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THƯ NGỎ
Lời đầu tiên, Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ UHC Việt Nam gửi lời kính chúc
sức khỏe, thành đạt, hạnh phúc và lời cảm ơn chân thành tới Quý khách hàng đã, đang quan
tâm, gắn bó và dành tình cảm ưu ái cho UHC Việt Nam trong suốt thời gian qua.
UHC Việt Nam với thương hiệu thiết bị xử lý cáu cặn ScaleTech đã được khách
hàng trong nước và quốc tế tin tưởng sử dụng. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm,
được thử thách ở các dự án trọng điểm Quốc gia, khách hàng trải dài từ Lạng Sơn đến mũi Cà Màu
và ra tận hải đảo, giải quyết được các bài toán xử lý cáu cặn rất khó cho nghành thép, nhựa, khai
khoáng…, UHC Việt Nam luôn nỗ lực hết mình để liên tục phục vụ Quý khách hàng với những
sản phẩm Công nghệ vượt trội, đem lại giá trị kinh tế cũng như an toàn cho thiết bị. Sự cố gắng
này của chúng tôi đã được đền đáp bằng những lời khen ngợi, niềm tin yêu, sự gắn bó lâu dài của
Quý khách hàng dành cho UHC Việt Nam, một sản phẩm xử lý cáu cặn số 1 tại Việt Nam.
UHC Việt Nam hân hạnh được tiếp tục phục vụ Quý khách hàng với những bài toán khó
nhất về xử lý cáu cặn mà các công nghệ khác không giải quyết được. Một lần nữa UHC Việt Nam
kính chúc Quý khách hàng lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc.
Trân trọng!
Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ UHC Việt Nam
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CÔNG NGHỆ SCALETECH
1. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
Trong các thiết bị trao đổi nhiệt như: lò hơi, nồi hơi công nghiệp và hệ thống tháp giải nhiệt
nước chiller, chất lượng nước yêu cầu là rất cao để tránh bám cáu cặn, rong rêu, tảo ăn mòn ảnh
hưởng xấu tới hệ thống đường nước, các bộ trao đổi nhiệt.
Đối với lò hơi, nồi hơi công nghiệp, nước thay đổi nhiệt độ rất nhanh và bốc hơi, tổng nồng độ
TDS trong nước càng tăng, quá trình đóng cáu cặn diễn ra rất nhanh. Cáu cặn có hệ số dẫn
nhiệt rất nhỏ, khi cáu cặn bám vào bề mặt các ống sẽ cản trở quá trình trao đổi nhiệt giữa khói
và nước làm lượng tiêu thụ nhiên liệu tăng lên, giảm hiệu suất lò hơi. Khi cáu cặn bám quá
nhiều sẽ làm cho các đường ống, thiết bị tắc nghẽn dẫn tới mất tuần hoàn nước, gây nguy hiểm
cho lò. Cáu cặn bám quá nhiều, khói không thể truyền nhiệt cho nước, làm nhiệt độ ống trao
đổi nhiệt tăng, ứng suất nhiệt cho phép của ống giảm kết hợp áp suất nước trong lò lớn có thể
gây nổ lò.
Tăng chi phí bảo trì, bảo dưỡng, giảm tuổi thọ của thiết bị, giảm chất lượng của hơi đầu ra.
Bài toán đặt ra là cần giải quyết những vấn đề trên, đánh tan cáu cặn đã bám dính ở đường ống
lâu ngày, ức chế quá trình bám cáu cặn hiện tại và tương lai, thu lại cáu cặn có trong nước để
xử lý, ức chế phát sinh tảo, rong rêu và vi sinh vật. Ổn định hiệu suất, tăng tuổi thọ của hệ
thống, thiết bị trong thời gian dài, giảm thời gian bảo trì, bảo dưỡng cho hệ thống và đặc biệt
không ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người vận hành và môi trường.
Với công nghệ ScaleTech sẽ giải quyết được tất cả các yêu cầu bài toán trên đưa ra. Đây
là công nghệ được phát triển dựa trên sự nghiên cứu khoa học về ảnh hưởng của nguồn sóng
điện từ trường lên cáu cặn, rêu tảo và vi sinh vật.
2. NGUYÊN LÝ
Công nghệ ScaleTech là sự kết hợp hài hòa giữa chuyển động các phần tử trong lòng chất
lỏng và các dao động cưỡng bức tự do. Các phân tử khi qua máy đều chịu tác dụng của các định
luật Lorentz, Faraday, Bernoulli, Coriolis để tạo điều kiện cho các phản ứng hóa-lý nội tại trong
lòng chất lỏng mà không cần sử dụng hóa chất hay phụ gia công nghiệp.
3. CHU TRÌNH CÔNG NGHỆ:
3.1 Chu trình công nghệ 1: Xử lý nước, nước giảm khả năng bám dính
Phân tử nước được cấu tạo bởi một nguyên tử Oxy và hai nguyên tử Hydro, chúng liên kết
với nhau bằng mối liên kết cộng hóa trị phân cực. Do nguyên tử Oxy có độ âm điện lớn hơn
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nguyên tử Hydro nên cặp electron dùng chung bị hút lệch về phía nguyên tử Oxy nên nó mang
điện tích âm và nguyên tử Hydro mang điện tích dương. Chính vì vậy, trong thực tế, nước tồn tại ở
dạng nhóm, mỗi nhóm có khoảng từ 18-22 phân tử nước, nguyên tử Oxy của phân tử nước này liên
kết tĩnh điện với nguyên tử Hidro của phân tử nước khác tạo thành một lưới nước bao bọc các
-

