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Jakość wody w układach chłodzenia
Część 3
Powa¿nym problemem pojawiaj¹cym siê w trakcie eksploatacji przemys³owych uk³adów ch³odzenia jest wystêpowanie niekorzystnych procesów, prowadz¹cych do pogorszenia efektywnoci wymiany ciep³a, korozyjnego niszczenia elementów konstrukcyjnych instalacji, a tak¿e porastania mikrobiologicznego wewn¹trz uk³adu. Wymienione
procesy zwi¹zane s¹ ze rodowiskiem wodnym i maj¹ swoje ród³o w nieodpowiednim
przygotowaniu wody, jako czynnika ch³odniczego.
W czêci pierwszej artyku³u skoncentrowano siê na omówieniu wspó³czesnych metod
uzdatniania wody ch³odz¹cej w otwartych uk³adach ch³odzenia z odparowaniem. W czêci
drugiej przedstawiono praktyczne porady i zalecenia w zakresie przygotowania wody
na cele ch³odnicze. Niniejsza czêæ omawia praktyczne aspekty kontroli i monitoringu
jakoci wód ch³odniczych, z uwzglêdnieniem prostych w obs³udze testów i aparatury
pomiarowej, umo¿liwiaj¹cych samodzielny pomiar i interpretacjê istotnych parametrów
wody ch³odz¹cej, bezporednio na obiekcie.
1. Wstêp
Dla zapewnienia bezpiecznej i efektywnej
eksploatacji uk³adu ch³odzenia, wymaganiem staje siê obecnie ci¹g³a kontrola jakoci wody, zwi¹zana z gromadzeniem i interpretacj¹ danych uzyskanych z badañ analitycznych wody obiegowej i uzupe³niaj¹cej.
Badania wody dostarczaj¹ m. in. podstawowych informacji, pomocnych w okrelaniu
przyczyn ró¿norakich problemów spotykanych w uk³adach ch³odzenia, jak np. korozji, powstawania osadów czy wystêpowania
zakwitów mikroflory. Szeroka dostêpnoæ
narzêdzi analitycznych, jak i urz¹dzeñ monitoruj¹cych, daje mo¿liwoæ dopracowania
w³aciwej i efektywnej technologii obróbki
wody ch³odz¹cej. Przy tym sama obs³uga
wielu z dzisiejszych zestawów analitycznych
i urz¹dzeñ pomiarowych, jest na tyle prosta,
¿e z powodzeniem mo¿e z nich korzystaæ
osoba bez jakiegokolwiek wykszta³cenia
chemicznego. W bardzo wielu przypadkach
mo¿liwe jest wiêc prowadzenie kontroli
i monitoringu wody ch³odz¹cej przez samego u¿ytkownika instalacji, bez ponoszenia
dodatkowych kosztów zwi¹zanych ze zlecaniem tego zadania firmie zewnêtrznej. Nie
oznacza to bynajmniej, ¿e w ka¿dej sytuacji
u¿ytkownik uk³adu ch³odzenia mo¿e poradziæ sobie z kontrol¹ jakoci wody ch³odz¹-
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cej i interpretacj¹ uzyskanych wyników samodzielnie. Generalnie mo¿na tu wyró¿niæ
dwa przypadki, ze wzglêdu na cele prowadzonych analiz:
a) w celu kontroli uk³adu ch³odzenia, w trakcie jego normalnej eksploatacji  tzw.
monitoring operacyjny,
b) w celu znalezienia przyczyny zaistnia³ego w uk³adzie problemu (awarii),
c) w celu opracowania najkorzystniejszej
technologii uzdatniania wody.
Pierwszy przypadek ogranicza siê zwykle do
przeprowadzania stosownych pomiarów fizykochemicznych i mikrobiologicznych
wody ch³odz¹cej i bardzo czêsto wystarczaj¹ca jest tu kontrola prowadzona przez samego u¿ytkownika. W drugim i trzecim
przypadku zakres prowadzonego monitoringu jest znacznie szerszy i oprócz standardowej analizy wody, mog¹ byæ równie¿ wymagane takie badania jak: analiza osadów
(nieorganicznych, organicznych, biologicznych), analiza uszkodzeñ korozyjnych, monitorowanie procesów korozyjnych (szybkoæ korozji), analiza metalograficzna, a nawet analiza jakociowa sk³adu mikroflory
(gatunki chorobotwórcze, jak np. Legionella pneumophila, Naegleria fowleri). Kontrola i monitoring uk³adu ch³odzenia w tym
zakresie mog¹ byæ przeprowadzone jedynie
przez specjalistyczn¹ firmê zewnêtrzn¹.

