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TÓM TẮT  

Vấn đề ô nhiễm môi trường do dầu và các sản phẩm của nó gây ra đã và đang ở mức báo động vì dầu thường 

có độc tính cao và tương đối bền vững trong môi trường. Để giải quyết vấn đề trên, các biện pháp sinh học được 

xem là một những cách thức xử lý triệt để, thân thiện với môi trường và có chi phí thấp. Trong nghiên cứu này, các 

chủng vi khuẩn tạo màng sinh học có khả năng phân hủy/chuyển hóa các thành phần có trong dầu mỏ đã được lựa 

chọn để bước đầu tạo chế phẩm với chất mang là than sinh học nhằm ứng dụng trong xử lý ô nhiễm dầu. Các 

phương pháp nghiên cứu vi sinh vật truyền thống như sàng lọc, đánh giá khả năng tạo màng sinh học, đánh giá mật 

độ vi sinh và xác định hàm lượng dầu tổng số còn lại theo TCVN 4582-88 đã được sử dụng. Kết quả, đã sàng lọc 

được bốn chủng vi khuẩn gồm Acinetobacter baumannii QN01, Rhizobium sp. DG2, Rhodococcus sp. BN5 và 

Stenotophomonas maltophilia QNG02. Đã xác định được nhiệt độ lên men phù hợp là 40C và độ ẩm của chế phẩm 

là 40%. Chế phẩm tạo thành đã cho thấy hiệu quả loại bỏ dầu diesel lên tới 99% sau 7 ngày nuôi cấy với nồng độ 

dầu ban đầu là 10 g/kg đất. 

Từ khóa: Lên men, màng sinh học, nước thải nhiễm dầu, phân hủy sinh học, than sinh học. 

An Initial Study on oil Pollution Removal Product  
using Biofilm Forming Bacteria Attached on Husk Biochar 

ABSTRACT 

Oil contaminants create remarkably environmental pollution problems because they have high toxicity and are 

recalcitrant to the environment. Bioremediation is an attractive alternative of utilizing bacteria to remove oil contaminants. 

In the present study, bacterial strains producing biofilm capable of degrading oil contaminants/ components were 

screened and some fermentation conditions with rice husk biochar as carrier to produce biodegradation product to 

remove oil contaminants were tested. Several microbial traditional methods such as screening, biofilm formation, 

fermentation, microbe denstity and total oil removal by TCVN 4582-88 were conducted. As the results, four biofilm 

forming bacterial strains highly capable of degrading and metabolizing hydrocarbon compounds were selected, i.e. 

Acinetobacter baumannii QN01, Rhizobium sp. DG2, Rhodococcus sp. BN5 and Stenotophomonas maltophilia QNG02. 

Fermentation on husk biochar to produce oil degrader product showed that suitable fermentation temperature was 40C 

and the product moisture was 40%. The product exhibited high removal efficiency (99%) for diesel oil contaminants after 

7 day-incubation at the initial concentration of 10g/kg oil polluted soil. 

Keywords: Biochar, biofilm, biodegradation, fermentation, oil polluted waste water. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Hiện nay trên thế giới, ngành công nghiệp 

khai thác và chế biến dæu đang là ngành mang 

läi lợi ích kinh tế - xã hội rçt lớn. Cùng với sự 

phát triển không ngÿng cûa ngành này, vçn đề 
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ô nhiễm môi trþờng do dæu và các sân phèm cûa 

nò gåy ra đang ở mức báo động. Cý thể là, đçt 

và nþớc nhiễm dæu do hai nguyên nhân: tÿ khu 

vực kho chứa bao gồm các hoät động nhþ súc 

rửa, làm mát bồn chứa, vệ sinh máy móc và 

thiết bð làm rơi vãi xëng dæu xuống nguồn đçt 

và nþớc, nþớc mþa chây tràn qua khu vực kho…, 

hoặc tÿ khu vực câng tiếp nhên bao gồm các 

hoät động nhþ nþớc dìn tàu, nþớc vệ sinh tàu, 

nþớc ống dén dæu (khi kéo tÿ biển lên boong), rò 

rî trên đþờng ống dén dæu tÿ tàu về kho chứa... 

