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1. Aeration System Hệ thống phân phối khí 

This manual gives a detailed description of installation and operating of the disc diffuser JetFlex HD 

270, HD 340, HD 235, HD 325, ECO 21 and ECO 34. 

Tài liệu hướng dẫn này mô tả chi tiết việc lắp đặt và vận hành đĩa phân phối khí JetFlex HD 270, 

HD 340, HD 235, HD 325, ECO 21 and ECO 34. 

Dimensions  

Kích thước 

Type 

 

Loại  

Height 

(mm)  

Chiều 

cao  

Diameter 

total/ 

effective  

Tổng 

đường 

kính/Đường 

kính hoạt 

động 

Overall 

height 

membrane 

top of 

tube (mm) 

Tổng 

chiều cao 

ống 

Perforated 

area (m2) 

Khu vực 

khoan 

Material 

of plastic 

base 

Vật liệu 

bệ nhựa 

Membrane 

material 

Vật liệu 

màng   

Total 

weight 

(kg)  

Tổng 

trọng 

lượng 

GD 200 58 235/170 30 0,023 PP GF30 EPDM & 

Silicone 

0,5 

HD 270 58 270/220 30 0,037 PP GF30 EPDM & 

Silicone 

0,6 

HD 340 76 340/310 46 0,060 PP GF30 EPDM 0,85 

HD 235 45 240/209 32 0,030 PA GF30 EPDM 0,5 

HD 325 45 330/290 32 0,059 PA GF30 EPDM 0,9 

ECO 21 55 270(*)/240 24 0,045 PP GF30 EPDM 0,7 

ECO 34 55 270(*)/240 24 0,045 PP GF30 EPDM 0,7 

(*)  without fastener ring  

(*) không có vòng kẹp 

All diffuser are equipped with 3/4’’ NPT thread 

Tất cả đĩa phân phối khí được trang bị với ren NPT 3/4’’ 

Grommets for 3/4’’ NPT threads  

Miếng đệm dùng cho ren NPT ¾’’ 

Type Permitted wall Diameter of straight- Material Colour 
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Loại thickness of header 

tube [mm] 

Độ dày tường cho 

phép của ống phun 

drilled hole [mm] 

Đường kính của lỗ 

khoan thẳng 

Vật liệu Màu sắc 

Grommet 4,7 

Grommet 6,3 

Universal Saddle 

4,7 

6,3 

2-8 

31,8 (1 1/4’’) 

31,8 (1 1/4’’) 

31,8 (1 1/4’’) 

EPDM 75 Sh A 

EPDM 75 Sh A 

EPDM 75 Sh A 

Đen 

Đen 

Đen 

2. General Thông tin chung 

Jäger Umwelt-Technik GmbH & Co. KG Aeration Components delivers aerating systems for 

applications in aeration basins in communal and industrial waste water treatment plants. 

Jäger Umwelt-Technik GmbH & Co. KG cung cấp hệ thống phân phối khí cho những 

ứng dụng bể lọc khí trong những nhà máy xử lý nước thải công nghiệp và công cộng.  

The aerating systems are intended for fine-bubble compressed air ventilation of activated 

sludge in biological waste water treatment. With membranes  made of EPDM-rubber an 

intermittent operation is possible due to the long-term elasticity of the membrane material. 

Hệ thống phân phối khí được sử dụng để thông khí nén bằng ống sục khí trong bùn hoạt 

tính để xử lý nước thải sinh học. Với màng làm từ cao su EPDM, có thể vận hành gián đoạn 

bởi độ bền của vật liệu màng. 

Please consult Gummi-Jaeger regarding suitability of membrane materials for applications in 

industrial waste water treatment plants and/or in residential plants that have more than 10% 

industrial share. Quality properties of materials, perforation and bubble size/uniformity are 

controlled and recorded generally. 

Vui lòng hỏi ý kiến Gummi-Jaeger thông tin liên quan đến vật liệu màng thích hợp với 

những ứng dụng trong nhà máy xử lý nước thải công nghiệp hay nhà máy ở khu dân cư 

với nhiều hơn 10% cổ phần khu công nghiệp. Nói chung đặc tính chất lượng về vật liệu, 

khoan lỗ và kích thước/ sự đồng đều của ống sục khí luôn được kiểm soát và theo dõi.  

The aeration systems are delivered completely assembled. Jäger Umwelt-Technik GmbH & Co. 

KG Aeration Components recommends a careful treatment of storage, transport and 

installation, to avoid damage of the membranes. 

Hệ thống phân phối khí được cung cấp với lắp đặt hoàn toàn. Jäger Umwelt-Technik 

GmbH & Co. KG Aeration Components xử lý cẩn thận vấn đề bảo quản, vận chuyển và 

lắp đặt để tránh gây thư hại cho màng. 
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The Jäger Umwelt-Technik GmbH & Co. KG General Conditions of Sale are valid in their new 

version respectively. 

Bản mới điều kiện bán hàng của Jäger Umwelt-Technik GmbH & Co. KG Aeration Components 

có hiệu lực tương đương. 

3. Shipping Gửi hàng 

We ship diffusers in cardboard boxes. See individual data sheets for packaging details. 

Chúng tôi gửi những đĩa phân phối khí trong những thùng bìa cứng. Xem dữ liệu kỹ thuật cá nhân 

để biết thêm chi tiết đóng gói. 

