MÔ TẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI
1. SƠ ĐỒ VẬN HÀNH HỆ THỐNG
Tín hiệu áp suất (nếu có)
Nguồn
sinh bụi 1
Nguồn
sinh bụi 2

Quạt hút
( VFD nếu
có)

Bụi Silicat

Khí sạch thải ra
ngoài tại vị trí an
toàn

Nguồn
sinh bụi..

Máy gom bụi
Nguồn
sinh bụi n

(DCT16)

Bụi được hút từ các họng tại vị trí sản xuất, bụi sẽ được vẫn chuyển với vận tốc từ
20m/s đến 25 m/s trong đường ống.
Bụi được kéo vào buồng xử lý của máy - trước khi vào buồng xử lý chúng được chặn
bởi một tấm ngăn “baffler” mục đích không cho va đập trực tiếp vào lọc - tại đây vận
tốc giảm đột ngột, hạt bụi thô sẽ bị rớt ra khỏi dòng khí và rơi xuống phễu, hạt bụi tinh
sẽ được xử lý bởi lọc cartrigde, vận tốc không khí qua màng lọc cực bé (0.006- 0.01
m/s hoặc 0.4- 0.6 m/ph). Bụi sẽ được xử lý với điều điện tối ưu nhất. Các phân tử bụi
bụi được bám trên bề mặt của lọc, khi đó đồng hồ chênh áp lọc sẽ đo mức độ nghẹt lọc
và cho khí nén tự động làm sạch lọc.
Khói bụi sẽ được xử lý bằng lọc HemiPleat Gold Cone với hiệu suất lọc 99,99% với
bụi 0.5 µm. (vi khuẩn kích thước trung bình khoảng 1 µm). Sau khi xử lý, khí sạch sẽ
được hút ra ngoài bởi quạt và thổi ra ngoài ở vị trí an toàn.
Quạt có thể được trang bị biến tần (VFD) để tiết kiệm điện trong yêu cầu sử dụng,
ngoài ra còn phục vụ tốt hơn cho vấn đề khởi động/ dừng tắt và bảo vệ motor tốt hơn.
VFD sẽ lấy tín hiệu từ một sensor áp suất trên đường ống chính trước máy gom bụi.
Khi một số cổng hút không sử dụng, áp âm trong đường ống tăng sensor áp suất(
sensor HUBA 645) sẽ gởi tín hiệu về biến tần (VFD) để điều chỉnh tốc độ quay của
motor quạt. Ngoài ra VFD còn điều chỉnh tốc độ quạt để tiết kiệm điện khi lọc mới sử
dụng tới khi lọc đạt áp cần thay. (lọc mới áp 100Pa tới áp thay lọc 1250 Pa).
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2. MÔ TẢ HỆ THỐNG
A. Thông Tin Kỹ Thuật:
2.1 Máy Gom Bui DCT
Tất cả các thiết bị chính được sản xuất tại Mỹ và Úc
và bảo hành 1 năm (trừ Quạt và module)
 Module với thép dày 4.7mm, cứng vững với
môi trường đặt ngoài trời. Các chi tiết khác với
độ dày 3.6mm cho cửa, phễu bụi, miệng hút,
panel… (bảo hành 5 năm cho module)
 Thiết kế cải tiến nhất hiện nay với lọc đặt đứng,
chống bụi đóng bánh trên lọc cartridge.
 Lọc cartridge được sáng chế với dạng “CONE”
dễ dàng làm sạch và tiết kiệm khí nén, tăng diện tích lọc.
 Khoảng cách giữa các múi lọc rộng được cố định và chia đều bởi các múi nhựa
giúp khí ra - vào dễ dàng hơn, trênh
áp thấp làm tăng gấp đôi tuổi thọ của
lọc, tiết kiệm điện năng và khí nén
làm sạch.
 Quy trình Sơn tĩnh điện cả bên trong
và ngoài chống mài mòn.
 Thiết kế tấm chắn trước miệng hút
“baffle” bảo vệ lọc và thay đổi gia tốc
của dòng khí.
 Cải tiến thiết kế đường khí vào và ra
máy, giúp khí nén có thể làm sạch lọc dễ dàng.

