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JET INC. CORP 
Simply Better – Đơn giản là tốt hơn 
Hệ thống xử lý nước thải hàng đầu của Mỹ 
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Nhà tiên phong trong thiết bị xử lý nước thải tiên tiến từ năm 1955 

Jet INC bắt đầu phát triển hệ thống xử lý nước thải sinh 
hoạt tại nguồn chất lượng và đáng tin cậy cho khu thương 
mại và dân cư từ năm 1955. Jet INC dẫn đầu trong ngành 
với những giá trị, dịch vụ và thiết kế cách tân. Được chứng 
minh thực tế qua hàng ngàn hệ thống xử lý đã được lắp đặt, 
Jet Inc đã trải qua hàng trăm chương trình kiểm tra và sự 
đánh giá hiệu quả hoạt động ở cấp địa phương, cấp bang và 
cấp quốc gia (Mỹ). 

Jet tập trung vào kiểm soát ô nhiễm nước, sản xuất thiết bị 
và các bộ phận khác cho hệ thống xử lý nước thải. Chúng 
tôi luôn cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm Residental 
Plant - Hệ thống xử lý nước thải hộ gia đình, để đến hôm 
nay nó là sản phẩm được chấp nhận nhiều nhất và bán được 
nhiều nhất trên nước Mỹ. Chúng tôi cũng có một dòng sản 
phẩm hoàn chỉnh là Jet Commercial Plant - Hệ thống xử lý 
nước thải thương mại - được thiết kế để “phục vụ” cho các 
nhà máy, căn hộ, bệnh viện, trạm dịch vụ, công viên nhà di 
động và các nhà xưởng khác tương tự được xây dựng xa hệ 
thống thoát nước. Hơn nữa, chúng tôi cung cấp đầy đủ các 
sản phẩm đi kèm hệ thống xử lý như sản phẩm khử trùng và 
nâng cao hoạt động sinh học bao gồm: Hệ thống khử trùng 
nước thải bằng viên nén JET-CHLOR®, Hệ thống khủ clo 
dư CHLOR-AWAY®, Bộ nạp viên nén, chế phẩm bổ cung 
vi sinh BIO JET-7®, Cơ cấu nâng bơm, Báo mức nước, 
Thiết bị kiểm soát và nhiều sản phẩm và thiết bị xử lý nước 
thải khác.  

Kiểm soát ô nhiễm cho khu vực nằm xa hệ 
thống thoát nước 
Hệ thống xử lý nước thải hợp khối giải quyết được vấn đề 
và nhu cầu xử lý nước thải, kiểm soát ô nhiễm cho khu vực 
nằm xa hệ thống thoát nước. Nhờ có hệ thống xử lý này mà 
các motel, trạm dịch vụ có thể xây dựng dọc các tuyến 
đường cao tốc xa thành phố, các khu đô thị nhỏ được quy 
hoạch ở các khu vực xa hệ thống thoát nước, các nhà máy ở 
các vùng hẻo lánh xa thành phố. Hệ thống xử lý tinh gọn Jet 
hoạt động dựa trên quy trình “sục khí kéo dài”, xử lý nước 
thải bằng quá trình sinh học gọi là phân hủy hiếu khí. Trong 
quá trình này, vi sinh vật sử dung oxy để “tiêu hóa” nước 
thải và biến đổi thành chất lỏng trong, không mùi. 
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Hệ thống xử lý thương mại 
Hệ thống xử lý nước thải thương mại của Jet được thiết kế theo dạng môđun, có thể xử lý đến 
1200m3/ngày và cho phép xây dựng theo giai đoạn. Điều này làm cho các motel, trung tâm mua sắm 
và các trạm dịch vụ có thể được xây dựng dọc theo đường cao tốc, nằm xa thành phố. Các khu đô thị
nhỏ có thể phát triển ở các vùng cách xa hệ thống thoát nước. Các nhà máy có thể được xây ở các 
vùng nông thôn. Con người có thể sống và làm việc ở các khu vực xa xôi, cách ly như Đảo Guam và 
Peru, cũng như là ở các sa mạc, thung lũng hay các rặng núi trên thế giới. Hệ thống của chúng tôi đã 
được kiểm chứng qua thời gian, xử lý nước thải thông qua quá trình phân hủy hiếu khí - hiệu quả
hoạt động của nó đã được chứng minh – cho phép các vi sinh vật sống chuyển hóa nước thải thành 
chất lỏng không màu, không mùi. Jet mang lại sự hỗ trợ về thiết kế, công nghệ và xây dựng cũng như 
hỗ trợ về kỹ thuật tại chỗ, khởi động hệ thống và huấn luyện người vận hành. Jet sẽ thiết kế tùy chỉnh 
cho bất cứ dự án nào theo yêu cầu riêng của bạn. 