4. Incoming Inspection Kiểm tra đầu vào 

Upon delivery check packages, equipment and products for structural damage during 

shipment, par- ticularly the rubber membranes. Any damages of packages, equipment and 

products must be reported to Gummi-Jaeger and shipping agent within 5 work days of 

delivery. 

Khi hàng đến, kiểm tra bao bì, thiết bị và sản phẩm nếu có những hư hại bên ngoài trong 

quá trình gửi hàng, đặc biệt là những màng cao su. Bất cứ thiệt hại về bao bì, thiết bị hay 

sản phẩm phải được báo cáo đến Gummi- Jaeger và đại lý chuyên chở trong vòng 5 ngày làm 

việc kể từ khi nhận hàng.  

Jäger Umwelt-Technik GmbH & Co. KG reserves the right for damage inspection. Warranty takes 

place only for original and unharmed packaging. 

Jäger Umwelt-Technik GmbH & Co. KG có quyền kiểm tra thiệt hại. Việc bảo hành chỉ áp dụng với 

những bao bì gốc và nguyên vẹn. 

5. Storage of Equipment Bảo quản thiết bị 

- Store equipment and diffuser as well as all accessories in their original packaging in a dry 

and aerated room regarding to DIN 7716.  

Bảo quản thiết bị cũng như đĩa phân phối khí và tất cả phụ kiện trong bao bì nguyên gốc ở 

nơi khô ráo và thoáng mát theo DIN 7716.  

- Prevent from frost, excessive heat, direct sunlight, dust, mineral oils and hydrocarbons. 

Ngăn chặn ẩm mốc, hơi nóng quá mức, ánh nắng mặt trời trực tiếp, bụi bẩn, dầu khoáng và 

hidrocacbon. 

- Avoid works which can lead for the damage of the aerators and their packaging. 

Tránh làm những việc có thể gây ảnh hưởng đến thiết bị phân phối khí và bao bì của chúng.  

- Do not store outdoors! Storage time of rubber parts up to the installation / starting operation 
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should not exceed 1 year. 

Không bảo quản ngoài trời. Thời gian bảo quản những bộ phận bằng cao su phụ thuộc vào 

thời gian lắp đặt/ bắt đầu vận hành nhưng không nên vượt quá một năm. 

- At on-site delivery, all rubber and plastics parts must be stored in their original packaging.  

Crates exposed to direct sunlight must be covered with tarpaulin to protect against UV-

radiation.  

Khi giao hàng tại chỗ, tất cả những bộ phận bằng cao su và nhựa phải được bảo quản trong 

bao bì ban đầu của chúng. Những kiện ở ngoài ánh mặt trời trực tiếp phải có mái che bằng 

bạt nhựa để bảo vệ chống lại tia UV. 

- Do not use packaging material containing plasticizers. 

Không sử dụng những vật liệu đóng gói có chứa chất làm mềm dẻo.  

6. Assembly Lắp ráp 

6.1 Preparations Chuẩn bị  

- Prior to assembly of the aeration systems pipings and basins have to be cleaned of all pollu- 

tions like stones, wood pieces, etc. 

Trước khi lắp ráp hệ thống phân phối khí, ống và bồn phải được làm sạch khỏi tất cả những 

chất bẩn như đá, mẩu gỗ… 

- As lateral should be used standard PVC (Schedule 40 or 80). The wall thickness specifies the 

type of grommet.  

Phần bên nên sử dụng PVC tiêu chuẩn ( Danh mục 40 hoặc 80). Độ dày tường xác định loại 

miếng đệm.  

- Air distribution through any disc diffuser is a function of individual diffuser elevation. For 

prop- er system operation all lateral pipes must be levelled within a tolerance of   ± 0,6 cm / 

± 1/4”. 

Phân phối khí thông qua đĩa phân phối là một chức năng đánh giá đĩa phân phối khí riêng biệt . 

Nếu vận hành hệ thống đúng, tất cả đường ống bên phải ngang bằng trong khoảng dung sai 

±0.6 cm/ ±1/4’’. 

- Predilled outlets at the top of the lateral should have a diameter of 31,8 mm / 1,25” and are 

aligning on vertical axis with a tolerance of ± 3°.  

Chỗ thoát ở đầu của một bên nên có đường kính 31.8 mm/ 1.25’’ và thẳng trên trục thẳng 

đứng với dung sai ±3o. 

- Outlet holes may not be located in the weld area. 

Những lỗ thoát có thể không được định vị ở khu vực hàn. 
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- Contractor is to confirm the cleanliness of the air piping. Corrosion damages (rust) are to be 

eliminated. Air purge or water flush cleaning is recommended prior to diffuser installation to 

remove any internal debris and tailings that may have accumulated in the header piping. 

Nhà thầu phải đảm bảo hệ thống dẫn không khí sạch sẽ. Loại bỏ những hư hại do ăn mòn/ 

han rỉ. Nên thanh lọc không khí và nước trước khi lắp đặt hệ thống để đảm bảo loại bỏ 

những mảnh vỡ và đồ dư thừa có ở trong đường ống. 

6.2 Diffuser Alignment Sự liên kết phân phối khí 

Maximum velocity of flow at diffusers should not exceed 0,5 m/s 

Tốc độ dòng tối đa của thiết bị phân phối không nên vượt quá 0,5 m/s 

6.3 Diffuser Installation  Lắp đặt thiết bị phân phối khí 

1/ For easy installation the EPDM grommets can be moistened with a lubricant. The 

grommet is fitted into the drilling in such a manner, that the undercuts engage in the 

drilling and the curved contour of the upper part of the grommet fits to the pipe curvature.  

