

(Reply on bacterial only)

(Reply on bacterial and membrane)

(Reply on membrane only)
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8

Micro
Screen

Raw  
Wastewater

Waste
Disposed

Primary settler

Pump

Aeration

Air blower

THE PROPOSED TECHNOLOGIES

Conventional biological process

Did conventional 

biological treatment  

be friendly?

UASB
Secondary 

sedimentation

Biofilm tank

sedimentation

Chlorine

DisinfectionEffluent

Digestion

Sludge cake

Producing a lot of sludge

Using chemical

Low water quality 
7
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Advanced process: Membrane Bioreactor (MBR)

MF, UF, NF

Micro
Screen

Raw  
Wastewater

Waste
Disposed

Primary settler

Pump

Excess 

sludge Air blower

Sludge

Vacuum Pump

MBR

High  Organic

removal

Reduced Carbon 

footprint

Short

HRT
Flexibility

Commercial MBR system
8
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???

EVERYTHING FOULS MEMBRANE

Membrane fouling

(if irreversible, problem!)

High energy consumption

Membrane replacement 

(operating costs)

Biofouling and scaling in RO 

Challenge of MBR

9
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Can novel technology     

overcome fouling & 

energy consumption?

10

National Taipei University of Technology
Institute of Environmental Engineering and Management 

MEMBRANE

FO
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Forward Osmosis Mechanism

Wastewater

(Feed solution)

Salt solute

(Draw solution)
Jw = Aw (DS - FS) 

OSMOTIC PRESSURE

Heavy metal

Bacteria

Virus

Contaminant

Trace organic

H2O
H2O

H2O

H2O

H2O
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RO FO

What is different: FO & RO ?

PURE

Technology

GREEN

Technology

Hydraulic pressure

(P> 400 Psi)

COD<20mg/l

Wide rank 

of contaminant

Hydraulic pressure

(no requirement)

Jw = Aw(P- m) 

Jw = Aw(m) 

Driving force
Driving force

Osmotic pressure:  = i.CRT

(<10-9m)

(<10-9m)

13

T/c 

mang

FO & 
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FORWARD OSMOSIS - A PROPECTIVE ALTERNATIVE
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FO Potential Application &  Research

There are two FO/RO system which operate as commercial

desalination plants in Oman.

Forward Osmosis has attracted more attention, both academically

and commercially, with a number of companies raising finance on

the back of its potential.

15
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First pilot scale FO_BenQ

0.6% KI as 

Feed solution

(Liquid waste)

KOH as 

Draw solution

FO membrane area: 7 m2

KI was concentrated from 0.6 to 6% for market sale 

S
ca

le u
p

 

Transfer our FO research to Industrial application 

Membrane: 0.018 m2

Membrane: 0.5 m2

F
O

 m
o

d
u

le

Set up: 2015

Location: Tainan

16

Osmotic membrane bioreactor

Submerged OsMBR External OsMBR

Activated 

sludge

Draw solution

PermeateAir supply

Influent

BIOREACTOR

FO 

Membrane 

Module

Air supply

Influent

BIOREACTOR

Concentrated

Mix Liquor
FO 

Membrane 

Module

Draw solution

Permeate

Mix 

Liquor

Pump

OsMBR = Biological process + FO membrane

82% COD was degradated in Biological process (Holloway et al., 2014)

17
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Scope & Objective

AS-OsMBR AGB-OsMBR MBBR-OsMBR

Proposed 

OsMBR system

Low membrane fouling

High nutrient removal

Proposed draw 

solution

High water flux

High recovery efficiency

Low salt accumulation

Application
18

20

Objective

Investigate the effect of operational conditions on 

FO performance.