Hệ thống xử lý cho dân cư (hộ gia đình) 
Không giống như các bể tự hoại kiểu cũ, hệ thống này của Jet không đơn thuần chỉ là chứa nước thải, 
nó có thể xử lý từ 2-6 m3/ngày. Chất lượng nước đầu ra của hệ thống Jet ổn định - nước trong, sạch 
và không mùi - không cần phải xử lý tiếp bằng quá trình thấm qua đất (hay gọi là  Cánh đồng thấm). 
Ngoài ra, quá trình Tăng tốc xử lý sinh học (JET BAT®)  xử lý được sốc tải 100%, có nghĩa là việc 
tăng lưu lượng đột biến do nhu cầu dùng nước tăng bởi lượng khách cuối tuần tăng lên, việc giặt và 
tắm nhiều hơn, máy rửa chén tự động…vv, không ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của việc xử lý. 
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Tốt hơn cho lắp đặt! 

Tốt hơn cho dịch vụ! 
• Hiệu quả xử lý cao, chất lượng đầu ra rất ổn định. 
• Không bị ăn mòn, bể bằng bê tông cốt thép cho độ bền cao. 
• Tiết kiệm diện tích, hệ thống công suất 100m3/ngày chỉ chiếm 

diện tích khoảng 50m2 
• Công suất từ 5m3/ng đến 1500 m3/ng. 
• Đĩa khuếch tán khí Jet AIR-SEAL® - không bao giờ tắc 

nghẽn - giúp tiết kiệm tiền và thời gian của bạn. 
• Vận hành cực kỳ dễ dàng, hoàn toàn tự động, không cần 

chăm sóc thường xuyên. 
• Chi phí vận hành thấp. 
• Thích hợp cho các khu mới phát triển bất động sản. 
• Thiết kế hợp khối và tùy chỉnh theo từng dự án, linh động trong 

việc nâng cấp công suất trong tương lai. 
• Hỗ trợ kĩ thuật 24/7: Khởi động hệ thống và huấn luyện người 

vận hành. 
• Chuyên gia trong thiết kế và hỗ trợ công nghệ. 
• Chế phẩm vi sinh BIO JET-7® tăng tốc quá trình xử lý, không 

sợ sốc tải. 
• Khử trùng bằng viên nén JET CHLOR®, kinh tế, an toàn và 

hiệu quả. 
 

Đơn giản là tốt hơn!

Thiết kế tối ưu,
thi công, lắp đặt và 

dịch vụ dễ dàng hơn.

