TECHNOLOGIE

Chemiczne czyszczenie kotłów - metodologia przygotowania i sposoby realizacji
(cz.II)
Proces chemicznego czyszczenia lub trawienia urządzeń ciśnieniowych jest skomplikowany,
wymaga zaangażowania i współpracy wielu osób odpowiedzialnych za dozór techniczny,
eksploatację urządzenia podlegającego czyszczeniu oraz uprawnionego zakładu realizującego
czyszczenie lub trawienie.
dr inż. Leszek ZIÓŁKOWSKI1
W KILKU SŁOWACH
Na jakość wykonania chemicznego czyszczenia urządzenia wpływa wiele czynników. Do
najważniejszych z nich, często decydujących
o pozytywnym wyniku pracy, należą: uzyskanie wiarygodnych informacji podczas rewizji
wewnętrznej, określenie stanu zakamienienia
powierzchni oraz pobranie reprezentatywnych próbek osadu, badania symulacyjne ich
roztwarzania niezbędne do opracowania skutecznej technologii chemicznego czyszczenia
i wreszcie odpowiedni sposób czyszczenia,
z zastosowaniem nowoczesnego i niezawodnego wyposażenia specjalistycznego.
Planowanie i organizowanie chemicznego
czyszczenia
Przepisy UDT są dość oszczędne i zawierają
siedem wymaganych przedsięwzięć. Powoduje to, że użytkownik UC - często jedynego, jaki
zapewnia funkcjonowanie zakładu - jest przekonany, że po rewizji wewnętrznej zadzwoni z zapytaniem ofertowym do trzech uprawnionych
zakładów, i nie podając żadnych danych szczegółowych uzyska cenę usługi, a za trzy dni będzie miał wyczyszczony kocioł. Często nie zdaje
sobie sprawy, że w praktyce czeka go obserwacja żmudnego i sformalizowanego procesu, jaki
zaczyna dopiero być realizowany, a jego rola
mimo tego i tak jest bardzo ważna, gdyż musi
pobrać próbki kamienia i wysłać do badań symulacyjnych oraz uprawnionego laboratorium.
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Często w rewizji nie uczestniczy przedstawiciel
wykonawcy czyszczenia, gdyż na tym etapie
nie wiadomo kto i za ile będzie czyścił, a nikt
nie chce ponosić kosztów dojazdu. Dlatego poniżej przedstawiono szesnaście przedsięwzięć
przygotowawczych, które pozwalają na zebranie informacji niezbędnych do analizy fizyko-chemicznej osadu podlegającego oczyszczeniu, uzyskanie zgody na chemiczne czyszczenie
lub trawienie urządzenia oraz opracowanie
i uzgodnienie w Centralnym Laboratorium Dozoru Technicznego instrukcji technologicznej.
Dopiero wówczas, ściśle przestrzegając uzgodnionej technologii, uprawniony zakład może
zrealizować usługę. Chronologiczny opis podstawowych przedsięwzięć jest następujący.
1. Uzyskanie zgody na chemiczne czyszczenie
Warunkuje ją decyzja właściwego inspektora
Oddziału Dozoru Technicznego o zakwalifikowaniu urządzenia do chemicznego czyszczenia lub
trawienia, podjęta w wyniku przeprowadzenia
rewizji wewnętrznej. Rewizja wewnętrzna obejmuje ocenę wizualną stanu ścianek urządzenia
ciśnieniowego, jego połączeń rozłącznych i nierozłącznych oraz osprzętu zabezpieczającego
i ciśnieniowego. Adnotacja o zakwalifikowaniu,
wraz z ewentualnymi uwagami i zaleceniami, jest
załączana do dokumentacji urządzenia w formie Protokołu z badania. Podczas rewizji warto
jest wykonać zdjęcia stanu zakamienienia powierzchni grzewczej i armatury, które obrazują
jej aktualny stan lub niedomagania (np. przecieki
i ślady soli), wskazujące na złą pracę systemu odsalania wody w kotle (zdjęcie 20).
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2. Zebranie informacji o urządzeniu
3. Pobranie reprezentatywnych próbek kamienia z różnych miejsc urządzenia.
Skład chemiczny i ilość kamienia (lub innych osadów) mogą być różne w rożnych miejscach urządzenia. Dlatego próbki pobierane są
w miejscach najbardziej obciążonych cieplnie,
w kotłach wodnych i parowych z płomienicy i płomieniówek, możliwie najbliżej palnika,
a w wytwornicach pary z wężownicy. Próbkę
pobiera się mechanicznie, poprzez odkucie przecinakiem kawałka kamienia aż do powierzchni
metalu (zdjęcie 21). Aby odkute fragmenty nie
spadły na dno kotła, pod płomieniówkami należy
podłożyć duży kawałek folii. Oczywiście niewskazane jest traktowanie jako próbek kawałków kamienia, które odpadły od płomieniówek i leżą
na dnie walczaka, gdyż są niereprezentatywne.
Dokonując mechanicznego pobrania próbek należy określić grubość warstwy osadu oraz pole
powierzchni, z jakiej zdjęto próbkę, co umożliwi
po określeniu jej masy, obliczenie gęstości osadu
[g/cm3]. Aby zapewnić próbki osadu zarówno do
analizy chemicznej składu, jak też badań symulacyjnych, należy pozyskać ok. 100 ml (pół szklanki)
kamienia. W kotłach opłomkowych, w celu pobrania osadów z rury ekranowej, odcina się tulejkę o długości ok. 100 cm, obtacza z zewnątrz
do grubości ścianki 1-2 mm i mierzy suwmiarką
w kilku miejscach grubość ścianki wraz z osadem.
Tulejkę umieszcza się pionowo w imadle, podkłada papier, ściska ją i zgina. Odpryskujący osad
przekazuje się do Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego do badania składu chemicznego. Następnie mierzy się grubość ścianek bez
osadu i z różnicy określa grubość warstwy osadu
na wewnętrznej powierzchni.
4. Zlecenie laboratorium wykonania analizy fizyko-chemicznej kamienia
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5. Obliczenie masy osadu do usunięcia
6. Próby laboratoryjne rozpuszczania kamienia
Zgodnie z przepisami UDT „…opis technologii czyszczenia powinien zawierać opis wykonania i wyniki prób rozpuszczania osadu”. Niestety, jak pokazuje praktyka wielu zrealizowanych
czyszczeń, w procesie przygotowania czyszczenia w małych zakładach uprawnionych, wiele
przedsięwzięć realizowanych jest pobieżnie lub
nawet pomijanych. Prowadzi to do sytuacji, gdy
po zakończeniu czyszczenia okazuje się, że kocioł jest nadal zakamieniony, a Inspektor UDT nie
dopuszcza go do ponownej eksploatacji. Dzięki
posiadanemu laboratorium (zdjęcie 22) oraz
doświadczeniu Głównego Technologa (zdjęcie
23), oferujemy wykonanie badań symulacyjnych pobranych metodą odkucia z płomienicy
i płomieniówek – przez naszego pracownika
(lub przysłanych przesyłką kurierską) reprezentatywnych próbek kamienia kotłowego. Pod
względem chemicznym, na podstawie uzyskanych wyników oraz przeprowadzonych kalkulacji uwzględniających dane techniczne czyszczonego urządzenia, w tym wielkość czyszczonej
powierzchni zajętej osadem [m2]oraz całkowitą
pojemność UC i instalacji pomocniczej [m3], wyniki badań zawierają:
• dobór chemikaliów;
• kolejność ich stosowania;
• wymagane temperatury roztworów czyszczących;
• wymagane stężenia roztworów czyszczących
wraz z zestawieniem potrzeb;
• sugestie odnośnie określenia czasu zakończenia poszczególnych etapów;
• wielkość ubytków materiałowych;
• oszacowanie obciążenia ścieków po czyszczeniu, czyli podanie ilości zanieczyszczeń
pochodzących z użytych preparatów oraz
roztworzonego osadu;
• sposób neutralizacji popłuczyn po chemicz-
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nym czyszczeniu, wraz z podaniem ilości
potrzebnego neutralizatora (gdy znany jest
skład osadu).

