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PAROWE 
 
 
1. Wstęp. 
Jeżeli szklankę napełnimy zimną wodą surową i pozostawimy ją w ciepłym miejscu, to po 
chwili - nie dłuższej niż ta, którą poświęcimy na przeczytanie niniejszego artykułu - 
zaobserwujemy formowanie się na dnie i ściankach szklanki pęcherzyków powietrza, jak na 
rysunku 1. W ten sposób dowodzimy istnienia rozpuszczonych w wodzie gazów oraz 
obserwujemy zjawisko zmniejszenia się rozpuszczalności gazów w wodzie wraz ze 
wzrostem temperatury. 

 
Rysunek 1. Pęcherzyki powietrza na ściankach szklanki wypełnionej wodą 
 
Spośród gazów rozpuszczonych w wodzie najbardziej niebezpieczne dla instalacji parowych 
i wodnych - ze względu na silne oddziaływanie korozyjne - są tlen i dwutlenek węgla. Dla 
poprawnej, długotrwałej i bezpiecznej pracy instalacji pary i kondensatu konieczne jest 
zastosowanie urządzeń, które usuną niebezpieczne dla instalacji gazy rozpuszczone  
w wodzie, czyli odgazują wodę. Odgazowanie wody można przeprowadzić w oparciu  
o metody mechaniczne lub chemiczne. W praktyce kotłowni przemysłowych stosuje się 
przede wszystkim systemy odgazowania mechanicznego, przy dodatkowym wykorzystaniu 
odgazowania chemicznego dla eliminacji tlenu szczątkowego.  
 
2. Teoria odgazowania mechanicznego. 
Już samo sformułowanie tematu tego rozdziału brzmi zniechęcająco: Teoria odgazowania 
mechanicznego, ale bez znajomości tej teorii - choćby na minimalnym, przedstawionym 
poniżej poziomie - nie będzie możliwa ocena, czy zastosowany system odgazowania ma w 
ogóle szansę na poprawną pracę. 
 
2.1 Prawo Daltona 
Prawo ciśnień cząstkowych Daltona: całkowite ciśnienie mieszaniny wielu gazów (1) 
zajmujących pewną określoną objętość, będzie równe sumie ciśnień cząstkowych, które 
każdy gaz mieszaniny będzie wywierał pozostając indywidualnie w objętości zajmowanej 
przez mieszaninę.  
 
pcałkowite = p1 + p2 + p3 +....+pn  (1) 
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Dla lepszego zrozumienia można posłużyć się przykładem: jeżeli określona objętość 
mieszaniny azotu i tlenu o ciśnieniu całkowitym 1 bar, charakteryzuje się udziałami molowymi 
79% azotu i 21% tlenu, to ciśnienie cząstkowe azotu w tej mieszaninie będzie równe  
0,79 bar, a tlenu 0,21 bar. 
 
2.2 Prawo Henry’ego 
Ilość gazu rozpuszczonego w pewnej ilości wody jest wprost proporcjonalna do ciśnienia 
cząstkowego tego gazu w mieszaninie gazów znajdującej się nad wodą (z wyłączeniem 
gazów, które wchodzą w reakcje chemiczne z wodą). Sformułowane powyżej Prawo 
Henry’ego opisywane jest wzorem: 
 

gH

def

a pkc      (2) 

 
gdzie 
ca – koncentracja rozpuszczonego gazu 
kH – stała Henry’ego 
pg – ciśnienie cząstkowe gazu nad roztworem 
 
Analizując prawo Henry’ego dochodzimy do wniosku, że proporcjonalnie do wzrostu 
ciśnienia cząstkowego gazu wzrasta jego rozpuszczalność. Dwukrotny wzrost ciśnienia 
cząstkowego pewnego gazu w kontakcie z  wodą spowoduje dwukrotny przyrost ilości tego 
gazu rozpuszczonego w wodzie i odwrotnie. Oznacza to, że dla usunięcia gazu 
rozpuszczonego w wodzie konieczne jest wyeliminowanie tego gazu ze składu mieszaniny 
gazów stykających się z wodą. W takim przypadku koncentracja tego gazu w wodzie będzie 
dążyła do zera. Czyli warunkiem koniecznym usunięcia tlenu i dwutlenku węgla z wody jest 
zapewnienie, że w  procesie odgazowania wody i później jej magazynowania, nie będzie ona 
miała żadnej styczności z tymi gazami. 
 