Để lắp đặt dễ dàng, có thể làm ướt vòng đệm EPDM với dầu nhờn. Vòng đệm được cố định 

trong lỗ khoan theo cách mà rãnh cắt tham gia vào khoan và đường viền cong ở phần trên 

của miếng đệm vừa với độ cong của ống.  

2/ A commercial grade water-based soap (concentration 5% - 10%) is recommended as 

lubricant. Lubricants containing mineral oils or hydrocarbons are not allowed. 

Nên sử dụng xà phòng nền nước hạng thương phẩm như dầu nhờn. Không được sử dụng 

dầu nhờn chứa dầu khoáng hay hidrocacbon.  

3/ Press the disc diffuser NPT-joint into the grommet. Turn the diffuser clockwise as far as 

it will go to strain the grommet in the outlet. To avoid rotation of the grommet use the 

special offset fork wrench (Part-No. GJ-12013, Drw.-No. E-2-7622-0-HA-3). 

Ấn khớp nối NPT của đĩa phân phối vào trong miếng đệm. Vặn đĩa phân phối khí theo 

chiều kim đồng hồ để làm căng miếng đệm trong cửa xả. Để tránh miếng đệm bị xoay 

vòng, sử dụng chìa vặn hình dĩa đặc biệt (Part-No. GJ-12013, Drw.-No. E-2-7622-0-HA-

3).  

4/ During tightening the membrane must not be deformed, otherwise a non uniform bubble 

pat- tern might occur or a possible tear up of the perforated membrane, which could lead to 

leak- age. 

Khi bịt kín, không được làm biến dạng màng, nếu không sẽ có hiện tượng bong bóng không 

đồng đều hay có thể màng khoan bị làm rách, gây nên hiện tượng rò rỉ.  

5/ The grommet must be equally deformed for proper sealing, otherwise turn-off the 
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diffuser, adjust the grommet and tighten again. Replace an irreversible deformed or 

damaged grom- met.  

Vòng đệm phải bị biến dạng để bịt kín, nếu không thì tắt hệ thống phân phối, điều chỉnh lại miếng 

đệm và bịt kín lại. Thay thế một miếng đệm bị hỏng hay bị biến dạng không đảo ngược được.  

7. Operation Instructions Hướng dẫn vận hành 

7.1 Start-up Instructions Hướng dẫn khởi động 

Prior to start-up operation cleaning of the basin regarding contamination like stones, wood 

pieces etc. is mandatory. Time between assembly and filling of the basin should be as short 

as possible. If this is not possible, the following must be taken into account: 

Trước khi tiến hành khởi động, bắt buộc phải làm sạch bồn khỏi chất bẩn như đá, mẩu gỗ… 

Thời gian giữa lắp ráp và đổ đầy bồn nên ngắn nhất có thể. Nếu không thể phải cân nhắc 

những tình huống dưới đây:  

It is not permitted to carry out other jobs in the area of the aerators, which could cause 

damage to the diffuser system, like painting, welding, concrete sealing etc. 

Không được thực hiện những công việc khác ở khu vực phân phối khí mà gây ảnh hưởng 

xấu đến hệ thống phân phối, như sơn, hàn, bịt kín bằng xi măng…  

The aerators must be protected against dropped parts. 

Thiết bị phân phối khí phải được bảo vệ khỏi những bộ phận bị rơi.  

To check the air tightness, fill the basin with clean water. Potable water is not necessary,  but the 

water must be free of silt or debris. Water level should be at least 20 cm / 8” above diffuser. Start 

short time aerating. Immediately after turning or shutting off the air supply, inspect visually on 

excessive airflow. A large air volume in localized area points could be a possible air leak of the 

piping or damaged diffuser membrane. 

Để kiểm tra sự kín khí, làm đầy bồn bằng nước sạch. Không cần nước quá sạch nhưng nước 

không được có phù sa hay mảnh vỡ. Mực nước phải tối thiểu 20cm/ 8’’ trên thiết bị phân phối 

khí. Khởi động phân phối khí ngay lập tức sau khi tắt cửa nạp khí, kiểm tra bằng mắt lưu lượng 

dòng vượt quá. Thể tích khí lớn trong những khu vực tập trung có thể gây rò rỉ không khí của 

đường ống hay màng phân phối bị hỏng.  

If normal operation does not start directly after leakage inspection raise water level to at least 1 m / 

40“ above diffuser (protection against UV-radiation and severe cold or hot weather conditions). For 

longer dwell times compensate evaporation losses. 

Nếu việc vận hành bình thường không bắt đầu sau khi kiểm tra rò rỉ, tăng mực nước đến tối thiểu 

1m/ 40’’ so với thiết bị phân phối (bảo vệ chống lại tia UV và những điều kiện thời tiết quá nóng/ 
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lạnh). Khi dừng hoạt động trong thời gian dài, cần cân bằng tổn thất do bay hơi.  

Diffusers must operate at least 10 minutes daily at medium air flow rate. 

Thiết bị phân phối phải hoạt động ít nhất 10 phút hàng ngày ở mức lưu lượng khí trung bình.  

At temperatures below freezing, the water level must be chosen in such a manner, that a through 

freezing can be avoided safely (approx. 1,5 - 2 m / 60” - 80”). 