Wiarygodność powyższych badań zapewnia
odpowiednia metodologia. Aby w maksymalnym stopniu symulować warunki prawdziwego czyszczenia, próbki osadu po wysuszeniu są
wklejane w materiał plastyczny w taki sposób,
aby kontakt z badanym roztworem miała tylko
ich powierzchnia (zdjęcie 24). Błędem jest wrzucanie próbek do zlewki, ponieważ wówczas kawałki kamienia otoczone są ze wszystkich stron
roztworem, co sprawia, że uzyskane wyniki są
niewiarygodne i zbyt optymistyczne.

ryjnej (zdjęcie 25). Następnie przygotowuje się
roztwór czyszczący (zdjęcie 26), poprzez rozpuszczenie zważonej wymaganej ilości preparatu w wodzie o temperaturze 50oC. Dla wyeliminowania wpływu innych jonów używa się wody
dejonizowanej. Tak przygotowany roztwór wlewa się do zlewki z próbką kamienia (zdjęcie 27)
i odnotowuje czas rozpoczęcia próby. Następnie
obserwuje się postęp reakcji chemicznej, objawem której są widoczne gazowanie i ciemnienie
roztworu. Dla symulowanie przepływu i zadanej
temperatury, roztwór mieszany jest mieszadłem
magnetycznym z płytą grzejną. Po upływie
określonego czasu obserwowane oznaki reakcji w postaci dużej ilości bąbelków uwalniających się gazów (i wynikające stąd zmętnienie)
ustają, ale zmierzone pehametrem pH (zdjęcie
28) i oznaczenie stężenia kwasów miareczkowaniem alkacymetrycznym (zdjęcie 29) może
nadal się zmieniać, co świadczy, że reakcja roztwarzania osadu wciąż przebiega, ale wolniej. Po
serii miareczkowań i stwierdzeniu zakończenia
reakcji chemicznej, nieroztworzone nadwyżki
kamienia odsącza na sączku (zdjęcie 30), przepłukuje wodą demineralizowaną, suszy w cieplarce i waży. Na podstawie uzyskanych pomiarów wykonuje się obliczenia określające ubytek
masy kamienia. Ostatnim etapem jest opracowanie wyników badania – tabela 3 (niektóre
parametry są niejawne). Jak widać w prezentowanym przykładzie, zastosowana technologia
umożliwia usunięcie 98,5% osadu.
Wyniki próby A
Początkowa
Etap

Dotyczy to zwłaszcza prędkości liniowej usuwania osadu oraz czasów poszczególnych cyrkulacji. Innym ograniczeniem jest to, że dla przyspieszenia procesu przygotowania czyszczenia,
badania symulacyjne realizowane są z reguły
równolegle do badań laboratoryjnych określających skład chemiczny osadu .Przebieg badań
jest następujący:
Próbkę wysuszonego uprzednio w suszarce kamienia wklejonego w materiał plastyczny
wkłada się do zlewki i waży na wadze laborato-
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W przypadku dużej zawartości krzemionki lub
siarczanu, wyniki badań symulacyjnych zazwyczaj wskazują, że czyszczenie powinno być wieloetapowe, co pomimo zwiększenia kosztu, daje
gwarancję usunięcia osadu.
7. Obliczenie zapotrzebowania na chemikalia
do prowadzenia procesu czyszczenia.
8. Dobór odpowiednich inhibitorów korozji
9. Obliczenie wielkości spodziewanych ubytków
materiałowych [g/m2/h].
10. Opracowanie Instrukcji Technologicznej
i uzgodnienie jej w Centralnym Laboratorium DT.
25

