
 
 

Zabezpieczenie kondensatora pary (skraplacza) w elektrociepłowni 
przed osadami biologicznymi i mineralnymi 

 

Osady nieorganiczne i organiczne  na powierzchniach wymiany ciepła powodują spadek  

wydajności wymiany ciepła. Może to mieć wpływ na sprawność procesów, wzrost zużycia 

energii oraz powstawanie zjawisk powodujących zmniejszenie trwałości instalacji i urządzeń.  

Poniżej opisujemy przypadek związany z blokiem energetycznym a dokładniej ze spadkiem 

wydajności kondensatora pary.   

 

 

Tablica na hali turbin elektrociepłowni 

”0,1%  spadku próżni spowoduje straty przekraczające wartość 1800 ton węgla na rok” 

Ilości wody, które są wykorzystywane do chłodzenia kondensatorów w elektrowniach 

i elektrociepłowniach, są ogromne. Użycie środków chemicznych w celu zapobiegania 

powstawaniu osadów mineralnych oraz biofilmu, ze względu na otwarty układ chłodzenia jest 

problematyczne i w większości przypadków niedopuszczalne ze względu na ochronę 

środowiska. 

Dlatego woda, będąca czynnikiem chłodzącym  w urządzeniach energetycznych typu 



 
 

kondensatory, zazwyczaj dostarczana jest bez wstępnego przygotowania. Jedynie w 

układach zamkniętych  wyposażonych w chłodnie kominowe lub wieże chłodnicze istnieje 

możliwość uzdatniania wody przy pomocy środków chemicznych ale jest to bardzo 

kosztowne ze względu na ilości wody jakie muszą być poddawane uzdatnianiu i 

kondycjonowaniu. Pojawia się również problem wzmożonej korozji materiałów ze względu na 

zastosowane agresywne środki chemiczne  

W momencie, gdy na wewnętrznych powierzchniach wymiany ciepła powstaje  «krytyczny» 

poziom zanieczyszczeń, urządzenia są wyłączane z ruchu i poddawane czyszczeniu 

chemicznemu lub demontażowi i czyszczeniu mechanicznemu. 

Czyszczenie powierzchni wymiany ciepła z osadów wymaga znacznych nakładów 

finansowych. Przebiega zazwyczaj przy wyłączonych z ruchu urządzeniach, co również 

generuje straty postojowe. Ponadto, częste procesy czyszczenia chemicznego i 

mechanicznego, prowadzą do szybszego zużycia urządzeń i degradacji materiałów. 

W wielu przypadkach, zapobieganie wzrostowi zanieczyszczeń biologicznych w układach 

chłodzenia, może być przeprowadzone przy pomocy urządzenia HydroFLOW firmy 

Hydropath Technology Ltd. 

Urządzenie HydroFLOW  i zastosowana w nim technologia Hydropath przyczynia się do 

zapobiegania powstawaniu twardy osadów mineralnych , osadów biologicznych i rozwoju 

mikroorganizmów.  Technologia ta poprawia flokulację zanieczyszczeń i ogranicza 

korozyjność instalacji. Dodatkową zaletą tej technologii jest skuteczne usuwanie już 

istniejących osadów zarówno kamienia kotłowego jak i osadów biofilmu z instalacji wodnych.  

Urządzenie HydroFLOW eliminuje wiele typów mikroorganizmów w tym bakterie, grzyby i 

glony zawieszone w wodzie która przepływa przez miejsce montażu urządzenia. 

Technologia jest bezpieczna dla środowiska ogranicza zużycie środków chemicznych, nie 

wymaga specjalnych procedur instalacyjnych i serwisowania. 

W dalszej części przedstawiamy studium przypadku, w którym technologia Hydropath 

została zastosowana w elektrociepłowni w celu zabezpieczenia kondensatorów pary 

przed zanieczyszczeniami biologicznymi. 

 

 

 

 



 
 

Elektrociepłownia Barnaul produkuje energię elektryczną oraz cieplną, która jest używana do 

zasilania systemów centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych i użyteczności 

publicznej 

Wytwarzana energia elektryczna wynosi 430 MW a moc cieplna 1460 Gkcal/h. 

