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Li nói ��u 

QCVN 25: 2009/BTNMT do Ban so�n th�o quy chu�n k� thu�t qu�c gia v� ch�t l	
ng n	�c biên so�n, 
T�ng c�c Môi tr�	ng, V� Khoa h
c và Công ngh�, V� Pháp ch� trình duy�t và ��c ban hành theo Thông 
t� s� 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 n�m 2009 c�a B� Tài nguyên và Môi tr�	ng. 
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QUY CHU�N K� THU�T QU�C GIA 

V� N��C TH�I C�A BÃI CHÔN L�P CH�T TH�I R�N 

National Technical Regulation on Wastewater of the Solid Waste Landfill Sites 

1. QUY ��NH CHUNG 

1.1. Ph�m vi �i�u ch�nh 

Quy chu�n này quy �nh n�ng � t�i a cho phép c�a các thông s� ô nhi�m trong n��c th�i c�a bãi 
chôn l�p ch�t th�i r n khi x� vào ngu�n ti�p nh!n. 

1.2. ��i t��ng áp d�ng 

Quy chu�n này áp d�ng �i v�i các t� ch"c, cá nhân nhân liên quan �n ho�t �ng chôn l�p ch�t 
th�i r n. 

1.3. Gi�i thích thu�t ng�   

Trong Quy chu�n này, các thu!t ng# d��i ây ��c hi$u nh� sau: 

1.3.1. Bãi chôn l�p ch�t th�i r�n là �a i$m th%c hi�n x& lý ch�t th�i r n b'ng ph�(ng pháp chôn l�p.  

1.3.2. N	�c th�i ca các bãi chôn l�p ch�t th�i r�n là dung d�ch th�i t) các bãi chôn l�p th�i vào 
ngu�n ti�p nh!n. 

1.3.3. Ngu�n ti�p nh�n n	�c th�i là ngu�n n��c m*t ho*c vùng n��c bi$n ven b	, có m�c ích s& 
d�ng xác �nh, n(i mà n��c th�i c�a bãi chôn l�p ch�t th�i r n ��c x� vào. 

2. QUY ��NH K� THU�T 

2.1. N�ng � t�i a cho phép c�a các thông s� ô nhi�m trong n��c th�i c�a bãi chôn l�p ch�t th�i r n 
khi x� vào ngu�n ti�p nh!n ��c quy �nh trong B�ng 1 d��i ây: 

B�ng 1: N�ng �� t�i �a cho phép c�a các thông s� ô nhi�m trong n� c th�i c�a bãi chôn l!p 
ch!t th�i r"n 

N�ng �� t�i �a cho phép (mg/l) 
STT Thông s� 

A B1  B2 

1 BOD5 (20 oC) 30 100 50 

2 COD 50 400 300 

3 T�ng nit( 15 60 60 

4 Amoni, tính theo N 5 25 25 

Trong ó:  

- C�t A quy �nh n�ng � t�i a cho phép c�a các thông s� ô nhi�m trong n��c th�i c�a bãi chôn l�p 
ch�t th�i r n khi x� vào các ngu�n n��c dùng cho m�c ích c�p n��c sinh ho�t; 

- C�t B1 quy �nh n�ng � t�i a cho phép c�a các thông s� ô nhi�m trong n��c th�i c�a bãi chôn l�p 
ch�t th�i r n ho�t �ng tr��c ngày 01 tháng 01 n�m 2010 khi x� vào các ngu�n n��c không dùng 
cho m�c ích c�p n��c sinh ho�t; 

- C�t B2 quy �nh n�ng � t�i a cho phép c�a các thông s� ô nhi�m trong n��c th�i c�a bãi chôn l�p 
ch�t th�i r n xây d%ng m�i k$ t) ngày 01 tháng 01 n�m 2010 khi x� vào các ngu�n n��c không dùng 
cho m�c ích c�p n��c sinh ho�t.  

2.2. Ngoài 04 thông s� quy �nh t�i B�ng 1, tùy theo yêu c+u và m�c ích ki$m soát ô nhi�m, giá tr� 
c�a các thông s� ô nhi�m khác áp d�ng theo quy �nh c�a QCVN 24: 2009/BTNMT- Quy chu�n k, 
thu!t qu�c gia v- n��c th�i công nghi�p nh�ng không áp d�ng h� s� l�u l��ng/dung tích ngu�n ti�p 
nh!n n��c th�i (Kq) và h� s� theo l�u l��ng ngu�n th�i (Kf) $ tính giá tr� t�i a các thông s� ô nhi�m 
trong n��c th�i c�a bãi chôn l�p ch�t th�i r n (Áp d�ng Cmax = C). 

3. PH�#NG PHÁP XÁC ��NH 

3.1. Ph�(ng pháp xác �nh n�ng � các thông s� ô nhi�m trong n��c th�i bãi chôn l�p ch�t th�i r n 
quy �nh trong Quy chu�n này th%c hi�n theo các tiêu chu�n qu�c gia d��i ây: 

- TCVN 6001-1:2008 Ch�t l��ng n��c - Xác �nh nhu c+u oxy hoá sau n ngày (BODn) – Ph+n 1: 
Ph�(ng pháp pha loãng và c�y có b� sung allylthiourea; 
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- TCVN 6491:1999 (ISO 6060:1989) Ch�t l��ng n��c − Xác �nh nhu c+u oxy hóa h
c (COD); 

- TCVN 6179−1:1996 (ISO 7150−1:1984) Ch�t l��ng n��c − Xác �nh amoni - Ph+n 1: Ph�(ng pháp 
tr c ph� t% �ng; 

- TCVN 5988:1995 (ISO 5664-1984) Ch�t l��ng n��c - Xác �nh amoni - Ph�(ng pháp ch�ng c�t và 
chu�n �; 

- TCVN 6638:2000 Ch�t l��ng n��c - Xác �nh nit( - Vô c( hóa xúc tác sau khi kh& b'ng h�p kim 
Devarda; 

3.2. Khi ch�a có các tiêu chu�n qu�c gia $ xác �nh giá tr� c�a các thông s� ô nhi�m trong n��c th�i 
c�a bãi chôn l�p ch�t th�i r n quy �nh trong quy chu�n này thì áp d�ng tiêu chu�n qu�c t� có � 
chính xác t�(ng �(ng ho*c cao h(n. 

4. T$ CH%C TH&C HI'N 

4.1. Quy chu�n này quy �nh riêng cho n��c th�i c�a bãi chôn l�p ch�t th�i r n và thay th� vi�c áp 
d�ng Tiêu chu�n Vi�t Nam TCVN 5945:2005 v- N��c th�i công nghi�p - Tiêu chu�n th�i ��c ban 
hành kèm theo Quy�t �nh s� 22/2006/Q.-BTNMT ngày 18 tháng 12 n�m 2006 c�a B� tr�/ng B� Tài 
nguyên và Môi tr�	ng v- vi�c b t áp d�ng tiêu chu�n Vi�t Nam v- môi tr�	ng. 

4.2. C( quan qu�n lý nhà n��c v- môi tr�	ng có trách nhi�m h��ng d0n, ki$m tra, giám sát vi�c th%c 
hi�n Quy chu�n này. 

4.3. Tr�	ng h�p các tiêu chu�n qu�c gia v- ph�(ng pháp xác �nh vi�n d0n trong M�c 3.1 c�a Quy 
chu�n này s&a �i, b� sung ho*c thay th� thì áp d�ng theo tiêu chu�n m�i. 


