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A. THỰC TRẠNG NGUỒN NƯỚC VÀ TÌNH TRẠNG ĐÓNG CẶN CANXI 

1. Kết quả Khảo sát 

- Bồn chứa nước nóng (48 - 53°C) bị bám cặn canxi tại đáy, nước nổi váng trắng, 

đục màu hơi nâu. 

- Heat Pump trước đó đã phải ngừng hoạt động để dùng hóa chất tẩy cặn canxi 

- Hệ thống Bơm, ống bị cặn canxi bám dày, có màu nâu đỏ 

 

 

  

 

 

2. Kết quả phân tích nước 
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Chỉ số Mangan ++ cao vượt ngưỡng, đây chính là lý do tạo ra màu Nâu đỏ trong các 

cặn bám 

Chỉ số Độ cứng không cao, tuy nhiên khi nước tuần hoàn qua Heat Pump thì tạo ra 

sự kết tủa đáng kể 

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho khách sạn.  Do đó rất cần một công nghệ có 

thể vừa loại được các thành phần Ion Ca2+, Mg2+, ..(Làm mềm nước); vừa chống bám 

cặn trong Heat Pump, téc chứa, ống dẫn, máy bơm, và các thiết bị dẫn nước; đồng thời 

loại bỏ được lớp cáu cặn đang bám trong đường ống một cách an toàn, hiệu quả và chống 

đóng cáu cặn trở lại cho đường ống, giúp bảo vệ và tăng thời gian sử dụng của hệ thống. 

B. MỤC TIÊU CỦA HỆ THỐNG XL CANXI VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH CÔNG 

NGHỆ  

1. Mục tiêu của Hệ thống 

Xử lý nước cấp cho hệ thống nước nóng và tuần hoàn qua Heat Pump nhằm: 

- Mục tiêu cụ thể: Loại bỏ các thành phần Ion Ca2+, Mg2+,… có trong nước, 

làm mềm nước, chống đóng cáu cặn, ăn mòn đường ống và các thiết bị gia 

nhiệt, giảm tối đa chi phí tài chính trong việc xử lý. 

- Mục tiêu lâu dài: Tạo ra dòng nước mềm, ion hóa giảm sự bám cặn và “thu 

hút” cáu cặn cũ đang đóng bám trong lòng ống và các thiết bị sử dụng nước. 
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2. Yêu cầu lựa chọn Công nghệ 

- Không dùng bất kỳ chất phụ gia hóa học nào, không gây ảnh hưởng cho người sử 

dụng và môi trường 

- Độ bền cao, chi phí bảo trì, thay thế thường xuyên thấp. 

- Loại bỏ được Canxi, gỉ sét, … có trong nước. 

- Bảo vệ chống ăn mòn cho hệ thống ống dẫn và cấp nước 

- Được kiểm nghiệm và chứng nhận bởi các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực 

nước sạch uy tín trên thế giới như: WRAS tại Anh, ACS ở Pháp, NSF ở Bắc Mỹ 

và TUV GS ở Châu Âu. 

 Để đáp ứng được tất cả những yêu cầu trên thì sự kết hợp của Ion Scale-

Buster là lựa chọn hàng đầu hiện nay. Đây là hệ thống xử lý nước vật lý không 

dùng hóa chất với độ bền lên tới 10-15 năm. 

 

 

C. THUYẾT MINH CÔNG NGHỆ 

I – MÔ TẢ CÔNG NGHỆ 

 

Nguyên Lý: IONe (Điện Hóa) và IONe (Tĩnh điện) 
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a) IONe++ Điện hóa xoay chiều: Cấp điện tích dòng xoay chiều để ion hóa các ion 

H2O, tách liên kết và chia nhỏ phân tử nước (làm tơi về mặt hóa trị)

 
 

  
 

b) ION Scale Buster – Tĩnh điện: 

 + Tăng điện tích cho các phân tử nước, làm rối dòng chảy để gia tăng điện tích bề 

mặt 

 + ION Zn+ sẽ là hạt nhân thu gom các ION- và ION+ thành từng lớp và tăng kích 

thước hạt chất lơ lửng trong nước 

 + Quá trình dòng nước (không bão hòa) chảy trong lòng ống sẽ tiếp tục "KÉO" các 

cặn bám trong lòng ống để "làm sạch" ống và kéo dần chúng hòa tan trong nước ra 

ngoài -> đây chính là tính năng chống bám dính lòng ống. 