CÁC ĐẶC ĐIỂM CHẤT LƯỢNG CỦA JET 
• Giao hàng và lắp đặt nhanh nhất trong điều kiện bình thường. 
• Bể không bị ăn mòn, bằng bê tông cốt thép. 
• Kích thước bể và công suất khí được xác định chính xác mang lại hiệu quả hoạt động hàng đầu 
• Các bộ phận cơ khí và điện được định đúng kích thước, thiết lập đúng mang lại hiệu quả hoạt động cao nhất, ít bảo dưỡng 

nhất, tuổi thọ cao vì chúng vận hành ở tốc độ an toàn, đúng yêu cầu của công việc 
• Tiện ích, linh hoạt trong việc mở rộng trong tương lai….Các module của Jet có thể thêm vào để nâng công suất của hệ 

thống. 
• Bảo hành 1 năm cho tất cả các thiết bị của hệ thống, tính từ ngày vận chuyển từ Jet Inc. 
• Được lắp đặt, khởi động, huấn luyện vận hành và các dịch vụ chăm sóc khác hàng từ Nhà Phân phối của Jet 
• Sản xuất các bể bê tông tại địa phương  tiết kiệm được chi phí vận chuyển 
• Máng tràn thu nước dễ dàng được điều chỉnh từ bên trên hệ thống, giúp tiết kiệm được lao động. 
• Lưới thép mạ kẽm chịu lực, có bản lề và khóa, an toàn cho người vận hành khi đi trên hệ thống xử lý để thao tác và kiểm 

tra. 
• Hệ thống vòi phun kiểm soát bọt, được thiết kế làm giảm sự tắc nghẽn, phun chính xác tia nước  xòe dạng hình quạt) lên 

khắp bề mặt bề sục khí. 
• Các dịch vụ và hướng dẫn bảo trì bao gồm: Sổ tay người vận hành, sơ đồ đấu dây diện, các hướng dẫn vận hành cho từng 

bộ phận. Các tài liệu giải thích, hướng dẫn đầy đủ việc vận hành và sử dụng hệ thống. 
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Thiết kế tối ưu: Các thiết bị của Jet đều được thiết kế một cách 
đặc biệc cẩn thận để đảm bảo khách hàng được sở hữu một sản 
phẩm với chất lượng tốt nhất, tối đa hiệu quả, tối thiểu việc bảo 
dưỡng, chi phí vận hành thấp và tuổi thọ sản phẩm cao.  

“Thiết kế tối ưu” có nghĩa là tăng tuổi thọ, tăng tính năng, tăng 
công suất nhưng không tăng giá thành. 

Thiết kế tối ưu có nghĩa là các bể xử lý và các bộ phận khác có 
thể lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng – giảm chi phí lắp đặt. Ngoài 
ra thiết kế tối ưu cũng có nghĩa là các bộ phận được điều chỉnh và 
kích cỡ thích hợp để vận hành với chi phí thấp, tiết kiệm được 
nhiều tiền. 

Kiểm soát chất lượng: Jet chú trọng đến từng chi tiết trong 
thiết kế, cũng  như nâng cao năng lực sản xuất. Như việc kiểm tra 
các thiết bị cơ khí tại nhà máy – Jet luôn chạy thử  mỗi lô hàng để 
kiểm tra chất lượng. Jet cũng quan tâm đến những chi tiết nhỏ 
quan trọng, như nghĩ đến việc trang bị một chìa khóa duy nhất để 
mở tất cả các ổ khóa trong hệ thống, tiết kiệm được thời gian cho 
người vận hành, tiết kiệm tiền cho chủ đầu tư. Jet cung cấp kèm 
theo mỗi hệ thống xử lý là Hướng dẫn vận hành và đặt thông tin 
(tên và địa chỉ) của Jet và Nhà phân phối của Jet trên tấm bản gắn 
cố định bên ngoài mỗi hệ thống. 

Các thiết bị tùy chọn sẵn có: như Báo mức nước, Máy nghiền 
rác, Bộ ghi lưu lượng, Đồng hồ định giờ -7 ngày, thiết bị thay thế 
dự phòng, Bộ nạp viên nén Jet Chlor , Cơ cấu nâng bơm, Hệ 
thống clo hóa dạng lỏng, vv 

