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TÓM TẮT 

Mục tiêu của thí nghiệm này là nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung một số chất hữu cơ: dịch dạ cỏ,
ao bùn tươi, ao bùn khô, dịch dạ cỏ + ao bùn, nước thải biogas vào bể biogas theo các tỷ lệ khác nhau. Thí
nghiệm được bố trí theo thể thức khối ngẫu nhiên trên mô hình lên men kỵ khí mô phỏng ở quy mô phòng thí
nghiệm. Nghiên cứu thử nghiệm sử dụng bình ủ thủy tinh có thể tích 1000ml/bình, các chỉ tiêu nghiên cứu được
theo dõi trong 60 ngày ở điều kiện 300C. Tỷ lệ bổ sung các chất hữu cơ là 5 ,7, 11, 14% (60 ngày). Kết quả cho
thấy, sự tích lũy khí sinh học và khí mê tan tỷ lệ thuận với tỷ lệ chất bổ sung là nước biogas và bùn ao tù tươi; tỷ
lệ bổ sung 14%  có kết quả khí sinh ra cao hơn tỷ lệ 11; 7 và 5% (P<0,05). Tuy nhiên, khi bổ sung hỗn hợp bùn
ao tươi và dịch dạ cỏ với tỷ lệ bổ sung 7% và dịch dạ cỏ dạng đơn với tỷ lệ 5% cho kết quả sinh khí là tốt nhất.
Trong số các chất bổ sung được nghiên cứu, nước thải biogas cho kết quả tốt nhất, tiếp đến là bùn ao tươi, hỗn
hợp bùn ao tươi và dịch dạ cỏ, cuối cùng là dịch dạ cỏ.

Từ khóa: dịch dạ cỏ, ao bùn tươi, ao bùn khô, dịch dạ cỏ + ao bùn, nước biogas, chất bổ sung, bể bioga.

ABTRACT

Comparison of biogas yield of decomposing organic matter supplementation in invitro condition

The objective of this experiment was to study the effects of supplementation of some additives: ruminal
fluid, fresh mud pond, dry mud pond, ruminal fluid + mud ponds, biogas slurry into biogas tanks in different
ratios.  The  experiment  was  arranged  as  randomized  complete  block  design  on  laboratory-scale  model  of
anaerobic fermentation simulated with an addition rate by 5,7, 11,14% (60 days). The experimental study using
bottle glass had volume of 1000mL/bottle, the indicators of the study were monitored 60 days per season (60
days) in 300  C conditions. The results show that the accumulation of biogas and methane is proportional to the
addition rate of biogas water and fresh pond sludge, the addition rate of 14% is higher than the rate of 11; 7 and
5% (P<0.05). However, a mixture of fresh pond mud and supplemented rumen fluid with the addition rate of  7%
and the supplemented rumen fluid at the rate of 5% had the best results. Among the additional additives studied,
biogas slurry had the best results, followed by fresh pond mud, a mixture of fresh pond mud and rumen fluid,
and finally rumen fluid.

Key words:ruminal fluid, fresh mud pond, dry mud pond, ruminal fluid + mud ponds, biogas slurry, additional, 
biogas tanks

ĐẶT VẤN ĐỀ

Việc phát triển tạo nguồn năng lượng sạch, rẻ tiển từ nguyên liệu chất thải chăn nuôi
sử dụng hầm lên men yếm khí đã và đang được nghiên cứu rộng khắp, những ưu điểm của hệ
thống này không chỉ góp phần sử dụng một cách hiệu quả khí mê tan (CH4) phục vụ như
nguồn chất đốt sạch thay thế cho việc việc mua dầu đốt hoặc dùng củi để đun nấu (Lansing và
cs., 2008), hoặc để sản xuất điện  (Lansing và cs., in press) trong sinh hoạt của con người,
đồng thời giảm tác động đến bầu khí quyển của trái đất, giảm ô nhiễm nguồn nước ngầm và
nước bề mặt,  tăng các chất dinh dưỡng trong phân bón cho cây trồng  (Archer và Kirsop,
1990).

