
 
 

Ochrona skraplacza turbiny przed osadami mineralnymi i biologicznymi 

 

 System uzdatniania wody chłodniczej w elektrowni Nazarovo GRES (Nazarovskaya GRES - Jenisej TGC  "TGC-

13").  

  

 

Cel instalacji 

 
Ochrona przed zanieczyszczeniami kondensatorów pary oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych.  

Na wewnętrznych powierzchniach układu chłodzenia, zwłaszcza na kondensatorach pary,  tworzyły się osady 

biologiczne które, zmniejszały wydajność wymiany ciepła, co prowadziło do zwiększenia zużycia paliwa. Ponadto 

układ chłodzenia poddawany był okresowym zabiegom czyszczenia, co wiązało się z kosztami i zmniejszeniem 

żywotności urządzeń    

Wybór technologii 

 
Po analizie dostępnych metod zapobiegania i usuwania zanieczyszczeń biologicznych została wybrana 

technologia Hydropath. Ta metoda ochrony instalacji wodnych przed osadami biologicznymi charakteryzuje się 

wysoką wydajnością, niezawodnością a co najważniejsze można ja stosować w otwartych układach chłodzenia 

gdyż jest bezpieczna dla środowiska. W obiekcie zostały zainstalowane cztery urządzenia HydroFLOW 

AquaKLEAR P56" CUSTOM, zaprojektowane na rury o średnicy do 142 cm z przeznaczeniem do ochrony przed 

osadami mineralnymi i organicznymi. 

 

  

V. Suworow, dyrektor Gidroflou, w momencie uruchomienia instalacji 



 
 
Uruchomienie nowej instalacji nastąpiło 01 marca 2012 roku.  

 

W tym obiekcie jako pierwszym w Rosji zainstalowano urządzenie HydroFLOW wieloprocesorowe. Tego typu 

urządzenia są przeznaczone do instalacji na rurach o dużych średnicach. W obiekcie Nazarovo GRES średnica 

rur wynosi 1420 mm. Urządzenia HydroFLOW CUSTOM mogą być instalowane na rury o średnicy do 3000 mm. 

Według producenta firmy Hydropath Technology Limited z Wielkiej Brytanii, urządzenia wieloprocesorowe, mają 

znacznie większą wydajność niż stosowane do mniejszych instalacji urządzenia jednoprocesorowe. 

Po zainstalowaniu urządzeń na podstawie odczytu danych stwierdzono, że kondensatory działają poprawnie. 

Temperatura stale utrzymuje się na poziomie jaki uzyskano po wykonywaniu czyszczenia mechanicznego. 

Z uwagi na nadejście sezonu letniego zatrzymano i pozostawiono w rezerwie (15.05.2012 r)  jednostkę No2. 

Korzystając z okazji została przeprowadzona inspekcja otwartych kondensatorów pary. Stwierdzono, że rury 

skraplacza są czyste. W niektórych miejscach dna sitowego, występowały osady organiczne widoczne na zdjęciu 

nr 1 jako pajęczyna.  

 

  

Zdjęcie nr 1. Dno sitowe z  miejscowymi osadami 

 

Według oceny, zastępcy kierownika zespołu produkcyjnego No 2. (kocioł - turbina), który osobiście nadzorował 

inspekcję, ujawnione zanieczyszczenia były miękkie, śliskie i łatwe do usunięcia strumieniem wody.  Pomimo tego, 

że były one łatwe do usunięcia nie przeprowadzono czyszczenia. Kondensator zamknięto i pozostawiono w 

rezerwie. 

Okres wiosenny pracy instalacji związany jest, z wzmożonym narastaniem organizmów. Podobnie jak w okresie 

letnim pojawia się kwitnienie wody zasilającej układ chłodzenia. W czerwcu 2012 roku temperatury wody w rzece 

Chułym osiągają poziom +24 C, co przyczynia się do bardzo dużego wzrostu mikroorganizmów. 

 

  

Zdjęcie nr 2. Zbliżenie  widoku dna sitowego 

 

Podczas planowanego przestoju w dniu 03.07.2012 roku, ponownie otwarto kondensator. Stwierdzono, że dno 

sitowe jest pokryte galaretowatym śluzem  w kolorze brązowym. Osad po wysuszeniu widoczny na zdjęciu nr 3.  



 
 

 

 
Zdjęcie nr 3. Wysuszone osady biologiczne 

 

W celu oszacowania ilości zanieczyszczeń w rurach przepłukano jedną z rur zdjęcie nr 4. Po 7-10 sekundach 

płukania woda stała się mniej mętna, a po 25-30 sekundach była zupełnie klarowna. Zdecydowano że płukanie 

wodą wszystkich rur, będzie kontynuowane. Przy osiągnięciu zupełnie czystych powierzchni wymiany ciepła 

zostanie oszacowana zmiana temperatur pracy  "czystego kondensatora".   

 

  

Zdjęcie nr 4.  Płukanie zanieczyszczeń z jednej z rur 

 

 

Efekty 

 
Zastosowanie urządzeń HydroFLOW, zmniejszyło zużycie paliwa, ograniczono przestoje związane 

z czyszczeniem kondensatora i czasem przeznaczanym na czyszczenie. Zmniejszono zużycie energii 

elektrycznej na potrzeby własne co związane jest ze zmniejszeniem obciążenia pomp.  

Na podstawie materiałów ze strony: www.h-flow.ru 

 


