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Czyszczenie rurek metod ą Conco

• Minimalizuje czas przestoju urządzenia -

załoga może oczyścić 5000 rur podczas jednej 
zmiany.

• Skuteczny na wszystkie rodzaje depozytów:

miękkie i twarde osady z wody chłodzącej
fizyczne przeszkody
chropowatości powierzchniowe rurek

• Bezpieczna dla pracowników

proces czyszczenia przebiega przy uzyciu
niskiego ciśnienia strumienia wody



C3X C4S   C3S               U- tube Cal-Busters

Conco Cleaning Pump System

Agregat pompowy model 200B

Naboje czyszczące



Metoda Conco
Usuwa osady z wewnętrznych powierzchni rurek 

Wspiera proces czyszczenia kulkami gąbczastymi

Udrażnia zablokowane rurki



Efekt finansowy czyszczenia Conco



Wysoka skuteczność przy rurkach:

• z twardymi osadami przylegającymi do ścianek  
• całkowicie zabitych osadami  

Czyszczenie rurek metod ą Hydrodrill

Skuteczne przy ograniczeniach innych 
metod:

• czyszczenia wysokim ciśnieniem
(bezpieczeństwo)

• czyszczenia chemicznego (utylizacja,
toksyczność)

• wymiana wkładu rurowego (koszt)



Działanie metody HydroDrill

Rodzaje wierteł :

Klaw Bit Twist Bit Red Witch Bit

Szczeliny 
dozowania wody

Płytka z węglika powoduje rozbicie osadów

Wrzeciono 
Kelly Rod

Wielkość wiertła dopasowana 
do średnicy rurki

Zaokrąglone narożnikiOsady opuszczają 
rurkę wraz z wodą



� To metoda czyszcząca, której głównym medium jest ciekły azot.

Usuwa trudne osady:

z twardego kamienia kotłowego 
i węglanu wapnia 
pochodzącego z wody 
chłodzącej
z boksytu i tlenku glinu
z wysokiej gęstości 
polipropylenu i polietylenu

Czyszczenie rurek metod ą Nitrolance



� Bezpieczna alternatywa
dla czyszczenia wodą
pod wysokim ciśnieniem.

Wzrost wytwarzania energii do 20 %.



Badania diagnostyczne rurek urządzeń
wymiany ciepła metodami nieniszczącymi 

Badania diagnostyczne pozwalają :

� Uzyskać ogólną ocenę stanu rurki

� Zminimalizować przymusowe postoje 
remontowe

� Zanalizować przyczyny awarii 

� Określić stopień erozji i korozji rurek 
w czasie przy systematycznych 
badaniach 



� Pęknięcia

� Ubytki grubości ścianek

� Wgniecenia mechaniczne

� Pocienienia ścianek rurek

� Pomieszane gatunki materiałów

� Efekty korozji/erozji

Rodzaje wykrywanych uszkodze ń

Korozja wżerowa

Korozja 
elektrochemiczna

Pęknięcia obwodowe pod 
podporą oraz 
zmęczeniowe



MIZ 27  Zetec,  USA MIZ 28

Urządzenia do bada ń diagnostycznych

TMT Eddy Max

Sprzęt diagnostyczny firmy Conco East :



Badania nieniszczące:

• Metodą prądów wirowych,

• Metodą badania w polu dalekim:

- wprowadzenie sondy 
do każdej rurki,

- parametry sygnałów sondy 
zawierają informację
o nieciągłościach rurek. 

Wykonujemy badania rurek z materiałów:

nieferromagnetycznych
ferromagnetycznych

Badania diagnostyczne

Sonda  wiroprądowa



Wyniki badania
rurek z uszkodzeniami
eksploatacyjnymi

Sygnały wzdłuż rurki
i trajektoria zmian 
sygnałów przetwornika

Przykładowy obraz wady zewn ętrznej



Obraz sygnałów nieci ągło ści



Raport  z  bada ń rurek

� głębokość ubytków materiałowych

� lokalizacja ubytków

� rozróżnianie ubytków zewnętrznych
od ubytków wewnętrznych. 

� ubytki – pocienienia ścianki rur, wskutek:

◦ 1/ użycia kulek czyszczących
◦ 2/ erozji



Raport szczegółowy z bada ń rurek



Fragment mapki dna sitowego 
kondensatora



Mapa rurek do wymiany



Pracownicy Conco East dysponuj ą :

� certyfikatami na wykonywanie badań wiroprądowych zgodne
z normą PN-EN ISO 9712 stopnia pierwszego oraz drugiego.

� świadectwami kwalifikacyjnymi, uprawniającymi
do pracy na obiektach energetycznych na stanowisku dozoru 
oraz eksploatacji.

Kwalifikacje pracowników Conco East:



Firma Conco East posiada :

� wdrożone systemy:

◦ zarządzania jakością wg ISO 9001:2008
◦ zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N18001:2004

� certyfikat rzetelnej firmy

Firma jest członkiem Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska

Certyfikaty Conco East:



Firma Conco East podczas swojej działalno ści :

� wyczyściła około 3,5 mln rurek,

� zbadała ponad 850 tys. rurek. 

22 lata do świadczenia to gwarancja najwy ższej jako ści usług.   

Skuteczno ść i do świadczenie:

Wykonali śmy 207 prac – badania rurek:

� skraplaczy pary turbinowej
� wymienników ciepłowniczych
� wymienników woda - woda
� wymienników szczytowych
� chłodnic oleju
� chłodnic generatorów
� reaktorów chemicznych

W tym 85 prac – badania rurek
skraplaczy turbin > 100 MW:

- 700 MW (Niemcy) 1 szt. 
- 500 MW 3 szt.
- 340 MW ÷ 400 MW 19 szt.
- 200 MW ÷ 265 MW 43 szt.
- 100 MW ÷ 125 MW 19 szt.



Elektrownie i elektorciepłownie:

Bełchatów, Blachownia, Halemba, Dolna Odra, Kozienice, Łagisza, Łaziska,
Opole, Połaniec, Rybnik, Siersza, Turów, Poznań, Szczecin, Będzin, Białystok, 
Czechnica, Gdańsk, Gdynia, Karolin, Kraków, Łódź, Ostrołęka, Stalowa Wola, 
Warszawa – Siekierki, Zabrze.

Zakłady rafineryjne, chemiczne i stalownicze:

� PKN ORLEN, 
� Zakłady Azotowe Puławy, 
� Gdańska Stocznia Remontowa
� Huta Katowice. 

Prace wykonane w Polsce:



Eletrownie i elektrociepłownie:

Cattenom, Le Havre, Hornaing, La Maxe – Francja, Bexbach, Charlottenburg,
Neurath, Phillipsburg – RFN, Kallo – Belgia, Kostolac B – Serbia, Krsko –
Słowenia,  Ratcliffe – Wlk. Bryt., Mochowce, Bohunice i Vojany – Słowacja,
CTCC Tarragona – Hiszpania, Vasteras – Szwecja.

Zakłady rafineryjne, chemiczne i stalownicze:

� ArcelorMittal Liége Upstream SA – Belgia,
� Advachem SA – Belgia,
� Exxon Mobil – Francja,
� Umicore - Belgia

Prace wykonane zagranic ą:



� czyszczenia rurek w kondensatorach, wymiennikach ciepła
i aparatach instalacji chemicznych

� badania rurek kondensatorów nieniszczącą metodą wiroprądową 
oraz metodą badania w polu dalekim. 

Zachęcamy do skorzystania z usług:


