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Technologia chemicznego czyszczenia pianą aktywną 
jako alternatywa dla chemicznego czyszczenia 
roztworami, czyszczenia hydrodynamicznego 
oraz czyszczenia nabojami skrobiącymi
Technology of active foam chemical cleaning as an alternative  
to chemical solutions cleaning, hydrodynamic cleaning and cleaning 
with the use of metal scraper bullets

Osadzanie się cząstek zanieczyszczeń z czynnika chłodzącego w kondensatorach turbinowych oraz innych wymiennikach ciepła jest główną przyczyną 
zmniejszenia sprawności wymiany ciepła, jak również może być przyczyną problemów eksploatacyjnych, związanych z procesami korozyjnymi, 
zachodzącymi pod powierzchnią osadów. Stopniowy wzrost zanieczyszczenia powierzchni osadami, w krytycznych przypadkach prowadzący 
do całkowitego zatkania się rur wymiennika, oprócz efektu izolacyjnego utrudniającego wymianę ciepła, prowadzi do znaczącego wzrostu oporów 
przepływu i związanych z tym strat energetycznych na przesyle czynnika chłodzącego. Dla bardzo dużych wymienników ciepła, jakimi są m.in. skraplacze 
turbinowe bloków energetycznych, straty związane z obecnością ponadnormatywnej ilości osadów eksploatacyjnych na powierzchniach wymiany ciepła 
w bardzo znaczący sposób wpływają na ogólną sprawność wytwarzania energii. Stąd konieczność ciągłego utrzymywania właściwego stopnia czystości 
powierzchni wymiany. Istniejące technologie oczyszczania powierzchni wymiany ciepła można podzielić na realizowane w trybie on-line, jak ciągłe 
oczyszczanie rur kulkami oraz technologie oczyszczania stosowane w okresach postojów remontowych. Każda z tych technologii, oprócz oczywistych 
zalet, ma charakterystyczne ograniczenia. Poszukiwanie nowych technologii opartych na bardziej ekonomicznych i efektywniejszych rozwiązaniach jest 
kierunkiem działań wartym uwagi.

Słowa kluczowe: wymienniki ciepła, osady eksploatacyjne, technologie oczyszczania powierzchni wymiany ciepła

Build-up of deposite from coolant impurities in turbine condensers and other heat exchangers is the main cause of reduced heat exchanging efficiency 
and can also be the reason of operational problems connected with corrosion processes occurring under the deposit layer. Gradual growth of deposit 
thickness that in critical cases may cause clogging of heat exchanger pipes, apart from insulation effect hampering the heat exchange, leads to a signifi-
cant increase of flow resistance and the accompanying energy losses in coolant transmission. And for very big heat exchangers like turbine condensors 
of power units, the losses caused by excessive amount of sediments on heat exchanging surfaces can dramatically affect the overall energy generation 
efficiency. This, in turn, results in necessity to keep the appropriate degree of exchange surfaces cleanliness. The existing technologies of cleaning heat 
exchange surfaces can be divided into the ones realized on-line like continuous ball cleaning and technologies applied during standstills. But each one 
of them has also, apart from obvious advantages, characteristic limitations. Search for new technologies based on more economic and effective solutions 
is the noteworthy course of action.

Keywords: heat exchangers, operating process deposits, technologies for cleaning of heat exchanging surfaces

Wprowadzenie

Ciągły wzrost światowego zapotrzebowania na energię 
elektryczną wiąże się z koniecznością zagwarantowania możli-
wie wysokiej sprawności wytwarzania, na którą ogromny wpływ 
mają procesy związane z wymianą ciepła w wymiennikach chło-
dzonych wodą. Tworzenie się osadów na powierzchniach wy-
miany ciepła w wymiennikach będących kluczowymi elementami 
systemu odzyskiwania ciepła odpadowego, jest głównym czyn-
nikiem rzutującym na sprawność. 

