MÔ HÌNH TẨY HỆ THỐNG COOLING TOWER MỚI

Hình 1. Sơ đồ tẩy hệ thống mới hệ thống cooling tower

1. QUY TRÌNH TẨY RỬA COOLING MỚI

2. THUYẾT MINH QUY TRÌNH
Đây là việc làm cần thiết để loại bỏ gỉ sét, dầu mỡ, sơn, bụi bẩn trong quá trình chế tạo và
lắp đặt ra khỏi hệ thống cooling. Quy trình cụ thể như sau:
-

Bơm nước sạch vào đầy hệ thống.

-

Châm hóa chất tẩy LTV – CL2002 vào cooling. Hóa chất tẩy LTV CL 2002 dùng
để loại bỏ gỉ sét, dầu mỡ, sơn, bụi bẩn có trong hệ thống mới do quá trình sản xuất.

-

Chạy bơm tuần hoàn hệ thống trong 6 -8 giờ để đảm bảo hóa chất được khuếch tán
đều trong hệ thống.

-

Xả bỏ hóa chất trong hệ thống và vệ sinh hệ thống bằng nước sạch đến khi pH,
TDS trong hệ thống tương đương với pH, TDS nước cấp thì dừng lại.

-

Châm nước sạch vào đầy hệ thống và châm hóa chất LTV C642 vào hệ thống. Hóa
chất thụ động LTV C642 dùng để tạo một lớp màng bảo vệ bề mặt kim loại, hạn
chế nguy cơ bị ăn mòn

-

Tuần hoàn LTV C642 từ 2-4 giờ. Sau đó, xả bỏ C642 ra ngoài, châm nước sạch và
sử dụng hóa chất bảo trì cho cooling.

3. GHI CHÚ
-

Mục tiêu của công ty Long Trường Vũ: xử lý hết cặn gỉ và dầu mỡ bám trên
đường ống.

-

Vì vậy, vấn đề nước và hóa chất sau xử lý không thuộc phạm vi và trách nhiệm
của Long trường Vũ.

-

Khi khách hàng đồng ý tẩy và cam kết dung dịch sau tẩy thuộc phạm vi trách
nhiệm của khách hàng. Trách nhiệm của Long Trường Vũ là chất lượng của công
việc tẩy hệ thống. Theo đó, chúng tôi mới tiến hành tẩy hệ thống cho quý khách
hàng.

Trên đây là quy trình tẩy hệ thống giải nhiệt và thụ động hóa bề mặt đường ống mới mà
công ty chúng tôi áp dụng. Công ty chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng để tham khảo.
Trân trọng kính chào
CÔNG TY TNHH KT – CN – MT LONG TRƯỜNG VŨ.
72 Phú Thọ, P. 2, Q. 11, Tp. HCM
Tel: 028. 39606325.

Fax: 028. 39706256

