DECORE + POREFLON
PATENT PENDING
Dowtec bắt đầu nghiên cứu và phát triển quy trình xử lý nước tiên tiến theo yêu cầu của khách hàng từ năm 2006 với
các tiêu chí:
a. Chi phí vận hành thấp
b. Thân thiện với môi trường
c. Nước sau xử lý có thể sử dụng vào nhiều mục đích
d. Nước sau xử lý có chất lượng ổn định và đảm bảo

Thử nghiệm
trong phòng thí nghiệm

Mô hình DECORE
trong phòng thí nghiệm

Vùng tách cặn

Kết quả của chương trình nghiên cứu ứng dụng là một quy trình xử lý tân tiến kết hợp xử lý bằng điện phân và tách
cơ học, gọi là DECORE + POREFLON

CÔNG NGHỆ ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG MINH BẰNG THỰC NGHIỆM
Công nghệ DECORE + POREFLON đã được thử nghiệm trên thực tế để xử lý nước lọc dầu tại mỏ khai thác dầu với kết
quả rất tốt.

Trạm xử lý DECORE+POREFLON®

Đơn nguyên DECORE

DECORE trong khi vận hành

Đơn nguyên POREFLON

Chất lượng nước sau xử lý bằng công nghệ Decore + Poreflon:

NHỮNG TÍNH NĂNG ƯU VIỆT CỦA DECORE + POREFLON
A. Ứng dụng rộng rãi
 Bổ sung nước cho tầng nước ngầm, tưới tiêu, nước pha loãng dùng trong công nghệ Polymer Flooding, sản
xuất hơi nước dùng nâng cao hiệu suất thu hồi dầu
B. Quy trình có tính mềm dẻo
 Có thể kết hợp thêm với hệ thống lọc ngược RO nếu yêu cầu chất lượng nước đầu ra cao
C. Sản xuất theo Module
 Độ tin cậy cao, dễ bảo dưỡng, dễ nâng công suất, độ linh hoạt trong vận hành cao

D. DECORE (EC/EF)
 Hiệu suất cao, hiệu quả trong việc loại bỏ dầu mỡ (tới 95%)
 Loại bỏ dầu một cách đáng kể góp phần giảm tải cho các công trình xử lý tiếp theo  giảm nguy cơ đóng cặn ở
màng lọc, tốc độ lọc tăng và kéo dài tuổi thọ của màng lọc.
 Không phải bổ sung hóa chất  thân thiện môi trường, chi phí vận hành thấp, dầu cặn không có hóa chất nên
tăng khả năng thu hồi
 Vận hành đơn giản  Đơn giản ở quá trình hiệu chỉnh  đơn giản trong việc tối ưu hóa quy trình ứng với từng
chất lượng đầu vào

Vận hành đơn giản  Giảm chi phí kiểm tra giám sát các thiết bị
 Yêu cầu diện tích nhỏ  phù hợp cho cả các trạm trên bờ hay ngoài khơi
 Đa chức năng  các quá trình đông tụ, ôxi hóa, khử trùng và tuyển nổi xảy ra cùng một lúc
E. Poreflon (MF)
 Là quá trình tách cơ học  chất lượng nước sau xử lý ổn định và tin cậy
 Sử dụng vật liệu PTFE  chống lại ảnh hưởng của dầu, tuổi thọ cao, dễ làm sạch  giảm chi phí vận hành
 Có thể coi là quá trình tiền xử lý cho hệ thống lọc ngược RO, nếu yêu cầu chất lượng đầu ra cao nhưng lưu
lượng thấp

DECORE – TUYỂN NỔI ĐIỆN
Decore được phát triển dựa trên 3 công nghệ chính là Điện hóa học, Keo tụ và Tuyển nổi
Bể phản ứng Decore gồm 2 phần: Điện-keo tụ và Điện-tuyển nổi

