Carbo M
Công nghệ cao của than hoạt tính

Vật liệu Carbo-M là than hoạt tính dạng hạt được tuyển chọn,
có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng xử lý nước: nước
sinh hoạt, nước uống, tái chế và tái sử dụng nước… Đây là một
loại than carbon Bitum mang lớp hoạt tính kép đem đến sự
cân bằng hoàn hảo cho 2 quá trình xử lý: hấp phụ và lọc.
Carbo-M thích hợp để loại bỏ các hợp chất hữu cơ có trọng
lượng phân tử thấp cùng các sản phẩm phụ sinh ra khi khử
trùng bằng clo. Carbo-M lý tưởng để loại bỏ các tác nhân oxy
hóa ra khỏi nước.

Những Lợi Ích
— Chất lượng hấp phụ cao với chỉ số I-ốt > 1000 mg/g
— Tiết kiệm chi phí do thời gian hay thế vật liệu lâu hơn
— Dễ dàng đáp ứng cho nhu cầu công suất xử lý lớn
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Giới thiệu
Than hoạt tính dạng hạt (GAC) là một vật liệu tiêu chuẩn
toàn cầu dùng để loại bỏ một số hóa chất, đặc biệt là
hóa chất hữu cơ, ra khỏi nước. Bộ lọc GAC cũng có thể
được sử dụng để loại bỏ các hóa chất tạo ra mùi hoặc
vị khó chịu cho nước như hydrogen sulﬁde (mùi trứng
thối) hoặc clo. Với khả năng hấp phụ cao, GAC đã được
ứng dụng rộng rãi trong việc loại bỏ các chất hữu cơ
tự nhiên, thuốc trừ sâu, vị và mùi trong nước trong
nhiều năm qua. Trong quá trình hoạt động, các chất
gây ô nhiễm này được hấp thụ vào các lỗ rỗng của GAC,
dần trở nên bão hòa theo thời gian. Khi đạt mức bão hòa,
hoặc khi chất lượng nước sau lọc không thể chấp nhận
được, thì khả năng hoạt động của GAC không còn và
quá trình tái sinh vật liệu lọc sẽ phải được thực hiện.
Việc tái sinh vật liệu là một lựa chọn hiệu quả hơn về
chi phí để kéo dài tuổi thọ GAC hơn việc phải bỏ và
thay thế.

Carbo M
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Physical Properties

Ưu điểm nổi bật của Carbo-M

Black

Color

NTESCO nghiên cứu và cho ra Carbo-M, một vật liệu
tương lai của GAC. CARBO-M là loại than carbon bitum
được tuyển chọn và được hoạt hóa bằng chức năng
hai lớp giúp cho Carbo-M có thể được tái tạo qua quá
trình tái sinh vật liệu, với mục đích kéo dài tuổi thọ và
giảm chi phí thay thế.
Carbo-M là sự cân bằng hoàn hảo 2 quá trình: hấp phụ
và lọc, đây là nguyên nhân giúp cho Carbo-M phù hợp
để loại bỏ các hợp chất hữu cơ có trọng lượng phân tử
thấp cùng các sản phẩm phụ sinh ra trong quá trình
khử trùng bằng clo, lý tưởng để loại bỏ các tác nhân
oxy hóa ra khỏi nước. Carbo-M được sử dụng rộng rãi
trong một loạt các ứng dụng xử lý nước: nước sinh
hoạt, nước uống, tái chế và tái sử dụng nước…với các
ưu điểm:
Chỉ số I-ốt (iodine) cao & hai lớp hoạt tính: chỉ
số I-ốt là một thông số kiểm tra chất lượng của than
hoạt tính. Chỉ số iốt là một thông số được sử dụng
rộng rãi để thử nghiệm than hoạt tính vì tính đơn giản
và đánh giá nhanh khả năng hấp phụ của vật liệu.
Chỉ số iốt càng cao cho thấy hoạt tính của vật liệu
càng cao. Và Carbo-M với chỉ số I-ốt cực cao
> 1000 mg/m, khác biệt hoàn toàn đa số các vật liệu
thông thường khác trên thị trường.

Density (g/l)

470 +/- 30

Mesh size (mesh)

8 x 30

Uniform coefﬁcient

1.4

Iodine no

1000 (min)

Total BET surface area

1100

Conditions of Operation
Recommended bed depth

1.0 - 1.2 meter

Recommended freeboard

50% of bed depth

Service ﬂow rate

15 - 30 m³/m²/hr

Backwash ﬂow rate

40 m³/m²/hr

Backwash bed expansion

50%

Package supply : 25kg
The polyethylene valve bag is standard package for industrial
standard.
Sản phẩm của NTESCO

Ứng dụng rộng rãi:
— Vật liệu hấp phụ cố định trong các lĩnh vực:
Nước uống, xử lý nước thải, công nghiệp hóa chất và
công nghiệp thực phẩm.
— Lọc bia rượu
— Xử lý nước pha chế trong ngành giải khát
— Tinh chế dầu diesel sinh học
— Loại bỏ hợp chất chloramine
— Khử caﬀein trong sản xuất cà Phê
— Khử màu

NTESCO Group
Email : ntesco@ntesco.com
Website : www.ntesco.com

Tuổi thọ lâu hơn so với hầu hết các loại GAC khác
trên thị trường
Công suất nước xử lý cao hơn so với hầu hết các
loại GAC khác trên thị trường.
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