2.3 Wpływ temperatury  
Rozpuszczalność gazu w wodzie zależy również od temperatury wody, w której gaz jest 
rozpuszczony. Ze wzrostem temperatury wody rozpuszczalność gazów maleje. Na rysunku 2 
pokazano krzywe zależności ilości tlenu, dwutlenku węgla i azotu rozpuszczonych w wodzie 
od temperatury wody przy ciśnieniu atmosferycznym. Kiedy woda osiąga temperaturę 
nasycenia wszystkie niezwiązane chemicznie gazy są w niej nierozpuszczalne i mogą zostać 
samoistnie usunięte. 

 
Rysunek 2. Rozpuszczalność różnych gazów w wodzie w funkcji temperatury. 
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Jednakże całkowite usunięcie tlenu i dwutlenku węgla z wody tylko na skutek podgrzania jej 
do temperatury nasycenia nie będzie możliwe. Jeżeli woda ta wciąż będzie miała kontakt z 
powietrzem, w którym tlen i dwutlenek węgla mają swoje ciśnienia cząstkowe lub pozostaną 
w niej pęcherzyki uwolnionych gazów, nie zostanie spełniony warunek konieczny usunięcia 
gazów rozpuszczonych. Wystarczy, że obniży się nieznacznie temperatura wody w stosunku 
do parametru nasycenia (np. chwilowe niedogrzanie wody w odgazowywaczu) lub przy stałej 
temperaturze wody wzrośnie jej ciśnienie (np. za pompami wody zasilającej), a natychmiast 
dojdzie do ponownego rozpuszczenia gazów w wodzie zasilającej. 
 
 
2.4 Inne czynniki  
Użycie pary jako czynnika przemywającego wodę ma bardzo istotne znaczenie ze względu 
na szybkość odgazowania. Para przemywająca jest równocześnie czynnikiem 
przemywającym, mieszającym i podgrzewającym wodę do stanu nasycenia. Sam fenomen 
usuwania gazów z wody za pomocą pary przemywającej wykorzystuje dwa mechanizmy. Po 
pierwsze powstające pęcherzyki gazów łączą się z przepływającymi przez wodę pęcherzami 
pary, które ułatwiają i przyspieszają ich usuwanie z objętości wodnej. Po drugie 
przepływający przez objętość wodną pęcherz pary umożliwia dyfuzję molekularną  
i odprowadzanie cząstek rozpuszczonych gazów. 
 
Gwałtowne mieszanie całej objętości wody zapewnia również dużo lepsze usuwanie 
rozpuszczonych w niej gazów poprzez intensyfikację odprowadzania powstałych 
pęcherzyków i ciągłe zmiany na powierzchni omywanej parą, co wyraźnie przyspiesza 
proces odgazowania. 
 
Ukształtowanie strumienia przepływającej wody w formie przepływu kroplowego lub 
cienkiego filmu wodnego ogrzewanego parą z obu stron przyspiesza proces usuwania 
rozpuszczonego gazu, ponieważ cząstki uwalnianego gazu mają bardzo krótką drogę do 
przestrzeni wypełnionej parą. 
 
Dla zapewnienia wysokiej jakości odgazowania wody konieczne jest zapewnienie jak 
najmniejszej koncentracji gazów w parze grzewczej i przemywającej (jak najniższe ciśnienie 
cząstkowe tlenu i dwutlenku węgla w parze grzewczej), jest to związane z koniecznością 
usuwania części pary o dużej zawartości gazów z systemu odgazowania przez wydmuch do 
otoczenia. 
 
Czas jest bardzo ważny w procesie odgazowywania termicznego. Im więcej czasu będziemy 
mieli na realizację wyżej wymienionych czynności, tym zapewnimy lepszą efektywność 
procesu odgazowania. Pamiętajmy, że woda surowa może charakteryzować się nawet 
20mg/l zawartości tlenu, a odgazowywacz w ciągu kilkunastu-kilkudziesięciu sekund musi 
zredukować tę wartość do 0,02mg/l – to jest 1000 krotna redukcja ilości rozpuszczonego 
gazu! 
 
 
2.5 Podtrzymanie stanu odgazowania 
System odgazowujący musi zapewnić nie tylko odgazowanie wody, ale również uniemożliwić 
powstanie wtórnego rozpuszczenia gazów w magazynowanej wodzie zasilającej. Jeżeli 
dopuścimy w zbiorniku wody zasilającej do obniżenia temperatury poniżej temperatury 
nasycenia lub zniknie poduszka parowa lub woda będzie miała styczność z powietrzem,  
to nastąpi natychmiastowe ponowne rozpuszczenie się gazów w wodzie, znajdującej się  
w zbiorniku wody zasilającej. W takim przypadku, nawet najlepszy system odgazowujący, nie 
zapewni nam wymaganego poziomu ilości rozpuszczonego tlenu i dwutlenku węgla  
w wodzie zasilającej. 
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3. Zadania systemu termicznego odgazowania wody zasilającej kotły parowe. 
Do podstawowych zadań systemu termicznego odgazowania wody zasilającej kotły parowe 
możemy zaliczyć: 

 usuwanie tlenu, 
 usuwanie dwutlenku węgla, 
 podniesienie bezpieczeństwa pracy kotła, 
 oszczędności energii przez możliwość wykorzystania w procesie grzewczym ciepła 

odpadowego. 
 
