Filtration Products
Wskazówki dla użytkownika
Procedura regeneracji specjalnej świec filtracyjnych
BECO PROTECT® FS i BECO PROTECT PG
Świece filtracyjne wgłębne
Czyszczenie specjalne jest stosowane w
następujących przypadkach

-

Trudne do filtrowania produkty stanowią duże
obciążenie świec filtracyjnych
BECO PROTECT FS i PG (różnica ciśnień do
11.6 psi, 80 kPa, 0.8 bar).

-

Zwiększone ciśnienie różnicowe podczas płukania
świec filtracyjnych BECO PROTECT FS i PG.

-

Świece filtracyjne BECO PROTECT FS i PG już
nie mogą być regenerowane parą lub gorącą
wodą. (Nie da się osiągnąć początkowej różnicy
ciśnień, pozostają resztki blokujące).

Eaton nie może zagwarantować, że procedura
czyszczenia specjalnego zakończy się sukcesem, lub
że świece filtracyjne BECO PROTECT FS i PG nie
ulegną uszkodzeniu!

Dawkowanie

-

1 – 2% soda kaustyczna (Przykład: Używając
koncentratu czyszczącego 45% NaOH, dla 200 l
roztworu czyszczącego o stężeniu 0.75%,
zmieszać 196.7 l wody z 3.3 l sodu kaustycznej)

-

Do 0.5% nadtlenku wodoru

-

0.5 – 1.0% kwasu cytrynowego (klasa handlowa)

Uwaga
Soda kaustyczna, nadtlenek wodoru I kwasek
cytrynowy musza być dodawane oddzielnie do
zbiornika dozującego.
Należy przestrzegać procedury czyszczenia
chemicznego.
Proszę przestrzegać kart charakterystyki producentów
w zakresie prawidłowego posługiwania się
substancjami niebezpiecznymi.

Procedura czyszczenia chemicznego
1. Pompa, rury i zbiornik dozujący muszą być
zainstalowane tak, aby zapewnić pracę w trybie
cyrkulacji.
2. Najpierw przepłukać świece filtracyjne
BECO PROTECT FS i PG zimną wodą a potem
gorącą wodą 50 °C w kierunku przeciwnym do
filtracji a następnie czyścić chemicznie w kierunku
przeciwnym do filtracji.
3. Płukać NaOH w temperaturze 50 °C. W przypadku
silnego zanieczyszczenia, podczas płukania soda
kaustyczną Eaton zaleca zrzucenie kilku
pierwszych litów wypuszczonych z obudowy filtra
ponieważ zawierają one najwięcej zanieczyszczeń.
4. Kontynuować proces czyszczenia w obiegu
zamkniętym przez ok. 5 – 10 min. przy ciśnieniu ok.
14.5 psi, 100 kPa, 1.0 bar.
5. Następnie ostrożnie dodać H 2 O 2 i kontynuować
obieg przez kolejne 30 min.
6. Całkowity czas ekspozycji w żadnym razie nie
może przekroczyć 4 godzin..
7. Po procesie czyszczenia przepłukać zimną wodą
do całkowitego wypłukania sody kaustycznej
(sprawdzić używając paska pH).
8. Dla neutralizacji świec filtracyjnych
BECO PROTECT FS i PG płukać w obiegu
zamkniętym 0.5 – 1.0% kwasem cytrynowym przez
5 minut w temperaturze 30 °C.
Następnie ponownie płukać wodą aż do neutralnego
pH.
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Aby otrzymać więcej informacji,
prosimy o mail na adres
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lub o odwiedzenie strony
eaton.com/filtration.
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