Ở mức nhiệt độ đóng băng, phải chọn mực nước theo cách mà tránh được việc đóng băng một cách 

an toàn ( xấp xỉ 1,5-2 m/ 60-80’’). 

All diffusers must operate at least 3 days at maximum air flow rate prior to oxygen transfer 

measurements because of increasing SOTE. 

Tất cả thiết bị phân phối phải hoạt động tối thiểu 3 ngày ở lưu lượng khí tối đa trước khi đo lường sự 

chuyển đổi oxi bởi vì tăng SOTE.  

7.2 Standard Operation Vận hành tiêu chuẩn 

At standard operation, the air flow rate must be adjusted to maintain desired dissolved oxygen levels 

in the basin. When adjusting the air flow rate, the diffusers should be operated within the permitted 

operational range of the diffuser. An excessive air flow rate leads to high pressure drops and reduced 

oxygen transfer performance. Low air flow rates may result in uneven utilization of the diffuser (mem- 

brane) and reduced air distribution. 

Ở điều kiện vận hành chuyển, lưu lượng khí phải được điều chỉnh để duy trì mức oxi hòa tan mong 

muốn trong bồn. Khi điều chỉnh lưu lượng khí, thiết bị phân phối nên hoạt động trong mức vận 

hành cho phép. Lưu lượng khí vượt quá có thể dẫn đến giảm áp suất lớn và giảm hiệu suất chuyển 

đổi oxy. Lưu lượng khí thấp có thể dẫn đến sử dụng thiết bị phân phối (màng) thất thường và giảm 

khả năng phân phối khí.  

Furthermore, at low air flow rates incidentally an increased growth of biological materials on the 

membrane occur, which leads to agglutination of the perforation and therefore to increasing pressure 

drop. 

Hơn nữa, ở mức lưu lượng khí thấp, có thể xảy ra ngẫu nhiên sự gia tăng những vật liệu sinh học 

trên màng dẫn đến sự dính kết khi khoan và do đó tăng việc giảm áp suất.  

Keep the air flow rate not higher than maximum diffuser air flow rate. This is depending on 

diffuser design, material, slitt pattern, etc. 

Giữ mức lưu lượng khí không cao hơn lưu lượng khí tối đa. Điều này phụ thuộc vào thiết kế, vật liệu 

của thiết bị phân phối.  

Keep the water temperature within 5°C / 41°F and 35°C / 95°F (ATV A-115). 

Giữ nhiệt độ nước trong khoảng 5oC/ 41oF và 35oC/ 95oF (ATV A-115).  
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The air temperature at diffuser entrance may not exceed 60°C / 140°F. Higher temperatures are pos- 

sible, please consult Jäger Umwelt-Technik GmbH & Co. KG Aeration Components. 

Nhiệt độ không khí ở đầu vào phân phối không vượt quá 60oC/ 140oF. Có thể chấp nhận mức nhiệt 

độ cao hơn nhưng vui lòng hỏi ý kiến Jäger Umwelt-Technik GmbH & Co. KG Aeration 

Components. 

Good air filtration is required for operating fine bubble aeration systems. The air blown into the 

sys- tem must be free of oil, dust and solvents. The compressed air must correspond to the guidelines 

the German TA-Luft or corresponding regional regulations. 

Việc lọc không khí được yêu cầu để vận hành hệ thống phân phối bọt khí. Không khí trong hệ thống 

phải không có dầu, chất bẩn hay dung môi. Không khí nén phải đáp ứng yêu cầu của German TA-

Luft và những quy định của địa phương.  

Dust filters for environmental dust have to be designed in accordance with DIN EN 779 for a removal 

by at least 80% (filter class G3), better 90% (filter class G4) to prevent clogging of the diffuser 

media. 

Bộ lọc bụi trong môi trường phải được thiết kế theo DIN EN 779 để di dời tối thiểu 80% ( bộ lọc cấp 

G3), 90% (bộ lọc cấp G4) để ngăn chặn việc tắc nghẽn trong thiết bị phân phối. 

Diffuser head loss should be constantly monitored. An increase of more than 20 hPa / 8” WC reflects 

a possible clogging problem. Clogging may be caused by deposit of carbonates, biological film etc. 

which can usually be removed by high pressure water hosing. 

Nên liên tục kiểm tra sự hao hụt áp lực phân phối. Tăng hơn 20 hPa/ 8’’ WX phản ánh những vấn 

đề tắc nghẽn. Việc tắc nghẽn có thể do ứ đọng cacbon, màng sinh học… những thứ có thể được di 

dời bởi ống nước áp suất cao.  

Inspection of diffusers should be made on a regular basis, at least once a year. 

Nên kiểm tra định kỳ thiết bị phân phối khí, tối thiểu 1 lần/ 1 năm.  

7.3 Trouble Shooting Xử lý sự cố 

The JetFlex Disc Diffuser TD requires very little maintenance for long term operations because of 

the use of high-performance materials. Jäger Umwelt-Technik GmbH & Co. KG Aeration Components 

recom- mends a periodical visual inspection of the diffuser system, especially for the occurrence of 

deposits and the pressure drop. This should allow the operator to determine if the aeration system is 

performing at optimum levels. 