Cũng giống như mọi quá trình sinh hóa khác, sự lên men yếm khí tạo khí mê tan chịu
ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố như pH, nhiệt độ, thời gian lưu, tỷ lệ C/N,… nhiều khi làm
chậm lại quá trình sinh khí của các vi sinh vật. Sự thiếu ổn định của các yếu tố đó trong quá
trình phân hủy kỵ khí sẽ làm giảm khả năng thu hồi khí sinh học (Van der Berg và  Kennedy,
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1983) và làm cho chi phí xử lý chất thải hữu cơ tăng lên đồng thời hạn chế sự phát triển của
công nghệ biogas (Yadvika và cs., 2003).Vì thế việc nghiên cứu làm nâng cao năng suất sinh
khí, giảm thời gian xử lý chất hữu cơ trong bể biogas là một việc làm cần thiết. Cho đến nay
các kết quả nghiên cứu trên thế giới đã công bố cho thấy một số biện pháp góp nâng cao khả
năng sinh khí biogas như cân bằng nhu cầu dinh dưỡng cho các vi sinh vật (Lettinga và cs.,
1980; Wilkie và Colleran, 1986), sử dụng các chất bổ sung có nguồn gốc sinh học, hóa học và
nguồn cơ chất (Sanders and Bloodgood, 1965; Nyns, 1986) đã được ứng dụng rộng rãi. Trong
đó việc bổ sung thêm các chất phụ gia là các vi sinh vật sinh khí mê tan tự nhiên có thể làm
tăng hiệu quả sinh khí từ 2-3 lần so với đối chứng (Budiyono và cs., 2009).Nghiên cứu làm
tăng sản lượng khí biogas như thêm enzyme phân hủy celluloz vào cùng cơ chất (Matthews và
cs, 2006;Nishiyama và cs, 2002). Tuy nhiên, enzyme trước khi được bổ sung phải bảo quản
và kiểm soát chặt chẽ và khá tốn kém (Zhang và Lynd, 2004), nhưng việc sử dụng các vi sinh
vật có khả năng ứng dụng cao hơn (Bagi và cs, 2007), hệ vi sinh vật từ hữu cơ (bùn, bùn lắng
bể biogas) được  sử dụng bổ sung cho các bể biogas kém hoạt động (Klocke  và cs, 2007;
Friedmann và cs, 2004).

Hiện nay tại Việt nam hệ thống biogas vào việc xử lý chất thải chăn nuôi được phát
triển rộng khắp trên cả nước, từ quy mô nhỏ (5 – 6 con lợn) cho đến quy mô lớn hàng nghìn
đầu lợn. Tuy nhiên những hiểu biết, cũng như việc áp dụng công nghệ khí sinh học của người
dân còn nhiều hạn chế, sản lượng khí sinh ra và chất lượng khí biogas còn thấp (Cu. T.T. Thu
và cs, 2012). Chính vì vậy mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm xác định khả năng sinh khí
biogas và khí mê tan (CH4) khi ủ yếm khí phân lợn có bổ sung một số chất hữu cơ với nồng
độ khác nhau để đưa ra những số liệu tin cậy cho nghiên cứu tiếp theo.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Vật liệu nghiên cứu

- Phân lợn hậu bị dùng thức ăn công nghiệp (giống lợn lai giữa Landrace x Yorshine). Lợn 3
tháng tuổi có khối lượng 35 – 40 kg được sử dụng làm nguyên liệu nạp vào chai ủ thí nghiệm.

- Chất bổ sung hữu cơ: Có 4 loại là bùn ao tù tươi, nước trong bể biogas, dịch dạ cỏ, hỗn hợp
dịch dạ cỏ và bùn ao tù.

+ Bùn ao tù tươi (viết tắt là BAT): Lấy phần bùn ở dưới mặt đáy ao khoảng 20cm, bảo quản
trong chai kín tối màu và đưa về nạp ngay vào các chai ủ đã được cân sẵn mẫu ở phòng thí
nghiệm.

+ Nước  trong  bể  biogas:  Dùng dụng  cụ  tự  thiết  kế  đưa xuống  phần  đáy bể  biogas  (bể
composite) múc lấy cả nước và bùn trong bể đóng vào chai kín tối màu đưa về nạp ngay vào
các chai ủ đã được cân sẵn mẫu ở phòng thí nghiệm.

+ Dịch dạ cỏ: Thu từ các con bò vừa được mổ ra trong lò mổ và được bảo quản ở nhiệt độ 37
– 400C đưa về nạp ngay vào các chai ủ đã được cân sẵn mẫu ở phòng thí nghiệm .

+ Hỗn hợp dịch dạ cỏ và bùn ao tù: Tỷ lệ phối hợp 1:1 thành dạng hỗn hợp đồng đều, đảm bảo
nhiệt độ của hỗn hợp ở 370 C.

Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Địa điểm nghiên cứu: Phòng thí nghiệm của Bộ môn Môi trường chăn nuôi – Viện Chăn nuôi.

Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 5 năm 2018  đến tháng 7 năm 2018
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Phương pháp nghiên cứu

Bố trí thí nghiệm

Thí nghiệm ủ yếm khí được tiến hành mô phỏng theo nghiên cứu của Moller (2002)
nhưng có điểm khác là không sử dụng chất mồi (bùn từ bể biogas đang hoạt động): Sử dụng
các chai thủy tinh 1000ml có nút cao su và nắp kẽm xoáy để ủ phân. Phân, nước và chất bổ
sung sẽ được trộn đều trước khi nạp và nạp một lần vào chai ủ đảm bảo theo tỷ lệ bổ sung
chất bổ sung  khác nhau giữa các các công thức và đảm bảo thể tích nguyên liệu nạp vào của
các công thức là bằng nhau. Các chai thí nghiệm được đặt trong bồn waterbath được đặt nhiệt
độ duy trì 300 C trong suốt 60 ngày thí nghiệm. 

Tỷ lệ mẫu cần phối hợp ở tỷ lệ pha loãng 1 phân : 6 nước: Chất bổ sung  được bổ sung
ở dạng tươi thay thế lượng nước đem pha loãng.Còn tỷ lệ hỗn hợp phân và nước tiểu của lợn
thịt là như nhau ở các chai. Mỗi công thức được lặp lại 3 lần. Tổng số có 4 chất bổ sung  x 4
công thức x 3 lần lặp lại + 03 chai đối chứng = 51 chai thí nghiệm. 

Bảng 1: Tỷ lệ phối trộn phân, chất phụ gia và nước của các công thức thí nghiệm

Công thức thí nghiệm
 (Tỷ lệ bổ sung)

HH phân + nước tiểu
(g)

Nước 
(g)

Chất bổ sung
(g)

Tổng
(g)

ĐC (không bổ sung) 100 600 0 700

CT 1 (5%) 100 565 35 700

CT 2 (7%) 100 550 50 700

CT 3 (11%) 100 525 75 700

CT 4 (14%) 100 500 100 700

Các chỉ tiêu phân tích

-  Đo sản lượng khí: Thể tích khí được đo bằng xilanh đo khí chuyên dụng loại 500 và 1000ml
(Jumbo syringe) của hãng SGE Analytical Science. Sản lượng khí được theo dõi đo 7 ngày 1
lần.

- Xác định nồng độ khí  CH4: được tiến hành 7 ngày/1 lần cùng với ngày đo sản lượng khí
biogas. Như vậy, có 9 lần đo xác định nồng độ khí CH4 cho toàn bộ đợt thí nghiệm. Nồng độ
khí mê tan (CH4%) được đo bằng máy đo VISIT 03 của hãng Messtechnik EHEIM GmbH
2010. Sử dụng khí CH4 chuẩn nhập của hãng Singapore Oxygen Air Liquide Pte. Ltd trước
mỗi lần đo nồng độ khí.

Phương pháp phân tích số liệu

Số liệu được phân tích thống kê mô tả bằng phần mềm Excel sau đó được xử lý thông qua
phân tích phương sai ANOVA trên phần mềm MINITAB phiên bản 14.0. Nếu ANOVA cho
thấy có kết quả sai khác thì T- student sẽ được áp dụng để so sánh sai khác của các giá trị
trung bình.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Ảnh hưởng của tỷ lệ bổ sung của các chất hữu cơ đến lượng khí biogas và CH4

Thí nghiệm được bố trí bốn công thức (bốn tỷ lệ) bổ sung khác nhau trên mỗi chất bổ
sung hữu cơ, ở mỗi công thức được lặp lại ba lần. Các số liệu về thể tích khí biogas và khí
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CH4 tích lũy trong suốt thời gian 60 ngày thí nghiệm được tính trung bình và trình bày tại các
bảng từ Bảng 2 đến Bảng 5. Kết quả ở từ Bảng 2 đến Bảng 5 cho thấy thể tích khí biogas và
CH4 cao hơn so với thí nghiệm không bổ sung chất hữu cơ và khi tăng tỷ lệ các chất bổ sung
hữu cơ vào hỗn hợp chất thải đem ủ thì sẽ tỷ lệ thuận với lượng khí biogas và khí CH4 sinh ra.
Qua các Bảng số liệu thấy lượng khí biogas và khí CH4 sinh ra ở các tỷ lệ bổ sung có sự khác
nhau có ý nghĩa (P<0,05). Như vậy chứng tỏ việc bổ sung các chất hữu cơ  đã làm tăng hiệu
quả của quá trình sinh khí.