 
3.1 Usuwanie tlenu 
Usuwanie tlenu rozpuszczonego w wodzie, to podstawowe zadanie jakie stawiamy przed 
systemem termicznego odgazowania wody zasilającej, dla zabezpieczania kotła i całego 
systemu pary i kondensatu przed korozją tlenową. Korozja tlenowa stopów żelaza (np. stali 
węglowej) może być przedstawiona przy wykorzystaniu poniższych równań chemicznych. 
 
Żelazo zawarte w stopie w kontakcie z wodą rozpuszcza się, tworząc rozpuszczalny 
wodorotlenek żelazawy: 
 
Fe + 2H2O = Fe(OH)2 + 2H+         (3) 
 
Reakcja ta zachodzi do stanu równowagi. Kończy się, pod warunkiem, że woda jest wolna 
od rozpuszczonego tlenu. Jeżeli jednak w wodzie znajduje się rozpuszczony tlen, to będzie 
się on wiązał z wodorotlenkiem żelazawym tworząc tlenek żelaza (rdzę): 
 
2Fe(OH)2 + 1/2O2 + (n-2)H2O = Fe2O3 , nH2O   (4) 
 
Obecność tlenu rozpuszczonego w wodzie oznacza ciągłe rozpuszczanie żelaza. Reakcja ta 
zachodzi, aż do momentu całkowitego usunięcia tlenu rozpuszczonego w wodzie lub 
całkowitego utlenienia żelaza zawartego w stopie. 
 
Na rysunku 3 zaprezentowano płytki ze stali węglowej poddane oddziaływaniu strumienia 
wody przez 120 dni, odpowiednio o zawartości rozpuszczonego tlenu 10ppm(mg/l)  
i 0,6ppm(mg/l). Zróżnicowanie w intensywności oddziaływania korozyjnego jest widoczne na 
pierwszy rzut oka. Zaobserwowano również, że intensywność korozji tlenowej kondensatu  
o temperaturze 90C jest około 2,5 razy większa niż przy temperaturze 60C (przy takiej 
samej ilości tlenu w nim rozpuszczonego). Podsumowując: intensywność korozji tlenowej 
wzrasta ze wzrostem ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie oraz ze wzrostem temperatury 
wody. 
 

 
Rysunek 3. Korozyjne działanie tlenu rozpuszczonego w wodzie na płytkę ze stali węglowej. 
 

Woda surowa 
10 ppm tlenu rozpuszczonego 

Woda odgazowana  
0,6 ppm tlenu rozpuszczonego 

po oczyszczeniu po oczyszczeniu 
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Warto zwrócić uwagę, że w środowisku wodnym w temperaturach powyżej 100C – czyli 
temperaturach panujących w pracującym kotle parowym oraz instalacji pary i kondensatu – 
przy braku zawartości rozpuszczonego w wodzie tlenu mamy do czynienia z powstaniem na 
stalowych częściach omywanych wodą szczelnej warstwy ochronnej zbudowanej z tzw. 
czarnej rdzy czyli magnetytu Fe3O4. 
 
3Fe(OH)2 = Fe3O4 + 2H2O + H2   (5) 
 
Warstwa ta ma podstawowe znaczenie w zakresie antykorozyjnej ochrony kotłów, ponieważ 
chroni części metalowe kotła przed dalszym utlenianiem żelaza. Warstwa ta tworzy się 
przede wszystkim w pierwszym okresie eksploatacji kotła. Warunkiem jej powstania jest brak 
tlenu rozpuszczonego w wodzie, zasadowy odczyn wody kotłowej i temperatura. Warstwa 
magnetytu od strony metalu jest ścisła i przyległa, natomiast od strony wody porowata  
i łuszcząca się. Narastanie warstwy magnetytu ustaje po osiągnięciu określonej grubości. 
 
Okoliczności nie sprzyjające powstawaniu magnetytowej warstwy ochronnej to: 
niejednorodności materiału, zgorzelina, osady rdzy, olejów, tłuszczów, szoki termiczne lub 
uszkodzenia mechaniczne. Jeżeli nastąpi przerwanie jednorodnej warstwy ochronnej 
magnetytu, a w wodzie kotłowej występować będzie rozpuszczony tlen, to w takim miejscu 
pojawia się silne niebezpieczeństwo intensywnej korozji (4), której produktem będzie rdza 
(Fe2O3). 
 