Dæu thþờng chứa hàng ngàn phân tử khác 

nhau, nhþng phæn lớn là hydrocarbon no có số 

carbon tÿ 2 đến 26 và hydrocarbon thơm nhþ 

hydrocarbon (HC) đa vñng, phenol, benzen... 

Hàm lþợng thành phæn HC thơm cò trong đçt 

nhiễm dæu thþờng dao động tÿ 100-150ppm 

(Inyang & Dickenson, 2015; Kong & cs., 2011). 

Dæu thþờng cò độc tính cao và tþơng đối bền 

vững trong môi trþờng. Độc tính và tác động cûa 

dæu đến hệ sinh thái không giống nhau mà phý 

thuộc vào loäi dæu (Meliani & Bensoltane, 

2014). Để giâi quyết vçn đề trên, các quy trình 

xử lý đã đþợc áp dýng nhþ vêt lý, hóa học, sinh 

học... Trong đò, quy trình sinh học là một trong 

những quy trình xử lý triệt để, thân thiện với 

môi trþờng và có chi phí thçp. Trong số các quy 

trình phân hûy sinh học, màng sinh học là một 

trong những quy trình xử lý ô nhiễm dæu hiệu 

quâ, chi phí thçp, nên tÿ låu đã đþợc nhiều nþớc 

trên thế giới quan tâm nghiên cứu và ứng dýng. 

Bên cänh đò, để tëng cþờng hiệu quâ xử lý ô 

nhiễm dæu và có thể dễ dàng áp dýng trong các 

điều kiện đða hình khác nhau, việc sử dýng chçt 

mang làm giá thể cho vi sinh vêt täo màng sinh 

học gín lên đã và đang đþợc ứng dýng rộng rãi. 

Trong số các chçt mang này, than sinh học 

(biochar) đþợc xem là chçt mang tiềm nëng 

trong xử lý môi trþờng cüng nhþ xử lý ô nhiễm 

đçt và nþớc nhiễm dæu do có chi phí thçp, đa 

däng và khâ nëng hçp thý tþơng đối tốt hơn 

than hoät tính (Kearns & cs., 2014). Biochar là 

chçt xốp có các gốc carbon và có nguồn gốc tÿ 

quá trình nhiệt phân sinh khối các loäi chçt 

thâi, xác động, thực vêt,… dþới điều kiện hän 

chế oxy hoặc không có oxy (Ahmad & cs., 2014).  

Cho tới nay, đã cò nhiều công bố trên thế 

giới về khâ nëng hçp thý hợp chçt hydrocarbon 

dæu mó cò trong đçt và nþớc nhiễm dæu bởi 

biochar. Chîng hän nhþ biochar đã đþợc chứng 

minh có khâ nëng ứng dýng trong xử lý một số 

hợp chçt khó phân hûy nhþ naphthalene (Chen 

& Chen, 2009), phenanthrene (Kong & cs., 

2011), PAH (Beesley & cs., 2010), pyrene (Hale 

& cs., 2011). Đối với đçt nhiễm dæu, việc sử 

dýng biochar đã đþợc chứng minh có nhiều lợi 

thế nhþ rút ngín thời gian và dễ dàng thích 

nghi với nhiều loäi hình không gian cüng nhþ 

tính chçt phức täp cûa đçt và chçt ô nhiễm có 

trong môi trþờng. Hiện chþa cò nhiều công bố về 

sử dýng biochar làm chçt mang cho vi khuèn 

täo màng sinh học để tëng hiệu quâ xử lý đçt 

nhiễm dæu. Do đò, trong nghiên cứu này, chúng 

tôi têp trung vào việc sàng lọc các chûng vi 

khuèn täo màng sinh học có khâ nëng phån 

hûy/chuyển hóa các thành phæn có trong dæu mó 

và bþớc đæu nghiên cứu một số điều kiện lên 

men cùng chçt mang là than sinh học để täo chế 

phèm xử lý ô nhiễm dæu. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Các chûng vi khuèn täo màng sinh học có khâ 

nëng phån hûy thành phæn hydrocarbon (HC) dæu 

mó lçy tÿ Bộ sþu têp cûa Phòng Công nghệ sinh 

học môi trþờng, Viện Công nghệ sinh học. 

