
Xử lý nước thải hữu cơ nồng độ cao 

Phương pháp lên men hoạt tính 

 Hệ thốngＣＭ  Hệ thốngＣＭＳ 
Sự xúc tác + Vi sinh vật + Hỗ trợ 

 
（Sử dụng enzyme）+ （Vi sinh vật）+（Vật trung gian） 

Hệ thống CMS ： Chờ cấp bằng sáng chế  Nhận cải cách kinh doanh của tỉnh Fukuoka  

Giới thiệu về sản phẩm 

 
                Công ty cổ phần J Fils 

U R L   http://www.jfils.jp 

E-mail    info@jfils.jp 



Bể trung gian Bể lắng 2 Bể enzyme tự tái tạo 

Xử lý vi sinh vật 

Tải trọng thể tích: 0.3～0.5 

Bể giải phóng 

         Điểm khác nhau giữa phương pháp bùn hoạt tính và phương pháp lên men hoạt tính  1. Phần cứng 

Phương pháp bùn hoạt tính   Quy tình xử lý   ( Lưu trình thiết bị ) 

Phát sinh mùi bùn  Ảnh hưởng tới khu vực xung quanh 

Dư lượng・Vận chuyển tơ 

Nồng độ thấp 

Đưa bùn quay lại 

Bể nước thô Bể điều hòa Bể sục khí Bể lắng Bể nén bùn Bể chứa bùn Bể giải phóng 

Xe chân không triết (tách) bùn 

Máy vắt khô ( khử nước), xử lý 

phân tách chất lỏng - rắn 

Vận chuyển lượng bùn lớn 

Giải phóng nước  

đã qua xử lý. 
Trường hợp xử lý không hoàn toàn 

 Phát sinh thêm chi phí xử lý 

 （giải phóng nước thải） 

Mùi của nước thô 

đi vào bể sục khí 

Hệ thống dòng chảyＣＭ Hệ thốngＳ 

  Dư lượng đi đến máy MUMU 

Nồng độ cao 

Bể nước thô Bể điều hòa Bể enzyme hiếu khí Bể lắng 1 

Enzyme xúc tác/ 

Xử lý vi sinh vật 

Tải trọng thể tích 0.6～0.8 

Phân hủy, khử mùi ở bể sục khí 

Vận chuyển enzyme có thể tái sử dụng về bể sục khí （Lưu thông） 

Xử lý trung gian 

Vận chuyển chất vô cơ 
Có thể sấy khô dưới 

 ánh nắng với lượng nhỏ 

Giải phóng nước sau xử lý 

Khả năng tái sử dụng 
Khử mùi・Nước tẩy rửa・Phân bón lỏng 

Hệ thốngＣＭＳ 
Nhờ việc tăng thêm bể trung 

 gian và bể lắng 2 nên có thể  

làm bể sục khí nhỏ hơn 

Loại hình tương ứng 

 tiết kiệm không gian 
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 Sự khác biệt giữa phương pháp bùn hoạt tính và phương pháp lên men hoạt tính  2. Phần mềm 

Phương pháp bùn hoạt tính 

Nước thải hữu cơ nồng độ thấp: 

pH：5.8～8.7 

BOD：1,000mg/L 

n-Hex：100mg/L 

Mùi của nước thô・Mùi của bùn 

Tỏa ra từ toàn bộ thiết bị 

Ảnh hưởng tới khu vực lân cận 

Mùi hôi  

Xử lý vi sinh vật 
 

Việc quản lý vi sinh vật  

là quan trọng 

Bùn hữu cơ 

Sông ngòi・Hệ thống thoát nước thải 
Xử lý không triệt để：Phát sinh chi phí xử lý  

（Giải phóng nước thải） 

Lượng bùn dư thừa khoảng 80% 

Xác vi sinh vật 

Chi phí xử lý bùn 

Tỉ lệ：100％ 

Phương pháp lên men hoạt tính（ Hệ thốngＣＭ） 

Nước thải hữu cơ nồng độ cao: 

