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Wpływ obecności sacharozy 
w wodzie zasilającej kotły na 

pracę kotłowni

       1. Skąd cukier w kondensacie?
2. Termiczny rozkład sacharozy
3. Wpływ na kotłownię i turbinę



Stacja wyparna



Aparat wyparny



Wyparka wielodziałowa



               1. Skąd cukier w kondensacie?
                2. Termiczny rozkład sacharozy
   pienienie się wody
wydzielanie CO2

   obniżenie pH

 3. Wpływ na kotłownię
   lokalne przegrzania
   mikroerozja
   zanieczyszczenie łopatek turbiny



Wykrywanie obecności sacharozy
 w kondensacie

23 COCaOQCaCO +⇔+
       

I. Metody chemiczne:

1. Reakcja z alfa-naftolem

Reakcja barwna Molischa, wskazująca na obecność sacharydu
- alkoholowy 20% roztwór alfa-naftolu po dodaniu kilku kropli 
stężonego kwasu siarkowego zabarwia się na czerwonofioletowo. 
Czułość 50 mg/l (50 ppm).
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Metody chemiczne:

2. Reakcja z epolem

Reakcja barwna, wskazująca na obecność sacharydu
- roztwór epolu w kwasie siarkowym, po dodaniu kilku kropli 
stężonego kwasu siarkowego zabarwia się na czerwonofioletowo. 
Czułość  5 mg/l (5 ppm). 



Wykrywanie obecności sacharozy
 w kondensacie

23 COCaOQCaCO +⇔+
       

Metody chemiczne:

3. Użycie analizatora węgla organicznego (TOC)

Rozkład sacharozy do dwutlenku węgla i jego ilościowe 
oznaczenie w nadfiolecie. Czułość 2 mg/l (2 ppm).



  Analizator chemiczny kolorymetryczny
  firmy H.Eberthardt GmbH & Co (min. 5 ppm sacharozy)



  Analizator węgla organicznego
   Astro TOC UV firmy LANGE (2 ppm sacharozy w 8 min.)



II. Metody fizykochemiczne:

1. Fotometria płomieniowa
2. Konduktometria

obie te metody nie wykrywają cukru lecz jony potasu,
przechodzące do kondensatu wraz z sokiem rzadkim
                       w proporcji ok. 1:100 !

Wykrywanie obecności sacharozy
 w kondensacie



              Fotometria płomieniowa – zasada działania 
fotometru



Fotometr płomieniowy Venema (0,5–20 ppm sacharozy)



  Fotometr płomieniowy BWB-XP
    firmy BWB Technologies UK LTD (0,5-20 ppm sacharozy)



Konduktometria

1. Usunięcie związków amonowych
2. Zagęszczenie kondensatu
3. Pomiar stężenia jonów potasu



Miernik zasolenia kondensatu 
Yokogawa Electric Corporation (kondensat 100 μS/cm)



Konduktometryczny czujnik indukcyjny 
Yokogawa Electric Corporation



Miernik zasolenia kondensatu 
Yokogawa Electric Corporation (kondensat 100 μS/cm)



Automatyczny elektrochemiczny
analizator kondensatu AAK-10

Politechnika Łódzka (Polbrix, Brix)



Automatyczny analizator kondensatu AAK-10



Automatyczny analizator kondensatu AAK-10

G2 w +20 oC, w +20 oC x2 (2,5% na oC)
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Automatyczny analizator kondensatu AAK-10

Parametry techniczne analizatora AK-10

  #  pomiar konduktywności kondensatu  po oddestylowaniu
      związków lotnych  (stężenia soku rzadkiego w kondensacie):          0...100 jednostek 
  #  pomiar konduktywności kondensatu  (stężenia związków lotnych):          0...100 jednostek 
  #  poziom sygnalizowania przekroczenia  stężenia soku
      w kondensacie (5 mg sacharozy w 1 dm3 - jak odczynnik EPOL):      typowo 75 jednostek
  #  przepływ kondensatu przez zbiornik przelewowy ZAK-10:             ok. 1,5 l/min 
  #  przepływ kondensatu przez głowicę pomiarową GAK-10:              ok. 2 l/godz
  #  czas opóźnienia pomiaru:                                                         ok. 30 s 
  #  wyjście sygnału „cukier”:                           4...20 mA 
  #  wyjście sygnału „amoniak”:                                   4...20 mA 
  #  wyjście alarmu „cukier”:                                                           przekaźnikowe, 250 V 16 A  AC
  #  wyjście alarmu „awaria”:                                                          przekaźnikowe, 250 V 16 A  AC
  #  zasilanie:          230 V AC 50 Hz
  #  pobór mocy:                                                       ok. 1500 W  
  #  wymiary przetwornika:                         wys. 460, szer. 310, głęb. 150, masa ok. 3,5 kg
  #  wymiary głowicy pomiarowej:                          dł. 750, szer. 250, wys. 270, masa ok. 10 kg



Automatyczny analizator kondensatu AAK-10



Dziękuję za uwagę!
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