
 

 

GREEN OC 
ПРЕПАРАТ ЗА КОНТРОЛ НА 
КИСЛОРОДА ВЪВ ВОДАТА НА 
КОТЛИТЕ  
 
Приложение: 
Водата в затворената система на 
пламъчни и водотръбни котли или тази, 
която се добавя, е неразделна част от 
системата.  Кислородът, който се 
съдържа в нея предизвиква кислородна 
корозия. Това води до намаляване 
дебелината на ламарината на 
паросборника на котела, което води до 
редуциране работното му налягане.  
Част от кислорода и други отделни 
газове механично се извличат от 
обезвъздушаващите устройства,  
монтирани в захранващите тръбопроводи 
на котлите. За съжаление те не са в 
състояние да отделят напълно газовете 
от системата.  
Green OC реагира с кислорода и 
отделените газове във водата, дори и 
при много ниска температура, и 
осигурява пълно обезвъздушаване.  
Използването на Green OC е от 
съществено значение за избягване на 
кислородна корозия, за котли без 
поднагреватели на захранващата вода 
или деаератори в захранващите 
тръбопроводи.   
Предотвратявайки корозията в парните 
котли и тръбопроводите на техните 
системи, Green OC елиминира 
второстепенните разходи.   
Ползи и качества: 
� Увеличава жизнения цикъл на котела, 

като защитава металните 
повърхности  

� Поддържа алкалното ниво в 
бойлерната вода  

� Не оставя утайка, тъй като не е на 
минерална основа  

� Не увеличава проводимостта 
� Спестява вода и не изисква 

продухване  
Употреба: 
Green OC може да се използва заедно с 
продукти на AYT MARINE CHEMICALS за 
третиране на вода. Дозировката на Green  

GREEN OC 
BOILER WATER OXYGEN CONTROL 
 
 
 
Area of Use: 
Water in closed circuits of flame and water-
pipe boilers or added due to losses is the 
integral part of the system. Yet the oxygen it 
contains causes oxygen corrosion and 
pitting due to some chemical reactions such 
as hydrogen-ion theory or different 
ventilation which leads to reduced sheet 
thickness of boiler, while decreasing its 
compressive strength against operating 
pressure. 
Part of oxygen and other dissolved gases 
are mechanically extracted by deaerators 
equipped in feed circuits of boilers. 
However, they are not able to wholly remove 
these from the system. Green OC reacts 
with oxygen and dissolved gases in water, 
even at very low temperatures, and ensures 
a full deaeration. Green OC use is essential 
in order to avoid corrosion due to oxygen 
and dissolved gases for boilers without 
heater or deaerator in feed-water circuits. 
By avoiding corrosion in boilers and along 
steam lines, Green OC eliminates 
inessential costs. 
 
 
 
 
 
 
Use Qualities and Benefits: 
� Extends lifecycle of boiler by protecting 

metal surfaces 
� Maintains alkaline level in boiler water 
� Doesn’t leave deposits as it is not 

mineral-based 
� Doesn’t increase conductibility 
� Saves up water as it doesn’t require 

blow-down 
Usage: 
Green OC can be used together with AYT 
MARINE CHEMICALS coordinated boiler 
water treatment products or with other 
combined products of us. Dosing of Green 
OC varies depending on oxygen amount in  



 

 

OC варира в зависимост от количеството 
кислород в котелната вода. Обикновено 
10 ppm от препарата е достатъчно 
количество за премахване на 1 ppm 
кислород. Необходимия сулфатен резерв 
е 20-50 ppm за бойлери с налягане до 32 
bars и 10-15 ppm за бойлери с по-високи 
нива на налягане. 
Дневна доза: 1-5 l/ton 
Green OC се дозира чрез: 
� Допълнителен захранващ резервоар 

монтиран на смукателния тръбопровод 
на питателната помпа   

� Дозираща помпа монтирана на  
кондензатния или захранващ 
тръбопровод  

� При поръчка на дозираща помпа е 
необходимо да се обсъди 
техническата информация относно  
- Циркулационно налягане и поток 
- Диаметър на тръбопроводите 
- Материал на тръбопроводите 

Горепосочените ограничения са 
препоръчителни. Съветваме Ви да 
спазвате инструкциите в ръководството 
за употреба, предоставено от фирмата 
производител на котела.  
 
Мерки за безопасност: 
Препарата не трябва да се поглъща. Ако 
това се случи, консултирайте се с лекар. 
Да се избягва контакт с кожата. 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 liters. 
Външен вид : Безцветна течност 
Специфично тегло : 1,15 – 1,20 g/cm3 ( 
при 20 ºC ) 
pH:  12 
Точка на възпламеняване : 
Корозионен ефект : Да не се прилага 
върху цинк, алуминий или сплави  

 
 
 
 
 

boiler water. 10 ppm Green OC is generally 
needed to remove 1ppm oxygen. Necessary 
sulfite reserve is 20-50 ppm with boilers 
performing up to 32 bars and 10-15 ppm 
with boilers with higher pressure levels. 
Daily dosing: 1-5 l/ton 
Green OC is dosed via: 
� 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:  1,15 – 1,20 g/cm3 ( at 20 
ºC ) 
pH:  12 
Flashing Point:  
Corrosive Effect: Don’t  apply on 
aluminum, zinc or alloys. 
 
 
 
 
 


