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czyszczenie

zowano przy u¿yciu urz¹dzenia czyszcz¹cego obejmuj¹cego zbiornik zarobowy,
pompê kwasoodporn¹, 2 grza³ki o mocy
3 kW oraz zestaw wê¿y z ko³nierzami
(fot. 3.).
Proces czyszczenia realizowano w ci¹gu 1,5 godz., prowadz¹c dla celów kon-

preparatem Kamix
Wychodz¹c naprzeciw potrzebom firm realizuj¹cych czyszczenia chemiczne, Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe Kamix Sp. J. opracowa³o i wdro¿y³o do produkcji preparat do rozpuszczania osadów kamienia KAMIX, spe³niaj¹cy najwy¿sze wymagania w zakresie rozpuszczalnoœci osadów, niskiej korozyjnoœci, szybkoœci dzia³ania oraz bezpieczeñstwa ludzi i œrodowiska naturalnego.
Preparat zosta³ gruntownie przebadany przez niezale¿ne laboratoria Zak³adu Pomiarowo-Badawczego Energetyki
ENERGOPOMIAR (czerwiec 1995 r.) oraz
Centralnego Oœrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL (luty
2002 r.). Zwieñczeniem dzia³añ realizowanych w Centralnym Laboratorium Dozoru Technicznego (CL DT) w Poznaniu,
których celem by³o sprawdzenie i potwierdzenie bezpieczeñstwa preparatu KAMIX
podczas stosowania przy chemicznym
czyszczeniu urz¹dzeñ ciœnieniowych, by³o przyznanie przez UDT we wrzeœniu br.
poœwiadczenia stosowania preparatu do
chemicznego czyszczenia urz¹dzeñ ciœnieniowych podlegaj¹cych dozorowi technicznemu nr NM-003/05-P-CH.

by³o elementem przetargu, stanowi¹cym
praktyczne sprawdzenie parametrów preparatu, zadeklarowanych w dokumentacji
przetargowej.
Wymiennikiem poddanym chemicznemu czyszczeniu by³ JAD 6.50 o pojemnoœci ca³kowitej 24,2 dm3, powierzchni
wymiany 5,7 m2 oraz masie znamionowej
50 kg. Istotnym czynnikiem do zakwalifikowania tego wymiennnika do chemicznego czyszczenia by³o jego ca³kowite zakamienianie (fot. 1.).
Technologiê czyszczenia, stanowi¹c¹
integraln¹ czêœæ oferty przetargowej PPH
Kamix Sp. J., opracowano na podstawie
instrukcji technologicznej nr 1/2004, zatwierdzonej w Centralnym Laboratorium
DT w Poznaniu, w listopadzie 2004 r.

Fot. 3.

Fot. 1.

Fot. 2.

Fot. 4.

Niniejszy artyku³ stanowi podsumowanie doœwiadczeñ z kilku czyszczeñ wymienników ciep³a preparatem KAMIX, jakie zrealizowano latem bie¿¹cego roku.
Pierwszym czyszczeniem by³o czyszczenie kontrolne przeprowadzone w Zak³adzie Ciep³owniczym nr 5 w Olkuszu
oraz Zak³adzie Ciep³owniczym nr 4 w Sosnowcu w dniach 2-3 sierpnia 2005 r.,
pod nadzorem kierownika Wydzia³u Ochrony Œrodowiska PEC w D¹browie Górniczej, pani Lidii £ukasiñskiej. Czyszczenie

Wymiennik zwa¿ono (fot. 2.) i precyzyjnie okreœlono, i¿ zawiera 5,4 kg kamienia kot³owego. Przyjmuj¹c zadeklarowan¹
rozpuszczalnoœæ KAMIX-u, wynosz¹c¹
1,9 kg preparatu na 1 kg kamienia obliczono, ¿e do chemicznego czyszczenia
wymiennika zostanie zu¿yte 10,2 kg KAMIX-u. Poniewa¿ rozpuszczanie kamienia
zachodzi najefektywniej w 10% stê¿eniu
roztworu czyszcz¹cego, do jego przygotowania zu¿yto ok. 90 l wody o temp. pocz¹tkowej Tp = 20°C. Czyszczenie reali-

jej zobojêtnienia potrzeba mniej roztworu
NaOH. Wynik miareczkowania na poziomie <10 cm3 NaOH oznacza wyczerpanie k¹pieli czyszcz¹cej, natomiast dwa kolejne wyniki >10 cm3 NaOH oznaczaj¹
koniec reakcji rozpuszczania osadu.
W wyniku obserwacji roztworu czyszcz¹cego, po up³ywie 1 h 50 min. czyszczenia stwierdzono ustanie wydobywania
siê dwutlenku wêgla powstaj¹cego podczas reakcji rozpuszczania kamienia, co
mog³oby wskazywaæ, ¿e czyszczenie do-
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trolnych pomiar nastêpuj¹cych parametrów czyszczenia: czasu, temperatury, mocy kwasu oraz jego pH, które zestawiono
w tabeli. Pomiary oraz kontrolê analityczn¹ prowadzi³a kierownik laboratorium,
pani Halina B¹czek (fot. 4.).
W tabeli przedstawiono uzyskane wyniki pomiarów.
Niezwykle istotne jest okreœlenie, czy
roztwór czyszcz¹cy nadal wykazuje rozpuszczalnoœæ kamienia kot³owego, czy te¿
jest ju¿ zu¿yty i nale¿y do zast¹piæ nowym.
Mo¿na to jednoznacznie stwierdziæ metod¹ alkacymetrii, poprzez zobojêtnienie k¹pieli dwunormalnym roztworem NaOH. Im
bardziej wypracowana jest k¹piel, tym do

