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Indicaţii importante de ordin general
Instalaţia se va utiliza numai conform destinaţiei sale şi 
numai cu respectarea instrucţiunilor de deservire. 
Întreţinerea şi reparaţiile se vor face numai de către 
personal calificat.
Instalaţia se va exploata numai în combinaţie cu 
accesoriile şi piesele de schimb indicate în instrucţiunile 
de exploatare. Utilizarea altor combinaţii, accesorii sau 
piese de uzură este permisă numai cu condiţia ca 
acestea să fie destinate expres aplicaţiilor prevăzute şi 
să nu diminueze caracteristicile de putere sau cerinţele 
de securitate.

Producătorul îşi rezervă dreptul de a proceda la 
modificări tehnice!
Datorită permanentelor perfecţionări, ilustraţiile, 
funcţionarea sau caracteristicile tehnice pot prezenta 
abateri minore.
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Instrucţiuni fundamentale de protecţie a muncii (A105D) 1
1 Instrucţiuni fundamentale de protecţie a muncii (A105D)

1 Principiu, utilizare conform 
dispoziţiilor

Instalaţia este construită în conformitate cu cele mai 
recente standarde tehnice şi regulamente existente. Cu 
toate acestea, în timpul utilizării poate fi pusă în pericol 
integritatea corporală şi viaţa utilizatorului sau a terţelor 
persoane, respectiv integritatea instalaţiei şi a altor 
bunuri.
Din acest motiv, funcţionarea este permisă numai dacă 
instalaţia se află într-o stare tehnică ireproşabilă 
conform dispoziţiilor, dacă s-a luat la cunoştinţă de 
instrucţiunile de protecţie a muncii şi de pericolele 
amintite în cadrul acestor instrucţiuni de utilizare, 
precum şi de normativele oficiale în vigoare.
Defecţiunile, în special cele care periclitează siguranţa 
în exploatare, trebuie remediate imediat.
Nerespectarea acestor reguli duce la anularea garanţiei. 
Nu se va utiliza în nici un caz instalaţia, dacă există 
îndoieli cu privire la siguranţa în exploatare. Luaţi 
neapărat în considerare instrucţiunile de utilizare ale 
subansamblului /aparatului respectiv.

APericol:
Pericol de accidentare în cazul efectuării unor 
lucrări la conducte sau instalaţii aflate sub 
presiune (Secţiunea F a VBG 2).
Este necesară o atenţie sporită în cazul 
demontării armăturilor şi în cazul lucrărilor 
efectuate la pompe şi conducte. Aceste 
accidente apar şi în cazul care separarea 
lipseşte sau este insuficientă şi conduc la grave 
arsuri şi opăriri. Pentru a evita accidentele, 
conductele şi recipienţii cu substanţe fierbinţi, 
aflate sub presiune, trebuie golite şi scoase de 
sub presiune cu grijă.

APericol:
Pericole de accidentare în timpul funcţionării 
cazanului.
La scările din jurul cazanului există un pericol de 
accidentare sporit, prin evacuările de aer 
fierbinte din timpul procesului de aprindere; la 
deschiderea gurilor de observare la ardere 
pulsatorie, prin purjarea aerului pe la garnituri şi 
prin subansamble fierbinţi ale instalaţiei!

1.1 Domeniu de valabilitate, specializarea 
personalului de deservire

Aceste instrucţiuni de utilizare sunt valabile pentru 
instalaţiile livrate efectuate de firma noastră. Pentru 
echipamente ale cazanului sau ale instalaţiei care nu fac 
parte din instalaţia livrată de firma noastră, firma care le-
a furnizat sau specialiştii acesteia trebuie să pună la 
dispoziţia utilizatorului instrucţiunile de utilizare, precum 

şi instrucţiunile corespunzătoare punerii în funcţiune şi 
efectuării probelor de funcţionare.
Se pleacă de la premiza  că persoana care deserveşte 
instalaţia este specializată şi instruită corespunzător, în 
vederea executării operaţiilor obişnuite de întreţinere 
asupra armăturilor, pompelor, sistemelor de ardere şi a 
altor echipamente. Independent de aceasta, este 
necesară instruirea de către un specialist. În cazul în 
care se schimbă componenţa personalului de deservire, 
poate fi necesară o nouă instruire a acestuia, instruire 
care trebuie efectuată de către un specialist. 
Intervenţiile care vizează siguranţa instalaţiei, ca de 
exemplu la comenzile electrice, supapele de siguranţă, 
limitatoarele pentru nivelul de apă, limitatoarele de 
temperatură etc, nu sunt permise.

IEfectuarea lucrărilor la echipamentele electrice 
şi la instalaţia de gaz este permisă numai 
personalului specializat în aceste domenii.

2 Service, termene
Termenele pentru verificările periodice, amintite în 
manualul de exploatare A 150/D, trebuie respectate şi 
notate.

3 Reglementări oficiale
(Recapitulare) şi noţiuni importante
Pentru exploatarea instalaţiilor pentru cazane de aburi 
sunt valabile Ordonanţa DampfkV referitoare la 
cazanele de aburi, precum şi regulile tehnice pentru 
cazane de aburi – TRD, care pot fi obţinute de la:

Luaţi în considerare şi Ordonanţa UVV, precum şi Legea 
referitoare la siguranţa în exploatare a aparaturii.
Pentru alte reglementări, cum ar fi clasificarea în 
instalaţii de joasă şi înaltă presiune, instalaţii de 
producerea a aburilor şi a apei calde, grupele de cazane 
I până la IV, precum şi pentru alte detalii, vă rugăm să 
consultaţi Ordonanţa DampfkV şi regulile tehnice pentru 
cazane de aburi (TRD).

3.1 Autorizaţia de funcţionare 
După ce a fost montat sau modificat, un cazan cu 
obligativitate de autorizare, poate fi pus în funcţiune 
numai după ce personalul specializat a efectuat 
verificările corespunzătoare asupra instalaţiei şi a 
întocmit un raport, iar dacă există aprobarea scrisă de la 
autoritatea competentă (de regulă  autoritatea de control 
profesional).

Editura Carl-Heymanns
Gereonstr. 18 - 32
50670 Köln

şi Beuth-Vertriebs GmbH
Friesenplatz 16
50672 Köln
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Instrucţiuni fundamentale de protecţie a muncii (A105D)1
3.1.1 Rezumat privitor la autorizaţie, înregistrare, 
omologarea de tip şi verificare

S = Specialist, P = Producător, I = Instalator

3.1.2
În cazul cazanelor încălzite cu motorină sau gaz trebuie 
întotdeauna luate în considerare regulamentele, 
respectiv instrucţiunile de prevenire a incendiilor, 
valabile la locul instalării.

3.2 Verificarea înainte de repunerea în 
funcţiune în cazul obligativităţii 
obţinerii autorizaţiei

Dacă verificările anuale nu au fost efectuate de către un 
specialist timp de doi ani consecutiv, sau dacă instalaţia 
cu cazan de aburi nu a funcţionat timp de peste doi ani, 
aceasta poate fi repusă în funcţiune numai după ce 
verificările au fost efectuate din nou, iar cazanul de aburi 
a fost verificat în interior şi s-a verificat presiunea apei şi 
după ce specialistul a întocmit un raport şi a emis un 
certificat privitor la rezultatele verificării.

3.3 Reverificări periodice la obţinerea 
autorizaţiei

Cazanele de abur de joasă presiune cu o capacitate  
> 2000 litri apă vor fi supuse unor verificări periodice, din 
partea unui specialist, şi anume: (vezi autorizaţia de 
funcţionare) verificarea exterioară - de regulă anual, 

dacă nu a fost stabilit altfel, în autorizaţia de funcţionare, 
de către autoritatea competentă.

3.4 Efectuarea verificărilor
Utilizatorul unui cazan de abur trebuie să lase 
efectuarea verificărilor necesare în sarcina unui 
specialist.

3.5 Detartranţii şi substanţele de 
prevenire a depunerii pietrei de cazan

Utilizatorului unui cazan de abur îi este permisă 
curăţarea cazanului de abur sau a instalaţiei de încălzire 
numai cu substanţe detartrante aprobate de autorităţile 
locale competente. Acelaşi lucru este valabil şi pentru 
substanţele de prevenire a depunerii pietrei de cazan, 
adăugate în apa de alimentare sau în apa care circulă în 
instalaţia cazanului de abur.

3.6 Interzicerea exploatării 
Nu este permisă funcţionarea unui cazan de abur dacă 
apar defecţiuni în funcţionare care periclitează siguranţa 
personalului de deservire sau a altor persoane.

3.7 Verificare în urma avariilor
În cazul în care cazanul de abur este deteriorat sau dacă 
pereţii cazanului sau ai instalaţiei de încălzire sunt 
deformaţi ori s-au răcit atât brusc încât poate fi vorba de 
o avarie, instalaţia trebuie scoasă din funcţiune. Aceste 
cazuri trebuie imediat aduse la cunoştinţa autorităţii 
competente şi a specialistului. În cazul apariţiei unor 
defecţiuni, sau în cazul unor situaţii deosebite, 
autoritatea de control poate dispune o verificare 
suplimentară, în afara celor planificate.

3.8 Accidente
În cazul oricărui accident legat de exploatarea 
instalaţiei, care are drept urmări decesul sau 
accidentarea unei persoane, utilizatorul cazanului cu 
abur este obligat să anunţe imediat autoritatea de 
control şi organizaţia de supraveghere tehnică 
competentă, precum şi pe deţinătorul poliţei de 
asigurare contra accidentelor.

3.9 Modificări ale regulamentelor
Instrucţiunile şi regulamentul tehnic, citate în acest 
regulament de exploatare, sunt  modificate la intervale 
de timp corespunzătoare. Aceste modificări trebuie să 
fie urmărite de către utilizator. Firma noastră nu oferă un 
serviciu de urmărire a modificărilor. În măsura în care 
astfel de modificări au un efect important asupra 
siguranţei în exploatare, specialistul va înainta un raport 
cu ocazia verificărilor efectuate şi, dacă este necesar, va 
dispune măsurile corespunzătoare. Toate aceste 
instrucţiuni sunt date fără garanţii! Orice neclaritate se 
va clarifica de comun acord cu organizaţiile de 
specialitate TÜV, TÜH, AFA!

Putere nominală Qn < 1 MW Qn > 1 MW

Aprobare de 
model 

- x - x

Autorizaţie x - x

Înregistrare - x -

Verificări efectuate înainte de
punerea în funcţiune

Verificarea 
montajului

S - S -

Verificarea 
presiunii apei

S P + I S P + I

Proba de 
recepţie

S I S S

Verificări periodice

Verificare 
interioară

-

Verificarea 
presiunii apei

-

Verificare 
exterioară

anual, la o capacitate > 2000 litri 
apă
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Instrucţiuni fundamentale de protecţie a muncii (A105D) 1
4 Obligativitatea de supraveghere

4.1
Instalaţiile cu cazan de abur de joasă presiune din grupa 
II, cu instalaţii de producerea a aburului sau a apei 
calde, nu necesită o supraveghere permanentă atâta 
vreme cât aceasta este posibilă cu ajutorul dispozitivelor 
de ardere şi de siguranţă. Este necesară o exploatare şi 
întreţinere conform regulamentului. S-a dovedit a fi 
avantajoasă o întreţinere zilnică. Pornirea şi oprirea 
instalaţiei trebuie să fie efectuate de către personalul de 
deservire.

4.2
Ceas programator pentru instalaţiile de joasă presiune, 
pentru producerea aburului sau a apei calde, din grupa 
II.
În cazul echipării cu instalaţie de încălzire cu reglare 
rapidă, pornirea încălzirii poate fi efectuată prin 
intermediul unui ceas programator atâta timp cât sunt 
menţinute toate celelalte funcţii ale instalaţiei.

4.3 Situaţii periculoase
Situaţiile descrise în continuare se referă atât la 
cazanele de abur cu ardere cu motorină, cât şi la cele cu 
ardere cu gaz.
a) Depăşirea presiunii

În cazul în care, în ciuda deschiderii supapei de 
siguranţă a cazanului, valoarea presiunii 
depăşeşte marcajul roşu de pe cadranul 
manometrului, încălzirea trebuie oprită.

b) Apă insuficientă
Dacă din cauza cantităţii insuficiente de apă, 
apare, de exemplu o deformare a ţevii de flacără 
sau un alt defect, încălzirea trebuie oprită imediat. 
În cazul arderii cu motorină şi gaz, dacă este 
necesar, această oprire trebuie efectuată cu 
ajutorul butonului de oprire de urgenţă. În nici un 
caz nu se va alimenta cu apă cazanul.

c) Scăpări de gaze nearse 
În cazul în care apare o scăpare de gaze nearse, 
nu este permisă repornirea arderii. Este necesar 
ca arderea să fie verificată de către un specialist.

d) Evenimentele din situaţiile b) apă insuficientă şi c) 
scăpări de gaze nearse, trebuie aduse la 
cunoştinţa specialiştilor TÜO. În continuare 
trebuie efectuată o verificare şi o remediere a 
echipamentelor de siguranţă.

5 Apa de alimentare şi apa 
cazanului

5.1 Indicaţii
Exploatarea instalaţiilor de cazane moderne şi 
economice, presupune utilizarea unei ape de alimentare 
pregătită corespunzător şi a unei ape de cazan 
adecvate, în vederea evitării depunerilor termoizolante - 
în special piatră de cazan - şi coroziunii. De aceea, la 
prepararea apei şi în timpul exploatării cazanului, 
trebuie respectate cu grijă valorile prezentate în 
recomandările noastre. În cazul în care apa de 
alimentare nu este preluată din reţeaua de apă urbană, 
ci, de exemplu, din râuri sau din captări proprii de apă - 
se recomandă aprovizionarea de la  firme specializate 
cu livrarea, montarea şi întreţinerea instalaţiilor de 
preparare a apei. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul 
utilizării condensului gras. Pentru prepararea şi tratarea 
apei pentru cazane cu instalaţii de producere a apei 
calde sunt valabile recomandări speciale.

5.2 Probele de apă
Verificarea apei de cazan şi a apei de adaos trebuie 
efectuată cel puţin o dată pe săptămână. Pentru a putea 
detecta eventualele deficienţe, trebuie consemnată 
cantitatea de apă adăugată.