DỊCH VỤ & HỖ TRỢ TỪ NHÀ PHÂN PHỐI CỦA JET  
Mỗi HTXL tinh gọn đều được lắp đặt bởi nhà phân phối ủy quyền 
của Jet 
• Nhà phân phối của Jet là chuyên nghiệp trong đầu tư kinh 

doanh. Tên và địa chỉ được hiển thị trên mỗi hệ thống xử lý 
• Lắp đặt chuyên nghiệp và nhanh chóng 
• Đảm nhận công việc trong quá trình khởi động hệ thống – quá 

trình  cân bằng giữa chu kỳ hoạt động của hệ thống và công 
suất sục khí với lưu lượng nước thải xử lý 

• Huấn luyện nhân viên  vận hành và bảo trì HTXL, đồng ý kiểm 
tra định kỳ HTXL trong năm đầu tiên mà không tính phí. 

• Sau năm đầu tiên,chủ sở hữu có thể sắp xếp để có được các dịch 
vụ chăm sóc khách hàng của Nhà phân phối Jet 

KHUẾCH TÁN KHÍ JET’S AIR-SEAL® 
... cái cần thiết phải lắp đặt vì không cần giám sát thường 
xuyên. • Trái tim của mọi hệ thống sục khí kéo dài chính là hệ 
thống khuếch tán khí của nó. Đĩa khuếch tán khán phân phối 
không khí vào trong bể khi hệ thống xử lý đang hoạt động , 
và cũng đóng vai trò như là van một chiều giữ không cho 
mước thải quay ngược vào và làm nghẽn đường ống khí khi 
hệ thống dừng hoạt động. Các loại khuếch tán khí khác sử 
dụng các dạng khuếch tán cơ khí phức tạp khác nhau, nhưng 
tất cả các thiết bị rốt cuộc cũng bị tắc nghẽn. Cho đến khi đĩa 
khuếch tán khí Jet AIR-SEAL ® ra đời, thì hệ thống khuếch 
tán khí là bộ phận cần nhiều bảo dưỡng hơn so với các bộ 
phận khác của HTXL 

• Chủ sở hữu HTXL của Jet không cần phải có việc bảo 
dưỡng này vì đã sử dụng khuếch tán khí độc quyền AIR-
SEAL®. 

• Sự cách mạng trong thiết kế, khuếch tán khí Jet sử dụng 
bẫy bóng khí để bảo vệ lỗ thoát khí và ngăn cản nước thải 
chảy ngược vào đường ống dẫn khí. Nước thải không thể 
làm nghẽn hệ thống khuếch tàn khí bởi vì nó không thể 
xâm nhập vào bên trong. Vì vậy khuếch tán khí, với công 
nghệ bẫy bóng khí, bào vệ hoàn toàn lỗ thoát khí. 

• Không tắc nghẽn, không bảo trì. Chủ sở hữu tiết kiệm được 
tiền vì tiết kiệm được lao động và vật tư thay thế, HTXL 
hoạt động liên tục ở hiệu suất cao nhất. 

• Khuếch tán khí AIR-SEAL ® đơn giản trong thiết kế, hiệu 
quả trong vận hành. Nó thực sự là khuếch tán khí duy 
nhất không bị nghẽn trên thị trường 

ĐÁP ỨNG HAY VƯỢT CÁC TIÊU CHUẨN 
• HTXL tinh gọn của Jet được thiết kế dựa dựa trên các tiêu chuẩn của cơ quan đứng đầu về y tế của Hoa Kỳ 
• Đáp ứng hay vượt mức các tiêu chuẩn của “10 liên bang” của Mỹ 
• Đáp ứng yêu cầu của chương trình kiểm định bởi tổ chức quốc tế độc lập. Bảng dữ liệu kết quả hoạt động của HTXL Jet - được 

chứng nhận  từ chương trình này- đã được xuất bản 
• Jet có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Danh tiếng của chúng tôi cộng với hàng ngàn HTXL đã  hoạt động thành công 

trên khắp nước Mỹ đã chứng thực cho chất lượng của Jet. 
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Hình. Sơ đồ khối một hệ thống xử lý nước thải tiêu biểu của JET 
 

