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Hašení vápna

Pitná vodaOdpadní voda Vzduch a kouř

Hašení vápna:
Pro mnoho zařízení s vysokou 
spotřebou vápna je výhodné 
zpracovávat pálené vápno v 
místě použití, protože pálené 
vápno je levnější než vápenný 
hydrát.

Princip spočívá v dávkování 
páleného vápna do směšovací 
nádrže tak, aby mělo vysokou 
koncentraci.
Při kontaktu páleného vápna s 
vodou dochází k exotermické 
reakci, při níž se uvolňuje teplo.

Proces hašení vápna a jeho 
systémová integrace jsou 
vhodné pro specifické potřeby 
každého projektu.

Výhody:
•Modulární nádrže podle
vaší potřeby

•Instalace na klíč

•Bezprašný provoz

•Integrace s naším dávkovacím 
šnekem a ředicí nádrží pro kom-
pletní řízení procesu.

•Konečná koncentrace na míru
pro každý proces

•Automatický hasící proces pro 
kontinuální hašení s přepadem

•K dispozici je mnoho možností
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*Rozměry jsou pouze orientační
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Rozměry přípravné nádrže
 Použitelný objem (L) Ø (mm) H (mm)

2000

2200

Velikost celk.
Ø X H (mm)

1200 x 2300

1500 x 2900
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Pitná vodaOdpadní voda Vzduch a kouř

Provoz:

Speci�kace
•Nerezová ocel 304 nebo 316

•Systém odstraňování písku

•Vizuální nebo elektronické    
průtokoměry

•Integrovaná hydraulická sesta-
va pro vodu do ředicí nádrže

•Čerpací sestavy na vápennou 
suspenzi

•Váhové senzory

•Snímače teploty
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V míchací nádrži se dávkuje pálené 
vápno a voda tak, aby se dosáhlo    
koncentrace až 250 g/l. Injektáž se řídí 
podle měřené hladiny v nádrži.
Po uplynutí potřebné reakční doby, 
kterou nastaví SODIMATE, se roztok   
převede do ředicí nádrže přes přepad.
Voda se přidává tak, aby se dosáhlo 
požadované konečné koncentrace 
(obvyklé hodnoty se pohybují mezi 5 a 
10 %).
Pára z reakce je odsávána přes          
vertikální nebo horizontální absorbér.
Po každé dávce se spustí čisticí cyklus, 
při kterém se voda stříká dovnitř         
absorberu dvěma tryskami.
Písek, který se nachází na dně přípravné 
nádrže, je pravidelně odstraňován s 
odpadní vodou         prostřednictvím  
vypouštěcího ventilu.
Teplotní sonda a snímač hladiny         
zajišťují konstantní koncentraci v nádrži 
na hašení.