-

cation: Ca2+, Mg2+, Fe2+ và các anion HCO3 , OH , …

Khi ScaleTech hoạt động, dưới tác dụng của lực Lorenzt, gia tốc Coriolis và chịu ảnh
hưởng của các định luật Faraday, Becnuli cho dòng chảy rối, các cụm phân tự nước bị xé nhỏ giải
phóng các cation và anion trong các lưới nước, chúng gặp nhau và đồng thời tạo ra hai phản ứng
hóa học sau:
2+

Ca + 2𝐻𝐶𝑂3− → CaCO3 + H2CO3
2+

Ca + 2𝐻𝐶𝑂3− → Ca(HCO3)2

(1)
(2)

Axit Hydrocacbonic và muối Canxi bicacbonat là axit và muối yếu, chúng phân ly ngay
trong nước theo phản ứng (3) và (4):
H2CO3→ H2O + CO2

(3)

Ca(HCO3)2→ CaCO3↓ + H2O + CO2

(4)

Kết thúc chu trình 1, các ion mang điện tích trong nước bị trung hòa mất khả năng bám
dính, đồng thời tạo khí CO2 hòa tan trong nước để chuyển sang chu trình công nghệ tiếp theo.
* CaCO3 trong phản ứng (1) và (4) là kết tủa dạng huyền phù.
3.2 Chu trình công nghệ 2: Phá hủy cáu cặn
Cáu cặn trong lò hơi và đường ống là hỗn hợp các muối kim loại, axit, màu và chất hữu cơ.
Kết dính với nhau tạo thành mảng bám dính CaCO3, CaS𝑂4 , CaSi𝑂3 … Trong đó, muối CaCO3 là
thành phần chủ yếu.
Khí CO2 hòa tan trong nước gặp các mảng cáu cặn bám trong lò hơi và đường ống sẽ tạo ra
phản ứng:
CO2 + H2O + CaCO3 → Ca(HCO3)2
Ca(HCO3)2 → + CaCO3 + H2CO3

(5)
(6)

