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V"t li#u

S$i c% &'nh

V!i Cleartec® Biotextil và BioCurlz, T"p #oàn Jäger t"p 

trung #$u t% trong l&nh v'c công ngh( x) l* n%!c th+i.

Nh,ng l-i th. n/i b"t c0a c1u trúc b2 m3t c4ng nh% s' 

linh ho5t, v"t li(u t6ng tr%7ng d5ng s-i #ã #%-c ki8m 

nghi(m t9 tr%!c trong l&nh v'c x) l* n%!c th+i.

Cleartec® Biotextile #%-c làm t9 Polypropylene (PP), #%-c 

s) d:ng nh% v"t li(u mang vi sinh v"t trong các h( th;ng x) 

l* n%!c th+i #ô th< và công nghi(p c4ng nh% các =ng d:ng 

#3c bi(t khác. BioCurlz là s' k.t h-p #3c bi(t c0a Polypro-

pylene (PP) và Polyvinylidenchlorid (PVdC).

Các s-i t6ng tr%7ng có #> thô b2 m3t cao, t5o ra môi tr%?ng 

r1t l* t%7ng #8 các vi sinh v"t bám vào. Ngoài ra, b2 m3t 

riêng l!n giúp vi sinh bám dính nhi2u h@n.

V"t li#u
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M"t #> dãy t6ng tr%7ng cao xen kA các vùng có c1u trúc 
th%a h@n trong thi.t k.. Theo tiêu chuBn, m>t t1m Cleart-
ec® Biotextil bao gCm 16 dãy t6ng tr%7ng v!i vòng #an 
#3c bi(t làm t9 s-i t/ng h-p 7 c+ hai m3t và có chi2u r>ng 
0,96 m.

M>t t1m Cleartec® BioCurlz bao gCm sáu dây v!i thanh 
c; #<nh làm bDng nh'a #%-c gia c; bDng kim lo5i. Vô s; 
s-i vòng xoEn #%-c d(t xung quanh m>t s-i dây, t5o m>t 
c1u trúc ba chi2u. BioCurlz có kích th%!c tùy chFn.

C1u trúc này #em l5i nh,ng #i2u ki(n sinh tr%7ng l* 
t%7ng cho sinh kh;i và oxy #%-c cung c1p t;i %u.

Màng sinh hFc #%-c coi là nguyên mGu c0a s' s;ng và 
bao gCm s' tích t: c0a nhi2u lo5i vi khuBn khác nhau. 
Trong x) l* n%!c th+i bDng ph%@ng pháp sinh hFc, màng 
sinh hFc #%-c s) d:ng bDng nhi2u hình th=c: bùn ho5t 
tính trôi l@ l)ng ho3c c; #<nh trên m>t v"t li(u mang nh1t 
#<nh.

Các vi sinh v"t s) d:ng các ch1t gây ô nhiHm t9 n%!c th+i 
làm ch1t dinh d%Ing cho s' trao #/i ch1t và n6ng l%-ng 
c0a chúng. BDng cách này, chúng góp ph$n làm gi+m 
#áng k8 các ch1t ô nhiHm trong n%!c th+i.
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T(ng tr)*ng sinh h+c
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Ch,c n(ng và quy trình

V!t li"u mang )$6c s7 d-ng k8t h6p v9i sinh kh%i l- 
l.ng (8). Các d/i t(ng tr)*ng (1) )$6c d"t v9i các nút 

th:t, )0m b0o m;t môi tr$1ng s'ng l< t$%ng do di"n tích 

b= m/t bên trong các d0i t#ng tr$%ng r>t cao. C?ng vì th8 

mà ); bám c@a vi sinh v!t c?ng t#ng lên r>t nhi=u.

Oxy cho sinh kh'i )$6c cung c>p b%i thi8t bA phân ph'i 

khí tBo ra dòng ch0y thCng )Dng, c;ng thêm tính linh 
ho0t c1a s$i t(ng tr)*ng (3) sE )i=u chFnh ); dày c@a 

màng sinh h+c (2) bGng cách liên t-c lo0i b2 sinh kh%i 
c3 (4)

S, bào mòn sinh kh'i c? x0y ra trên cH s% c@a quá trình 
trao &4i ch5t c1a vi khu6n (5). K8t qu0 là sinh kh'i hoBt 

tính m9i sE phát tri*n và ranh gi9i b= m/t )$6c gia hBn.