Về bản chất của việc bổ sung chất  hữu cơ vào quá trình lên men yếm khí tạo khí
biogas chính là bổ sung thêm nguồn vi khuẩn sinh khí mê tan nhằm tăng số lượng của chúng
và thúc đẩy nhanh quá trình xử lý chất thải,  rút ngắn được thời  gian lưu chất thải  trong
bể.Theo Brian Duval và Steve Goodwin (2000), quá trình sinh khí mê tan phụ thuộc vào 3
điều kiện gồm yếm khí, vật chất hữu cơ có thể lên men và vi khuẩn sinh khí mê tan. Bên cạnh
đó, một số yếu tố môi trường khác cũng ảnh hưởng tới quá trình tạo ra khí mê tan như nhiệt
độ, pH môi trường, các chất nhận electron. Như vậy, với một nguồn nguyên liệu đầu vào, tỷ lệ
pha loãng và điều kiện thí nghiệm giống nhau nhưng lượng khí mê tan được sinh ra có sự
khác nhau giữa các công thức điều đó chứng tỏ việc bổ sung chất hữu cơ khác nhau đã làm
thay đổi một số thành phần môi trường dẫn tới sự khác nhau đó.

Bổ sung Bùn ao tù tươi (viết tắt là BAT)

Đối với việc bổ sung bùn ao tù tươi ở các mức bổ sung từ 5 đến 14% cho thấy khi bổ
sung với lượng càng cao thì lượng khí biogas và khí  CH4 sinh ra cũng tăng lên (Bảng 2).
Lượng khí biogas và khí CH4 đạt cao nhất ở tỷ lệ bổ sung là 14%, sau đó là các tỷ lệ bổ sung
11, 7, 5 %. Bản chất bùn ao tù trong nó đã chứa hệ vi sinh vật yếm khí lên men để tạo ra khí
biogas (khí đầm lầy) (Nguyễn Quang Linh, 2011) và môi trường của bùn ao có giá trị pH thấp
(Boyd,1998). Ngoài ra việc bổ sung bùn ao đã bổ sung một phần chất dinh dưỡng cho hỗn
hợp chất thải đem ủ, trong bùn ao hàm lượng hữu cơ chiếm khoảng 10,5-11,7%, đạm tổng số
chiếm khoảng 0,5%  (Cao Văn Thích, 2008) và lân tổng số chiếm khoảng 0,22% (Lê Bảo
Ngọc, 2004).

Bảng 2: Ảnh hưởng của tỷ lệ bổ sung khác nhau của bùn ao tù tươi đến lượng khí biogas và CH4.

Tỷ lệ bổ sung (%) Biogas (ml) CH4 (ml)

Không bố sung 922,3b  ±  164,6 181,7c±  57,2

5 3890,3a  ±  368,1 1898,6a    ±  204,3

7 4470,3 a  ±  313,9 2211,3ab  ±  146,6

11 4655,7 a  ±  392,0 2279,5ab  ±  168,4

14 4626,7 a  ±  170,8 2342,8b    ±    96,3

Ghi chú: Giá trị trung bình mang chữ cái a,b theo cột, khác nhau ở mức ý nghĩa P<0,05

Bổ sung Dịch dạ cỏ 

Về bản chất của việc bổ sung chất hữu cơ vào quá trình lên men yếm khí tạo khí
biogas chính là bổ sung thêm nguồn vi khuẩn mê tan nhằm tăng số lượng của chúng và thúc
đẩy nhanh quá trình xử lý chất thải, rút ngắn được thời gian lưu chất thải trong bể. Nguồn vi
khuẩn bổ sung này sẽ góp phần tăng cường năng suất sinh khí trong bể bằng cách tiết ra các
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enzyme đặc hiệu cho quá trình phân giải chất hữu cơ đặc biệt là các enzyme có hoạt tính phân
giải các chất xơ (Yadvika và cs., 2003). Khi bổ sung nhóm vi khuẩn phân giải chất xơ có thể
làm tăng sản lượng khí biogas từ 8,4 đến 44% (Tirumale và Nand, 1994; Attar và cs.,1998).
Một số enzyme phân giải xơ thường xuất hiện trong quá trình xử lý phân gia súc bằng phương
pháp  biogas  có  thể  kể  đến  như  exglucanase,  endoglucanase,  bglucosidase,  exglucanase,
endoglucanase, bglucosidase (Yadvika và cs., 2003).Kết quả của chúng tôi khá phù hợp với
một số kết quả đã công bố trước đó. Theo Lopes và cs (2004) cho biết thể tích khí biogas sinh
ra không có sự khác nhau rõ rệt khi bổ sung 5 hay 10% dịch dạ cỏ vào hỗn hợp phân bò và khi
thay đổi tỷ lệ bổ sung dịch dạ cỏ từ 0-15% thì sản lượng khí biogas ở tỷ lệ bổ sung 15% cho
kết quả tốt nhất. 

