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 Czym jest krzemionka? 
 Krzem (Si) jest niemetalem, a także drugim najczęściej wystę-
pującym pierwiastkiem w skorupie ziemskiej. W wyniku degra-
dacji skał dwutlenek krzemu wchodzi w skład wód naturalnych. 
Krzemionka (nazwa angielska, silica, pochodzi od łacińskiego 
silex) to nazwa potoczna ditlenku krzemu o wzorze chemicznym 
SiO

2
. 

 Wśród rozmaitych zanieczyszczeń w obiegu wodno-parowym, 
krzemionka pełni szczególną rolę, ze względu na jej wysoką 
rozpuszczalność w parze. Należy do bardzo słabych kwasów, 
a jej dysocjacja ( jonizacja) przy pH wynoszącym 10 nie prze-
biega do końca. 50% krzemionki zawartej w wodzie kotłowej 
pozostaje niezjonizowana. Właśnie ona rozpuszcza się w parze. 

 W przypadku obiegu dwufazowego dla wody i pary, rozpusz-
czalność zależy od ciśnienia – przy danej wartości następuje 
wyrównanie, co w efekcie skutkuje rozłożeniem stężenia SiO

2
 

na dwie fazy, parową i wodną.  

 Rozwój technologii stosowanych w nowoczesnych elektrowniach 
zaowocował nowymi typami kotłów, co z kolei przełożyło się na 
systematyczne zwiększanie ciśnienia roboczego. Wynika to z 
działań mających na celu podwyższenie wskaźnika wydajności do 
lub powyżej poziomu 50 %. Ponadto, na każdy 1% zwiększonej 
wydajności przypada obniżenie o 3 % poziomu emisji zanieczyszczeń. 

 Ścisłe monitorowanie stężenia krzemionki w kluczowych miejscach 
obiegu pozwala skuteczniej zarządzać wydajnością zakładu, przy-
czynia się do skracania czasu przestojów i pozwala uniknąć kosz-
townych napraw i wstrzymania pracy. 

 Jakie komplikacje powoduje 
wystepownie krzemionki? 
 Krzemionka odkładająca się na rozmaitych powierzchniach tworzy 
trudną do usunięcia warstwę, nawet przy zastosowaniu kwasów. 
W efekcie może wystąpić obniżenie sprawności cieplnej. Warstwa 
o grubości 0,1 mm może zmniejszyć przewodność cieplną nawet 
o 5 %. 

 Para, przechodząc przez turbinę, wchodzi w kontakt z jej elemen-
tami mechanicznymi. Na skutek ochłodzenia krzemionka rozpusz-
czona w parze odkłada się na łopatkach turbiny. W najgorszym 
przypadku może w pewnym momencie dojść do wymuszonego 
przestoju, spowodowanego koniecznością naprawy lub wymiany 
łopatek. 

 Lata doświadczeń w branży pozwoliły ustalić taki poziom stężenia 
SiO

2
, który pozwala unikać uszkodzenia turbiny. W przypadku 

ciśnienia roboczego 180 bar woda w kotle nie powinna zawierać 
więcej niż 100 ppb SiO

2
, aby uzyskać zawartości SiO

2
 w parze nie 

większą niż 5 ppb, przy założeniu, że zostały spełnione idealne 
warunki dla pracy kotła. 

 Kotły przepływowe wymagają niższego stężenia SiO
2
 niż walczakowe, 

ponieważ cała woda (wraz z zawartymi w niej zanieczyszczeniami) 
paruje i nie ma możliwości jej wydmuchu. 

  



 Woda do zasilania kotła 
 Najważniejszym elementem, który powinien podlegać pomiarom 
jest system doprowadzania wody do kotła. Wytyczne opracowane 
przez międzynarodową organizację VGB podają jeden poziom 
dopuszczalny i dwa alarmowe: podczas normalnej pracy <5 ppb, 
1. poziom alarmowy: 20 ppb, 2. poziom alarmowy: 50 ppb. Orga-
nizacja zaleca podjęcie szeregu czynności, zależnie od poziomu 
stężenia powyżej dopuszczalnej normy: 