2. Kontrola i monitoring otwartych
uk³adów ch³odzenia z recyrkulacj¹
w trakcie ich normalnej
eksploatacji. Mo¿liwoæ
samodzielnego prowadzenia
pomiarów przez u¿ytkownika
W trakcie normalnej eksploatacji otwartego
uk³adu ch³odzenia w zakres wymaganych
czynnoci kontrolnych wchodz¹:
a) kontrola zasolenia wody obiegowej
i zwi¹zanej z nim iloci cykli zatê¿ania,
b) kontrola stê¿enia dozowanych rodków
korekcyjnych (inhibitorów korozji, antyskalantów, biocydów),
c) monitoring wybranych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych
wody obiegowej i uzupe³niaj¹cej.

2.1. Kontrola zasolenia wody
obiegowej i cykli zatê¿ania

Przez zasolenie wody obiegowej rozumiemy
stê¿enie wszystkich rozpuszczonych w niej
soli wyra¿one w mg/dm3. W warunkach stosunkowo niewielkiego zasolenia, spotykanych w uk³adach ch³odzenia, pomiêdzy zasoleniem wody ch³odz¹cej a jej przewodnictwem elektrycznym istnieje w przybli¿eniu
liniowa zale¿noæ (wraz ze wzrostem zasolenia ronie przewodnictwo), dlatego czêsto
jako miarê zasolenia wody obiegowej przyj-
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muje siê jej przewodnictwo, najczêciej wyra¿ane w µS/cm lub mS/cm. Zasolenie wody
obiegowej w uk³adach z odparowaniem wzrasta w sposób ci¹g³y, w wyniku ubytku wody
przez odparowanie. Rozpuszczone sole nie
odparowuj¹ wraz z wod¹, w efekcie czego ich
stê¿enie systematycznie ronie. Wysokie zasolenie jest czynnikiem niepo¿¹danym
w uk³adach ch³odzenia i mo¿e powodowaæ
ró¿norodne problemy eksploatacyjne, pocz¹wszy od korozji elementów konstrukcyjnych po wytr¹canie siê du¿ych iloci osadów
mineralnych. Aby tym zjawiskom przeciwdzia³aæ konieczne jest utrzymywanie zasolenia na sta³ym, dopuszczalnym poziomie.
W praktyce kontrola zasolenia wody obiegowej, sprowadza siê do okresowego odsalania
uk³adu, tzn. zrzutu czêci zasolonej wody
obiegowej, przy jednoczesnym uzupe³nieniu
uk³adu wod¹ uzupe³niaj¹c¹ o niskim zasoleniu. Najwygodniejsz¹ i jednoczenie optymaln¹ form¹ kontroli zasolenia jest automatyczny uk³ad odsalaj¹cy. W uk³adzie tym elektroniczny miernik przewodnictwa steruje
otwieraniem i zamykaniem elektrozaworu
spustowego, na podstawie pomiarów z sondy kondunktancji (przewodnictwa) zanurzonej w zbiorniku z wod¹ obiegow¹. Zwykle
otwarcie zaworu nastêpuje po przekroczeniu
tzw. progowej wartoci przewodnictwa. Wartoæ ta czêsto jest podawana w normach dotycz¹cych jakoci wody obiegowej, opracowanych przez producentów urz¹dzeñ ch³odniczych, takich jak skraplacze natryskowowyparne czy wie¿e ch³odz¹ce. Z regu³y mieci siê ona w zakresie pomiêdzy 1600 a 2500
µS/cm. Poni¿ej wartoci progowej elektrozawór pozostaje zamkniêty.
Alternatyw¹ dla odsalania automatycznego
jest odsalanie rêczne. W tym wariancie u¿ytkownik sam dokonuje okresowych pomiarów przewodnictwa wody obiegowej i w

przypadku zmierzenia wartoci przekraczaj¹cej zasolenie progowe, rêcznie otwiera zawór odsalaj¹cy. Zrzut wody prowadzi siê do
uzyskania odczytu z miernika znacznie poni¿ej wartoci progowej (przynajmniej 500
µS/cm poni¿ej progu), co umo¿liwia wyd³u¿enie czasu pomiêdzy kolejnymi zrzutami.
Jeszcze innym spotykanym sposobem odsalania jest sprzê¿enie elektrozaworu spustowego z elektronicznym kontrolerem czasowym.
Kontroler uruchamia zasilanie elektryczne
zaworu w ustalonych przedzia³ach czasowych, na cile okrelony czas (np. co godzinê na 5 minut). Dobór odpowiednich czasów
najczêciej odbywa siê metod¹ prób i b³êdów,
na podstawie prowadzonych pomiarów przewodnictwa. Minusem tej metody jest koniecznoæ korygowania czasów otwarcia zaworu,
w zale¿noci od pory roku. W sezonie letnim,
w zwi¹zku z wy¿szym odparowaniem wody
z uk³adu, zwykle wymagane jest wyd³u¿enie
czasu otwarcia zaworu, dla osi¹gniêcia za³o¿onego odsolenia wody obiegowej.
Istotn¹ wartoci¹ w kontroli jakoci wody
obiegowej jest tzw. iloæ cykli zatê¿ania (N).
Wyra¿a ona stosunek zasolenia wody obiegowej do wody uzupe³niaj¹cej uk³ad. Przyk³adowo, je¿eli woda obiegowa posiada zasolenie na poziomie 1000 mg/dm3, a uk³ad jest
uzupe³niany wod¹ o zasoleniu 250 mg/dm3,
to iloæ cykli zatê¿ania wynosi N =