Biochar tÿ trçu cò màu đen, kích thþớc:  

1 × 3 × 0,5 (mm), độ èm dþới 10%, đþợc nhiệt 

hóa ở nhiệt độ 480-530C, có diện tích bề mặt 

đặc hiệu là 1,5 m2/g, hàm lþợng tro 42% và một 

lþợng lớn các nhóm C-O, ví dý phenolic, 

hydroxyl và các gốc ether. 

 Hóa chçt: Các môi trþờng nuôi cçy sử dýng 

trong nghiên cứu đþợc bán trên thð trþờng nhþ 

LB (10g Tryptone+ 5g cao nçm men + 10g 

NaCl), NB (5g NaCl + 5g pepton + 1,5g cao nçm 

men. Các hóa chçt sử dýng đều là hóa chçt cûa 

các hãng Sigma, Merk (Đức). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Đánh giá khả năng tạo biofilm của 

chủng vi khuẩn 

Các chûng vi sinh vêt đþợc đánh giá khâ 

nëng täo biofilm theo mô tâ cûa Morikawa & cs. 

(2006) và O’Toole & Kolter (1998). 
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2.2.2. Kiểm tra tính đối kháng của các 

chủng vi khuẩn lựa chọn 

Chuèn bð đïa petri và môi trþờng MPA 

thäch, tiến hành cçy các chûng giống lên đïa 

petri sao cho chúng cít nhau tÿng cặp một. Sau 

khi cçy xong, tiến hành nuôi ở 37C đối với vi 

khuèn trong vòng 24 giờ. Sau 24 giờ nuôi cçy, 

nếu các chûng có sự đối kháng nhau thì väch 

cçy sẽ bð gián đoän täi các vð trí giao nhau cûa 

chúng (Nguyễn Lån Düng, 1981).  

2.2.3. Nghiên cứu một số điều kiện lên men 

của các vi khuẩn tạo biofilm trên biochar 

có nguồn gốc từ trấu 

Bþớc 1: Xử lý sơ bộ biochar: biochar trþớc 

khi sử dýng đþợc khử trùng þớt ở 121C trong 

30 phút để loäi bó các vi sinh vêt ngoäi lai, täo 

biofilm trên vêt liệu mang biochar.  

Bþớc 2: Xác đðnh nhiệt độ lên men phù hợp 

bìng cách nhân nuôi các chûng vi khuèn lựa 

chọn qua đêm trong môi trþờng LB, nhìm làm 

tþơi mới sinh khối; sau đò đþợc nuôi líc trong 

bình tam giác có thể tích 500ml chứa môi trþờng 

LB. Ly tâm thu sinh khối ở tốc độ 150rpm trong 

10 phút và pha loãng trở läi để đät tới sinh khối 

108 CFU/ml. Sau 24h nuôi, bổ sung 100g biochar 

vào 100ml môi trþờng LB và 10ml hỗn hợp 

giống (tî lệ 1:1:1:1). Cho hỗn hợp vào các tû nuôi 

cçy có nhiệt độ khác nhau nhþ 30, 35, 40 và 

45C. Sau 24, 48 và 72 giờ lên men, méu đþợc 

lçy ra, đánh giá mêt độ tế bào bìng phþơng 

pháp đếm số lþợng khuèn läc (CFU/ml) và đánh 

giá hiệu quâ phân huỷ dæu DO, tÿ đò tìm ra các 

điều kiện lên men thích hợp nhçt cho việc täo 

chế phèm. 

Bþớc 3 : Xác đðnh độ èm cûa chế phèm phù 

hợp bìng cách nhân nuôi các chûng vi khuèn 

lựa chọn qua đêm trong môi trþờng LB, nhìm 

làm mới chûng, sau đò nuôi líc trên bình tam 

giác có thể tích 500ml chứa môi trþờng LB. Ly 

tâm thu sinh khối ở tốc độ 150rpm trong 10 

phút và pha loãng trở läi để đät tới sinh khối  

108 CFU/ml. Sau 24h, bổ sung 100g biochar vào 

0, 100, 150 và 200ml môi trþờng LB và 10ml 

hỗn hợp giống (tî lệ 1:1:1:1).  