Jednym z najpoważniejszych problemów związanych z występowaniem korozji tlenowej jest 
jej miejscowy obszar występowania. Atak korozji tlenowej ogranicza się do łuskowych lub 
punktowych wżerów na małym obszarze w stosunku do całkowitej powierzchni metalu 
(rysunek 4). Stopniowo głębokość wżerów rośnie. Oznacza to, że nawet bardzo niewielkie, 
ale głębokie ubytki metalu (wżery) mogą być przyczyną uszkodzenia kotła lub innych 
elementów składowych systemu pary i kondensatu. 
 
 

         
 
Rysunek 4. Efekty korozji tlenowej w kotle parowym i instalacji kondensatu. 
 
3.2 Usuwanie dwutlenku węgla  
Równoczesna obecność dwutlenku węgla i tlenu rozpuszczonych w wodzie powiększa 
problem korozji. Oba te gazy występując równocześnie powodują do 40% wzrostu 
intensywności korozji w stosunku do przypadku, gdy każdy z gazów występuje osobno. Jest 
to spowodowane zależnością koncentracji wodorotlenku żelazawego w roztworze od jego 
wartości pH. Im niższe pH, tym gwałtowniej przebiega proces przechodzenia wodorotlenku 
żelazawego do roztworu. Proces ten szczególnie obserwowany jest w miejscach 
występowania kondensatu. Kondensat zawierający rozpuszczony dwutlenek węgla  
w roztworze tworzy kwas węglowy powodując wzrost kwasowości kondensatu: 
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CO2 + H2O = H2CO3      (6) 
 
Z tego powodu obecność dwutlenku węgla w kondensacie powoduje najczęściej specyficzną 
intensywną korozję charakteryzującą się całkowitym pocienieniem ścianek rurociągów 
kondensatu lub wzdłużnym rowkowaniem dolnej części rurociągów pary. 
 
Pierwszym z możliwych źródeł dwutlenku węgla w instalacjach pary i kondensatu jest wolny 
gazowy dwutlenek węgla, który jest rozpuszczony wodzie uzupełniającej. Ponieważ 
zazwyczaj jest on prawie całkowicie eliminowany przez sprawnie działający system 
odgazowania termicznego, zazwyczaj nie stanowi realnego zagrożenia. 
 
Drugim i głównym źródłem dwutlenku węgla są węglany i wodorowęglany podawane do kotła 
wraz z wodą uzupełniającą. Zasady węglanowe i wodorowęglanowe podgrzane w kotle do 
temperatury nasycenia ulegają termicznemu rozpadowi, podczas którego uwalnia się 
dwutlenek węgla porywany wraz z parą odprowadzaną z kotła, np.: 
 
2NaHCO3 + Ciepło = Na2CO3 + CO2 + H2O  
Na2CO3 + 2H2O + Ciepło =  2NaOH + CO2 + H2O     (7) 
 
Jest niezwykle ważne, aby tak uwolniony dwutlenek węgla natychmiast zneutralizować lub 
usunąć z systemu pary i kondensatu, nie pozwalając na jego cyrkulację i kumulację w tym 
systemie. 
 
3.3 Podniesienie bezpieczeństwa pracy kotła 
Podstawowym zadaniem systemu odgazowania termicznego w zakresie podniesienia 
bezpieczeństwa pracy kotła jest zapobieganie korozji przez efektywne usunięcie tlenu  
i dwutlenku węgla rozpuszczonych w wodzie, jednakże również bardzo ważne jest 
podgrzanie wody zasilającej w procesie odgazowania termicznego. Zasilanie kotła parowego 
stosunkowo ciepłą wodą zasilającą obniża niebezpieczeństwa związane z powstawaniem 
szoku termicznego i z przyspieszonym starzeniem termicznym materiału konstrukcyjnego 
kotła.  
 
3.4 Oszczędności energii 
Odgazowywacz termiczny jest urządzeniem, które wymaga dostarczania określonych ilości 
energii cieplnej zawartej w parze dla zapewnienia podgrzewu wody do żądanej temperatury 
gwarantującej proces odgazowania, ale należy koniecznie pamiętać, że w przypadku braku 
odgazowywacza termicznego prawie taką samą ilość ciepła (tyle, że doprowadzonego do 
kotła) należałoby zużyć na podgrzanie chłodniejszej wody zasilającej w samym kotle.  
Z punktu widzenia bilansu kotłowni parowej odgazowywacz termiczny jest źródłem strat 
związanych jedynie z koniecznym wydmuchem oparów (możliwa jest zabudowa systemu 
odzysku ciepła oparów) oraz stratą ciepła do otoczenia przez izolację cieplną. Powyższe 
oznacza, że koszty związane z eksploatacją odgazowywacza termicznego są 
niewspółmiernie małe w stosunku do bardzo dużych korzyści eksploatacyjno-ruchowych. 
 