1000
= 4.
250

Analogicznie mo¿na iloæ cykli zatê¿ania wyliczaæ z wartoci przewodnictwa dla wody
obiegowej i uzupe³niaj¹cej. W uk³adach,
gdzie mo¿e dochodziæ do wytr¹cania osadów
z wody obiegowej, wyznaczanie cykli zatê¿ania na podstawie zasolenia, czy przewodnictwa mo¿e byæ obarczone du¿ym b³êdem,
ze wzglêdu na eliminowanie z wody obiegowej czêci soli w postaci osadu. W takim wy-

padku najlepiej jest obliczaæ
cykle zatê¿ania na podstawie
pomiarów stê¿enia tych jonów,
które nie tworz¹ nierozpuszczalnych soli. Bardzo dobrym wskanikiem jest w tym przypadku stê¿enie
chlorków, które najdok³adniej odzwierciedla wzrost zasolenia wody obiegowej wzglêdem wody uzupe³niaj¹cej.
U¿ytkownik uk³adu ch³odzenia dysponuj¹c
normami jakoci dla wody obiegowej oraz
znaj¹c odpowiednie parametry wody uzupe³niaj¹cej, mo¿e metod¹ obliczeniow¹ sam wyliczyæ dopuszczaln¹ iloæ cykli zatê¿ania.
Przyk³adowo: u¿ytkownik uzupe³nia uk³ad
wod¹ o twardoci ca³kowitej 100 mg CaCO3/
dm3 (ok. 5,5 stopnia niemieckiego). Eksploatuje on skraplacz natryskowowyparny firmy Baltimore, dla którego maksymalna dopuszczalna twardoæ wody (wed³ug producenta) wynosi 500 mg CaCO3/dm3. St¹d maksymalna iloæ cykli zatê¿ania, jak¹ mo¿e on osi¹gn¹æ w uk³adzie to N =

500
= 5. Podobnych
100

wyliczeñ mo¿na dokonywaæ na podstawie
innych parametrów wody obiegowej normowanych przez producentów urz¹dzeñ ch³odniczych. Mo¿na w ten sposób okreliæ tzw.
parametr krytyczny, to znaczy taki, który najsilniej bêdzie ogranicza³ iloæ cykli zatê¿ania.
Zilustrowano to na poni¿szym przyk³adzie.
U¿ytkownik eksploatuje uk³ad ch³odzenia
z wie¿ami wyparnymi o nastêpuj¹cych
parametrach wody uzupe³niaj¹cej: zasolenie = 250 mgCaCO3/dm3, zasadowoæ
m = 200 mg CaCO3/dm3, twardoæ ogólna = 50 mgCaCO3/dm3.
Producent wie¿ wyparnych okreli³ w normie maksymalne dopuszczalne wartoci wymienionych parametrów w wodzie obiegowej na: zasolenie = 2000 mgCaCO3/dm3,
zasadowoæ m = 1000 mg CaCO3/dm3,
twardoæ ogólna = 500 mgCaCO3/dm3.
Wyliczone dopuszczalne cykle zatê¿ania
wynios¹ odpowiednio:
2000
= 8,
250
1000
=5
b) dla zasadowoci m N =
200
500
= 10.
c) dla twardoci ogólnej N =
50

a) dla zasolenia N =

Rys. 1. Zasada dzia³ania automatycznego uk³adu odsalania
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Parametrem krytycznym w tym przypadku jest wiêc zasadowoæ m, bowiem jej
wartoæ w wodzie uzupe³niaj¹cej limituje
mo¿liwy do uzyskania stopieñ zatê¿enia
do najni¿szej wartoci równej 5.
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Jak widaæ, dysponuj¹c
wynikami analizy wody uzupe³niaj¹cej oraz odpowiednimi
normami dotycz¹cymi wody obiegowej u¿ytkownik jest w stanie samodzielnie okreliæ wymagany próg
odsalania, który w pewnych przypadkach
mo¿e siê okazaæ nawet ni¿szy ni¿ wartoæ
zasolenia okrelona w normach.