pH：4.7～10.5 

BOD：100.000mg/L 

n-Hex：700mg/L 
Sự hiện hữu của các loại vi sinh vật  

tồn tại được trong nước thô 

Mùi của nước thô・Mùi bùn sẽ  

được khử ở bể sục khí 
Nhờ sự biến đổi hóa học của enzyme  

nên mùi không còn nữa 

Không gây ảnh hưởng tới khu vực lân cận 

Mùi hôi 

Xử lý kết hợp 

Biến đổi hóa học 

của chất xúc tác 
Trung hòa nồng độ pH 

Xử lý xác vi sinh vật  

nhờ vào việc phá vỡ lớp 

 màng tế bào 

Enzyme hạ tầng 

 
 Nhóm vi sinh vật được  

 sinh ra từ enzyme hạ tầng 

Vạn năng 

Tạo ra enzyme hạ tầng nhờ  

loại enzyme có khả năng tự tái tạo 

Bùn hữu cơ 

Sông ngòi・Hệ thống thoát nước thải 

Sử dụng nước sau xử lý  

bao gồm cả các enzyme  
Chất khử mùi・Phân bón lỏng・Nước tẩy rửa 

Lấy ra hơn 15,000 MLSS 

 Xử lý: Lượng nhỏ bằng chất vô cơ 

Tỷ lệ：10％～30％ 
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                                                                                   Sự khác nhau giữa phương pháp liên tục cấy enzyme vào và hệ thống CM 

 

                                                                                                                                                                    Phương pháp bùn hoạt tính                                                                                 Liên tục bổ sung  Enzyme                                                                                         Hệ thống CM 

                                                                                    

 

                                                                                    

 

                                                                                    

 

                                                BOD  
                                                ㎎/Ｌ 

 

                                                                                    
 

                                                                                       
 
                                                                                              
 
                                                                                                                                                                                                                                                                12 tháng                                                                                                                                   24 tháng                                                                                                             36 tháng 

 

                                                                                                                        
                                                                                    
 
                                                BOD  
                                                 ㎎/L 
 
                                                                                    

 

                                                                                                                         

 
                                                                                    
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
                                                                                                                         12 tháng                                                                                                                                  24 tháng                                                                                                                           36 tháng 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

※高濃度処理のため短時間復旧は極めて難しい 

Bổ sung enzyme vào tại 

 thời điểm cuối cùng 

※Băt buộc phải bổ sung 

Mất đi chức năng của 1 enzyme  

và bất ngờ rơi vào trạng thái không thể xử lý 
※Việc khôi phục lại trong thời gian ngắn để xử lý chất thải nồng độ cao là vô cùng khó khăn 

-Tín hiệu bổ sung enzyme 

-Do số lượng giải phóng tăng lên 

-Dựa vào việc phán đoán thời 

gian  cần bổ sung vào 

Enzyme biến đổi thành chất khác, môi trường enzyme suy giảm  
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 Enzyme có thể tái sử dụng  đã tạo ra môi trường enzyme 

 như bình thường, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ một cách ổn định 
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                                                 Sự khác nhau giữa phương pháp bùn hoạt tính và phương pháp lên men hoạt tính  3. Ban đầu - Vận hành 

 

                                                                                                        Nước thô：Nước thải hữu cơ                         Phương pháp bùn hoạt tính                                                                                            Hệ thống CM・CMS 

 

                                                                                                                                                                                BOD  ㎎/L                                                   Tối đa 1,000                                                               Khả năng lên tới  100,000 (Đã được chứng minh)  
                                                                     Khả năng xử lý  
                                                                                                                                                                                                     ｐH                                                                           5.8～8.7                                                                      4.7～10.5 ( Thời gian ngắn・Lượng nhỏ 4～11) 
 

                                                           Không xử lý trước 

 

                                               Chi phí phát sinh để xử lý bùn dư thừa                                                                                                                    Trường hợp  đạt 100%                                                                                                  30～dưới 10％ 

 

                                                                           Ban đầu                                                                                                                                                          Trường hợp đạt 100% 
                                                                                                                                                                   Nồng độ 
                                                                     thấp 
 
                                                                          Vận hành 

 

                                                                           Ban đầu    

                                                                                                                                                                   Nồng độ 
                              Vận hành                        cao 
 
                       
 

                                                                     Thực tế  Nước thải thực phẩm So sánh chi phí vận hành trong năm (Đơn vị ：vạn yên) 
 

                                                                                          Thông số ( số liệu)： Trung bình mỗi ngày：Xử lý 50 tấn BOD：4500 COD：3000 n-Hex：700 ｐH：4.7 
 

                                                                                                                                                   Phí thuốc men     Phí xử lý bùn          Chi phí cần thiết                                Phí quản lý                                    Số tiền trả                        Chi phí thay mới máy móc (Tương lai) 

 