26

28

29

27

30

11. Przygotowanie miejsca oraz urządzenia do
czyszczenia lub trawienia.
12. Praktyczna realizacja procesu chemicznego
czyszczenia lub trawienia.
13. Końcowy wizualny przegląd powierzchni
wewnętrznych i na podstawie tego ocena czyszczenia.
14. Wystawienie Poświadczenia wykonania
chemicznego czyszczenia urządzenia ciśnieniowego.
15. Zgłoszenie wyczyszczonego urządzenia do
doraźnej rewizji wewnętrznej.
Zgłoszenia dokonuje eksploatujący urządzenie,
załączając Poświadczenie…
16. Próba ciśnieniowa
Próbę ciśnieniową wykonuje się w obecności
inspektora Oddziału Dozoru Technicznego, jako
próbę hydrauliczną. Wartość ciśnienia próbnego
przyjmuje się zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia ciśnieniowego lub specyfikacją
techniczną, zgodnie z którą urządzenie ciśnieniowe zostało zaprojektowane.
W związku z koniecznością uzyskania niezbędnych zezwoleń, przeprowadzenia badań
oraz uzgodnień dokumentacji i czynności (rewizji wewnętrznej i próby ciśnieniowej) w UDT
oraz między Zamawiającym, a naszym przedsiębiorstwem, w tabeli przedstawiono kolejność
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i zakres czynności instytucji i osób. Z doświadczenia można przyjąć, że od momentu wystawienia zlecenia na badanie kamienia w D1, poprzez opracowanie technologii i uzgodnienie
instrukcji, harmonogram realizowanych czynności jest następujący:
• D1 do 10.00 przesłanie pisemnych zleceń na
badanie kamienia oraz opracowanie i uzgodnienie Instrukcji Technologicznej chemicznego czyszczenia
• D1 12.00 wysłanie kurierem próbek do CLDT
w Poznaniu i dokonanie przelewu
• D2-D4 badania składu chemicznego kamienia w CLDT
• D4 przesłanie wyników do PPH KAMIX Sp.
z o.o. Sp. k.
• D5 opracowanie w PPH KAMIX Sp. z o.o. Sp.
k. przez technologa i sprawdzenie przez kierownika działu Instrukcji…
• D6 uzgodnienie instrukcji w CLDT w Poznaniu
• D7 zakup chemikaliów i transport
• D8-9 początek czyszczenia
Zachowanie powyższych terminów umożliwi
spokojne przejście przez biurokratyczne wymogi – patrz tabela 3.
Przebieg chemicznego czyszczenia
Standardowy zakres chemicznego czyszczenia urządzenia ciśnieniowego powinien obejmować wszystkie czynności, które zapewniają
osiągnięcie należytej czystości powierzchni
grzewczej, jak i regulują wzajemne, poprawne
relacje między zleceniodawcą, a wykonawcą:
1. Czynności przygotowawcze do czyszczenia
Patrz tabela 3. Harmonogram czynności podczas przygotowania czyszczenia.
2. Wykonanie badań symulacyjnych i określenie
gęstości osadu [g/cm3] umożliwiającej obliczenie masy osadu do usunięcia oraz parametrów
roztwarzania (rodzaj chemikaliów, stężenie,
temperatura, czas cyrkulacji, kolejność cyrkulacji, oznaki wyczerpania roztworu (odczyn pH,
stężenie mlv/l), prędkość korozji, wielkość ubytków materiałowych, zasolenie roztworu poreakcyjnego itp.).
3. Przygotowanie i złożenie oferty na wykonanie
usługi2
a. Obliczenie masy osadu do usunięcia
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Lp.

Czynności użytkowanika
zamawiającego usługę

1

Uzyskanie zgody na chemiczne
czyszczenie urządzenia ciśnieniowego (UC) od inspektora UDT w
formie Protokołu z badania

3

Uzgodnienie terminu rewizji
wewnętrznej kotła i pobrania
próbek kamienia z powierzchni
grzewczej z przedstawicielem
PPH KAMIX Sp. z o.o. Sp. k.

4

Przesłanie podstawowych informacji do KAMIX leszek@kamix.pl
Dane techniczne UC: producent
urządzenia; typ (symbol lub opis);
nr fabryczny; nr ewidencyjny
UDT; rok budowy uruchomienia;
ciśnienie dopuszczalne [MPa];
pojemność całkowita [m3];
wydajność [t/h, MW]; powierzchnia wymiany ciepła elementów
objętych czyszczeniem lub
trawieniem [m2]; data ostatniego
czyszczenia;

5

Przygotowanie kotła: czasowe
wyłączenie z eksploatacji; otwarcie górnego włazu rewizyjnego;
ostateczne schłodzenie kotła
poprzez cyrkulację zimnej wody
surowej; spust wody poniżej poziomu górnych płomieniówek.