 + Hạt nhân Teflon tạo ra điện tích e− là tác nhân của quá trình biến 2Fe2O3 + e− → 

2Fe3O4 bằng cách nhận electron. Oxit sắt từ là bền hơn và giúp kéo dài tuổi thọ của 

ống thép.  

 

- Cụm Xử lý + Vật liệu lọc sản xuất và xuất xứ tại Anh Quốc và được chứng nhận 

các chứng chỉ về An toàn thực phẩm/ nguồn nước hàng đầu thế giới. 

- Hiệu quả loại bỏ kích thước hạt đến 0.1 Micron (thông qua quá trình kết dính)  

- Bảo hành 10 năm - có giá trị sử dụng 15 năm nên không tiêu hao vật liệu. 

- Không Tốn điện cho cụm xử lý (chỉ dùng điện cho máy bơm) 
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- Không tốn Nước cho việc xục xả. Nước Xả được tuần hoàn về 1 bể Inox và được 

bơm quay trở lại hệ thống lọc (Nếu áp dụng hệ thống tuần hoàn) 

- Vận hành đơn giản, Chỉ vệ sinh và thay túi lọc cặn định kỳ 

- Không dùng bất kỳ loại hóa chất nào. 

- Chi phí Tiết kiệm và hiệu quả hơn bất kỳ hệ thống lọc nào hiện có  

 

Mô tả thiết bị ION SCALE BUSTER (ISB) 

ION ScaleBuster là thiết bị xử lý nước vật lý, nó tạo ra một quá trình thủy động lực 

với hiệu ứng tĩnh điện và tác dụng của dòng điện một chiều. ION ScaleBuster đã 

được lắp đặt trong các ứng dụng công nghiệp, thương mại và trong dân dụng trên 

toàn thế giới trong hơn 25 năm. Ion Scale-Buster được cấp bằng sáng chế tại 63 quốc 

gia trên thế giới với cấu trúc bao gồm 2 phần: bên ngoài bằng đồng thau không chì, 

bề mặt được mạ niken theo tiêu chuẩn DIN EN 12164, CW724R, CW510L và bên 

trong là cực Anot bằng Kẽm theo tiêu chuẩn ASTM B418 Type2 hoặc Type1/ MIL-

A-18001K cùng với Polytetrafluoroethylene (PTFE) chuyên dụng. 

 

 

Cấu tạo của scale buster 

- Bên ngoài: Lớp vỏ bằng đồng 

- Bên trong: Gồm 3 phần: 

+ PTFE 

+ Dryelectrical contact anode 

+ Turbunlence chamber 

 

Chức năng của từng bộ phận 

+ PTFE: ION ScaleBuster chứa một diện tích lớn bề mặt của PTFE, một vật liệu điện 

môi. Khi nước đi qua bề mặt của vật liệu điện môi, năng lượng điện được tạo ra. Năng 

lượng điện này chạy vô hại qua dòng nước tạo ra hiệu ứng gây mất ổn định, làm cho 

lượng canxi cacbonat sớm kết tủa vào dòng nước bằng cách phá vỡ một tỷ lệ đáng kể 

cacbonicbonat. 

+ Turbunlence chamber: Bên trong mỗi ION ScaleBuster được thiết kế cẩn thận các 

buồng thủy động tạo ra dòng chảy rối và thay đổi áp suất khi nước đi qua. Điều này 

làm tăng xu hướng nước cung cấp sớm hơn một số cặn mà nó được bão hòa. Các hiệu 

ứng cộng hưởng được tạo ra trong nước bằng quá trình thủy động lực này giúp giữ 

cho ION ScaleBuster không bị bẩn vì tảo hoặc cặn. 