Xả ra môi trường hoặc 
tái sử dụng 

Bể điều hòa 

Ngăn sục khí 

Ngăn tiếp xúc 

Ngăn lắng 

Bộ clo hóa bằng viên 
nén (**) 

Nước thải sinh hoạt 

Ngăn chứa bùn 

Tuần hoàn bùn 

Đổ bỏ, bãi 
chôn lấp 

Nước tách bùn 

Song chắn rác/Giỏ lượt 
rác (*) 

Tiền 
xử lý 

Sục 
khí  
và 
lắng 

Khử 
trùng 

*. Có thể sử dụng máy nghiền rác (tùy chọn) 
**. Có hệ thống clo hóa dạng khí hay lỏng thay vì viên nén dạng rắn 
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Quy trình xử lý của JET 

Quá trình bắt đầu với bể/ngăn điều hòa, nước thải vào bể ở dạng tự 
chảy hoặc được bơm từ trạm bơm. Ngăn điều hòa được thiết kế để điều 
hòa lưu lượng trong trước khi vào ngăn sục khí. Ngăn điều hòa cũng 
được sục khí bằng khuếch tán khí Jet nhờ máy thổi khí, những khuếch 
tán khí này dùng đề khuấy trộn và sục khí vào bể. Đây cũng còn được 
gọi là bể/ngăn tiền xử lý. Bể điều hòa có bơm chìm được điều khiển 
bằng đồng hồ định giờ 24h, dùng để bơm nước vào ngăn sục khí, cung 
cấp lượng vi sinh vật cần thiết để bắt đầu quá trình xử lý sinh học. 

Bể sục khí là ngăn kế tiếp của xử lý sinh học. Ở ngăn này, một máy 
thổi khí được cung cấp để sục khí và khuấy trộn bể thông qua đĩa 
khuếch tán khí Jet. Ngăn sục khí cung cấp một lượng lớn không khí cho 
hỗn hợp nước thải sơ bộ và các vi khuẩn  có ích và các vi sinh vật tiêu 
thụ các chất hữu cơ có hại. Sự phát triển của vi sinh vật có ích được 
tăng tốc bởi sự khuấy trộn mạnh của không khí với bùn hoạt tính (vi 
sinh vật có nồng độ đậm đặc) và nước thải.Lượng oxy thích hợp được 
cung cấp để nuôi dưỡng quá trình sinh học ở mọi mức độ hoạt động. Tỉ 
số giữa thức ăn và vi sinh vật và nồng độ oxy được kiểm soát và điều 
chỉnh ứng với sự thay đổi của nước thải. 

 

Bể lắng cho phép sinh khối (vi sinh vật) lắng xuống  nhờ trọng lực. 
Hỗn hợp này được gọi là bùn hoạt tính, được tuần hoàn lại ngăn sục khí 
giúp duy trì lượng vi sinh vật cần thiết. Bơm khí nâng tuần hoàn bùn 
trở lại ngăn sục khí đầu tiên để xử lý thêm. Dụng cụ hớt váng nổi trong 
bể này loại bỏ chất béo, dầu, mỡ, tuần hoàn lại ngăn sục khí để xử lý 
thêm. Nước trong sau lắng ra khỏi bể nhờ máng thu nước chảy tràn. 

Bể phân hủy hiếu khí được trang bị khuếch tán khí để khuấy trộn và để 
chứa bùn thải từ bể lắng. Nước lắng trong được bơm ngược về ngăn 
điều hòa 

Nước thải sau bể lắng chảy qua bộ clo hóa để được khử trùng. Nước 
được giữ lại trong ngăn tiếp xúc ít nhất 30 phút để tiêu diệt các vi 
khuẩn có hại. 

Nước từ ngăn tiếp xúc được bơm qua thiết bị lọc nước để sự dụng cho 
mục đích tưới tiêu.  

