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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
SUBLIME
HÓA CHẤT TẨY CÁU CẶN
Sublime là chất tẩy cáu cặn gốc nước, gồm chất thấm ướt, chất hòa tan cáu cặn, chất ức chế ăn mòn, chất
chống tạo bọt, chất tẩy nhờn và phụ gia phân hủy sinh học. Chất thấm ướt giúp hóa chất dễ dàng đi sâu
vào bên trong lớp cặn làm cho quá trình tẩy nhanh hơn.
Sublime dùng tẩy cáu cặn cho các hệ thống thiết bị làm việc với nước.
Sublime tẩy cáu cặn cho các thiết bị trao đổi nhiệt, chiller, cooling tower-tháp giải nhiệt, bơm chân
không, kích thủy lực, máy nén khí, máy phát điện, thiết bị tôi luyện-xử lý nhiệt, áo nước làm mát,
lò hơi, đường ống, ... và các chi tiết bị bám cáu cặn.
Để tẩy cáu cặn có thể dùng: phương pháp tuần hoàn, phương pháp ngâm hoặc phương pháp phun.
Tùy theo cấu tạo của hệ thống thiết bị và điều kiện thi công để chọn một phương pháp thích hợp.
Sau khi khảo sát thiết bị kỹ lưỡng, xử lý thông số kỹ thuật, đề xuất phương án xử lý cáu cặn cụ thể.
1. Chuẩn bị hóa chất
Sublime được pha loãngvới nước theo tỷ lệ 1:1 hoặc 1:2 (ứng với 33-50%).
Sublime có thể pha loãng hơn nữa với nước (1:3, ứng với 25%), tuy nhiên sẽ cần thêm thời gian xử lý.
Sublime đã sử dụng mà chưa hết hoạt lực thì đem bảo quản để xử lý cho lần sau hoặc dùng cho các thiết
bị khác.
2. Chuẩn bị vật tư phụ
Từ sơ đồ hệ thống phụ trợ để xử lý cáu cặn như dưới đây, cần chuẩn bị:
Vật tư vận hành hệ phụ trợ: mặc bích, đầu nối (fittings), bông lọc, các chi tiết làm kín của hệ phụ trợ, máy
nén khí, dây dẫn khí nén, dây dẫn nước, rulo điện, máy phun nước áp lực, …
Vật tư và dụng cụ tháo lắp mặt bích (nếu cần).
3. Đối với hệ thống kín
Dùng phương pháp tuần hoàn
Cô lập thiết bị cần xử lý cáu cặn và xả hết nước trong thiết bị.
Lắp sơ đồ hệ phụ trợ xử lý cáu cặn.
Điền nước vào hệ thống để kiểm tra độ kín, xác định lượng dung dịch tuần hoàn, sau đó xả hết nước.
Sublime được cho vào thùng chứa (đã được pha với nước theo tỷ lệ đã đề xuất trước).
Bơm tuần hoàn hệ thống trong thời gian từ 02÷06 giờ.
Xả dung dịch tẩy rửa ra khỏi thiết bị (nên cho vào thùng chứa).
Dùng nước rửa lại hệ thống, sau đó xả hết nước rửa.
Cấp nước trở lại cho thiết bị rồi đưa hệ thống vào hoạt động.
3.1 Hệ phụ trợ tẩy rửa cáu cặn
Sơ đồ hệ phụ trợ gồm: 01 bơm, 01 thùng chứa,
03 đoạn ống dẫn, 01-03 van.
Có thể lắp thêm lưới lọc và bông lọc để giữ lại
các loại cặn không tan.
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3.2 Nguyên lý làm việc
Sublime vào và ra theo đường đi của nước đi trong thiết bị cần xử lý cáu cặn.
Sublime từ thùng chứa được bơm vào thiết bị cần xử lý cáu cặn. Các loại cáu cặn cacbonat, vôi, … được
hòa tan nhanh chóng.
Dưới tác dụng của dòng tuần hoàn các loại cặn bẩn như bùn, gỉ sét, silica, các chất rắn không tan khác …
được cuốn theo và được giữ lại trên bông lọc.
Sublime đi qua bông lọc, chảy xuống thùng chứa và được tuần hoàn nhờ bơm hóa chất.
Ghi chú:
Bơm (khí nén/điện): bơm màng hoặc bơm ly tâm dẫn động từ.
Ống dẫn: nên dùng ống nhựa trong suốt để dễ dàng quan sát màu của dung dịch đi bên trong ống.
Lưới lọc và bông lọc: để lọc rác và cáu cặn không tan (nên có).
Để hở thùng chứa trong quá trình xử lý, vì có CO2 luôn sinh ra.
Nếu tẩy rửa thường xuyên thì nên gắn bơm và thùng chứa trên một xe đẩy.
4. Đối với hệ thống hở hoặc các hệ thống đặc biệt
Dùng phương pháp ngâm hoặc phương pháp phun.
Các thiết bị như bồn chứa, đầu lọc, chi tiết bị bám cặn, … dùng phương pháp ngâm.
Tiến hành quá trình ngâm khoảng 02-06 giờ.
Xả hóa chất (nên cho vào thùng chứa), rửa lại bằng nước.
Các thiết bị như giàn ngưng tụ bay hơi, cooling tower, … dùng phương pháp phun.
Lặp lại thao tác phun sau mỗi 05-10 phút.
Với phương pháp phun, có thể thu gom hoặc thu hồi hóa chất để tái sử dụng.
Lưu ý:
Có thể sử dụng súng phun nước áp lực để xử lý sơ bộ các loại cặn bẩn trên bề mặt để tiết kiệm hóa chất
và thời gian xử lý.
Với hệ thống tuần hoàn kín có thể dùng Sum-Kool để tẩy cặn, vì quá trình tẩy không sinh ra khí CO2.
Tài liệu xử lý chi tiết hơn cho từng loại thiết bị cụ thể, ví dụ: thiết bị trao đổi nhiệt, máy nén khí, bơm
chân không, … vui lòng liên hệ nhà phân phối:
MDI Chemical Co., Ltd
Hochiminh Branch
R&D Division
Tel: + 84 8 6256 5573 Ext: 13/14 Fax: + 84 8 6256 5491 Hotline: + 84 909 075 887/938543338
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