+ Dryelectrical contact anode: Ion ScaleBuster cũng có chứa một diện tích lớn bề mặt 

của kẽm, được liên kết với thân thiết bị bằng một kết nối khô độc đáo được cấp bằng 

sáng chế. Điều này đảm bảo rằng độ dẫn điện không bị khiếm khuyết do khả năng 
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gây ra sự ăn mòn tại điểm mà anode kẽm tiếp xúc với thân của thiết bị. Các tế bào 

điện phân được hình thành bởi kẽm và thân thiết bị (bằng đồng) cho phép giải phóng 

chậm các ion kẽm vào dòng nước hoạt động như hạt nhân để tạo 

thành sự kết tủa vôi. 

Nguyên lý hoạt động 

ION ScaleBuster sử dụng một phương pháp đã được chứng minh về công nghệ xử 

lý nước vật lý, được kết tinh công nghệ qua nhiều năm trong phiên bản được cấp bằng 

sáng chế hiện tại. Nó là một thiết bị mạnh mẽ và độc đáo vừa ngăn chặn và loại bỏ sự 

hình thành của cáu cặn cũng như sự ăn mòn khi được trang bị như một phần của thiết kế 

của hệ thống nước. 

 

ION ScaleBuster tạo ra sự kết hợp độc đáo của thủy động lực, điện môi và một bề 

mặt lớn của anode kẽm, cho phép kết tủa sớm canxi cacbonat vào dòng nước bằng 

cách phá vỡ liên kết một tỷ lệ đáng kể các bicacbonate. 

Nhờ sự kết tủa sớm một số chất hòa tan trong nước, nước trở nên ít bão hòa hơn. 

Điều này cho phép nước ít bão hòa bắt đầu hòa tan cáu cặn đã hình thành và các rỉ sắt từ 

các bề mặt của đường ống và thiết bị sưởi ấm. Trong một khoảng thời gian sau đó lớp 

cặn này có thể được làm sạch khỏi hệ thống và sự ăn mòn được kiểm soát. 

Hiệu ứng đặc biệt trong nguyên lý hoạt động của ION ScaleBuster là tạo ra dòng 

chảy rối và sử dụng áp suất động trong cấu trúc của nó để buộc nước thông qua nhiều 

đường dẫn được thiết kế thủy động lực đặc biệt, việc sử dụng vật liệu điện môi (PTFE) 

trong đường dẫn này giúp tạo ra hiệu ứng điện dung do sự hình thành của ‘điện tích tĩnh’ 

trên lớp ranh giới của PTFE. Những diện tích bề mặt rất lớn của PTFE có khả năng trung 

hòa các hạt cặn có kích thước rất nhỏ vì chúng mang theo một điện tích. Bằng cách vô 

hiệu hoá những điện tích này, các hạt cặn rất nhỏ lơ lửng sẽ kết tụ lại với nhau để hình 

thành các hạt có kích thước lớn hơn. Sự có mặt của một bề mặt lớn diện tích của anode 
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kẽm tạo ra việc giải phóng số lượng nhỏ ion kẽm cùng với oxit kẽm được hình thành tại 

cathode (trong trường hợp ống và bình chứa bằng kim loại). Chúng cũng hoạt động như 

chất kết tụ và cũng là hạt nhân để bắt đầu sự hình thành các hạt lớn cũng như loại bỏ dần 

lớp cáu cặn đã hình thành trong đường ống trước đó, chống ăn mòn đường ống. 

 

 

Việc tạo ra hạt có kích 

thước lớn hơn có hai lợi ích 

chính góp phần ngăn ngừa sự 

phát triển của vi khuẩn. Thứ 

nhất các hạt này hấp thụ chất 

dinh dưỡng cần thiết cho vi 

khuẩn để ngăn vi khuẩn không 

có điều kiện phát triển và nhân 

lên. Thứ hai bằng cách hình 

thành các hạt có kích thước lớn 

hơn sẽ giúp việc loại bỏ cặn bẩn 

khỏi dòng nước trở nên dễ dàng 

bằng cách lọc. 

 

 

Hiệu quả nổi trội 
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 Đã được chứng minh trên toàn thế giới trong hơn 20 năm 

 Được cấp bằng sáng chế ở 63 quốc gia trên thế giới và được chọn là một bằng sáng 

chế hàng đầu ở Đức 

 Được lắp đặt và chứng nhận đạt hiệu quả tại hơn 500.000 địa điểm trên khắp thế giới 

từ doanh nghiệp đa quốc gia, bệnh viện, văn phòng Chính phủ, khách sạn,…. 