Cải tiến thiết kế miệng hút (chi tiết bấm giữ Ctrl +click)

 Khóa cam-lock cho thay lọc nhanh chóng, dễ dàng bằng tay, không cần đến
một dụng cụ nào khác. Cấu trúc lắp đặt, thao lắp dễ dàng, ít bảo trì.
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 Hệ thống máy được trang bị hệ thống làm sạch lọc bằng khí nén tự động. Trang
bị thùng đựng bụi kín, van gạt, van xoay…

Thay thế lọc đơn giản

Cửa mở dễ dàng

2.2 Lọc Cartrigde Gold Cone
Lọc cartridge đặt đứng cải tiến mới nhất với HemiPleat cộng Gold Cone. Model:
HMPTS325 - Poly Tech HemiPleat Cartridges - Standard, Green (màu xanh).

* Phát minh sáng chế mới nhất của Camfil Farr -Gold Cone® Filter Technology.
* Hỗn hợp đan xen giữa sợi cellulosic và polyester, chống ẩm tốt, tối ưu cho nhiều
loại bụi. Có khả năng chống tĩnh điện, chống bụi dính, Thiết kế với 2 gioong làm
kín, an toàn hơn khi xử lý bụi độc hại trước khi thải ra môi trường.
* Tăng diện tích lọc với cone bên trong và nhiều nếp, 325 feet vuông (30.2 m2) cho
mỗi lọc tiêu chuẩn.
* Hiệu suất lọc rất cao 99.99% đối với hạt bụi 0.5µ. (Nếu dùng loại model: HMPTU thì
hiệu suất 99.999% tương đương MERV 16 hay H10 theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 1822)
* Áp suất cản qua lọc cực thấp (khoảng 0.2''wg cho lọc mới sử dụng, 0.8''wg khi sử
dụng''), rớt áp chỉ bằng một nửa lọc cartridge thường và tuổi thọ gấp 2 lần: thời gian
thay thế lọc trên 24 tháng hoặc dựa vào mức trênh áp của lọc (nên thay lọc khi áp lên
5 inch nước để tiết kiệm điện).
* Công suất lọc lớn 1000 cfm cho mỗi lọc đối với bụi gỗ.
* Thuận tiện hơn cho dust collector, công suất lớn nhưng gọn nhẹ.
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* Tiết kiệm khí nén làm sạch do có cone bên trong. Lọc đặt đứng nên bụi chỉ bám
trên bề mặt lọc, không bị nằm chất đống trên lọc như lọc cartridge cũ đặt nằm ngang.
An toàn hơn với bụi dính, tránh đóng cục, tắc nghẽn.
* Tiết kiệm điện năng cho quạt. Gióp phần giảm giá thành của Dust collector. (chi tiết
hơn xem catalogue sản phẩm).
(Tiêu chuẩn OSHA, NFPA: yêu cầu khí hồi từ máy hút bụi đảm bảo lọc phải có hiệu
suất thấp nhất là 99,9% đối với bụi 10 µm. Máy gom bui Gold series với lọc
HemiPleat đã được test vượt qua tiêu chuẩn chất lượng yêu cầu tuần hoàn không khí
cho Bệnh viện và thực phẩm).
2.3 Bộ Điều Khiển Khí Nén làm sạch lọc
Được thiết kế với hai chức năng làm sạch bụi:
“on-demand” và “continuous”. Bộ phận này sẽ
giám sát mức trênh áp của lọc, tự phun khí nén
làm sạch tự động. Hoặc sẽ phun khí nén tuân hoàn
theo thời gian cài đặt yêu cầu.
Bộ điều khiển DCT1000 của Dwyer (sản xuất tại
Mỹ) đạt chỉ tiêu kín nước và bụi với, phù hợp
cho việc lắp đặt ngoài trời.
Màn hình áp suất biểu diễn cả số “digital” (dạng
đèn led nhiều màu).
Công tắc alarm, đèn alarm, đèn báo chức năng hoạt động bố trí cả trên bo mạch chính
và đồng hồ trênh áp.

Áp suất thay đổi

Bộ điều khiển

Van điên từ

Lọc được làm
sạch

Van màng xả khí

Signal

(Chú ý: hệ thống cần cấp một đường khí nén 90psi đến 110 psi)
2.4 Van màng:
Van màng với đăc tính cao, xung khí mạnh giúp làm sạch lọc
dễ dàng. Thiết kế lắp đặt cải tiến trên tank khí nằm ngang nhằm
dễ dàng bảo trì, thay thế.