5.3 Apa de cazan
În prima parte a perioadei de exploatare, instalaţiile de 
producere a apei calde trebuie să fie purjate zilnic fiind-
că pot fi îndepărtate depunerile care, de regulă, apar pe 
fundul cazanului şi pe suprafeţele de încălzire.

5.4 Apa de alimentare complet 
demineralizată

Se foloseşte numai în cazuri speciale. Presupune 
substanţe speciale, de exemplu pentru pompe de 
alimentare precum şi pentru respectarea unor 
recomandări speciale cu privire la apa utilizată.

5.5 Depuneri de cazan datorită apei
Rezultă datorită preparării necorespunzătoare a apei de 
alimentare. Aceste depuneri nu au voie să fie 
considerate inofensive. Grosimea depunerilor frânează 
fenomenul de transmitere a căldurii! Trebuie verificată 
funcţionarea instalaţiei de preparare a apei, a reţelei de 
conducte de apă etc. şi trebuie inspectată instalaţia în 
vederea depistării eventualelor pătrunderi de apă dură 
în sistemul de circulare a apei. Observaţiile 
corespunzătoare trebuie trecute în registrul de 
exploatare. Curăţarea chimică a instalaţiei trebuie 
încredinţată numai firmelor specializate cu experientă!
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Instrucţiuni fundamentale de protecţie a muncii (A105D)1
6 Punerea în funcţiune şi proba de 
funcţionare

(consultaţi şi regulile tehnice pentru cazane de abur - 
TRD 504)

6.1 Generalităţi
a) După terminarea lucrărilor de montaj, se trece de 

obicei la punerea în funcţiune şi la proba de 
funcţionare. Pentru aceasta este necesară 
prezenţa unor specialişti din partea firmelor 
respective. Specialistul trebuie să efectueze 
proba de recepţie a instalaţiilor care necesită 
autorizaţie, astfel încât punerea în funcţiune şi 
exploatarea în continuare a instalaţiei să poată 
avea loc după încheierea probei de funcţionare.

b) Persoanele însărcinate cu întreţinerea şi 
supravegherea (personalul de deservire a 
cazanelor de joasă presiune) trebuie să fie de faţă 
un timp destul de îndelungat, cel puţin în timpul 
probei de funcţionare - recomandabil şi în timpul 
lucrărilor de punere în funcţiune - iar conducerea 
personalului de deservire trebuie să fie de faţă cel 
puţin temporar.

6.2 Condiţii preliminare
care trebuie îndeplinite de utilizatorul instalaţiei sau de 
personalul însărcinat de acesta, pentru demararea 
operaţiei de punere în funcţiune:
a) Încăperea în care este instalat cazanul trebuie să 

fie într-o ordine corespunzătoare. Operaţiile de 
montaj şi activităţile care produc praf trebuie 
întrerupte. Gurile de alimentare şi evacuare a 
aerului trebuie să fie suficiente ca număr şi 
dimensiuni. Iluminarea încăperii, în special în 
zona dispozitivelor de afişare ale cazanului, 
trebuie să fie corespunzătoare, pentru a permite 
o citire impecabilă a acestora. Uşile trebuie să se 
deschidă spre exterior şi nu au voie să fie 
încuiate. 
Accesul persoanelor neautorizate trebuie să fie 
interzis prin intermediul unor anunţuri instalate de 
către utilizator.

b) Stingătorul de incendiu portabil
În încăperea în care este instalat cazanul trebuie 
să se găsească un stingător de incendiu portabil, 
plasat într-un loc accesibil, adecvat şi stingerii 
incendiilor provocate de aprinderea motorinei, în 
cazul arzătoarelor de motorină.

c) Coşul de fum şi căile de evacuare a gazelor arse
trebuie să fie etanşate. În cazul instalaţiilor de 
ardere cu motorină sau cu gaz, precum şi în cazul 
unor instalaţii de ardere de o construcţie specială, 
este necesară montarea la clapete şi la 
obturatoare a unor dispozitive care permit 
funcţionarea instalaţiei de ardere numai dacă se 

află în poziţie deschisă (microîntrerupător). 
Coşurile de fum şi canalele de evacuare a gazelor 
de ardere zidite trebuie să fie uscate suficient. 
Dacă există dubii, trebuie obţinută aprobarea 
firmei producătoare.

d) Căptuşelile instalaţiilor de ardere, de exemplu 
grătarele pentru combustibili solizi, trebuie să fie 
uscate corespunzător. Dacă există dubii, 
consultaţi firma furnizoare.

e) Combustibil
Trebuie să fie pus la dispoziţie combustibilul 
prevăzut în contract.

f) Echipamentul electric
Se vor respecta prevederile VDE aferente, în 
special măsurile locale de protecţia muncii. 
Comutatoarele pentru oprire de urgenţă montate 
la uşile de evacuare trebuie să fie operaţionale.

g) Prepararea apei
Pentru umplerea cazanului şi a instalaţiei – 
precum şi a reţelei, în cazul instalaţiilor de 
producere a apei calde - trebuie utilizată apă, în 
prealabil preparată, respectiv tratată 
corespunzător. Trebuie să fie disponibilă 
cantitatea de apă necesară pentru proba de 
funcţionare.

h) Transportul aburului, respectiv cedarea căldurii
pentru punerea în funcţiune şi efectuarea probei 
de funcţionare sunt astfel prevăzute de către 
utilizator, încât să poată facilita reglarea instalaţiei 
de ardere, precum şi a dispozitivelor de reglare şi 
a celor de siguranţă. Pentru o reglare 
corespunzătoare a arderii este esenţială, în 
special o cedare destul de îndelungate a aburului 
sau a căldurii, corespunzătoare unei solicitări 
maxime.

i) Protecţia la îngheţ
În măsura în care subansamblele instalaţiei, ca 
de exemplu vasele de expansiune, dispozitivele 
cu ţeavă de siguranţă, conductele - sunt expuse 
efectelor îngheţului, utilizatorul instalaţiei trebuie 
să întreprindă măsurile de siguranţă 
corespunzătoare. Trebuie evitată adăugarea unor 
substanţe antigel, utilizarea acestora necesitând 
avizul nostru special!

În funcţie de tipul instalaţiei pot apare şi alte condiţii 
preliminare. În cazul în care condiţiile preliminare nu 
sunt respectate sau sunt parţial respectate, este posibilă 
amânarea operaţiei de punere în funcţiune, respectiv 
ne-efectuarea sau efectuarea incompletă a acestei 
operaţii. Cheltuielile astfel rezultate, respectiv riscul, 
sunt suportate de către utilizator sau de către personalul 
însărcinat de acesta.

6.3 Cazanul şi dotarea sa
a) Înainte de prima umplere, interiorul cazanelor - în 

cazul cazanelor care nu sunt livrate gata montate 
6
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Instrucţiuni fundamentale de protecţie a muncii (A105D) 1
pe rame şi izolate - trebuie inspectat şi, dacă este 
necesar, spălat.

b) Înaintea umplerii, trebuie verificată centrarea 
închizătoarelor, starea etrierului şi modul de 
presare.
Trebuie verificat modul de strângere al tuturor 
garniturilor (etanşărilor).

c) Trebuie verificat modul de funcţionare al 
armăturilor de închidere rapidă, trebuie strânse 
complet, în măsura în care sunt disponibile, 
garniturile şi piesele de etanşare.

d) Armăturile de purjare
Armăturile de purjare trebuie conectate separat la 
căminul de control al purjării (rezervor). 

e) Armăturile de semnalizare
Trebuie verificat gradul de strângere a şuruburilor 
garniturilor de etanşare ale vizoarelor pentru 
nivelul de apă şi trebuie umplute cu apă distilată 
colectoarele manometrelor.

f) Supapele de siguranţă
Trebuie îndepărtate, dacă mai există, elementele 
de blocare din timpul transportului. În cazul 
supapelor de siguranţă cu contragreutăţi, care 
sunt prevăzute cu manetă, înainte de efectuarea 
reglajului final de către un specialist, trebuie 
asigurate contragreutăţile împotriva acţionării 
accidentale. Ieşirile conductelor de purjare 
trebuie astfel orientate încât să nu prezinte 
pericole! În cazul în care există supape de 
siguranţă montate pe rezervoare de apă de înaltă 
presiune, atunci în conductele de purjare trebuie 
montate vase de expansiune.

6.4 Dispozitive de siguranţă şi reglare
a) Presiune

Presostatele de presiune maximă trebuie să 
declanşeze înaintea supapei de siguranţă. 
Regulatorul şi limitatorul trebuie să se afle la o 
distanţă corespunzătoare în ceea ce priveşte 
punctele de acţionare. Presostatele de presiune 
minimă, în cazul instalaţiilor de producere a apei 
calde cu control extern al presiunii, trebuie să fie 
reglate corespunzător instrucţiunilor 
producătorului instalaţiei de încălzire. Trebuie 
efectuată o etalonare corespunzătoare reglajului 
pe partea de încălzire.

b) Temperatura
Termostatul şi limitatorul de temperatură trebuie 
să fie aduşi în concordanţă în punctele de 
acţionare.

6.5 Pompele de alimentare
a) Înainte de punerea în funcţiune a pompelor 

trebuie să fie îndeplinite condiţiile preliminare 
respective, prezentate în cadrul instrucţiunilor 

speciale. În orice situaţie trebuie controlat dacă 
instrucţiunile de exploatare corespund pompei 
livrate.

AAtenţie
Este posibil ca pompele să fie umplute cu o 
substanţă de conservare rezistentă la îngheţ. 
Aceste pompe se vor goli prin buşonul de golire, 
se vor spăla după care se vor umple cu apă! 
La pornirea pompelor cu un cazan fără presiune, 
debitul acestora se va diminua. 

Coloana de refulare a supapelor pentru loviturile de 
berbec trebuie să fie deschisă.

6.6 Ardere 

6.6.1 Generalităţi 
a) Înainte de iniţializarea arderii, trebuiesc 

îndeplinite condiţiile preliminare indicate în 
instrucţiunile de exploatare speciale.

b) Puterea arderii trebuie reglată la valoarea puterii 
calorice. În măsura în care nu rezultă din 
comandă, se va stabili cantitatea de combustibil 
necesară în acest scop.  La arderea pe bază de 
motorină se vor controla duzele.  Se va nota 
indicaţia contoarelor de motorină sau gaz.  După 
posibilităţi, contorul de motorină se va verifica prin 
golire.

c) Se vor spăla conductele de absorbţie ale 
instalaţiilor cu ardere de motorină - în porţiunea 
cuprinsă între filtru şi pompă. 

6.6.2 Controale speciale înaintea punerii în 
funcţiune.

a) Se umple suficient cazanul cu apă. 
b) Se controlează montajului arzătorului şi a 

căptuşelii ţevii de ardere. 
c) Se scot bridele de transport de la căptuşeala ţevii 

de ardere. 
d) Se blochează clapeta pentru gazele arse în 

poziţia deschis. 
e) Se verifică echipamentele de reglaj şi de 

siguranţă
f) Se verifică funcţionarea uşoară a pompelor de 

alimentare. 
g) Se efectuează verificarea instalaţiei electrice - La 

instalaţiile care la producător nu au putut fi 
supuse unei probe de funcţionare, aceasta se va 
face înaintea punerii în funcţiune a arderii, atât 
instalaţiei cât şi tuturor componentelor acţionate 
electric.
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Instrucţiuni fundamentale de protecţie a muncii (A105D)1
6.7 Pornirea cazanului la rece
a) Instalaţiile de producere a apei calde (de înaltă 

sau joasă presiune) cu circulaţie naturală, de ex. 
ţeavă de ardere - cameră pentru gaze arse, 
trebuie să fie preîncălzite cu un debit minim la 
temperatura de iniţializare.
Cu această ocazie se face deosebire între 
cazanele de apă caldă cu sau fără pompă de 
amestec. 
La instalaţiile cu pompă de amestec, în timpul 
pornirii cazanului aceasta trebuie să fie în 
funcţiune.  (Se va controla la faţa locului dacă 
pompa funcţionează). Legătura la vasul de 
expansiune trebuie să fie deschisă!  În momentul 
în care cazanul atinge temperatura coloanei de 
tur, se poate începe cu încălzirea reţelei. 
La instalaţiile fără pompă de amestec, în timpul 
pornirii trebuie asigurat un debit minim 
(aproximativ 15% din capacitatea cazanului). În 
cazul în care cazanul ajunge la temperatura 
coloanei de tur, ventilul de închidere a coloanei de 
tur respectiv de retur poate fi deschis în funcţie de 
temperatura coloanei de retur.

A Instrucţiuni de protecţia muncii:
Dacă nu se realizează debitul minim, pot 
apare refulări de abur care pot conduce la 
distrugerea conductelor şi, în cazul repetării 
acestora, la deteriorarea cazanului. Pentru 
supravegherea debitului minim, vă 
recomandăm instalarea unui supraveghetor 
de debit.

Este necesar un dispozitiv de ridicare a 
temperaturii coloanei de retur (pompă de 
amestec sau limitator de debit), pentru a 
împiedica o scădere a temperaturii coloanei de 
retur sub limita minimă admisibilă. În funcţie de 
combustibilul utilizat, temperatura minimă a apei 
cazanului (la instalaţiile de producere a apei calde 
cu joasă presiune) şi arderea ţiţeiului uşor nu 
trebuie să scadă sub 70 °C. Diferenţa de 
temperatură dintre coloana de tur şi cea de retur 
nu trebuie să depăşească 40 °C. Pentru a asigura 
acest lucru, instalaţia de încălzire trebuie să fie 
prevăzută cu un dispozitiv corespunzător (pompă 
de amestec sau limitator de debit). În afară de 
aceasta, trebuie avut în vedere ca temperaturile 
prea scăzute la alimentarea cazanului nu 
provoacă doar corodări ale cazanului, ci şi 
degajări de funingine care pot afecta zonele 
învecinate directă (protecţia mediului!).

b) Strângerea garniturilor şi a dopurilor se va 
efectua, în mod repetat, în timpul derulării
primului proces de încălzire. Acelaşi lucru este 
valabil şi pentru şicanele de deviere şi gurile de 
acces ale cazanului.

În acest registru de exploatare trebuie înregistrate şi 
lucrările de întreţinere efectuate de specialişti. Pentru 
aceasta se vor utiliza formularele existente în anexa 
acestor instrucţiuni de utilizare.

