
Enretech-1 có 2 công dụng: là mất chi phí vận chuyển, có thể kiểm soát hoàn 
chất thấm dầu và đồng thời toàn việc xử lý tại chỗ. 
phân hủy sinh học dầu. Sản 
phẩm có chứa các loại vi sinh 
tồn tại sẵn có trong tự nhiên. 
Khi có nguồn thức ăn là các Cắt miệng bao, rắc bột Enretech-1 phủ lên toàn 
hydrocarbon và độ ẩm thích bộ bề mặt có dầu tràn vãi. Trộn Enretech-1 với 
hợp, các vi sinh này sẽ phát đất bị nhiễm dầu càng đều càng tốt (khoảng 2 
triển nhanh chóng về lượng bao/1m3 đất ô nhiễm). 
và "ăn" dầu, chuyển hóa các 
chất độc hại thành vô hại. Vi Các xơ bông Enretech-1 sẽ hút dầu ngay khi tiếp 
sinh chỉ tồn tại và phát triển xúc, cố định dầu bên trong các xơ bông không 

trong xơ bông của Enretech-1, không thể nuôi cho thoát ra ngoài ngay cả khi để dưới trời mưa, 
cấy phát triển ở môi trường ngoài "chủ" của ngâm dưới nước, phơi dưới trời nắng hay bị 
chúng. Sản phẩm được sản xuất từ nguồn chôn lấp. Đặc tính ưu việt này giúp loại trừ dầu 
nguyên liệu tận dụng lại trong công nghiệp chế lan rộng hay phát tán vào không khí. 
biến bông.

Quá trình phân hủy sinh học dầu (đã bị cô lập) 
bởi vi sinh Enretech diễn ra ngay sau đó. 70 - 
80% lượng dầu hấp thụ 
bị phân hủy sau 2 tháng. 

» Phân hủy hydrocarbon bằng vi sinh tự nhiên Trong điều kiện thích 
có sẵn trong các xơ bông của Enretech-1. hợp, 80% hydrocarbon 

bị phân hủy sau 30 ngày. 
» Không độc hại đối với sức khoẻ con người, Vi sinh Enretech phát 
động thực vật và môi trường. triển tốt nhất khi đất ô 

nhiễm dầu ở điều kiện 
0» Hỗn hợp Enretech-1 & dầu bị hấp thụ là chất nhiệt độ 25-30 C, độ ẩm 

0thải thông thường, có thể chôn lấp như chất thải 40%, pH 6-8. Khi nhiệt độ dưới 15 C hay trên 
0không nguy hại do đạt các tiêu chuẩn an toàn 40 C, vi sinh ngừng hoạt động và phát triển. 

của Bộ môi trường Mỹ (USA EPA TCLP 1311, 
9095A & 9096). Thời gian hydrocarbon bị phân hủy hoàn toàn 

nhanh hơn rất nhiều so với thời gian xơ bông 
» Ðơn giản và an toàn khi sử dụng, không cần Enretech tự phân hủy nên không gây nguy hại
chuyên gia hay huấn luyện đặc biệt. cho môi trường. 

Ðối với việc xử lý tầng đất nhiễm dầu có độ sâu 
tới 0,5 mét, có thể trộn đều Enretech-1 với đất 

Enretech-1 được sử dụng cho ứng cứu khẩn bằng máy bừa. Nếu sâu hơn nữa thì phải sử 
cấp các sự cố tràn dầu trên đất, xử lý tại chỗ đất dụng các thiết bị đào đất đến hết tầng ô nhiễm 
cát bị nhiễm dầu. để trộn hoặc đánh luống. 

Khi việc thu gom dầu tràn bằng các biện pháp cơ Các sự cố ô nhiễm dầu có thể rất khác nhau, do 
học (phao quây, bơm hút, tấm thấm...) không vậy cần tư vấn của Nhà cung cấp để xác định 
thể thực hiện được ở trên/trong đất, bờ sông, bờ đúng lượng chất thấm sử dụng và cách xử lý. 
biển, các dải đá... bị nhiễm dầu thì Enretech-1 là Cách bảo quản sản phẩm như đối với hạt giống, 
giải pháp xử lý hiệu quả, kinh tế nhất và triệt để không hạn chế thời hạn sử dụng. Giữ sản phẩm 
nhất. khô ráo trước khi dùng. 