Find out the optimum draw solution to achieve high 

water flux and low reverse salt flux

Study the various water fluxes of OsMBR system 

Investigate the nutrient removal of proposed 

OsMBR system

Mechanism of membrane fouling

Recover  the draw solution using 4 kinds of NF 

membranes

19
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21
20

DaLat University

Faculty of Environment and Natural Resources

22

Current OsMBR systems

Bioreactor tank

Feed solution

Recirculated feed solution

Wastewater

FO

Draw solution- key point:

low reverse salt flux

Easy recovery

Big challenge 

(high energy consumption)

STEP 1

STEP 2

Option:

 Seawater

 Special DS
RO

21
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Previous OsMBR Studies

Title
The forward osmosis membrane bioreactor:A low fouling

alternative to MBR processes

OsMBR for wastewater treatment and the effect of

salt accumulation on system performance and

microbial community dynamics

Authors Achilli et.al, 2009 Qiu et.al, 2013

DS 50 g/L NaCl 48.4 g/L MgCl2

FS
1 g/L C6H12O6,、0.6 g/L (NH4)2SO4、0.14 g/L K2HPO4、

1~2g/L NaHCO3)
COD: 600mg/L, NH4

+–N:40 mg/L,PO4
3−-P: 8 mg/L

Orientation AL><FS (FO mode) AL><FS (FO mode)

Recovery RO -

Results

- TOC:98%, NH4-N:90%

- Jw: 9.6 LHM

- Backwashing after 14 d (Jw reduce since fouling, Js)

-TOC: 98%, NH4
+-N : 98%

- NO2
- -N increased 60 mg/L in bioreactor

- Biofouling and inorganic scaling

Contribution

Membrane fouling was controlled with osmotic

backwashing.

High water quality

Microbial community could adapt to the elevated

salinity conditions

Drawback

High salt accumulation in bioreactor  effect bacterial

activity.

Serious membrane fouling

High salt accumulation in bioreactor  Water flux

decline

Wastewater
MgCl2

MgCl2

22

24

Title
Long-term pilot scale investigation of novel hybrid UF-

OsMBR

Direct phosphorus recovery from municipal wastewater

via OsMBR for wastewater treatment

Authors Holloway et.al,2014 Qiu et.al,2014

DS 26 g/L NaCl 48.4 g/L for MgCl2

FS COD:200 mg/L, NH4
+–N:50 mg/L, PO4

3−-P: 20 mg/L COD:700 mg/L, NH4
+–N:60 mg/L, PO4

3−-P: 8 mg/L

Orientation AL><FS (FO mode) AL><FS (FO mode)

Recovery RO -

Results

- COD:96%, TN: 96%, TP:98%

-Jw: 5.7-3.8 LHM (Js, fouling)

-Phosphorus could be recovered through the UF

permeate at concentrations greater than 50 mg/L

- 98% removal of TOC & NH4
+-N

-Jw: 8-6 LMH

-PO4
3− was recovered via precipitation with Ca2+,

Mg2+ and NH4
+. At pH 9.0, more than 95% PO4

3−-P was

recovered

Contribution

UF reduced salt accumulation in bioreactor Phosphorus recovery is also a promising solution to the

salt accumulation problem in the OMBR

Drawback

UF and RO consumed high energy Inorganic scaling occurred in the foulant layer

Previous OsMBR Studies

OsMBR

23
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MATERIALS

FO Membrane
Membrane CTA -ES  CTA -NW 

Membrane material Cellulose 

Triacetate 

embedded 

polyester 

screen support

Cellulose 

Triacetate 

non-woven 

support

Water flux (FO mode)

DS: 1 M NaCl, FS: DI 

water 

9 LMH

(acc. to supplier)

4 LMH

(acc. to supplier)

Contact angle

(Present study)

AL: 78

SL:70

AL: 57

SL:38

Mean Pore size 0.37 nm  

( Xie et al., 

2013  )

0.37 nm  

( Xie et al., 

2013)

Maximum operating 

Temperature

710 C

(acc. to supplier)

710 C

(acc. to supplier)

Maximum Chlorine  2 ppm

(acc. to supplier)

2 ppm

(acc. to supplier)

40 μm

(Yip et al., 

2010)

50 μm

(Cath et al., 

2006)