Ở khu vực điện-keo tụ, các quá trình ôxi hóa, hình thành các hydroxit kim loại và các gốc tự do, đông tụ, keo tụ và
tuyển nổi xảy ra đồng thời. Mỗi bộ pin điện phân được dùng gồm một anot và một catot, và các phản ứng ôxi hóa và
khử sẽ xảy ra riêng biệt trên mỗi bề mặt cực tương ứng. Ở anot, xảy ra các phản ứng ôxi-hóa tạo ra các hydroxit kim
loại và khí clo. Các chất hữu cơ liên kết yếu có thể bị phân hủy trực tiếp bởi quá trình ôxi hóa. Các chất hữu cơ cao
phân tử có thể bị loại bỏ thông qua quá trình keo tụ gây ra bởi các hydroxit kim loại. Nước được khử trùng do có sự
tạo ra các gốc tự do và clo.
Ở khu vực điện-tuyển nổi, nhiều cực được sử dụng để tạo ra các bọt khí mịn cỡ micro nhằm nâng cao khả năng tách
giữa pha rắn và pha lỏng. Các bọt khí này có 2 chức năng: tăng mức độ phối trộn trong bể và vận chuyển các bông
keo tụ lên bề mặt bể phục vụ quá trình tuyển nổi tách các bông keo tụ đạt hiệu quả cao.

Các thông số vận hành quan trọng
Được điều tra và đánh giá theo yêu
cầu của khách hàng

- Đặc tính thủy lực học
- Ảnh hưởng của cường độ dòng điện
- Ảnh hưởng của thời gian lưu nước
- Hiệu suất và công suất điện yêu cầu
- Hiệu suất và mức độ tiêu thụ các điện cực

Decore là công nghệ xử lý nước lọc dầu với lưu lượng lớn đáp ứng yêu cầu cao của khách hàng. Thiết kế dựa trên
mức độ tiêu thụ điện cực, thời gian lưu nước, và điện năng nhằm đạt hiệu quả xử lý cao nhất với chi phí vận hành
thấp nhất.

POREFLON – LỌC MÀNG
Poreflon là màng lọc sợi rỗng duy nhất trên thế giới làm bằng vật liệu PTFE

PTFE là gì?
- PTFE = Polytetrafluoroethylene
- Bền vững đối với hóa chất (tất cả các loại axit, kiềm và dung môi)
- Có tính chịu nhiệt (từ -90oC đến 260oC)
- Kỵ nước
- Không dính
Tại sao lại dùng màng lọc PTFE cho nước lọc dầu?
Bởi vì:
- Có đặc tích cơ học cao
PTFE có độ bền kéo cao gấp 8 đến 10 lần so với các loại vật liệu màng lọc thông thường khác như PVDF, PSF và PE
Độ bền cao  kéo dài tuổi thọ  chi phí vận hành thấp

Kết quả thí nghiệm

1. Kiểm tra độ rò rỉ
 không rò rỉ
2. Kiểm tra độ bền kéo
 trung bình là 2%

Thí nghiệm thử độ bền
 180 triệu vòng dao động tương đương 15 năm sử dụng
- Độ bền hóa học cao
Vật liệu PTFE bền vững đối với nhiều loại hóa chất như NaOH, HCl, HNO3, NH3, NaClO4, Acetone, Methylene
Chloride, H2SO4.
Điều này có nghĩa là có nhiều sự lựa chọn cho việc rửa màng lọc
 Khôi phục hoàn toàn khả năng làm việc của màng lọc với chi phí bảo dưỡng thấp

- Tốc độ lọc cao
PTFE không dính cho phép dòng thấm lọc của nước lọc dầu chảy qua nhiều hơn trong khi các loại màng lọc khác dễ
bị tắc bởi các hạt dầu
 Hiệu quả lọc cao, chống lại khả năng bít tắc do dầu bám, dễ hồi phục khả năng làm việc

- Độ bền nhiệt cao
 chịu được nhiệt độ cao cho phép nhiệt độ dòng thấm lọc lên đến 90oC
 rất phù hợp cho việc sử dụng ở những nơi có nền nhiệt độ cao
- Dễ bảo quản
Không giống các loại màng lọc khác, màng PTFE có thể lưu trữ ở nơi khô ráo
 không cần dung môi, thời gian lưu trữ dài, khối lượng nhẹ