 
Sục khí 

 
Tiền xử lý 

 
Lắng 
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BẢNG ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẤT (đơn vị hệ SI) 
Bảng sau cung cấp tất cả các thông tin cần thiết về các đặc điểm của HTXL Jet Commercial Seri 3000. Trước tiên, xác định 
công suất của HTXL ở cột đầu tiên. Các thông tin liên quan thể hiện trong cùng hàng từ trái qua phải. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

Công 
suất 

(GPD)* 

Seri 
2000 
Số 

Model 

Số bản vẽ 
Thể tích 
ngăn sục 
khí (m3) 

Tải lượng 
BOD 

(kg/ngày) 

Công 
suất sục 
khí (m3) 

Nhu cầu 
không khí 
(m3/ngày) 

Lượng khí 
cấp sẵn có 
(m3/ngày) 

Lượng 
khí cấp 
sẵn có 

(m3/phút)

Cột áp 
(mH2O) 

Thể tích 
ngăn 

lắng (m3) 

Tải lượng 
bề mặt 

(m3/m2.ng) 

Tải lượng 
chảy tràn 
(m3/ng) 

Công 
suất 

motor 
(HP) 

1,500  15  15  5.7 1.13 62.18 764.1 1,223 0.85 1.69 0.95 2.72 1.89 1.5  

2,000  20  20-35  7.6 1.53 82.91 1039.18 1,712 1.19 1.69 1.27 3.60 2.51 1.5  

2,500  25  20-35  9.5 1.89 103.63 1039.18 1,630 1.13 1.9 1.59 4.52 3.15 1.5  

3,000  30  20-35  11.3 2.3 124.36 1039.18 1,508 1.05 2.39 1.89 5.44 3.78 2  

3,500  35  20-35  13.2 2.66 145.08 1039.18 1,426 0.99 2.67 2.21 6.32 4.4 2  

4,000  40  40-90  15.1 3.06 165.81 1467.07 1,997 1.39 1.55 2.53 4.36 1.37 1.5  

5,000  50  40-90  18.9 3.83 207.26 1467.07 1,956 1.36 1.76 3.18 5.48 1.72 1.5  

6,000  60  40-90  22.7 4.59 248.72 1467.07 1,956 1.36 2.32 3.78 6.56 2.06 2  

7,500  75  40-90  28.4 5.72 310.9 1467.07 1,915 1.33 2.6 4.73 8.20 2.58 2  

9,000  90  40-90  34 6.89 373.08 1467.07 2,119 1.47 3.3 5.67 9.88 3.1 3  

10,000  100  100-120  37.8 7.65 416.66 1507.8 2,282 1.58 2.67 12.88 5.32 3.44 3  

11,000  110  100-120  41.6 8.42 461.47 1507.8 2,160 1.50 3.09 14.96 5.84 3.78 3  

12,000  120  100-120  45.4 9.18 498.65 1507.8 2,160 1.50 3.23 16.69 6.40 6.01 3  

13,000  130  130-180  49.1 9.95 546.51 2261.74 2,812 1.95 2.32 10.46 6.92 4.46 3  

14,000  140  130-180  52.9 10.67 580.03 2261.74 2,771 1.92 2.46 11.49 7.44 4.8 3  

15,000  150  130-180  56.7 11.48 624.84 2261.74 3,097 2.15 2.67 12.88 8.00 5.14 3  

16,000  160  130-180  60.5 12.24 692.2 2261.74 3,016 2.09 3.09 14.96 8.52 5.48 5  

17,000  170  130-180  64.3 13.01 714.76 2261.74 3,016 2.09 3.09 15.65 9.04 5.86 5  

18,000  180  130-180  68 13.77 748.28 2261.74 2,975 2.07 3.23 16.69 9.60 6.2 5  

19,000  190  190-240  71.8 14.54 811.07 3015.65 4,279 2.97 2.6 12.36 10.12 6.54 5  

20,000  200  190-240  75.6 15.3 833.32 3015.65 4,238 2.94 2.67 12.88 10.64 6.86 5  