Water permeability 

(A, L/m2h bar)

0.77

Kong et al., 2015

0.51

Kong et al ., 2015

(HTI, ALBANY, USA) 

CTA-ES (SL side)CTA-NW (SL side)

24
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Activated sludge

Collected from secondary sedimentation of 

New Taipei City  wastewater plant

Wasted activated 

sludge

Acclimation

(2 weeks)

Stable treatment 

efficiency

Using in activated 

sludge-OsMBR

system

25

EXPERIMENT SETUP OF AS-OsMBR

28

Activated sludge- OsMBR

Draw solution

Diluted Draw solution

Air blower

Scale

Seawater 
(NaCl=36 g/L)

0.00g

Conductivity meter

20% NaCL

Wastewater

Pump

Feed solution

Air diffuser

Pump

MLSS 

(mg/L)

TDS  

(mg/L)

pH

NH
4

+
- N 

(mg/L)

PO
4

3-
-P

(mg/L)

DOC

(mg/L)

3000 368

7.2 30 5 200

8000 512

Operating

condition

Effective

membrane  

area (cm2)

Cross flow

velocity

(cm/s)

Washing

time(min)

Value 130 1-8 10

Osmotic 

pressure:

27 bar

26
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Lab Scale Activated sludge-OsMBR system

Seawater as DS

( 36 gNaCl/L)

20 % NaCl

Bioreactor
27

AGB-OsMBR system
60%

EDTA-2Na

M
u

n
ic

ip
a

l 
w

a
st

e
w

a
te

r

Polyethylene balls as carrier

28
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4 day 20 day 40 day 60 day
Original

Substratum/carrier

Planktonic cells

Monolayer Microcolony

Mature biofilm

adhesion aggregation

maturation

Biofilm Formation in acclimation process

29

AGB-OsMBR system

60%

EDTA-2Na

M
u

n
ic

ip
a

l 
w

a
st

e
w

a
te

r

Complex with 

Na+
H4EDTA       H3EDTA- + H+                               pKa1=1.99

H3EDTA-  H2EDTA2- + H+                             pKa2=2.67

H2EDTA2-  HEDTA3- + H+                               pKa3=6.16

HEDTA3-  EDTA4- + H+                                    pKa4=10.26

Na+

HEDTA3-

NaEDTA3-
Membrane

TS80 

(TriSep)

DL

(GE smonics)
XN45

(TriSep)

DK

(GE Osmonics)

MWCO
150

150-300
500

150-300 

Material Polyamide Thin film composite
Polypiperazine

amide

Thin film 

composite

Typical Flux/psi

GFD@PSI 20/110 31/100 35/110 22/100

29



17

33
Water flux : Jw= Vpermeate/(A.t)

Reverse flux: Js= (Ct .Vt - Co .Vo)/(A.t)    

Moving biofilm carrier

EXPERIMENT SETUP OF MBBR-OsMBR

𝑪𝑩𝒊𝒐
𝒕 = [(𝑸𝒊𝒏 + 𝑸𝒐𝒗𝒆𝒓).𝑪𝑭𝒆𝒆𝒅 

𝒕𝒊−𝟏 − (𝑸𝒘 + 𝑸𝒐𝒗𝒆𝒓).𝑪𝑩𝒊𝒐
𝒕𝒊−𝟏 − 𝑱𝒘.𝑨.𝑪𝒑]

𝒕−𝒕𝒊−𝟏

𝑽𝑩𝒊𝒐
   

𝑺𝑩𝒊𝒐
𝒕 = [(𝑸𝒊𝒏 + 𝑸𝒐𝒗𝒆𝒓).𝑺𝑭𝒆𝒆𝒅 

𝒕𝒊−𝟏 + 𝑱𝒔.𝑨 − (𝑸𝒘 + 𝑸𝒐𝒗𝒆𝒓).𝑺𝑩𝒊𝒐
𝒕𝒊−𝟏 − 𝑱𝒘.𝑨.𝑺𝒑]

𝒕−𝒕𝒊−𝟏

𝑽𝑩𝒊𝒐
                    Salt accumulation:

Nutrient concentration: 

Hydrophilic 

head group

Hydrophobic 

tail

Draw solution:   EDTA sodium +            Triton X100 (nonionic 

surfactant)
Complex

With Na+

30

34

Measurement and Calculation

Water flux 

where, V is the total increase in the volume of the permeate water (L) collected over a 

predetermined period, t (h) and A is the effective FO membrane area (m2). 

