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Typical components in effluent of pulp
and paper mills
Thành phần chính của nước thải từ các
NMG và bột giấy

• Wood/fibres Gỗ/Xơ sợi
• Process chemicals and reaction products Hóa

chất để xử lý và sản phẩm của các phản ứng hóa
học

• Additives (fillers, retention aids etc…) Các chất
phụ gia (chất độn, chất trợ bảo lưu…)



Methods of effluent treatment
Các PP xử lý nước thải

• Primary-removal of solids Kiểu Thứ I - Loại bỏ chất rắn
– Clarification Làm sạch
– Flotation Tuyển nổi
– Straining/filtration Lọc
– Chemical coagulation/flocculation Cô đặc/Kết bông hóa học

• Secondary-Removal of BOD/COD Kiểu Thứ II - Loại bỏ BOD/COD
– Activated sludge Bùn hoạt tính
– Aerated lagoons Hồ hiếu khí
– Anaerated process Xử lý kỵ khí

• Tertiary Kiểu Thứ III
– Activated carbon Dùng cacbon  hoạt tính
– Evaporation Cho bay hơi
– Lignin removal Loại bỏ lignin
– Stripping Tách sợi
– Ion exchange Trao đổi ion
– Oxidation Ô-xy hóa
– Freezing Làm đóng băng



Typical measurements
Các phương pháp đo lường

• BOD (BOD 5, BOD7, BOD 20-24)
• COD
• Suspended solids (>1.6 m) Chất rắn lơ lửng
• Phosphorus
• Nitrogen
• Adsorbable organic halogens (AOX – Adsorption onto activated

carbon) Các halogen hữu cơ dễ bám dính (AOX-bám lên than hoạt tính)
• Total organic chlorine (TOCl)
• Dioxin
• Extractable organic halogen (EOX –Extracted by acetone) Các halogen

hữu cơ dễ chiết xuất (EOX-chiết xuất bằng axêtôn)
• Colour
• Toxicity Chất độc



Effluent loads – Finnish mills (90’s)



Reduction of water consumption
and waste water from pulp mills
Giảm thiểu lượng nước tiêu thụ

và thải ra ở NM bột giấy

Closed = no discharge to receiving water
Kín=không có nước thải đưa vào dòng nước cấp



Reason 1
Nguyên do thứ nhất

• Harmful substances in wastewater Những chất có hại có
trong nước thải
– Toxic substances (BOD, AOX) Chất độc (BOD, AOX)
– Colour substances Chất tạo màu
– High temperature Nhiệt độ cao
– Nutrients Dưỡng chất
– Variation in pH Sự thay đổi độ pH



Reason 2
Nguyên do thứ nhì

• Availability of fresh water Khả năng cung ứng
nước sạch

• Availability of effluent discharge recipient Khả
năng tiếp nhận nước thải



Reason 3
Nguyên do thứ ba

• Lower capital with new technologies Vốn đầu tư thấp hơn với
các Công nghệ mới

• Elimination of treatment cost Giảm thiểu chi phí xử lý
• Failure to meet environmental standards can cause

production losses/costs Việc không thỏa mãn các tiêu chuẩn
môi trường có thể gây thất thóat trong sản xuất hoặc khiến chi
phí SX tăng.



Reason 4
Nguyên do thứ tư

Consumers favour environmental friendly products
Đánh giá cao của người tiêu dùng đối với các sản
phẩm thân thiện với môi trường



Reason 5
Nguyên do thứ năm

International financial institutions demand
strict adherance to environmental standards
Yêu cầu khắt khe của các định chế tài chính
quốc tế về các tiêu chuẩn môi trường



“Closed”
integrated – unbleached kraft pulp mill
Nhà máy bột giấy kraft không tẩy tích hợp

“kín”
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Water for steam generation
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Effluent
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Water balance
CONTROL PARAMETERS
Fresh Water to PM 2.00
Stripper steam loss 100%
Steam to WSAC 15%
Turbine extraction 20%
Cooling Tower tol. temperature, C 45.00
Blow down from boiler 2%
Soot blower 8%
Condensate loss 2%
Cooling tower blow down 6%

Total fresh water make-up 4.30
Actual Effluent 0.59
TOTAL MILL BALANCE IN OUT IN-OUT
Water in chips 2.47 Recaust 0.11
Fresh water to PM 2.00 Recovery 0.60

In paper 0.99
Sub-total 4.47 1.70 2.77

Fresh water for steam 1.09 SB Recovery 0.32
Condesate loss 0.08

Sub-total 5.56 2.10 3.46
Fresh water to cooling tower 1.21 Cooling tower 3.20
Run off from wood yard 0.14 Evap. loss at WSAC 0.86

