
Kết cấu, đặc tính của chất đông tụ ‘SUIMU’, và
các công nghệ quản lý nước thải liên quan

Act Co., Ltd.
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‘SUIMU’ – chất đông tụ vô cơ thân thiện
với môi trường

Bề mặt Zeolit

‘SUIMU’ là gì?
Chất đông tụ vô hại thân thiện với môi trường tạo thành từ zeolit
tự nhiên và một số thành phần vô cơ

Phát triển bởi Act Co., Ltd.
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Chúng tôi dự định thử nghiệm khả năng sử dụng tro làm một phần nguyên liệu chế
tạo loại chất đông tụ này
Chúng tôi dự định thử nghiệm khả năng sử dụng tro làm một phần nguyên liệu chế
tạo loại chất đông tụ này



Trước Sau xử lý

Ví dụ xử lý nước thải
－ sơn nền nước－

固液分離

Lỏng

Rắn

Quy trình xử lý

Giảm chất thải công nghiệp, giảm chi phí! 
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bơi trong nước

đã xử lý



Trung hòa các vật chất lơ lửng tích điện, và dính kết
bằng lực hút giữa các phân tử

－ －

－
－

－

－
－

－

－

－

－

－

－

－ Ion âm

－＋

－ －

－

－

＋

＋＋

－＋

－＋

Chất đông tụ

＋
＋ ＋
＋

＋

－＋

＋

＋ Ion dương

－ ＋

Trung hòa

＋ ＝ － ＋

Đẩy lẫn nhau

4



5



*PAC : poly nhôm clorua
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*Đây cũng là một trong những lý do vì sao chất đông tụ polyme
có dòng sản phẩm đa dạng.
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Bắt đầuBắt đầu Lớn

NhỏNhỏ

Dễ

KhóKhó

DễDễ

KhóKhó

Chứa kim loại nặngChứa kim loại nặng

Chứa kim loại nặngChứa kim loại nặng

Không hiệu quả
(nên dùng PAC)
Không hiệu quả
(nên dùng PAC)

Hiệu quảHiệu quả

Có thể hiệu quả
(tùy trường hợp)
Có thể hiệu quả

(tùy trường hợp)

Hiệu quảHiệu quả

Hiệu quảHiệu quả

Có thể hiệu quả
(tùy trường hợp)
Có thể hiệu quả

(tùy trường hợp)

Trong trường hợp này, dùng ‘SUIMU’ hiệu quả vì chi phí ban đầu là thấp
cho số lượng nhỏ.

Thành phần của ‘SUIMU’ sẽ được điều chỉnh
cho phù hợp với các loại nước thải cần xử lý.
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Lượng nước
thải

Độ khó xử lý

Độ khó xử lý



Công ty Ngành nghề Dòng thải Công ty Ngành nghề Dòng thải

T
Chất liệu tường ngoài
(Panel)

Nước thải rửa sơn nền nước K
Sản xuất BDF(Nhiên liệu
Bio Diesel)

Nước thải BDF

A
Chất liệu tường ngoài
(Panel)

Nước thải rửa sơn nền nước K Chế biến thép Nước thải nhũ tương dầu

B Sơn Nước thải rửa sơn nền nước O Dệt Nước thải màu nhuộm

N Sơn Nước thải rửa sơn nền nước D Linh kiện điện tử Nước thải gốm

O Xây dựng Nước thải rửa sơn xây dựng K Sản xuất gốm Nước thải gốm

A Xây dựng Nước thải rửa sơn phun P Linh kiện điện tử Tái chế Nước thải gốm

H Xây dựng Nước thải rửa sơn xây dựng K Linh kiện ô tô
Tái chế nước thải làm sạch siêu
âm

O Xây dựng Nước thải rửa sơn xây dựng Y Xử lý bề mặt tấm mạ Nước thải xử lý bề mặt tấm mạ

K Xây dựng Nước thải rửa sơn xây dựng N Khuôn, công cụ Nước thải rửa máy móc

R Sơn Nước thải rửa sơn ô tô S Kim loại quý Nước thải mài giũa

Y Đồ nhôm Nước thải rửa sơn nền nước M Sản xuất công cụ Nước thải mài giũa

T Linh kiện ô tô Dung dịch cắt hòa tan trong nước A Quang khắc lưới in Nước thải nhũ tương cảm quang

A Linh kiện ô tô Dung dịch cắt hòa tan trong nước I Sản xuất máy Nước thải carbon