Bảng 3: Ảnh hưởng của tỷ lệ bổ sung khác nhau của dịch dạ cỏ đến lượng khí biogas và CH4 
CH4.

Tỷ lệ bổ sung (%) Biogas (ml) CH4 (ml)

Không bố sung 922,3b  ±  164,6 181,7b±  57,2

5 2871,0a  ±  128,2 1207,3a  ±  74,3

7 2571,0 a  ±  521,2     998,7a   ± 275,9

11 2385,0 a  ±  469,9 872,0a  ±  263,1

14 2822,0 a  ±  148,2    1151,1a   ±   54,7
Ghi chú: Giá trị trung bình mang chữ cái a,b theo cột, khác nhau ở mức ý nghĩa P<0,05

Bổ sung Dịch dạ cỏ và Bùn ao tù 

Khi kết hợp bùn ao tù và dịch dạ cỏ với tỷ lệ phối hợp 1:1 thành dạng hỗn hợp để bổ sung
nhằm kết hợp vi sinh vật yếm khí sinh metan trong hữu cơ và sinh lý tiêu hóa của bò cũng thu
được kết quả khá khả quan với lượng khí biogas và khí metan sinh ra cao hơn khi bổ sung
dịch dạ cỏ ở dạng đơn,  Kết quả trong thí nghiệm này cũng tương tự như những kết quả đã
công bố trước đó (Bảng 4), Năm 1997, Dohanyos và cs đã dùng vi khuẩn sinh khí mê tan như
một tác nhân kích thích sự lên men yếm khí, tác giả cho biết nâng cao sản lượng khí mê tan từ
81- 86% nếu bổ sung ở dạng chế phẩm, còn khi bổ sung ở dạng bùn thô thì chỉ nâng cao tối đa
được 24%. 

Bảng 4: Ảnh hưởng của tỷ lệ bổ sung khác nhau của hỗn hợp bùn ao tù tươi và dịch dạ cỏ
 đến lượng khí biogas và CH4.

Tỷ lệ bổ sung (%) Biogas (ml) CH4 (ml)

Không bố sung 922,3c  ±  164,6 181,7c±  57,2

5 3510,7a  ±  53,8 1569,3a   ± 10,2

7 3590,0 b  ±  56,8 1627,0b  ±  27,2

11  3655,0 b  ±  143,1 1680,0b  ±  92,8

14 4018,3 b  ±  47,5  1879,6b  ±  39,7

Ghi chú: Giá trị trung bình mang chữ cái a,b,c theo cột, khác nhau ở mức ý nghĩa P<0,05
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Bổ sung nước Biogas 

Việc quay vòng nước trong bể biogas và nước thải sau biogas để bổ sung vào quá trình
lên men yếm khí sẽ làm tăng lượng khí biogas tạo thành và tái xử lý nước thải này (Malik và
Dahiya, 1990; Santosh và cs., 1999). Kanwar và Guleri (1994) đã báo cáo có khoảng 60–65%
lượng khí biogas có thể thu được so với ban đầu khi tái sử dụng lượng nước thải sau biogas.
Nhiều nghiên cứu cũng đã chứng minh được rằng khi sử dụng nước thải sau biogas bổ sung
vào hầm ủ còn góp phần duy trì sản lượng khí biogas trong mùa đông. Tái sử dụng nước thải
sau biogas sẽ làm cho quá trình phân hủy yếm khí chất hữu cơ diễn ra nhanh hơn (Brummeler
và cs., 1992) và làm tăng thêm 18,8% lượng khí biogas sinh ra khi sử dụng với tỷ lệ 10% cho
một thể tích 10m3 hỗn hợp chất thải với thời gian lưu là 30 ngày (Malik và Tauro, 1995).
Trong thí nghiệm này sử dụng nước lấy trong bể biogas bổ sung kết quả thu được cũng thể
hiện cho thấy lượng khí biogas và khí mê tan sinh ra là nhiều nhất. Tỷ lệ bổ sung càng cao thì
lượng khí biogas và khí mê tan sinh ra càng cao. Kết quả được trình bày ở bảng 5.

Bảng 5: Ảnh hưởng của tỷ lệ bổ sung khác nhau của nước biogas 
đến lượng khí biogas và CH4.