6

Udział w rewizji kotła

7

Zamknięcie włazu i ponowne
uruchomienie kotła

oddziału UDT

Czynności Wykonawcy czyszczenia

Wizyta u Zamawiającego - rewizja kotła; Pobranie próbek kamienia z różnych miejsc urządzenia – Określenie
grubości kamienia na: płomieniówkach; płomienicy;
walczaku; Odbiór kopii Protokołu z badania kotła przez
UDT

Zebranie dodatkowych informacji o czyszczonym
urządzeniu i warunkach czyszczenia (ograniczeniach):
dane konstrukcyjne (z jakich materiałów zbudowane,
jaka konstrukcja, jakie występują typy połączeń, jaki
jest sposób mocowania włazów rewizyjnych, wielkość
nakrętek, typ uszczelek, jaki stan); na jaki czas możliwe
jest wyłączenie urządzenia z eksploatacji; możliwość
wniesienia sprzętu do kotłowni (wymiary drzwi); dostęp
do napięcia 400 V i wody surowej (średnica rur, typ
podłączeń); dostęp do hydrantu ppoż.; odległość do
studzienki kanalizacyjnej; pomiar odległości w celu
określenia długości rurociągów

8

10

Czynności inspektora

Poznaniu

Załączenie do książki ruch UC decyzji o
zakwalifikowaniu do czyszczenia, wraz z
ewentualnymi uwagami i zaleceniami, w
formie Protokołu z badania.

2

9

Czynności CLDT w

Wystawienie PPH KAMIX Sp. z o.o.
Sp. k. zlecenia na badanie kamienia w CLDT w formie pisemnej z
pieczątką zakładu z NIP,
podpisem i pieczątka imienną
zamawiającego. Koszt badania
wg taryfy UDT: jedno UC 1050 zł;
kilka UC zasilanych tą sama wodą
999 zł + 50% za każde następne
Przesłanie zlecenia na fax 22
6141195

Po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego wysłanie
próbek do laboratorium, wystawienie CLDT zlecenia
badań oraz dokonanie przelewemzapłaty. Załączenie
kopii Protokołu z badania kotła
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Lp.

Czynności użytkowanika
zamawiającego usługę

Czynności CLDT w

Czynności inspektora

Poznaniu

oddziału UDT

Czynności Wykonawcy czyszczenia

Badanie kamienia i - po
otrzymaniu przelewu przesłanie wyników do
PPH KAMIX Sp. z o.o.Sp. k.

11

Obliczenie masy osadu mO = zakamieniona powierzchnia [m2] x grubość osadu [m] x ciężar właściwy [kg/m3]

12

Próby laboratoryjne rozpuszczania kamienia w wytypowanych kąpielach o różnym składzie, stężeniu, czasie i
w różnych temperaturach
Obliczenie zapotrzebowania na chemikalia do prowadzenia procesu czyszczenia

13
14
15

Dobór inhibitorów korozji dla materiałów, z których
zbudowane jest czyszczone urządzenie

16

Obliczenie wielkości spodziewanych ubytków materiałowych [g/m2/h]

17

Przesłanie Zleceniodawcy wyników badań składu
kamienia

18

Otrzymanie wyników badań
składu kamienia
Na podstawie wyników badania składu kamienia i
wyników prób symulacyjnych
opracowanie oferty na chemiczne czyszczenie obejmującej harmonogram czyszczenia i kosztorys usługi.

Zapoznanie się z ofertą PPH KA19 MIX Sp. z o.o. Sp.k. na chemiczne
czyszczenie
Podjęcie przez Zleceniodawcę
decyzji: W przypadku braku
20 akceptacji ceny KONIEC
W przypadku akceptacji ceny
usługi c.d.
Wystawienie PPH KAMIX Sp. j.
zlecenia na opracowanie i uzgodnienie w CLDT Instrukcji
Technologicznej chemicznego
czyszczenia w formie pisemnej z
pieczątką zakładu z NIP, podpisem
21 i pieczątką imienną zamawiającego. Koszt wg taryfy UDT: instrukcja
dla jednego UC 1050 zł; kilka
UC zasilanych tą sama wodą 1005
zł + 50% za każde następne
Przesłanie zlecenia na fax 22
6141195
22

Po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego opracowanie Instrukcji Technologicznej chemicznego czyszczenia
kotłów i przesłanie do CLDT

23

Zapłacenie CLDT za badania przelewem elektronicznym. Koszt badania kamienia i uzgodnienia w CLDT
Instrukcji Technologicznej chemicznego czyszczenia będzie refakturowany na fakturze usługowej za wykonanie
chemicznego czyszczenia w poz.2

24

Sprawdzenie i uzgodnienie
Instrukcji Technologicznej
chemicznego czyszczenia kotłów i po otrzymaniu przelewu
przesłanie dokumentów
do PPH KAMIX Sp. z o.o. Sp. k. i
oddziału UDT

Wystawienie zlecenia na chemiczne czyszczenie kotłów w uzgodnionej cenie w formie pisemnej z
25 pieczątką zakładu z NIP, podpisem
i pieczątka imienną zamawiającego. Przesłanie zlecenia na fax 22
6141195

26

27
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Otrzymanie faksem
sprawozdania z badań
CLDT o uzgodnieniu
Instrukcji Technologicznej
chemicznego czyszczenia
kotłów w zakładzie
Propozycja terminu czyszczenia i terminów rewizji
kotłów z próbą ciśnieniowa po czyszczeniu
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Lp.