S Linh kiện ô tô Dung dịch cắt hòa tan trong nước F Cơ khí Nước thải rửa

S Sản xuất chất kết dính Nước thải chất kết dính nền nước R Thẩm mỹ Nước thải silicon

K Nhà máy xử lý nước Nước thải mực nền nước đặc biệt

10



Nước thải chưa xử lý
Nước thải rửa sơn nền nước

Đơn vị

Giá trị đo lường Tiêu chuẩn dòng thải ở Nhật

Trước Sau xử lý
Thải ra hệ thống

nước thải
Thải ra sông

pH 8.8 7.1 5.1 - 8.9 5.8 - 8.6

BOD Mg / ℓ 3,000 150 600 160

COD Mg / ℓ 2,800 130 - 160

SS Mg / ℓ 6,100 8.1 600 200

Dịch chiết n-hexan (khoáng) Mg / ℓ 1.8 Dưới 1 5 5

Dịch chiết n-hexan (thực vật) Mg / ℓ 300 3.6 30 30
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Xử lý đông tụ
(SUIMU)

Nước lọc sau xử lý



Nước thải chưa xử lý
Dung dịch cắt hòa tan trong nước

Xử lý đông tụ
(SUIMU)

Nước lọc sau xử lý

Đơn vị
Giá trị đo lường Tiêu chuẩn dòng thải ở Nhật

Trước Sau xử lý
Thải ra hệ thống

nước thải
Thải ra sông

pH 7.9 6.8 5.1 - 8.9 5.8 - 8.6

BOD Mg / ℓ 20,000 830 600 160

COD Mg / ℓ 9,500 3,300 - 160

SS Mg / ℓ 3,200 3.0 600 200

Dịch chiết n-hexan (khoáng) Mg / ℓ
12,000

Dưới 1 5 5

Dịch chiết n-hexan (thực vật) Mg / ℓ 27 30 30
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Đơn vị
Giá trị đo lường

Hiệu quả loại bỏ (%)
Trước Sau xử lý

pH 4.1 6.7 -

Độ màu 0C 2,000 70 97%

Độ đục 0C 230 4.1 98%

Chất rắn lơ lửng (SS) Mg / ℓ 170 4.5 97%

Tổng carbon hữu cơ (TOC) Mg / ℓ 520 160 69%

Nhu cầu oxy hóa học (COD) Mg / ℓ 710 200 72%

Tanin Mg / ℓ 80 7.0 91%

Lignhin Mg / ℓ 38 5.9 84%

Tổng nitơ (T-N) Mg / ℓ 34 9.2 73%

Tổng phốtpho (T-P) Mg / ℓ 19 0.1 99%
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■Nước thải rửa sơn nền nước (cho xe)

■Nước thải mài

■Nước thải nhuộm ■Nước thải nhũ tương

Giá trị đo lường

Trước Sau xử lý

pH 7.7 7.1

SS 150 mg/L 7.5 mg/L

BOD 1,900 mg/L 240 mg/L

COD 1,800 mg/L 200 mg/L

Giá trị đo lường

Trước Sau xử lý

pH 10.4 6.8

SS Trên 10,000 mg/L 10 mg/L

BOD 2,100 mg/L 90 mg/L

n-hexan － Dưới 0.5 mg/L
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■Nước thải chứa kẽm

■Nước thải chứa flo

Trước Sau xử lý

F 2,000 mg/L 5 mg/L

Trước Sau xử lý

Zn 2.5 mg/L 0.3 mg/L

■Nước thải chứa đồng

Trước Sau xử lý

Cu 550 mg/L 5.8 mg/L

■Nước thải chứa niken

Trước Sau xử lý

Ni 1,650 mg/L 3.2 mg/L
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■ Xử lý nước thải tại nhà máy mạ kim loại

Trước Sau xử lý

Crôm 6 2.5 mg/L 0.3 mg/L

Trước Sau xử lý

pH 4.20 7.40 

Fe ㎎/ L 108.00 1.55

Cu ㎎/ L 0.34 NA

Cr ㎎/ L 7.70 NA

Zn ㎎/ L 159.00 87.00 

Al ㎎/ L 86.96 NA

Mg ㎎/ L 2.20 4.74

Mn ㎎/ L 4.06 1.99

Ca ㎎/ L 122.81 71.88

Ni ㎎/ L 8.20 4.54
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