DÒNG THẢI KHÔNG Ô NHIỄM – TRỞ THÀNH NGUỒN NƯỚC CÓ GIÁ TRỊ
Với công nghệ DECORE + POREFLON, nước lọc dầu không còn là một loại dòng thải khó loại bỏ với chi phí cao nữa.
Nước thải sau xử lý không chỉ thân thiện mà còn an toàn khi thải ra môi trường. Công nghệ này đã làm cho nước lọc
dầu trở nên có giá trị.
Làm thế nào?
Bằng các giải pháp toàn diện của chúng tôi:
(1) Sử dụng nước sau xử lý để trồng cây bằng nhiên liệu sinh học
VD. Giống cây Jatropha Curcas đặc biệt thực hiện bởi nhóm công nghệ sinh học ở Guangzhao

(2) Sử dụng nước sau xử lý cho rừng dương ngập mặn thực hiện bởi nhóm công nghệ sinh học ở Guangzhao

(3) Nước sau xử lý được xử lý tiếp thành các sản phẩm khoáng có giá trị thương mại bằng công nghệ SAL-PROC
Các sản phẩm khoáng có giá trị thương mại cao vì có các thành phần:
- CaCO3
- CaSO4.2H2O
- Mg(OH)2
- MgCO3
- NaCl
- Na2CO3 và HCO3- CaCl2

Technical Grade PCC product from CBM Water

CÔNG NGHỆ HẤP PHỤ VÀ ÔXI HÓA XÚC TÁC QUANG (APCO)
Sơ đồ công nghệ

Các bộ phận chính:
- Vật liệu nổi đa chức năng
- Đèn tia cực tím
- Bể phản ứng với hệ thống thổi khí

QUÁ TRÌNH HẤP PHỤ VÀ ÔXI HÓA XÚC TÁC QUANG
Ưu điểm
- Các chất ô nhiễm bị phân hủy chứ không phải là chuyển dạng, chuyển hóa các chất hữu cơ thành các chất vô hại là
CO2,,H2O
- Không có chất dư yêu cầu xử lý thêm. Các dạng chloro-aromatics như là polychlorinated biphenyls (PCBs) hay thuốc
diệt cỏ (i.e.atrazine) bị phân hủy thành các sản phẩm phụ vô hại (phần lớn là bị khoáng hóa thành CO2 H2O)
- Không sử dụng hóa chất
- Không cần quá trình hoàn nguyên cho vật liệu
- Vật liệu có hiệu quả hấp phụ cao
VẬT LIỆU HẤP PHỤ-XÚC TÁC QUANG CỦA DOWTEC
Thế oxi hóa của các gốc ôxi hóa:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH PHÒNG THÍ NGHIỆM
Về khả năng loại bỏ Phenol (C6H5OH)
Kết quả:
Nồng độ Phenol giảm xuống 0.1ppm sau 5 giờ

Thời gian

Nồng độ

(Giờ)

(ppm)

0

10.2138

0.5

3.08272

1

2.349152

1.5

1.87921

2

1.546812

3

0.96225

3.5

0.73301

4

0.652776

5

0.1026

Khử màu Methyl Orange (MO) C14H14N3NaO3S

CÔNG NGHỆ CACBON HÓA
Không phải công nghệ thiêu đốt
Không gây ô nhiễm môi trường
Chất thải lỏng công nghiệp

Chất thải rắn/bùn thải công nghiệp

CACBON HÓA CHO CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP
CHẤT LỎNG VÀ BÙN THẢI
(TRƯỚC QUÁ TRÍNH CACBON HÓA)

SO SÁNH GIỮA
THIÊU ĐỐT

CACBON HÓA

ĐỐT TRỰC TIẾP
ĐỐT GIÁN TIẾP

QUÁ TRÌNH CACBON HÓA

SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ

MẠNG LƯỚI CỦA CHÚNG TÔI…..

CÁC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC:
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Singapore 486122
Tel: (+65) 6542 6623
Fax: (+65) 6542 6557
Website: www.dowtec.com.sg
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