
 

 

GREEN BWT 
КОМБИНИРАН ПРОДУКТ ЗА 
ОБРАБОТКА НА КОТЕЛНА ВОДА  
 
Приложение: 
Химическата обработка на водата в 
огнетръбните и водотръбните котли е 
много важен процес за правилната 
експлоатация и доброто техническо 
състояние на котлите. Целта на 
обработката на котелната вода е 
предотвратяване образуването на котлен 
камък, магнезиев карбонат, отделянето 
на газове, както и понижаване нивото на 
pH във водата: 
- образуването на котлен камък 
увеличава разхода на  гориво при 
работата на котела, поради намаляване 
на топлообмена;  
- образуването на котлен камък в котела 
може да предизвика и сериозни повреди;  
- химична и киселинна корозия. 
Водата е в контакт с подгряващите 
повърхности на котела, газопламъчни и 
водни тръби, икономайзери, събиратели 
за гореща вода, захранващи помпи във 
водния цикъл; прегреватели, горивни, 
маслени и водни подгреватели, 
отоплителни серпентини в горивни 
танкове и други. По този начин цялото 
оборудване в парната  и отоплителните 
системи е изложено на риск от корозия. 
GREEN BWT е алкален препарат за 
третиране на котелни води и съдържа 
корозионни инхибитори и регулатори на 
котления камък. 
GREEN BWT осигурява лесно отделяне и 
изхвърляне на магнезиеви и калциеви 
соли, като ги превръща в незалепваща 
утайка. Препаратът поддържа 
необходимото ниво на алкалност  и pH, 
има и инхибиращ ефект срещу  
корозията.  
Качества и ползи: 
Спестява гориво и удължава 
сервизния цикъл на котела: С 
нарушаване на топлообмена, се 
увеличава количеството гориво 
необходимо за образуването на единица 
пара, което увеличава разхода на гориво 
на котела.  

GREEN BWT 
COMBINED BOILER WATER 
TREATMENT PRODUCT 
 
Area of Use: 
Water in the closed circuits of flame and 
water-pipe boilers or, which is added due to 
losses in closed circuits, is the integral part 
of the system. However, the following 
negative situations may occur due to 
calcium, magnesium carbonates and 
dissolved gas as well as low pH level in 
water: 
- Scab formation that increases fuel use 
required for unit vapor generation by 
diminishing heat transfer 
- Formation of boiler scales which may 
cause severe damages 
- Caustic and acidic corrosion 
Water is in contact with boiler heating 
surfaces, flame and water pipes, 
economizers, hot well, feed pumps and 
deaerators in water circuit; super heaters, 
fuel, oil and water heaters equipped in 
steam circuit, serpentines equipped in tanks 
and steam traps in steam circuit. Thus, all 
the equipment is exposed to risk of scab 
and corrosion. 
GREEN BWT is a boiler water treatment 
product featuring alkaline and contains 
corrosion and scab inhibitors, mud 
regulators and oxygen binding ingredients. 
GREEN BWT ensures an easy blow-down 
of magnesium and calcium salts, by 
enabling them to precipitate as non-
adhesive mud. The product maintains 
proper alkalinity level and pH level, as an 
inhibiting effect of corrosion. 
 
Use Qualities and Benefits: 
Saves up fuel and extends broiler’s 
lifecycle: With scabs reducing heat transfer, 
a greater amount of fuel is consumed for 
unit vapor generation, which also causes 
boiler to consume more energy GREEN 
BWT prevents scab formation and ensures 
saving up energy as well as expands stand-
by period of broiler, which avoids wear and 
tear of the broiler. 
 
 



 

 

GREEN BWT предотвратява 
образуването на котлен камък и 
осигурява намаляване разхода на гориво, 
както и увеличава сервизния цикъл на 
експлоатация на котела.  
Намалява разходите и увеличава 
живота на котела: Корозията води до 
износване на  металните повърхности. 
Износването на нагреватели и 
серпентини, причинено от корозия, 
създава сериозен риск от попадане на 
гориво в котелната вода, което е 
съпроводено с големи разходи свързани 
с почистването му. Употребата на 
GREEN BWT предотвратява корозията и 
спестява разходи, като в същото време 
удължава сервизния цикъл на котела и 
на всички други елементи от парната и 
отоплителна системи.  
 
