
Care este scopul analizei tehnico-economice propuse ? 
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Material explicativ privind studiul 

de fezabilitate osmoza inversa 

 

Scopul este de a evalua pierderile energetice actuale datorate purjarii cazanelor si a stabili masurile 
tenice pentru a le reduce la minim posibil. Aceste pierderi sunt de multe ori acceptate ca atare fiind 
considerate de ne-evitat. Infirmam aceasta pozitie spund ca instalatiile de decarbonatare sau demin-
eralizare a apei de adaos au fost concepute tocmai pentru a minimaliza pierderile datorate  purjarii. 

Un exemplu numeric pentru ABA 4, cel mai utilizat  
cazan din industrie,  este elocvent asupra nivelului ridicat 
al pierderilor datorate purjarii. 
Productie de abur : 4 tone / ora 
Ore functionare : 7200 ore / an  
Se considera situatia in care gradul de purjare = 15 % 
Anual se purjeaza : 5040 mc / an 

Cat de semnificative sunt pierderile prin purjare ? 

Pierderile energetice datorate purjarii sunt echivalen-
tul cantitatii de gaz metan necesare incalzirii pana la 
punctual de fierbere ( 140-180 oC ) a apei continuta 
intr-un... 
 

tren cu 170 de vagoane cisterna  
 
    ...apa care apoi sa fie aruncata la canal cu singu-
rul scop de a metine regimului chimic din cazan in 
limitele admise. Aceasta pierdere energetica este 
certa, dar este “ascunsa” in factura de gaz metan 
desi o incarca in mod semnificativ  

canal apa din cazan. Can-
titatea de apă din cazan 
ce trebuie purjată trebuie 
să elimine din cazan o 
cantitate de săruri egală 
cu cantitatea de săruri ce 
va fi introdusă în cazan 
prin apa de alimentare. 
Aspectele energetice sunt 
legata de chimia apei. 

Apa de alimentare a ca-
zanelor conţine săruri; 
acestea sunt introduse în 
cazan. Aburul generat de 
cazan este apă pură 
(fără săruri). În con-
secinţă sărurile introduse 
cu apa de alimentare 
ramân în cazan iar, în 
timp, pe masura pro-

ducerii aburului concen-
traţia acestora creşte. 
Prescripţiile Tehnice  
ISCIR impun o limită 
maximă admisă pentru 
concentraţia de săruri din 
cazan. Pentru a menţine 
concentraţia de săruri 
sub valoarea maximă 
admisă trebuie purjată la 

Ce reprezinta pierderile prin purjare ? 

Prin exemplul considerat am cautat, in mod sugestiv, sa aratam ca 

pierderile energetice cauzate de necesitatea purjarii cazanelor sunt 

importante, implementarea de solutii tehnice destinate reducerii 

acestor pierderi fiind justificata economic. 
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Ce informatii ne sunt necesare ? 

Duritate oGH 

Alcalinitate m mval/l 

Alcalinitate p mval/l 

Conductivitate μS/cm 

pH  

Cloruri ppm 

Sulfati ppm 

Analize : apa bruta, apa 
alimentare si apa cazan 

Presiune nominala bar 

Capacitate nominala to/h 

Presiune de lucru bar 

Grad de recuperarecondens % 

Grad mediu de incarcare % 

Capacitate pompe cazan mc/h 

  

Parametrii nominali ai 
cazanului 

Ore functionare VARA ore 

Ore functionare IARNA ore 

Presiune efectiva bar 

Capacitate medie VARA to/h 

Capacitate medie IARNA to/h 

  

  

Informatii statistice 

Cum prezentam studiul efectuat ? 

Avem nevoie de sprijinul dvs pentru a colecta informatiile statistice enumerate mai jos. O sa va trimitem in for-
mat EXCEL un formular in care sa completati datele ce ne sunt necesare. 

Lucrarea va fi predata in forma tiparita ( partea economica) si in 
forma electronic ( calcule energetice ) si va fi sustinuta printr-un 
seminar organizat la sediul dumneavoastra. Vom veni cu retropro-
iector si un slide-show personalizat pentru unitatea dvs. 
 
Vom incepe direct cu rezultatele economice : 

 economii relaizabile 

 investitii necesare si durata de amortizare 
 
Vom continua cu aspectele tehnice si detalierea calculelor care au 
stat la baza rezultatelor economice. Seminarul dorim sa fie inter-
activ, sa aducem lamuriri pe bazata pe : intrebari / raspunsuri. 

Demineralizarea apei de alimentare atrage schimbari in consumurile de : gaz metan, apa, energie electrica, 
sare si chimicale de conditionare. Toate aceste costuri de explatare vor fi evidentiate comparative atat pentru 
situatia existenta  in care apa este doar dedurizata cat si pentru situatia nou propusa. Diferenta costurilor re-
prezinta economiile realizabile. 

APA   DEDURIZATA 

Cheltuieli anuale  : RON / an 

Gaz metan 144060 

Apa  18040 

Energie electrica 18870 

Sare 14850 

Produse chimice  15500 

TOTAL 211320 

APA   DEMINERALIZATA 

Cheltuieli anuale  : RON / an 

Gaz metan 8160 

Apa  18900 

Energie electrica 26430 

Sare 15560 

Produse chimice  8300 

TOTAL 77350 

ECONOMII  
RELIZABILE 

Se refera la cazanul ABA 4 
considerat mai sus 

 
 
 

133970 RON / an 

Ce prezinta lucrarea ? 