6.8 Proba de funcţionare
a) Durata probei de funcţionare depinde de tipul 

instalaţiei. Operaţiile de punere în funcţiune şi 
proba de funcţionare se întrepătrund, astfel că în 
cazul unor instalaţii cu construcţie simplă, 
de ex. cele a căror ardere se realizează cu ţiţei 
uşor sau cu gaz, proba de funcţionare poate fi 
efectuată într-un timp scurt, presupunând că au 
fost îndeplinite condiţiile preliminare pentru 
funcţionare.

b) Încheierea probei de funcţionare şi instruirea 
personalului, efectuată cu această ocazie, trebuie 
confirmată în scris de către utilizator sau de către 
personalul însărcinat de acesta, de obicei printr-o 
semnătură pe foaia de montaj, respectiv pe un 
document corespunzător.

6.9 Activităţile altor furnizori
Echipamentele care influenţează funcţionarea instalaţiei 
furnizate de firma noastră trebuie reglate cu grijă. O 
funcţionare satisfăcătoare poate fi obţinută numai prin 
funcţionarea ireproşabilă a tuturor subansamblelor 
instalaţiei.
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Instrucţiuni fundamentale de protecţie a muncii (A105D) 1
7 Punerea în funcţiune şi 
exploatarea în continuare

a) În timpul punerii în funcţiune sau probei de 
funcţionare specialistul trebuie să întreprindă 
verificările necesare la instalaţia care necesită 
autorizaţie, astfel încât încheierea operaţiei de 
punere în funcţiune, precum şi proba de 
funcţionare şi exploatarea să se poată desfăşura 
conform Ordonanţei DampfkV.

b) Anunţarea şi stabilirea la timp a termenelor cade 
în sarcina utilizatorului sau a personalului 
însărcinat de acesta.

c) În timpul exploatării instalaţiei trebuie avută în 
vedere, în mod special, compoziţia apei de cazan. 
Adeseori, apar situaţii în care sunt introduse 
substanţe străine în cazan, prin intermediul 
circuitului apei, situaţii care fac necesară golirea 
şi reumplerea cazanului într-un timp scurt, de ex. 
după câteva zile. Trebuie respectate cu atenţie 
operaţiile zilnice de întreţinere şi verificare - vezi 
capitolul 9. Registrele de exploatare trebuie 
completate zilnic!

8 Exploatarea

8.1 Indicaţii generale
În cazul în care sunt menţionate subansamble ale 
instalaţiei care nu sunt furnizate de firma noastră, 
acestea nu cad în responsabilitatea noastră. Se iau 
drept referinţă instrucţiunile de utilizare ale furnizorului 
respectiv.

8.2 Important pentru exploatare
1) Se vor menţine libere căile de evacuare
2) Nu se vor încuia uşile de evacuare
3) Se vor deschide căile de alimentare /evacuare a 

aerului
4) Se vor deschide şi fixa clapetele pentru gaze arse 

şi obturatoarele
5) Se va controla nivelul apei
6) În primele zile după proba de funcţionare se vor 

curăţa în mod repetat filtrele (cel puţin cele de la 
pompele de alimentare a cazanului), armăturile 
ţevilor de gaze şi pompele de motorină.

7) În instalaţiile de producere a apei calde trebuie 
verificată eficienţa funcţionării echipamentelor 
pentru controlul temperaturii coloanei de retur - în 
special la pornirea instalaţiei şi la încălzirea 
rapidă după regimul redus de noapte. Nu este 
permisă scăderea sub limită a temperaturii 
minime a coloanei de retur, pentru a evita 
corodarea cazanului datorită punctului de rouă, 
precum şi solicitarea suplimentară a acestuia.

9 Verificarea şi întreţinerea

9.1 Registrul de exploatare
În legătură cu operaţiile de verificare şi întreţinere se va 
completa un registru de exploatare care va fi semnat de 
către personalul de deservire.
În acest registru se vor înregistra, suplimentar, şi 
lucrările de întreţinere întreprinse de specialist. Pentru 
aceasta se vor utiliza formularele existente în anexa 
acestor instrucţiuni de utilizare.

9.2 Verificările şi întreţinerea
a) Înainte de pornirea instalaţiei, personalul de 

deservire trebuie să se convingă că instalaţia se 
află într-o stare corespunzătoare.

b) Verificarea instalaţiei de ardere a motorinei
- camera de ardere nu trebuie să conţină reziduuri 
şi calamină

- arderea trebuie să se producă fără degajare de 
fum

- presiunea motorinei trebuie să fie adecvată
c) Verificarea instalaţiei de ardere cu gaz

- presiunea gazului
d) Analiza apei

consultaţi registrul de exploatare, precum şi 
recomandările privitoare la apa utilizată

IObservaţie:
Se vor respecta instrucţiunile de utilizare ale 
furnizorului instalaţiei de preparare a apei!

e) Verificarea garniturilor şi obturatoarelor - dacă 
este necesar se vor strânge şi etanşa.

9.3 Alte operaţii de verificare şi întreţinere
care trebuie întreprinse la intervale de timp dependente 
de regimul de exploatare:
a) Dispozitivele de afişare a presiunii, de reglare şi 

de limitare se vor curăţa şi se vor umple cu apă 
distilată.

b) Etanşarea obturatoarelor cazanului şi înlocuirea 
garniturilor.

c) După caz, se vor deschide şi se vor curăţa filtrele 
pompelor, regulatoarelor, contoarelor etc.

d) De regulă, presetupele supapelor, pompelor etc. 
se strâng săptămânal sau, dacă este necesar, se 
înlocuiesc.

e) Întreţinerea lagărelor arborilor se realizează 
corespunzător tipului constructiv (lagăr de 
alunecare sau rulment) şi condiţiilor de exploatare 
(de ex. încăperi calde).
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Instrucţiuni fundamentale de protecţie a muncii (A105D)1
f) Cazanul în zona de ardere
Este necesară curăţarea la intervale de timp 
regulate, a suprafeţelor de încălzire dinspre 
arzătorul de gaz, intervale care depind de 
combustibil, regimul de exploatare şi timpul de 
exploatare zilnică. În cazul depunerii în 
conductele de încălzire a unui strat de funingine 
de cca. 0,5 mm, acestea trebuie curăţate - 
recomandabil cu un dispozitiv de aspiraţie cu 
perie, acţionat de motor. De altfel, creşterea 
temperaturii gazelor de ardere constituie un 
indiciu, pentru a putea determina dacă trebuie 
curăţată numai suprafaţa de încălzire dinspre 
arzătorul de gaz, sau şi cea dinspre partea cu 
apă.

g) Cazanul în zona de contact cu apa 
Dacă prepararea apei de alimentare a fost făcută 
corespunzător şi dacă exploatarea este corectă, 
în partea cu apă a cazanului nu apar deteriorări 
datorate supraîncălzirii sau coroziunii. 
Suprafeţele de încălzire, arzătoarele şi pereţii 
cazanului nu trebuie să fie corodate sau să 
prezinte depuneri. Dacă apar depuneri, se 
recomandă consultarea furnizorului instalaţiei de 
preparare a apei pentru a stabili acţiunile ce se 
vor întreprinde, de ex. poate interveni chiar şi o 
curăţare chimică, dacă este vorba de depuneri. 
Efectuarea operaţiei de curăţare a părţii cu apă a 
cazanului trebuie lăsată în sarcina unor firme 
specializate experimentate! Pentru a efectua o 
curăţare chimică cu ajutorul propriului personal 
de deservire, recomandăm utilizarea 
detartranţilor omologaţi. Dacă este necesară 
efectuarea unei curăţări chimice, aceasta trebuie 
consemnată în registrul de exploatare.
Depunerile din partea cu apă a suprafeţei de 
încălzire nu sunt inofensive. Ele împiedică răcirea 
materialului, astfel că se poate ajunge la 
deformări ale ţevii de flacără şi chiar la fisurarea 
acesteia. Sunt periclitate, de asemenea, camera 
de ardere amplasată la capătul ţevii de flacără 
precum şi alte piese portante ale cazanului.

h) Piese de uzură
Piesele supuse uzurii naturale, cum sunt, de 
exemplu, nivelele pentru apă sau alte piese 
asemănătoare, trebuie să fie urmărite cu atenţie 
deosebită, astfel încât repararea sau înlocuirea 
acestora să poată fi planificată din vreme. 

10 Scoaterea din funcţiune

10.1 Etapele esenţiale 
1) Oprirea arderii la solicitare minimă - se urmăreşte 

flacăra, la arderea secundară se verifică 
etanşeitatea electrovalvelor (magnetice) de 
închidere a alimentării cu combustibil. 

Neregularităţile semnalează pericole şi trebuiesc 
înlăturate.

2) Se întrerupe alimentarea cu combustibil prin 
oprirea pompelor de circulare, închiderea 
vanelor, mai ales cele ce duc la rezervoare de 
alimentare aflate în puncte mai înalte.

3) Se verifică etanşeitatea supapei de purjare. 
4) Se închid clapetele sau obturatoarele pentru 

gazele arse - însă numai după ce căptuşeala 
camerei de ardere s-a răcit suficient, astfel încât 
să fie prevenite orice fel de efecte termice asupra 
arzătorului.

5) Instalaţia de preparare a apei se scoate din 
funcţiune conform instrucţiunilor producătorului 
acesteia.

10.2 Protecţia împotriva coroziunii la opriri 
de durată a cazanelor 

a)  Instrucţiuni generale
 Dacă nu sunt luate măsuri preventive adecvate, 
restul de oxigen din apa din cazan precum şi 
oxigenul ce pătrunde din atmosferă are în 
combinaţie cu bioxidul de carbon un efect coroziv.   
Pentru perioade de oprire a cazanului mai lungi 
de o săptămână trebuiesc luate măsurile de 
protecţie corespunzătoare. 

a1) Conservarea udă. (interiorul cazanului, partea cu 
apă) 
pentru opririle din funcţionare după care cazanul 
trebuie repornit în timp relativ scurt, şi 

a2) Conservarea uscată (interiorul cazanului, partea 
cu apă)
pentru opririle din funcţionare pe termen lung, fără 
repornire rapidă.

a3) Partea ce vine în contact cu gazele de evacuare 
şi flacăra 
La opririle pe termene lungi trebuie avută în 
vedere o protecţie anticorozivă corespunzătoare.

b) Conservarea udă 
Se umple cazanul complet cu apă.
Apa de cazan se tratează cu o substanţă alcalină, 
astfel încât să rezulte un pH = 9,5 şi se adaugă  o 
cantitate suficientă de substanţe de fixare a 
oxigenului.  Ca substanţă de alcalinizare se poate 
folosi de exemplu hidroxid de sodiu sau un fosfat 
corespunzător.
Substanţe pentru fixarea oxigenului sunt de 
exemplu: 
hidrazina, sulfitul de sodiu şi bisulfitul de sodiu.
În funcţie de durata opririi, conţinutul de hidrazină 
din apa de cazan trebuie să fie, de ex.: 
10

Ne rezervăm dreptul de a întreprinde modificări având la bază îmbunătăţiri tehnice!

Instrucţiuni de montaj, exploatare şi întreţinere Logano S 815, SB 815 • Ediţia 05/2000

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de10



Instrucţiuni fundamentale de protecţie a muncii (A105D) 1
Pentru omogenizarea apei, cazanul poate fi pornit 
scurtă vreme - după adăugarea hidrazinei. Se 
închid toţi robineţii. În toate cazurile clapete 
pentru gaze arse şi obturatoarele trebuie să fie 
închise.

c) Conservarea uscată 
se face după golirea completă şi după uscarea 
cazanului. Vanele spre partea de instalaţie ce 
poartă apă se închid şi se blindează etanş.  
Orificiile de acces în cazan se lasă deschise (cea 
de acces, cea pentru cap, cea manuală). Se 
introduc în interiorul cazanului substanţe 
hidroabsorbante, de ex. silicagel, “gel albastru”, 
calciu-clorurat deshidratat, var nestins. 
După ce se colorează roşcat silicagelul şi “gelul 
albastru” îşi pierd proprietăţile hidroabsorbante. 
În acest caz  trebuiesc uscate la aproximativ 
180 °C sau înlocuite. 
 

AAtenţie:
În timpul lucrului cu soluţii caustice sau cu 
substanţe chimice cancerigene se vor 
respecta neapărat normativele specifice de 
prevenire a accidentelor de muncă şi se vor 
fac cunoscute şi accesibile în permanenţă 
personalului enumerat .

10.3 Anexă
Întocmirea registrului de cazan şi a normelor de calitate 
a apei

 Registrul de exploatare al instalaţiei de producere a 
apei calde:
- coperta
- A 150/D – filele de controale săptămânale şi cele 
semestriale 

IIndicaţie importantă:
Consemnările în registrele de exploatare a 
instalaţie se vor face la termenele prevăzute!
Efectuarea atentă a controalelor, întreţinerea 
temeinică şi consemnarea continuă din 
registrele de exploatare condiţionează 
prestaţiile de garantare.

Durata opririi Surplus de hidrazină 
g/m³ N2H4

până la 1 
săptămână 

20 până la 30

până la 1 lună  50 până la 100
mai mult  100 până la 300
11
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Conservarea părţii aflate în contact cu apa2
2 Conservarea părţii aflate în contact cu apa
şi a celei aflate în contact cu arderea şi gazele arse (A115D) 
la cazanele oprite

1 Scopul conservării 
Prepararea apei de alimentare pentru cazane este 
practic aproape perfectă.  În prezent, cel mai mare 
pericol pentru cazanele de abur îl constituie pătrunderea 
necontrolată a oxigenului atmosferic în apa de cazan în 
timpul perioadelor de staţionare. Oxigenul acţionează 
coroziv, atât în timpul pornirii cazanului, cât şi în timpul 
staţionării.
În condiţii de mediu îngreunate, de ex. la amplasarea în 
apropierea mării sau în condiţii cu aer deosebit de umed 
se poate ajunge şi la deteriorări ale acelor părţi ale 
cazanului ce vin în contact cu gazele arse. Împotriva 
atacurilor venite pe părţile aflate în contact cu apa, 
există conservarea uscată şi cea umedă.  Şi părţile ce 
vin în contact cu gazele arse se conservă tot uscat.
Prin conservare umedă, este fixat oxigenul din apa 
aflată în cazan. 
Conservarea uscată asigură ca în cazan să nu mai 
rămână umiditate, astfel că nu mai are loc corodarea 
oţelului.
Conservarea uscată se poate aplica atunci când nu este 
nevoie de o repornire în timp scurt şi când conservarea 
umedă nu este posibilă din cauza riscului de îngheţ.