2.2. Kontrola stê¿enia dozowanych
rodków korekcyjnych

Stê¿enia stosowanych w uk³adzie ch³odzenia rodków korekcyjnych, powinno byæ
kontrolowane i utrzymywane na sta³ym, w³aciwym poziomie. Du¿e fluktuacje wartoci
tych stê¿eñ niekiedy mog¹ zniweczyæ ca³kowicie efekt uzdatniania wody obiegowej.
Generalnie przyjêt¹ zasad¹ w dozowaniu
rodków korekcyjnych jest utrzymywanie
ich stê¿enia tu¿ powy¿ej minimalnego stê¿enia efektywnego, tak, aby zapewniæ wystarczaj¹cy efekt dzia³ania, a przy tym utrzymaæ mo¿liwie najni¿sze koszty uzdatniania
chemicznego. Zwykle chemikalia dozuje siê
do wody obiegowej z u¿yciem membranowych pomp dozuj¹cych. Ich stê¿enie kontroluje siê rozmaicie. O ile istnieje taka mo¿liwoæ, optymaln¹ metod¹ jest bezporedni
pomiar stê¿enia dozowanych substancji
w wodzie i natychmiastowa reakcja na zmiany w ich stê¿eniu  zwiêkszenie lub zmniejszenie dawki.. Czêsto jednak metody bezporedniego pomiaru stê¿enia s¹ niedostêpne lub koszty nabycia testów b¹d urz¹dzeñ
pomiarowych s¹ bardo wysokie. W takim
wypadku stosuje siê porednie metody kontroli stê¿enia:
§ dozowanie sprzê¿one z odsalaniem 
pompka dozuj¹ca sprzê¿ona jest z zaworem odsalaj¹cym, ka¿de otwarcie elektrozaworu na potrzeby odsalania automatycznie uruchamia dozowanie chemikaliów do
wody uzupe³niaj¹cej,
§ dozowanie sterowane elektrycznie  impulsami z wodomierza  zapewnia podanie proporcjonalnej dawki chemikaliów
w stosunku do iloci wody uzupe³niaj¹cej wprowadzonej do uk³adu ch³odzenia,
§ znakowanie dozowanych chemikaliów
markerami fluoroscencyjnymi  do dozowanych chemikaliów dodaje siê okrelon¹
iloæ substancji fluoroscencyjnej, z pomiaru fluorescencji w próbce wody obiegowej okrela siê porednio stê¿enie dozowanych chemikaliów.
U¿ytkownik dobrze zorientowany w bilansie wodnym swojego uk³adu ch³odzenia
w prosty sposób mo¿e obliczyæ wymagan¹
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dawkê chemikaliów w oparciu o nastêpuj¹cy wzór:

Wm =

10 −3 × Cm × 3M
N

gdzie: Wm  wymagana dawka chemikaliów na cele uzdatniania wody
obiegowej [kg/h],
Cm  wymagane stê¿enie chemikaliów w wodzie obiegowej, najczêciej okrelane przez dostawcê chemikaliów [mg/l],
M  iloæ wody uzupe³niaj¹cej
uk³ad [m3/h],
N  liczba cykli zatê¿ania.
Wymienione wy¿ej metody poredniej kontroli dozowanych chemikaliów s¹ obarczone mniejszym lub wiêkszym b³êdem, nie
uwzglêdniaj¹ bowiem strat chemikaliów spowodowanych ró¿nymi czynnikami, jak rozk³ad abiotyczny i biologiczny, neutralizacja,
ubytki wraz z niekontrolowanymi wyciekami z instalacji, utlenienie przez biocydy utleniaj¹ce i wiele innych. Dlatego optymaln¹
metod¹ kontroli pozostaje zawsze pomiar
bezporedni, a jej najbardziej zaawansowan¹
form¹ automatyczne sprzê¿enie mierników
pomiarowych z uk³adami dozuj¹cymi, eliminuj¹ce do minimum udzia³ czynnika ludzkiego. Jednak ze wzglêdu na koszty takich
rozwi¹zañ spotykane s¹ one g³ównie w du¿ych uk³adach ch³odzenia (przemys³ ciê¿ki,
energetyka j¹drowa).

2.3. Przypadek szczególny  kontrola
stê¿enia biocydów

Metody kontroli stê¿enia substancji biobójczych dozowanych do uk³adu ch³odzenia

zasadniczo odbiegaj¹ od metod stosowanych
w przypadku innych komponentów chemicznych uzdatniania wody. Wynika to z faktu,
¿e w przypadku biocydów g³ówny przedmiot
zainteresowania u¿ytkownika stanowi nie
tyle ich stê¿enie w wodzie, co ich efektywnoæ biobójcza. Regulacja dawki dozowanych biocydów odbywaæ siê wiêc bêdzie
w oparciu o efekt dezynfekcyjny jaki daje ich
zastosowanie. Jedynie w przypadku biocydów utleniaj¹cych, takich jak chlor, brom,
dwutlenek chloru i inne, dokonuje siê bezporednich pomiarów tych zwi¹zków w wodzie, w celu okrelenia tzw. stê¿eñ resztkowych. Biocydy utleniaj¹ce ulegaj¹ redukcji
w reakcji z martw¹ i ¿yw¹ materi¹ organiczn¹. Obecnoæ resztkowych iloci tych
biocydów w wodzie obiegowej stanowi wiêc
potwierdzenie zastosowania w³aciwej ich
dawki.
W przypadku biocydów nieutleniaj¹cych,
bezporednie pomiary w wodzie obiegowej
s¹ rzadkoci¹. Najczêciej kontroli ich
dawkowania dokonuje siê na podstawie wyników monitoringu mikrobiologicznego. Do
najczêciej stosowanych metod nale¿¹ tu:
§ testy p³ytkowe na po¿ywkach agarowych
 wykonywane s¹ jedynie przez specjalistyczne laboratoria, na próbkach wody
dostarczonych przez eksploatatora uk³adu ch³odzenia, czas oczekiwania na wynik testów, zwi¹zany z inkubacj¹ na po¿ywce, to minimum 48 godzin, wynik
zwykle podawany jest w jednostkach cfu/
ml (jednostki zdolne do tworzenia kontroli na ml),
§ szybkie testy paskowe, tzw. dip test 
s¹ to bardzo ³atwe w u¿yciu testy mikrobiologiczne przeznaczone do badañ w te-