Reverse salt flux

where, Ct and Vt are the concentration and volume of the FS measured at time t, 

respectively, and C0 and V0 are the initial concentration and initial volume of the FS.

Specific reverse salt flux (Js /Jw , g/L) is defined as the ratio of salt (Js, g/m2 h) in the 

reverse direction and water flux (Jw, L/m2 h) in the forward direction to estimate 

the amount of draw solute lost per liter of water produced during FO. 

Removal efficiency of NF process

Feed (f) Solution

Qf, Cf, Pf

Permeate (p)

Qp, Cp, Pp

Concentration (c) 

Qc, Cc, Pc

kw

ki

tA

CVCV
J tt

s
.

.. 00


tA

V
J w






31
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National Taipei University of Technology
Institute of Environmental Engineering and Management 

35

4. RESULTS & DISCUSSTIONS

32

DaLat University

Faculty of Environment and Natural Resources

36

AS-OsMBR

Proposed AS-OsMBR system using seawater as DS

Cross flow 

velocity

Water flux
Initial FO testing

Reverse salt flux

AS-OsMBR

testing

Low MLSS

(3000 mg/L)

High MLSS

(8000 mg/L)

Salt accumulation

Water flux vs time

Nutrient removal

Membrane fouling

33
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Effect of cross flow velocity on FO performance

Effect of cross flow velocity on water flux

3.0
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2

 h
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Cross flow velocity of  draw solution (cm/s)

(DS: 36 gNaCl/L, FS: DI, Temperature: 25 ±2 0C, CTA-ES membrane, FO mode.

Error bars were based on the standard deviations of three replicate tests)

H2O

H2O

NaCl

Cross flow rate

Permeate flow

FO  membrane

Cross flow velocity

shear force

concentration polarization

Abdulwahab et al.,2013

34

38

Effect of cross flow velocity on FO performance

Effect of cross flow velocity on reverse salt flux

2
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g
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Cross flow velocity of  draw solution (cm/s)

Hancock and Cath,2009

(DS: 36 gNaCl/L, FS: DI, Temperature: 25 ±2 0C, CTA-ES membrane, FO mode.

Error bars were based on the standard deviations of three replicate tests of three

independent membranes) 35
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Various water fluxes vs. time

Jw = Aw(DS- FS) 

 = i.CRT

DS: synthetic seawater (36 g NaCl/L), FS: DI & wastewater, cross flow 

velocity: 6 cm/s, temperature: 25 ±2 0C, CTA-ES membrane, FO mode

 Water flux was gradually

reduced with time due to

membrane fouling effect

and increasing TDS in

bioreactor.

36

AS-OsMBR performance

40

Membrane fouling

SEM-EDS graphs of the FO membrane: (a) Support layer of fresh membrane; (b) Active layer of fresh

membrane; (c) active layer of used membrane with MLSS of 3000 mg/L; (d) Active layer of used membrane

with MLSS of 8000 mg/L; (e) EDS graph of fresh membrane; (f) EDS graph of used membrane

Used membrane

Fresh membrane
Support layer Active layer

Active layer

(MLSS: 3000 mg/L)

Active layer

(MLSS: 8000 mg/L)

Cleaning 

membrane

(a) (b)

(c) (d)

(e)

(f)

Two main mechanisms to cause FO 

membrane fouling: (i) cake formation and 

(ii) concentration polarization. 