2 Conservarea umedă 
În principiu, apa din cazan se va ridica la o valoare de 
pH satisfăcătoare şi se va amesteca cu o cantitate 
suficientă de substanţe ce fixează oxigenul.
Substanţe cunoscute, de fixare a oxigenului sunt: Sulfit 

de sodiu
hidrazina

2.1 Sulfit de sodiu
Mai întâi se introduce doza de sulfit de sodiu adecvată 
la conţinutul de oxigen al apei din cazan:  

1g de oxigen din aer se combină cu 9 g de sulfit de sodiu 
uzual deshidratat în concentraţie de aproximativ 92% 
(Na2SO3).

Exemplu: Apa preparată rece, la care nu s-a eliminat 
oxigenul conţine aproximativ 10 g O2/m³. Pentru fixare, 
se adaugă 90 g de sulfit de sodiu la 1 m³ de apă de 
cazan.

Cantitatea suplimentară necesară de sulfit de sodiu 
rezultă din tabelul următor:

Pentru eficienţa sulfitului de sodiu trebuiesc respectate 
în mod deosebit următoarele reguli:  
  
a) Înainte de introducerea în cazan, sulfitul de sodiu 

sub formă de pulbere se va dizolva în apă 
potabilă la 30 - 40 °C  (la 1 kg sulfit de sodiu / 5 
litri de apă). 

b) La conservarea udă pH-ul soluţiei de sulfit de 
sodiu trebuie să fie de 10 sau mai mare.  În afară 
de hidroxid de sodiu sau fosfat, aşa cum se 
găsesc acestea în cazan şi care sunt suficiente 
pentru alcalinizare, poate avea afect şi 
adăugarea suplimentară de amoniac. 

c) Pentru a elimina conţinuturile diferite de oxigen şi 
formarea de strat de aer, cazanul trebuie să fie 
umplut complet cu apă ce conţine sulfit de sodiu.

d) După umplerea completă a cazanului cu apă ce 
conţine sulfit de sodiu toate separatoarele şi 
vanele cazanului se vor închide ermetic şi vor fi 

sulfit de sodiu-
excedentar cu referire la 

perioada de oprire

Na2SO3
concentraţie de 92%

g/m³

Cazan cu alcalizare  
şi apă potabilă  complet 
dedurizată 
.
1 săptămână
1 lună
mai mult

200 - 300
450 - 900
900 - 3000

Cazan cu alcalizare
şi apă potabilă doar 
dedurizată
.
indiferent de timpul de 
oprire

1500 - 5000
12
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Conservarea părţii aflate în contact cu apa 2
ţinute astfel pe toată durată de conservare a 
cazanului.

   Excedentul necesar de sulfit de sodiu rezultă din 
tabel.

e) Dacă în timpul opririi cazanului conţinutul de sulfit 
de sodiu scade sub concentraţia de 500 g/m³ 
atunci acesta trebuie recompletat.  Prin 
recirculare se va asigura o amestecare 
corespunzătoare a apei.

La cazanele cu circulaţie naturală se poate 
asigura un circuit bun încă înaintea punerii în 
funcţiune, respectiv conservare dacă se foloseşte 
o pompă de recirculare auxiliară. La cazanele cu 
circulaţie naturala, circularea apei se poate 
realiza şi prin încălzire uşoară.

f) Înaintea repornirii cazanului compoziţia apei de 
cazan se va readuce la  valorile  prescrise 
(valoarea pH-ului, conţinutul de sulfit de sodiu). 

2.2 Hidrazină
Pentru început se introduce doza de hidrazină adecvată 
la conţinutul de oxigen al apei de cazan: 
1g  de oxigen ( atmosferic) din apă, se combină cu  
1g hidrazină (N2H4) = 7 g uzuală, hidrat de hidrazină cu 
concentraţie de aproximativ 24% (N2H4 . H2O).

Exemplu: Apă nedegazată, preparată rece, conţine 
aproximativ 10 g O2/m³. Pentru fixare, sunt necesare 10 
g de hidrazină respectiv 70 g de hidrat de hidrazină la un 
m³ de apa de cazan.
Excedentul de hidrazină necesar. 

rezultă din tabelul următor:

Pentru eficienţa hidrazinei trebuiesc respectate în 
special următoarele reguli: 

a) În vase de sticlă hidrazina pură reacţionează 
sensibil mai repede cu oxigenul dizolvat în apă 
începând de la temperaturi de peste 60°C. În 
cazane acest lucru se realizează deja la 
temperaturi normale, întrucât Fe3O4 al învelişului 
de protecţie constituie un catalizator remarcabil. 
Filtrele din cărbune activ şi-au găsit, de 
asemenea  aplicaţie ca şi catalizator pentru 
reacţiile dintre oxigen şi hidrazină.
Levoxin - o hidrazină specială folosită la cazane - 
conţine deja un catalizator lichid.

b) La conservarea udă, valoarea  pH-ului soluţiei de 
hidrazină trebuie să fie de 10  sau mai mare. În 
afară de hidroxid de sodiu şi fosfat, aşa cum se 
găseşte în apa de cazan şi cum este suficient 
pentru alcalinizare, poate avea efect şi 
adăugarea suplimentară de amoniac. 

c) Pentru a exclude conţinuturi diferite de oxigen şi 
prin aceasta formarea de strat de aer, cazanul de 
abur trebuie să fie umplut complet cu apă ce 
conţine hidrazină.

Excedentul de 
hidrazină cu referire 
la durata de oprire

N2H4 N2H4H2O
concentraţi
e de 24%

g/m³ g/m³

Cazan cu alcalizare
şi apă de alimentare 
complet dedurizată
. 
1 săptămână
1 lună
mai mult

20 - 30
50 - 100
100 - 300

140 - 210
350 - 700
700 - 2000

Cazan cu alcalizare
şi apă de alimentare 
numai dedurizată
.
independent de timp 150 - 450 1000 - 3000
13
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Conservarea părţii aflate în contact cu apa2
d) După umplerea cazanului cu soluţie de hidrazină, 
toate vanele se vor închide etanş şi menţine astfel 
pe durată conservării.
Excedentul necesar de hidrazină rezultă din 
tabel.

e) Dacă în timpul conservării, conţinutul de hidrazină 
scade sub 50 g/m³  atunci trebuie recompletat cu 
hidrazină. Se va asigura o omogenizare 
corespunzătoare prin recirculare. 
La cazanele cu circuit natural, un circuit bun se 
realizează încă înaintea punerii în funcţiune, 
respectiv a conservării prin intermediul unei 
pompe de amestec anexate. La cazanele cu 
circuit natural circularea se poate realiza şi prin 
încălzire uşoară.

3 Procedeul de analiză
Analizarea excedentului de substanţe pentru fixarea 
oxigenului la conservarea udă.

3.1 Determinarea conţinutului de sulfit 
Procedeul este destinat analizării simple a adaosului de 
sulfit de sodiu necesar legării oxigenului din apa de 
cazan.

Principiul procedeului
În soluţii acide, iodul oxidează sulfitul, transformându-l 
în sulfat, fiind redus el însuşi  ca iodură. În amestec cu 
soluţie de amidon, excedentul de iod produce o colorare 
albastră. Efect perturbator au nitriţii, sulfurile şi cantităţi 
mai mari de substanţe organice(KMnO4- consum peste 
60 mg/l).

Reactivii
a) Acid fosforic D. 1.14 (concentraţie de 25%)
b) 0,01 soluţie de iod normală 
    (se păstrează la rece, în sticle maro!)
c) Soluţie de amidon, aproximativ 1%

Dotare 
vas Erlenmeyer 300 ml 
  pipetă de măsurare de10 ml 
  biuretă de 20 ml cu gradaţie de 0,1 ml

Procedeul de analiză
Se introduc 100 ml de soluţie de probă, răcită la 
temperatura camerei şi filtrată limpede, în cilindrul 
Erlenmeyer de 300 ml unde se acidulează cu 3 ml de 
acid fosforic (reacţia a).

După aceea se adaugă aproximativ 0,5 ... 1 ml din 
soluţia de amidon (reacţia c).

Cu biureta se adaugă acum soluţia normală 0,01 de iod 
(reacţia b) până când proba se colorează albastru.

1 ml soluţie normală 0,01 de iod corespunde la 100 ml 
de soluţie de probă analizată la aproximativ 6,3 mg/l 
sulfit de sodiu (Na2SO3).

Testul rapid
Pentru determinarea rapidă a conţinutului de sulfit, 
există batoane de test (de ex. Sulfit Test ale firmei 
Merck).

3.2 Determinarea conţinutului de 
hidrazină 

 Principiul procedeului
În soluţii acide, hidrazina formează împreună cu p-
dimetil-amino-aldehida-benzoică o combinaţie chinoidă, 
colorată pentru identificare, în funcţie de concentraţie de 
la galben până la roşu. 
 
Reactivii
soluţie de acid sulfuric p-dimetil-amino-aldehida-
benzoică cu o concentraţie de 2%, în flacoane cu 
identificare cromatică
(ambele se procură de la firma  Bayer AG, Leverkusen, 
sau reprezentanţele acesteia)

Procedeul de analiză
Determinarea concentraţiei de hidrazină cu soluţie, 
respectiv cu foiţe de comparare cromatică:

Proba de apă analizată trebuie răcită mai întâi la < 40 °C 
(la nevoie proba se va răci). După caz, apa de cazan 
trebuie mai întâi filtrată.

5 ml din această probă de apă se introduc până la prima 
gradaţie a flaconului gol după care se completează cu 5 
ml de reactiv pentru hidrazină 5 ml până la a doua 
gradaţie după care se agită de două ori.  Soluţia 
analizată se va colora galben. Apoi se determină 
corespondenţa la culoarea cea mai apropiată faţă de 
fiola de comparaţie resp. folia de comparaţie colorată. 
Valoarea menţionată pe acest flacon sau pe folie indică 
conţinutul de hidrazină  (N2H4) al probei de apă, în mg/l. 

Dacă proba prezintă nuanţe de galben inexistente în 
scara de comparare atunci concentraţia de N2H4 este 
14
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Conservarea părţii aflate în contact cu apa 2
de peste 1 mg/l. Şi această valoare poate fi determinată 
mai exact, diluând 1 ml din apa de cazan analizată cu 99 
ml de apă de robinet rece şi amestecând 5 ml din 
aceasta cu 5 ml de reactiv, după care se poate compara 
cu scara cromatică. Ca urmare a diluării întreprinse, 
valoarea rezultată trebuie înmulţită în final, cu 100. 

Reactivii trebuiesc păstraţi permanent la rece şi 
întuneric.

Termenul de valabilitate este de aproximativ 1 an (a se 
vedea data imprimată pe eticheta ambalajului). 
Controlarea reactivului în privinţa eficienţei sale se 
poate realiza oricând amestecând 5 ml de apă potabilă 
cu  5 ml de reactiv. Culoarea rezultată nu are voie să fie 
mai intensă decât valoarea zero a scării cromatice.  

4 Conservarea uscată 

În principiu conservarea uscată este posibilă la toate 
cazanele. 

Se va urmări golirea completă a cazanului şi se va 
verifica dacă acesta nu păstrează pe coloane pungi 
umede.

Pentru conservarea uscată se va folosi o cantitate 
satisfăcătoare de substanţe higroscopice cum ar fi 
silicagelul sau clorura de calciu deshidratat şi varul ars.

După introducerea substanţei de deshidratare se vor 
închide toate orificiile cazanului. Din acest moment, 
substanţele de deshidratare vor absorbi toată apa din 
cazan.
În cazul unor cazane a căror construcţie permite acest 
lucru, uscarea se poate realiza şi prin curenţi naturali de 
aer, lăsând deschise toate orificiile. 

4.1 Silicagel sau gel albastru 
Dintre substanţele chimice de deshidratare gelul 
albastru este cel care se poate manipula cel mai simplu 
şi sigur. Acesta trebuie înlocuit, atunci când se 
colorează în roşu. Prin încălzire îndelungată la 180 ... 
200 °C se poate deshidrata din nou, redevenind astfel 
activ. 

4.2 Clorura de calciu şi varul ars 
La folosirea clorurii de calciu se va avea în vedere că 
soluţia concentrată de clorură de calciu rezultată să nu 
vină în contact cu materialul pereţilor cazanului şi să 
producă corodarea acestuia.  La folosirea varului ars nu 
există pericole. Trebuie avut însă în vedere, că toate 
substanţele chimice să rămână în tăvi de tablă şi ca în 
nici un caz clorura de calciu sau varul ars să cadă în 
cazan, astfel încât după repornirea acestuia să apară o 
durizare necontrolată a apei de cazan.

AAtenţie!
La folosirea substanţelor chimice - mai ales în 
cazul hidrazinei, se vor respecta instrucţiunile de 
folosinţă ale producătorului.

Alte măsuri aplicabile puteţi afla atât de la  TÜV cât şi de 
la furnizorul instalaţiei dumneavoastră de prepare a 
apei.

5 Conservarea părţii ce vine în 
contact cu gazele arse 

În condiţiile obişnuite de montare este suficientă 
uscarea şi curăţarea cazanului în partea acestuia care 
vine în contact cu gazele arse.
În condiţii mai dificile, cum ar fi de exemplu amplasare în 
mediu învecinat cu marea, în condiţii de umiditate foarte 
ridicată a aerului sau a prezenţei altor medii corozive, se 
recomandă conservarea uscată a părţilor cazanului ce 
vin în contact cu gazele arse. În acest caz se va proceda 
în spiritul punctului 4.
15
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Normative pentru compoziţia apei (A130D)3
3 Normative pentru compoziţia apei (A130D)

1 Cazan pentru apă caldă
Tipul constructiv al cazanului 
Grupa cazanului conform
Ordonanţei pentru cazane de abur

Cazan de apă caldă de joasă presiune
Grupa II

BUDERUS Tip Logano S 815
Logano plus SB 815

Modul de funcţionare funcţie de 
compoziţia chimică a apei

săracă în săruri1) bogată în săruri1)

conductibilitatea electrică a apei din 
circuitul cazanului

µS/cm 10-30 >30-100 >100-1500

2 Apa de umplere şi completare 2)

Cerinţe generale incoloră, limpede, fără substanţe nedizolvate 

valoarea pH-ului la 25 °C valoarea
pH-ului

8-10 8-10,5 8,5-10,5

Alcalii pământoase  (duritatea totală) mmol/l <0,02 <0,02 <0,02

°dH <0,1 <0,1 <0,1

Oxigen (O2) mg/l <0,1 <0,1 <0,1

3 Apa din circuitul de 
cazan

Cerinţe generale valoarea
pH-ului

incoloră, limpede, fără substanţe nedizolvate 

valoarea pH-ului la 25° C3) mmol/l 9-10 9-10,5 9,5-10,5

K58.2 (valoarea p) mmol/l - 0,1-0,5 0,5-5

Alcalii pământoase (duritatea totală) mmol/l <0,02 <0,02 <0,02

°dH <0,1 <0,1 <0,1

Oxigen (O2)4) mg/l <0,1 <0,05 <0,02

Fosfat (PO4)3) 4) mg/l 3-6 5-10 5-15

conductibilitatea electrică la 25°C 
(originală)

µS/cm 10-30 >30-100 <100-1500

La utilizarea de substanţe pentru fixarea 
oxigenului4)

Hidrazină (N2H4) sau mg/l 0,2-1 0,2-2 0,3-3

Sulfit de sodiu (Na2SO3) mg/l - - 5-10
16

Ne rezervăm dreptul de a întreprinde modificări având la bază îmbunătăţiri tehnice!