Fot. 1 Przyk³ad testów mikrobiologicznych typu paskowego (dip test) do okrelania poziomu ska¿enia wody
ch³odz¹cej. Po prawej  test inkubowany, gotowy do odczytu wyniku
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renie, mog¹ byæ stosowane i inkubowane samodzielnie przez u¿ytkownika uk³adu ch³odzenia, poniewa¿ nie wymagaj¹
specjalnej cieplarki do inkubacji, czas inkubacji to zwykle 24 do 48 godzin, czêsto wyposa¿ane s¹ w dwa rodzaje po¿ywek ró¿nicuj¹cych  na bakterie tlenowe i na grzyby/dro¿d¿e, dziêki czemu
u¿ytkownik mo¿e równie¿ zgrubnie jakociowo okreliæ rodzaj mikroorganizmów odpowiedzialnych za ska¿enie,
wynik testów podawany jest w jednostkach cfu/ml.
§ testy oparte na pomiarze ATP (adenozynotrójfosforanu)  ATP jest podstawowym
zwi¹zkiem energetycznym w wiecie
¿ywym, jego obecnoæ wiadczy o egzystowaniu w danym rodowisku organizmów ¿ywych, testy na ATP daj¹ szybkie
i ilociowe wyniki, jednak s¹ drogie, k³opotliwe w u¿ytkowaniu, a ich wyniki czêsto trudne do zinterpretowania.
Oprócz monitorowania ska¿enia samej
wody, istotne jest równie¿ jak biocyd oddzia³uje na wystêpuj¹cy w uk³adzie biofilm.
Praktycznie nie ma testów, które dawa³yby
mo¿liwoæ bezporedniej oceny ilociowej
oddzia³ywania na biofilm. W tym celu stosuje siê ró¿ne metody pomiaru poredniego,
jak np. specjalne kupony pokryte warstw¹
tamponu, które instaluje siê w wybranych
miejscach instalacji. Kupony takie podlegaj¹
porastaniu biofilmem. Po ich zdemontowaniu, zostaj¹ wys³ane do laboratorium, gdzie
zdejmuje siê warstwê tamponu z biofilmem
i z niej oznacza liczbê bakterii tradycyjn¹
metod¹ p³ytkow¹.

Inna metoda wykorzystuje tuby testowe ze
szk³a lub plastiku, które zanurza siê w basenie uk³adu ch³odzenia lub na boczniku instalacji i obserwuje zmiany w porastaniu biofilmem ich cianek. W oznaczaniu biofilmu
wykorzystuje siê równie¿ pomiary mêtnoci
oraz pomiary elektrochemiczne (zmiany
opornoci elektrycznej na powierzchni metalu, zwi¹zane z pokryciem osadem). Wad¹
obu tych metod jest niespecyficznoæ  zawiesiny i osady nieorganiczne równie¿ maj¹
wp³yw na pomiar.
W ostatnich latach, jako nowoæ pojawi³a
siê metoda oznaczania zarówno stopnia ska¿enia mikrobiologicznego wody, jak i ilociowego okrelania biofilmu, znana jako
tzw. metoda biosensorów. Polega ona
w prowadzeniu do uk³adu ch³odzenia biologicznie aktywnych cz¹steczek, podlegaj¹cych przemianom metabolicznym w komórkach mikroorganizmów. Cz¹steczki takie posiadaj¹ w³aciwoci fluorescencyjne,
przy okrelonej d³ugoci fali wiat³a i mog¹
dziêki temu byæ ilociowo mierzone. Jednoczenie produkty ich przemiany w ¿ywych komórkach posiadaj¹ równie¿ w³aciwoci fluorescencyjne, przy innej, charakterystycznej d³ugoci wiat³a. Mierz¹c odpowiednie stê¿enie zarówno biosensora, jak
i produktu jego przemiany w ¿ywych komórkach, uzyskujemy wiarygodne i ilociowe dane o aktywnoci mikrobiologicznej
w systemie.
Mo¿liwoci prowadzenia przez u¿ytkownika uk³adu ch³odzenia, samodzielnego monitoringu mikrobiologicznego wody ch³o-