Tỷ lệ bổ sung (%) Biogas (ml) CH4 (ml)

Không bố sung 922,3d ±  164,6 181,7c±  57,2

5 3690,0a  ±  130,0 1696,3a  ±  93,2

7 3993,0 b  ±  111,0 1982,9a  ± 31,9

11 4393,3 bc  ±  247,7 2236,5ab ± 121,0

14 4836,0 c  ±  125,7 2326,0b  ± 225,0

Ghi chú: Giá trị trung bình mang chữ cái a,b,c,d….theo cột, khác nhau ở mức ý nghĩa P<0,05

Kết quả từ Bảng 2 đến Bảng 5 cho thấy cơ chất đầu vào gồm chất thải hỗn hợp và một
số chất bổ sung hữu cơ với các tỷ lệ khác nhau có thể tích khí biogas và khí mê tan tích lũy
sau 60 ngày thí nghiệm cao hơn so với hỗn hợp chất thải không bổ sung chất hữu cơ (0%).
Điều đó chứng tỏ việc bổ sung chất hữu cơ đã làm tăng hiệu quả quá trình sinh khí. Khi tăng
nồng độ các chất bổ sung hữu cơ vào hỗn hợp chất thải sẽ tỷ lệ thuận với lượng khí biogas và
khí mê tan sinh ra, ở tỷ lệ bổ sung phụ gia 14% cho kết quả tốt nhất sau đó đến tỷ lệ 11, 7 %
và 5%.

Ảnh hưởng của các chất bổ sung  hữu cơ khác nhau ở cùng một tỷ lệ bổ sung đến lượng
khí biogas và CH4

Khi xem xét các chất bổ sung  trong cùng một tỷ lệ bổ sung, kết quả ở bảng 6 cho
thấy khi so sánh các chất bổ sung  ở cùng một tỷ lệ bổ sung là 14% thì chất bổ sung là bùn
ao tù và nước biogas có lượng khí biogas và khí mê tan sinh ra sau 60 ngày thí nghiệm là
cao nhất. Tiếp sau đó là hỗn hợp dịch dạ cỏ và bùn ao tù, thấp nhất là dịch dạ cỏ. Điều này
cho thấy rằng việc bổ sung bùn ao tù và nước biogas vào hỗn hợp chất thải của lợn đem ủ
yếm khí đã tận dụng được nguồn vi sinh vật sẵn có trong chất hữu cơ để kích thích được quá
trình sản sinh khí biogas và khí mê tan. Đối dịch dạ cỏ của bò khi sử dụng bổ sung thì hiệu
quả sinh khí thấp hơn, kết quả thu được trong thí nghiệm này cũng tương tự như một số
nghiên cứu khác. Theo Lopes và cs. (2004) cho biết thể tích khí biogas sinh ra không có sự
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khác nhau rõ rệt khi bổ sung 5 hay 10% dịch dạ cỏ vào hỗn hợp phân bò đem ủ yếm khí, khi
thay đổi tỷ lệ bổ sung dịch dạ cỏ từ 0 - 15% thì sản lượng khí biogas ở tỷ lệ bổ sung 15%
cho kết quả tốt nhất. Foster-Carneiro và cs. (2008) công bố khi xử lý chất thải là thực phẩm
từ các nhà hàng thì tỷ lệ bổ sung dịch dạ cỏ nên theo tỷ lệ từ 20 - 30% nhưng tốt nhất là
30%. Tuy nhiên, cũng giống như hai tác giả trên, trong thí nghiệm này chưa có điều kiện để
tăng thêm tỷ lệ chất bổ sung để tìm ra tỷ lệ thích hợp nhất.

Bảng 6: Ảnh hưởng của chất bổ sung  khác nhau khi bổ sung với tỷ lệ 14% 
đến lượng biogas và CH4

Tỷ lệ bổ sung (%) Biogas (ml) CH4 (ml)

Không bổ sung 922,3d  ±  164,6 181,7d  ±  57,2

Bùn ao tù 4626,7 a  ±  170,8 2342,8a  ± 96,3

Dịch dạ cỏ 2822,0 c  ±  148,2 1151,1c ± 54,7

Nước biogas 4836,0 ab  ±  125,7    2326,0ab  ± 225,0

Dịch dạ cỏ + BAT 4018,3b ± 47,5 1879,6b± 39,7

Ghi chú: Giá trị trung bình mang chữ cái a,b,c,d….theo cột, khác nhau ở mức ý nghĩa P<0,05; BAT: Bùn ao tù 
tươi

Ở tỷ lệ bổ sung 11%, kết quả theo dõi cho thấy lượng khí biogas và khí metan thu được
giảm đi ở một số chất bổ sung  như: nước biogas, và bùn ao tù khá tương đương nhau, còn
dịch dạ cỏ và hỗn hợp dịch dạ cỏ và bùn ao tù có sự chênh lệch rõ hơn. Đối với dạng hỗn hợp
giữa bùn ao tù và dịch dạ cỏ tuy lượng khí biogas sinh ra giảm đi nhưng lượng khí metan sinh
ra thấp hơn 1680,0 ± 92,8 ml (45,96%). Đối dịch dạ cỏ khi bổ sung dạng đơn ở tỷ lệ 11% kết
quả thu được đã giảm đi rõ rệt, lượng khí mê tan chỉ còn 872 ± 263,1 ml, lượng khí biogas
giảm không rõ rệt  2385,0 ± 469,9 ml. Kết quả được trình bày ở bảng 7.