Như vậy, mảng cáu cặn sẽ bị bào mòn và phá hủy.
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Ghi chú:
- CaCO3 trong phản ứng (5) có trong mảng bám cáu cặn
- CaCO3 trong phản ứng (6) là dạng kết tủa dạng huyền phù không bám dính
3.3 Chu trình công nghệ 3: Bảo trì hệ thống
Trong nguồn nước có rất nhiều ion Fe2+, Fe3+. Fe2+ và Fe3+ chuyển thành Fe3O4 (sắt từ). Lớp sắt từ
bám vào bề mặt của đường ống và được tạo thành theo các phản ứng (1), (2), (3), (4)
Fe2+ + 2OH-  Fe(OH)2
Fe(OH)2 + H2O + ½ O2  2 Fe(OH)3

(1)
(2)

2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O

(3)

3Fe2O3.nH2O + e-  2Fe3O4 +1/2 O2 + 3nH2O

(4)

4. THIẾT BỊ SCALETECH
Công nghệ được chia ra làm 2 thiết bị chính:
- Bộ phá và chống bám cáu cặn:
Tác dụng phá, làm bong tróc những cáu căn đã bám lâu ngày, đồng thời tạo cáu cặn dưới dạng
huyền phù để thải ra ngoài.
- Bộ làm mềm nước, bẫy cáu cặn (bộ thu cáu cặn):
Tác dụng thu gom những cáu cặn dưới dạng huyền phù bám vào điện cực âm, từ đó ta có thể
rút điện cực ra và thải ra ngoài môi trường. Bộ làm mềm nước này còn có thể ức chế quá trình
bám cáu cặn vào ống, đồng thời ức chế sinh các loại rong rêu tảo, vi sinh vật.
4.1. Bộ phá và chống bám cáu cặn
Cấu tạo bộ phá và chống cáu cặn: gồm 2
module chính:
1. Module điều khiển
2. Module chấp hành

1. Cấu tạo.
Modul điều khiển là 1 hộp điện được cấp nguồn vào AC-220V và nguồn ra DC-24V, trong tủ
điện là mạch điều khiển, các đồng hồ hiển thị thông số của thiết bị.
6

Modul chấp hành là 1 bộ ống kim loại được kết cấu đặc biệt với nguồn cấp vào DC-24V để xé
nhỏ các phân tử nước.
2. Nguyên lý hoạt động
Các ion Ca2+ và Mg2+ được các phân tử nước bao bọc, dưới tác dụng của công nghệ ScaleTech,
các phân tử nước bị làm tơi ra nhờ tác dụng lưc Lorenzt, gia tốc Coriolis, ảnh hưởng của các
định luật Faraday, Becnuli cho dòng chảy rối, giúp giải phóng các ion này. Các cation Ca2+ và
Mg2+ kết hợp với anion HCO3- tạo thành muối yếu Ca(HCO3)2 , Mg(HCO3)2 rồi bị phân hủy kết
tủa CaCO3 và MgCO3 dưới dạng huyền phù, làm mất bản chất của chúng nên không thể bám
vào vách ống.
Đối với cáu cặn đã bám vào vách ống từ trước, chủ yếu là CaCO3 sẽ tác dụng với CO2 và
nước tạo thành Ca(HCO3)2 , Ca(HCO3)2 là muối yếu lại bị phân hủy thành CaCO3 dưới dạng
huyền phù. Và được đưa ra khỏi hệ thống.
Đối với lò hơi công nghiệp, xả cáu cặn bằng cách kết hợp xả liên tục và xả định kỳ theo chu
trình làm việc của lò để loại bỏ cáu cặn có trong hệ thống.
Đối với hệ thống giải nhiệt nước thì cần lắp thêm một bình chứa trung gian để có thể lắng
đọng thu cáu cặn xả ra ngoài hoặc kết hợp thiết bị bẫy cáu cặn và ức chế rong rêu, vi sinh vật
để thu được cáu cặn tại các cực và thải ra ngoài hệ thống.
3. Vị trí lắp đặt
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Modul chấp hành được lắp nối tiếp giữa đường ống sau bơm nước cấp (hay đầu đẩy của bơm)
và trước bộ trao đổi nhiệt. Đối với lò hơi thì modul chấp hành được lắp vào đường ống sau bơm
cấp nước vào lò và trước lò để có hiệu quả tốt nhất.
Đối với tháp giải nhiệt thì module chấp hành được lắp vào sau bơm nước cấp vào bình ngưng
và trước bình ngưng khi không sử dụng bình chứa trung gian. Nếu sử dụng bình chứa trung
gian thì lắp đặt modul chấp hành ngay trước bình chứa.
Modul chấp hành được thiết kế với nhiều loại kích thước đường ống khác nhau, phù hợp kết
nối với mọi loại ống trong hệ thống.
Modul điều khiển được lắp đặt ở nơi khô ráo, gần với modul chấp hành và có thể cung cấp
dòng điện AC-220V cho modul điều khiển một cách dễ dàng.
4.2. Bộ làm mềm nước, bẫy cáu cặn (bộ thu cáu cặn)
1. Cấu tạo.
Gồm 2 phần là tủ điện điều khiển và các điện cực.

