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Instalaţii de
tratare a apei
Toate sursele de apă prezintă
duritate într-o proporţie mai
mare sau mai mică. Duritatea
este dată de sărurile de Ca şi
Mg a căror solubilitate scade
cu temperatura. Dacă în apa
rece aceste săruri sunt solubile şi nu creează probleme,
în apa fierbinte din cazan ele
cristalizează cu formare de
piatră

în

special

pe

su-

prafeţele calde. Apa brută
trebuie

dedurizată

altfel

Hydro-X în prevenirea depunerilor în cazane

depunerile vor creşte rapid şi
vor scoate cazanul din operare. Depuneri se formează şi
în

urma

sedimentării

t icu l el o r

în

par-

s usp e nsi e

pătrunse în cazan şi a oxizilor
de

fier.

Ca

urmare

pre-

tratarea apei de alimentare
presupune realizarea a cel
puţin două faze : filtrare şi
dedurizare.

Osmoza inversă
Prin demineralizarea apei se
furnizează cazanului o apă de
cea mai ridicată calitate. Prin
simplitatea ei metoda demineralizării prin osmoză inversă a
câştigat tot mai mult teren.
Avantaje :
- se reduce gradul de purjare
- se reduce consumul de
chimicale
- se evită formarea de condens acid.

În scopul prevenirii depunerilor de piatră
Acestea sunt argumentele care impun drept
apa de alimentare a cazanelor trebuie connecesară condiţionarea chimică. Prezenta
diţionată chimic întrucât la trecerea prin
publicaţie descrie acţiunea antiscalantă a
staţia de dedurizare apa nu este dedurizată
compuşilor organici şi anorganici din proîn procent de 100%. Există ioni de Ca şi Mg
dusele Hydro-X destinate tratării apei de
care “scapă” de acţiunea răşinii schimbăcazan. Întrucât mulţi din compuşii organici
toare de ioni. Apa va
intervin şi în acţiunea
prezenta aşa numita durianticorozivă, recomantate reziduală. Aceasta
dăm a parcurge şi publinu trebuie neglijată, urcaţiile A02 şi A03 destimătorul exemplu fiind
nate prevenirii coroziunii
elocvent. La un cazan de
cazanelor, respectiv a
10 t/h, în decurs de un an
conductelor de condens.
şi în condiţiile unei ape
Produsele Hydro-X sunt
de alimentare cu o duriun complex de subtate reziduală de doar
stanţe active ce se com0,1 mval/l se va introduce
pletează reciproc în acţiÎncrustări grave cu piatră
în cazan cantitatea de 480 kg
unea lor antiscalantă şi anticarbonat şi sulfat de Ca şi Mg. Este o canticorozivă. O succintă enumerare a protate importantă care va creea cu siguranţă
duselor comerciale este făcută în ultima
neplăceri. Trebuie deasemenea contrapagină. Pentru mai multe detalii vă rugăm a
carate chimic şi depunerile datorate oxizilor
ne contacta. Deasemenea, din considede fier reintroduşi în cazan de condensul
rente de spaţiu nu am prezentat totalitatea
acid. În plus, condensul poate aduce şi durireacţiilor chimice, dar le putem pune la distate dacă schimbătoarele de căldură prepoziţia dumneavoastră, sub format eleczintă scăpări.
tronic.

Avantajele
compuşilor organici

Depunerile datorate
cristalizării

Compuşii organici nu aduc
aport la sărurile dizolvate TDS
şi

în

consecinţă,

Carbonaţii şi sulfaţii de Ca şi Mg
devin insolubili la temperatura din
cazan şi formează piatră pe ţevi

dozarea

acestora nu impune mărirea
gradului

de

purjare

cu

pierderile energetice aferente.
Fosfatul trisodic participă la
conţinutul de săruri dizolvate
afectând negativ gradul de
purjare, dar în tratamentul
Hydro-X fosfatul fiind prezent
în mai mică măsură decât în
tratamentul

convenţional,

gradul de purjare este puţin
afectat.
Deşi sunt prezenţi în cantităţi
minime,

compuşii

organici

sunt fin divizaţi şi dispersaţi
oferind proprietăţile active ale
coloizilor.

Se

creează

su-

prafeţe imense de acţiune
fizică non-stoichiometrică care
menţine eficienţa compuşilor
organici chiar şi la “şocuri” ale
durităţii apei. Nu se impune un
control riguros cu modificări
frecvente în dozare, aceasta
prin constanta ei oferind simplitate în operare.

compuşii

organici

din

produsele Hydro-X sunt naturali şi în consecinţă biodegradabili fără impact asupra mediului

înconjurător.

În

plus

nefiind volatili utilizarea lor
este permisă acolo unde aburul intră în contact direct cu
produsele alimentare. Tratamentul

este

completat

cu

derivaţi glicolici care reduc
tensiunile superficiale pe suprafaţa de fierbere şi implicit
spumarea în cazan. Rezultatul
este un abur pur 100%.