Độ èm cûa chế phèm đþợc xác đðnh nhþ sau: 

V1 = C2 – C1  

Trong đò, V1 là lþợng nþớc có trong chế 

phèm sau khi sçy; C2 là lþợng chế phèm trþớc 

khi sçy và đïa dùng để đựng chế phèm; C1 là 

lþợng chế phèm sau khi sçy và đïa dùng để 

đựng chế phèm. 

V2 = C1 – trọng lþợng đïa 

Trong đò, V2 là Chế phèm khô sau khi sçy. 

Độ èm = 
V1 

× 100% 

V2 

Kiểm tra mêt độ và hiệu quâ phân huỷ dæu 

DO cûa chế phèm ở các độ èm đò. 

2.2.4. Đánh giá mật độ tế bào trong chế phẩm 

và khả năng phân hủy dầu của chế phẩm 

a. Đánh giá mật độ tế bào vi khuẩn trong  

chế phẩm 

Mêt độ tế bào vi khuèn trong chế phèm ở các 

độ èm, nhiệt độ và thời gian lên men khác nhau 

đþợc xác đðnh bìng phþơng pháp đếm số lþợng 

khuèn läc (CFU/g) (colony forming unit/g).  

Cý thể nhþ sau: 

Một gram chế phèm đþợc hòa trong 9ml 

nþớc muối sinh lý, líc méu tÿ 1-2 giờ ở nhiệt độ 

lên men tốt nhçt. Hút 0,5ml méu hòa trong 

4,5ml nþớc muối sinh lý. Méu đþợc pha loãng tới 

hän và lặp läi mỗi độ pha loãng 3 læn. Sau khi 

pha loã ng tới hän, hút 0,1ml tÿ các nồng độ pha 

loãng vào đïa môi trþờng MPA thäch đã đþợc 

chuèn bð trþớc và tiến hành cçy gät. Các đïa sau 

khi đþợc cçy chûng vi khuèn đþợc bao gói cèn 

thên và nuôi ở tû çm đến khi khuèn läc phát 

triển. Tiến hành đếm số lþợng khuèn läc ở nồng 

độ pha loãng cao nhçt cao nhçt sau đò dựa vào 

công thức tính chî số khuèn läc (CFU/g) nhþ sau: 

CFU/g = X × 10 × 10n × 10 = X × 10(n + 2) 

Trong đò, X là số khuèn läc đếm đþợc; 10 là 

độ pha loãng 10 læn; n là số læn pha loãng; 10 là 

100 µl/1ml. 

Mỗi thí nghiệm đều đþợc lặp läi 3 læn. 

b. Phân tích hiệu suất phân hủy dầu diesel của 

chế phẩm tạo thành 

Chế phèm täo thành đþợc đánh giá khâ 

nëng phån hûy dæu diesel (DO) bìng phþơng 

pháp phân tích khối lþợng theo tiêu chuèn 
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TCVN 4582-88. Thêm 100g chế phèm (trþớc và 

sau khi xử lý dæu diesel) vào dung môi 

chloroform, sau khi hòa tan trong chloroform thì 

líc nhẹ (khoâng 10 phút) cho dæu tan hoàn toàn 

(quá trình chiết đþợc tiến hành 3 læn). Khi đò 

dæu và dung môi sẽ tách làm hai lớp, dùng 

phiễu chiết bó phæn dung môi ở dþới đi. Phæn 

dðch hòa tan còn läi đþợc cô bay hơi bìng bếp 

cách cát cho tới cän và cân khối lþợng, ta sẽ thu 

đþợc khối lþợng cûa lþợng dæu cò trong lþợng 

chế phèm đò. Tùy vào điều kiện cý thể, các 

chþơng trình chäy để phân tích méu sẽ có 

những thay đổi cho phù hợp.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khâ năng tạo màng sinh học của các 

