
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hå S¥ GiíI THIÖU céng nghÖ xö lý 
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LỜI NGỎ 

 

Lời đầu, Công ty cổ phần kỹ thuật Minh Hậu xin chúc Quý khách hàng có sức 

khỏe dồi dào và thành công bền vững. 

Công ty chúng tôi là đơn vị doanh nghiệp trẻ được phát triển trên nền móng 

những nhân sự có kinh nghiệm nhiều trong lĩnh vực chính là xử lý nước thải. Ngoài 

ra chúng tôi còn có hệ thống nhân sự có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên 

quan như: xây dựng, cấp thoát nước, cơ khí, … để phục vụ tốt nhất cho lĩnh vực 

chính mà chúng tôi hoạt động. 

Ngành nghề và mục tiêu của chúng tôi là hoạt động tốt trong lĩnh xử lý môi 

trường, nhất là xử lý nước thải. 

Trong lĩnh vực xử lý nước thải nói chung và xử lý nước thải sinh hoạt nói riêng 

mà Quý khách hàng đang quan tâm, chúng tôi tự hào với kinh nghiệm đã trải qua sẽ 

mang đến cho Quý khách sản phẩm tốt nhất hiện nay. 

Chúng tôi xin trân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng./. 

    CÔNG TY CP KỸ THUẬT MINH HẬU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC MẶT 
 

Nguồn nước cấp cho trạm xử lý nước mặt: Nguồn nước mặt từ suối tại khu vực  

Đặc tính chính của nguồn nước mặt:  

 Rác, TSS, Chất hữu cơ hòa tan, vi trùng gây bệnh, màu, mùi, … 

Nước mặt sau xử lý:  

 Đạt chuẩn I theo  QCVN 02:2009/BYT 

TT 
Tên chỉ 

tiêu 
Đơn vị  

Giới hạn tối đa 
Phương pháp thử Mức độ 

I II 

1 Màu sắc TCU 15 15 
TCVN 6185 - 1996 

(ISO 7887 - 1985) hoặc 
SMEWW 2120 

A 

2 Mùi vị - 
Không có 
mùi vị lạ 

Không có 
mùi vị lạ 

Cảm quan, hoặc SMEWW 
2150 B và 2160 B 

A 

3 Độ đục NTU 5 5 
TCVN 6184 - 1996 
(ISO 7027 - 1990) 

hoặc SMEWW 2130 B 
A 

4 Clo dư mg/l 
Trong 

khoảng  
0,3-0,5 

- 
SMEWW 4500Cl hoặc US 

EPA 300.1 
A 

5 pH - 
Trong 

khoảng 
6,0 - 8,5 

Trong 
khoảng 
6,0 - 8,5 

TCVN 6492:1999 hoặc 
SMEWW 4500 - H+ 

A 

6 Amoni mg/l 3 3 
SMEWW 4500 - NH3 C 

hoặc 
SMEWW 4500 - NH3 D 

A 

7 
Sắt tổng số 
(Fe2+ + 
Fe3+) 

mg/l 0,5 0,5 
TCVN 6177 - 1996 (ISO 

6332 - 1988) hoặc SMEWW 
3500 - Fe 

B 

8 
Pecmangan
at 

mg/l 4 4 
TCVN 6186:1996 hoặc ISO 

8467:1993 (E) 
A 

9 
Độ cứng 
tính theo 
CaCO3 

mg/l 350 - 
TCVN 6224 - 1996 hoặc 

SMEWW 2340 C 
B 

10 Clorua mg/l 300 - 
TCVN6194 - 1996 

(ISO 9297 - 1989) hoặc 
SMEWW 4500 - Cl- D 

A 

11 
Hàm lượng 
Florua 

mg/l 1.5 - 
TCVN 6195 - 1996 

(ISO10359 - 1 - 1992) hoặc 
SMEWW 4500 - F- 

B 

12 
Asen tổng 
số 

mg/l 0,01 0,05 
TCVN 6626:2000 hoặc 
SMEWW 3500 - As B 

B 

13 
Coliform 
tổng số 

Vi 
khuẩn/ 
100ml 

50 150 
TCVN 6187 - 1,2:1996 

(ISO 9308 - 1,2 - 1990) hoặc 
SMEWW 9222 

A 

14 
E. coli hoặc 
Coliform 
chịu nhiệt 

Vi 
khuẩn/ 
100ml 

0 20 
TCVN6187 - 1,2:1996 

(ISO 9308 - 1,2 - 1990) hoặc 
SMEWW 9222 

A 

 

 



 

Chuẩn I: Áp dụng đối với các cơ sở cung cấp nước 

Chuẩn II: Áp dụng với hình thức khai thác nước cá nhân, hộ gia đình 

Giám sát mức độ A: Xét nghiệm ít nhất 01 lần/ 03 tháng 

Giám sát mức độ B: Xét nghiệm ít nhất 01 lần/ 03 tháng 

Sơ qua về nguyên lý xử lý nước mặt:  

 * Nước mặt được dẫn về trạm qua hệ thống đường ống, bơm cấp và tách rác. 