Dòng khí ( 6 )  và ( 7 ) m;t m/t )0m b0o l$6ng oxy l< 

t$%ng cho sinh kh'i hoBt tính, và m/t khác, )i=u ti8t các 

y8u t' khác cho sinh kh'i do chuy*n );ng uy*n chuy*n 

c@a s6i t#ng tr$%ng
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Thông th$1ng trong h" th'ng x7 l< n$9c th0i, l$6ng bùn 

l:ng trong b* l:ng thD c>p là y8u t' 0nh h$%ng t9i hàm 

l$6ng sinh kh'i trong b* chDa. Quy trình IFAS (Intergrat-

ed Fixed Film Activated Sludge) k8t h6p c0 sinh kh'i lH 

l7ng và sinh kh'i bám dính bGng cách l:p )/t v!t li"u 

t#ng tr$%ng nhGm t#ng thêm sinh kh'i vào trong b* 

hi8u khí. S, k8t h6p này cho phép m!t ); sinh kh'i c?ng 

nh$ tuIi bùn cao hHn so v9i các quy trình thông th$1ng. 

IFAS giúp t#ng hi"u su>t x7 l< sinh h&c lên )8n 100% mà 

không cJn xây d,ng lBi ho/c n9i r;ng th* tích c@a b* 

hi8u khí và b* l:ng thD c>p.

Cleartec trái ng$6c v9i các h" th'ng IFAS khác vì không 

cJn ph0i có bi"n pháp )* ng#n ch/n v!t li"u t#ng tr$%ng 

thoát ra khKi b* s-c khí nh1 c>u trúc dBng module Không 

cJn thêm n#ng l$6ng )* khu>y, làm nIi v!t li"u t#ng 

tr$%ng ho/c các bi"n pháp ng#n ngLa s, t:c nghEn. 

V9i Cleartec® vi"c s-c khí chF nhGm cung c>p oxy cho sinh 

kh'i mà thôi.

IFAS So sánh các lo0i IFAS khác nhau



Cleartec® )$6c s7 d-ng theo dBng m;t h" th'ng. Các s6i 

d"t )$6c c' )Anh vào m;t lMng thép không gF và có l:p 

ráp thi8t bA phân ph'i khí. M;t module Cleartec® hoàn 

chFnh bao gMm:

1. L7ng thép không g8 

LMng thép không gF )$6c s7 d-ng làm khung cho Cleart-

ec®. Cleartec® Biotextil có t'i )a b'n ch't giN - tùy thu;c 

vào tIng chi=u dài. Cleartec® Biotextil có th* )$6c c' 

)Anh vào lMng bGng cách chèn 'ng vào các ch't giN. 

T$Hng t, nh$ v!y, BioCurlz )$6c c' )Anh vào lMng bGng 

các thanh gia c' bGng kim loBi. Vi"c tBo lMng này giúp 

)$a c0 module ra khKi b* ngay c0 khi v!n hành.

2. V"t li#u t(ng tr)*ng Cleartec®
C1u trúc c0a Cleartec® Biotextil và BioCurlz cung c1p di(n 

tích b2 m3t l!n và #i2u ki(n l* t%7ng cho s' phát tri8n 

c0a màng sinh hFc. Các nút thEt #%-c s) d:ng #8 c; #<nh 

các s-i vào lCng. Các s-i t6ng tr%7ng t' nó có th8 chuy8n 

#>ng linh ho5t trong dòng ch+y, t' chFn lFc vi sinh khJe.

3. H# th%ng phân ph%i khí
S' thông khí r1t t;t trong các s-i giúp vi(c cung c1p oxy 

#%-c t;i %u hóa cho sinh kh;i. Ngoài ra, nó t5o ra các 

dòng ch+y giúp các s-i t6ng tr%7ng chuy8n #>ng uy8n 

chuy8n và góp ph$n làm bào mòn sinh kh;i c4. Ki2u này 

c4ng giúp ng6n ng9a hi(n t%-ng tEc nghAn t9 bên trong 

v"t li(u t6ng tr%7ng.

® . 

Module Cleartec

H# th%ng

®
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V9i các thành phJn phù h6p, h" th'ng này )0m b0o )i=u 

ki"n dòng ch0y l< t$%ng bên trong giá th*, cung c>p oxy 

t'i $u cho sinh kh'i, ); bào mòn In )Anh cho vi"c tái tBo 

b= m/t và ki*m soát m!t ); vi sinh t't hHn trong khi v!n 

hành. TL )ó, ta t!n d-ng )$6c m;t loBt nhNng $u )i*m 

c@a quy trình màng sinh h&c

V!t li"u t#ng tr$%ng Cleartec® chAu ),ng )$6c r>t t't các 

tác );ng hóa h&c và cH h&c, do )ó không cJn thi8t ph0i 

b0o trì. Các module c@a Cleartec® cJn mDc ); b0o trì 

th>p, )i=u này )$6c minh chDng bGng m;t s' tham 

chi8u l>y )$6c tL nhNng nhà máy )ã hoBt );ng hHn 17 

n#m. Khách hàng chF cJn cân nh:c th1i gian ki*m soát và 

duy trì h" th'ng.

