Ipari termálvíz kezelés

Optilube Kft.
2120, Dunakeszi, Alagi major 068/3.
mail: office@optilube.hu
tel.: +36 30 708 7282
www.optilube.hu

Termálvíz kezelés
Napjainkban világszerte egyre nagyobb hangsúly kerül a megújuló energiaforrások használatára. Magyarország kedvező
földrajzi adottságainak köszönhetően a termálvíz meghatározó szerepet tölthet be a kertészeti ágazatban. Megújuló
energiaforrásként alternatívát jelenthet, amely a folyamatosan dráguló fosszilis energiaforrások kiváltásával
biztosíthatja az eredményes termesztést. A mezőgazdasági célú termálvíz hasznosítás egyik kiemelt területe a
növényházak, állattartó telepek fűtésének biztosítása.
A termálvizes rendszereket ugyanakkor a hatékonyság növelése, az egyre szigorodó környezetvédelmi szabályoknak való
megfelelés miatt folyamatosan korszerűsíteni kell. A termálvíz hasznosításában, a termikus energia optimális
kihasználásában tudunk segítséget nyújtani a ZEP® által kifejlesztett, és a gyakorlatban eredményesen használt
vízkezeléssel. 1937 óta a ZEP vízkezelési szakemberei sikeresen kezeltek több ezer rendszert, ellátva az ügyfeleket
hatékony vegyszerekkel és kivételes műszaki szolgáltatásokkal.

A PROBLÉMA
Növényházak
A vízkő, a korrózió és a mikrobiológiai szennyeződés nagy mértékben csökkentik a rendszer
hőcserélő képességét, és ennek következtében a hozzákapcsolt berendezések hatékonyságát is.
Az alacsony hatásfok jelentősen befolyásolja a vállalat működését, így fontos a megfelelő
megelőző kezelés kiválasztása.
A ZEP® kiváló megoldásokat kínál, kiemelkedő megtérüléssel, termálvizes rendszerek
teljesítményének optimalizálására.
A vízkőlerakódások a kitermelő kutakban, csőszakaszokban, berendezési tárgyakban idővel egyre vastagabb réteget képeznek.
Ezáltal csökken a vezetékek keresztmetszete, a hőcserélők hő átadó képessége romlik, ennek következménye a felesleges energiafelhasználás.
Egy 3 mm-es vízkőréteg már 20 %-os energiaveszteséget okoz.
Az alábbi diagram jól szemlélteti, hogy a cső falára történt
vízkőlerakódás milyen %-os energia veszteséget okoz a rendszerben.

2

Magyarországi telephelyen készült fotók.

A ZEP® MEGOLDÁSA
A jelenség kiküszöbölésére illetve megszűntetésére lehetőségünk van azáltal, hogy magát a só képződést akadályozzuk meg a
termelőcső szakaszban. Így a rendszerben a működés során nincs mód a só kicsapódására, ugyanis oldatban maradnak, és így
közlekednek az egész rendszerben.
A másik lehetőség, amikor egy bizonyos üzemeltetést követően a hatásfok csökkenésének észlelésekor válik szükségessé a
kezelés. Ekkor a cső falára lerakódott kemény kristályokat távolítjuk el és visszük oldatba, ami azután az első megoldáshoz
hasonlóan oldat formájában távozik a rendszerből.

A ZEP® biocidok hatóanyagai az EPA (Environmental
Protection Agency) által regisztráltak, és hatásosak
a patogén baktériumok ellen, mint például a Legionella
pneuphila.

Az FDA által jóváhagyott
anyagok a maximális
biztonságért.

Megfelelve az UNI
irányelveknek.



Kezelőanyagok
ZEP THERMAL 10 MARK
A ZEP THERMAL 10 MARK inhibítorok és polimerek keveréke, amelyet a lerakódások és eltömődések szabályozására
fejlesztettek ki recirkulációs és egyszeri átfutásos rendszerekhez.
A ZEP THERMAL 10 MARK terméket speciálisan termálrendszerek lerakódásainak megakadályozására és szabályozására
fejlesztették ki.
Hatékonyan gátolja a keménységből (mint calcium- és magnézium-karbonát) adódó lerakódások kialakulását.
A ZEP THERMAL 10 MARK termék új fejlesztésű igénybevételt tűrő polimert (STP) tartalmaz, amelyet a kalcium-foszfát
lerakódások szabályozására és részbeni feloldására fejlesztettek ki. Kiemelkedő lerakódás szabályozást biztosít összehasonlítva a
szulfonát-alapú polimer diszpergensekkel. Kiválóan diszpergálja az oldhatatlan vasat.
A ZEP THERMAL 10 MARK továbbá hatékony csapadék/lerakódásgátló termék a cink sókkal szemben.
Több alkalmazásban a ZEP THERMAL 10 MARK hatékonyan szabályozza a lerakódásokat a termálrendszerekben.
Nyílt rendszerekben is alkalmazható, mivel a jellemzően lúgos pH tartományban működő rendszerek kalcium-karbonáttal
telítődnek.
A ZEP THERMAL 10 MARK lehetőséget ad a rendszereknek, hogy a Langelier Telítettségi Index értéke +2.5 legyen.
Ilyen paraméteren való működéssel csökkenthető a víz korróziós potenciálja.
• Kiemelkedően hatékony magas kalcium keménység és magas lúgosság mellett is
• 50 ppm adagolás mellett jelentősen csökkenti a vas, a réz és ötvözeteik korrózióját
• Környezetbarát: az előírt adagolás mellett a terméket tartalmazó szennyvíz kibocsátható korlátozások nélkül
X-SCALE
Biztonságos vízkőoldó pH indikátorral
Egy komplett formula, mely ideális vízkőteleníteni:
• Bojlereket
• Gőz generátorokat
• Hőcserélőket
Hatékonyan eltávolítja a vízkövet, vas oxidot, algát és iszapot. Nem sósav bázisú, ezért biztonsággal használható minden fémhez
és O gyűrűhöz (kivéve horganyzott felületek). Kivételes összetevőinek köszönhetően, a cirkulációs rendszerben hagyható akár
24 órán keresztül is.
pH szín indikátort tartalmaz, amely monitorozza a savas tisztítás hatékonyságát.
Extrém hatékonyság: 1 kg X-Scale eltávolít 1 kg vízkövet (eltérően a sósav tartalmú termékektől, melyeknek 3x kisebb a
hatékonyságuk).
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