Dodatkowo w systemie odgazowania termicznego istnieją możliwości związane  
z potencjalnym odzyskiwaniem ciepła traconego w systemie pary i kondensatu, co jest 
również doskonałym uzasadnieniem dla jego zastosowania.  
 
Wykorzystanie pary wtórnej z rozprężania kondensatu i odsolin odprowadzanych z kotła  
w procesie podgrzewu wody uzupełniającej i procesie ciśnieniowego odgazowania 
termicznego wody zasilającej może zapewnić kilku- lub kilkunasto-procentowe oszczędności 
w paliwie. Im większy zwrot kondensatu i zastosowanie systemu odgazowania o wyższym 
ciśnieniu tym większe oszczędności energii mogą być osiągnięte w systemie. 
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4. Chemiczne odgazowanie wody zasilającej, jako uzupełnienie metody termicznej 
Usuwanie tlenu z wody tylko metodami chemicznymi jest stosunkowo drogie w eksploatacji  
i często nie zapewnia oczekiwanych rezultatów. Doskonałym i zazwyczaj stosowanym 
rozwiązaniem jest wykorzystanie procesów chemicznego odgazowania wody zasilającej, 
jako metody uzupełniającej w stosunku do odgazowania termicznego. 
 
Na nowych i modernizowanych kotłowniach coraz częściej stosowane są złożone preparaty 
korekcji fizyko-chemicznej wody, które dodawane do wody zasilającej zapewniają nie tylko 
wiązanie resztkowych zawartości tlenu i dwutlenku węgla, ale również gwarantują 
uzyskiwanie innych wymaganych własności wody zasilającej i kotłowej dla bezpiecznej oraz 
ekonomicznej pracy układu. Właściwe dozowanie tego typu substancji, dostarczanych przez 
sprawdzonego i doświadczonego producenta, w znaczący sposób przyczynia się do 
zwiększenia żywotności instalacji. 
 
Miejsce, w którym realizowany jest wtrysk substancji korekty chemicznej ma również istotne 
znaczenie. W przypadku dawkowania substancji korekty do zimnej wody uzupełniającej,  
gdzie ilość gazów rozpuszczonych w wodzie jest duża (10-20ppm) praktycznie nie zapewni 
się osiągnięcia poprawy efektu odgazowania w odgazowywaczu termicznym. Wtrysk 
substancji korekty do wody gorącej magazynowanej w obszarze intensywnego mieszania  
w zbiorniku wody zasilającej zapewniamy wiązanie tlenu i dwutlenku węgla resztkowego, 
który nie został usunięty z wody w procesie odgazowania termicznego. Wybór tego miejsca 
dawkowania zazwyczaj zapewnia uzyskiwanie dużo mniejszych zawartości rozpuszczonych 
gazów w wodzie zasilającej kotły.  
 
 
5. Wymagania norm EN12952 i EN12953 w zakresie odgazowania wody zasilającej 

kotły parowe. 
Dopuszczalne zawartości rozpuszczonego tlenu w wodzie zasilającej kotły parowe są 
praktycznie zawsze określane przez producenta kotła w dokumentacji techniczno-ruchowej. 
Wartości te nie powinny być sprzeczne z wymaganiami określonymi w normach EN12952 
(dla kotłów wodnorurkowych) i EN12953 (dla kotłów płomienicowo-płomieniówkowych) 
zharmonizowanych z Dyrektywą Ciśnieniową 97/23/WE. 
 
Dla kotłów wodnorurkowych EN12952 część 12 stawia wymaganie obniżenia zawartości 
tlenu w wodzie zasilającej do poziomu poniżej 0,02 mg/l (ppm). 
 
Dla kotłów płomienicowo-płomieniówkowych EN12953 część 10 stawia wymaganie 
obniżenia zawartości tlenu w wodzie zasilającej do poziomu: dla kotłów o ciśnieniu roboczym 
z zakresu 0,5-20bar poniżej 0,05 mg/l (ppm) oraz dla kotłów >20 bar poniżej 0,02 mg/l (ppm). 
 