Trong quá trình s7 d-ng, các module )Hn có th* )$6c 

kéo ra, ví d- nh$ )* b0o trì thi8t bA phân ph'i khí chCng 

hBn. C>u trúc module )em lBi s, linh hoBt trong Dng 

d-ng và có th* )$6c tùy chFnh theo yêu cJu khách hàng. 

HHn nNa, mô hình này tBo )i=u ki"n dO dàng cho vi"c 

ki*m soát các loài sinh v!t có hBi cho sinh kh'i.

9

9u &i:m Module Cleartec®

Nh;ng &i<u ki#n t%i )u &: phát tri:n Tu4i th+ và ti=t ki#m th>i gian
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So các h" th'ng truy=n th'ng, h" th'ng IFAS vLa có th* 

k8t h6p )$6c c0 v9i sinh kh'i lH l7ng và sinh kh'i c' )Anh. 

Cùng v9i s, gia t#ng tP l" sinh kh'i, tuIi bùn c?ng t#ng 

theo cùng. TL )ó, dQn )8n nitrit tích t- nhi=u hHn, giúp 

loBi bK nitH hi"u qu0 hHn.

4/c bi"t, vi"c loBi bK carbon và nitH )Bt hi"u su>t gi0m 

r>t cao. S' l$6ng bùn hoBt tính c?ng sE gia t#ng do tuIi 

bùn t#ng cao. 4i=u này cho phép vi"c loBi bK dO dàng các 

ch>t th0i cDng )Ju tL n$9c th0i công nghi"p.

Màng sinh h&c cung c>p )i=u ki"n s'ng l< t$%ng và do 

c>u trúc )/c bi"t c@a nó, giúp b0o v" t'i $u các vi sinh v!t 

v9i chu kR s'ng cao. S, k8t h6p c@a sinh kh'i bám dính 

và sinh kh'i lH l7ng làm gia t#ng tIng sinh kh'i. Qua )ó 

có th* )Bt )$6c hi"u su>t nitrat hóa quanh n#m.

.ng d-ng này )0m b0o cho s, In )Anh c@a n$9c th0i 

ngay c0 khi x0y ra s'c t0i, s'c nhiOm );c hay là s, thay 

)Ii ); pH. Khi g/p )i=u ki"n )Fnh )i*m, chCng hBn nh$ 

nitH t#ng trong khi m$a và khi b* bA tràn n$9c m$a, s, In 

)Anh c@a n$9c th0i vQn )$6c duy trì.

T(ng hi#u su5t Ho0t &!ng 4n &'nh 



Di#n tích b< m?t l@n

C/i thi#n &?c tính c1a bùn

T(ng công su5t

L$i th= c1a IFAS

T5t c/ l$i th= tA cái nhìn &Bu tiên
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Do c>u tBo b= m/t c@a các s6i sinh tr$%ng, s, bám dính 

c@a vi khuSn là r>t cao. So v9i các loBi giá th* c' )Anh 

khác, v9i Cleartec® quá trình  nitrat hóa ti8n hành nhanh 

hHn

Không cJn ph0i m% r;ng b* )* t#ng hi"u su>t x7 l<. H" 

th'ng IFAS là t#ng m!t ); sinh kh'i, tDc là t#ng hi"u su>t 

x7 l< n$9c th0i. Tùy thu;c vào c>u trúc, có th* )Bt )$6c 

s, gia t#ng công su>t trên 100% mà không cJn ph0i 

thêm vào giai )oBn l:ng thD c>p.

Trong m;t quy trình k8t h6p, bùn hoBt tính l:ng c/n t't 

hHn do s, phân tách sinh kh'i. V9i Cleartec®, chF s' th* 

tích bùn xu'ng th>p kho0ng 75-90 ml/g, trong khi )ó SVI 

trong quy trình thông th$1ng lên )8n kho0ng 110-150 

ml / g.