 ¢  5 ppb < 20 ppb: monitorowanie obiegu powinno zostać rozsze-
rzone o elementy diagnostyczne, aby ustalić program optymali-
zacji pracy. 
 ¢  20 ppb < 50 ppb: należy podjąć czynności, które najdalej w 
ciągu tygodnia spowodują ustalenie i wyeliminowanie przyczyn 
stężenia. Trzeba będzie podjąć dalsze czynności, tak aby zapo-
biec uszkodzeniu elementów infrastruktury zakładu. 
 ¢  < 50 ppb: należy podjąć czynności, które najdalej w ciągu 
tygodnia spowodują ustalenie i wyeliminowanie przyczyn tak 
wysokiego stężenia. Trzeba będzie podjąć dalsze czynności, 
tak aby zapobiec uszkodzeniu elementów infrastruktury zakładu. 
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 Monitorowanie krzemionki na 
etapie demineralizacji 
 Praca anionitów i złóż mieszanych zazwyczaj jest monitorowana, 
a SiO

2
 pełni rolę wskaźnika. Zarówno wskaźniki wydajności żywicy, 

jak i jej wyczerpania (przebicia), mogą być monitorowane z dużą 
dokładnością. Korzyści płynące z tego typu praktyk są znaczne: 

 ¢  Dalsze przetwarzanie wydajności procesu demineralizacji,  
 ¢  Lepsze wykorzystanie wydajności żywicy, 
 ¢  Optymalizacja pracy dla cykli regeneracyjnych. Poziom końcowy 
powinien wynosić od 5 do 20 ppb. 
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 Przedmuchiwanie kotła 
 Proces przedmuchiwania ma usunąć wodę z kotła, pozbywając 
się tym samym części zanieczyszczeń, np. wytrąconego osadu 
i rozpuszczonych substancji. Aby skutecznie kontrolować wydmuch, 
należy stale monitorować parametry takie jak stężenie krzemionki. 
Jest to konieczne do ustalenia wydajności planu dla składu che-
micznego wody danym kotle. Przekłada się to również na obniżenie 
dużych wahań składu chemicznego kotła. W niektórych przypad-
kach poziomy stężenia mogą być kilka tysięcy razy większe, niż 
zawartość SiO

2
. 

Odkładanie się krzemionki na łopatkach turbin stanowi poważny problem.
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 Rozwiązanie fi rmy HACH LANGE: 
analizator krzemionki 
HACH 5500 sc 
 Analizator trzeciej generacji to bezkonkurencyjna wydajność i 
ogromne korzyści. Pomiary jednorazowe i ciągłe wykonywane za 
pomocą nowego modelu, przekładają się na większą wydajność 
i oszczędność w nowoczesnym zakładzie. 

 90 dni nieprzerwanej pracy 

 Urządzenie potrzebuje jedynie dwóch litrów każdego z odczynników, 
aby pracować bez interwencji człowieka nawet przez 3 miesiące. 

 Oszczędność czasu podczas konserwacji technicznej 

 Ogromna trwałość urządzenia dzięki obiegowi odczynników pod 
ciśnieniem. Żadnych pomp, żadnych zużywających się elementów. 

 Minimum przestojów 

 Narzędzia diagnostyczne z funkcją prognozy korzystające z opa-
tentowanej przez HACH LANGE technologii PROGNOSYS, kontrolki 
ostrzegawcze i doskonale widoczne ekrany powiadomień. 

 Szybka i schludna wymiana odczynników 

 Nowa konstrukcja butli z odczynnikami i usprawniony system 
gniazd analizatora pozwalają na szybszą pracę i eliminują wycieki. 
Odczynniki firmy HACH LANGE są gotowe do natychmiastowego 
użytku. Opracowano je z myślą o największej dokładności i wygo-
dzie pracy, stosując oznaczenia nakrętek i uszczelniając butle, 
eliminując w ten sposób zanieczyszczenia podczas ich wymiany. 

 Szybka weryfikacja pomiarów za pomocą sprzętu labora-

toryjnego firmy HACH LANGE – nie trać czasu i środków 

na domysły 

 Gniazda wyjściowe i wejściowe dla próbek jednorazowych pozwa-
lają na ich szybką analizę, a następnie weryfikację wyników pod-
czas testów laboratoryjnych. 

 5500.KTO.S0.XYZ   S0 = krzemionka
 X = zasilanie (AC lub DC)
 Y = liczba kanałów
  Z = UE (tylko wersje językowe w UE) 

lub wersja dla USA i pozostałych 
krajów (pozostałe wersje językowe) 
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