chủng vi khuẩn lựa chọn 

Chín chûng vi khuèn täo màng sinh học có 

khâ nëng phån hûy thành phæn hydrocarbon 

(HC) dæu mó lçy tÿ Bộ sþu têp cûa Phòng Công 

nghệ sinh học môi trþờng, Viện Công nghệ sinh 

học đã đþợc sàng lọc để lựa chọn những chûng 

täo màng cao nhçt (Hình 1). Chûng 

Acinetobacter calcoaceticus P23 đþợc cung cçp 

bởi GS. Morikawa (Trþờng Đäi học Hokkaido, 

Nhêt Bân) là một chûng có khâ nëng täo màng 

sinh học tốt, đã đþợc sử dýng làm đối chứng 

dþơng. Đối chứng âm là ống thí nghiệm không 

có vi sinh vêt. Kết quâ theo dõi khâ nëng täo 

màng sinh học täi các thời điểm 24, 48 và 72h 

đã đþợc thể hiện trên hình 1. 

Kết quâ trên hình 1 cho thçy, so với chûng 

đối chứng dþơng Acinetobacter calcoaceticus 

P23, câ 9 chûng lựa chọn đều có khâ nëng täo 

màng tốt hơn. Đặc biệt, sau 72h, khâ nëng täo 

màng sinh học cûa chûng Rhodococcus BN5 

không bð giâm, trong khi màng sinh học cûa các 

chûng còn läi và chûng P23 đều giâm đi sau 72h 

nuôi cçy, tuy nhiên, lþợng giâm đi là không 

đáng kể. Trong số 9 chûng này, 2 chûng DG25 

và B6 có khâ nëng täo màng sinh học không tốt 

bìng 7 chûng còn läi. Do đò, 7 chûng này sẽ 

đþợc sử dýng trong những nghiên cứu tiếp theo. 

Nghiên cứu cûa Shimada & cs. (2012) cüng chî 

ra rìng các chi Pseudomonas, Rhodococcus là 

các chi có khâ nëng täo màng sinh học tốt. Đặc 

biệt, chûng P. stutzeri T102 cñn đþợc chứng 

minh là có khâ nëng täo màng sinh học tốt sau 

120h nuôi cçy (Shimada & cs., 2012). Vì vêy, có 

thể nói rìng các chûng đþợc lựa chọn là phù hợp 

cho các nghiên cứu tiếp theo. 

3.2. Khâ năng đối kháng lẫn nhau của các 

vi khuẩn lựa chọn 

Hình 2 và bâng 1 cho thçy, chûng VTD8, 

BQN21 và DGP2 đối kháng với câ hai chûng 

QN01 và QNG02; các chûng còn läi không có sự 

đối kháng lén nhau. Do đò, 4 chûng QN01, 

QNG02, BN5 và DG2 đþợc sử dýng cho những 

nghiên cứu tiếp theo. Theo các kết quâ kế thÿa tÿ 

các nghiên cứu trþớc đò cûa nhóm tác giâ, 4 chûng 

này đã đþợc đðnh tên là: Acinetobacter baumannii 

QN01, Rhizobium sp. DG2, Rhodococcus sp. BN5 

và Stenotophomonas maltophilia QNG02. 

 

Hình 1. Khâ năng tạo biofilm của các chủng vi khuẩn 
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Hình 2. Sự đối kháng nhau của các chủng vi sinh vật lựa chọn 

Bâng 1. Tính đối kháng của 7 chủng vi khuẩn 

 BN5 BQN21 QNG02 VTD8 QN01  DGP2 DG2 

BN5  + + + +  + + 

BQN21 +  - + -  + + 

QNG02 + -  - +  - + 

VTD8 + + -  -  + + 

QN01 + - + -   - + 

DGP2 + + - + -   + 

DG2 + + + + +  +  

Ghi chú: +: Các chủng không đối kháng nhau; -: Các chủng đối kháng nhau.  

 

Hình 3. Các mẫu chế phẩm được lên men ở các nhiệt độ khác nhau 

3.3. Xác định nhiệt độ lên men tạo chế 

phẩm xử lý ô nhiễm dầu 

3.3.1. Lên men ở các nhiệt độ khác nhau 

Sau quá trình lên men ở các nhiệt độ khác 

nhau, mêt độ tế bào cûa các chûng trong chế 

phèm đã đþợc xác đðnh. Mêt độ tế bào trung 

bình đät læn lþợt là 25 × 109; 41 × 109; 55 × 1010 

và 35 × 109 (CFU/g), tþơng ứng với các nhiệt độ 

lên men là 30, 35, 40 và 45C. Nhþ vêy, có thể 

thçy, mêt độ tế bào cûa các méu đều đät trên 

109 (CFU/g) tuy nhiên, ở nhiệt độ lên men 40C 

30
o
C 35C 

40C 45C 
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mêt độ đät đþợc là cao nhçt. Để xác đðnh nhiệt 

độ lên men nào phù hợp nhçt, cæn đánh giá hiệu 

quâ phân huỷ dæu cûa các méu chế phèm này. 