Valve được kết hợp với pilot trực tiếp hay rời trong môi
trường bụi, nước hoặc nhiệt độ cao.
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3. TRANG BỊ AN TOÀN (OPTION)
Do bụi gỗ, bụi sơn là dạng chất hữu cơ khả năng cháy nổ cao, thông thường có hệ số
cháy nổ class St1 hoặc class St2 (một số loại gỗ đặc biệt). Nên cần thiết trang bị một
số thiết bị an toàn phù hợp như lỗ giảm áp và van cách ly, van thoát khí… (theo tiêu
chuẩn NFPA)
Thiết bị an toàn trong xử lý bụi
Phương pháp xử lý:
Các yêu tố chính gây nên nổ bụi: nguồn mồi + oxy +
đám bụi+ nồng độ bụi + đám bụi bị giam trong
không gian kín
Gồm 3 nguyên tắc chính: phát hiện – dập tắt; cách
ly; giảm áp.Những bụi có khả năng cháy nổ thấp nên
không cần trang bị bộ phát hiện và dập tắt.
Lỗ giảm áp: Giảm áp khi mới phát sinh nổ. tấm
nổ được chế tạo bằng vật liệu đặc biệt (hợp chất
poly- , kim loại hoặc nhôm) sẽ tự động mở ra khi
áp suất mới bắt đầu tăng lên. Khí sẽ được thoát ra
và áp suất không thể tăng lên. Chính vì thế NFPA
yêu cần đặt máy gom bụi ngoài xưởng hoặc có lỗ
vent ra bên ngoài.(tham khảo thêm NFPA 654 và
69).
Explosion vent được thiết kế cho hút bụi công
nghiệp phải được tính toán diện tích phù hợp.
DCT được thiết kế với lỗ nổ đạt giá trị bụi nổ tốc
độ tăng áp = 200 bar-m/s (Kst = 2).
Van cách ly : Trên đường ống chính cần trang bị một van một chiều hay van cách ly
“isolation flap damper”, chỉ cho khí từ xưởng đi ra, khi
xảy ra nổ thì ngay lập tức đóng lại trong thời gian milli
giây. (chú ý khoảng cách giữa các thiết bị phải phù hợp,
máy gom đến van cách ly và nhà xưởng.)
Lỗ nổ và tấm nổ theo tiêu chuẩn của Mỹ NFPA 68, phù
hợp với tiêu chẩn ATEX, CE.
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Van thải khí:
Các máy gia công gỗ rất dễ phát sinh
tia lửa điện do ma sát, chúng là nguồn
năng lượng mồi lớn nhất cho nồng độ
bụi cao tại buồng xử lý bụi. Chính vì
thế cần cách ly nguồn mồi hoàn toàn để
đảm bảo an toàn.
Van gồm bộ cảm biến phát hiện tia lửa
tại trước damper. Khi phát hiện tia lửa từ trong nhà máy, damper sẽ đóng trong khoảng
500 miligiây. Dòng khí mang tia lửa sẽ bị cách ly (cách ly nguồn mồi cho nơi tập
chung bụi cao).
Chú ý quan trong nhất khi lắp đặt là khoảng cách giữa cảm biến tới van phù được tính
toán hợp dựa vào áp suất đường ống ,vận tốc gió và thời gian vận hành của van.
(Nhiều thiết bị và nhiều phương pháp PCCC khác nên được quan tâm để bảo vệ phòng
chống cháy nổ do bui, vui lòng liên hệ đến bộ phận chịu trách nhiệm thiết kế vận
chuyển bụi. Mọi rủi ro cháy nổ xảy ra từ hệ thống này, nhà sản xuất máy gom bụi sẽ
hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu không thiết kế theo những đề nghị của tư vấn
viên).
Bài toán so sánh giá trị tiết kiệm từ nghiên cứu trung tâm Camfil Farr
Bài toán “tổng chi phí sở hưu”- TOTAL COST OF OWNERSHIP. (TCO)
Tương tư như trong khái niệm giá trị chu trình tuổi thọ- thời gian sử dụng lọc- TCO so
sánh qua 3 thể loại (chi tiết hơn những định nghĩa tại file đính kèm):
 Chi phí Năng lượng- năng lượng yêu cầu để vận hành máy gom bụi theo thời
gian bao gồm lượng điện tiêu thụ, lượng khí nén làm sạch lọc và lượng phát thải
CO2 (ở motor).
 Chi phí tiêu hao trong suốt thời gian vận hành máy (thiết bị thay thế)
 Chi phí bảo trì bảo dưỡng
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Bảng 1:Các dữ liệu so sách giữa 2 lọc cartridge
01

Số ngày hệ thống vận hành trong một năm

365 ngày

02

Số giờ hệ thống vận hành trong một ngày

24 giờ

03

Lưu lương xử lý

04

Chi phí 1 kw-h

05

Chi phí không sản xuất trong một giờ

06
07

Chi phí bộ lọc HemiPleat với pleat rộng rớt áp thấp/tuổi
thọ dài
Chi phí bộ lọc cartridge thường

08

Số bộ lọc sử dụng trong máy gom bụi

16$

09

Chi phí vận chuyển một bộ lọc

10$

10

Chi phí nhân công trong một giờ

80 $

11

Chi phi thực hiện thay thế một bộ lọc

10 $

12

Chi phí bộ biến tần

2600 $

13

Lãi suất hiện hành

4.5%

14

Thời gian thay đổi bộ lọc HemiPleat

5 phút

15

Thời gian thay đổi bộ lọc thông thường

10 phút

16

Hệ thống có sử dụng bộ biến tần hay không?