Enretech-1 là giải pháp hiệu quả và kinh tế cho 
xử lý tại chỗ bùn cặn nhiễm dầu phát sinh từ việc 
xúc rửa vệ sinh các bồn chứa xăng dầu với Code: 010
lượng không thường xuyên và rải rác. Không Loại bao: 10kg

Đặc tính sản phẩm

Phạm vi sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

Đóng gói

ENRETECH-1 : Chất thấm và phân hủy sinh học dầu

Sản phẩm Enretech đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép lưu hành, sử dụng 
cho ứng phó sự cố tràn dầu và xử lý ô nhiễm dầu theo Thông tư số 19/2010/TT-BTNMT (ngày 12/10/2010)
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Xử lý đất/cát nhiễm dầu do sự cố dầu tràn từ ngoài biển xâm nhập vào bờ

Xử lý sự cố dầu diesel tràn và ngấm xuống đất

Xử lý dầu máy và diesel tràn và ngấm xuống đất sau sự cố đổ tàu

Xử lý sự cố dầu tràn sau tai nạn giao thông

Xử lý bùn cặn nhiễm dầu phát sinh từ việc xúc rửa bồn chứa

Sự cố va đâm giữa hai tàu Farmosa One và Petrolimex-1 tại Vịnh Giành Rái ngày 07/09/2001 làm 800 tấn dầu DO tràn ra biển, xâm nhập vào bờ. Cát biển bãi tắm tại khu vực 
Bãi Trước (Vũng Tàu) bị nhiễm dầu nghiêm trọng. Lượng dầu DO còn tích tụ  đáng kể trong cát suốt thời gian dài tiếp theo mặc dù trên bề mặt cát không nhìn thấy váng dầu.

Rắc lên khu vực cát bị ô nhiễm. Dùng máy cày trộn xới để đảm bảo khả năng tiếp xúc tốt nhất giữa Enretech với cát nhiễm dầu. (Ảnh chụp ngày 12/09/2001).

Kết quả: Dầu nhiễm trong cát bị hút và cô lập hoàn toàn, trả lại môi trường sống an toàn cho các loại sinh vật sống dưới cát. Quá trình phân hủy sinh học dầu ô nhiễm bởi vi 
sinh cũng bắt đầu và kết thúc sau 1 tháng. 

Để so sánh, hãy quan sát ảnh chụp khu vực cát nhiễm dầu được xử lý: Dã tràng đùn cát lên dầy đặc, và khu vực không được xử lý: Sau 1 tháng, mặt cát vẫn phẳng, không thấy 
dấu hiệu sự sống của các sinh vật dưới cát khôi phục trở lại. Trong cát vẫn còn dầu. (Ảnh chụp ngày 11/10/2001).

Enretech   

2000L dầu DO tràn ra khoảng đất với diện tích 58 m2, ngấm  sâu 1.2m. Sử dụng máy xúc đào đến hết lớp đất nhiễm dầu,  trộn với chất thấm Enretech-1. Sau đó đổ đất nhiễm 
dầu đã trộn đều với Enretech-1. Đất ô nhiễm không còn mùi dầu ngay sau khi trộn đều với Enretech-1. Sau 4 tuần cỏ đã bắt đầu mọc trở lại. 

Dầu tràn và ngấm xuống đất sau sự số tai nạn giao thông. Do dầu chưa kịp ngấm sâu nên việc xử lý chỉ đơn giản bằng cách dùng cuốc xẻng, bồ cào để trộn đất/cỏ nhiễm dầu 
với Enretech. Sau 1 tháng có thể  thấy cỏ tại khu vực đã xử lý mọc  tốt hơn khu vực xung quanh. 

Đầu máy xe lửa bị lật gây ra sự cố dầu máy và diesel tràn  ngấm xuống nền đường ray. Enretech-1 được rắc đều lên khu vực ô nhiễm. Tưới nước để Enretech có thể thâm 
nhập  sâu xuống dưới. Sau 4 tháng không còn dấu hiệu của dầu.

Xử lý bùn cặn nhiễm dầu qui mô lớn và tập trung tại AusstraliaXử lý bùn cặn nhiễm dầu tại Việt Nam: Với lượng nhỏ, rải rác - xử lý tại chỗ, chỉ cần dụng cụ đơn giản 
(cuốc, xẻng, bồ cào). Sau 3 - 4 tháng cặn dầu chuyển thành chất thải thông thường. Một số chỉ tiêu 
hydrocarbon giảm xuống dưới 4 lần so với qui chuẩn QCVN 07:2009.
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