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B.W.T  P204  
(Unitor:Alkalinity Control) 

 

B.W.T P204 هاي بخار باشد. این فرآورده مانع از خوردگی در دیگهاي بخار میمحلول غلیظ قلیایی و مناسب براي دیگ
ب کند. در این حالت رسوبات با زیر آنرم تبدیل و از تشکیل لجن چسبنده ممانعت  میگردد و رسوبات سخت را به ترکیبات می

ها آب دیگ بخار و خنثی کردن اسیدهاي ناشی از شوینده pHرود. از دیگر مزایاي این فرآورده تنظیم زدن به راحتی از بین می
 باشد.می 2COو گازهاي محلول در آب مانند 

 

 ها:ویژگی
 نمکی و کمک به خروج امالح منیزیم و کلسیم با زیرآب زدنکنترل رسوبات  •
 هاي مورد نیاز دیگ بخارقابلیت ترکیب شدن با دیگر فرآورده •
 آب دیگ بخار pHکننده تنظیم •
 هاي بخار فشار پایین و باالقابل استفاده در دیگ •

 

 خصوصیات فیزیکی: 
 رنگوضعیت ظاهري: مایع شفاف و بی

 3/1چگالی ویژه: 
pH 12): %1(محلول 

 اثر بر فلزات: این فرآورده روي آلومینیوم، روي، منیزیم و قلع اثر دارد. 
 اثر بر الستیک و پالستیک: اثري روي الستیک و پالستیک ندارد.

 

 روش مصرف: 
ساس گردد. این میزان بر او براساس آزمایش آب ورودي تعیین می p-Alkalinityبر اساس تست  B.W.T P204میزان مصرف 

است که افزودن  ppm200-100بین  p-Alkalinityفشار و نوع بویلر متغیر است. بهترین میزان براي دیگ بخار دستیابی به 
 دهد.افزایش می ppm 100را به   p-Alkalinityلیتر آب  1000لیتر از این فرآورده در میلی 225

نشان داده شده است.  p-Alkalinityار دیگ بخار و در جدول صفحه بعد بر اساس فش B.W.T P204میزان مصرف تقریبی 
قابل ذکر است که میزان مصرف این فرآورده بر اساس نوع دیگ بخار، اطالعات سازندگان و تجربه متفاوت خواهد بود. کنترل 

 ساعت بعد از افزودن فرآورده به دیگ بخار انجام گیرد. 6تا  3تست آلکالینیتی باید 
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 )bar(فشار دیگ بخار            
 P-Alkalinityمیزان 

18< 31-18 42-31 60-42 

50-0 340 340 225 110 
 مناسب 110 225 225 100-50

 مناسب 110 110 150-100
کاهش میزان 

 مصرف

 مناسب مناسب 300-150
کاهش میزان 

 مصرف
کاهش میزان 

 مصرف
 

اید از یک گیري همواره بصورت روزانه انجام گیرد. به یاد داشته باشید که نمونه گیري جهت تست میزان آلکالینتی باید بهنمونه
 قسمت معین انجام گیرد و مراحل آن یکسان باشد تا نتایج حاصل قابل بررسی و مقایسه با یکدیگر باشد.

 هاي شیمیایی ضروري است.تذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآورده

 

 

 