Czynności użytkowanika
zamawiającego usługę

Czynności CLDT w

Czynności inspektora

Poznaniu

oddziału UDT

Czynności Wykonawcy czyszczenia

Koordynacja terminów rewizji
28 kotłów z próbą ciśnieniowa po
czyszczeniu z inspektorem UDT
Potwierdzenie terminów rewizji kotłów z
próbą ciśnieniową po czyszczeniu
przez inspektora UDT

29
Ustalenie terminu czyszczenia i
terminów rewizji kotłów przez in30 spektora UDT z próbą ciśnieniowa
po czyszczeniu przez przesłanie
do leszek@kamix.pl

Po ustaleniu terminu czyszczenia

31

Zakup chemikaliów i produkcja preparatów. Odważenie i opakowanie odpowiednich dawek preparatów
sypkich

32

Przesłanie Zamawiającemu faksem egz. Nr 2 Umowy
na chemiczne czyszczenie kotłów zawierającej termin
czyszczenia i przekazania kotłów do rewizji

Podpisanie i ostemplowanie pieczątką zakładu, podpisem i pieczątka imienną dyrektora zakładu
33
egz. Nr 2 Umowy na chemiczne
czyszczenie kotłów. Przesłanie
kopii na fax 22 614 11 95
34

Spedycja chemikaliów wymagających transportu ADR.
Załadunek chemikaliów i wyposażenia i przejazd do
zakładu

35

Podpisanie i ostemplowanie pieczątką PPH KAMIX Sp. z
o.o. Sp. k. oraz pieczątką imienną Umowy na chemiczne
czyszczenie kotłów oryginałów egz. Nr 1 i 2
Przygotowanie i oznakowanie miejsca do czyszczenia
lub/i trawienia UC
Realizacja chemicznego czyszczenia kotłów ściśle wg
uzgodnionej Instrukcji Technologicznej chemicznego
czyszczenia kotłów

36
37
Rewizji kotłów, ocena wyników czyszczenia, nadzór nad próbą ciśnieniową po
czyszczeniu przez inspektora UDT

38

Wystawienie faktury Vat za wykonana usługę. Koszty
UDT refakturowane w poz. 2 w kwocie identycznej jak
na rachunku CLDT

39

40

Podpisanie faktury przez Zleceniodawcę
Wystawienie Poświadczenia chemicznego czyszczenia
urządzenia ciśnieniowego przez Wykonawcę w trzech
egz.: Egz. Nr 1 Zleceniodawca; Egz. Nr 2 Oddział UDT;
Egz. Nr 3 a/a Wykonawca

41

42

b. Obliczenie zapotrzebowania na chemikalia
wg. kryterium roztwarzalności (zależnego od
masy osadu) i stężenia (zależnego od pojemności wodnej urządzenia i wymaganego kryterium roztwarzalności)
c. Opracowanie technologii neutralizacji ścieków po chemicznym oczyszczeniu
d. Zestawienie zbiorcze materiałów i chemikaliów
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Załączenie Egz. Nr 1 Poświadczenia
chemicznego czyszczenia urządzenia
ciśnieniowego do książki rewizyjnej i
wyznaczenie kolejnego terminu rewizji
wewnętrznej

e. Opracowanie potrzeb i zakresu montażu instalacji pomocniczej (odpowiednie pompy,
zbiorniki retencyjne, rurociągi, filtry lub kosze
osadcze, układy zaworowe, zawory odcinające itp.)
f. Opracowanie harmonogramu czyszczenia
i projektu organizacji robót (podział zadań,
czas realizacji od-do) z obliczeniem ilości roboczogodzin
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g. Kalkulacja robocizny, diet, noclegu itp.
h. Kalkulacja transportu (ilość km, koszt, czas dojazdu)
i. Kalkulacja amortyzacji użytych środków trwałych
j. Zsumowanie kosztów stałych
k. Określenie wartości narzutu (zysku z usługi
przed opodatkowaniem)
l. Obliczenie wartości podatku dochodowego
m. Obliczenie ceny netto usługi po opodatkowaniu cu = (j + k + l) adekwatnej do rynkowej
n. Przesłanie oferty zawierającej harmonogram
prac i kosztorys
o. Udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania
4. Wykonanie chemicznego czyszczenia
Proces czyszczenia polega na chemicznym
roztwarzaniu osadów eksploatacyjnych z powierzchni wymiany ciepła urządzeń poprzez
wymuszoną cyrkulację określonych roztworów,
a następnie ich wypłukiwaniu na zewnątrz urządzenia. W przypadku urządzeń z lukami (włazami)
inspekcyjnymi lub wyczystkowymi, dodatkowo
powierzchnia wymiany ciepła podlega czyszczeniu ciśnieniowemu. Czyszczenie obejmuje:
a. Demontaż urządzenia w wymaganym do potrzeb zakresie
b. Montaż instalacji pomocniczej do chemicznego czyszczenia
c. Podłączenie pomp do zasilania elektrycznego,
sprawdzenie właściwej kolejności faz i ustawienie na pulpicie sterującym
d. Podłączenie wody surowej do zestawu zaworowego
e. Napełnienie urządzenia i instalacji wodą
oraz próba ciśnieniowa (pomiar pojemności,
sprawdzenie szczelności połączeń)
f. Odmulanie urządzenia
g. Dozowanie chemikaliów wg technologii (zgodnie z określoną w instrukcji ilością i kolejnością
cyrkulacji, a w tym ustalonym stężeniem roztworu, temperaturą i czasem realizacji)
h. Kontrola analityczna procesu (miareczkowanie roztworu, pomiar pH i temperatury, pomiar jonów żelaza Fe+3)
i. Nadzór i wykonanie operacji technologicznych
w procesie usuwania osadów (odmulanie,
wypłukiwanie lub czyszczenie wysokociśnieniowe)
j. Pasywacja powierzchni
k. Płukanie końcowe
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l. Neutralizacja popłuczyn i zrzut ścieków - kontrola analityczna i nadzór technologiczny
m. Demontaż instalacji pomocniczej
n. Montaż armatury do stanu początkowego
z wymianą uszczelek
5. Udział w rewizji wewnętrznej i próbie ciśnieniowej
6. Opracowanie i wystawienie „Poświadczenia
chemicznego czyszczenia…”
Około 12 godzin przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia czyszczenia, użytkownik UC
lub zakład realizujący serwis eksploatacyjny kotłowni, powinien wyłączyć go z eksploatacji i dokonać rozprężenia.
Dla szybszego schłodzenia kotła, można
otworzyć pokrywy rewizyjne części ogniowej.
Przy okazji można wykonać czyszczenie płomieniówek z sadzy.
Po przybyciu na miejsce ekipy czyszczącej następuje wygrodzenie taśmą i oznaczenie tablicami ostrzegawczymi miejsca czyszczenia oraz
rozładunek wyposażenia.3
Kolejną czynnością jest demontaż w niezbędnym zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej,
w celu jej ochrony przed kontaktem z używanymi podczas czyszczenia chemikaliami.
Zbudowanie instalacji pomocniczej obejmującej pompę, rurociągi i zbiornik zarobowy oraz
próba jej szczelności kończy czynności przygotowawcze do czyszczenia.
33