Употреба: 
Периода на употреба и дозирането на 
GREEN BWT се определят на базата на 
резултати от тестове на котелната вода. 
Тестването на котелната вода се 
извършва чрез комбинирани тестови 
комплекти на AYT MARINE CHEMICALS. 
  
Препоръчителни ограничения:  
P-алкалност: 100-300 ppm CaCO3 pH 
ниво на кондензатната система: 8,5-9 
Хлориди:  максимум 200 ppm Cl 
 
Дозиране: 
Първоначална доза: 4,6 лтр/тон 
Всеки 1,15 лтр BWT в 1 тон вода 
увеличава P-алкалността до 50 ppm. 
Количеството на препарата, определено 
от резултатите от теста се дозира чрез: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reduces costs and extends boiler life: 
Corrosion causes holes in metal surfaces. 
Holes caused by corrosion in heaters and 
serpentines, in particular, lead to serious 
risks such as fuel or oil leakage to the boiler. 
These situations require high cost cleaning 
applications. Use of GREEN BWT avoids 
corrosion and saves up costs plus extends 
life cycles of boiler and all other circuit 
elements. 
 
 
 
Usage: 
Use period and dosing of GREEN BWT 
POWDER are determined depending on the 
test result of the sample taken from the 
system. Tests on systems, in which GREEN 
BWT POWDER is applied, are performed 
with AYT MARINE CHEMICALS combined 
product test kit.  
 
Recommended Limits: 
P-Alkalinity: 100-300 ppm CaCO3 
pH level for condensation turn-back line: 
8,5-9 
Chloride: Max.200 ppm Cl 
 
Dosing: 
Initial dosing: 4,6 lt/ton 
Each 1,15 lt BWT dosing for 1 ton water 
increases P-alkalinity value up to 50 ppm. 
The product amount, set out by test results, 
is dosed via: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- Допълнителен резервоар монтиран към 
смукателния тръбопровод на 
захранващата помпа  
-Дозираща помпа монтирана към 
смукателния тръбопровод на 
захранващата помпа  
При използване на дозираща помпа, 
трябва да обсъдим техническата  
информация относно:   
- Циркулационен поток и налягане 
- Диаметър на циркулацията 
- Материал на тръбите 
Горепосочените ограничения са 
препоръчителни. Съветваме Ви да 
използвате ръководството за 
употреба, предоставено от фирмата 
производител заедно с котела. 
 
Мерки за безопасност: 
Не поглъщайте препарата. Ако това се 
случи, консултирайте се с лекар. 
Избягвайте контакт с кожата и очите. При 
попадане върху кожата, измийте с вода и 
сапун. При попадане в очите, изплакнете 
с вода. Консултирайте се с лекар ако е 
необходимо. 
 
Опаковка: Пластмасови варели от 25 и 
210 лтр 
 
Външен вид : Безцветна течност 
 
Специфично тегло : 1,0 g/cm3 ( при 20 
ºC ) 
 
pH:  11-12 
 
Точка на възпламеняване : - 
 
Корозионен ефект : Не прилагайте 
върху алуминий, цинк или сплави. 
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- A chemical by-pass pot feeder equipped 
along feed pump suction line 
- A dosing pump equipped along feed or 
condensation line. 
For dosing pump supply, we need to consult 
your technical information on 
- Circuit pressure and flow 
- Circuit diameter 
- Pipe materials 
 
The above limits are recommended 
figures. It is advisable to use the limits 
set out in user manuals, provided by 
manufacturer firms with boilers, if 
applicable. 
 
 
Safety Measures : 
Under no circumstances should it be 
swallowed. In case of ingestion, consult a 
doctor. Do not bring into contact with skin. In 
case of exposure wash your skin with water 
and soap. In case of contact with eye, rinse 
with water. Consult a doctor if necessary. 
 
 
Package: Plastic barrels of 25 and 210 
liters. 
 
Appearance:  Colorless liquid 
 
Specific Weight:  1,0 g/cm3 ( at 20 ºC ) 
 
pH:  11-12 
 
Flashing Point:  - 
 
Corrosive Effect:  Don’t apply on aluminum, 
zinc or alloys. 
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