                                            Phương pháp bùn hoạt tính                            180                     375                                                                50                                                                      100                                                       705                                                                        1500 
 

                                              Hệ thống CMS                                            

 
                                                                                                                                                                                                                                   Dư lượng・Tơ・Bùn dư thừa                                              Tổng chi phí tiết kiệm được trong 1 năm:  415 vạn yên 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                  90～100％                                                                                                      Giá trị tham khảo 

 

Bùn dư thừa：10～30% Toàn bộ：30～50％                       Giá trị tham khảo 

n-Hex mg/L 100 Ở mức 700 có khả năng dưới 1 ( Đã được chứng minh） 

Không  

xử lý trước 

BOD：1000 

pH：7 

n-Hex：100 

Không  
xử lý trước 

BOD：9000 

pH：4.7 

n-Hex:500 

Trường hợp đạt 100% 

Không thể xử lý 

110％～120％ 

Bùn dư thừa：10～30% Toàn bộ：70～80% Giá trị tham khảo 

Giá trị tham khảo 

０ 120 ０ 170 290 ０ 

＋ 

 ＋ 

＋ 

＋ 

 ＋ 

 ＋ 

 ＝ 

 ＝ 
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Không thể xử lý 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                            Sự bố trí/ thiết đặt 

 

                                                                                                                                                                Khả năng                                                                                                                                                                                                                                                                           Chi phí 

 

                                                

                                                                                                                                               BOD：100,000㎎/L                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          処理設備+膜分離 
 

                                                                                                                                  活性汚泥法処理の限界  
                                                                                                                                     BOD：10,000㎎/L  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

                                                                                                                                                                                                                    処理設備+膜分離                                                                                        
 
                                                    

 
                                                                                                                                バイオリアクター  
                                                                                                                                              活性汚泥法 
 
                                                                                                                                                                                                                                    農業集落排水 
 

                                           
 
                                                   

 

                                                                                                                                                                                                          Thấp                                        Chi phí ban đầu                                             Cao 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

CM・CMS  
システム 

                                                                                                                           活性汚泥法 
 
                                            活性汚泥法 

                                                               CM・CMSシステム 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               接触酸化  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             バイオリアクター 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         標準 
 
                                                   接触酸化 
 
                                                                                                                                                                           食品排水 

 

             標準  
活性汚泥法 
 
                                                                                            終末処理場 

 

Phương pháp 

bùn hoạt tính 

thông thường 

Phương pháp bùn 

hoạttính 

Phản ứng sinh học 

Oxy hóa 

Xử lý thiết bị + Xử lý 

màng ( tách màng) 

Nước thải nông nghiệp 

Nước thải thực phẩm 

Nơi xử lý cuối cùng 

Nước thải thực 

phẩm 

Hệ thống CM・CMS 
BOD：100,000㎎/L 

 

Giới hạn xử lý khi dùng bùn hoạt tính 

BOD：10,000㎎/L 

 

C
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   T
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Phương pháp 

bùn hoạt tính 

thông thường 

Phương pháp bùn 

hoạt tính 

Phản ứng sinh học 

Oxy hóa 

Xử lý thiết bị + Xử 

lý màng 

Hệ thống CM・CMS 

6 

C
ao

 
 

 
 K

h
ả n

ăn
g

 x
ử

 lý
 

 
 

       T
h

ấp
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Thị trường 

 

                                            Thị trường đang gặp khó khăn 
 

                                              Nước thải sản xuất bánh kẹo                                                                                                                                              Nước thải chế biến thực phẩm 
 

                                             Nước thải từ các loại nước giải khát                                                                                                       Nước thải từ các sản phẩm từ sữa 
 

                                              Nước thải chế biến các loại thuỷ sản                                                              Nước thải từ việc chế biến tinh bột (Xì dầu・Đậu phụ・Làm sạch gạo) 
 

                                               Ngoài ra: Nước thải chăn nuôi・Nước thải từ chế biến rượu                    

 

                                             Vấn đề khó khăn, nan giải 
 
                                             1. Nồng độ cao, xử lý chất thải công nghiệp 
 

                                               Vấn đề tồn đọng:  Chi phí xử lý chất thải công nghiệp cao.  Các nhà kinh doanh lo lắng liệu rằng có đang tiến hành xử lý đúng cách hay không? 
 

