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Z ogromną przyjemnością prezentujemy Państwu referaty z kolejnej, XII już edycji Forum 
Dyskusyjnego „Diagnostyka  i chemia dla energetyki”, organizowanego przez Zakłady 
Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

Energetyka  konwencjonalna  oparta  na  spalaniu węgla  stanowi  podstawę  krajowego 
systemu  elektroenergetycznego.  Wszystko  wskazuje  na  to,  że  ten  stan  rzeczy 
w najbliższych latach nie ulegnie zmianie. Nie oznacza to, że sektor  jest niezmienny. 
Spełnienie rosnących wymogów środowiskowych oraz zmienne koncepcje w zakresie 
miksu energetycznego stawiają energetyce konwencjonalnej coraz to nowe wyzwania. 
Ich  konsekwencją  są ostre wymagania w  zakresie  jakości  i  sposobu odprowadzenia 
ścieków oraz sposobu prowadzenia i dyspozycyjności bloków energetycznych. 

ENERGOPOMIAR  od  69  lat  stara  się  wspierać  sektor  w  rozwiązywaniu  bieżących 
i  przyszłych  problemów  eksploatacyjnych.  Energetyka  odprowadza  i  w  przyszłości 
będzie odprowadzała do środowiska – w mniejszej lub większej ilości – ścieki. Jednym 
z istotnych problemów jest sposób ich usuwania z obiektów. Wciąż nowego podejścia 
wymagają  zarówno zagadnienia,  jak  i metody diagnostyki materiałowej oraz kwestie 
dotyczące jakości reżimów chemicznych układów wodno-parowych. Forum Dyskusyjne 
Zakładu  Chemii  i  Diagnostyki  jest  miejscem  wymiany  wiedzy  i  doświadczeń  w  tych 
właśnie dziedzinach.

Autorzy zawartych w niniejszej książce referatów prezentują doświadczenia z zakresu 
szeroko  pojętej  diagnostyki  i  chemii  energetycznej  elektrowni,  elektrociepłowni  oraz 
firm zaplecza energetyki, w tym ENERGOPOMIARU. Mamy nadzieję, że zdobyta dzięki 
lekturze wiedza okaże się przydatna uczestnikom konferencji w ich praktyce zawodowej. 

W imieniu zespołu organizującego Forum

dr inż. Artur Jasiński
Dyrektor 

Zakładu Chemii i Diagnostyki
Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki 

„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Gliwice, maj 2019 r.

Szanowni Państwo,
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Wstęp

Ścieki i wody odpadowe powstające w elektrowniach i elektrociepłowniach to poważny 
problem eksploatacyjny. Wytwarzane są w różnych miejscach, a ich zagospodarowanie czy 
też zrzut w istotny sposób powiązane są z technicznymi możliwościami zagospodarowania 
wewnątrz elektrowni oraz z zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska. Wraz ze 
wzrostem wymagań dotyczących jakości wody dodatkowej dla obiegów wodno-parowych oraz 
rozwojem technik uzdatniania wody pojawiły się nowe rodzaje ścieków, takie jak koncentraty 
z układów stosujących techniki membranowe, ścieki silnie obciążone chemicznie z mycia 
membran (CIP). Innym rodzajem obecnie pojawiających się ścieków są te, które powstają 
w obrębie składowisk i instalacji przygotowujących biomasę do spalania czy – budzące 
szczególne zainteresowanie – ścieki z instalacji mokrego odsiarczania spalin. Niewiele 
elektrowni posiada zaawansowane technologicznie chemiczne oczyszczalnie ścieków 
przemysłowych. Wynika to głównie z braku w przeszłości problemów z wytwarzanymi ściekami, 
kiedy to praktycznie wszystkie mogły być zagospodarowywane w ramach hydrotransportu na 
składowiska żużla i popiołu. Sytuacja uległa diametralnej zmianie, gdy coraz większa ilość 
obiektów zaczęła wprowadzać tzw. suche odpopielanie. Zmusza to elektrownie do nowego 
spojrzenia na gospodarkę ściekową.

 U Fot. 1. Zrzut ścieków przemysłowych do odbiornika zewnętrznego

Źródło: ENERGOPOMIAR
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W największych elektrowniach jako docelowe miejsca zrzutu ścieków przemysłowych 
(podczyszczanych lub nie) nadal wykorzystywane są kanały zrzutowe dla wód pochłodniczych 
(w otwartych systemach chłodzenia elektrowni) lub kanały zrzutowe odsolin z chłodni bądź też 
układy hydroodpopielania i odżużlania (dla ścieków najbardziej zanieczyszczonych). Niemniej 
możliwość odprowadzania ścieków tymi drogami, z różnych powodów, ulega stopniowej 
redukcji. Natomiast wody opadowe z terenów czystych, poprzez proste mechaniczne 
urządzania typu piaskowniki czy osadniki, przeważnie odprowadzane są do pobliskich 
odbiorników zewnętrznych. 