W przypadku kotłów pracujących przy ciśnieniach roboczych z zakresu 0,5-20barg podane 
powyżej wymagania obu norm dotyczą kotłów o pracy ciągłej i/lub z ekonomizerem.  
W przypadku pracy nieciągłej kotłów (np. kilka godzin w ciągu doby) lub pracy bez pełnego 
odgazowania termicznego możliwa jest praca z wykorzystaniem substancji tworzących 
ochronny film antykorozyjny i/lub wiążących tlen (nie dotyczy to kotłów >20bar). 
 
 
6. Podstawowe typy odgazowywaczy termicznych. 
Istnieje wiele różnych wariantów rozwiązań konstrukcyjnych odgazowywaczy termicznych. 
Można zdefiniować trzy podstawowe grupy odgazowywaczy dzieląc je pod względem 
wartości ciśnienia, które w nich panuje: 

 odgazowywacze próżniowe, 
 odgazowywacze atmosferyczne z częściowym odgazowaniem termicznym, 
 odgazowywacze nadciśnieniowe (nisko- i wysokociśnieniowe). 
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6.1 Odgazowywacz próżniowy. 
W warunkach próżni woda osiąga stan nasycenia (wrzenia) przy temperaturach niższych niż 
100C. Temperatura nasycenia wody jest tym niższa im głębsza jest próżnia. Wtryskując 
wodę o ciśnieniu wyższym od ciśnienia otoczenia i o temperaturze 90C do odgazowywacza, 
w którym panują warunki próżni 0,5 bara, powodujemy proces rozprężania wtryskiwanej 
wody. Woda dąży do osiągnięcia stanu nasycenia w 0,5 bara, co oznacza obniżenie jej 
temperatury do 81C. Ze względu na różnicę entalpii wody przed wtryskiem (nadciśnienie, 
90C) i w odgazowywaczu (0,5 bara, 81C) część wody odparowuje wykorzystując powstałą 
nadwyżkę ciepła. Koncentracja rozpuszczonych gazów w wodzie osiągającej stan nasycenia 
w warunkach próżni dąży do zera – gazy rozpuszczone w wodzie zostają uwolnione.  
Wytworzona na skutek odparowania w próżni para wodna wykorzystywana jest do 
podgrzewu chłodniejszej wody uzupełniającej do parametru nasycenia dla zapewnienia 
procesu odgazowania termicznego. Część pary wraz z usuwanymi z wody gazami, odsysana 
jest w górnej części odgazowywacza za pomocą pomp próżniowych. 
 
W instalacjach z kotłami parowymi, gdzie dysponujemy zazwyczaj parą grzewczą  
o temperaturze ponad 100C, odgazowywacze próżniowe nie są stosowane. Są one droższe 
od odgazowywaczy nadciśnieniowych zarówno w zakresie kosztów inwestycyjnych jak  
i eksploatacyjnych (pompy próżniowe) oraz serwisowych (utrzymanie warunków próżni).  
W momencie, gdy odgazowywacz próżniowy straci próżnię na skutek zasysania fałszywego 
powietrza następuje silne natlenienie wody zasilającej. Odgazowywacze próżniowe stosuje 
się przede wszystkim w instalacjach z niskotemperaturowymi kotłami wodnymi. 
 
 
6.2 Odgazowywacz atmosferyczny z częściowym odgazowaniem termicznym. 
Dla kotłów parowych i wytwornic pary o stosunkowo niewielkiej wydajności (maks. 3 t/h) 
czasami stosuje się, ze względu na niskie koszty inwestycyjne, proste konstrukcje 
zbiornikowe odgazowywaczy atmosferycznych z częściowym odgazowaniem termicznym. 
Woda znajdująca się w otwartym do otoczenia zbiorniku jest podgrzewana do temperatury 
90-95C za pomocą pary grzewczej wtryskiwanej przez rurę otworowaną lub inżektor.  
Z wykresu na rysunku 2 można odczytać, iż taka temperatura podgrzewu jest 
niewystarczająca dla zapewnienia pełnego odgazowania wody zasilającej. Pozostałość 
rozpuszczonego tlenu w wodzie odgazowywanej tą metodą waha się zależnie od 
temperatury w granicach 1-2 ppm (dwutlenku węgla <1 ppm).  
 

 
 

Rysunek 5. Moduł zbiornika wody zasilającej z systemem odgazowania częściowego  
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Kolejną wadą tego systemu odgazowywania jest brak możliwości wytworzenia poduszki 
parowej co prowadzi do pozostawania nad lustrem wody w zbiorniku pewnej ilości powietrza, 
które na skutek ciągłego styku z wodą uniemożliwia przeprowadzenie efektywnego procesu 
usuwania gazów rozpuszczonych w wodzie. 
 