Instrucţiuni de montaj, exploatare şi întreţinere Logano S 815, SB 815 • Ediţia 05/2000

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de16



Normative pentru compoziţia apei (A130D) 3
Observaţii
Valorile orientative menţionate anterior sunt valabile 
pentru cazanele de apă caldă şi reţelele de încălzire 
realizate din oţel nealiat sau slab aliat şi au la bază 
normativele pentru apă caldă VDTÜV/AGFW (VdTÜV-
nota TCh 1466/2.89), din care se pot obţine şi detalii.

În Austria, valorile orientative se pot obţine din Legea 
Federală 353. Dispoziţia ABV Anexa 3.

Cu livrarea şi montarea instalaţiilor de preparare a apei 
sau cu amenajările pentru tratarea apei nu trebuiesc 
însărcinate decât firmele specializate cu experienţă. O 
asistenţă din partea serviciilor pentru beneficiari ale 
acestor firme şi / sau prin departamentele hidrotehnice 
ale  TÜV sau TÜA s-a dovedit avantajoasă.
Respectarea valorilor pentru compoziţia apei constituie 
premiza acordării garanţiilor.

A se avea în vedere în mod special
- În măsura în care părţi ale cazanului de încălzire a apei 

sau ale instalaţiei consumatoare de căldură necesită 
cerinţe suplimentare, acest lucru va fi menţionat de 
către realizatorul instalaţiei.
La proiectarea instalaţiilor de încălzire, se vor respecta 
normativele aferente  - îndeosebi  DIN 4751 şi  DIN 
4752 -, normele orientative pentru încălzirea 
încăperilor precum şi toate reglementările specifice.
În caz de dubii vă rugăm să ne contactaţi.

- Prima umplere a sistemelor de încălzire cu apă caldă 
se va face numai cu apă preparată sau cel puţin 
dedurizată, căreia i se va adăuga la fiecare m3 de apă, 
cel puţin 50 g de fosfat trisodic ( 20% P2O5 ).
La centralele termice de mare capacitate, de exemplu, 
apa cu conţinut redus de săruri se va aduce cu 
cisterne.

- Dacă există posibilitatea pătrunderii de substanţe 
străine, atunci este indicată luarea de măsuri de 
securitate preventive.

- Pentru evitarea corodării în timpul opririlor mai 
îndelungate (la întreruperile de funcţionare de lungă 
durată sau punerea în funcţiune cu întârziere) 
cazanele pentru apă caldă şi, dacă este necesar, şi 
reţeaua de încălzire, se vor conserva corespunzător.
Indicaţii în acest sens se găsesc în VdTÜV- fila TCh 
1465, 10/78.

- Compoziţia apei de umplere şi a celei din circuit se va 
analiza în privinţa principalelor valori.
Analiza apei trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:

Rezultatele analizelor se vor consemna în scris 
(registrul de exploatare A140/D şi A145/D).

Legendă
1) Modul de lucru cu conţinut redus de săruri este 

indicat la:
- reţele de conducte puternic ramificate, ample, cum 

este cazul încălzirilor industriale sau al reţelelor de 
termoficare;

- la perioade de stagnare prelungite, inclusiv ale unor 
segmente ale reţelei;

- la variaţii puternice de presiune şi temperatură;
- La instalaţii realizate din materiale de execuţie 

diferite.

2) Apa de umplere este, de regulă, un amestec ce 
conţine apă de completare preparată şi apă de prea-
plin din circuit.
Pentru modul de lucru cu conţinut redus de săruri 
se va folosi apă de completare bine preparată, 
săracă în săruri, la nevoie şi apă de condens. 

3) Pentru modul de lucru cu conţinut redus de săruri 
valoarea pH-ului sau S8,2 se va regla cu fosfat 
trisodic.
La modul de lucru bogat în săruri, alcalinitatea se 
reglează, de regulă, singură, prin compoziţia apei de 
umplere. În cazul în care acest lucru nu are loc, 
alcalizarea se va face în mod primar prin adăugarea 
de fosfat trisodic, la nevoie completat cu hidroxid de 
sodiu.
Se va evita folosirea amoniacului.
La elemente din cupru incluse în reţeaua de apă 
caldă, valoarea pH-ului apei din instalaţie nu are voie 
să depăşească 9,5.

4) În regimul de încălzire de lungă durată, valorile limită 
sunt respectate în mod normal de la sine. În acest 
caz nu este necesară folosirea obligatorie de 
substanţe pentru fixarea oxigenului.
În caz contrar, sunt disponibile procedee fizice - vezi 
1) - precum şi agenţi chimici.
Substanţele chimice uzuale sunt hidrazina şi sulfitul 
de sodiu. Aminele care formează pelicule nu sunt 
substanţe pentru fixarea oxigenului.

Apa de umplere valoarea pH-ului sau KS8,2,
Alcalii pământoase 
(duritatea totală)

Apa din circuitul de cazan valoarea pH-ului sau  KS8,2,
fosfat,
oxigen sau substanţe de 
fixare a oxigenului,
conductibilitatea electrică.
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Normative pentru compoziţia apei (A130D)3
Utilizarea şi tipul substanţei chimice pentru fixarea 
oxigenului se stabilesc în funcţie de specificul instalaţiei.

Hidrazina este destinată numai sistemelor de încălzire 
fără încălzirea “directă” a apei potabile - vezi şi  DIN 
1988 Partea a 4-a.
Pentru hidrazină, ca substanţa cancerigenă, trebuiesc 
respectate măsurile de protecţie la manipulare conform  
TRgS 550  (vezi şi broşura M 011 a Asociaţiei 
Profesionale din Chimie).

Sulfitul de sodiu trebuie să conţină în apa pentru 
încălzire bogată în săruri 
un excedent de 5 . . . 10 mg/l.
În reţelele de încălzire se poate forma sulfură, care 
corodează cuprul şi aliajele de cupru. Creşte conţinutul 
de săruri din apă. Pentru sulfitul de sodiu nu există 
limitări igienico - toxicologice.

Pentru apa de încălzire cu conţinut redus de săruri se 
vor respecta valorile limită pentru fosfat, pentru a evita 
fisurile datorate tensionării. Nu se va scădea 
concentraţia sub valorile limită inferioare. 

Pentru alte substanţe nu se cunosc valori bazate pe 
experienţa mai multor ani. 

ALa folosirea de substanţe pentru fixarea 
oxigenului sau a altor substanţe chimice 
protectoare, sunt valabile exclusiv 
reglementările respectivilor producători şi 
furnizori. 
Deteriorările la instalaţiile cazanelor, cauzate de 
substanţe chimice precum şi de măsurile de 
protecţie insuficiente, se situează din principiu în 
afara răspunderii firmei constructoare a 
cazanului.  
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Registru de exploatare pentru cazanele de apă caldă de joasă presiune (A150D) 4
4 Registru de exploatare pentru cazanele de apă caldă de joasă presiune (A150D)

Evenimente deosebite: ________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Anul calendaristic: ________
al doilea semestru
primul semestru 
Numărul de fabricaţie: _________________ Anul de

fabricaţie:_________
Tipul cazanului: _________________ Grupa cazanului:____

Trebuiesc avute în
vedere următoarele:

normele TRD 702 - instalaţii pentru producerea apei calde din grupa II;
directivele A 130/D - Compoziţia apei pentru cazanele de apă caldă;
măsuri de protecţie pentru substanţe periculoase (vezi şi instrucţiunile producătorului);
instrucţiunile de pe verso.
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Raport de control: săptămânal şi semestrial

Data Semnătura
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Registru de exploatare pentru cazanele de apă caldă de joasă presiune (A150D)4
Observaţii 
Probele de apă recoltate trebuiesc analizate imediat.
Importate sunt:

Apa de umplere şi completare
Analiză conform
- Reglementărilor furnizorului instalaţiei de preparare a 

apei (fişe de exploatare)
- Rubrica “Apa de umplere şi completare” (faţa acestei 

pagini)
- aici trebuiesc determinate în principal următoarele 

caracteristici 
a
b sau c
d

IIndicaţie:
Instalaţia de preparare a apei trebuie să fie astfel 
construită iar substanţele de dozare trebuie să 
fie astfel dozate încât să fie respectate valorile 
normei A 130/D “Compoziţia apei pentru 
cazanele de încălzire”.

Se vor respecta şi recomandările cuprinse în aceasta. 

Nu trebuie să se formeze depuneri izolante pe interiorul 
cazanului (în zona de contact cu apa).

Apa din circuitul cazanului
Analiză conform 
- Rubrica “Apa din circuitul cazanului” (de pe faţa acestei 
pagini) 
- aici trebuiesc determinate în principal următoarele

caracteristici
e sau f
g
h
q sau  r
s
t

Se va respecta directiva  A 130/D cu observaţiile 
aferente. Se va menţiona substanţa folosită pentru 
fixarea oxigenului.

IIndicaţie:
Recomandări pentru exploatarea fără substanţe 
de fixare a oxigenului  precum şi informaţii 
importante referitoare la utilizarea sau limitările 
de utilizare a hidrazinei / levoxinei sunt cuprinse 
în  “Normativele pentru apa din circuitele de 
cazan în instalaţiile cu apă fierbinte şi apă caldă  
(industriale - şi reţele de termoficare)" - broşura 
TCh 1466 ediţia 02.89 VdTÜV/AGFW, ce pot fi 
procurate de la Editura TÜV Rheinland.

Piese componente de altă provenienţă. 
Analizele prescrise în această broşură de exploatare 
pentru cazanele de apă caldă de joasă presiune pot fi 
necesare şi pentru alte elemente componente ale 
instalaţiei globale de încălzire. 
Pentru aceasta se vor respecta normele de exploatare 
ale fiecărui furnizor.

A Important:
Pentru substanţele de fixare a oxigenului folosite 
sau pentru alte substanţe chimice sunt valabile 
exclusiv prevederile respectivilor producători şi 
furnizori.
Pagubele produse instalaţiei cazanului, ale 
căror cauze rezidă în substanţele chimice 
folosite respectiv în întreţinerea defectuoasă, se 
situează din principiu în afara responsabilităţii 
producătorului cazanului.
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Instrucţiuni de exploatare - rezumat (A210D) 5
5 Instrucţiuni de exploatare - rezumat (A210D)

1 Generalităţi 

1.1 Cerinţe privitoare la combustibil:
Motorină EL pentru încălzire conform DIN 51603 sau 
toate gazele tehnice corespunzătoare normei DVGW- 
fila G 260.

1.2 Exploatarea instalaţiei:
Suplimentar trebuiesc respectate instrucţiunile de 
exploatare conform  TRD 702, instrucţiunile de 
exploatare ale arzătorului precum şi normativele de 
prevenire a accidentelor.

1.3 Evitarea corodărilor pe partea de 
evacuare a gazelor arse:

Scăderea temperaturii gazelor arse sub valoarea 
punctului de rouă, se va evita în oricare din regimurile de 
exploatare adoptate - regim normal, regim cu sarcină 
redusă, cu încălzire rapidă sau reîncălzire în fiecare 
dimineaţă. Din această cauză nu este permis ca apa de 
retur să scadă sub valoarea minimă de 50°C .

1.4 Evitarea corodării părţilor ce vin în 
contact cu apa şi prevenirea formării 
pietrei de cazan:

Se vor respecta toate cerinţele normativului “Compoziţia 
apei pentru cazanele de apă caldă” precum şi  VdTÜV- 
broşura TCh 1466. Proba de presiune cu apă rece se 
face la o presiune de 1,3 ori presiunea de exploatare. La 
presurizarea întregii instalaţii nu este permisă depăşirea 
presiunii de probă. Pentru parametrii tehnici ai instalaţiei 
vezi instrucţiunile de deservire.

2 Punerea în funcţiune
Prima punere în funcţiune ar trebui efectuată de către un 
reprezentant împuternicit al firmei producătoare a 
arzătorului. Convingeţi-vă de faptul că instalaţia de 
încălzire, cazanul, echipamentele tehnice de securitate, 
instalaţiile de măsură şi control sunt corect reglate şi 
funcţionează corespunzător.  

AAtenţie!  
Respectaţi instrucţiunile de exploatare A 215/D 
"Timpul de încălzire la punerea în funcţiune”. 
Punerea în funcţiune a instalaţiei de ardere se 
face în conformitate cu instrucţiunile acesteia. În 
timpul încălzirii se va controla etanşeitatea uşii 
cazanului şi a tuturor racordurilor, eventual se 
vor mai strânge uşor. După atingerea 
temperaturii de lucru se va mai controla o dată 
funcţionarea corectă a tuturor instalaţiilor 
cazanului precum şi etanşeităţile. 

IDe urmărit este şi închizătorul orificiului de 
acces manual din creasta cazanului la tipurile S 
815 - 1350 kW  până la S 815 - 9300 kW.