Rys. 2 Zale¿noæ czêstotliwoci wystêpowania zjawiska biofilmu od stopnia ska¿enia mikrobiologicznego wody
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dz¹cej, s¹ ze wzglêdu na
z³o¿onoæ problemu ograniczone. Nie mniej w oparciu
o szybkie testy paskowe (dip test)
oraz prowadzone obserwacje (kontrola porastania biofilmem, obecnoæ
zakwitów oraz ich zmiennoæ w zale¿noci od pór roku), mo¿liwe jest nie tylko
okrelenie, w jakiej kondycji mikrobiologicznej znajduje siê uk³ad, ale równie¿ na
ile skuteczny jest stosowany biocyd. Wyniki takich, prowadzonych we w³asnym zakresie analiz, mog¹ siê okazaæ niezwykle
pomocne dla dostawcy rodków biobójczych, u³atwiaj¹c zarówno dobór biocydu,
jak i jego optymalnej dawki.

2.4. Monitoring istotnych
parametrów fizykochemicznych
i mikrobiologicznych wody
obiegowej i uzupe³niaj¹cej

Zakres kontroli wody przeznaczonej na
cele ch³odnicze zale¿y od wielu czynników. Podstawowy zakres badañ obejmuje
te parametry fizykochemiczne, których dopuszczalne wartoci dla wody obiegowej
zosta³y okrelone przez producenta/ów
urz¹dzeñ eksploatowanych w uk³adzie
ch³odzenia.
Ten podstawowy zakres pomiarów czêsto
wymaga rozszerzenia w indywidualnych
przypadkach, np.:
§ w przypadku intensywnego porastania
uk³adu biofilmem, wskazane jest prowadzenie pomiarów ChZT w wodzie uzupe³niaj¹cej i obiegowej, wysoka wartoæ indeksu ChZT dla wody uzupe³niaj¹cej
wskazuje, na du¿¹ iloæ materii organicznej, która stanowi po¿ywkê dla mikroorganizmów,
§ w przypadku wytr¹cania z wody obiegowej osadów krzemianowych, nale¿y mierzyæ stê¿enie krzemionki i twardoæ magnezow¹ w wodzie uzupe³niaj¹cej i obiegowej,
§ w uk³adach, w których istotnym elementem konstrukcyjnym jest mied lub jej stopy, celowe jest prowadzenie pomiarów
tego metalu w wodzie, dla okrelenia nara¿enia korozyjnego tych elementów.
Tabela 1 przedstawia najwa¿niejsze parametry wody ch³odz¹cej, podlegaj¹ce kontroli, wraz z ich znaczeniem dla uk³adu
ch³odzenia.
Obecnie szeroka dostêpnoæ na rynku prostych
testów i urz¹dzeñ pomiarowych sprawia, ¿e pomiar w/w parametrów jest dostêpny dla ka¿dego u¿ytkownika uk³adu ch³odzenia. Wiele
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TABELA 1

Najwa¿niejsze parametry wody ch³odz¹cej i ich znaczenie w uk³adzie ch³odzenia

Parametr
pH
Przewodnictwo
Mêtnoæ
Zasadowoæ m
Twardoæ wapniowa
Chlorki
Siarczany
Amoniak
ChZTMn
Ogólna liczba bakterii
¯elazo ogólne

Znaczenie
Pomiar istotny dla okrelenia tendencji wody do korozji lub str¹cania osadów
Pomiar s³u¿y do wyznaczenia wartoci zasolenia. Woda o wysokim przewodnictwie wykazuje
w³aciwoci korozyjne
Mêtnoæ jest miar¹ iloci nierozpuszczalnych cz¹stek w wodzie. Wytr¹canie i akumulacja tych
cz¹stek w wymiennikach ciep³a obni¿a wydajnoæ ciepln¹ i jest przyczyn¹ korozji podosadowej.
Zasadowoæ m bardzo dobrze koreluje z odczynem pH, a jej pomiar s³u¿y okreleniu tendencji do
wytr¹cania wêglanu wapnia.
Parametr umo¿liwiaj¹cy przewidywanie wytr¹cania siê osadów wêglanu wapnia
i innych soli. Równie¿ dla sprawdzenia iloci cykli zatê¿ania wody ch³odz¹cej.
Parametr zwykle u¿ywany jako indeks kontrolny liczby cykli zatê¿ania. Woda o du¿ym stê¿eniu
chlorków jest silnie korozyjna.
Woda o du¿ym stê¿eniu siarczanów jest silnie korozyjna. Siarczany w du¿ym stê¿eniu mog¹
str¹caæ siê w postaci trudno rozpuszczalnego osadu.
Wysokie stê¿enie amoniaku w wodzie przyspiesza formowanie siê i wzrost biofilmu. Jon
amonowy przyspiesza korozjê miedzi.
Zakwity biologiczne zwykle ulegaj¹ intensyfikacji dla wysokich wartoci ChZTMn.
Jest jednym z indeksów kontrolnych okrelaj¹cych tendencjê do formowania biofilmu. Zwykle za
pomoc¹ tego parametru okrela siê efektywnoæ dzia³ania biocydu.
¯elazo ogólne jest g³ównym sk³adnikiem zanieczyszczaj¹cym wodê ch³odz¹c¹, Wytr¹canie
uwodnionych tlenków ¿elaza w wymiennikach ciep³a jest przyczyn¹ korozji podosadowej.