21,000  210  190-240  79.4 15.93 863.19 3015.65 4,197 2.91 2.74 13.57 11.20 7.22 5  

22,000  220  190-240  83.2 16.83 922.93 3015.65 4,116 2.86 3.09 14.96 11.72 7.56 5  

23,000  230  190-240  86.9 17.6 952.8 3015.65 4,116 2.86 3.09 15.65 12.24 7.9 5  

24,000  240  190-240  90.7 18.36 997.61 3015.65 4,034 2.80 3.23 16.69 12.80 8.24 5  

25,000  250  250-350  94.5 19.13 1048.51 4523.47 5,787 4.02 2.32 19.53 6.68 8.58 5  

27,500  275  250-350  104 21.06 1160.68 4523.47 5,746 3.99 2.46 22.99 7.32 9.45 5  

30,000  300  250-350  113.4 22.95 1250.29 4523.47 6,113 4.25 2.67 25.76 8.00 10.3 5  

32,500  325  250-350  122.9 24.89 1384.71 4523.47 5,745 3.99 3.09 29.92 8.68 11.15 7.5  

35,000  350  250-350  132.3 26.37 1429.21 4523.47 5,746 3.99 3.09 31.31 9.32 12 7.5  

37,500  375  375-500  141.8 28.71 1652.02 6031.3 8,028 5.58 2.67 25.42 10.00 6.44 7.5  

40,000  400  375-500  151.2 30.6 1726.69 6031.3 7,987 5.55 2.74 27.15 10.68 6.94 7.5  

42,500  425  375-500  160.7 32.54 1846.17 6031.3 7,824 5.43 3.09 29.92 11.36 7.33 7.5  

45,000  450  375-500  170.1 34.43 1905.91 6031.3 7,824 5.43 3.09 31.31 12.00 7.75 7.5  

47,500  475  375-500  179.6 36.36 1995.53 6031.3 7,784 5.41 3.23 33.38 12.68 8.16 7.5  

50,000  500  375-500  189 37.62 2040.64 6151.29 7,743 5.38 3.3 34.42 13.36 8.6 7.5  

 
* GPD : gallon/ngày , 1 gallon (US) = 3,78 Lít



 

9 

HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN CÔNG SUẤT 
Tải lượng của hệ thống được liệt kê ở dưới đây là sự ước lượng lưu lượng và BOD từ các nguồn phát sinh nước thải khác nhau. 
Những con số này được dùng để xác định kích cỡ/công suất của hệ thống xử lý. 
Để xác định kích cỡ cùa HTXL dựa trên lưu lượng, thì lấy lưu lượng tiêu chuẩn đã tính cho một đơn vị phát sinh nước thải nhân 
với số đơn vị phát sinh, cho ra kết quả là tổng lưu lượng của nguồn phát sinh đó, tính theo galon/ngày. Sau đó chọn kích cỡ của 
HTXL bằng hay lơn hơn một chút so với tổng lưu lượng vừa tính được. 
Nếu HTXL được xác định kích cỡ dựa trên tải BOD, thì lấy lượng BOD chuẩn đã tính cho một đơn vị phát sinh nhân với số 
đơn vị phát sinh để tính được tổng BOD trong ngày, tính theo lbs/ngày. Kế tiếp dựa trên biểu đồ chọn công suất để xem công 
suất của HTXL là bao nhiêu để có thể xử lý được lượng BOD tổng vừa tính. Nếu công suất được xác định dựa trên cả BOD và 
lưu lượng, và mỗi phương pháp cho kết quả công suất khác nhau, chọn công suất lớn hơn. 
 