3 Întreţinerea 

3.1 În timpul funcţionării:
Se controlează etanşeitatea tuturor racordurilor precum 
şi funcţionarea ireproşabilă a tuturor instalaţiilor de 
reglaj şi securitate. După punerea în funcţiune a 
cazanului, instalaţia de de-colmatare (împotriva 
depunerilor) se va acţiona după cum urmează:
Se deschide închizătorul până la opritor; închizătorul 
rapid se acţionează brusc de mai multe ori (deschis-
închis) până la venirea de apă limpede după care 
închizătorul de închide la loc.  Cantitatea de apă 
introdusă în completare se înregistrează cu apometrul. 
Compoziţia apei se controlează la intervale regulate. Din 
instalaţie nu se scoate apă în scopul folosirii acesteia în 
alte scopuri. La depunerea de funingine sau umiditate în 
cazan (pericol de corodare) se va consulta un specialist 
al firmei producătoare a arzătorului sau a instalaţiei de 
încălzire. Întreţinerea arzătorului se face în conformitate 
cu instrucţiunile de exploatare ale acestuia.

3.2 La terminarea perioadei de folosinţă:
Se decuplează întrerupătorul principal de curent. Toate 
întrerupătoarele de pe arzător şi de pe dulapul de 
comandă se aduc în poziţia 0. Se deschide cazanul şi se 
curăţă temeinic (vezi capitolul 4 “Curăţarea”) după care 
se conservă pe durata opririi. Ca substanţă protectoare 
anticorozivă se recomandă "Shell Ensis Fluid 256" sau 
ceva similar. După conservare, prin cazan nu mai are 
voie să circule aer. Apa rămâne în cazan şi în instalaţia 
de încălzire.

4 Curăţarea 
În tipul funcţionării cazanului, este indicat să controlaţi 
cu regularitate dacă pe suprafaţa de încălzire a acestuia 
au apărut cumva depuneri. În caz de nevoie se va curăţa 
temeinic. După perioada de încălzire cât şi înaintea 
scoaterilor de funcţiune pe timp mai îndelungat trebuie 
curăţat temeinic şi conservat.

AAtenţie!
Comutările pentru regim de funcţionare, atât 
cele de pe arzător cât şi cele de pe dulapul de 
comandă trebuiesc aduse în poziţia 0 iar 
robinetul principal pentru alimentare cu 
combustibil trebuie închis. Se deschide imediat 
uşa şi capacul de curăţare din spatele cazanului 
şi se începe imediat cu curăţarea. Ţevile de fum 
se curăţa cu perii de ţeavă, ţeava de flacără cu 
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Instrucţiuni de exploatare - rezumat (A210D)5
perii de mână (la depuneri rezistente se va folosi 
un şpaclu şi dacă există, un agregat de curăţare-
pulverizare), după care se mătură. Se curăţă 
partea din spate a ţevii precum şi partea de 
evacuare a gazelor arse şi se îndepărtează 
reziduurile. Se recomandă utilizarea unui 
agregat de curăţire flexibil cu aspirare.

Deschiderea uşii cazanului:

- Se opreşte arderea. La arzătoarele cu gaz: Se închide 
robinetul de gaz şi se blochează împotriva deschiderii 
neautorizate. Se vor respecta instrucţiunile de 
exploatare pentru arzătoare şi conducte de gaz! De-
abia atunci se poate desface rampa de gaz.

- Se slăbesc aproximativ 3-4 spire de filet, toate piuliţele 
frontale şi prezoanele.

- Contrapiuliţele celor două şuruburi balama se apropie 
şi se strâng.

-  Acum se slăbesc toate piuliţele frontale până când 
prezoanele pot fi basculate.

- Se deschide uşa.

Închiderea uşii cazanului:
Controlul şnurului de etanşare: În mod normal şnurul de 
etanşare trebuie înlocuit după 4-5 deschideri ale uşii; în 
cazul în care devine însă rigid sau este deteriorat se va 
înlocui imediat. Şnurul de etanşare interior cât şi cel 
exterior trebuie să fie  presat pe toată circumferinţa 
zidăriei exterioare (controlul etanşeităţii se face cu cretă 
sau ceva asemănător -FĂRĂ grafit!).
- Se basculează la loc prezoanele şi se strâng cu mâna. 

Contrapiuliţele celor 2 şuruburi-balama se readuc în 
poziţia lor iniţială.

- Piuliţele frontale se strâng în cruce cu o cheie inelară, 
astfel încât uşa cazanului să fie presată în mod 
uniform.

- La arzătoarele cu gaz: Se asamblează rampa de gaz 
cu mare atenţie, la zona de separaţie - Este foarte 
important să se verifice etanşeitatea!

- În timpul încălzirii piuliţele frontale se mai strâng, până 
când uşa închide etanş faţă de gazele arse.

- Înaintea închiderii uşii cazanului se vor urmări:
Spaţiul dintre capul de flacără şi zidărie se astupă cu 
material “detaşabil” (de exemplu Cerafelt), în nici un caz 
cu zidărie!

5 Pericolul la îngheţ
Dacă instalaţia de încălzire rămâne scoasă din funcţiune 
pe durata iernii, atunci înainte de lăsarea gerului, 
întreaga instalaţie - inclusiv pompele de menţinere a 
presiunii amplasate în locuri mai joase - trebuiesc golite.  
Înaintea golirii, toţi robineţii caloriferelor şi cei de aerisire  
precum şi eventualele vane de segmentare sau 
acţionare rapidă de pe cazan se vor deschide complet. 
Vanele de segmentare şi acţionare rapidă ale instalaţiei 

de decolmatare trebuie să rămână deschise până la 
reumplerea instalaţiei. Recomandăm, ca înaintea golirii 
sau umplerii cazanului să se apeleze la o firmă de 
încălzire competentă, întrucât de cele mai multe ori, la 
instalaţiile de încălzire mai mari trebuiesc respectate 
reglementări speciale de golire şi umplere.

6 Diverse 
În cazul în care, contrar aşteptărilor, la măsurarea 
gazelor arse din cazan, apare o concentraţie prea mare 
a monoxidului de carbon sau o temperatură prea mare 
a gazelor, se va controla printre altele şi etanşarea 
(şnurul interior de etanşare) dintre ţeava de flacără  şi 
fumurile de evacuare a gazelor (vezi “Închiderea uşii 
cazanului”).
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Timpul de încălzire la punerea în funcţiune (A215D) 6
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6 Timpul de încălzire la punerea în funcţiune (A215D)

1 Prima punere în funcţiune

După terminarea zidăriei căptuşelii, aceasta trebuie să 
se usuce timp de 24 de ore la aer. În timpul uscării, nu 
este permisă deplasarea sau transportarea pieselor cu 
zidărie solidă, de ex. uşi sau cărămizi de încheiere.

Aburul format în timpul încălzirii căptuşelii din zidărie, 
trebuie să iasă în timpul prevăzut de oprire a arzătorului.

Uscarea necesară este garantată numai prin 
respectarea prevederilor din următorul tabel.

2 Oricare punere în funcţiune 
ulterioară

La oricare punere în funcţiune ulterioară se va încălzi cu 
30 - 50 % din puterea nominală până la atingerea 
temperaturii de funcţionare.

IIndicaţie:
Valorile sus-menţionate au fost stabilite pentru o 
căptuşeală nouă zidită de fabrică (încă 
neuscată).

Timpul de încălzire

Sarcină minimă (maxim 50 %)

10 min.

Timp de oprire 30 min.

Timpul de încălzire 20 min.

Timp de oprire 30 min.

Timpul de încălzire 30 min.

Timp de oprire 15 min.

Timpul de încălzire 30 min.

Timp de oprire 15 min.

Timpul de încălzire
Sarcină ridicată 

60 min.

Timp de oprire 15 min.

Timp total 4 ore 15 min.
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Diagrama defecţiunilor7
7 Diagrama defecţiunilor

Instrucţiuni pentru căutarea 
defecţiunilor şi depanarea acestora
IPentru depanarea acestora se vor folosi 

instrucţiuni de exploatare specifice pieselor 
utilizate.

Majoritatea defecţiunilor ce apar, se datorează 
neefectuării sau efectuării incorecte a  lucrărilor de 
întreţinere ale cazanului şi a accesoriilor acestuia.

În cazul defecţiunilor, se va face diferenţierea între o 
DEFECŢIUNE A CAZANULUI şi o DEFECŢIUNE A 
ARZĂTORULUI.

În această diagramă de avarii sunt tratate exclusiv 
posibilele defecţiuni ale cazanului.

Defecţiunile arzătorului cuprind cele legate de arzător 
şi de sistemul de alimentare al acestuia. Pentru 
depanarea defecţiunilor arzătorului se vor folosi 
instrucţiunile de exploatare şi service elaborate de 
producătorul arzătorului.

Căutarea defecţiunilor şi depanarea acestora se va 
efectua numai de către persoane autorizate profesional 
şi care sunt familiarizate cu tehnica şi modul de 
funcţionare a instalaţiei cazanului.

DEFECŢIUNEA 
APĂRUTĂ

CAUZA POSIBILĂ MODUL DE VERIFICARE / DEPANAREA

1. Supapa de 
siguranţă nu 
lucrează

1.1 Limitatorul de presiune maximă este 
reglat la o valoare prea mare iar 
presiunea maximă de lucru a 
cazanului a  fost depăşită.

1.1.1 Se controlează limitatorul de presiune 
maximă şi al vasul de expansiune, 
respectiv al menţinerea externe a 
presiunii.

2. Orificiul de 
revizie nu este 
etanş.

2.1 Orificiul de revizie a fost etanşat 
necorespunzător, sau garnitura este 
defectă.

2.1.1 Se controlează garnitura conform 
instrucţiunilor de întreţinere, iar după 
caz, se înlocuieşte conform 
instrucţiunilor de exploatare.

3. Temperatură 
prea ridicată a 
gazelor arse.

3.1 Murdărire a cazanului pe partea de 
circulare a gazelor arse, datorată 
reglajului greşit al arzătorului.

3.1.1 Curăţarea fumurilor de tiraj pentru gazele 
arse şi reglarea arzătorului.

3.2 Etanşare proastă, respectiv incorectă 
între ţeava de flacără (primul fum) şi  
al 2-lea grup de ţevi de fum (al 3-lea 
fum)

3.2.1 Se controlează şnurul interior de 
etanşare al camerei de inversare şi se 
înlocuieşte dacă este nevoie.
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Diagrama defecţiunilor 7
5. Arzătorul nu intră în 
funcţiune

5.1 Nu există tensiune de alimentare, 
respectiv de comandă

5.1.1 Se verifică întrerupătorul principal 
precum şi siguranţele principale şi cele 
de comandă.

5.2 Supraveghetorul de temperatură - 
termostatul este reglat la o valoarea 
prea joasă sau este defect.

5.2.1 Se verifică reglajul termostatului, la 
nevoie se înlocuieşte

5.3 Sistemul electronic de reglare a 
temperaturii nu eliberează comanda 
arzătorului

5.3.1 Se controlează valorile reglate şi modul 
de funcţionare în conformitate cu 
instrucţiunile de exploatare ale 
producătorului

5.4 Defecţiune la arzător (la arzătoarele 
cu modul de comandă încorporat, 
este semnalizată de cele mai multe 
ori printr-un bec de control de pe 
automatul de ardere).

5.4.1 Depanarea defecţiunii conform 
instrucţiunilor de exploatare şi service 
ale producătorului.

5.5 Defecţiune a cazanului 5.5.1 Se verifică lanţul de comenzi al 
sistemului de securitate al cazanului. În 
funcţie de sistemul de reglaj utilizat, de 
exemplu reglaj Logamatic, panou de 
comenzi etc., se aplică diferite proceduri. 
Sistem de reglaj Logamatic: instrucţiuni 
separate 
Panou de instrumente IK: vezi punctele 
5.6 până la 5.12
Alte modele:
Documentaţia producătorului

 Panoul cu instrumente:
Pentru depistarea cauzei defecţiunii poate fi necesară demontarea capacului din spate al 
panoului.  Pe interiorul capacului, se găseşte schema electrică a respectivului tip de panou.
Pentru controlul continuităţii diferitelor elemente de comutare din lanţul de securitate este 
necesară o lampă de control adecvată sau un instrument de măsură. Măsurarea tensiunii de 
comandă se face  la ieşirea din elementul de comutare faţă de nul. 

5.6 Butonul S1 de STOP-AVARIE este 
acţionat. Rigleta X8:1 există tensiune 
Rigleta X8:3  nu există tensiune

5.6.1 Se verifică motivul pentru care a fost 
acţionat butonul de STOP-AVARIE, iar la 
nevoie se cuplează la loc.

5.7 A fost decuplat termostatul F1 de 
protecţie antiincendiu. Rigleta X8:5 
are tensiune 
rigleta X8:6  nu are tensiune

5.7.1 Se controlează motivul acţionării şi la 
nevoie se reduce valoarea reglată a 
termostatului

5.8 Limitatorul de nivel al apei 38S5 a 
fost acţionat 
Rigleta X8:8   are tensiune 
Rigleta X8:10 nu are tensiune

5.8.1 Se controlează motivul acţionării iar la 
nevoie se deblochează limitatorul de 
nivel a apei (vezi instrucţiunile de 
exploatare ale acestuia).

5.9 A fost acţionat limitatorul de minimă 
presiune 38S6 .
Rigleta X8:12 are tensiune
Rigleta X8:14  nu are tensiune

5.9.1 Se verifică motivul acţionării, iar după 
înlăturarea defecţiunii se deblochează 
limitatorul de presiune (vezi instrucţiunile 
de exploatare)

5.10 A fost acţionat limitatorul de presiune 
maximă 38S7.
Rigleta X8:16  are tensiune
Rigleta X8:17 nu are tensiune

5.10.1Se verifică motivul acţionării iar după 
înlăturarea defecţiunii se deblochează 
limitatorul de presiune (vezi instrucţiunile 
de exploatare).
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Diagrama defecţiunilor7
A IMPORTANT:
- În cazul în care este necesară înlocuirea unei 
piese, folosiţi numai piese de schimb originale. 
Numai cu piese de schimb originale aveţi 
garanţia satisfacerii normelor şi dispoziţiilor DIN.

Nu şuntaţi niciodată sistemele de securitate - 
se poate ajunge la vătămarea gravă a 
persoanelor şi /sau a bunurilor.

- Munca la instalaţia cazanului este permisă 
numai personalului calificat profesional şi 
familiarizat cu instalaţia. 

5.11 Limitatorul de securitate al 
temperaturii I-38S4 a fost acţionat.
Rigleta X8:20 are tensiune
Rigleta X8:21  nu are tensiune

5.11.1Se verifică motivul acţionării iar după 
înlăturarea defecţiunii se deblochează 
limitatorul de temperatură (vezi 
instrucţiunile de exploatare).