Ścieki sanitarno-bytowe odprowadzane są do miejskich sieci kanalizacyjnych bądź własnych 
oczyszczalni biologicznych.

Klasyfikacja ścieków

Ścieki powstające w elektrowniach można sklasyfikować ze względu na miejsce powstawania 
lub ze względu na rodzaj i koncentrację zanieczyszczeń.

Ze względu na miejsce powstawania ścieki można podzielić na:

 � wody odpadowe z obiegu wodno-parowego i ciepłowniczego,

 � ścieki/odsoliny z obiegu chłodzącego,

 � ścieki ze stacji uzdatniania wody,

 � ścieki z gospodarki żużlem i popiołem,

 � ścieki brudne z gospodarki olejowej i mazutowej,

 � ścieki brudne z nawęglania,

 � ścieki brudne ze składowisk biomasy,

 � ścieki z trawień i czyszczeń chemicznych kotłów, turbin, układów pomocniczych,

 � ścieki z instalacji mokrego odsiarczania spalin, 

 � ścieki sanitarno-bytowe,

 � wody opadowe z terenów czystych,

 � ścieki ogólnoprzemysłowe.

Z kolei ze względu na rodzaj i koncentrację zanieczyszczeń ścieki można podzielić na:

 � wody odpadowe zanieczyszczone termicznie,

 � wody podgrzane zasolone (odsoliny z układów chłodzenia o dużej koncentracji soli),
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 � ścieki obciążone chemicznie i mechaniczne,

 � ścieki zaolejone,

 � ścieki zanieczyszczone mechanicznie,

 � ścieki zanieczyszczone organicznie i biologicznie,

 � ścieki z trawienia i chemicznego oczyszczania, 

 � ścieki z instalacji mokrego odsiarczania spalin,

 � ścieki sanitarno-bytowe.

Wymienione grupy ścieków różnią się składem jakościowym, stężeniem zanieczyszczeń oraz 
natężeniem i częstotliwością zrzutu do sieci kanalizacji. Niektóre ścieki pojawiają się tylko 
okresowo.

Przedstawione wyżej klasyfikacje są klasyfikacjami formalnymi. W warunkach rzeczywistych 
miejsca powstawania ścieków oraz sposób ich klasyfikowania powiązane są z posiadanymi 
rodzajami sieci kanalizacyjnych oraz urządzeniami do odprowadzania ścieków poza teren 
elektrowni. Tutaj problem stanowią różnego rodzaju prowizoryczne połączenia i przyłącza 
do istniejących sieci kanalizacyjnych, często doprowadzające nieokreślone ścieki do miejsc, 
w których nie powinny się znaleźć.

Wymagania dotyczące zrzutu ścieków 

Przy sporządzaniu dokumentacji projektowej i formalno-prawnej na zrzut ścieków uwzględnia 
się zasadniczo dwa dokumenty:

 � Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z dnia 
16 grudnia 2014 r. pozycja 1800). Dla technologów ważny jest załącznik nr 4 (tabela 
1 oraz 2), a jeżeli prowadzi się procesy współspalania – załącznik nr 6 (spalarnie).

 � Konkluzje BAT dotyczące dużych instalacji spalania wyszczególnionych w załączniku 
I do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2010/75/EU z dnia 24 
listopada 2010 r. (opublikowana 17 sierpnia 2017 r.). 

Sytuację komplikuje pewna niespójność między obowiązującymi polskimi przepisami 
prawnymi (RMŚ), które dotyczą odprowadzenia ścieków przemysłowych do wód lub gleby, 
a przepisami dotyczącymi konkluzji BAT LCP dla elektrowni posiadających instalacje do 
mokrego odsiarczania spalin, co przedstawiono w tabeli 1. 
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 ≡ Tabela 1. Porównanie wymagań zawartych w konkluzjach BAT i Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska

Parametr Jednostka BAT RMŚ

OWO mg/l 20–50 30

ChZT mg/l O
2

60–150 125

zawiesina mg/l 10–30 35

fluorki mg/l 10–25 25

siarczany mg/l 1300–2000 500

siarczki mg/l 0,1–0,2 0,2

siarczyny mg/l 1–20 1

As µg/l 10–50 100

Cd µg/l 2–5
średnia dobowa – 400

średnia miesięcz-
na – 200

Cr µg/l 10–50 500/100

Cu µg/l 10–50 500

Hg µg/l 0,2–3
średnia dobowa – 60

średnia miesięczna – 30

Ni µg/l 10–50 500

Pb µg/l 10–20 500

Zn µg/l 50–200 2000

azot amonowy mg/l N NH
4

10

azot azotanowy mg/l N NO
3

30

azot azotynowy mg/l N NO
2

1

azot ogólny mg/l N 30

chlorki mg/l 1000

sód mg/l 800

bor mg/l 1/negocjowalny

żelazo ogólne mg/l 10

glin mg/l 3

chlor wolny mg Cl
2
/l 0,2

suma chlorków i siarczanów mg/l 1500

(źródło: opracowanie własne)
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Są to zagadnienia dotyczące zarówno interpretacji zakresu stosowania przedstawionych 
dokumentów, jak i rozbieżności w wymaganiach dotyczących wartości dopuszczalnych stężeń 
zanieczyszczeń, które mogą być odprowadzane do środowiska. 

W tym kontekście oczyszczalnie ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin (OŚIMOS) 
muszą być traktowane jako odrębne węzły mające znaczący wpływ na jakość wszystkich 
ścieków powstających w elektrowniach i odprowadzanych do środowiska. 

Decydujące znaczenie przy rozpatrywaniu schematu technologicznego oczyszczalni ścieków 
przemysłowych ma ilość ścieków i ładunek zanieczyszczeń dopływających do niej ze ściekami 
surowymi pochodzącymi z różnych źródeł. Dlatego bardzo ważne jest rozeznanie miejsc 
ich powstawania i wykonanie jak najbardziej dokładnego bilansu ilościowo-jakościowego. 
Przydatność takiego bilansu widoczna jest szczególnie wtedy, gdy chłonność odbiornika 
ścieków na konkretne zanieczyszczenia jest ograniczona. W takim przypadku może się 
okazać, że niezbędne jest oczyszczenie ścieków przemysłowych do poziomu znacznie poniżej 
wartości dopuszczalnej przepisami.

W dotychczasowych pracach jedynie sporadycznie zwracano uwagę na takie parametry 
jak bor, rtęć, OWO, związki azotowe. Obecnie są to główne zagadnienia, z którymi zmierzyć 
się musi wiele elektrowni. Zanieczyszczenia takie jak bor, rtęć i OWO pochodzą ze ścieków 
powstających w instalacjach mokrego odsiarczania spalin, natomiast związki azotowe 
pojawiają się w ściekach przy niesprawnie przebiegających procesach odazotowania spalin.

Wody odpadowe z obiegu wodno-parowego i ciepłowniczego

Na ogół są to wody o niskim zasoleniu i podwyższonej temperaturze, często przekraczającej 
dopuszczalną temperaturę pracy urządzeń, za pomocą których można byłoby je doczyścić. 
Dotyczy to głównie jonitów i membran stosowanych w układach produkujących wodę 
zdemineralizowaną, jonitów w instalacjach oczyszczania kondensatu turbinowego lub 
doczyszczania wody w zładach ciepłowniczych. Prawie zawsze istnieje konieczność 
schładzania takich wód.

Powstają w obrębie układów wodno-parowych. Najczęściej są to wody odpadowe z układów 
odmulania i odsalania kotłów, wody z rozprężaczy, próbopobieraków, różnego rodzaju 
skropliny np. ze stacji rozruchowych, przecieki z układów kondensacji, przecieki z pomp, 
zrzuty kondensatu o pogorszonej jakości czy też zrzuty wód podczas uruchamiania i w trakcie 
odstawiania kotłów. Można tutaj także zaliczyć wody odpadowe z obiegów wody ruchowej 
napełnianych wodą zdemineralizowaną. W elektrowniach posiadających duży obieg 
ciepłowniczy pojawiają się także zrzuty z sieci ciepłowniczych związane z koniecznością 
bieżącej poprawy jakości wody sieciowej czy też koniecznością wymiany zładu ciepłowniczego 
np. po dużych remontach sieci.
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W elektrowniach kondensacyjnych ilość wód odpadowych jest niewielka. Dobrze pracujący 
blok generuje straty bieżące na poziomie do 0,5% ilości wody zasilającej dany blok. Za 
poprawne działanie bloku można uznać jeszcze jego pracę przy stratach rzędu 1–2%. 
Sytuacja, w której straty przekraczają 3% powinna zostać uznana za wymagającą interwencji. 
W przybliżeniu można założyć, że podane wyżej straty to też ilość wód odpadowych. Założenie 
takie nie dotyczy jednak stanów awaryjnych. Również w ciepłownictwie straty wody często są 
znacznie wyższe, w szczególności jeżeli chodzi o awaryjne zrzuty z sieci ciepłowniczych.