z parametrów (odczyn pH, zasolenie, przewodnictwo) mo¿na mierzyæ automatycznymi miernikami elektronicznymi, a wynik odczytywaæ
bezporednio z wywietlacza urz¹dzenia. Do
oznaczania innych parametrów s³u¿¹ maksymalnie uproszczone testy miareczkowe, w których miareczkuje siê próbkê wody z u¿yciem
gotowego roztworu mianowanego odczynnika, w obecnoci barwnego indykatora. Punkt
koñcowy miareczkowania sygnalizowany jest
zmian¹ barwy indykatora. Wynik pomiaru uzyskuje siê po prostym przeliczeniu iloci zu¿ytego odczynnika miareczkuj¹cego. Powy¿sz¹
metod¹ mo¿na oznaczaæ wiele parametrów, jak
np. twardoæ ogóln¹ i wapniow¹, zasadowoæ
m i p, chlorki, amoniak i inne.
Ogóln¹ liczbê bakterii i innych mikroorganizmów oznaczaæ mo¿na z wykorzystaniem
opisanych w rozdziale poprzednim testów
paskowych (tzw. dip test). Sporód wymienionych w tabeli parametrów wiêksz¹ trudnoci¹ w oznaczaniu charakteryzuje siê je-

Fot. 2 Prosty test miareczkowy do oznaczania
zasadowoci z barwnym indykatorem
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dynie indeks ChZTMn, wymagaj¹cy bardziej
zaawansowanej procedury analitycznej. Jednak jest to parametr, który nie podlega standardowemu i ci¹g³emu monitorowaniu, a jedynie w pewnych specyficznych przypadkach (podejrzenie nap³ywu du¿ego ³adunku
materii organicznej wraz z woda uzupe³niaj¹c¹). W tabeli 2 przedstawiono zalecan¹ czêstotliwoæ pomiarów parametrów wody, dla
analiz wykonywanych we w³asnym zakresie przez u¿ytkownika uk³adu ch³odzenia.
Dysponuj¹c wynikami analizy wody, w takim podstawowym zakresie, u¿ytkownik nie
tylko kontroluje, czy woda spe³nia normy
narzucone przez producentów urz¹dzeñ w je-

go uk³adzie, ale mo¿e równie¿ wyznaczaæ
wartoci indeksów korozyjnych i osadowych
dla panuj¹cych w uk³adzie warunków. Wartoci tych, tzw. indeksów stabilnoci wody
(Ryznara, Langeliera, Larsona  Skolda)
mo¿na albo próbowaæ wyznaczaæ samodzielnie (korzystaj¹c z wzorów publikowanych
w literaturze), lub te¿ skorzystaæ z darmowych kalkulatorów dostêpnych w sieci internetowej. Ogólne zasady dotycz¹ce interpretacji wyznaczonych wartoci indeksów
omówiono w drugiej czêci niniejszego artyku³u (Ch³odnictwo nr 5/2007) Znaj¹c te
wartoci, u¿ytkownik mo¿e w odpowiedni
sposób reagowaæ na niekorzystne tendencje
dotycz¹ce wody obiegowej, przyk³adowo:

Zalecana czêstotliwoæ pomiaru parametrów w uk³adach ch³odzenia z odparowaniem

TABELA 2

*) Oznaczenia wymagane w uk³adach gdzie wystêpuje ryzyko wytr¹cania osadów krzemianu magnezu
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Przegl¹d wybranych zestawów testowych do oznaczania parametrów wody ch³odz¹cej, dostêpnych na polskim rynku

Producent/
Dystrybutor

Nr kat./
Symbol

Liczba
oznaczanych
parametrów

Oznaczenia
mikrobiologiczne

Accepta
Hach
Hanna Instruments
Kittiwake
Marcom
OMC Envag

KS6001
2350700
HI 3821
FG-K25084-KW
WCH-1
KS-4

11
11
7
7
6
6

NIE
NIE
NIE
NIE
TAK
NIE

§ w przypadku nadmiernej korozyjnoci
mo¿e podnieæ twardoæ wody uzupe³niaj¹cej uk³ad, poprzez podmieszanie wody
zmiêkczonej wod¹ surow¹ lub/i zwiêkszyæ dawkê inhibitora korozji,
§ w przypadku nadmiernej tendencji do
wytr¹cania osadów mo¿na zwiêkszyæ odsalanie uk³adu lub/i zwiêkszyæ dawkê antyskalanta.
W tabeli 3 przedstawiono zbiorcze zestawienie niektórych dostêpnych na polskim rynku
zestawów testowych do oznaczania parametrów fizykochemicznych wody ch³odz¹cej.

