
Condiţionarea chimică a apei de cazan 

 

        …. şi mai ales cât ne costă ? 

Tratarea Apei 



Cât costă                       
condiţionarea chimică ? 

FACTORII  CARE INFLUENŢEAZĂ  COSTUL 

TRATĂRII  APEI   

• CALITATEA SURSEI DE APĂ DE CARE DISPUNEŢI 

• COMPLEXITATEA INSTALAŢIILOR DE TRATARE 

• GRADUL DE RECUPERARE A CONDENSULUI 

• NATURA PRODUSELOR CHIMICE UTILIZATE 

• GRADUL DE PURJARE  

• SUPRAVEGHEREA REGIMULUI CHIMIC 

• NIVELUL DE PREGATIRE  A PERSONALULUI 

ALEGEŢI  UN TRATAMENT CHIMIC CARE SĂ NU VĂ OBL IGE 

SĂ DESCHIDEŢI  MAI  MULT ROBINETUL DE PURJARE ! ! !  

 

Produsele chimice Hydro-X se bazează pe  substanţe organice care NU par-

ticipă la conţinutul de săruri dizolvate, motiv pentru care se afectează în mică 

măsură gradul de purjare. 

 

 Conţinutul de fosfat din Hydro-X este mult mai redus decât in procedeele 

clasice. 

 Taninul  este responsabil de legarea oxigenului. Nu se utilizează sulfit care  

să mărească considerabil gradul de purjare. 

ESTE COSTUL DAT DOAR DE CHIMICALE ?  

 

La prima vedere aşa pare ..dar ...atunci când dozăm chimicale 

inorganice în apă ( sulfit, fosfat ) mărim conţinutul de săruri 

dizolvate fapt care conduce INEVITABIL la creşterea gradului 

de purjare a cazanelor. În consecinţă trebuie să aruncăm la 

canal mai multă apă din cazan pentru a  menţine regimul chimic 

impus prin norme.  

CÂTĂ ENERGIE P IERDEM  

DATORITĂ PURJĂRII  ?  

 

Să considerăm un exemplu numeric pentru cel 

mai utilizat cazan din industrie : ABA de 4 to / h. 

La un grad de purjare de 7% se purjează din 

cazan cantitatea de : 2600 mc / an. 

Este echivalentul de apă conţinut într-un tren cu 

65 vagoane cisternă, apă ce a fost încălzită la 

punctul de fierbere pentru ca apoi să fie arun-

cată la canal doar pentru a menţine regimul 

chimic corect. 

… costul condiţionării chimice este dat de : 

costul chimicalelor + pierderile energetice prin purjare  

… mărirea gradului de purjare poate atrage costuri mai mari 

decât costul chimicalelor. 

… a arunca un tren de apă fierbinte la canal, cu siguranţă nu este ieftin, 

purjarea implică pierderi ce nu trebuie neglijate. 



ROLUL CONDIŢIONĂRII  CHIMICE  

 

Condiţionarea chimică are rolul de a finisa apa şi nu de 

a realiza tratarea propriuzisă ce revine INSTALAŢIILOR 

şi nu produselor chimice. Centrala termică trebuie să 

dispună cel puţin de o staţie de dedurizare şi un dega-

zor  termic. Nu există chimicale care să elimine aceste 

instalatii ! 

De ce să cheltuim pe 
condiţionare chimică ? 

SUSŢINEM 

TRANSPARENŢA ÎN COLABORARE 

 

Succesul tratarii apei  depinde în mare măsură 

de factorul uman nu doar de calitatea instalaţiilor 

şi a chimicalelor utilizate.  O colaborare trans-

parentă bazată pe informare şi susţinere recip-

rocă  va asigura rezultate pozitive. 

ATUNCI . . .DE CE CONDIŢIONARE CHIMICĂ ?  

 

Indiferent de complexitatea instalaţiilor de tratare întotdeauna va exista o duri-

tate reziduală şi un conţinut de oxigen rezidual. Acţiunea negativă a acestora 

trebuie contracarată chimic. Avantajele condiţionării chimice : 

FLUX TEHNOLOGIC DE 

TRATARE A APEI   

PARTICULARIZAT  

Pornind de la analiza sursei de apă 

şi a condiţiilor de operare existente  

stabilim soluţiile de modernizare a 

intregului flux tehnologic de tratare a 

apei. 

ANALIZE ECONOMICE  

Efectuăm gratuit studiu tehnico-

economic privind reducerea pierder-

ilor prin purjare prin  demineralizarea 

apei prin osmoză inversă. Se anal-

izează comparativ costurile cu com-

bustibilul, apa, sarea şi energia elec-

trică (dedurizare/demineralizare).   

ASISTENŢA TEHNICĂ  

Dimensionare pe calculator a insta-

laţiilor de osmoză inversă / sisteme 

de dozare / supraveghere regim 

chimic / truse analiza apei şi apara-

tură electronică de laborator.   

Fiţi precauţi atunci când vi se propune să nu vă implicaţi pe 

motivul că nu trebuie să ştiţi : 

    …. ce, unde  şi mai ales cât dozăm. 

O astfel de poziţie poate ascunde supradozare în scopul 

expres doar de a menţine suprafeţele curate. 

 Dar cu ce costuri !!! 

 se evită pierderile energetice datorate pietrei 
 
 se reduc costurile de întreţinere şi revizie 
 
 se evită pierderile date de opririle accidentale 

Alături de aceste avantaje economice condiţionarea chimică ţine de siguranţa 

cazanelor motiv pentru care este OBLIGATORIE. 

 Atenţie la bani !!!  

 

 

               … purjarea excesivă costă mult !!! 
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FILTRARE  DEFERIZAREFILTRARE  DEFERIZARE  
Previne depunerile de şlam 
în cazan. 
Protejează răşina schimbă-
toare de ioni la acţiunea 
ionilor de Fe şi a şlamului. 

DEDURIZAREDEDURIZARE  
Se înlocuiesc sărurile de 
Ca şi Mg cu săruri de Na 
foarte solubile. Se previn 
depunerile de piatră. 

DEGAZARE TERMICĂDEGAZARE TERMICĂ  
Se elimină O2 şi CO2. 
Se previne coroziunea cazanului. 
Se evită tensiunile termice şi  
întreruperile în producţia de abur. 

CONDITIONAREA CHIMICĂCONDITIONAREA CHIMICĂ  
Leagă oxigenul rezidual. 

Complexează duritatea reziduală. 

Pasivizează suprafeţele. 

Reglează pH-ul. 

Dispersează şlamul. 

Previne spumarea în cazan. 

DEMINERALIZAREDEMINERALIZARE  
Se elimină complet sărurile din apă. 
Gradul de purjare este redus la minim. 
Creşte randamentul cazanului, scad cos-
turile de operare. 

SUPRAVEGHEREA REGIMULUI CHIMICSUPRAVEGHEREA REGIMULUI CHIMIC  
Realizează controlul asupra corectei desfăş-
urari a tuturor fazelor de tratare. 

SĂ PRIVIM GLOBAL PROCESUL DE TRATARE A APEI 

Atunci când alegeţi un partener în rezolvarea problemelor legate de tratarea 
apei acesta trebuie să fie capabil să cunoasca şi să ofere întreaga tehnologie.  
O abordare doar chimică este incompletă şi ...poate fi paguboasa. 