                                             2. Có thiết bị xử lý nhưng không đạt được tiêu chuẩn hoặc chỉ gần đạt  
 

                                              Vấn đề tồn đọng：   Chi phí tăng do phát sinh thêm tiền xử lý tiếp  Lo lắng khi có thanh tra đột xuất 
 

                                             3. Bùn dư thừa   Phí dược phẩm Chi phí máy móc, thiết bị 
 

                                             Vấn đề tồn đọng：    Chi phí xử lý bùn dư thừa  Chi phí phụ  Gánh nặng chi phí mua máy móc mới 
 

                                              4.                Mùi 
 

                                              Vấn đề tồn đọng：     Lo lắng mùi hôi của nước thải ảnh hưởng đến khu vực xung quanh 

 

                                                        Trong những năm gần đây rất nhiều người đã đặt câu hỏi liệu có phương pháp nào để xử lý vấn đề số 4 hay không??? 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                7 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Khái quát về thiết bị 

 

                                              Sự thiết đặt mới    Nước thải chảy ra từ thiết bị 

 

                                                                              Hệ thống  CM ： Quy mô nhỏ theo phương pháp bùn hoạt tính（10～20％） ※Tải trọng thể tích 0.3→0.6 
 

                                                                              Hệ thống  CMS    ：    Quy mô nhở theo hệ thống CM                      （10～20％） ※Vật trung gian sẽ xử lý vi sinh vật 

 
                                       Các hình thức:  Bê tông trên mặt đất ・Bán mặt đất ・Chìm dưới đất Áp dụng hình thức nổi trên mặt đất có dùng các loại sắt, thép không rỉ 
 

                                                   Sự thiết đặt mới  Tái xử lý lượng bùn dư 

 

                                                                              Hệ thống CM  ： Xử lý xác vi sinh vật có trong bùn dư thừa trước khi khử nước ※Khả năng giảm: 70～80％ 

 

                                                                      RC trên mặt đất                                                                                       RC bán mặt đất                                           Hệ thống dẫn dòng có sẵn + Bể thép                  Hệ thống dẫn dòng có sẵn + Bể thép 

 

                                              Lên men tại hệ thống có sẵn                                 Trong trường hợp có thể dừng giữa chừng, cải tạo thiết bị cho việc lên men 

 

                                              Lên men ở bể tái sinh mở rộng                              Trong trường hợp có thể dừng ngắn, cải tạo bể chứa enzyme tái sử dụng cho việc lên men 

 

                                              Len men một nửa nhờ hình thức bắc cầu            Trong trường hợp không thể dừng, cải tạo hệ thống CM kích thước nhỏ cho việc bán lên men 
 

                                              Ví dụ：Thiết đặt hệ thống CM 20%   Xử lý lên men được 20% nước thô.   Cách thiết đặt này sẽ giảm được 20% phụ tải. 
 
                                              Bằng việc vận chuyển 20% enzyme trong nước sau xử lý về bể hiếu khí, đã có thể xử lý một cách ổn định, giảm được mùi và  

                     lượng bùn dư thừa. 
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                                                                                                                                                                        Thể chế bán hàng, sự duy trì và cách thức quản lý 

 

                                                 Thể chế bán hàng 
 

                                            Các cơ sở trong nước：Tỉnh Fukushima・tỉnh Saga・Tokyo  Chi nhánh ở nước ngoài：tỉnh Fukushima・Tokyo 
 
                                                                      Khu vực bán hàng : Nhật Bản  Các nước trong khu vực Đông Nam Á 
 

                                                                     Thành tích tính đến năm 2014 : Từ  huyện Tochigi～Okinawa 21 cơ sở    Đã thử nghiệm tại 2 cơ sở tại Hàn Quốc 
 

                                                                       Dự định cho năm 2015 : Mở 2 cơ sở trong nước  1 cơ sở tại Hàn Quốc  
 

                                                                       Dự định bán hàng từ nay về sau : Việt Nam Indonexia Singapo Thái Đài Loan Trung Quốc 

 

                                                  Thể chế duy trì 
 

                                              Trường hợp sự duy trì không thể đối ứng với tình trạng hiện tại：Các nhân viên từ Kitakyushu của công ty chúng tôi sẽ đối ứng 
 
                                                                       Trường hợp cần nhiều thời gian cho việc đối ứng, thì sẽ nhờ sự hỗ trợ đối ứng của những công ty liên kết hoặc nhờ sự hợp tác.  
 