3.3.2. Đánh giá khả năng loại bỏ DO của 

các chế phẩm biochar tạo thành 

Kết quâ trên hình 4 cho thçy, méu đþợc sçy ở 

40C cho hiệu suçt phân huỷ dæu DO là cao nhçt 

(99%). Các méu chế phèm sçy ở các nhiệt độ khác 

chî đät hơn 75%. Do đò, nhiệt độ lên men ở 40C 

đã đþợc lựa chọn cho các nghiên cứu tiếp theo. 

3.4. Xác định độ ẩm lên men tạo chế phẩm 

xử lý ô nhiễm dầu 

3.4.1. Lên men ở các độ ẩm khác nhau 

Sau quá trình lên men với các độ èm khác 

nhau này, mêt độ tế bào cûa các chûng trong 

chế phèm đã đþợc xác đðnh. Mêt độ tế bào trung 

bình đät læn lþợt là 85 × 109; 46 × 1010; 81 × 1010 

và 59 × 1010 (CFU/g), tþơng ứng với các độ èm 

lên men là 28,09; 35,13; 40 và 52,95%. Nhþ vêy, 

có thể thçy, mêt độ tế bào cûa các méu đều đät 

trên 109 (CFU/g) tuy nhiên, độ èm lên men 40% 

mêt độ đät đþợc là cao nhçt. Để xác đðnh độ èm 

nào phù hợp nhçt, cæn đánh giá hiệu quâ phân 

huỷ dæu cûa các méu chế phèm này. Các chế 

phèm täo thành đþợc sử dýng để đánh giá khâ 

nëng phån hûy, chuyển hóa dæu DO. Chế phèm 

cò độ èm phù hợp nhçt sẽ đþợc sử dýng cho các 

nghiên cứu tiếp theo. 

3.4.2. Đánh giá khả năng loại bỏ DO của 

các chế phẩm biochar tạo thành 

Kết quâ trên hình 5 cho thçy, chế phèm méu 

số 3, cò độ èm 40% cho hiệu quâ phân hûy dæu 

cao nhçt (99%). Các méu 1, 2 và 4 đều đät hiệu 

suçt hơn 94%. Méu đối chứng chçt mang thể hiện 

khâ nëng hçp phý dæu cûa chçt mang biochar lựa 

chọn. Kết quâ này có thể giâi thích là do mêt độ vi 

sinh vêt ở méu cò độ èm 40% là cao nhçt, nên 

hiệu quâ xử lý cüng sẽ cao hơn các méu khác. 

 

Ghi chú: Kí hiệu mẫu 30C, 35C, 40C và 45oC là các mẫu đã được lên men ở các nhiệt độ tương ứng với kí hiệu đó. 

Hình 4. Khâ năng phân hủy dầu DO của các chế phẩm  

sau 7 ngày nuôi cấy với hàm lượng dầu DO ban đầu là 10 g/kg 

Bâng 2. Các độ ẩm khác nhau của chế phẩm thu được sau sấy tại 40C 

 
Trước sấy  

(cả đĩa) (g) - C2 
Sau sấy 

(cả đĩa) (g) - C1 
Trọng lượng 

đĩa (g) - 
Khối lượng nước 
trong CP (g) - V1 

Khối lượng CP 
khô (g) - V2 

Độ ẩm 
(%) 

Mẫu 1 (10% giống) 42 41 37,44 1 3.56 28,09 

Mẫu 2 (bổ sung 100ml môi 
trường và 10% giống) 

47 44 35,46 3 8.54 35,13 

Mẫu 3 (bổ sung 150ml môi 
trường và 10% giống) 

46 43,66 37,81 2.34 5,85 40,00 

Mẫu 4 (bổ sung 200ml môi 
trường và 10% giống) 

60 53 39,78 7 13,22 52,95 

Mẫu 30C Mẫu 35C Mẫu 40C Mẫu 45C 
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Ghi chú: Mẫu 1, 2, 3 và 4 tương ứng với các độ ẩm là 28,09; 35,13; 40 và 52,95%. 