bieg³o koñca. Ocena ta zosta³a potwierdzona po ponownym zwa¿eniu wymiennika. Tak wiêc, po up³ywie 110 min. kamieñ kot³owy zalêgaj¹cy w wymienniku
zosta³ ca³kowicie rozpuszczony (fot. 5.).
Ostatni¹ czynnoœci¹ chemicznego
czyszczenia by³a neutralizacja pop³uczyn.
Obejmowa³a ona okreœlenie ich pH oraz
zobojêtnienie przy u¿yciu mleczka wapiennego do wartoœci 6,5-7 pH, co warunkuje mo¿liwoœæ spuszczenia ich do kanalizacji zak³adowej, przy dalszym rozcieñczeniu wod¹. Istotnym przy tym czynnikiem jest fakt, ¿e œcieki powsta³e po
czyszczeniu nie zawieraj¹ szkodliwych
fosforanów.
Przeprowadzone czyszczenie wymienników potwierdzi³o, ¿e preparat KAMIX
szybko i skutecznie oczyœci³ wymienniki

nowaniu sprawi³y, ¿e w wyniku przeprowadzonego postêpowania przetargowego
ZW/PN/074/DZ/2005, preparat KAMIX
zosta³ wybrany przez PEC w D¹browie
Górniczej do chemicznego czyszczenia
wymienników ciep³a.
Kolejnym czyszczeniem by³o czyszczenie kontrolne wymiennika p³ytowego, zrealizowane w Przedsiêbiorstwie Energetyki Cieplnej w Sochaczewie w dniu 2
wrzeœnia 2005 r. Dotychczas stosowany
œrodek wymaga³ 4-godzinnej pracy urz¹dzenia czyszcz¹cego. Wynika³o to z charakteru osadu, który mia³ ciemnobrunatn¹ barw¹, co mog³oby œwiadczyæ o znacznej zawartoœci manganu i produktów korozji. Czyszczeniu poddano wymiennik
p³ytowy lutowany (fot. 6.).
W celu wykazania skutecznoœci, bezpieczeñstwa dla lutów, jak te¿ wydajnoœci preparatu, sporz¹dzono 20 litrów roztworu czyszcz¹cego zawieraj¹cego 2 kg

mys³owych, w tym kot³ów, realizowane s¹
wci¹¿ metodami tradycyjnymi, opartymi
na roztworze kwasu solnego. Metoda ta
ma wiele wad, wœród których za najpowa¿niejsze mo¿na uznaæ:
■ dla wykonawcy: du¿y stopieñ niebezpieczeñstwa (poparzenia kwasem lub
zatrucia jego oparami), znaczne zagro¿enie p.po¿. spowodowane wydzielaniem siê du¿ych iloœci wodoru podczas
reakcji kwasu z metalem, a tak¿e problemy zwi¹zane z transportem i magazynowaniem kwasu),
■ dla czyszczonego urz¹dzenia: du¿a zawartoœæ chlorków szkodliwych dla stali nierdzewnej oraz wysoka korozyjnoœæ
w przypadku stali czarnej,
■ dla œrodowiska: uci¹¿liwoœæ i niebezpieczeñstwo jego zatrucia.
Alternatyw¹ dla zastosowania kwasu
solnego mo¿e byæ preparat KAMIX, którego zarówno zdolnoœæ i szybkoœæ roztwarzania osadów, jak te¿ niska korozyjnoœæ,
bezpieczeñstwo dla ludzi i œrodowiska,
³atwoœæ transportu, d³ugotrwa³a przydatnoœæ do u¿ycia, a wreszcie korzystna ekonomicznie oferta cenowa – predestynuj¹
do zastosowania podczas chemicznego
czyszczenia urz¹dzeñ ciœnieniowych podlegaj¹cych Urzêdowi Dozoru Technicznego. Niemniej wa¿ne jest znaczne skrócenie czasu czyszczenia, co ma du¿e zna-

Jad 6.50 z osadu kamienia kot³owego.
Nale¿y podkreœliæ jego wyj¹tkowo du¿¹
wydajnoœæ oraz krótki czas czyszczenia,
co jednoznacznie przek³ada siê na zmniejszenie kosztów.
Okreœlenie metod¹ alkacymetrii stopnia zu¿ycia roztworu czyszcz¹cego wykaza³o, ¿e jest on wci¹¿ aktywny i z powodzeniem mo¿e byæ zastosowany do czyszczenia kolejnego wymiennika. Tak prosty
sposób kontroli analitycznej przydatny jest
zw³aszcza podczas chemicznego czyszczenia urz¹dzeñ, w których brak jest mo¿liwoœci wzrokowej oceny stopnia rozpuszczenia kamienia (np. wymienników p³ytowych b¹dŸ wê¿ownic wytwornic pary).
Powy¿sze aspekty, przy uwzglêdnieniu
czynników zwi¹zanych z BHP, zw³aszcza znikomego stopnia szkodliwoœci dla
ludzi i œrodowiska naturalnego, a ponadto u³atwienia w transporcie i magazyParametry
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Fot. 5.