                                              Trường hợp có thể đối ứng được với tình hình hiện tại：Sẽ đối ứng với những công ty liên kết, hợp tác      Đối ứng ở nước ngoài:  
 

                                                                           Giải quyết bằng việc đối ứng qua điện thoại 
 

                                                                           Trường hợp ở nước ngoài, công ty liên kết tại nơi đó sẽ đối ứng hoặc đối ứng qua điện thoại 

 

                                                 Cách thức quản lý 
 

                                                   Quản lý các công ty liên kết, hợp tác trung gian, công ty tại địa phương. 

 

                                                                              Thực hiện việc giáo dục quản lý tại thời điểm xây dựng vận chuyển thử đối với những công ty hợp tác. 
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Đầu vào Khu vực Loại chất thải Lượng xử lý(㎥/ngày) BOD(㎎/L) ｐH đầu vào Đầu ra   

Ngành công nghiệp 

thực phẩm G 
Kansai Thực phẩm 150 1,300 5.2 Sông ngòi Mới xây 

Ngành chăn nuôi O Kyushu Chăn nuôi lợn 25 8,500 6.2 Sông ngòi Dòng hiện tại 

Thực phẩm H Kansai Thưc phẩm 400 1,600 5 Sông ngòi Mới xây 

Ngành chăn nuôi U Kyushu Chăn nuôi lợn 12.5 9,000 8.9 Sông ngòi Mới xây 

Cửa hàng S Trung bộ Thực phẩm 30 1,100 6 Sông ngòi Dòng hiện tại 

Cửa hàng S Trung bộ Chăn nuôi lợn 60 1,300 5.2 Sông ngòi Dòng hiện tại 

Chế biến H Kantou Nước tẩy rửa 900 1,800 11～4.5 Sông ngòi Dòng hiện tại 

Hiệp hội F Kyushu Tinh bột 240 1,300 5.2 Sông ngòi Mới xây 

Thực phẩm S Kyushu Thực phẩm 60 4,500 3.5～5.3 Nước thải 
Mới xây (dùng tấm 

thép) 

Tái chế K Kyushu Thực phẩm 1.2 3,000 4.0 Nước thải Dòng hiện tại 

Thực phẩm K Kyushu Thực phẩm 20 800 4.0 Sông ngòi Dòng hiện tại 

 Ngoài ra còn một số công ty khác 

Thành tựu 

Thu từ bể dư lượng 

Có màu trắng đục 

Thu từ bể sục khí 

Chất kết tủa là vật liệu 
Thu từ bể trung gian（Hệ thống S） 

Chất rắn lơ lửng là chất trung gian 

Bể lắng cuối cùng 

(gần như trong suốt) 
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  Thí nghiệm kiểm chứng số 2          Rượu Shochu Xử lý nước thải nồng độ cao và không thải ra 

Nhà máy của chúng tôi Tình trạng thiết bị hiện tại 

Hệ thống ＣＭ ＣＭ120 

Thời gian test 

10/9/2014～15/10 
Xí nghiệp sản xuất rượu Shochu tại tỉnh Miyazaki 

※２ ※３ 

※１ 

Trước xử lý Sau xử lý 

Phân tích bởi xí nghiệp sản xuất rượu 

Phân tích của chúng tôi Qua 3 tiếng thử nghiệm 

Hiện tại đã test xong Giá trị thu được 

Ý định 

Trước xử lý 

Sau xử lý 

Máy kiểm tra 

Phân tích của 

 chúng tôi  

Nhận xét của 

 giám đốc 

Xử lý nước thải nồng độ cao・Không thải ra 

Hệ thốngＣＭ  ＣＭ120  ( BOD1000mg/L・xử lý 120L/ngày) 

Nước thải từ sản xuất rượu BOD：38,000mg/L pH：4.1 

Nước thải từ sản xuất rượu BOD：63,000mg/L pH：4.0 

Nước thải từ sản xuất rượu BOD：7.3mg/L pH：7.6 

※1 

※2 

※3 

Xử lý 3L/ngày   Tiến hành kiểm tra dựa trên 30L nước pha loãng của nước sau xử lý 

「Tôi thực sự ngạc nhiên về kết quả này vì trước đó tôi chưa từng nghĩ đến, rất nhiều nơi cũng đang gặp khó khăn về 

vấn đề này, vì vậy tôi mong muốn rằng không chỉ dừng lại ở việc xử lý nước thải từ sản xuất rượu mà còn mở rộng ra hơn nữa  

Nồng độ cao：Có trường hợp xảy ra việc  không giải phóng do sử dụng nước pha loãng của nước sau xử lý  
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