Podstawową wadą metody tradycyjnej, stosowanej powszechnie przez małe zakłady, jest
ograniczony przepływ roztworu, który pod ciśnieniem słupa wody (grawitacyjnie) napływa
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z rury spustowej (odmulającej) do zbiornika
z pompą (zdjęcie). Aby uniknąć zjawiska kawitacji, zaworem na wężu dławi się przepływ w rurociągu podającym przez górny właz rewizyjny
roztwór do kotła (zdjęcie), utrzymując w ten
sposób odpowiedni poziom cyrkulowanego
roztworu w zbiorniku.

nia” po prostu odpaść.
Z powyższych powodów, nasze przedsiębiorstwo wdrożyło do użycia metodę (tabela 5),
w której odgazowanie czyszczonego UC następuje w zbiorniku retencyjnym usytuowanym na
zewnątrz budynku kotłowni, co umożliwia odprowadzenie gazów wprost do atmosfery.
Różnice i zalety sposobów czyszczenia
Metoda tradycyjna

Mały przepływ tłoczonego roztworu
Kierunek napływu roztworu do kotła jest
przeciwnym od kierunku wypływających
na powierzchnię gazów

Metoda KAMIX
Maksymalny przepływ pompy – taka
sama ilość roztworu wpompowywana do
kotła jest z niego wypompowywana do
zbiornika retencyjnego.
Kierunek jest zgodny z kierunkiem
wypływających na powierzchnię gazów,
co jeszcze bardziej zwiększa przepływ i
wymianę roztworu

Niepełne wypełnienie kotła roztworem, w
Kocioł jest szczelny – nie zachodzi obawa
związku z możliwością „kipienia” roztworu”
kipienia roztworów
przez otwarty górny właz rewizyjny
Natychmiastowa korozja powierzchni
Ponieważ walczak jest całkowicie
walczaka nie zalanej inhibitowanym
wypełniony inhibitowanym roztworem,
roztworem – im mniej roztworu, tym mniej jego powierzchnia chroniona jest przed
chemikaliów, tym taniej
korozją warstwą inhibitora
Natychmiastowa korozja urządzeń w
Brak przesłanek Natychmiastowa korozja
kotłowni, w do powstania korozji
urządzeń w kotłowni, w do powstania
związku z parowaniem dużych ilości wodokorozji
ru przez otwarty właz rewizyjny

W celu uniknięcia kipienia roztworu, ale także aby zmniejszyć ilość zużytych chemikaliów,
niezbędnych do przygotowania roztworu o odpowiednim wymaganym stężeniu, często obserwuje się praktykę utrzymywania jego poziomu
tuż powyżej górnych płomieniówek. Powoduje
to, że cała przestrzeń parowa, tj. ok. 20% pojemności kotła, pozostaje odkryta (a więc nie jest
czyszczona) i nie podlega działaniu inhibitora
korozji. Zdjęcie powyżej obrazuje korozję wżerową walczaka w części parowej.
Niebieskim strzałkami zaznaczono trzy różne
poziomy cyrkulowanych roztworów. Niewypełnienie całego walczaka kotła podczas pasywacji
także nie chroni stali kotłowej przez korozją.
Przy takim sposobie czyszczenia, skądinąd
bardzo prostym, nie wymagającym skomplikowanych urządzeń pomocniczych, przez otwarty właz w kotle, opary gazów - w tym przede
wszystkim wodoru - swobodnie rozprzestrzeniają się w kotłowni, powodując natychmiastową korozję otulin rurociągów parowych ze
stali ocynkowanej lub urządzeń wykonanych ze
stali kwasoodpornej. Narażona jest stalowa konstrukcja dachu jak i sam tynkowany sufit w kotłowni, który potrafi w czasie takiego „czyszcze-
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Duże zagrożenie wybuchem, gdy w przypadku braku odpowiedniej wentylacji i
małej kubatury kotłowni, stężenie wodoru
i powietrza zrówna się

Całkowity brak zagrożenia wybuchem.
Ponieważ zbiornik retencyjny wystawiony
jest na zewnątrz, wodór odparowuje do
atmosfery