Najbardziej powszechnym medium roboczym w procesach 
opartych na wymianie ciepła jest woda. Jej główna rola to dzia-
łanie jako czynnik chłodzący, jednak jest ona również stosowana 

jako medium procesowe i jako rozpuszczalnik [2]. Wiele gałęzi 
przemysłu, a w szczególności przemysł energetyczny, wymaga 
ogromnych ilości wody do różnych procesów, dlatego lokali-
zacja zakładów jest zwykle wybierana tak, aby znajdowała się 
jak najbliżej głównych źródeł wody (takich jak rzeki, jeziora itp.). 
Woda występująca w przyrodzie zawiera zanieczyszczenia roz-
puszczone i zawieszone, które w kontakcie z materiałami kon-
strukcyjnymi urządzeń i instalacji mogą tworzyć osady i powo-
dować korozję tworzyw konstrukcyjnych. Osadotwórcze związki 
chemiczne, rozpuszczalne w wodzie w normalnych warunkach, 
mogą w określonych przypadkach, związanych z działaniem np. 
tarcia, zmiany ciśnienia lub podwyższonych temperatur, ulegać 
procesom krystalizacji, co prowadzi do tworzenia się osadów 
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powodujących wcześniej wymienione negatywne skutki [4,5,6]. 
Warstwy osadów, w których najczęściej znaczący udział mają 
węglany, siarczany oraz krzemiany wapnia, charakteryzują się 
bardzo niską przewodnością cieplną [7].

1. Inicjacja – okres, w którym nie występuje zanieczyszcze-
nie, a nowy lub świeżo wyczyszczony wymiennik cechuje 
się stałym współczynnikiem przewodzenia ciepła przez pe-
wien okres, który może trwać od paru sekund aż do paru 
dni, licząc od momentu uruchomienia [2]. Na długość cza-
su inicjacji mają wpływ głównie: temperatura, natężenie 
przepływu, rodzaj materiału urządzenia, powłoki i chropo-
watość.

2. Przenoszenie masy – podczas tego etapu cząstki stałe ule-
gają akumulacji na powierzchniach wymiany ciepła, głównie 
przez dyfuzję, jednakże proces sedymentacji oraz proces 
termoforezy (efekt Soreta) również bierą w tym udział.

3. Formacja osadu – po akumulacji zanieczyszczenie ulega 
reakcjom prowadzącym do związania się z powierzchnią 
wymiennika. Ten etap silnie zależy od wielkości współ-
czynnika dyfuzji oraz od stałej szybkości reakcji chemicznej 
między zanieczyszczeniem a materiałem konstrukcyjnym 
powierzchni wymiennika ciepła [1].

4. Erozja osadu – etap erozji zachodzi niezwłocznie po po-
wstaniu osadu na skutek sił ścinających, wynikających 
z przepływu medium procesowego. Relacja między prędko-
ścią przepływu a siłą tarcia jest wprost proporcjonalna, dla-
tego jej wzrost powoduje stopniowe usuwanie osadzonych 
zanieczyszczeń. 

5. Starzenie się osadu – związane zanieczyszczenia ulegają 
różnym procesom fizycznym oraz chemicznym, które mogą 
wzmocnić lub osłabić siłę wiążącą. 

Do procesów utrudniających późniejsze usunięcie osadów 
należą: polimeryzacja, rekrystalizacja (chemiczna) oraz odwodnie-
nie (odparowanie). Korzystnie natomiast wpływa obecność jonów 
metali na powierzchniach wymiany ciepła, która negatywnie od-
działuje na proces formacji i wiązania zanieczyszczeń biologicz-
nych, przez co ich późniejsze usunięcie staje się łatwiejsze [2].

Konwencjonalne metody czyszczenia  
w trybie of-line

Metody mechaniczne

Do najpopularniejszych metod czyszczenia mechaniczne-
go należy czyszczenie hydrodynamiczne (woda lub para) oraz 
metoda wykorzystująca naboje czyszczące. Wymienione metody 
pozwalają na usunięcie bardzo opornych osadów, dzięki zasto-
sowaniu odpowiednio wysokiego ciśnienia wody, wysokich tem-
peratur lub dobrania odpowiednich naboi. 

W tabelach 2 oraz 3 zestawiono zalety oraz wady mecha-
nicznych metod czyszczenia.