Đĩa phân phối khí JetFlex không yêu cầu phải bảo trì thường xuyên đối với việc vận hành trong thời 

gian dài bởi vì sử dụng những vật liệu hiệu quả cao. Jäger Umwelt-Technik GmbH & Co. KG 

Aeration Components gợi ý kiểm tra bằng mắt định kỳ hệ thống phân phối khí, đặc biệt sự xuất hiện 
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chất cặn và sự giảm áp suất. Nhà vận hành có trách nhiệm xác định xem hệ thống phân phối khí có 

đang hoạt động ở mức tối ưu hay không.  

Below one can find indications of disturbances and procedures for repair. 

Dưới đây là những dấu hiệu sự cố có thể xảy ra và cách thức xử lý:  

1/ Indication: Large volume of air in localized area  

Dấu hiệu:Thể tích khí lớn trong khu vực tập trung 

Possible cause: Leakage in lateral piping 

Nguyên nhân:Rò rỉ ống dẫn bên 

Procedure: Drain basin to access area in question, maintain medium air flow, check joints and pipes 

for evidence of breakage, repair or exchange 

Cách thức xử lý: Tháo nước bồn đến lối vào, duy trì lưu lượng khí trung bình, kiểm tra những khớp nối và 

đường ống xem có bị vỡ không để sửa chữa và thay thế 

Possible cause: Diffuser membrane is damaged or missing 

Nguyên nhân: Màng đĩa phân phối bị hư hỏng hay bỏ sót 

Procedure: Drain basin to access area in question, maintain medium air flow, inspect visually 

diffuser, exchange membrane or complete diffuser 

Cách thức xử lý: Tháo nước bồn đến lối vào, duy trì lưu lượng khí trung bình, kiểm tra bằng mắt thiết bị 

phân phối, thay thế màng hoặc toàn bộ thiết bị phân phối 

2/ Indication: Non uniform bubble pattern  

Dấu hiệu: Ống sục khí không đồng đều  

Possible cause: Insufficient blower capacity 

Nguyên nhân: Dung tích máy thổi khí không đủ 

Procedure: Confirm blower operations, switch on additional blowers 

Cách xử lý: Xác nhận vận hành máy thổi khí, bật thêm máy thổi khí  

Possible cause: Valve of drop lines closed or not open enough 

Nguyên nhân:Van đường thả đóng hay không mở  

Procedure: Inspect position of check valve 

Cách xử lý: Kiểm tra vị trí của van một chiều 

Possible cause: Incomplete air distribution to diffusers 

Nguyên nhân:Phân phối khí đến thiết bị phân phối chưa hoàn thành 

Procedure: Drain basin to access area in question, check diffuser horizontal levelling, level within 

tolerance of ± 0,6 cm / ± 1/4”, inspect piping and joints for inter- nal clogging from debris, air 

purge or water flush cleaning 
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Cách xử lý:Tháo nước bồn đến lối vào, kiểm tra thiết bị phân phối khí mức nằm ngang, mức dung sai 

cho phép ±0.6 cm/ ±1/4’’, kiểm tra đường ống và khớp nối xem có bị tắc bên trong do những mảnh 

vụn, lọc khí hay xối làm sạch nước 

Possible cause: Deposits on diffuser membrane 

Nguyên nhân:Chất cặn trên màng phân phối khí 

Procedure: Inspect diffuser membranes for deposits and encrustation, clean or exchange membrane or 

exchange diffuser 

Cách xử lý: Kiểm tra màng phân phối khí để xem có lớp cặn hay không, làm sạch hay thay thế màng 

hoặc thiết bị phân phối 

3/ Indication: Decreasing of dissolved oxygen level, increase of system pressure drop 

Dấu hiệu: Giảm mức oxy hòa tan, tăng việc giảm áp suất trong hệ thống 

Possible cause: Deposits on diffuser membrane 

Nguyên nhân: Chất cặn trên màng phân phối khí 

Procedure: Inspect diffuser membranes for deposits and encrustation, clean or exchange membrane or 

exchange diffuser 

Cách xử lý: Kiểm tra màng phân phối khí để xem có lớp cặn hay không, làm sạch hay thay thế màng 

hoặc thiết bị phân phối 

4/ Indication: Non uniform dissolved oxygen profile throughout basin 

Dấu hiệu: Mẫu oxy hòa tan không đồng đều trong bồn 

Possible cause: Insufficient air volume 

Nguyên nhân: Thể tích không khí không đủ 

Procedure: Confirm blower operations, switch on additional blowers, check equipment and operation 

conditions, see 1-3 

Cách xử lý: Xác nhận lại vận hành máy thổi khí, bật thêm máy thổi khí, kiểm tra thiết bị và điều kiện 

vận hành  

Depending on type of waste, individual constructions and operation conditions other causes can lead 

to disturbances. If necessary contact the contractor or engineering office. 

Phụ thuộc vào loại chất thải, điều kiện hoạt động và xây dựng cá nhân có thể dẫn đến những phiền 

toái. Nếu cần thiết, liên hệ với nhà thầu hay văn phòng kỹ sư. 

7.4 Maintenance and Cleaning Bảo trì và làm sạch 

7.4.1 Maintenance Bảo trì 

The membranes should be checked during their operation continuously by the operator, particularly if 

sustained use results in an increase of pressure drop or a change to a coarse bubble pattern. The 
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latter leads to a distinct reduction of the oxygen transfer rate, because only a slight part of the perfo- 

rated membrane excessively blows. Diffusers should be cleaned from deposits (carbonates, iron and 

aluminium salts, biological slimes, …) in regular based periods, described by operating instructions. 