Loss in salt cake 0.02
Effluent 0.73

TOTAL 6.91 6.91 0.00



Water consumption and effluent
from paper machines

Tiêu thụ nước và nước thải của
máy xeo



Roles of water in paper making
Vai trò của nước trong quá trình xeo giấy

• Fibre transportation Vận chuyển xơ sợi
• Dispersion of fibres, additives, filler etc.. Phân tán xơ sợi,

các phụ gia, chất độn…
• Cleaning, cooling, sealing, lubrication etc..Rửa sạch, làm

mát, hàn gắn, làm bóng…
• Development of hydrogen bonds in the drying process

Phát triển các liên kết hydro trong quá trình sấy khô
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Principles for water closure
Các nguyên tắc khép kín dòng nước

• Segregation Phân lập
• Fibre recovery Thu hồi xơ sợi
• Fresh water substitution Thay thế nước sạch
• Fresh water reduction Giảm lượng nước sạch

Potential reduction: from about 100m3/t to 6-25m3/t
Khả năng giảm: từ khoảng 100 m3/tấn xuống còn 6-25 m3/tấn
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FRESH WATER CONSUMPTION OF
PAPER MILLS

GRADE m3/t
Newsprint 6 to 12
Fine paper 5 to 10

Supercalendered papers 10 to 15
Lightweight coated papers 10 to 20

Tissues 10 to 15
Linerboard 2 to 10

Corrugating medium 2 to 10
Multiply board 8 to 15



Adverse effects from water closure
Những hiệu ứng ngược do khép kín dòng nước

• Built-up of fines, TDS, colloidal solids, BOD Hình thành
những hạt mịn, TDS, hạt keo rắn, BOD

• Increase in temperature Nhiệt độ gia tăng
• Variation of chemical concentration Thay đổi tích tụ hóa học

•shower nozzles plugging Tắc nghẽn các ống phun xịt
•scale, deposit Tích tụ cặn
•Corrosion Ăn mòn
•bacterial growth Vi khuẩn phát triển
•change of pulp freeness and retention Tính bảo lưu và
tính tự do của bột thay đổi
•unstable wet end chemistry Hóa tính đầu ướt khó ổn
định



TREATMENT OF WHITE WATER FOR REUSE
XỬ LÝ NƯỚC TRẮNG ĐỂ TÁI SỬ DỤNG



• Retaining solids and heat Kềm giữ được các chất rắn và độ nóng
• Providing a source of lean white water for cleaning showers and chemical dilution Cung

cấp nguồn nước trắng sạch để làm sạch các vòi phun và pha lõang hóa chất
• Providing make-up water for the pulp mill Cung cấp nước bổ sung cho lò hơi của nhà

máy bột
• Providing a source of rich white water for pulp stock dilution Cung cấp nguồn nước

trắng dồi dào để pha loãng dung dịch bột
• Retaining raw materials in thin-stock loop Lưu giữ nguyên liệu thô trong phễu dung dịch

bột lõang
• Purging thin-stock loop of TDS, colloidal materials Loại bỏ được các chất keo tụ, TDS

khỏi phễu dung dịch bột loãng
• Providing surge capacity to allow stable operation following sheet break Cung cấp đủ

nguồn cho phép duy trì vận hành máy sau khi bị đứt giấy
• Providing surge capacity to minimise the changes in thin-stock loop concentrations of

TDS, colloidal solids, additives etc.. Cung cấp đủ nguồn để giảm được tối đa những thay
đổi tích tụ TDS, keo tụ, phụ gia… trong phễu dung dịch bột lõang

A white water handling strategy is a compromise amongst
the following functions:
Một chiến lược kiểm soát nước trắng phải bảo đảm các chức
năng sau:



Characteristics of white water
Đặc điểm của nước trắng

• Variation of stock
consistencies- Fibres
and fines Nồng độ dung
dịch bột-các xơ sợi và
hạt mịn-thay đổi

• Variation of particle size
distribution – Fillers Sự
phân bố các cỡ hạt –
chất độn- thay đổi

• Presence of colloids
Tồn tại các thể keo tụ

SOLIDS IN WHITE WATER
Components Length, micron Width, micron
Fibres 1000 to 3500 30
Fines <150 30
Fillers 1 to 5 1 to 5
Colloids <1 <1



Types of “Saveall” system
Những kiểu hệ thống thu hồi nước trắng

• Filtration - large particles/sweetening  needed Lọc-cần có
những hạt lớn / có pha thêm bột xớ dài

• Disk
• Drum

• Flotation - 1-3% s/c, effective for removal of colloidal and filler

Tuyển nổi – 1-3% s/c, loại bỏ hiệu quả các thể keo tụ và chất độn



Typical filtration saveall arrangement
Bố trí thu hồi nước trắng kiểu lọc điển hình



Factors affecting filtration performance
Các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình lọc

• Fines in sweetener stock characteristics Đặc điểm
thành phần mịn trong dung dịch bột có pha thêm bột
xớ dài