Chemiczne czyszczenie przy użyciu roztworów ciekłych

Tradycyjne metody chemicznego czyszczenia skraplaczy 
polegają na cyrkulacji ciekłych chemikaliów odpowiednio do-
branych do rodzaju i ilości zanieczyszczenia oraz jego składu 
chemicznego. Podczas kontaktu roztworu z osadem zacho-
dzą reakcje chemiczne, w trakcie których część składników 
osadów przechodzi do roztworu w formie jonowej, pozostała 

Tabela 1
Przewodność cieplna przykładowych materiałów  

i związków chemicznych

Materiał/związek chemiczny Przewodność cieplna λ, W/moC

Miedź 350

Mosiądz 116

Stal kotłowa 45

Kamień węglanowy 0,6-6

Kamień siarczanowy 2,3

Kamień krzemianowy 0,3

Rdza	Fe2O3 1,1

Osad z rozpadu termicznego 
substancji organicznej 0,1

Mechanizm nagromadzania się osadów

W zależności od rodzaju reakcji (fizyczna lub chemiczna), 
gromadzenie się osadów może przebiegać według pięciu róż-
nych mechanizmów [2].
1. Krystalizacja – powstawanie osadu z rozpuszczonych soli 

na skutek przesycenia ich stężenia na powierzchniach wy-
miany ciepła. Przesycenie może być spowodowane nastę-
pującymi procesami:
a) zmianami temperatur prowadzącymi do osiągnięcia 

i przekroczenia górnej granicy rozpuszczalności – dla 
większości przypadków wzrost temperatury sprzyja 
wzrostowi rozpuszczalności, jednakże część związków 
charakteryzuje się odwrotną rozpuszczalnością, dla 
których relacja między rozpuszczalnością a temperatu-
rą jest odwrotnie proporcjonalna,

b) odparowaniem rozpuszczalnika (wody),
c) mieszaniem się roztworów o różnych składach che-

micznych,
d) zmianami pH mającymi wpływ na rozpuszczalność 

dwutlenku węgla,
e) krzepnięciem rozpuszczonych związków chemicznych, 

np. parafin.
2. Osadzanie – nagromadzenie się małych cząstek (mułu, 

gliny, tlenków żelaza, itp.) na powierzchniach zarówno po-
ziomych jak i pionowych oraz grawitacyjna akumulacja więk-
szych cząstek na powierzchniach poziomych.

3. Powstanie osadu drogą reakcji chemicznej – bez udzia-
łu związków zawartych w materiale wymiennika ciepła.

4. Korozja – wynik oddziaływania wody na powierzchnie wy-
miany ciepła.

5. Zanieczyszczenie biologiczne – rozwój oraz nagromadze-
nie się mikroorganizmów, a w rezultacie także i biofilmu, który 
ułatwia przyleganie zawieszonych w wodzie chłodzącej za-
nieczyszczeń do powierzchni przenoszących ciepło.

Przyrost warstwy osadów, według wymienionych mechani-
zmów, jest zwykle wieloetapowy, następujący wedle poniższego 
schematu [1,9].
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 nierozpuszczalna, w formie stałej. Metoda ta jest bardzo sku-
teczna i gwarantuje równomierne oczyszczenie wszystkich po-
wierzchni, jednakże ze względu na uwarunkowania środowisko-
we (zwłaszcza przy bardzo dużych wymiennikach ciepła, jak np. 
skraplacze turbinowe) i związane z nimi duże ilości odpadów 
poprocesowych wymagających zagospodarowania, obecnie ma 
ograniczone zastosowanie. Łączna ilość odpadów generowa-
nych w trakcie czyszczenia chemicznego stanowi 2-3-krotność 
pojemności czyszczonego urządzenia. W dobie problemów 
związanych z możliwością zagospodarowania odpadów oraz sa-
mymi kosztami zagospodarowania, zastosowanie metody może 
nie mieć uzasadnienia ekonomicznego. 

W tabeli 4 zestawiono zalety oraz wady konwencjonalnej 
metody chemicznego czyszczenia.