5.12 Limitatorul de securitate pentru 
temperatură II-3S14 a fost acţionat.
Rigleta X8:61 are tensiune
Rigleta X8:62  nu are tensiune

5.12.1Se verifică motivul acţionării iar după 
înlăturarea defecţiunii se deblochează 
limitatorul de temperatură (vezi 
instrucţiunile de exploatare).
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Instrucţiuni de întreţinere8
8 Instrucţiuni de întreţinere 

1 Întreţinerea pe durata exploatării 
(întreţinerea, fără curăţare)

Întreţinerea pe durata exploatării, cuprinde următoarele 
lucrări, inclusiv gresarea şi reglarea pieselor mecanice 
aflate în mişcare:
- Controlarea depunerilor din cazan în părţile ce vin în 

contact cu apa 
- Controlul depunerilor pe partea de evacuare a gazelor 

arse 
în cazan

- Controlul depunerilor pe partea de evacuare a gazelor 
arse din cazan.

- Controlul depunerilor de piatră pe duză, respectiv a 
căptuşelii zidite din cazan precum şi a închiderii ţevii de 
flacără

- Controlul lubrifianţilor din angrenaje la pompele de 
alimentare şi arzător

- Strângerea /înlocuirea presetupelor la pompele de 
alimentare, robineţi şi la vanele de dirijare

- Înlocuirea, poziţionarea corectă a garniturilor camerei 
de gaze, a trapei de acces şi a orificiului de vizitare

- înlocuirea preventivă a pieselor de uzură (curele 
trapezoidale)

- Controlul funcţionării elementelor de comutare din 
lanţul sistemului de securitate

- Controlul funcţionării elementelor de comutare din 
lanţul de reglaj

- Controlarea /reajustarea  reglajului puterii arzătorului
- Controlul funcţionării (timpii de securitate) la 

supravegherea flăcării
- Controlul funcţionării la sistemul automat de ardere 
- Controlul funcţionării supapelor de siguranţă
- Controlul preparării apei şi al rezervorului de apă de 

alimentare
- Controlul instalaţiei de dozare
- Controlul funcţionării aparatelor de măsură, a 

sistemelor de reglaj precum şi a pieselor din dulapurile 
de comandă (cazan şi ardere)

- Întocmirea unui proces verbal

2 Întreţinerea ecologică şi 
privitoare la emanaţii (fără 
curăţare)

Această întreţinere cuprinde următoarele activităţi:
- Controlul puterii calorice a combustibilului (BWL)
- Controlul echipării arzătorului pentru puterea calorică 

necesară a combustibilului
- Măsurarea gazelor arse prin intermediul unui analizor 
computerizat

- Reglarea arderii
- Controlul, respectiv reglarea instalaţiilor existente de 

recirculare a gazelor arse
- Întocmirea unui proces verbal

3 Întreţinerea completă în 
funcţionare (fără curăţare)

Întreţinerea completă în funcţionare cuprinde:
- Întreţinerea ecologică şi referitoare la emanaţii
- Întreţinerea în funcţionare
- dacă este necesar, organizarea unei curăţiri chimice 

pe partea care intră în contact cu apa
- dacă este necesar, organizarea unei curăţiri pe partea 

care intră în contact cu gazele arse 
- angajarea, dacă este necesar, de firme auxiliare pentru 

întreţinerea subsistemelor
- controlarea şi reajustarea tuturor sistemelor relevante 

funcţional, precum şi a celor necesare măsurării şi 
reglajului

- Întocmirea unui proces verbal
- un serviciu de depanare cu respectarea condiţiilor 

contractuale

4 Întreţinerea
Decisiv pentru exploatarea economicoasă a unei 
instalaţii de cazan este gradul ridicat de disponibilitate al 
acesteia,  lucru pentru care este necesară o întreţinere 
corectă şi calificată (vezi TRD 601 fila 1, Nr.6).
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Instrucţiuni de întreţinere 8
5 Date despre cazan

6 Recomandări importante
IÎnainte de a trece mai departe, citiţi cu atenţie 

acest capitol.
Din el, obţineţi informaţii importante pentru 
securitatea dumneavoastră şi cea a instalaţiei.

6.1 Informaţii referitoare la întreţinerea 
instalaţiei

Aceste informaţii de întreţinere, sunt parte a unei serii de 
surse de informaţii aflate la dispoziţie pentru întreţinerea 
instalaţiei cazanului dumneavoastră. Ele ajută cititorul la 
efectuarea lucrărilor de întreţinere.

6.2 Simbolurile de securitate folosite în 
aceste instrucţiuni

APrin simbolul alăturat (triunghi de avertizare) 
sunt evidenţiate menţiuni de siguranţă şi 
avertismente ce trebuiesc respectate în mod 
deosebit.
Nerespectarea lor poate duce la vătămări de 
persoane – şi / sau la pagube materiale 
importante.

ANorme de securitate
Lucrări electrice la instalaţia cazanului 
Conform VDE 0105 Partea 1-a, lucrările la 
instalaţia de încălzire şi la echipamente 
trebuiesc executate de specialişti autorizaţi 
(firme specializate în instalaţii de încălzire / firme 
pentru instalaţii electrice).

Utilizator Numele_____________________________________________________________
Strada ____________________________________________________________
Localitatea 
_______________________________________________________________

Cazan de încălzire Produs BUDERUS, Tip_______________________________________________
Seria de fabricaţie / Anul 
fabricaţiei_________________________________________________________
Puterea calorică nominală 
[kW]______________________________________________________________
Temperatura [°C] f/ suprapresiunea de lucru admisibilă [bar] 
_____________________________

Dulapul de comandă Tip__________________________________________________
Seria de fabricaţie / Anul fabricaţiei_________________________

Pompa cazanului nu
da - produs de___________________________

Tip __________________________________

Pompă ridicătoare de retur nu
da - produs de___________________________

Tip __________________________________

Valvă de amestec pe retur nu
da - produs de___________________________

Tip __________________________________

Clapetă de reglaj nu
da - produs de___________________________

Tip __________________________________
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Instrucţiuni de întreţinere8
La lucrările efectuate la instalaţia cazanului, se 
va decupla întrerupătorul principal (montat în 
afara camerei cazanului) şi se va asigura 
împotriva recuplării.
Lucrările la alimentarea cu gaz a arzătorului, 
trebuiesc efectuate numai de către o firmă 
autorizată de instalaţii.
Dacă se lucrează la instalaţia de încălzire, se va 
închide robinetul de gaz şi se va asigura 
împotriva deschiderii accidentale (de exemplu 
prin îndepărtarea manetei de acţionare).
Suplimentar faţă de normele de securitate 
enumerate, se va respecta şi norma de 
exploatare A105/D "Menţiuni de bază pentru 
securitate".

7 Mijloace ajutătoare pentru 
efectuarea întreţinerii

7.1 Scule
- Cheie inelară SW 41, 24/27, 17/19 (pentru tipurile de 

cazan ≤℘3700 kW)
- Cheie inelară SW 55, 17/19 (pentru tipurile de cazan℘

≥ 4150 kW)
- Cleşte de ţeavă 1 1/2"
- Şurubelniţă cu cap cruce mărimea 2
- Lampă portabilă cu acumulator

7.2 Piese de schimb
- Garnitură din fibră de sticlă 15x20 mm 

(camera de inversare frontală)
- Garnitură din fibră de sticlă 20x30 mm 

(camera de inversare frontală)
- Garnitură din fibră de sticlă 10x10 mm (orificiul de 

curăţare)
- Garnitură 80x120 mm (deschiderea pentru revizie)

AGarnitura trebuie să corespundă suprapresiunii 
maxime de lucru a cazanului!
Pentru a obţine un grad ridicat de securitate şi 
disponibilitate al cazanului dumneavoastră, 
folosiţi numai piese de schimb originale .

7.3 Documentaţie tehnică
- Rezumat al instrucţiunilor de exploatare (A 210/D)
- Registru de exploatare (A 150/D)
- Norme de exploatare pentru accesorii
- Instrucţiuni de bază pentru securitate (A 105/D)

7.4 Aparate de măsură (se vor folosi numai 
aparate de măsură calibrate şi 
controlate)

- Analizor pentru gazele arse
- Aparat pentru măsurarea temperaturii gazelor arse
- Pompă de funingine
- Manometru pentru presiunea motorinei
- Manometru cu tub U
- Set de măsurare pentru apă

7.5 Mijloace pentru curăţare
- Tije pentru curăţare şi perie 
- Instalaţie de absorbţie pentru funingine
- Lavete

7.6 Substanţe auxiliare
- Spray pentru depistarea scăpărilor 
- Lubrifiant fără aciditate şi rezistent la căldură

8 Pregătiri generale pentru 
întreţinere

ASe decuplează întrerupătorul arzătorului şi cel 
pentru comanda cazanului. 
Se decuplează întrerupătorul principal al 
instalaţiei de încălzire şi se asigură împotriva 
recuplării.
Se închid conductele de alimentare  cu 
combustibil şi se asigură împotriva deschiderii 
accidentale. 
Se răceşte cazanul la < 60°C (protecţie 
împotriva atingerii).
Se vor respecta prevederile de securitate ale 
normelor de exploatare BV A 105/D.
30

Ne rezervăm dreptul de a întreprinde modificări având la bază îmbunătăţiri tehnice!

Instrucţiuni de montaj, exploatare şi întreţinere Logano S 815, SB 815 • Ediţia 05/2000

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de30



Instrucţiuni de întreţinere 8
9 Întreţinerea părţii de evacuare a 
gazelor arse 

9.1 În condiţiile respectării modului de funcţionare al 
întregii instalaţii, poate apare, eventual, 
necesitatea închiderii conductei de retur a 
cazanului pentru a preveni astfel încălzirea 
nedorită a cazanului prin returul reţelei de 
termoficare.

9.2 Se vor demonta conductele de alimentare cu 
combustibil precum şi alte legături care pot 
împiedica bascularea uşii cazanului  (vezi BV  A 

210/D - Punctul 4).

9.3 Deschiderea uşii cazanului:
- Se slăbesc cu aproximativ 3-4 ganguri de filet, toate 

piuliţele frontale (1) ale prezoanelor  (2) + (4).
- Se înşurubează şi strâng contrapiuliţele (3) ale 

celor două şuruburi balama (2).
- Acum se slăbesc toate celelalte piuliţe frontale (1), 

astfel încât prezoanele (4) să poată fi basculate.
- Se deschide uşa.

 

9.4 Se deschide capacul de curăţare:
- Se deşurubează capacul izolant (1).
- Se îndepărtează placa izolantă (2).
- Se deşurubează piuliţele de fixare (3).
- Se demontează capacul de curăţare (4).

(1) Capac izolator din tablă 
(2) Placă izolantă
(3) Piuliţă de fixare
(4) Capac de curăţare 

(5) Şnur de etanşare 
(6) Şurub de tablă 

9.5 Curăţarea căilor de evacuare a gazelor arse:
Se curăţă ţevile de fum cu peria de ţeavă; ţeava de 
flacără şi camerele de inversare se curăţă cu peria 
manuală (pentru depunerile tari se va folosi şpaclul 
sau, dacă este disponibil, un agregat de curăţare cu 
jet), apoi se mătură.
Se curăţă partea din spate a ţevii şi a sistemului de 
evacuare a gazelor arse şi se îndepărtează 
reziduurile. Se recomandă folosirea unui agregat de 
curăţare cu absorbţie.

9.6 Controlul şnurului de etanşare:
În mod normal, şnurul de etanşare trebuie înlocuit 
după 4 -  5 deschideri ale uşii, respectiv ale capacului 
de curăţare; în cazul în care şnurul devine rigid, el va 
fi, însă, schimbat imediat. Şnurul de etanşare interior 
şi exterior trebuie să fie presat de zidărie pe întreaga 
circumferinţă (controlul amprentei se face cu cretă 
sau cu alte mijloace asemănătoare - FĂRĂ grafit!) 

Ansicht A - Anschlagseite

2

1

3

KESSEL-LOOS

A B

Logano S815

Ansicht B - Öffnungsseite

4

1

Vederea din A - partea de închidere Vederea din B - partea de deschidere

1 6

35

4

2
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Instrucţiuni de întreţinere8
9.7 Se controlează depunerile de piatră pe duză şi 
căptuşeala interioară din zidărie.

9.8 Închiderea uşii cazanului: (vezi figura de la 9.3)
- Se basculează la loc uşa cazanului. Se basculează 

prezoanele (4) şi se strâng cu mâna piuliţele 
frontale (1).

- Contrapiuliţele (3) ale celor două şuruburi-balama 
(2) se readuc în poziţia iniţială.

- Piuliţele frontale (1) se strâng în cruce uşor cu cheia 
inelară, astfel încât uşa cazanului să fie presată în 
mod uniform.

9.9 Închiderea capacului de curăţare.  (vezi figura 
de la 9.4)

9.10 Montarea şi etanşarea conductelor de 
alimentare cu combustibil precum şi a altor 
legături ale uşii cazanului.

AAtenţie!
Dacă trebuie efectuat un control al părţii aflate în 
contact cu apa atunci, înaintea efectuării 
lucrărilor de la punctele  9.11 până la 9.17, se va 
continua cu executarea punctelor 10.1 până la 
10.11. 

9.11 Se deschid robineţii de închidere ai cazanului. 
Se controlează presiunea reţelei.

9.12 Se cuplează întrerupătorul principal al 
instalaţiei.  Se porneşte sistemul de comandă al 
cazanului şi arzătorului. 

AAveţi în vedere BV A 105/D, punctele 6, 7 şi 8!

9.13 Se verifică etanşeitatea conductelor de 
alimentare cu  combustibil.

9.14 Se verifică etanşeitatea ţevii de evacuare a 
gazelor arse, a uşii cazanului şi a capacului de 
curăţare.

9.15 Se măsoară gazele arse evacuate şi se 
reglează, eventual, arderea. În cazul în care 
apar valori prea mari de monoxid de carbon sau 
temperaturi prea ridicate la gazele arse, se va 
consulta BV A 210/D, punctul 7.

AReglarea arzătorului se va face de către un 
specialist autorizat.