Elektrownie, które produkują parę dla zewnętrznych odbiorców, otrzymują zwrotnie kondensaty 
technologiczne zanieczyszczone substancjami pochodzącymi z urządzeń technologicznych 
wykorzystujących dostarczaną parę. Kondensaty takie muszą być odseparowane i dopiero 
po kontroli ich jakości może zapaść decyzja o ponownym wykorzystaniu w obiegach 
wewnętrznych elektrowni. Często zawierają nietypowe zanieczyszczenia, które kwalifikują je 
jako ścieki niepodlegające dalszemu wykorzystaniu.

Ze względu na nieregularność pojawiania się wód odpadowych potrzebne są również zbiorniki 
retencyjne, które pełnią trojaką funkcję – rozdziału wód i kondensatów o różnej i odmiennej 
jakości, uśredniania składu wód pochodzących z różnych, ale podobnych jakościowo źródeł 
oraz stworzenie możliwości pełnej kontroli ich jakości kwalifikującej do dalszego uzdatniania 
lub do odprowadzenia ze ściekami przemysłowymi.

Stężenie i rodzaj zanieczyszczeń pojawiających się w wodach odpadowych zależy od: 

 � jakości i ilości wody dodatkowej uzupełniającej straty w obiegu wodno-parowym lub 
ciepłowniczym, 

 � rodzaju i ilości środków korekcyjnych dozowanych do poszczególnych obiegów, 

 � uwarunkowań eksploatacyjnych i stanu technicznego urządzeń.

Woda dodatkowa ma decydujący wpływ na rodzaj i ilość zanieczyszczeń występujących 
w odmulinach i odsolinach zrzucanych z obiegu kotłowego. 

Jeżeli jest to woda zdemineralizowana o przewodności właściwej do 0,2 µS/cm, to zawartość 
zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie kotłowej jest niewielka. Ogólne zasolenie wody 
kotłowej dla kotłów na ciśnienie powyżej 10 MPa zwykle nie przekracza od kilku do 30 µS/cm 
i zależy silnie od rodzaju oraz ilości dozowanych środków korekcyjnych. W kotłach o ciśnieniu 
poniżej 10 MPa zasolenie wody kotłowej nie powinno przekraczać 100 µS/cm. Wartość pH 
wód odpadowych w tym przypadku mieści się w granicach od 8 do 10,5 przy zasadowości nie 
przekraczającej 0,3 mmol/l. Wody odpadowe tej klasy mogą zawierać żelazo występujące 
w postaci rozpuszczonej, jak i tlenków wędrujących, mikrozawiesiny ze związków chemicznych 
mułotwórczych, krzemionkę oraz substancje organiczne.
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Inaczej sytuacja przedstawia się dla kotłów parowych na ciśnienia poniżej 10 MPa lub kotłów 
o ciśnieniach z zakresu do 6 MPa. Są one zasilane przeważnie wodą zdekarbonizowaną 
i zmiękczoną o przewodności przekraczającej 30 µS/cm. W zależności od ciśnienia w kotle 
zasolenie wody kotłowej w tym przypadku może sięgać maksymalnie 7000 µS/cm, a pH 
wahać się w granicach 10–12. Zasadowość wody kotłowej może sięgać 15 mmol/l.

Z kolei wody odpadowe z obiegu parowego odpowiadają jakościowo wodzie zasilającej daną 
klasę kotłów. Są to przede wszystkim różnego rodzaju kondensaty pary. Wody odpadowe tej 
klasy mogą zawierać w niewielkiej ilości sole rozpuszczalne, żelazo występujące zarówno 
w postaci rozpuszczonej, jak i produktów korozji, mikrozawiesiny ze związków chemicznych 
mułotwórczych, strącone fosforany, krzemionkę oraz substancje organiczne. 