Uzyskiwany efekt odgazowania częściowego musi być uzupełniony przez dawkowanie 
odpowiednich ilości czynników chemicznych zapewniających wiązanie tlenu resztkowego lub 
powodujących powstanie ochronnej powłoki antykorozyjnej na metalowych powierzchniach 
kotła i instalacji. 
 
Zbiornik wody zasilającej z częściowym odgazowaniem termicznym często wykonywany jest 
jako element składowy funkcjonalnego zespołu urządzeń zabudowanych na wspólnej ramie 
– rysunek 5. W skład takiego zespołu (modułu) wchodzą również: pompy wody zasilającej 
kocioł, rozprężacz-schładzacz odsolin i odmulin odprowadzanych z kotła, chłodniczka 
próbek, pompa dozująca korektę chemiczną ze zbiornikiem magazynowym, inne elementy 
osprzętu regulacyjnego zespołu (szafa sterująca, regulator poziomu, regulator temperatury, 
armatura). Zespół taki dostarczany jest przez producenta w formie kompaktu o zwartej 
zabudowie, gotowego do pracy po ustawieniu na kotłowni, podłączeniu pary, wody i zasilania 
elektrycznego. 
 
Ze względu na omówione wady oraz potencjalne zagrożenia dla bezpiecznej eksploatacji 
instalacji pary i kondensatu, należy unikać stosowania systemów częściowego odgazowania 
termicznego.  
 
Decyzja o ich zastosowaniu musi mieć charakter przemyślany np. w przypadku pracy 
kotłowni o bardzo małej wydajności tylko przez kilka godzin dziennie z przestojem 
weekendowym. W takim przypadku koszt inwestycyjno-eksploatacyjny w system pełnego 
odgazowania może (chociaż wcale nie musi) być wyższy niż koszty związane ze 
zwiększeniem dozowana substancji fizyko-chemicznych korekty wody zasilającej pod kątem 
wiązania tlenu lub ochrony przed skutkami jego oddziaływania. 
 
 
 
 
6.3 Odgazowywacz nadciśnieniowy. 
Grupa odgazowywaczy nadciśnieniowych pracuje z wewnętrznym nadciśnieniem najczęściej 
z zakresu 0,2 do 0,5 barg (niskociśnieniowe) utrzymywanym za pomocą wtrysku pary 
grzewczej. Odgazowywacze tego typu są najczęściej spotykanymi konstrukcjami  
w przemysłowych systemach przygotowania wody zasilającej na potrzeby kotłów parowych. 
Stosowane są również odgazowywacze pracujące przy wyższym nadciśnieniu, przeważnie  
z zakresu 4-7 barg (wysokociśnieniowe). Takie ciśnienie pracy odgazowywacza zalecane 
jest przede wszystkim w systemach pary i kondensatu, gdzie zwrot kondensatu 
wysokoparametrowego przekracza 80-90% lub w energetyce, gdzie stosowane są układy 
podgrzewu regeneracyjnego kondensatu parą upustową. Przy dużych zwrotach kondensatu 
wysokoparametrowego zalecana jest budowa zamkniętego, ciśnieniowego systemu zwrotu 
kondensatu, co gwarantuje zmniejszenie strat wydmuchu pary z rozprężania kondensatu,  
a także umożliwia budowę mniejszych odgazowywaczy zapewniających odgazowanie tylko 
niewielkich ilości wody uzupełniającej, ponieważ kondensat ciśnieniowy nie ulega 
napowietrzeniu i nie trzeba go odgazowywać.  
 
Właściwie skonstruowane i odpowiednio eksploatowane odgazowywacze nadciśnieniowe – 
zarówno niskociśnieniowe, jak i wysokociśnieniowe - zapewniają efekt pełnego odgazowania 
termicznego, czyli zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie zasilającej poniżej 0,02 mg/l. 
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6.3.1 Kaskady ociekowe (tace otworowane). 
Termiczny odgazowywacz ociekowy ma kształt cylindrycznej kolumny i jest zamontowany na 
zbiorniku wody zasilającej. Wewnątrz znajduje się kilka (3-10) stopni zraszania ociekowego, 
są to tace otworowane umieszczone w odpowiednich odstępach – rysunek 6a. Woda 
wprowadzana jest od góry kolumny i spływa grawitacyjnie, para wprowadzona u dołu 
kolumny i przepływająca w kierunku przeciwnym do wody ma za zadanie ją podgrzewać do 
temperatury nasycenia. 

      
 
Rysunek 6a. Odgazowywacz z kaskadami ociekowymi konstrukcja i zdjęcie dolnej tacy 
otworowanej.  
 

 
 
Rysunek 6b. Wpływ wielkości otworu w tacy otworowanej na powierzchnię wymiany ciepła. 
 