Bảng 7: Ảnh hưởng của chất bổ sung  khác nhau khi bổ sung với tỷ lệ11% 
đến lượng biogas và CH4

Tỷ lệ bổ sung (%) Biogas (ml) CH4 (ml)

Không bổ sung 922,3d  ±  164,6 181,7d  ±  57,2

Bùn ao tù 4655,7 a  ±  392,0 2279,5a  ± 168,4

Dịch dạ cỏ 2385,0 c  ±  469,9 872,0c  ± 263,1

Nước biogas 4393,7 ab  ±  247,7    2236,5ab  ± 121,0

Dịch dạ cỏ + BAT 3655,0b    ± 143,1 1680,0b ± 92,8
Ghi chú: Giá trị trung bình mang chữ cái a,b,c,d….theo cột, khác nhau ở mức ý nghĩa P<0,05; BAT: Bùn ao tù 
tươi

Với tỷ lệ bổ sung chất hữu cơ thấp hơn dưới 10%, kết quả ở bảng 8 cho thấy khi giảm
lượng bổ sung xuống tỷ lệ 7%  thì lượng khí biogas và khí mê tan sinh ra đều giảm đi đối với
bùn ao tù và nước biogas. Tuy nhiên đối với bùn ao tù thì lượng khí biogas có giảm đi nhưng
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lượng khí mê tan sinh ra vẫn ổn định, trong khi đó chất bổ sung là nước biogas thì lượng khí
biogas và khí mê tan sinh ra lại giảm đi rõ rệt. Còn đối khi bổ sung hỗn hợp dịch dạ cỏ và bùn
ao tù ở tỷ lệ 7% cho kết quả thấp hơn khi bổ sung ở tỷ lệ 11% một chút nhưng lượng khí mê
tan sinh ra vẫn khá ổn định 1627,0 ± 27,2ml (45,32%).
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Bảng 8: Ảnh hưởng của chất bổ sung  khác nhau khi bổ sung với tỷ lệ 7% 
đến lượng biogas và CH4

Tỷ lệ bổ sung (%) Biogas (ml) CH4 (ml)

Không bổ sung 922,3d  ±  164,6 181,7d  ±  57,2

Bùn ao tù 4470,3 a  ±  313,9 2211,3a  ± 146,6

Dịch dạ cỏ 2571,0 c  ±  521,2 998,7c± 275,9

Nước biogas 3993,0 ab±  125,7 1982,9ab  ± 31,9

Dịch dạ cỏ + BAT 3590,0b   ±56,8 1627,0b ± 27,2

Ghi chú: Giá trị trung bình mang chữ cái a,b,c,d….theo cột, khác nhau ở mức ý nghĩa P<0,05; BAT: Bùn ao tù 
tươi

Ở tỷ lệ bổ sung thấp nhất của thí nghiệm này là 5%, kết quả thu được trình bày ở Bảng
9 cũng có những điểm khác với các tỷ lệ trên. Dịch dạ cỏ ở tỷ lệ bổ sung này lại cho lượng
khí biogas và khí mê tan sinh ra là cao nhất trong 4 tỷ lệ bổ sung của thí nghiệm. Đối với
hỗn hợp dịch  dạ cỏ và bùn ao tù khi bổ sung ở tỷ lệ 5%  kết quả thu được giảm cũng
không rõ rệt đáng kể.

Bảng 9: Ảnh hưởng của chất bổ sung  khác nhau khi bổ sung với tỷ lệ 5% đến lượng biogas
và CH4

Tỷ lệ bổ sung (%) Biogas (ml) CH4 (ml)

Không bổ sung 922,3d  ±  164,6 181,7d  ±  57,2

Bùn ao tù 3890,3 a  ±  368,1 1898,6a  ± 204,3

Dịch dạ cỏ 2871,0 c  ±  128,2 1207,3c± 74,3

Nước biogas 3690,0 ab  ±  130,0 1696,3ab± 93,2

Dịch dạ cỏ + BAT 3510,7b     ±  53,8 1569,3b  ± 10,2

Ghi chú: Giá trị trung bình mang chữ cái a,b,c,d….theo cột, khác nhau ở mức ý nghĩa P<0,05; BAT: Bùn ao tù 
tươi