3. Podsumowanie
Kontrola jakoci wody obiegowej w trakcie
normalnej eksploatacji uk³adu ch³odzenia,
czyli tzw. monitoring operacyjny, to proces,
z którym obecnie bezproblemowo mo¿e poradziæ sobie ka¿dy u¿ytkownik instalacji
ch³odniczej. Jest to mo¿liwe dziêki szerokiej
dostêpnoci prostych w u¿yciu mierników
i testów s³u¿¹cych do analizy wody. Dziêki

Mo¿liwoæ wyznaczenia indeksów
stabilnoci wody na podstawie pomiarów
Larsona Langeliera
Ryznara
Skolda
TAK
TAK
NIE
TAK
TAK
NIE
NIE
NIE
NIE
TAK
TAK
NIE
TAK
TAK
NIE
NIE
NIE
NIE

temu u¿ytkownik uzyskuje mo¿liwoæ wp³ywania nie tylko na bezawaryjn¹ pracê instalacji, ale równie¿ na ekonomikê jej eksploatacji, poprzez efektywn¹ regulacjê zu¿ycia
wody (odsalanie), czy te¿ optymalizacjê dawek dozowanych chemikaliów.

wielka. Zjawisko to zilustrowano na rysunku
3. Jak widaæ najwiêksz¹ oszczêdnoæ wody
uzupe³niaj¹cej uzyskuje siê dla 4, maksymalnie 5 cykli zatê¿ania. Wiêksze zatê¿anie wody
obiegowej nie przynosi ju¿ znacz¹cych
oszczêdnoci na wodzie uzupe³niaj¹cej.

Szczególnie czêsto spotykanym b³êdem eksploatacyjnym jest ca³kowita rezygnacja z prowadzenia odsalania uk³adu. Zwykle jest to t³umaczone potrzeb¹ oszczêdnoci wody uzupe³niaj¹cej. Tymczasem prawdziwy efekt ekonomiczny tego zaniechania jest w rzeczywistoci ujemny, bowiem straty spowodowane
spadkiem wydajnoci cieplnej urz¹dzeñ, na
których wytr¹ci³ siê osad z nadmiernie zasolonej wody, jak równie¿ niszczenie korozyjne materia³ów konstrukcyjnych, w d³u¿szej
perspektywie stanowi¹ koszt znacznie przekraczaj¹cy zyski z zaoszczêdzonej wody. Te
ostatnie zreszt¹ rosn¹ znacz¹co tylko do osi¹gniêcia okrelonej liczby cykli zatê¿ania, natomiast po jej przekroczeniu realna oszczêdnoæ wody uzupe³niaj¹cej jest ju¿ bardzo nie-

Z drugiej strony równie czêsto spotykanym
b³êdem jest prowadzenie uk³adu ch³odzenia
w tzw. systemie na przelew. W tym wariancie zawór spustowy pozostaje otwarty non
stop. Ubytek wody obiegowej jest w sposób
ci¹g³y bilansowany przez uzupe³nianie wod¹
wie¿¹. Najczêciej rozwi¹zania tego typu stosowane s¹ w sytuacji, gdy woda uzupe³niaj¹ca jest wod¹ nieuzdatnion¹, o du¿ej twardoci.
Unikaj¹c jej zatê¿ania w obiegu u¿ytkownik
mo¿e spowolniæ i wyd³u¿yæ czas odk³adania
siê osadów mineralnych na powierzchniach
wymiany ciep³a, nie jest jednak w stanie ca³kowicie tym procesom zapobiec. Oczywicie
takie prowadzenie uk³adu ch³odzenia wi¹¿e siê
z ogromnym marnotrawstwem wody. Kilkuletnia eksploatacja uk³adu ch³odzenia w takim
systemie generuje koszty za zu¿ycie wody porównywalne z kosztami monta¿u stacji zmiêkczania i uk³adu odsalania. Jeli dodatkowo
uwzglêdni siê straty zwi¹zane z pogorszeniem
wydajnoci cieplnej w uk³adzie, spowodowane od³o¿onymi osadami, bilans ekonomiczny
dla metody na przelew okazuje siê zdecydowanie niekorzystny.

Rys. 3 Zale¿noci pomiêdzy iloci¹ wody uzupe³niaj¹cej, odsalaniem i cyklami zatê¿ania w uk³adzie
ch³odzenia z odparowaniem
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TABELA 3

Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e dla zapewnienia w³aciwych warunków pracy uk³adu
ch³odzenia konieczne jest podjêcie nastêpuj¹cych dzia³añ w zakresie kontroli i monitoringu:
§ okrelenie w³aciwego stopnia wymiany
wody,
§ uzupe³nianie sprzê¿one z odsalaniem,
§ pomiary analityczne podstawowych w³aciwoci fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody w ramach monitoringu
operacyjnego,
§ dozowanie i kontrola chemikaliów korekcyjnych zgodnie z opracowanym na podstawie analizy wody programem.
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