Fot. 6.

KAMIX-u. Czyszczenie realizowano w ci¹gu 90 min. przy w³¹czonej grza³ce, doprowadzaj¹c temperaturê roztworu z 19°C do
50°C. Po tym czasie sprawdzono stan wymiennika poprzez pomiar przep³ywu oraz
kontrolê makroskopow¹ stwierdzaj¹c, ¿e
wymiennik zosta³ oczyszczony.
Mimo postêpu naukowo-technicznego,
czyszczenia chemiczne urz¹dzeñ przeGodzina pomiaru
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czenie w przypadku potrzeb zachowania
ci¹g³oœci produkcji.
Pierwszy raz, po otrzymaniu certyfikatu UDT, KAMIX u¿yto podczas chemicznego czyszczenia wê¿ownicy kot³a parowego typu NDK 300 (fot. 7.). Zadanie to wykonano 12 wrzeœnia 2005 r. w Zak³adach
Przemys³u T³uszczowego w Warszawie,
przez uprawniony zak³ad Czyszczenie Instalacji z Osadów Kamienia Hubert
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Mierzejewski. Czyszczenie przeprowadzono zgodnie z instrukcj¹ technologiczn¹
nr 3/2005, udostêpnion¹ przez PPH
Kamix Sp. J.
Proces kwasowania przeprowadzono
przy u¿yciu 250 litrów 10% roztworu
KAMIX w czasie 6 godzin. Dziêki kontroli analitycznej procesu realizowanej metod¹ alkacymetrii ustalono, ¿e kwasowanie
zosta³o zakoñczone. Czynnikiem, który
rozstrzygn¹³ o wykorzystaniu preparatu
KAMIX w zak³adzie pana Huberta Mierzejewskiego by³a wyj¹tkowa niska korozyjnoœæ preparatu, du¿a prêdkoœæ roztwarzania osadu, a przede wszystkim brak niebezpieczeñstwa poparzenia podczas stosowania.
Niniejszy artyku³, ze wzglêdu na jego
ograniczon¹ objêtoœæ, uniemo¿liwia zaprezentowanie wszystkich aspektów, które sprawiaj¹, ¿e KAMIX jest œrodkiem skutecznym, bezpiecznym oraz konkurencyjnym. O jego walorach mo¿e jednak
œwiadczyæ to, i¿ od wielu lat jest z powodzeniem stosowany do serwisowania
urz¹dzeñ przemys³owych w takich firmach, jak: Polfa Tarchomin, Nestle Polska, MWWiD Polmos Józefów oraz wielu
zak³adach ciep³owniczych.
O mo¿liwoœciach KAMIX-u mo¿e tak¿e
œwiadczyæ skuteczne oczyszczenie instalacji wody lodowej w zak³adzie produkcyjnym jednego z najwiêkszych na œwiecie
producentów chemii gospodarczej, bez
potrzeby jej od³¹czania od ci¹gu technologicznego. W tym wypadku o wyborze
preparatu zadecydowa³a w³aœnie niska
korozyjnoœæ KAMIX-u. Z kolei œwiadectwo
jakoœci zdrowotnej H¯/03240/01/2005 –
dopuszczaj¹ce KAMIX do serwisowania
urz¹dzeñ w zak³adach przemys³u spo¿ywczego – sprawia, ¿e preparat z coraz wiêkszym powodzeniem stosowany jest w zak³adach miêsnych i mleczarskich.
Firma zaprasza do wspó³pracy instalatorów oraz zak³ady przemys³owe, deklaruj¹c przy tym gotowoœæ do bezp³atnego
udostêpnienia technologii czyszczenia. Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ podjêcia œciœlej
wspó³pracy w celu rozszerzenia oferty
zak³adów instalacyjnych stosuj¹cych preparat KAMIX, poprzez reklamê na stronie
www.kamix.pl.

PPH KAMIX L. i J. Zienkiewicz Sp.J.
Gdynia, ul. Hutnicza 40
tel. (0-58) 663-45-50, www.kamix.pl
Biura regionalne
Warszawa, ul. Kowalczyka 21A
tel. (0-22) 884-74-90
Tomaszów Maz., ul. Dzieci Polskich 18B,
tel. (0-44) 723-69-40
Gliwice, ul. Sowiñskiego 5
tel. (0-32) 238-04-04
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