Naszym atutem jest także nowoczesne wyposażenie specjalistyczne. Aby zapewnić szczelność połączeń, dysponujemy długimi odcinkami
atestowanych rurociągów (zbrojonych ssących
i elastycznych tłoczących) wraz z niezawodnymi zaworami +GF+ i szybkozłączami Camlock.
Zestaw zaworowy własnej produkcji (zdjęcie),
zapewnia brak potrzeby odłączania w trakcie
całego czyszczenia wypełnionych agresywnymi roztworami rurociągów oraz umożliwiaja
dowolną zmianę kierunku cyrkulacji wszystkich
stosowanych roztworów czyszczących i wody
podczas płukań kotła, zmianę kierunku cyrkulacji podczas czyszczenia (z dołu do góry). Spust
lub płukanie (z góry do dołu) następuje po przełączeniu zaworów kierunkowych. Wyposażono
go także w dokładny wodomierz, umożliwiający
dokonywanie pomiaru pojemności wodnej kotła przed i po czyszczeniu. Różnica tej pojemności stanowi objętość usuniętego kamienia
kotłowego. Specjalne pompy ssące z filtrami
zapewniają szybkie wypompowywanie roztworów i wody popłucznej z kotła, mimo zazwyczaj
małej średnicy rury spustowej (odmulającej).
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Urządzenie wyposażone jest także w skrzynkę
elektryczną, pozwalającą automatycznie zmienić
kolejność faz, mającą wpływ na kierunek obrotu
wirnika pompy, bez konieczności dokonywania
zmian w istniejącej instalacji elektrycznej.

Do cyrkulowania roztworów w wysokich
temperaturach, stosowane są specjalne agregaty czyszczące - również naszej produkcji - (zdjęcie), dodatkowo wyposażone w demontowane,
w zależności do potrzeb, grzałki o mocy 18 kW.
Ze względu na wzrost kosztów spedycji oraz
chemikaliów, dla zapewnienia dużej skuteczności czyszczenia wskazane jest używane roztwory
czyszczące magazynować w paletopojemnikach. Wymaga to jednak ich dowozu w miejsce
czyszczenia oraz z powrotem do magazynu. Dla
przykładu do czyszczenia typowego kotła parowego Viessmann należy przygotować, a zatem
i przetransportować aż 8 paletopojemników.
Jednak stopień czystości kotła oraz zmniejszenie
ilości, a także kosztów (zakupu i transportu) chemikaliów oraz neutralizatorów są tego warte.

Szczegółowy sposób realizacji chemicznego
czyszczenia, na podstawie czyszczenia kotła parowego, przedstawiono na kolejnych zdjęciach.
Nie wchodząc w szczegóły należy podkreślić,
że od jakości chemikaliów oraz parametrów
technicznych pomp, przestrzegania czasów
cyrkulacji, dokładności płukań miedzyetapowych4 i wielu, wielu innych spraw stanowiących
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„tajemnicę kuchni”, zależy standard wykonania
usługi chemicznego czyszczenia kotła, wyrażający się zapewnieniem bezpieczeństwa korozyjnego oraz usunięciem całego osadu z co najmniej
95% czyszczonej powierzchni grzewczej.

Zestaw zaworowy i pompy

Podanie rura odmulającą

Odbiór spod zaworu bezpieczeństwa

Podłączenie zestawu zaworowego

Przygotowania roztworu kwasu

Reakcja podczas kwasowania

Magazynowanie roztworu

Wypompowywanie roztworu agregatem

Kontrola kamerą endoskopową

Agregat odporny na temperaturę 100oC

Niezawodne połączenia

Gaszenie roztworu alkalicznego

Należy podkreślić, iż niedopuszczalna jest
spotykana praktyka, aby po czyszczeniu kotła,
aktywny jeszcze roztwór poreakcyjny wykorzystać do odkamienienia urządzeń pomocniczych
np. odgazowywacza termicznego (zdjęcie). Po-

piece przemysłowe & kotły IX-X/2012

TECHNOLOGIE

Gotowanie alkaliczne

Reakcja roztwarzania krzemionki

Przepompowywanie roztworu

Roztwarzanie żelaza

Przetaczanie
Przetacz
Prze
t anie z palet
tacz
p
paletopojemników
alettopoj
opojemni
op
em kków
emni
ów

Neutralizacja
roztworów
Ne rali
Neut
r zacj
ral
zac a roztwo
ro
ztwo
ztworów
worów
ów
w

Odmulacz separujący szlam

Płukanie końcowe

Pomiar pojemności wodnej

Ocena stanu czystości

Wycinek kontrolny opłomki

Stan opłomki przed i po

Stan płomieniówek przed

Stan płomieniówek po

nieważ coraz częściej jest on wykonany ze stali nierdzewnej, a nie z kotłowej, takie działanie
zamiast spodziewanych oszczędności, przyniesie wyłącznie straty, w wyniku szybkiej korozji
wżerowej odgazowywacza. Analogicznie jest
w przypadku zbiornika kondensatu.
Ostatnim przedsięwzięciem jest rewizja wewnętrzna i kontrola stanu czystości czyszczonej
powierzchni. Jest to „godzina prawdy”. Aby zapewnić czystość kotła należy otworzyć wszystkie włazy
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rewizyjne i wyczystkowe oraz dokładnie wypłukać
zalęgający w dolnej części walczaka szlam.

Gdy wszystkie wcześniej zrealizowane kluczowe przedsięwzięcia (pobranie próbek, określenie grubości i ilości osadu do usunięcia, badanie symulacyjne itp.) wykonano prawidłowo,
a czyszczenie wykonano ściśle według opracowanej i uzgodnionej technologii – o wyniki
rewizji można być spokojnym. Powierzchnia
grzewcza kotła, rur, zaworów itp. powinna być
metalicznie czysta i spasywowana. Niedopuszczalne jest pokrycie powierzchni kotła czerwonym nalotem tlenku żelaza, co jednoznacznie
wskazuje, że pasywacji nie wykonano. W rewizji
wewnętrznej powinni brać udział przedstawiciele zakładu serwisującego kocioł, aby w razie potrzeby, usprawnić lub wymienić wadliwy
osprzęt, gdyż usługa chemicznego czyszczenia
tego nie obejmuje. Na zdjęciach przedstawiono
dwa najczęściej spotykane przypadki niesprawności osprzętu zewnętrznego: zaworu oraz zakamienionego króćca rury zasilającej kocioł wodą.

