
Prasa filtracyjna

Filtracja
Urządzenie miernicze do kontroli właściwości
filtracyjnych i wiążących płuczek wiertniczych oraz
cementu.



Opis
Prasa filtracyjna firmy Leutert wykorzystywana jest
w badaniach właściwości filtracyjnych i wiążących płuczek
wiertniczych oraz cementu. Prasa filtracyjna naszej firmy
spełnia normy DIN 4127. Norma ta określa, że ciśnienie
w prasie filtracyjnej musi stanowić 7 bar ± 0,3 bar w 30
sekund po uruchomieniu urządzenia. Właściwości wiążące
i filtracyjne odzwierciedlone są za pomocą konsystencji
i właściwości "ciastka filtracyjnego", wytworzonego na
papierowym filtrze po zakończeniu próby.

Dane techniczne
Max. ciśnienie 10 bar
Ciśnienie operacyjne 6 – 8 bar
Temperatura (średnia) 20 °C ± 2 °C

Szerokość u podstawy 200 mm
Wysokość 500 mm
Waga 5,5 kg



Instrukcja obsługi

1. Odkręć osłonkę na nabój CO2.
2. Upewnij się, że przepływ ciśnienia jest zamknięty.
3. Dołącz nabój CO2 do prasy filtracyjnej i delikanie

przekręć około 3 razy.
Uwaga: nabój CO2 nie powinien być jeszcze przebity.

4. Wysuń pojemnik na próbkę w miejscu łączenia.
5. Odkręć śrubę od dołu pojemnika na próbkę, do

momentu aż uszczelka wieka będzie widoczna.
6. Wyciąg przykrywkę pojemnika i odłóż ją na bok.
7. Upewnij się, że wszystko jest czyste i żadna uszczelka

nie jest przesunięta, bądź pęknięta.
8. Usuń uszczelkę 76x2.5 (ze środka pojemnika na

płuczkę).
9. Odwróć pojemnik na próbkę do góry nogami.
10. Wlej próbkę do pojemnika, zostawiając 13 mm wolnego

miejsca.
11. Wyczyść miejsce na uszczelkę i umieść ją z powrotem.
12. Połóż papier filtracyjny, opierając go na usczelce.
13. Zamknij szczelnie pojemnik pokrywką. Dokręć śrubę.
14. Przytwierdź pojemnik z próbką z powrotem do stojaka.
15. Pod pojemnikiem z próbką ustaw czysty, suchy cylinder

z podziałką.
16. Wkręć nabój CO2, aż się otworzy i CO2 zostanie

wypuszczony.
17. Ustaw ciśnienie na 7 bar ± 0.35 bar. Test rozpocznie się

od momentu uzyskania tego ciśnienia.
18. Po 7,5 minutach, zmierz ilość przefiltrowanej próbki (po

zamknięciu przepływu ciśnienia).
19. Ilość przefiltrowanego materiału, należy zanotować w ml

( z dokładnością do 0,1ml). Należy także zapisać
temperaturę płuczki.

20. Upewnij się, że całe ciśnienie zostało uwolnione,
następnie wyciąg pojemnik z próbką.

21. Otwórz pojemnik ( jak wcześniej) i usuń resztki próbki.
22. Zachowaj papier filtracyjny, bez uszkodzeń.
23. Wyczyść delikatnym strumieniem wody, nadmiar ciastka

filtracyjnego z papierka i zmierz jego grubość.
24. Grubość mniejsza od 1,6mm jest zazwyczaj uznawana

za akceptowalną. Zanotuj właściwości ciastka: twardość,
śliskość, elastyczność, miękkość, gęstość.



Konserwacja
Po każdym użyciu należy dokładnie oczyścić prasę i
przechowywać ją w odpowiednim miejscu.

Kod produktu
Prasa filtracyjna 7100.11.00000

Wąż ciśnieniowy (opcjonalnie) 5351.98.00014

Zapasowy zestaw uszczelek 7100.11.02002

Naboje CO2 (10szt.) 7100.11.06006

Papier filtracyjny (100szt.) 7100.11.02205

Cylinder z podziałką 10ml 9000.00.8480100

Cylinder z podziałką 25ml 9000.00.8480700