HHn nNa, hBn ch8 l$6ng bùn khó l:ng nh1 vào vi"c gi0m 

th>p thành phJn vi khuSn dBng s6i trong bùn hoBt tính. 

So v9i các h" th'ng khác, Cleartec® có th* không cJn s7 

d-ng hóa ch>t tr6 l:ng.
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IFAS )ã )$6c chDng minh )/c bi"t hi"u qu0 trong n$9c 

th0i )ô thA. Hi"u su>t nitrat hóa r>t l9n và kh0 n#ng hoBt 

);ng In )Anh cao là )i=u mà IFAS )Bt )$6c. 4ây c?ng là 

v>n )= r>t quan tr&ng )'i v9i x7 l< n$9c th0i )ô thA.

N8u các quy )Anh v9i ch>t l$6ng n$9c th0i (ví d- nh$ loBi 

bK nitH) tr% nên nghiêm ng/t hHn và nhà máy cJn ph0i 

cHi n9i b* hi"n hNu; v9i IFAS v>n )= này có th* )$6c th,c 

hi"n dO dàng mà không cJn gia t#ng kích th$9c b*. 4i=u 

này khi8n IFAS tr% thành l,a ch&n t'i $u.

Nh1 mDc ); b0o trì th>p ho/c không cJn b0o trì, h" 

th'ng Cleartec® mang lBi l6i th8 cho các Dng d-ng phân 

tán: Quy trình sinh h&c không cJn công ngh" phDc tBp và 

ki*m soát quy trình nghiêm ng/t mà vQn )áp Dng )$6c 

yêu cJu làm sBch cJn thi8t và )0m b0o ); tin c!y c@a h" 

th'ng.

HHn nNa, h" th'ng này )em lBi kh0 n#ng hoBt );ng hoàn 

toàn );c l!p và l< t$%ng cho các nhà máy không th* tBo 

ra bùn tuJn hoàn

N)@c th/i &ô th'

Các lCnh vDc ,ng dEng 

Công nghi#p và &ô th'



N)@c th/i công nghi#p
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Trong công nghi"p, nhà máy có th* l,a ch&n x7 l< n$9c 

th0i )* th0i tr,c ti8p ho/c gián ti8p. Các công ty t, x7 l< 

n$9c th0i );c hBi c@a mình )úng theo tiêu chuSn và quy 

)Anh pháp l< thì )$6c phép x0 ra môi tr$1ng t, nhiên.

X0 th0i gián ti8p vào c'ng và thông qua m;t h" th'ng x7 

l< n$9c th0i c@a thành ph' tr$9c khi )$6c )$a vào dòng 

n$9c. Tuy nhiên, n$9c th0i công nghi"p chDa các ch>t 

gây ô nhiOm không )$6c phép th0i tr,c ti8p vào h" 

th'ng thoát n$9c. NhNng ch>t này )Ju tiên ph0i )$6c 

loBi bK khKi n$9c th0i. Còn x7 l< n$9c th0i )ô thA t!p 

trung ch@ y8u vào loBi bK các ch>t ô nhiOm sinh h&c.

Tùy thu;c vào thành phJn n$9c th0i, chi phí x7 l< n$9c th0i 

và các yêu cJu pháp l<, sE hNu ích hHn n8u c0 công nghi"p 

và )ô thA v!n hành m;t cH s% x7 l< n$9c th0i riêng có quy 

trình sinh h&c. 

Cleartec® v9i s, k8t h6p c@a sinh kh'i lH l7ng và sinh kh'i 

bám dính r>t thích h6p cho Dng d-ng này. Màng sinh h&c 

cung c>p các )i=u ki"n t'i $u )* x7 l< các thành phJn )/c 

bi"t cJn nhi=u th1i gian )* loBi bK. Do có m;t h" sinh thái 

thích nghi )$6c v9i tLng loBi ch>t ô nhiOm )* x7 l< hi"u 

qu0.

H" th'ng Cleartec® loBi bK carbon c,c kR hi"u qu0. C?ng vì 

lE )ó, Cleartec® có m;t thA phJn vNng ch:c trong ngành 

th,c phSm, d"t nhu;m và d$6c phSm.
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Do ph$Hng pháp s7 d-ng module v!t li"u t#ng tr$%ng, 

Cleartec® là s0n phSm linh hoBt, phù h6p trong nhi=u l+nh 

v,c. Các v!t li"u t#ng tr$%ng )$6c s0n xu>t v9i nhi=u kích 

th$9c, chi=u dài và chi=u r;ng khác nhau và do )ó có th* 

)$6c áp d-ng cho nhi=u cách l:p )/t khác nhau.

