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DATE TIPICE ALE INSTALAŢIILOR DE PRODUCERE A ABURULUI
             - SOLICITATE PENTRU APLICAREA TEHNOLOGIEI FINEAMIN   -

Numele sistemului: ....................................................................................................................................
Numărul de cazane operaţionale şi capacitatea unitară proiectată de producere a aburului: .....................

Numărul de cazane operaţionale şi capacitatea unitară actual  ă   de producere a aburului: .......................................

Fabricantul cazanelor:  ….........................................................................................................................................

Rata tipică totală de producţie a aburului pe oră (producţia de abur pe oră):  …....................................................

Presiunile operaţionale unitare ale cazanelor:  ….......................

Temperatura aburului supraîncălzit: ….......................

Temperatura condensatului turbinei: ….......................

Temperatura la intrarea în degazor (după încălzitoarele apei de alimentare): ….......................

Temperatura la ieşirea din degazor (înainte de încălzitoarele apei de alimentare a cazanului): ….......................

Temperatura după încălzitoarele apei de alimentare a cazanului (la intrarea apei în economizor): ….......................

Temperatura la ieşirea apei din economizor: ….......................

Este sau nu utilizată o instalaţie de tratare a condensatului?              Da                           Nu

       Dacă răspunsul este DA, indicaţi tipul instalaţiei de tratare : …......................................................................



Temperatura la intrarea în instalaţia de tratare a condensatului:  ….......................

Temperatura la ieşirea din instalaţia de purificare: ….......................

Volumul tipic pe oră al apei demineralizate de adaos: ….......................

Volumul tipic pe oră al apei de adaos: ….......................

Calitatea apei de adaos (apă proaspătă): ….......................

                    Dedurizată ( vă rugă să adăugaţi analizele apei, inclusiv duritate carbonat): ….......................

                    Demineralizată (schimbător cationic – schimbător anionic – pat mixt): ….......................

Volumul tipic pe oră al apei de alimentare: ….......................

Volumul tipic pe oră al apei purjate: ….......................

Procentajul de condensat returnat raportat la debitul apei de alimentare: ….......................

Tipul turbinei (condensaţie / contrapresiune) şi capacitatea de producţie în MW: …................................................

Punctul exact de adăugare a produsului pentru tratament prin unitatea de injecţie existentă, capacitatea pompei de 

dozare şi volumul rezervorului de dozare                                                                                             

Hidrazină                  punct de injecţie: …....................... 

                  Capacitatea pompei: ….......................                   volumul rezervorului de dozare: ….......................

Fosfat                        punct de injecţie: …....................... 

                  Capacitatea pompei: ….......................                   volumul rezervorului de dozare: ….......................

Amoniac                  punct de injecţie: …....................... 

                  Capacitatea pompei: ….......................                   volumul rezervorului de dozare: ….......................

Alte produse:

1.  …........................    punct de injecţie: …....................... 

                  Capacitatea pompei: ….......................                   volumul rezervorului de dozare: ….......................

2.   …........................    punct de injecţie: …....................... 

                  Capacitatea pompei: ….......................                   volumul rezervorului de dozare: ….......................

3.   …........................    punct de injecţie: …....................... 

                  Capacitatea pompei: ….......................                   volumul rezervorului de dozare: ….......................

4.   …........................    punct de injecţie: …....................... 

                  Capacitatea pompei: ….......................                   volumul rezervorului de dozare: ….......................

Conductivitatea operaţională tipică a cazanului (cazanelor): ….......................

Conductivitatea cationică operaţională tipică a apei demineralizate de adaos: ….......................

Costul estimat pentru producerea unui m3 de apă de adaos demineralizată: ….......................

Costul estimat pe tona de combustibil: ….......................



Tipul şi volumul estimat de combustibil folosit într-o lună: ….......................

Vă rugăm să încercaţi să includeţi toate debitele pentru toţi utilizatorii de abur şi procentele de condensat 
revenit de la utilizatori, temperaturi şi debite medii – toate într–un singur desen simplu.

Furnizaţi analizele apei  (pH, conductivitate, duritate, silice, fier total şi dizolvat, cupru, clorură, etc...) 
pentru  apa  de  cazan,  apa  de  alimentare,  condensat  incluzând  dacă  este  necesar  şi  conductivităţile 
cationice.

Furnizaţi desenul schematic al uzinei şi lista metalelor care o compun.