 Đạt chứng nhận nước uống của WRAS (Anh), ACS (Pháp), TUV GS (Châu 

Âu), NSF (Hoa Kỳ). 

 Lắp đặt linh hoạt - thiết kế nhỏ gọn đơn giản hóa việc trang bị thêm vào hệ thống. 

 Bảo dưỡng tối thiểu do không có bộ phận cơ khí chuyển động được thay thế. 

 

SƠ ĐỒ MINH HỌA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CỨNG 

 

 

Sơ đồ bản vẽ thiết kế mô phỏng 
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C - CHI PHÍ CỦA HỆ THỐNG 

Bảng dự trù kinh phí chi tiết các hạng mục được tính toán chi tiết theo Bảng 

dự toán dưới đây. Tuy nhiên các phát sinh ngoài dự kiến khác thì nhà thầu cần 

có sự thống nhất của tổ Giám sát thi công do các bên lập ra. 

Bảng dự toán khối lượng thi công : (trong file đính kèm) 

 

 

                                                          CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ 

                                                                          ĐIỆN HƯNG PHÁT 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT ION SCALE-BUSTER: 

 

Model 
Conne

ction 

Pipe 

DIN 

mm 

Length 

mm 

External 

diameter 

mm 

Design 

Flow 

m3/h 

Maximu

m Flow 

m 

3/h 

Effectiv

e Range 

(distanc

e) m 

Max 

Range 

(distance

) m 

SB12-ET 

Thread

ed 

15 120 25 1.3 2 100 135 

SB19-ET 20 157 32 4.5 6.5 200 260 

SB25-ET 25 300 57 8 12.5 300 395 

SB32-ET 32 335 64 13 20.6 410 525 

SB40-ET 40 360 69 20 32 500 660 

SB50-ET 50 390 87 32 50 750 980 

SB50-EF-16 

Flange

s 

 

50 445 100 32 50 750 980 

SB65-EF-16 65 445 112 54 85 850 1090 

SB80-EF-16 80 445 138 81 130 1,000 1,250 

SB100-EF-16 100 445 175 126 200 1,200 1,500 

SB125-EF-16 125 445 200 198 310 1,350 1,750 

SB150-EF-16 150 520 250 286 450 1,500 1,970 

SB200-EF-16 200 520 300 509 800 1,800 2,450 

SB250-EF-16 250 560 351 794 1,250 2,100 2,850 

SB300-EF-16 300 572 445 1,143 1,800 2,350 3,050 

SB350-EF-16 350 592 495 1,553 2,450 2,600 3,450 

SB400-EF-16 400 608 562 2,034 3,200 2,900 3,800 

SB500-EF-16 500 655 685 3,150 4,950 3,500 4,450 

SB600-EF-16 600 750 820 4,568 9,200 4,300 5,800 

Hệ thống anode tự làm sạch ISB® ION ScaleBuster® đảm bảo bảo vệ chống ăn 

mòn và cặn canxi trong hệ thống đường ống nước. Thiết bị được WRAS, ACS và TÜV 

phê chuẩn và bất kỳ PTFE sử dụng đều được chứng nhận KTW. Tất cả kim loại không 

có chì trong nước uống theo tiêu chuẩn AB1953 (Mỹ) và tiêu chuẩn DIN 50930 (Châu 

Âu). Đầu nối mặt bích của DN PN16 đạt tiêu chuẩn DIN 1988 (TRWI). Điện cực anode 

ISB ScaleBuster® không yêu cầu cấp điện . Được thiết kế để lắp đặt dọc hoặc ngang, 

lắp đặt trong hệ thống nước uống và các hệ thống xử lý nước công nghiệp. 
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CÁC CHỨNG NHẬN CỦA THIẾT BỊ ISB: 

1. Chứng nhận của WRAS: 

 
 

 Chứng nhận của TUV GS: 
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1. Chứng nhận của ACS: 
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2. Chứng nhận của NSF: 
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