10,400 cfm
0.1$
(2000vnđ/kwh)
500 $
120 $
90 $

Có/Không

Dữ liệu ở bảng 1 đưa ra một máy gom 16 lọc với 2 dạng lọc. Lọc HemiPleat với giá trị
cao hơn (120$) lọc cạrtridge thường (90$) nhưng vận hành với áp suất rớt thấp hơn
trong suốt thời gian phục vụ của chúng nên tiết kiệm năng lương điện hơn.
Bảng 2 biểu diễn năng lượng tiết kiệm được của loại lọc HemiPleat. Lọc có tuổi thọ
dài hơn 50% lọc thường. (lọc túi được < 12 tháng, dimple cartridge <18 tháng, lọc
HemiPleat standard > 24 tháng).
Sử dụng một motor hiệu suất premium sẽ tiết kiệm điện hơn motor hiệu suất tiêu
chuẩn, nhưng tiết kiệm hơn cả là kết hợp VFD và motor hiệu suất premium. (gần
12,000$ cho 8760 giờ vận hành trên năm).
Bảng 2: Bảng thông số đánh giá tiết kiệm tổng thể
Năng lượng
1 Tiết kiệm năng lượng
a Sử dụng môtơ thông thường
b Sử dụng môtơ hiệu suất cao
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Sử dụng môtơ có bộ biến tần
c Lợi nhuận trên đầu tư bộ biến tần
2 Tiết kiệm khí nén
3 Tiết kiệm phát xạ CO2 ra môi trường
Tổng năng lượng tiết kiệm (có bộ biến tần)
Vật tư tiêu hao
1 Tiết kiệm khi thay bộ lọc cartridge HemiPleat
(dài hơn 50% lọc thường)
2 Tiết kiệm vận chuyển
3 Tiết kiệm kiểm kê
Tổng Vật tư tiêu hao
Bảo trì, bảo dưỡng và thay thế
1 Tiết kiệm nhân công
2 Tiết kiệm thay thế
3 Tiết kiệm thời gian chết máy
Tổng tiết kiệm bảo trì, bảo dưỡng và thay thế
Tiết kiệm tổng chi phí sở hữu TOC

$11,743.06
2,586 giờ
$195.97
50.27 tấn
$11,939.03
$505.38
$168.46
$90.97
$764.82
$786.15
$186.16
$758.08
$1,172.69
$14,416.54

http://www.farrapc.com/articles/cost-to-own/examples
Công nghiệp đóng tàu là một trong những ngành công nghiệp cơ khí lớn nhất ở nước
ta cũng như là ngành đòi hỏi công nghệ cao. Sản phẩm hoàn thiện cuối cùng là tập hợp
của nhiều quy trình kỹ thuật khác nhau. Quy trình vật liệu, quy trình gia công, hoàn
thiện, trang trí, điều khiển, cơ điện, tin học,… Công nhân hoạt động trong ngành đòi
hỏi trình độ và tay nghề cao.
Trong các quy trình, quy trình gia công cơ khí là khâu chiếm phần lớn, khâu này bao
gồm đúc luyện, cắt, hàn, mài, đánh bóng,… trong các khâu phần lớn luôn sinh ra khói
bụi. Các khói sinh ra trong gia công cơ khí do các phân tử bị nung nóng bay hơi. Trong
khói chứa các nhân tố gây ung thư cao như là Crôm (VI), Mangan, chì, Niken,…
Chính vì thế nồng độ này luôn được giới hạn ở nồng độ rất thấp.
Chúng tôi xin giới thiệu lọc Cartridge HemiPleat đang được ứng dụng trên thế giới cho
xử lý khói. Cartridge có thể lọc được nhưng phân tử nhỏ hơn 0.5 micron theo tổ chức
tiêu chuẩn Mỹ ASHRAE. Lọc này với ưu điểm diện tích lọc rất lớn, vận tốc qua màng
lọc cực bé 0.006 m/s đến 0.015m/s để tối ưu hiệu suất lọc.
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