Số liệu thu thập được thấy lượng khí biogas và khí mê tan sinh ra ở các tỷ lệ bổ sung sau
60 ngày thí nghiệm khác nhau có ý nghĩa  thống kê (P<0,05). Ở tỷ lệ 14%, lượng khí biogas
và khí metan sinh ra của bùn ao tù và nước biogas là cao nhất, tiếp đến là hỗn hợp dịch dạ cỏ
và bùn ao tù và dịch dạ cỏ là thấp nhất. Khi bổ sung với tỷ lệ 11% cũng có chiều hướng như
tỷ lệ 14% nhưng đối với hỗn hợp dịch dạ cỏ và bùn ao tù lượng khí biogas và khí mê tan giảm
không đáng kể. Ở tỷ lệ bổ sung thấp hơn là 7%,  chất bổ sung là  bùn ao tù sản lượng khí
biogas và khí mê tan không giảm đi nhưng thấy giảm rõ rệt đối với chất bổ sung  là nước
biogas. Với tỷ lệ bổ sung 5% khi bổ sung dịch dạ cỏ lượng khí biogas và khí mê tan sinh ra là
cao nhất so với các tỷ lệ khác, còn đối với các chất bổ sung khác đều giảm lượng khí biogas
và khí mê tan sinh ra. 
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Như vậy việc bổ sung các chất hữu cơ đã làm tăng hiệu quả sinh khí biogas và khí mê tan.
Khi bổ sung nước biogas ở tỷ lệ 11% và bùn ao tù với tỷ lệ 7% sẽ cho kết quả sinh khí là cao
nhất, bổ sung dịch dạ cỏ của bò ở dạng đơn với tỷ lệ 5% sẽ cho hiệu quả sinh khí tốt nhất. Nếu
sử dụng dịch dạ cỏ bò phối hợp với bùn ao tù thành dạng hỗn hợp dùng để bổ sung thì tỷ lệ bổ
sung tốt nhất là 7%. 

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Kết luận

- Ở điều kiện nhiệt độ là 300 C khi bổ sung chất hữu cơ khác nhau vào hỗn hợp chất thải của
lợn nuôi công nghiệp lên men yếm khí thì tích lũy khí biogas và mê tan tỷ lệ thuận với tỷ lệ bổ
sung đối với chất bổ sung  bổ sung là nước biogas và bùn ao tù tươi, kết quả cho thấy tỷ lệ
14% đạt kết quả cao hơn so với tỷ lệ 11, 7 và 5% (P<0,05). Tuy nhiên, đối với hỗn hợp bùn ao
tù tươi và dịch dạ cỏ thì tỷ lệ bổ sung tốt nhất là 7%, còn dịch dạ cỏ ở dạng đơn thì lại cho kết
quả tốt hơn khi bổ sung với tỷ lệ 5%.

- Trong số các chất bổ sung hữu cơ thì nước biogas cho kết quả sinh khí là tốt nhất, tiếp đến là
bùn ao tù tươi, hỗn hợp bùn ao tù tươi và dịch dạ cỏ, cuối cùng dịch dạ cỏ.

Đề nghị

Cho phép nghiên cứu tiếp tục với những tỷ lệ chất bổ sung cao hơn nhằm tìm ra tỷ lệ bổ sung
thích hợp.
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Comparison of biogas yield of decomposing organic matter supplementation in invitro condition

The objective of this experiment was to study the effects of supplementation of some additives: ruminal
fluid, fresh mud pond, dry mud pond, ruminal fluid + mud ponds, biogas slurry into biogas tanks in different
ratios.  The  experiment  was  arranged  as  randomized  complete  block  design  on  laboratory-scale  model  of
anaerobic fermentation simulated with an addition rate by 5,7, 11,14% (60 days). The experimental study using
bottle glass had volume of 1000mL/bottle, the indicators of the study were monitored 60 days per season (60
days) in 300  C conditions. The results show that the accumulation of biogas and methane is proportional to the
addition rate of biogas water and fresh pond sludge, the addition rate of 14% is higher than the rate of 11; 7 and
5% (P<0.05). However, a mixture of fresh pond mud and supplemented rumen fluid with the addition rate of  7%
and the supplemented rumen fluid at the rate of 5% had the best results. Among the additional additives studied,
biogas slurry had the best results, followed by fresh pond mud, a mixture of fresh pond mud and rumen fluid,
and finally rumen fluid.

Keywords: ruminal fluid, fresh mud pond, dry mud pond, ruminal fluid + mud ponds, wastewater biogas, 
additional, biogas tanks
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