Chemiczne czyszczenie pianą aktywną

Technologia chemicznego czyszczenia pianą aktywną wią-
że większość zalet konwencjonalnych metod mechanicznych, 
przy ograniczeniu wad konwencjonalnego czyszczenia chemicz-
nego. Technika, choć podobna do wcześniej wymienionego kon-
wencjonalnego czyszczenia chemicznego przy użyciu ciekłych 
roztworów, różni się przede wszystkim stanem skupienia me-
dium czyszczącego, które występuje w postaci piany aktywnej. 

W skład piany aktywnej wchodzą specjalne składniki 
roztwórcze, dobrane według rodzaju i ilości występującego 
zanieczyszczenia oraz związki powierzchniowoczynne, które 
odpowiadają za parametry fizyczne piany oraz ułatwiają pro-
ces roztwarzania osadów dzięki właściwościom zwilżającym. 
Pianę do czyszczonego urządzenia wprowadza się za pomo-
cą odpowiedniego układu urządzeń, składającego się z pomp 
elektrycznych, przepływomierzy, systemu węży, złączek, ada-
pterów i zaworów. Piana, dzięki swoim unikatowym właściwo-
ściom, równomiernie rozprowadza składniki czyszczące i cał-
kowicie wypełnia czyszczoną przestrzeń dzięki odpowiednio 
dobranym przepływom, ciśnieniom oraz stężeniom roboczym. 
Dodatkowo, charakterystyczne właściwości piany pozwalają 
usunąć nie tylko roztworzone osady, lecz także drobne, luźne 
zanieczyszczenia stałe.

Użycie piany aktywnej pozwala na wypełnienie ogromnej 
przestrzeni za pomocą relatywnie małej ilości roztworu. Ko-
rygowanie parametrów medium czyszczącego (pH, stężenie 
substancji agresywnych) nie stanowi większego wyzwania, 
ryzyko wystąpienia niekontrolowanych wycieków jest niewiel-
kie, a ewentualne skutki łatwe do opanowania. Dzięki temu  
technologię tę można uważać za bezpieczniejszą i bardziej 
opłacalną z punktu widzenia zarówno ekonomicznego, jak 
i ochrony środowiska, w porównaniu z technologiami trady-
cyjnymi.

Tabela 2
Zalety i wady metody hydrodynamicznego czyszczenia

ZALETY WADY

•	 Bardzo skuteczna i efektywna
•	 Sprawdza się nawet dla zatkanych rurek
•	 Skuteczna także dla nieregularnie rozłożonych osadów
•	 Może być użyta nie tylko do czyszczenia rur, ale także  

i powierzchni płaskich (komór)
•	 Elastyczna w użyciu – skuteczna dla różnych typów osadów.

•	 Bardzo praco- i czasochłonna w porównaniu z innymi metodami
•	 Wymaga swobodnego dostępu do rurek oraz odpowiednio dużej  

przestrzeni do manewrowania lancą (praca w przestrzeniach zamkniętych)
•	 Niebezpieczna ze względu na użycie wysokich ciśnień
•	 Bardzo duże zużycie wody
•	 Ryzyko mechanicznego uszkodzenia rurek – erozja, rozwalcowanie
•	 Wymaga użycia pomp wysokociśnieniowych – utrudnienia związane 

z transportem między- i wewnątrzzakładowym
•	 Nie nadaje się do cienkich rurek

Tabela 3
Zalety i wady metody wykorzystującej naboje czyszczące

ZALETY WADY

•	 Relatywnie bezpieczna i szybka w porównaniu z czyszczeniem 
hydrodynamicznym

•	 Niskie zużycie energii elektrycznej oraz wody

•	 Niebezpieczeństwo zatkania się rurek nabojami
•	 Brak możliwości użycia przy całkowicie zatkanych rurkach
•	 Ryzyko mechanicznego uszkodzenia powierzchni rurek
•	 Naboje muszą być odpowiednio dobrane do średnicy rurek
•	 Wymaga regularnego stosowania
•	 Praca ludzi w przestrzeniach zamkniętych
•	 Przystosowane do czyszczenia rurek – konieczność czyszczenia powierzchni 

płaskich (np. komór) przy użyciu innych metod  
– np. hydrodynamicznego czyszczenia