W istotnej ilości występują tzw. tlenki wędrujące, będące mieszaniną zawiesin pochodzących 
z niszczenia tlenkowych warstw pasywnych, które pokrywają rury obiegu wodno-parowego. 
W przeważającej ilości jest to starty lub złuszczony magnetyt. Na fotografii 2 zobrazowano 
przykładowe wyniki badania obiegu wodno-parowego pod kątem zawartości żelaza i tlenków 
wędrujących podczas uruchamiania bloku występujących w postaci mikrozawiesiny. 

 U Fot. 2. Rozkład zanieczyszczeń mechanicznych w trakcie uruchamiania bloku

Źródło: ENERGOPOMIAR

Do zasilania sieci ciepłowniczych przeważnie używana jest woda zdekarbonizowana 
i zmiękczona lub tylko zmiękczona. Coraz częściej sieci ciepłownicze zasilane są wodą 
zdemineralizowaną lub przynajmniej wodą odsoloną o przewodności elektrycznej <30 µS/
cm. Wody odpadowe z obiegu ciepłowniczego najczęściej mają skład podobny jak woda 
uzupełniająca straty w sieci. Mogą być zanieczyszczone wodą przedostającą się do sieci 
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z urządzeń grzewczych lub zanieczyszczeniami poremontowymi wynikającymi np. z likwidacji 
awarii sieci.

Rodzaj i ilość środków korekcyjnych dozowanych do poszczególnych obiegów wpływa 
w znaczący sposób na jakość wód odpadowych. Są to takie środki jak woda amoniakalna, 
środki zawierające karbohydrazyd, różnego rodzaju aminy lotne, aminy filmujące, fosforany, 
ług sodowy itp. Można je traktować jako swoiste zanieczyszczenie wód odpadowych. 
Zarówno rodzaj zastosowanego środka korekcyjnego, jak i produkty jego rozkładu oraz 
wymagany technologicznie nadmiar powodują zwiększenie ilości zanieczyszczeń w wodach 
odpadowych mogących mieć negatywny wpływ na możliwość ich wtórnego wykorzystania oraz 
możliwość zrzutu do odbiorników zewnętrznych. Dlatego też potrzebne jest dobre rozeznanie 
stosowanych środków korekcyjnych, szczególnie w aspekcie powstających produktów ich 
rozkładu, a także możliwym wpływie na jonity czy membrany stosowane w posiadanych 
przez elektrownie układach produkcji wody zdemineralizowanej i oczyszczania kondensatów. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na wody odpadowe zawierające aminy filmujące, jeżeli 
są one kierowane do wód zasilających instalacje membranowe i jonitowe, wrażliwe na tego 
rodzaju zanieczyszczenia.

Uwarunkowania eksploatacyjne i stan techniczny eksploatowanych urządzeń mogą 
w istotny sposób przyczyniać się do zmiany ilości i jakości wód odpadowych.

Należy tutaj mieć na uwadze takie zagadnienia jak szczelność poszczególnych wymienników 
ciepła i układów kondensacji, szczelność w obrębie układów smarowania i oleju rozpałkowego, 
ilość odstawień i uruchomień bloku, konieczność okresowej pracy bloku na pogorszonej 
jakości czynnika obiegowego. 

Nieszczelności w wymiennikach ciepła i układach kondensacji pojawiają się przeważnie 
w urządzeniach dłużej eksploatowanych. Pogorszenie jakości czynnika obiegowego po stronie 
pierwotnej zależy od ilości i jakości przecieków przez uszkodzone elementy wymienników 
ciepła. Czynnikiem zanieczyszczającym jest tutaj np. woda chłodząca czy też woda obiegowa 
z układu ciepłowniczego. Z reguły jest to niewielkie pogorszenie jakości, przeważnie łatwe do 
wykrycia w rutynowej kontroli, powodujące odstawienie wymiennika do remontu. Działania 
zmierzające do likwidacji przecieków skutkują zwiększeniem ilości wód odpadowych często 
do poziomu, który nie może być na bieżąco zagospodarowany (brak odpowiedniej retencji, 
wysoka temperatura). Podobnym w skutkach zagadnieniem jest zła jakość zwrotnych 
kondensatów technologicznych z innego przemysłu. Tutaj dobre rozeznanie ich jakości ma 
decydujące znaczenie co do możliwości ich ponownego wykorzystania.

Często wody odpadowe są zanieczyszczane olejami z chłodnic oleju, uszczelnień i chłodzenia 
łożysk, a także środkami smarnymi. W sytuacjach ewidentnie awaryjnych (duże przebicia) 
wody odpadowe – po odolejeniu na standardowych odolejaczach – są kierowane do 
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