Hình 5. Khâ năng phân hủy dầu DO của các chế phẩm  

sau 7 ngày nuôi cấy với hàm lượng dầu DO ban đầu là 10 g/kg 

Liang & cs. (2009) đã chứng minh khi sử 

dýng carbon hoät tính và zeolite làm chçt mang 

cho các vi sinh vêt täo màng sinh học thì hiệu 

quâ phân hûy dæu thô ở đçt nhiễm dæu tëng lên 

đáng kể. Cý thể, ở däng có chçt mang, hiệu suçt 

phân hûy đät 48,89%, trong khi để tự phân hûy 

trong tự nhiên là 13% (natural attention), còn 

thí nghiệm có bổ sung dinh dþỡng 

(biostimulation) và để tự phân hûy đät 26,3%; 

và bổ sung vi sinh vêt ở däng tế bào tự do vào 

vùng bð ô nhiễm (bioaugmentation) thì hiệu 

suçt phân hûy là 37,4% sau 3 ngày nuôi cçy với 

800g đçt nhiễm dæu (hàm lþợng dæu trong đçt 

là 49,81 mg/g). 

Alessandrello & cs. (2017) đã chứng minh 

hai chûng Pseudomonas monteilii P26 và 

Gordonia sp. H19 täo màng sinh học trên vêt 

liệu mang mút xốp có khâ nëng loäi bó 75% hàm 

lþợng dæu thô (0,1 g/g) sau 7 ngày nuôi cçy ở 

30C. Tuy nhiên, cho tới nay chþa cò nhiều công 

bố về việc sử dýng biochar để xử lý đçt nhiễm 

dæu. Do vêy, méu chế phèm số 3, cò độ èm 40% 

sẽ đþợc sử dýng cho các nghiên cứu tiếp theo. 

Nhþ vêy, có thể thçy rìng, việc sử dýng các phế 

phý phèm nông nghiệp để täo biochar làm chçt 

mang cho các vi sinh vêt täo màng sinh học vÿa 

giâi quyết đþợc vçn đề gây ô nhiễm môi trþờng 

bởi các phế phý phèm này, vÿa tëng cþờng khâ 

nëng hçp thý và loäi bó các chçt gây ô nhiễm 

khác trong môi trþờng. Đồng thời, đåy đþợc xem 

là giâi pháp có hiệu quâ kinh tế và thân thiện 

với môi trþờng. 

Tuy nhiên, hiện chþa cò nhiều công bố ở 

Việt Nam về việc sử dýng biochar tÿ trçu, một 

loäi phế phý phèm nông nghiệp rçt phổ biến ở 

nþớc ta, làm chçt mang cho các vi sinh vêt täo 

màng sinh học nhìm tëng cþờng khâ nëng loäi 

bó dæu DO nói riêng và các thành phæn 

hydrocarbon dæu mó nói chung. Do vêy, nghiên 

cứu này sẽ góp phæn đþa ra giâi pháp giâi quyết 

bài toán môi trþờng do phế phý phèm nông 

nghiệp gåy ra, đồng thời có thể xử lý ô nhiễm do 

dæu mó và các thành phæn dæu mó. 

4. KẾT LUẬN  

Đã sàng lọc đþợc 4 chûng vi khuèn là 

Acinetobacter baumannii QN01, Rhizobium sp. 

DG2, Rhodococcus sp. BN5 và Stenotophomonas 

maltophilia QNG02 täo biofilm tốt, có khâ nëng 

phân huỷ các thành phæn dæu mó với hiệu suçt 

cao (lên đến 99%) và không đối kháng lén nhau. 

Tÿ các chûng này đã bþớc đæu xác đðnh đþợc 

nhiệt độ lên men täo chế phèm là 40C và độ èm 

phù hợp nhçt là 40%.  
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