•	 Mało efektywna w przypadku bardzo twardych osadów

Tabela 4
Zalety i wady metody chemicznego czyszczenia przy użyciu roztworów ciekłych

ZALETY WADY

•	 Roztwór dociera nawet do trudno dostępnych miejsc układu
•	 Mało pracochłonna w porównaniu z metodami mechanicznymi
•	 Nie powoduje mechanicznych uszkodzeń
•	 Relatywnie szybsza w porównaniu z innymi metodami

•	 Duże koszty związane z zakupem chemii do czyszczenia  
oraz neutralizacji odpadów

•	 Duże zużycie wody
•	 Konieczność zagospodarowania dużych ilości odpadów
•	 Niebezpieczeństwo związane z użyciem agresywnych chemikaliów
•	 Problemy z tworzeniem się dużej ilości produktów gazowych w trakcie procesu
•	 Wymaga użycia dużych zbiorników buforowych
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Proces chemicznego czyszczenia pianą aktywną odbywa 
się z wykorzystaniem zaawansowanego generatora piany. Mak-
symalna zdolność pianotwórcza generatora jest tak dobrana, 
aby urządzenia wielkogabarytowe, których przestrzeń czyszczo-
na jest bardzo duża, można całkowicie wypełnić pianą w ciągu 
zaledwie paru minut. Dodatkowym atutem zestawu pianotwór-
czego są jego małe rozmiary, co ułatwia transport między- oraz 
wewnątrzzakładowy. Generator wyposażony jest w układ cy-
frowego sterowania umożlwiającego precyzyjną kontrolę dozo-
wania składników roboczych piany aktywnej. Układ może być 
wyposażony w system grzewczy, podnoszący w koniecznych 
przypadkach temperaturę piany aktywnej, co dodatkowo pod-
nosi efektywność roztwarzania osadów i skraca czas realizacji 
procesu czyszczenia. Integralną częścią generatora piany jest 
układ gaszenia przepracowanej piany w celu powrotnego prze-
prowadzenia jej w fazę ciekłą. 

Na rysunku 1 przedstawiono przykładowy generator piano-
twórczy w wersji podstawowej. 

Typowy proces czyszczenia, przy użyciu piany aktywnej, 
składa się z poniżej wymienionych etapów.
1. Próba szczelności – piana neutralna, wolna od składników 

roztwórczych, jest wprowadzana do urządzenia w celu zlo-
kalizowania i ewentualnego usunięcia niekontrolowanych 
wycieków. Przejście do kolejnego etapu musi być poprze-
dzone pozytywnym wynikiem próby szczelności.

2. Pianowanie właściwe (piana aktywna) – ten etap piano-
wania przebiega już z użyciem substancji roztwórczych osa-
dów i kontrolowany jest poprzez cykliczny pobór i analizę 
fizykochemiczną parametrów procesów, np.: pH, stężenie 
związków charakterystycznych, przewodność, itp.

3. Płukanie i neutralizacja (piana neutralna) – ostatni etap 
procesu pianowania polega na tłoczeniu piany neutralnej aż 
do momentu uzyskania na wyjściu z urządzenia piany o pa-
rametrach piany wejściowej.

Całkowity czas procesu chemicznego czyszczenia pianą 
aktywną dla skraplaczy wynosi od 3 do 10 godzin, w zależności 
od wielkości układu, typu osadów oraz rodzaju materiałów kon-
strukcyjnych. 

Przykładowy schemat połączeń generatora piany i konden-
satora turbinowego w trakcie procesu czyszczenia przedstawio-
no na rysunku 2. 

Ramowy harmonogram realizacji procesu czyszczenia 
w trybie jednozmianowym, dwunastogodzinnym przedstawio-
no na rysunku 3. Wprowadzenie trybu dwuzmianowego (praca 
ciągła) spowodowałoby skrócenie czasu postoju urządzenia do 
2,5 - 3 dni. Sumaryczna ilość czasu spędzonego na obiekcie 
w głównej mierze uzależniona jest od stanu urządzenia oddanego 
do czyszczenia, tj. szczelności rurek, zaworów, zasuw, koniecz-
ności przeprowadzenia montaży, demontaży. Istotnym zagadnie-
niem jest skuteczne odcięcie układu wymiennika od układu wody 
chłodzącej, co w przypadku kondensatorów turbinowych jest 
trudnym zadaniem z uwagi na bardzo duże średnice rurociągów 
dolotowych i spływowych wody chłodzącej, ograniczony dostęp 

Rys. 1. Skid pianotwórczy zaprojektowany oraz wyprodukowany 
przez firmę Ecol Sp. z o.o.