C
O

C

N

O

37
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Proposed AS-OsMBR application

Bioreactor tank

Prospective Benefits:

Seawater is available, high osmotic pressure, no scaling

Cost-effective treatment (free seawater, no need to recover DS

OsMBR achieved high nutrient removal  Seafood processing wastewater

MLSS: 3000 mg/L

38

OsMBR-RO (0.5 M NaCl ) OsMBR (seawater as DS )

3.05  Kwh/m3 0.74  Kwh/m3

AGB-OsMBR Performance

39

Highly 

charged 

EDTANovelty Reduce reverse salt flux

Membrane 

fouling 

Nutrient 

removal
pH effect

Enhance N,P removal in 

single reactor

Biocarrier
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Effect of pH on FO performance 

(FS: DI water; DS: 1 M EDTA-2Na; membrane: CTA-NW ,membrane orientation:

active layer facing the FS and cross flow velocity: 6 cm/s. Error bars were based on the

standard deviations of three replicate tests)
40

44

Speciation of EDTA  vs. different  pH 8 values

71.9%
HEDTA3-

26.7% 
NaEDTA3-

0

20

40

60

80

100

120

0 2 4 6 8 10 12 14

%
 T

o
ta

l C
o

n
ce

n
tr

at
io

n

pH

EDTA4- H[EDTA]3- H4[EDTA] H3[EDTA]-

Na[EDTA]3- Total EDTA H5[EDTA]

Low reverse 

salt flux

Fig. Complex formation between EDTA and Na from Mineql+ for EDTA concentration of 1 M

41
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Membrane fouling in AGB-OsMBR

Thin gel layer

Active layer

Fresh membrane Used membrane

Active layer

Active layer

Support layer

EDTA-2Na faced 

with SL

AGB-OsMBR AS-OsMBR

Bacteria attached to the carrier

Philodina

protozoa 

Nematada

roundworm

Vibrio 

bacterial

Pseudomonas

bacterial

42

46

Nutrient removal in AGB-OsMBR

99.94% 99.73%

43

DS: 1 M EDTA-2Na, FS: Synthetic wastewater, 

Cross flow: 6 cm/s, CTA-NW membrane, AL facing FS

NO2-N and NO3-N were quite low (0.36

mg NO2
--N /L and 0.56 mg NO3

--N/L),

which elucidated good denitrification

occurring in anoxic and anaerobic zone



24

47

Recovery of EDTA-2Na draw solution

NF-TS80 could achieve the highest EDTA sodium rejection of 93%,

followed by NF-DK (89%), NF-XN45 (86%) and then NF-DL (81%).

0.07 M EDTA sodium salt as diluted DS (83.9% HEDTA3-, 1.6%

H2EDTA2-, 14.4% NaEDTA3-), pressure of 5.5 bar and pH of 8)

NF membrane

44

48

MBBR-OsMBR Performance

45

Comparison of novel draw solution and 

other draw solutions

Various water flux and salt accumulation in 

MBBR-OsMBR Vs. time

Nutrient and organic removal

efficiencies on MBBR-OsMBR

Mechanism of membrane fouling 

(SEM, EPS, SMP, FEEM)

Recovery of diluted draw solution 

using NF-TS80 membrane
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Comparison of the novel draw solution and other draw solutions 

MBBR-OsMBR Performance

FS: DI water; DS: 0.8 M EDTA sodium; Membrane

orientation: active layer facing the FS and pH : 8

 Macromolecular

 High charge

 Hydrophobic interaction

46

50

Salt accumulation in bioreactor during MBBR – OsMBR

Draw solution: 0.8  M EDTA sodium coupled with 1 mM Triton X100; Feed solution: 

synthetic municipal wastewater;  Cross flow rate of draw solution: 6 cm/s;, 

Membrane orientation: active layer facing the feed solution)

Concentration of contaminants

47
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Various water flux during MBBR – OsMBR

Draw solution: 0.8 M EDTA sodium coupled with 1 mM Triton X100; Feed solution: synthetic

municipal wastewater; Cross flow rate of draw solution: 6 cm/s; active layer facing the feed solution)
48