Nhà vận hành nên kiểm tra liên tục màng trong suốt quá trình vận hành, đặc biệt nếu việc sử dụng 

liên tục có thể dẫn đến giảm áp suất hay sự thay đổi kiểu sủi bọt khí. Cái đến sau dẫn đến sự giảm tỷ 

lệ chuyển hóa oxi rõ rệt bởi vì chỉ một phần nhỏ màng khoan thổi quá mức. Thiết bị phân phối khí 

nên được làm sạch khỏi cặn bẩn (cacbon, sắt và muối nhôm, chất sinh học… ) định kỳ theo hướng 

dẫn vận hành.   

The build-up of such deposits depends on waste and the special operating conditions of the waste 

water treatment plant. 

Sự tích tụ những chất cặn như vậy phụ thuộc vào chất thải và điều kiện hoạt động đặc biệt của nhà 

máy xử lý nước thải.  

After the switching off and draining the aeration basin or the pulling up of the retractable aerator 

grid consider that sludge deposits on the membranes do not dry and cure. Dried deposits impair the 

function of the diffuser in further operation. 

Sau khi ngắt và thoát nước bồn lọc khí hay kéo lưới lọc khí, cần chú ý nếu bùn lắng trên màng 

không khô. Chất lắng khô giảm chức năng hoạt động của thiết bị phân phối.  

7.4.2 Mechanical Cleaning Làm sạch cơ học 

The recommended cleaning procedure of biological deposits is to physically  dislodge  the  growth 

either through gently brushing the substance off or using a high pressure water jet cleaner. A dis- 

tance of about 50 cm should be kept between membrane and nozzle in order to avoid damage to 

the membrane through a too sharp jet of water. 

Quy trình làm sạch những chất lắng sinh học là làm sạch bằng hoạt động thể chất thông qua việc 

phủi nhẹ nhàng chất hay sử dụng máy làm sạch bằng tia phun với áp suất cao. Nên giữ khoảng cách 

50cm giữa màng và vòi phun để tránh những thiệt hại cho màng do một vòi phun nước.   

During phosphorus precipitation pure Al-sulphate and Fe-sulphate do not attack the 

membrane material chemically. However isolated strong-sticking deposits can occur, 

which can be removed in the initial stage with a high pressure water jet cleaner. 

Trong suốt quá trình kết tủa photpho, Nhôm sunfat và sắt sunfat tinh khiết không ảnh 

hướng đến vật liệu màng về mặt hóa học. Tuy nhiên, có thể tồn tại những chất lắng dính 

chặt bị cô lập- chất có thể bị loại bỏ trong giai đoạn đầu tiên với máy làm sạch bằng tia 

phun áp suất cao. 

7.4.3 Chemical Cleaning/ OSHA Regulation MSDS  Làm sạch bằng hóa chất 



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH ĐĨA PHÂN PHỐI KHÍ JAEGER- ĐỨC 

 

 

                                          www.quangminhvn.com Page 14 

The common method for chemical cleaning of carbonate scaling is the metering of formic acid to the 

air stream. This process can be carried out without basin draining. 

Phương pháp thông thường để làm sạch cacbon đóng cặn bằng hóa chất là định lượng axit fomic 

đến dòng không khí. Quá trình này được tiến hành mà không cần tháo nước bồn. 

Depending on the degree of soiling concentrated formic acid (85 vol. %) should be added twice a 

year with a commercial grade metering pump into the air stream. Adjust maximum air flow rate by 

diffuser and add within one hour about 100 cm3 / 3.4 fl. oz. formic acid per diffuser. To remove the 

formic acid subsequently from the system, flush at least 2 hours at unchanged air flow rate. 

Phụ thuộc vào mức độ bẩn, axit folic tập trung nên được thêm 2 lần 1 năm với 1 bơm định lượng 

hạng thương mại vào trong dòng không khí. Điều chỉnh lưu lượng khí tối đa bởi thiết bị phân phối 

và thêm khoảng 100 cm3/ 3.4 fl.oz axit folic một giờ đối với mỗi thiết bị phân phối. Để di chuyển axit 

folic khỏi hệ thống, xối nước tối thiểu 2 giờ ở lưu lượng khí không đổi.  

The exact amount and proportion depend on the degree of soiling, composition of the waste water as 

well as the operating conditions and can only be determined by means of appropriate tests. 

Tỷ lệ chính xác phụ thuộc vào mức nước bẩn, thành phần nước thải cũng như điều kiện hoạt động 

và chỉ có thể được xác định bằng biện pháp kiểm tra phù hợp.   

Pipings, valves and joints must be acid-resistant. 

Đường ống, van và khớp nối phải chịu được axit.  

The use of chemical cleaning agents and additives is not allowed and results in the loss of guaran- 

tee. 

Không cho phép việc sử dụng những nhân tố làm sạch bằng hóa chất và có thể làm mất hiệu lực điều 

khoản bảo hành. 

1/ Follow safety guidelines of manufacturer of pressure-washer.  

Tuân theo hướng dẫn an toàn của nhà sản xuất. 

2/ Formic acid is dangerous and can cause severe injuries and death. Professional equipment and 

specially trained personel required. Follow all safety instructions with the use of formic acid.  

Axit folic rất nguy hiểm và có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Chỉ những người có 

kinh nghiệm và được đào tạo bài bản về thiết bị mới được phép yêu cầu sử dụng. Tuân thủ tất cả 

hướng dẫn an toàn khi sử dụng Axit folic. 