Rys. 2.  
Schemat procesu 

chemicznego czyszczenia  
pianą aktywną
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do włazów rewizyjnych komór wodnych oraz konieczność zapew-
nienia kontroli szczelności w takcie procesu czyszczenia. Dodat-
kową komplikacją może być montaż zaślepień.

Przykłady zastosowania technologii  
chemicznego czyszczenia pianą aktywną

Studium przypadku #1

Urządzenie: kondensator turbopompy bloku o mocy 500 MW
Data: listopad 2018
Materiał konstrukcyjny: mosiądz,	CuZn20AlF40
Objętość rur wraz z komorami: ok. 7.5 
Średnica rur: 28 x 1 mm
Liczba rur: ok. 1000
Medium robocze: woda rzeczna
Rodzaj zanieczyszczeń: osady twarde oraz zanieczyszczenie 
biologiczne

Skraplacz wyodrębniono z układu za pomocą specjalnie 
zaprojektowanych zaślepek zainstalowanych w rurociągach 

wylotowych wody chłodzącej oraz korków, w przypadku ruro-
ciągów dolotowych wody chłodzącej. Każda z połówek kon-
densatora czyszczona była osobno. Kierunki przepływu piany 
przez układ rurowy były zmieniane w trakcie procesu w celu 
ujednorodnienia warunków fizykochemicznych w wymienniku. 
Proces czyszczenia i neutralizacji trwał 8 godzin. Ilość powsta-
łych odpadów wyniosła 8,5 m3. 

Rezultaty przeprowadzonego czyszczenia zilustrowano na 
rysunkach 4-7.

Studium przypadku #2

Urządzenie: kondensator turbiny bloku o mocy 225 MW
Data: kwiecień 2019
Materiał konstrukcyjny: mosiądz, CuZn29Sn1
Objętość rur wraz z komorami: 137
Średnica rur: 30 x 1 mm
Liczba rur: ca. 13 500
Medium robocze: woda rzeczna
Rodzaj zanieczyszczeń: osady twarde oraz zanieczyszczenie 
biologiczne

Rys. 3.  
Harmonogram 
chemicznego 
czyszczenia  
pianą aktywną

Rys. 4. Studium przypadku 1#  
– komora nawrotna przed chemicznym 

czyszczeniem pianą aktywną

Rys. 5. Studium przypadku 1#  
– komora nawrotna po chemicznym 

czyszczeniu pianą aktywną

Rys. 6. Studium przypadku #1 – dno sitowe przed chemicznym 
czyszczeniem technologią piany aktywnej
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Na rysunku 8 przedstawiono kolejne etapy pianowania 
i przyrostu poziomu piany aktywnej w kondensatorze, uchwyco-
ne na kamerach zainstalowanych w komorach nawrotnych. Czas 
czyszczenia wraz z neutralizacją wyniósł 10 godzin. Całkowita 
ilość powstałych odpadów to 22 m3, co wyraźnie pokazuje, że 
zastosowanie technologii piany aktywnej jest najbardziej uza-
sadnione w przypadku wymienników o dużej i bardzo dużej ob-
jętości. 

Na rysunkach 9-12 przedstawiono efekty czyszczenia kon-
densatora.

Proces chemicznego czyszczenia pianą aktywną prze-
prowadzono w skraplaczu bloku o mocy elektrycznej 225 MW. 
Do realizacji tego przedsięwzięcia specjalnie zaprojektowano 
i wyprodukowano wydajny generator (rys. 1) o zdolności pia-
notwórczej zapewniającej szybkie i całkowite wypełnienie prze-
strzeni (137 m3) objętej czyszczeniem. Właściwy proces czysz-
czenia był poprzedzony etapem zaślepienia rurociągów doloto-
wych i spływowych wody chłodzącej. 