Các nhà máy x7 l< n$9c nhiOm bSn ao hM )$6c s7 d-ng 

trên kh:p th8 gi9i. Cleartec® là l,a ch&n t'i $u )* t#ng 

hi"u qu0 x7 l<. Nh1 có cách l:p )/t linh hoBt Cleartec® là 

l,a ch&n l< t$%ng cho các nhà máy có không gian gi9i 

hBn.

X. lF n)@c ao h7

Gng dEng &?c bi#t 

Vô vàn các ,ng dEng
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M;t d, án khác nNa v9i Cleartec® là x7 l< di );ng )* c0i 

thi"n ch>t l$6ng n$9c )ô thA )'i v9i các dòng ch0y );ng 

và t+nh. V!t li"u t#ng tr$%ng )$6c c' )Anh trong m;t loBi 

lMng và )$6c )$a vào vùng n$9c. .ng d-ng này mang lBi 

l6i ích cao tL vi"c x7 l< )Bt hi"u qu0 cùng công ngh" )Hn 

gi0n, linh );ng.



Yêu c!u

"i#u ki$n
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N.u t6ng hi(u su1t c0a m>t nhà máy hi(n h,u là c$n 
thi.t, thì thay vì ph+i m7 r>ng quy mô, v!i Cleartec® hi(u 
su1t t6ng #.n trên 100% là hoàn toàn kh+ thi mà không 
c$n #.n b1t kL bi(n pháp xây d'ng nào.
Trái ng%-c v!i s' m7 r>ng thông th%?ng, vi(c trang b< 
thêm Cleartec® làm t6ng hi(u su1t và làm gi+m chi phí.

So sánh chi phí gi,a các gi+i pháp t6ng công su1t x) l* t9 
m>t nhà máy v!i m:c tiêu duy trì hi(u su1t làm s5ch nh% 
nhau.

T6ng 75% công su1t 7 b8 sinh hFc và hi(u su1t làm s5ch 
t%@ng t'

L$i nhu"n và hi#u qu/

Nhà máy x) l* n%!c th+i #ô th<
VAB =2.000 mM
Sinh kh;i (MLSS): 4 kg/mM

L$i nhu"n 

Cleartec ®  Biotextil Conventional enlargement of 75%

Total costs 380.000,00 N 680.000,00 N

Saving in 44%

T(ng công su5t

Additional capacity by sessile biomass
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BGng cách l:p )/t v!t li"u t#ng tr$%ng c' )Anh trong b* 

hi8u khí, tIng sinh kh'i (sinh kh'i bám dính  bI sung và 

sinh kh'i lH l7ng) )ã t#ng kho0ng 70% ngoài sinh kh'i lH 

l7ng. S, gia t#ng tIng sinh kh'i dQn )8n l$6ng bùn l:ng 

th>p hHn.

T ví d- trên, t0i tr&ng bùn hi8u khí )ã )$6c gi0m xu'ng 

kho0ng 0,1 kg BOD / kg MLSS * d.

Do l$6ng bùn sinh ra ít nên chi phí x7 l< bùn )$6c gi0m 

)áng k*.

T(ng công su5t c1a m!t nhà máy x. lF n)@c 
th/i &ô th'

Excellent, stabile NH 4-N elimination
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M!t s% dD án tham kh/o  

Komarno / Slovakia

Max. Flow Capacity Operation Treatment

12.500 mM/d 55.000 PE upstream  
Denitrification

Complete
N-Elimination, 
1. configuration 
level

Terrassa / Spain

Max. Flow Capacity Operation Treatment

80.000 mM/d 450.000 PE Bardenpho,
C-addition

Nitrification, 
Denitrification, 
P-precipitation
(Fe)

ARA Kelleramt / Switzerland

Max. Flow Capacity Operation Treatment

5.900 mM/d 21.300 PE aerated Nitrification, 
Partialdenitrifi
cation, P-preci
pitation



Gorizia / Italy

Max. Flow Capacity Operation Treatment

1.700 mM/d 8.000 PE intermitting Nitrification, 
Denitrification

Mukwonago / USA

Max. Flow Capacity Operation Treatment

5.700 mM/d 12.500 PE aerated Performance 
increase,  
Nitrification

Geiselbullach / Germany

Max. Flow Capacity Operation Treatment

80.000 mM/d 250.000 PE upstream  
Denitfification, 
Bio-P (add. 
P-precipation)

Nitrification, 
Denitrification, 
Bio-P
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