8. Replacing Disc Diffusers Thay thế đĩa phân phối khí 

If the inspections on a regular basis results in an exchange of the complete diffuser, proceed as described 

below: 

Nếu việc kiểm tra định kỳ dẫn đến việc thay đổi toàn bộ thiết bị phân phối khí, tiến hành như sau:  
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1/ The diffuser should be cleaned with a high pressure water jet cleaner of sludge deposits, to avoid an injury 

risk by possible slide. 

Thiết bị phân phối nên được làm sạch với máy làm sạch bằng tia phun áp suất cao những chất bùn lắng để 

tránh rủi ro thương tích có thể xảy ra.  

2/ Unthread diffuser from lateral piping and remove remaining grommet. 

Thoát thiết bị phân phối khí khỏi ống ngang và di dời miếng đệm còn lại.  

3/ Corrosion damages (rust) are to be eliminated. Air purge or water flush cleaning is re- 

commended prior to diffuser installation to remove any internal debris that may have accumulated in 

the header piping. 

Những thiệt hại về ăn mòn/ han rỉ phải được loại bỏ. Việc làm sạch bằng xối nước được khuyến cao 

trước khi lắp đặt thiết bị phân phối để loại bỏ bất cứ chất bẩn bên trong có thể tích tụ trong ống phân 

phối. 

4/ Use new grommet. 

Sử dụng miếng đệm mới.  

5/ Assemble diffuser as described in Chapter 6.3. 

Lắp ghép đĩa phân phối khí như Mục 6.3.  

6/ Check air tightness as described in Chapter 7.1. 

Kiểm tra sự kín khí như Mục 7.1 

9. Recycling Tái chế 

Consider the local official regulations for deposit on dump or supply to scrap metal. Decisive are the 

valid laws at the time of waste disposal. 

Tuân thủ những quy định chính thức của địa phương đối với chất lắng trên bơm hay loại bỏ kim 

loại. Yếu tố quyết định là những luật định có giá trị ở thời điểm loại bỏ rác thải.  

If our products were not contaminated by other materials, it does not concern a particularly 

monitored waste. In the case of contamination please ask your responsible authorities. 

Nếu những sản phẩm của chúng ta không bị nhiễm những vật liệu khác, nó không liên quan đến 

vấn đề chất thải cần được quản lý đặc biệt. Trong trường hợp bị nhiễm bẩn, vui lòng hỏi nhà chức 

trách có thẩm quyền.  

10. Disclaimer  Miễn trừ trách nhiệm 

This information is based on our present state of knowledge and is intended to provide general notes 

on our products and their uses. It should not therefore be construed as guaranteeing spe- cific 

properties of the products described or their suitability for a particular application. US units are for 

convenience only. Any existing industrial property rights must be observed. The quality of our 

products is guaranteed under our General Conditions of Sale. 



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH ĐĨA PHÂN PHỐI KHÍ JAEGER- ĐỨC 

 

 

                                          www.quangminhvn.com Page 16 

Thông tin này dựa trên sự hiểu biết hiện có của chúng tôi và sử dụng để cung cấp những chú ý 

chung về sản phẩm cũng như cách sử dụng của chúng. Do đó, nó không nên được xem như tài sản 

đặc thù cho những sản phẩm được diễn tả ở trên hay tính phù hợp với một ứng dụng nào đó. Tài liệu 

này chỉ có tích chất tham khảo. Phải tuân thủ bất cứ quyền sở hữu trí tuệ công nghiệp nào.Chất 

lượng của sản phẩm được bảo hành theo điều khoản bán hàng chung.  

11. Reference  Tham khảo 
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	Phân phối khí thông qua đĩa phân phối là một chức năng đánh giá đĩa phân phối khí riêng biệt . Nếu vận hành hệ thống đúng, tất cả đường ống bên phải ngang bằng trong khoảng dung sai ±0.6 cm/ ±1/4’’.
	- Predilled outlets at the top of the lateral should have a diameter of 31,8 mm / 1,25” and are aligning on vertical axis with a tolerance of ± 3°. 
	Chỗ thoát ở đầu của một bên nên có đường kính 31.8 mm/ 1.25’’ và thẳng trên trục thẳng đứng với dung sai ±3o.
	6.2 Diffuser Alignment Sự liên kết phân phối khí
	6.3 Diffuser Installation  Lắp đặt thiết bị phân phối khí