Rys. 7. Studium przypadku #1 – dno sitowe po chemicznym 
czyszczeniu technologią piany aktywnej

Rys. 8. Studium przypadku #2 – etapy wypełniania komory 
nawrotnej pianą neutralną

Rys. 9. Studium przypadku #2 
– komora dolotowa i wylotowa 
wody chłodzącej przed 
czyszczeniem z zastosowaniem 
technologii piany aktywnej

Rys. 10. Studium przypadku #2 – komora dolotowa  
i wylotowa wody chłodzącej po czyszczeniu  
z zastosowaniem technologii piany aktywnej
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Studium przypadku #3

Urządzenie: kondensator turbiny bloku o mocy 225 MW
Data: kwiecień 2019
Materiał konstrukcyjny: mosiądz, CuZn29Sn1
Objętość rur wraz z komorami: 137
Średnica rur: 30 x 1 mm
Liczba rur: ca. 13 500
Medium robocze: woda rzeczna
Rodzaj zanieczyszczeń: osady twarde oraz zanieczyszczenie 
biologiczne

Proces czyszczenia z użyciem technologii piany aktywnej 
został przeprowadzony na urządzeniu o takich samych para-
metrach jak w wymienionym w Studium przypadku #2. System 
podłączeń i zaślepień pozostał niezmienny. Całkowita ilość po-
wstałych odpadów wyniosła 24 m3, a proces czyszczenia trwał 
10 godzin. 

Efekt czyszczenia zestawiono na rysunkach 13-16. 

Rys. 11. Studium przypadku #2  
– dno sitowe przed czyszczeniem z zastosowaniem  

technologii piany aktywnej

Rys. 12. Studium przypadku #2  
– dno sitowe po czyszczeniu z zastosowaniem  

technologii piany aktywnej

Rys. 13. Studium przypadku #3 – komora dolotowa i wylotowa 
wody chłodzącej przed czyszczeniem z zastosowaniem  

technologii piany aktywnej

Rys. 14. Studium przypadku #3 – komora dolotowa i wylotowa  
wody chłodzącej po czyszczeniu z zastosowaniem  

technologii piany aktywnej
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Podsumowanie

Pierwotne zastosowanie metody oczyszczania urządzeń, 
z wykorzystaniem technologii piany aktywnej, dotyczyło usu-
wania osadów eksploatacyjnych z układów przepływowych 
turbin parowych. Zalety technologii pozwalającej na skuteczne 
usunięcie osadów eksploatacyjnych bez konieczności otwie-
rania kadłubów, w krótkim, aczkolwiek intensywnym procesie, 
zostały przeniesione na innego typu urządzenia, w których 
obecność różnego rodzaju osadów znacząco pogarsza warun-
ki eksploatacji. 

Szczególnie interesującym obiektem prac okazały się kon-
densatory turbinowe, których sprawność wymiany ciepła w du-
żym stopniu rzutuje na sprawność wytwarzania całego bloku 
energetycznego, a ich oczyszczanie metodami tradycyjnymi   
jest w określonych przypadkach procesem trudnym i długotrwa-
łym. Drugą grupą urządzeń dedykowanych technologii piany 
aktywnej są te, w których stosunek objętości do powierzchni 
jest duży, gdzie możliwości techniczne wypełnienia urządzenia 
z wykorzystaniem tradycyjnych roztworów czyszczących są 
ograniczone, a nawet jeżeli możliwe, to generujące bardzo dużą 
ilość odpadów wymagających zagospodarowania. Ograniczeń 
tych pozbawiona jest technologia czyszczenia z wykorzystaniem 
piany aktywnej, dla której niewątpliwie nie są jeszcze określone 
wszystkie kierunki zastosowań.  
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Rys. 15. Studium przypadku #3 – dno sitowe przed czyszczeniem 
z zastosowaniem technologii piany aktywnej

Rys. 16. Studium przypadku #3 – dno sitowe po czyszczeniu 
z zastosowaniem technologii piany aktywnej