Polimerii organici - acţiunea de dispersie
Polimerii naturali sunt utilizaţi de mult timp
ca dispersanţi în tratarea apelor industriale.
Scopul dispersanţilor este de a minimiza
tendinţa particulelor de a se acumula şi
adera la suprafeţele cazanului prin
fluidizarea solidelor în scopul îndepărtării
lor facile prin purjare. Acţiunea dispersanţilor se descrie astfel: atunci când particulele
insolubile încep să se formeze şi sunt încă
foarte mici, ele sunt încapsulate într-o
manta organică, care le împiedică să
crească sau să se combine între ele,
evitând astfel formarea de depuneri aderente sau care au tendinţă de sedimentare
rapidă. Dispersanţii aderă de cristalele în
creştere. Prezenţa moleculei mari de
polimer pe cristalul în formare afectează
creşterea cristalină. Rezultatul constă în
deformarea cristalizării şi repulsia particulelor coloidale formate în apa din cazan.

Eficacitatea polimerilor este dată de masa
lor moleculară mare. Un tratament bun cu
polimeri va transforma şlamul slab hidratat,
granular şi adeziv într-un şlam uşor, pufos,
puternic hidratat ce nu aderă la suprafeţele
cazanului. Alginatul de sodiu este cunoscut pentru afinitatea sa pentru ionii bivalenţi
de Ca++ şi “încapsularea” acestora prin gelaţie într-o structură hidratată.
Acest tratament cu polimeri este completat
cu fosfat trisodic dar într-o cantitate mult
redusă faţă de tratamentul convenţional.
Un exces sub 5 ppm fosfat în apa din cazan fiind suficient.
O acţiune particulară o are lignina.
Molecula de lignină, pătrunde prin porii din
piatră şi la atingerea ţevii fierbinţi expandează desprinzând piatra. Se îndepărtează
piatra chiar în timpul operării cazanului
acolo unde există gradient de temperatură.

Precipitarea cu fosfat a sărurilor de calciu

Calitatea aburului
Toţi

Tratamentul chimic are scopul de a face ca precipitatele insolubile ce se formează în cazan
să devină hidratate, neaderente la suprafeţele cazanului şi uşor de eliminat prin purjare.
Tratamentul Hydro-X cu polimeri organici : lignină, tanin, alginat de sodiu şi amidon, în
combinaţie cu fosfat trisodic asigură acest deziderat.

Temperatura ridicată din cazan are un
dublu efect : descompune bicarbonatul de
Ca în carbonat CaCO3 care cristalizează
sub formă de piatră şi totodată face ca
sulfatul de Ca (CaSO4) să devină insolubil
acesta cristalizând deasemenea sub formă
de piatră.

Tratamentul cu fosfat trisodic Na3PO4
schimbă tipul sărurilor de Ca :
3Ca(HCO3)2+2Na3PO4 = Ca3(PO4)2+6NaHCO3
3CaSO4 + 2Na3PO4 = Ca3(PO4)2 + 3Na2SO4

-

Fosfatul de calciu Ca3(PO4)2 format este
insolubil dar precipită sub forma unui şlam
fiind neaderent la suprafeţe.

Precipitarea sărurilor de magneziu
Duritatea de Mg are un comportament
diferit de a calciului. Tratarea cu fosfat
trisodic duce la formarea de precipitat
aderent care formeză depuneri pe ţevi.
Fosfatul de magneziu este în consecinţă,
nedorit. Din acest motiv un exces ridicat de
fosfat are efect negativ.

Este preferabil ca Mg să precipite sub
formă de silicat, iar dacă siliciul este
insuficient, sub formă de hidroxid de
magneziu Mg(OH) 2 . Ambele sunt
precipitate neaderente şi pot fi eliminate
prin purjare.

Depunerile datorate particulelor în
suspensie şi a compuşilor fierului
Depunerile în cazane nu sunt cauzate numai de cristalizarea sărurilor de Ca şi Mg. Ele pot fi
provocate şi de alte impurităţi din apă cu efect negativ similar depunerilor cristalizate.

Particulele în suspensie - necesitatea filtrării apei brute
Dacă apa de alimentare nu este bine filtrată atunci în cazan vor pătrunde particule
în suspensie. Evident, în cazan, concentraţia acestora creşte proporţional cu factorul
de concentrare. Se formează şlam adiţional celui rezultat prin precipitarea durităţii. Aceste particule se aşează pe partea
superioară a ţevilor cazanului în special în
perioadele de staţionare. La repornirea
arzătorului depunerile pot fi “coapte” şi
aderă pe ţevi formând depuneri dense.
Contracararea acestui fenomen se
realizează printr-o bună filtrare a apei
brute.

