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WNIOSKI
1. Dążenie do podnoszenia sprawności bloków energetycznych
wymuszające stosowanie coraz wyższych parametrów takich jak
temperatura, ciśnienie pary, większy strumień ciepła stawia
przed inżynierami chemikami nowe zadania. Obserwacja
procesów i zmian zachodzących w obiegach wodno−parowych
bloków oraz szybkie reagowanie na te zmiany pozwoli na
optymalizowanie parametrów fizyko−chemicznych czynnika
w obiegu i nie dopuszczenie do stanów
awaryjnych urządzeń energetycznych.
2. Ocena eksploatacyjna pracy bloku
energetycznego powinna uwzględniać oprócz
bieżącej kontroli chemicznej czynnika w układzie
wodno parowym również okresowe badania
zanieczyszczeń znajdujących się w układzie oraz
badania diagnostyczne i korozyjne rur kotłowych.
Złożoność wszystkich procesów fizyko−chemicznych,
hydraulicznych i cieplnych zachodzących w kotle
jest tak duża, że sama kontrola chemiczna wody
i pary nie pozwala ocenić i przewidzieć
ewentualnych zmian korozyjnych zachodzących na
powierzchniach ogrzewalnych.
3. Wdrażanie nowych metod obróbki wody do celów
energetycznych poprzez stosowanie wysoko−efektywnych
technologii jonitowych lub membranowych (odwrócona osmoza,
nanofiltracja, ultrafiltracja, mikrofiltracja) powinno wpływać nie
tylko na poprawę czystości tych wód ale również na obniżenie
kosztów produkcji energii elektrycznej i cieplnej.
4. Wprowadzenie nowych sposobów korekcji
chemicznej czynnika w układzie wodno parowym
powinno uwzględniać indywidualne warunki pracy
bloku jak również złożoność wszystkich procesów
fizyko chemicznych, hydraulicznych i cieplnych
zachodzących w urządzeniach energetycznych
oraz w możliwym, długim przedziale czasu
zabezpieczyć bezawaryjną ich pracę.
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