Tủ điện điều khiển
Tủ điều khiển

Bẫy điện cực (thu cáu cặn)

Tủ điện được cấp nguồn AC-220V và được tích hợp các đồng hồ đo hiệu điện thế nguồn vào,
cường độ dòng điện đầu ra của tủ DC-24V.
Bộ điện cực gồm có 1 cực catot loại lưới được làm từ kim loại trơ và titan bao quanh ngoài 2
cực anot tạo thành dạng hình trụ, 2 cực anot dạng thanh được gắn lưới giúp tăng diện tích tiếp
điện cũng được làm từ titan chống ăn mòn trong hệ thống.
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2. Nguyên lý hoạt động.
Khi cấp nguồn hoạt động thiết bị thực hiện quá trình điện phân đa phân cực trong nước, các
cation Ca2+, Mg2+ sẽ bị hút về cực catot (cực âm) và các anion sẽ bị hút về anot (cực dương).
Tại các catot, các cation Ca2+, Mg2+ này sẽ đóng cáu cặn dạng bùn sữa bám vào lưới cực âm.
Trong quá trình này, các phân tử nước bị phá vỡ khi điện phân tạo ra oxy hoạt tính có khả năng
oxy hóa các vi sinh vật, vi khuẩn thành CO2 và thoát ra ngoài.
Cuối cùng, cực âm của bẫy điện cực kết hợp với các hydro hoạt tính, tạo nên môi trường khử
mạnh cho nước trong tháp giải nhiệt.
3. Vị trí lắp đặt.

Sơ đồ lắp đặt bộ thu cáu cặn

Cáu cặn lấy ra thực tế
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Thay cho lời kết UHC Việt Nam, xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã luôn tin tưởng
ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi suốt thời gian qua.
Để biết thêm thông tin và cần tư vấn về giải pháp xử lý cáu cặn bằng công nghệ ScaleTech,
xin vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH giải pháp công nghệ UHC Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 3 – Tòa nhà Á Long – Cụm công nghiệp Minh Khai – Lô A2 CN8 – Quận Nam
Từ Liêm – Hà Nội
Người liên hệ: Mr Đại – 093.327.6199/ Email: dai.uhcvn@gmail.com/ Website:
www.xulycaucan247.com
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ TRIỂN KHAI

Dự án xử lý cáu cặn nhà máy Z131-TCCNQP
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DỰ ÁN XỬ LÝ CÁU CẶN TẠI TẬP ĐOÀN THÉP HÒA PHÁT

Lắp đặt scaletech tại Hòa
Phát

Đoạn ống trước xử lý

Đoạn ống sau xử lý
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DỰ ÁN XỬ LÝ CÁU CẶN KHÁCH SẠN METROPOLE DO VITEQ VIỆT NAM LẮP ĐẶT

DỰ ÁN XỬ LÝ CÁU CẶN NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT 14 - TCCN
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