• White water ash content Hàm lượng tro nước trắng
• Flow and stock consistency to the filter Dòng lưu

chuyển và nồng độ dung dịch bột dẫn tới các bộ lọc



Rules for white water system engineering
Những qui tắc đối với công nghệ vận

hành hệ thống nước trắng
• Independent white water system for each PM Mỗi máy xeo có một

hệ thống nước trắng riêng
• Circulation of rich white water Nước trắng giàu xơ sợi được cho

tuần hoàn
• Availability of stock for sweetening Luôn có sẵn dung dịch bột để

pha thêm xơ sợi dài
• Tight broke  control Kiểm soát giấy đứt chặt chẽ
• Correct use of  recovered stock from saveall Sử dụng chính xác

dung dịch bột có được từ hệ thu hồi nước trắng
• Strict operating practice with adequate  inventories for grade

changes Thực hiện nghiêm ngặt quy trình vận hành với lượng dự
trữ thích hợp cho việc thay đổi chủng loại giấy



Stability of white water system
Tính ổn định của hệ nước trắng

• Sources of instability: Các nguyên nhân gây bất ổn
– Operational upsets Sai sót trong vận hành
– Variations of stock flow and chemical composition Biến động trong dòng

lưu chuyển và thành phần hóa học của dung dịch bột
– Variations in the nature and chemical composition of the make-up water

Biến động về bản chất và thành phần hóa học của nước bổ sung

• Solution Giải pháp
– Minimising variations Duy trì các biến động ở mức tối thiểu
– Diverting out-of-specification stock Cho chuyển hướng dòng dung dịch bột

không đạt chất lượng
– Increasing fresh water Cho thêm nước sạch
– Providing adequate white water surge capacity Cung cấp công suất dâng

tràn nước trắng thích hợp
– Providing adequate broke storage Có kho trữ giấy đứt phù hợp
– Increasing purge Tăng cường rửa sạch



REPLACING FRESH WATER WITH
RECYCLED WHITE WATER

THAY THẾ NƯỚC SẠCH BẰNG NƯỚC TRẮNG
TÁI SỬ DỤNG



WATER DEMANDS
Areas m3/t
Forming section showers 13.4 - 14.9
Press felt cleaning 9.0 - 10.0
Grooved roll shower 1.2 - 1.3
Gland sealing water 3.6 - 4.0
Vacuum pump sealing water 5.5 - 6.0
Cooling water 14.3 - 15.7
 Misc. 4.5 - 5.0



Guides
Hướng dẫn

• The spray nozzles must be effectively
protected from plugging with fibres Các
vòi phun xịt phải được giữ cho không bị
nghẹt vì xơ sợi

– Fibre length rather than s/c that determine
the tendency for nozzles to plug Nếu xơ sợi
có chiều dài lớn hơn s/c thì các vòi phun sẽ
dễ bị tắc nghẽn

– Fibre longer than 0.3 mm are particularly
troublesome. Loại xơ dài hơn 0.3mm sẽ đặc
biệt gây khó.

• The filter must be easy to maintain and
clean Bộ lọc phải dễ bảo trì và làm vệ sinh

• Piping should be sized for a flow
velocity>3m/s Các ống dẫn nên có kích cỡ
phù hợp với tốc độ dòng chảy >3m/s



REDUCTION OR ELIMINATION
OF FRESH WATER DEMAND

GIẢM THIỂU NHU CẦU NƯỚC SẠCH



• Re-use of vacuum pump seal water Dùng lại nước làm kín
ở bơm chân không

• Replacing the vacuum pump with a centrifugal exhauster
Thay bơm chân không bằng loại bơm hút khí ly tâm

• Mechanical seal Hàn kín cơ học
• Air cooling Làm mát không khí

Typical practices
Những cách thức điển hình



Cascading vacuum pump seal water system
Hệ thống nước hàn kín bơm chân không phân tầng



Temperature control vacuum pump seal water system
Hệ thống nước hàn kín bơm chân không kiểm soát nhiệt



Recirculating vacuum pump seal water system with cooling tower
Hệ thống nước hàn kín bơm chân  không tuần hoàn với tháp làm mát





Counteracting the disadvantages of
high degrees of system closure

Xử lý những bất lợi của việc khép kín hệ thống ở
mức độ cao



Adverse effects from water closure
Những hiệu ứng ngược của việc khép kín

dòng nước

• Degradation of paper quality (wet strength and optical
properties) Làm giảm cấp chất lượng giấy (độ bền ướt và các đặc
điểm quang học)

• Deposit formation Định hình giấy bị vết đốm do lắng cặn
• Biological growth Vi sinh phát triển
• Corrosion Gây ăn mòn
• Retention aid consumption Tốn nhiều chất trợ bảo lưu
• Temperature and subsequent biological treatment of the

effluent Xử  lý nước thải bằng PP sinh học thay thế và nhiệt





Methods used to reduce the TDS concentration
Các PP thường dùng để làm giảm sự tích tụ

chất rắn hòa tan

• Effective pulp washing/Use of pulp press Rửa bột hiệu
quả/Sử dụng ép bột

• Water management strategy based on counter current
washing principle Chiến lược quản lý nước dựa trên
nguyên tắc dùng đồng hồ đo dòng rửa

• Sewering white water from pulp mill instead of paper
mill Cho tháo nước trắng từ nhà máy bột thay vì từ nhà
máy giấy
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