
Hệ thống xử lý nước dằn

A) Ưu / Nhược điểm từng công nghệ



Các công nghệ xử lý nước dằn hiện tại

 Chiếu đèn UV

 Điện phân tạo gốc Ion tự do

 Sục Nitrogen (phải trang bị thêm máy
tạo Nitrogen)

 Dùng bộ lọc đa tầng (hiệu năng không
cao, mất áp nhiều)

 Hóa chất (độc hại với môi trường)



Giới thiệu công nghệ UV



Ưu / Nhược điểm công nghệ UV

Nhược điểm

-Tốn điện: 60~80Kw (600m3/h), dùng lâu
dài sẽ tốn khá nhiều điện + tàu lắp bổ sung 
phải cân nhắc thay máy đèn; giảm kinh tế

-Tụt áp ở bộ phận lọc 50um, dẫn đến dằn
chậm; phát sinh thêm thời gian dằn tàu + 
tốn thêm điện cho bơm và BWMS chạy

-Bảo trì, thay thế màng lọc; tốn tiền, thời
gian, ảnh hưởng việc khai thác

-Bảo trì thay thế đèn UV; tốn tiền, thời gian, 
ảnh hưởng việc khai thác

-Tuy đạt D2 nhưng phương pháp UV không
sạch hoàn toàn vi sinh vật, chúng vẫn hồi lại
trong két dằn.

Ưu điểm

-Công nghệ cao

-Chỉ cần điện



Ưu / Nhược điểm công nghệ UV

Nhược điểm

-Vi sinh vật sống lại khi nước ở trong dằn
tàu. Do đó phải xử lý thêm lần nữa khi hút
dằn; Gấp 2 lần việc xử lý thông thường; 
thời gian và điện không những tốn mà còn
gấp 2, ảnh hưởng việc khai thác

Ưu điểm

-Công nghệ cao

-Chỉ cần điện



Giới thiệu công nghệ điện phân



Giới thiệu công nghệ điện phân



Ưu / Nhược điểm công nghệ điện phân

Nhược điểm:

- Phải sử dụng
muối để trung
hòa. Tuy nhiên, 
với mỗi hành
trình vài ngày, 
lượng gốc ClO-
đã giảm gần
hết, lượng muối
dùng là rất nhỏ

Ưu điểm:

-Không dùng màng lọc 50um, thời gian dằn
không bị ảnh hưởng; không phải thay bơm, 
tổng áp qua hệ BWMS chỉ giảm 0.2bar

-Không dùng các bộ phận chuyển động nên
rất hạn chế bảo trì, bảo dưỡng thay thế

-Điện cực diệt vi sinh vật 3 tác động: Điện
giật, tạo ion ClO-, gốc tự do OH-, đảm bảo
diệt sạch vi sinh vật trên cả yêu cầu.

-ClO- và OH- tồn tại trong Ballast nhiều ngày
sau đó nên vi sinh vật không thể hồi sinh; do 
đó, không cần xử lý lần 2 khi hút dằn, giảm ½
chi phí do với công nghệ UV. Kết quả thí
nghiệm cho thấy, không còn vi sinh vật nào



Ưu / Nhược điểm công nghệ điện phân

Nhược điểm:Ưu điểm:

còn sống trong Ballast 30 ngày sau xử lý

-Điện năng tiêu thụ chỉ khoảng
20Kw(600m3/h); rất kinh tế, các tàu lắp bổ
sung có thể không cần thay máy đèn. Kinh phí
1 năm hoạt động chỉ hơn 900 USD

-Thiết kế kiểu Module; thuận tiện cấu hình, lắp
đặt, bảo trì



Hệ thống xử lý nước dằn

B) Lắp bổ sung cho tàu đang hoạt động



Các vấn đề chính với tàu lắp bổ sung

 Không gian lắp đặt

 Nguồn điện

 Thời gian lắp đặt



Sự phù hợp của Techcross

 Kích thước nhỏ, tùy biến vị trí cho từng bộ phận; giảm thời
gian, chi phí, không ảnh hưởng quá nhiều tới việc khai thác

 Hệ thống chỉ gồm 4 bộ phận: Buồng điện phân, Bộ trung
hòa, Tủ điện, Tủ đo lường; tất cả đều có thể tùy biến lắp ở
các vị trí khác nhau.

 Hệ thống không gồm các chi tiết chuyển động, lọc phức tạp
nên hạn chế bảo trì, bảo dưỡng

 Năng lượng tiêu thụ thấp; Ít khả năng phải thay thế máy
đèn.
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