1

Kierownik Działu Zaopatrzenia
Przemysłu i Chemicznych Czyszczeń w PPH KAMIX Sp. z o.o Sp.
k. Posiada uprawnienia UDT do
kierowania pracą oraz kontroli
stanu czyszczonych powierzchni
podczas chemicznego czyszczenia i trawienia urządzeń ciśnieniowych. Współautor technologii
chemicznego czyszczenia kotłów
2
Obserwuję, że większość ofert
na rynku nie zawiera kosztorysu,
ale wyłącznie lakoniczną treść
i cenę z warunkami płatności.
Cena ta jest „sztucznie” zawyżana,
aby w toku negocjacji ostateczna
cena, nie była zbyt niska. W naszym wypadku zleceniodawca
otrzymując kosztorys nie może
domagać się 10% upustu, ponieważ świadczyłoby to, że przedstawiony mu w ofercie kosztorys jest
zawyżony, co nie jest prawdą. Ponadto, w odróżnieniu do niektórych firm, nasze przedsiębiorstwo
gwarant uje roztworzenie osadu ..
3
W naszym przedsiębiorstwie jest
to ok. 1,5 t sprzętu, narzędzi i wyposażenia, obejmującego do 100
metrów bieżących rurociągów,
jakie dowożą dwa samochody
z przyczepami. Ponadto przywozimy odważone porcje specjalnych chemikaliów, których nie
obejmuje transport ADR.
4
Przy niedokładnym wypłukaniu
kotła i pozostawieniu niewypłukanego dokładnie roztworu, po
zmianie etapu i zastosowanych
innych chemikaliów, nastąpi ich
wzajemne zobojętnienie, co sprawi że założone stężenia nie będą
osiągnięte. Mimo, że taka praktyka jest bardzo niekorzystna i niezgodna z technologią, zjawisko to
jest powszechne i wynika z dążenia wykonawców czyszczenia do
maksymalnego skrócenia czasu
pracy
5
Naszą pozycję, profesjonalizm
oraz osiągane wyniki dostrzeżono, przyznając nam tytuły „Gazeli
Biznesu” i „Złotego Instalatora”
oraz medal UDT „W służbie bezpieczeństwu”, z okazji jubileuszu
stulecia polskiego dozoru technicznego.
6
Od dwóch lat współpracujemy
z przedstawicielstwami firmy
Viessmann w Polsce oraz Policealną Szkoła Nowoczesnych Technik
Grzewczych Akademii Viessmann
w zakresie nowoczesnych technologii odkamieniania różnych
urządzeń.

Podsumowanie
Przedstawiona w artykule sytuacja oraz będące jej wynikiem stosowane praktyki obserwowane podczas czyszczeń urządzeń ciśnieniowych
nie nastrajają zbyt optymistycznie. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby mimo wszystkich przeciwności, przygotowanie i realizacja
usług chemicznego czyszczenia kotłów odbywa-
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ła się z zachowaniem wysokich standardów. Jest
to tym ważniejsze, że nieustannie na rynku pojawiają się nowoczesne wodne kotły cienkościenne, których powierzchnie wymiany ciepła wykonane są ze stali nierdzewnej lub alukrzemu. Nadal
też eksploatowanych jest wiele kotłów żeliwnych,
zarówno wodnych, jak i parowych niskociśnieniowych, w czyszczeniu których nie można stosować
typowych technologii dla kotłów ze stali kotłowej. Powoduje więc to potrzebę dostosowania
technologii zarówno do występujących w urządzeniu materiałów, jak i zastosowanych rozwiązań technicznych. Nasze przedsiębiorstwo, jako
lider5 w produkcji preparatów odkamieniających
w Polsce, o coraz wyższym ich eksporcie do krajów sąsiednich, dysponuje zarówno odpowiednimi preparatami, jak i technologiami użycia6.
Obok względów technicznych, wpływających
na trwałość konstrukcji kotła i jego niezawodność
podczas pracy, nie mniej ważny pozostaje aspekt
ekonomiczny, często w ogóle nie uwzględniany
w kalkulacjach prowadzonych przed podjęciem
decyzji o odkamienieniu kotła, wymuszonej najczę-

ściej negatywnym wynikiem rewizji wewnętrznej.
Dlatego każdy decydent lub specjalista odpowiedzialny za eksploatacje kotłów i jej koszty, powinien
mieć świadomość, że oszczędność w zużyciu opału
odka mienionego urządzenia są tak duże, że koszt
czyszczenia kotła amortyzuje się już po upływie
3-6 miesięcy, przynosząc w kolejnych miesiącach
relatywny „zysk”. Po raz kolejny należy podkreślić,
że już kamień kotłowy o grubości 1,5 mm zwiększa
straty energetyczne o 13%, zatem przy dziennym
zużyciu przez kocioł ok. 10 ton węgla, jego strata
kominowa wyniesie co najmniej 1 tonę, o wartości
netto 350 zł. W kolejnych latach, grubość kamienia
na powierzchni grzewczej kotła wzrośnie o dalsze
1,5-2 mm (a więc już do 3-4 mm), a strata energetyczna zwiększy się nawet do 30-40%, powodując
straty rocznie przekraczające 150 000 zł. W przypadku kotłów z palnikami gazowymi lub olejowymi
straty, a w konsekwencji wyczyszczenia urządzenia
oszczędności, mogą być jeszcze większe. W tej sytuacji tylko dziesiąta część wartości traconego paliwa
w okresie trzech lat, w pełni pokryłaby koszt jego
całkowitego odkamienienia.
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doświadczenia
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