9.16 Se întocmeşte un proces verbal cu rezultatele 
măsurătorii.

9.17 Se controlează instalaţiile de reglaj şi măsură, în 
conformitate cu instrucţiunile de exploatare ale 
producătorului.  
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Instrucţiuni de întreţinere 8
10 Întreţinerea părţii ce vine în 
contact cu apa

APregătirile generale în vederea efectuării 
întreţinerii - cum sunt descrise  la punctul 8 - 
trebuie să fie efectuate în prealabil, pentru a 
putea continua cu punctul 10.1.

10.1 Se verifică etanşeitatea capsulelor de imersie 
ale sondelor, termostatelor şi a traductoarelor de 
temperatură, flanşele de legătură şi robineţii de 
închidere.

10.2 Se verifică funcţionarea supapei de siguranţă. 
Pentru modul de procedură vezi BV B 210/D.

10.3 Se extrage şi se analizează o probă de apă din 
cazan.

10.4 Se verifică manometrul cazanului.

10.5 Se închid robineţii de tur (1) şi retur ai cazanului 
(2) şi se deschide robinetul de golire (3) al 
acestuia.

ASe urmăreşte ca scurgerea apei să fie liberă iar 
sistemul de evacuare să rezite la căldură.

După ce, în timpul golirii, suprapresiunea din cazan a 
scăzut la 0 bar, se va deschide supapa de siguranţă (4) 
astfel încât să se poată scurge apa.

(1) Robinetul de închidere al turului 
(2) Robinetul de închidere al returului
(3) Robinetul de golire al cazanului
(4) Supapa de siguranţă
(5) Deschidere pentru revizie

10.6 După ce cazanul rămâne fără presiune  şi apa 
din el s-a scurs, deschiderea de revizie se poate 
deschide.

10.7 Se controlează vizual partea interioară a 
cazanului care vine în contact cu apa. 
Depunerile din cazan provin din apa neadecvată 
de alimentare şi pot duce la deteriorarea 
acestuia. 
Vezi BV  A 105/D, punctul 5.5.

10.8 Închiderea deschiderii de revizie se face 
conform BV B 245/D.
Etanşarea orificiului de revizie se face în 
conformitate cu instrucţiunile producătorului 
garniturii.

AFolosiţi numai garnituri originale, cu instrucţiuni 
de montaj amănunţite!

10.9 În caz de nevoie, efectuaţi etanşarea 
componentelor controlate, enumerate la 
punctele 10.1 şi 10.2.

10.10 Închideţi robinetul de golire al cazanului. Se 
umple şi aeriseşte cazanul - în concordanţă cu 
sistemul de încălzire.

ACompoziţia apei de umplere a cazanului trebuie 
să corespundă normelor pentru apa cazanelor 
de încălzire BV A 130/D.

10.11 Continuaţi cu lucrările de întreţinere enumerate 
la punctele 9.11 - 9.17.

BAR

Vorlauf

Rücklauf
254

1

3

TurRetur
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Închideri cu juguri şi garnituri (B245D)9
9 Închideri cu juguri şi garnituri (B245D)
pentru revizia părţii în contact cu apa şi pentru curăţarea 
cazanelor

1 Construcţia închiderilor cu jug
Închiderile cu jug sunt formate din inelul de închidere 
sudat în corpul cazanului (1), din capac (2) cu bolţuri 
filetate (3) şi piuliţe (4), dintr-unul sau două juguri (5) şi 
din garnitura elastică (6). În plus, se montează pentru 
fiecare bolţ, câte 1 şaibă  (7).
Presiunea interioară apasă capacul pe garnitură. 
Deschiderea inelelor este de formă ovală. Premiza unei 
etanşeităţi sigure este folosirea unei garnituri adecvate.
Închiderile cu jug pot fi acoperite pentru a evita pierderile 
inutile de căldură.

AAtenţie: 
Închiderile cu jug acoperite trebuiesc 
descoperite înaintea punerii în funcţiune, atunci 
când există bănuiala unei scurgeri precum şi la 
controalele făcute cu regularitate (cel târziu la 
fiecare 3 luni). După constatarea unei scurgeri, 
controalele trebuiesc făcute la intervale de timp 
mai scurte.

2 Tipuri de garnituri
Garniturile trebuie să corespundă condiţiilor de presiune 
şi temperatură ale agentului de lucru. La achiziţionarea 
garniturilor şi la montarea acestora trebuie ţinut cont de 
acest lucru; în acest scop se va consulta punctul 4 - 
Punerea în funcţiune - şi punctul 8 - Piese de schimb.

Garniturile sunt ştanţate din plăci de aproximativ 4 mm 
grosime, au suprafeţele plan-paralele şi muchii ascuţite.

Domenii de utilizare:
max. 250 °C 
max. 40 bar

3 Reguli de montare a capacului
Sistemele de închidere au fost montate în fabrică în mod 
conştiincios.
Marcajele materialului trebuie să fie amplasate ca în 
figură.

4 Punerea în funcţiune
Deoarece se folosesc garnituri care ating starea lor 
finală numai în condiţii de temperatură şi presiune, este 
neapărat necesar - în timpul pornirii cazanului, la 
începerea creşterii presiunii, atât în stare rece cât şi în 
stare caldă – să se strângă permanent piuliţele (4) 
pentru a menţine apăsarea pe suprafaţă. Decisivă 
pentru etanşeitatea ulterioară este strângerea repetată 
din timpul fazei de încălzire.

În timpul pornirii, respectiv în timpul probei cu apă rece, 
se poate ajunge la scăpări minore. Etanşeitatea 
definitivă este atinsă - cu respectarea punctelor de mai 
sus - după prima atingere a temperaturii de lucru.

După deschidere este nevoie de montarea unei 
garnituri noi.

5 Întreţinerea
După punerea corectă în funcţiune, sistemele de 
închidere trebuie să fie permanent etanşe. Dacă se 
constată umflături sau neetanşeităţi ulterioare la 
închideri, acestea se datorează strângerii insuficiente 
din timpul punerii în funcţiune; în acest caz trebuie 
înlocuită garnitura. În rest, în timpul controalelor de 
întreţinere, se va urmări poziţia corectă a sistemului de 
închidere.
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Închideri cu juguri şi garnituri (B245D) 9
6 Înlocuirea garniturilor
Înaintea deschiderii sistemelor de închidere se va 
controla dacă s-a scos de sub presiune cazanul şi dacă 
a fost complet golit. După scoaterea capacului, 
suprafeţele de etanşare (2) ale acestuia precum şi inelul 
de închidere (1) se vor curăţa cu un şabăr.  Şlefuirea şi 
curăţarea cu şabărul se vor face pe direcţia 
circumferinţei. Înaintea montării unei garnituri noi, 
suprafeţele de etanşare ale capacului şi inelului trebuie 
să fie lipsite de orice impurităţi iar metalul trebuie curăţat 
până la luciu. Sistemele de închidere (capac şi inel!) cu 
suprafeţe de etanşare defectuoase trebuiesc înlocuite.

Capacul cu garnitura se introduc în inelul de închidere 
şi, după aplicarea jugurilor, se strâng uşor.  În 
continuare se controlează ca între capacul (2) şi inelul 
(1) să existe un spaţiu uniform şi centrat. Capacul (2) şi 
inelul de închidere (1) nu trebuie să se înţepenească 
deoarece, în caz contrar, nu se va mai realiza 
etanşarea!

Strângerea piuliţelor (4) se va face manual, cu cheia 
inelară (fără prelungitor!), aplicând un lubrifiant pe filet, 
între piuliţă şi şaibă. (În acest caz este indicată folosirea 
unui lubrifiant cu sulfit de molibden (de ex. B. 312 R 
"Gleitlack" sau "G-Rapid-Plus").

La folosirea unei chei dinamometrice, şuruburile de 
fixare ale orificiilor de revizie se vor strânge după cum 
urmează:
100 x 150 cu M16: 100 Nm
115 x 165 cu M20: 180 Nm
220 x 320 cu M24: 300 Nm
300 x 400 cu M24: 300 Nm
320 x 420 cu M24: 300 Nm

Momentele de strângere pentru şuruburi sunt mai mari, 
însă aplicarea acestora ar deplasa jugurile pe tălpi. 

În continuare se va proceda ca la punctul 4 - Punerea în 
funcţiune.

7 Avertizări asupra pericolelor 
Recomandăm insistent ca înlocuirea să fie efectuată 
de către un service autorizat.

APericol:  
Un interstiţiu prea mare între gâtul capacului şi 
inel poate duce la alunecarea  garniturii în caz 
de suprapresiune.   În consecinţă, agentul 
fierbinte poate scăpa în afară producând arsuri 
grave.  Neetanşeităţile din timpul încălzirii, care 
nu pot fi remediate prin strângere, indică o 
poziţie incorectă a capacului şi a garniturii. În 
timpul strângerilor repetate nu este permisă 
staţionarea în faţa sau deasupra închiderii, ci cât 
mai mult în lateral! 
În astfel de cazuri, forţarea strângerii poate duce 
la alunecarea garniturii. Asemenea cazane 
trebuiesc depresurizate imediat, trebuiesc 
verificate cotele sistemelor de închidere şi ale 
garniturilor şi, apoi, trebuiesc etanşate din nou.

AAtenţie:
Nu se vor folosi paste de etanşare suplimentare 
sau alte mijloace de separare. Acestea ar putea 
duce la alunecarea garniturilor în timpul 
strângerii sau sub presiune.
Se controlează ca garniturile să corespundă 
calitativ (vezi punctul 2 “Tipuri de garnituri”) să 
corespundă dimensional capacului şi să nu 
prezinte defecte.
Garniturile la care, în timpul folosirii, au fost 
constatate scăpări se vor înlocui imediat. În caz 
contrar garnitura poate ceda brusc.

8 Piese de schimb
La comandarea garniturilor de schimb, respectaţi 
indicaţiile de pe foaia de gardă a acestor instrucţiuni de 
exploatare.

Întrucât este vorba de garnituri speciale, nu se pot folosi 
garniturile comercializate în mod uzual. Garniturile de 
schimb se vor păstra într-un loc uscat şi răcoros, la 
întuneric şi în poziţie plană.
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Element intermediar al turului10
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10 Element intermediar al turului
cu armături şi ştuţ de racordare
Subansamblu de securitate, conform  DIN 4751/2 pentru 
instalaţii închise de producere a căldurii cu o 
temperatură a turului de maxim120°C.

Cote de gabarit şi de montaj 
Codul produsului 02-237-277x

40.1 Siguranţa pentru lipsa apei  (R 1") 2)

40.2 Punct pentru măsurătoare de control
40.3 Ştuţ cu mufă pentru sonda Pt100 (R 1/2" x 120 

lung) (numai pentru reglajul modulat al 
arzătorului)

40.4 Ştuţ cu mufă pentru ţeava manostatului.
40.5 Robinet de închidere (DN10 PN40)

40.6 Ţeavă de manostat pentru manometru,
Limitator de presiunemax., racord de rezervă

40.7 Manometru cu robinet de închidere pentru control 
(R 1/2")

40.8 Limitator de presiune max.
40.9 Racord de rezervă (R 1/2")
40.10  Robinet de închidere (R 3/8") pentru instalaţia de 

control şi umplere

Indicaţii:
1) Variantă de execuţie pentru racorduri cu flanşă: 

Pentru presiuni de lucru ≤ 10 bar  -  DIN 2633 PN16.
Pentru presiuni mai mari, la solicitare.

2) Caracteristici de exploatare pentru sistemul de securitate 
împotriva lipsei apei:
Suprapresiunea de lucru: max.   10 bar
Temperatura de lucru: max. 120°C

Element intermediar al 
turului

Diametrul 
nominal
B1 1)

Diametrul exterior 
al ţevii B2 [mm]

B3
[mm]

Volum
[l]

Greutatea de livrare
[kg]

VZ 32 32 60,3 340 1,1 16

VZ 40 40 60,3 340 1,1 16

VZ 50 50 60,3 340 1,1 17

VZ 65 65 76,1 350 1,9 19

VZ 80 80 88,9 360 2,7 21

VZ 100 100 114,3 370 4,5 27

VZ 125 125 139,7 390 7,0 33

VZ 150 150 168,3 400 10,0 39

VZ 200 200 219,1 430 18,5 45

VZ 250 250 273,0 450 28,5 66

VZ 300 300 323,9 500 50,0 91

VZ 350 350 355,6 500 50,0 91
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Panoul cu instrumente 11
11 Panoul cu instrumente

51.1 Afişaj digital al temperaturii (0 - 300 °C)
51.2 Termostate
51.3 Comutator  TÜV (pentru controlul limitării)

51.4 Tastatură pentru reglarea limitelor de
temperatură 

51.5 Diode luminescente (afişajul temperaturii actuale) 

Indicaţii:
- Afişajul digital indică temperatura turului, returului şi pe cea a gazelor arse (afişaj de 20 mm).
- Afişaj cu comutare în intervale, cu semnalizare prin diode luminescente pentru reprezentarea temperaturii măsurate în momentul respectiv 

respectiv.
- Există şi posibilitatea afişării unei singure temperaturi (setarea se face prin intermediul tastaturii). Toleranţa de măsurare este de  +/- 2°C.
- Măsurarea temperaturii turului şi returului se face cu sonde de contact Pt1000 iar cea a gazelor arse cu sondă de imersie.
- Prin intermediu tastaturii se poate introduce o valoare limită pentru fiecare din cele trei temperaturi. Atingerea valorii limită este semnalizată prin 

aprinderea cu intermitenţă a diodei luminescente. Prin intermediul celor trei contacte fără potenţial se poate realiza o ieşire de semnal a celor trei 
valori limită.
Transmiterea la distanţa a valorilor celor trei temperaturi este posibilă prin intermediul celor trei ieşiri de 4-20 mA.

350

15
0

TÜVTÜV

2
0
0

2
6
5

Regler Stufe 3
regulator step 3

Regler Stufe 2
regulator step 2

Wächter max.
controller max.

Begr. entriegeln
limiter reset

+

51.3 51.2

51.1 51.551.4

C80

Amplasarea termostatelor

Tip

Temperatura 
maximă a 
termostatelor 
[°C]

Reglajul arzătorului Regulator
treapta a 3-a

Regulator
treapta a 2-a

Supraveghetor
max.

Limitator

IK A -- --

IK B - 100 0 - 100 în 2-trepte o o o

IK B - 120 0 - 120 o o o

IK C - 100 0 - 100 cu modulare o o

IK C - 120 0 - 120 o o

IK D - 100 0 - 100 în 3-trepte o o o o

IK D - 120 0 - 120 o o o o
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