 * Nước dẫn về trạm được xử lý pH tự động bằng hệ thống đo cảm biến senso. 

 * Sau đó nước qua bể Phản ứng và được bơm hóa chất tự động điều chỉnh 

 * Nước qua bể Trợ phản ứng và được bơm hóa chất trợ lắng tự động điều chỉnh 

 * Nước qua bể Lắng lamella  

 * Nước qua hệ thống lọc không van tự rửa chế độ lọc, hấp phụ. 

 * Hệ thống khử trùng 

 * Bể chứa nước sạch sau xử lý 

Hệ thống công nghệ xử lý nước mặt phục vụ cho sinh hoạt của Chúng tôi luôn cam 

kết đạt chuẩn nước đầu ra theo quy định của QCVN 02:2009/BYT. 

Hoặc các chỉ tiêu có thể thấp hơn so với quy định của QCVN theo yêu cầu của Quý 

khách hàng./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC CẤP CHO LÒ HƠI 

 

Nguồn nước cấp cho nồi hơi: 

 Đặc thù nguồn nước cấp cho nồi hơi phải có giá trị các hàm lượng chất làm cứng 

nước về giá trị nhỏ để đảm bảo nồi hơi làm việc, không bị đóng cặn trong một khoảng 

thời gian nhất định gây ảnh hưởng đến hoạt động và độ bền của nồi hơi. 

Nguồn nước cấp cho trạm xử lý làm mềm nước cấp cho nồi hơi:  

 Nguồn nước đầu vào đạt chuẩn I của QCVN 02:2009/BYT ( chuẩn nước sinh hoạt) 

Đặc tính chính của nguồn nước sinh hoạt cấp cho trạm làm mềm nước: 

 Do nguồn nước đầu vào là nước sinh hoạt nên một số hàm lượng còn cao, nên cần xử 

lý những hàm lượng này về giá trị phù hợp: Mn, Fe, CaCO3 , Clo, pH, TDS 

Nước sau khi xử lý làm mềm cấp cho nồi hơi:  

 Đảm bảo đạt chuẩn theo bảng nước dùng cho nồi hơi 

 
TT 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Yêu cầu  

1 pH  6,5 – 8,0 

2 Color  Không phát hiện 

3 Độ cứng toàn phần ppm <50  

4 Hàm lượng hợp chất sắt (Fe) ppm <0,03 

5 Silica ppm <5  

6 Mangan (Mn) ppm <0,03  

7 TDS ppm <150  

 

Giới thiệu một số công trình Chúng tôi đã tham gia thực hiện: 

CV thực hiện Công suất Tên công trình Chủ đầu tư Địa chỉ 

- Tư vấn thiết kế 
- Thi công lắp đặt 

20m3/giờ 
Trạm xử lý nước cấp 
cho nồi hơi nhà máy 

Công ty TNHH 
Sản xuất TEL 
Việt Nam 

Khu CN Bá 
Thiện II, VP 

- Tư vấn thiết kế 
- Thi công lắp đặt 

15m3/giờ 

Trạm xử lý nước cấp 
lấy nguồn nước sau 
trạm xử lý nước thải 
của mỏ Tây Nam Đá 
Mài 

Công ty TNHH 
MTV Khai thác 
Khoáng Sản 

Mỏ Đông 
Đá Mài 

- Tư vấn thiết kế 
- Thi công lắp đặt 

200m3/ng.đ 
Trạm xử lý nước tập 
trung cho Đảo Cô Tô 

Thầu chính: 
Công ty cổ phần 
công nghiệp môi 
trường Châu Á 

Đảo Cô Tô, 
Huyện Cô 
Tô, Quảng 
Ninh 

 



 

GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC MẶT 

 

 

Công suất trạm xử lý nước mặt tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng 



GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC CHO NỒI HƠI 

 



MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ SẢN PHẨM TRẠM XỬ LÝ NƯỚC CỦA CHÚNG TÔI 

1- Trạm làm mềm xử lý nước cho nồi hơi



2- Trạm xử lý nước mặt