 

 

 

foto: www.amic.ru Elektrociepłownia Barnaul 

 

Problem dotyczył kondensatora pary typu 80KCS-1 o powierzchni głównej matrycy 

chłodzenia  F = 2345 m2 i powierzchni matrycy dodatkowej  F = 655 m2. Średnica rur obiegu 

wody chłodzącej wewnątrz kondensatora wynosi 25 mm ( rury wykonane są z mosiądzu). 

W trakcie eksploatacji pojawiały się zanieczyszczenia biologiczne, muły i osady błotne, 

(źródło wody - rzeka) oraz nieorganiczne  mineralne osady, tworzące się na powierzchni 

wewnętrznej rur skraplacza. 

W celu zabezpieczenia skraplacza zaproponowano zastosowanie urządzeń HydroFLOW 

AquaKLEAR CUSTOM P40” w ilości  2 szt., które zamontowano na rury o średnicy 1000 mm 

każda. 

http://www.amic.ru/


 
 

 

Na schemacie przedstawiono miejsce montażu urządzeń na kondensatorze pary Nr 1. 

Zastosowano dwa urządzenia HydroFLOW AquaKLEAR  ze względu na konieczność objęcia 

działaniem sygnału emitowanego przez urządzenia wszystkich rur skraplacza zarówno od 

strony zasilania jak i powrotu. Dodatkowo, drugie urządzenie pozwoliło rozwiązać problem 

pętli elektrycznych występujących w kondensatorze, które mogły zmniejszyć efektywność 

.  

Kondensator z zamontowanym HydroFLOW AquaKLEAR, lipiec 2011 



 
 

 

Kondensator, lipiec 2011 r. Na tym kondensatorze nie zamontowano AquaKLEAR. 

Widoczne są osady biologiczne w postaci śliskiego zielono brunatnego osadu. 

   

 

Miejsca montażu HydroFLOW AquaKLEAR P 40" 



 
 

 

 

Rurociągi były połączone rurą która tworzyła pętlę elektryczną i wymagała usunięcia.  

W przypadku instalacji przemysłowych problem pętli elektrycznych jest jednym z elementów 

pogarszających skuteczność działania urządzeń z technologią Hydropath. Z tego względu  

w trakcie montażu i po montażu sprawdzana jest możliwość wystąpienia pętli elektrycznej ( 

pomiar sygnału oscyloskopem) i podejmowane są ewentualne działania eliminujące ten 

problem.  

 



 
 

 

 

Zdjęcie przedstawia miejsce montażu urządzenia na rurze pionowej. 

  

 

 



 
 

Wnioski 

Przeprowadzono badania  przed montażem urządzeń (listopad 2010) w trakcie użytkowania  

oraz badania końcowe w lipcu 2011 r. Monitorowanie temperatur wskazało na pozytywny 

trend zmniejszający różnice temperatur czynnika chłodzącego i schładzanego na 

skutek oczyszczenia powierzchni skraplacza. Wyniki oględzin pokazały wyraźny spadek 

bio-zanieczyszczeń, mułów. Odnotowano w skraplaczu brak rur o 100% 

zablokowanym przepływie. 

Na podstawie badań mikrobiologicznych wody stwierdzono, że instalacja urządzenia 

HydroFLOW AquaKLEAR hamuje rozwój biologiczny w wymiarze: 

 bakterie Coli ogółem > 3,3 razy; 

 całkowita liczba Coliphages  2 razy; 

 Clostridia > 90 razy 

 

Instalacja HydroFLOW AquaKLEAR wykazała znaczne zmniejszenie ilość bio 

zanieczyszczeń, ograniczyła rozrost glonów i innych mikroorganizmów w wymiennikach 

ciepła. 

Uzyskano następujące korzyści: 

 poprawę efektów wymiany ciepła wskutek trwałego usunięcia osadów  

 zwiększenie pewności ruchowej urządzeń 

 wyeliminowanie procesów korozyjnych i erozyjnych związanych z bio-osadami 

 brak konieczności czyszczenia chemicznego  

 zmniejszenie oporów przepływu 

 spadek zużycia energii przez pompy obiegowe 
 


