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Działalność EPURO POLSKA INDUSTRIAL WATER to 3 segmenty:

Urządzenia 
przemysłowe

Środki 
chemiczne

Serwis 
techniczny

 projektowanie instalacji

 dobór, kompletacja i 

dostawa urządzeń

 produkcja

 szkolenia

 dobór technologii

 serwis chemiczny

 opieka eksploatacyjna

 doradztwo technologiczne

 montaż

 uruchamianie 

 serwisowanie

 wykonawstwo



Urządzenia

 filtracja mechaniczna,

 filtracja na złożach,

 filtracja multifunkcyjna,

 ultrafiltracja,

 odżelazianie i 

odmanganianie,

 zmiękczanie jonowymienne,

 odwrócona osmoza,

 elektrodejonizacja,

 dozowanie korekty 

chemicznej,

 dezynfekcja wody,

 uzdatnianie ciepłej wody 

użytkowej na potrzeby 

socjalne.

TECHNOLOGIE:



Preparaty chemiczne

 Korekty wody obiegów parowych

 Korekty grzewczych obiegów wodnych

 Korekty obiegów chłodniczych

 Korekty wód sanitarnych

 Sól w tabletkach

PRZEZNACZENIE:



CENTRALA:

Poznań

ODDZIAŁY:

Gdańsk
Katowice 
Kołobrzeg

Łódź
Warszawa

Struktura sprzedażowa

KOŁOBRZEG



KOTŁOWNIE PAROWE



Układy kotłowe

Problemy w układach kotłowych: osady

Przyczyny:
Twardość, produkty korozji, zanieczyszczenia

Konsekwencje:
Straty energii, spadek wydajności, uszkodzenia kotła, 
korozja wżerowa

Sposoby zapobiegania:
Uzdatnienie wody uzupełniającej : zmiękczanie, 
demineralizacja
Korekta chemiczna



DOBÓR TECHNOLOGII UZDATNIANIA

OPTYMALIZACJA 
KOSZTÓW 

EKSPOLATACJI

WYMAGANIA 
PRODUCENTA 

KOTŁA PAROWEGO

PRZYGOTOWANIE WODY NA POTRZEBY KOTŁOWNI PAROWYCH-

WYBÓR TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY



WYMAGANIA W STOSUNKU DO WODY KOTŁOWEJ



Podstawowe parametry wody

Całkowite zasolenie lub całkowita mineralizacja (TDS):

• suma wszystkich rozpuszczonych substancji w wodzie
• wody zawierające duże ilości substancji rozpuszczonych to wody 

wysoko zmineralizowane lub mocno zasolone (istnieją także wody 
nisko i średnio zmineralizowane lub zasolone).

• rozpuszczone w wodzie substancje powodują, że woda przewodzi prąd 
elektryczny.

Przewodnictwo właściwe [µS/cm]:

• im wyższe zasolenie / mineralizacja wody, tym wyższa przewodność 
elektryczna

• pomiar przewodnictwa jest stosunkowo prosty i powszechnie 
stosowany do oceny ogólnego zasolenia wody

UWAGA: wartość przewodnictwa daje ogólny pogląd o stopniu zasolenia wody, jednak nic nie 
mówi o jej składzie i nie powinno się na tej podstawie jednoznacznie oceniać 
jakości i przydatności wody. 



Podstawowe parametry wody



Zmiękczanie wody

• proces wymiany jonów na specjalnym złożu (żywica 
jonowymienna),

• jony Ca++ i Mg++ wymieniane są na jony Na+,
• ogólne zasolenie (przewodność właściwa) wody nie zmienia 

się, zmienia się jej skład.

woda przed procesem woda zmiękczona
Ca++ Mg++ Na+

ogólne zasolenie ≈ ogólne zasolenie
przewodność ≈ przewodność

Przygotowanie wody uzupełniającej

500 μS/cm
zmiękczanie 500 μS/cm

15 odH < 0,1 odH 



Przygotowanie wody uzupełniającej

Demineralizacja

• proces usuwania z wody rozpuszczonych jonów,
• proces wymiany jonów na złożach jonowymiennych 

(kationy+ na H+ , aniony- na OH-), lub
• proces filtracji przez membrany półprzepuszczalne 

wymuszony ciśnieniem (jony z wody są usuwane) RO,
• ogólne zasolenie (przewodność właściwa) wody spada,
• w procesie nie usuwane są gazy rozpuszczone w wodzie.

woda przed procesem woda zdemineralizowana
ogólne zasolenie   ogólne zasolenie
przewodność   przewodność

500 μS/cm
demineralizacja < 30 μS/cm



Schemat instalacji parowej

Zbiornik 
wody 

zasilającej

F = woda zasilająca

Woda kotłowa

Max 4500 µS/cm

Q = produkcja pary
E = strata pary

Wymiana 
energii

R = powrót kondensatu

P = odsalanie + odmulanie

M = woda 
uzupełniająca

M = P + E



Wyższe zasolenie ogólne wody uzupełniającej powoduje 
wyższe koszty eksploatacji kotła powstałe w wyniku 

konieczności większego odsalania.

Współczynniki koncentracji:

ZMIĘKCZANIE + KOREKTA CHEMICZNA : 4-8

DEMINERALIZACJA + KOREKTA CHEMICZNA : 40-80

Przygotowanie wody uzupełniającej





Rewizja kotła 15 t/h; 14 bar



Rewizja kotła 14 t/h; 17 bar



Rewizja kotła 14 t/h; 17 bar



UKŁADY CHŁODNICZE



Uzdatnianie układów chłodniczych

- Jednorazowego przepływu

- Z recyrkulacją

Zamknięte

Otwarte

(wyparne)

całkowicie zamknięte

zamknięte, otwarte do atmosfery (np. 

ze zbiornikiem)

wieże chłodnicze otwarte

wieże chłodnicze zamknięte



Uzdatnianie układów chłodniczych

1. Określenie uzdatniania wstępnego i współczynnika koncentracji 
zasolenia.

2. Kontrola poziomu zasolenia

3. Dozowanie inhibitorów korozji i osadów

4. Dozowanie biocydów

5. Kontrola procesu uzdatniania

uzdatnianie
wstępne

stabilizatory
twardości

bicydy

kontrola
poziomu
zasolenia

inhibitory
korozji

dyspergatory



UKŁAD CHŁODNICZY



INSTALACJA UZDATNIANIA WODY 

KSC CUKROWNIA KLUCZEWO



SCHEMAT BLOKOWY SYTEMU UZDATNIANIA WODY















Dziękujemy za uwagę!