Cơ sở dịch vụ Đơn vị Lưu lượng đơn vị  BOD đơn vị 
  GPD m3/ngày lbs/ngày kg/ngày 
Căn hộ 1 phòng 250 0.945 0.425 0.1927 
 2 phòng 300 1.134 0.51 0.2313 
 3 phòng 350 1.323 0.595 0.2698 
Hội trường/Tòa thị chính/ /ghế 2 0.00756 0.0034 0.0015 
Trung tâm bowling (không có dịch vụ ăn 
uống) 

/làn 75 0.2835 0.1275 0.0578 

Nhà thờ       
Nhỏ /ghế 5 0.0189 0.0085 0.0039 
Lớn, có nhà bếp  *7 0.02646 0.0119 0.0054 

Câu lạc bộ /thành viên 50 0.189 0.085 0.0385 
Sàn nhảy /người 2 0.00756 0.0034 0.0015 
Rạp hát phục vụ khách ngồi trong ô tô /ô tô 5 0.0189 0.0085 0.0039 
Nhà máy       

Không phòng tắm /công nhân 25 0.0945 0.0425 0.0193 
Có phòng tắm /công nhân 35 0.1323 0.0595 0.027 

Các dịch vụ Ăn uống      
Nhà hàng thông thường (không mở cửa 
24h) 

/ghế ngồi **70 0.2646 0.119 0.054 

Nhà hàng 24h /ghế ngồi **100 0.378 0.17 0.0771 
Phòng đãi tiệc /ghế ngồi **10 0.0378 0.017 0.0077 
Nhà hàng dọc đường cao tốc /ghế ngồi **200 0.756 0.34 0.1542 
Quán trọ /ghế ngồi **70 0.2646 0.119 0.054 
Dịch vụ ăn nhanh vỉa hè (khách ngồi 
trong Oto) 

/ô tô **100 0.378 0.17 0.0771 

Nhà hàng có máy bán tự động /ghế ngồi 100 0.378 0.17 0.0771 
Bệnh viện (không có nhà ở bên trong) /giường *300 1.134 0.51 0.2313 
Trụ sở-Cơ quan (có nhà lưu trú) /người *100 0.378 0.17 0.0771 
Giặt ủi tự động (sử dụng tiền xu) /máy giặt 400 1.512 0.68 0.3084 
Khu nhà di động /nhà 200 0.756 0.34 0.1542 
Motel /phòng 100 0.378 0.17 0.0771 
Trạm xá-Nhà dưỡng lão /bệnh nhân *150 0.567 0.255 0.1156 

 Khi nhân viên cư trú lại /người ở *100 0.378 0.17 0.0771 
 Khi nhân viên không cư trú /người không lưu 

trú 
*50 0.189 0.085 0.0385 

Tòa nhà văn phòng /nhân viên 20 0.0756 0.034 0.0154 
Trường học      

Tiểu học /học sinh *15 0.0567 0.0255 0.0116 
THCS hay PTTH /học sinh *20 0.0756 0.034 0.0154 

Trung tâm mua sắm (không dịch vụ ăn uống, 
giặt ủi) 

/ft2sàn 0.2 0.000756 0.00034 0.0002 

Trung tâm hành chính (khu vực nhỏ) /người 100 0.378 0.17 0.0771 
Hồ bơi:      0.1927 
Có tắm nước nóng /người bơi 7 0.0189 0.0119 0.2313 
Trung binh /người bơi 5 0.02646 0.0085 0.2698 



Lam Thuan
Typewritten Text

Lam Thuan
Typewritten Text
Mặt bằng hệ thống xử lý công suất 100 m3/ngày



Lam Thuan
Typewritten Text
Mặt cắt hệ thống xử lý JCP công suất 100m3/ngày



Lam Thuan
Typewritten Text
Mặt cắt Hệ thống xử lý Jet công suất 200m3/ngày (50000GPD)



Lam Thuan
Typewritten Text
Mặt bằng Hệ thống xử lý Jet công suất 200m3/ngày (50000GPD)
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APT Water 
Local Distributor – Nhà phân phối của JET tại Việt Nam 

APTWATER 
319_A7 Ly Thuong Kiet Ward.15, District 11, HCMC 
Tel: +84 8 38662541; Fax: +84 8 38662138 
Email: email@aptwater. 
Website: www.aptwater.net 