Filtrarea
şi deferizarea
mecanică a apei
brute
Filtrarea mecanică prin filtre
cu pietriş asigură o apă de
calitate lipsită de impurităţi.
Alături de reducerea şlamului
în cazan, se previne şi acumularea de şlam în răşina schimbătoare de ioni a staţiei de
dedurizare. În plus, ionii de Fe

Depuneri pe partea superioară a ţevilor cauzate de particule
în suspensie şi compuşii fierului ce dau culoarea roşie

din apa brută blocheză răşina.

Compuşii fierului
Alături de celelalte impurităţi din apă,
compuşii fierului creează depuneri în cazan similare pietrei. Sursele compuşilor de
fier sunt : apa brută, dacă are conţinut ridicat de Fe ( >0,2 ppm ), coroziunea însuşi a
cazanului sau condensul acid care returnează în cazan ionii de fier rezultaţi prin
coroziunea conductelor şi a echipamentelor de schimb termic. Indiferent de sursă,
ionii de fier generează compuşi care preci-

Prin injectarea de aer compri-

pită ca depuneri insolubile: Fe2O3, Fe(OH)3
FePO4. Din acest motiv trebuie aplicat un
tratament cu polimeri precum : alginatul
de sodiu, amidonul şi taninul, ce sunt
evaluaţi experimental ca dispersanţi ai
compuşilor fierului. Acţiunea de dispersie
rezultă din adsorbţia polimerului pe suprafaţa particulelor compuşilor fierului
schimbând sarcina electrică a acestora şi
minimizând aglomerarea.

Importanţa alcalinităţii dată de NaOH în reacţiile de precipitare
NaOH favorizează acţiunea fosfatului

NaOH rezolvă problema durităţii de Mg

mat în amonte de filtru se
realizează oxidarea ionilor de
fier care precipită şi sunt
reţinuţi de mediul filtrant specializat în acest scop.
Filtrarea mecanică are astfel
dublu efect: elimină particulele în suspensie şi realizează
deferizarea.

Fierul provenit din
condens
Principala sursă de impurifi-

Tratarea cu fosfat a durităţii de Ca formeză

Tratarea cu fosfat în mediu slab alcalin duce

care cu fier o reprezintă con-

fosfatul de calciu, precipitat neaderent la

la formarea de fosfat de magneziu, precipitat

densul acid care reintroduce

suprafeţe cu observaţia că… :
- dacă alcalinitatea nu este suficient de
ridicată, fosfatul de calciu precipită într-o
formă aderentă la suprafeţe fapt ce poate
compromite tratamentul.
- la alcalinitate ridicată fosfatul de calciu se
transformă în hidroxilapatită, precipitat superior

nedorit întrucât formează depuneri aderente.
Soda caustică NaOH reacţionează cu toate
sărurile date de magneziu ( Mg(HCO3)2 /
MgSO4 / MgCO3 / MgCl2 ) cu formare de

în circuit ionii de fier rezultaţi
în urma coroziunii instalaţiilor
de abur / condens. Prevenirea
coroziunii date de CO2 în circuitele de condens precum şi

hidroxid de magneziu Mg(OH)2, precipitat neade-

mecanismul de returnare a

rent uşor de îndepărtat.

ionilor de fier sunt descrise în

fosfatului de calciu fiind foarte uşor de îndepărtat.

publicaţia A03, destinată aces-

Alcalinitatea ridicată este un factor important în corectitudinea tratamentului cu fosfat trisodic.

tor fenomene.

sale dar îşi completează acţiunea
şi cu celelalte componente.
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tate în publicaţiile A02 şi A03.
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HYDRO-X

HYDRO-TAN10

Este produsul nostru clasic con-

Produsele din această gamă sunt

ţinând toţi compuşii organici şi anor-

disponibile cu un conţinut variat de

ganici, nevolatili ce caracterizează

tanin. Conţin DEHA care este un

procedeul Hydro-X.

inhibitor de oxigen ce realizează şi

Prin utilizare,

se generează abur pur 100% .

pasivizarea

suprafeţelor.

DEHA

Drept pentru care este certificat

este un compus volatil cu efect de

pentru industria alimentară. .

alcalinizare a condensului.

HYDRO-X E10 SUPER
Este un derivat al Hydro-X. Are
aceeaşi compoziţie dar cu un
conţinut mai ridicat de tanin si un
aport mai redus de NaOH. Se
utilizează acolo unde concentraţia
de oxigen rezidual este ridicată. Nu
conţine compuşi volatili.

HYDRO-CLEAN
Această gamă conţine antiscalanţi şi biocide. Este destinată
protecţiei membranelor din instalaţiile de osmoză inversă faţă de
înfundarea cu depuneri cristaline
sau acumulării de biomasă..
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