Microscopic of  microorganism 

attached to the carrier

52

Mechanism of membrane fouling in MBBR-OsMBR

Fig. FEEM image: (a) Bioreactor, (b) DS and (c) DDS

48

Cross section of  used membrane

1632 and 1540 cm-1: amides I and II in protein 

1024 cm-1:C-O stretching in polysaccharides

3284 cm-1:N-H stretching 

Fig. FTIR image of  biofilm layer and fouling layer
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Recovery process in MBBR-OsMBR

0.07 M EDTA sodium coupled with 1 mM Triton X100 was used as a

diluted draw solution in the regeneration process under a 8-bar

pressure to demonstrate the applicability of NF technology.

TDS of 

feed tank

(mg/L)

Water

permeabili

ty (L/m
2
h)

TDS removal 

efficiency 

(%)

Water quality of permeate

TDS

(mg/L)

Na
+

(mg/L)

DOC

(mg/L)

10659±58 3.52±0.8 96 426.1±6.5 402.3±9.6 0.2±0.1 

As Compared with water standard of WHO (TDS<500 mg/L),

the permeate water from NF can be reused. 50

National Taipei University of Technology
Institute of Environmental Engineering and Management 

CONCLUSIONS & 

RECOMMENDATIONS

51
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CONCLUSIONS
 Proposed AS-OsMBR using seawater as DS was a

promising technology to reduce cost and energy

 NH4
+-N removal efficiency was higher than of 96%, PO4

3--P

of 98% and DOC of 99% in all AS-OsMBR tests.

52

 An attached growth biofilm – OsMBR system was conducted

successfully to treat municipal wastewater

 Nitrification and denitrification were simultaneously occurred

in bioreactor tank due to thick biofilm layer attached on

carrier  enhancing water quality.

A
S

-O
sM

B
R

A
G

B
-O

sM
B

R
M

B
B

R
-O

sM
B

R  The proposed MBBR-OsMBR system was applied successfully for

wastewater treatment when using the ideal DS

 The novel MBBR-OsMBR approach provides at least four major

benefits including: (1) stable water flux, (2) low salt accumulation in

bioreactor, (3) high nutrient removal, (4) high recovery efficiency.

CONCLUSIONS

Comparison: OsMBR System for Wastewater Treatment

Systems Js

(g/m2h)

Js/Jw

(g/L)

Salt accumulation

(TDS, mg/L)

Removal

NH4
+-N 

Removal

PO4
3--P

Fouling Retention 

of DS

AS-OsMBR

(Seawater as 

DS)

5.36 0.821 High

1290 mg/L after 28 

hours

96.42% 98.16% More serve -

AGB-OsMBR

(EDTA-2Na as 

DS)

0.28 0.065 Relatively low

1264 mg/L after 60 

days

99.94% 99.73% Mild fouling 93%

MBBR-

OsMBR

(EDTA-2Na

coupled with 

Triton X100 as 

DS)

0.09  0 Very low

400 mg/L after 68 

days

99.70% 99.02% Mild fouling 96%

53
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RECOMMENDATIONS

 Modify seawater to reduce reverse salt flux

 ICP, ECP effect on Jw Dynamic Rolling FO module

 MD or NF with higher hydraulic pressure to recover DS.

 Cost analysis

“We only have one Earth,

Sustainable Technology should be encouraged and developed further!

FO is promising technology and Welcome to all scientists!”

54

Thank you for your  attention!


	BÌA CHÍNH.pdf
	CHUONG TRINH HOI THAO KHOA HOC CAP KHOA.pdf
	lvn1.pdf
	Bao cao anh Ngu.pdf
	Le Ngoc Chung - Application of Nanomaterials in the Environment.pdf
	BCDHDL.12.10Duong.pdf
	10 13 2016 Seminar for 40th Aniniversary of Dalat University  (Nguyen Cong Nguyen) IN.pdf