	7. Operation Instructions Hướng dẫn vận hành
	7.1 Start-up Instructions Hướng dẫn khởi động
	7.2 Standard Operation Vận hành tiêu chuẩn
	At standard operation, the air flow rate must be adjusted to maintain desired dissolved oxygen levels in the basin. When adjusting the air flow rate, the diffusers should be operated within the permitted operational range of the diffuser. An excessive air flow rate leads to high pressure drops and reduced oxygen transfer performance. Low air flow rates may result in uneven utilization of the diffuser (mem- brane) and reduced air distribution.
	Ở điều kiện vận hành chuyển, lưu lượng khí phải được điều chỉnh để duy trì mức oxi hòa tan mong muốn trong bồn. Khi điều chỉnh lưu lượng khí, thiết bị phân phối nên hoạt động trong mức vận hành cho phép. Lưu lượng khí vượt quá có thể dẫn đến giảm áp suất lớn và giảm hiệu suất chuyển đổi oxy. Lưu lượng khí thấp có thể dẫn đến sử dụng thiết bị phân phối (màng) thất thường và giảm khả năng phân phối khí. 
	Furthermore, at low air flow rates incidentally an increased growth of biological materials on the membrane occur, which leads to agglutination of the perforation and therefore to increasing pressure drop.
	Hơn nữa, ở mức lưu lượng khí thấp, có thể xảy ra ngẫu nhiên sự gia tăng những vật liệu sinh học trên màng dẫn đến sự dính kết khi khoan và do đó tăng việc giảm áp suất. 
	Keep the air flow rate not higher than maximum diffuser air flow rate. This is depending on diffuser design, material, slitt pattern, etc.
	Giữ mức lưu lượng khí không cao hơn lưu lượng khí tối đa. Điều này phụ thuộc vào thiết kế, vật liệu của thiết bị phân phối. 
	Keep the water temperature within 5°C / 41°F and 35°C / 95°F (ATV A-115).
	7.3 Trouble Shooting Xử lý sự cố
	The JetFlex Disc Diffuser TD requires very little maintenance for long term operations because of the use of high-performance materials. Jäger Umwelt-Technik GmbH & Co. KG Aeration Components recom- mends a periodical visual inspection of the diffuser system, especially for the occurrence of deposits and the pressure drop. This should allow the operator to determine if the aeration system is performing at optimum levels.
	Đĩa phân phối khí JetFlex không yêu cầu phải bảo trì thường xuyên đối với việc vận hành trong thời gian dài bởi vì sử dụng những vật liệu hiệu quả cao. Jäger Umwelt-Technik GmbH & Co. KG Aeration Components gợi ý kiểm tra bằng mắt định kỳ hệ thống phân phối khí, đặc biệt sự xuất hiện chất cặn và sự giảm áp suất. Nhà vận hành có trách nhiệm xác định xem hệ thống phân phối khí có đang hoạt động ở mức tối ưu hay không. 
	7.4 Maintenance and Cleaning Bảo trì và làm sạch
	7.4.1 Maintenance Bảo trì
	The membranes should be checked during their operation continuously by the operator, particularly if sustained use results in an increase of pressure drop or a change to a coarse bubble pattern. The latter leads to a distinct reduction of the oxygen transfer rate, because only a slight part of the perfo- rated membrane excessively blows. Diffusers should be cleaned from deposits (carbonates, iron and aluminium salts, biological slimes, …) in regular based periods, described by operating instructions.
	Nhà vận hành nên kiểm tra liên tục màng trong suốt quá trình vận hành, đặc biệt nếu việc sử dụng liên tục có thể dẫn đến giảm áp suất hay sự thay đổi kiểu sủi bọt khí. Cái đến sau dẫn đến sự giảm tỷ lệ chuyển hóa oxi rõ rệt bởi vì chỉ một phần nhỏ màng khoan thổi quá mức. Thiết bị phân phối khí nên được làm sạch khỏi cặn bẩn (cacbon, sắt và muối nhôm, chất sinh học… ) định kỳ theo hướng dẫn vận hành.  
	7.4.2 Mechanical Cleaning Làm sạch cơ học
	7.4.3 Chemical Cleaning/ OSHA Regulation MSDS  Làm sạch bằng hóa chất
	The common method for chemical cleaning of carbonate scaling is the metering of formic acid to the air stream. This process can be carried out without basin draining.
	Phương pháp thông thường để làm sạch cacbon đóng cặn bằng hóa chất là định lượng axit fomic đến dòng không khí. Quá trình này được tiến hành mà không cần tháo nước bồn.
	Depending on the degree of soiling concentrated formic acid (85 vol. %) should be added twice a year with a commercial grade metering pump into the air stream. Adjust maximum air flow rate by diffuser and add within one hour about 100 cm3 / 3.4 fl. oz. formic acid per diffuser. To remove the formic acid subsequently from the system, flush at least 2 hours at unchanged air flow rate.
	Phụ thuộc vào mức độ bẩn, axit folic tập trung nên được thêm 2 lần 1 năm với 1 bơm định lượng hạng thương mại vào trong dòng không khí. Điều chỉnh lưu lượng khí tối đa bởi thiết bị phân phối và thêm khoảng 100 cm3/ 3.4 fl.oz axit folic một giờ đối với mỗi thiết bị phân phối. Để di chuyển axit folic khỏi hệ thống, xối nước tối thiểu 2 giờ ở lưu lượng khí không đổi. 
	The exact amount and proportion depend on the degree of soiling, composition of the waste water as well as the operating conditions and can only be determined by means of appropriate tests.
	Tỷ lệ chính xác phụ thuộc vào mức nước bẩn, thành phần nước thải cũng như điều kiện hoạt động và chỉ có thể được xác định bằng biện pháp kiểm tra phù hợp.  


	8. Replacing Disc Diffusers Thay thế đĩa phân phối khí
	If the inspections on a regular basis results in an exchange of the complete diffuser, proceed as described below:
	Nếu việc kiểm tra định kỳ dẫn đến việc thay đổi toàn bộ thiết bị phân phối khí, tiến hành như sau: 
	1/ The diffuser should be cleaned with a high pressure water jet cleaner of sludge deposits, to avoid an injury risk by possible slide.
	Thiết bị phân phối nên được làm sạch với máy làm sạch bằng tia phun áp suất cao những chất bùn lắng để tránh rủi ro thương tích có thể xảy ra. 
	2/ Unthread diffuser from lateral piping and remove remaining grommet.
	9. Recycling Tái chế
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