Jakość działania odgazowywacza termicznego przede wszystkim zależy od możliwości 
uzyskania jak największej powierzchni wymiany ciepła. W odgazowywaczu ociekowym 
powierzchnia ta zależy od liczby, przekroju i kształtu otworów. Dla optymalnego przebiegu 
procesu odgazowania krople wody powinny być jak najdrobniejsze i jak najbardziej 
rozdzielone. Jeżeli przekrój otworów jest zbyt duży od tacy nie odrywają się krople, a tworzą 
się strużki wody, które charakteryzują się bardzo małą powierzchnią wymiany ciepła – 
rysunek 6b. Wykonywanie zbyt dużych otworów w tacach jest najczęściej występującym 
błędem konstrukcyjnym w przypadku odgazowywaczy ociekowych. Błąd ten prowadzi do 
niedogrzania wody, a tym samym niedostatecznego jej odgazowania w kolumnie 
odgazowywacza. Z kolei wykonanie zbyt małych otworów lub zbyt małej ich ilości zwiększa 
opory przepływu i powoduje nadmierne spiętrzanie się wody na tacach, co również ogranicza 
możliwości poprawnego podgrzewu wody w odgazowywaczu. Kontrolując jakość wykonania 

Właściwie zwymiarowany otwór  
w tacy odgazowywacza ociekowego – od 
tacy odrywają się krople wody 

Zbyt duży otwór  
w tacy odgazowywacza 
powoduje powstanie 
zwężającej się strużki 
wody. 
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kolumny warto również zwrócić uwagę na dopasowanie tac do części cylindrycznej kolumny 
odgazowywacza. W warunkach eksploatacyjnych, na skutek zbyt dużego przepływu wody  
w stosunku do przepływu projektowanego, może dochodzić do przepływu wody przez 
szczelinę pomiędzy tacą i ścianką kolumny, co powoduje znaczące pogorszenie jakości 
odgazowania i wzrost szybkości korozji ścianki kolumny odgazowywacza ociekowego. 
 
Należy kontrolować górne tace otworowe odgazowywacza pod względem zarastania 
otworów na skutek rozkładu termicznego składników twardości węglanowej (szczególnie  
w przypadku kłopotów z prawidłowym uzdatnianiem wody). Odgazowywacze te wykonuje się 
w taki sposób, aby możliwa była wymiana lub czyszczenie systemu tac otworowanych. 
 
6.3.2 Kaskady przelewowe – współprądowy przepływ pary i wody 
Woda (najczęściej w postaci rozpylonej) wprowadzana jest do komory wstępnego 
podgrzewu w górnej części kolumny odgazowywacza. Następnie wstępnie podgrzana  
i częściowo odgazowana woda  przepływa przez zamek wodny w dół do sekcji pakietu półek 
ustawionych kaskadowo – rysunek 7 – gdzie następuje proces całkowitego odgazowania 
termicznego. Całkowicie odgazowana woda przepływa do zbiornika wody zasilającej, na 
którym kolumna odgazowywacza jest ustawiona. Para grzewcza wprowadzana jest w górnej 
części kolumny i przepływa przez pakiet półek kaskad współprądowo z wodą.  
 

     
 
Rysunek 7. Kolumna odgazowywacza z układem kaskad przelewowych (półek)  
z przepływem wody i pary we współprądzie (z lewej). Pakiet półek wykonanych ze stali 
nierdzewnej (z prawej). 
 
System odgazowywacza termicznego z współprądowym przepływem pary i wody jest 
stosowany stosunkowo rzadko, raczej na starszych rozwiązaniach dużych odgazowywaczy. 
Podstawową wadą tego systemu jest wzrost zawartości gazów usuniętych z wody 
odgazowywanej w parze omywającej ostatnie kaskady, na których znajduje się woda  
o najniższej zawartości rozpuszczonych w niej gazów. Powoduje to (zgodnie z prawem 
Henry’ego) wyraźne pogorszenie jakości odgazowywania. Największe problemy występują 
podczas dużych i gwałtownych zmian obciążenia (ilości odgazowywanej wody) 
powodujących dodatkowo zaburzenia w przepływie pary i uwolnionych gazów w kolumnie 
odgazowywacza współprądowego. 
 
6.3.3 Kaskady przelewowe (przepływ pary i wody w przeciwprądzie). 
Woda wprowadzana jest w górnej części kolumny odgazowywacza, natomiast para 
grzewcza w dolnej części. Oba czynniki przepływają wewnątrz kolumny przeciwprądowo. 
Woda przepływając przez system półek jest stopniowo podgrzewana, aż do osiągnięcia 
temperatury nasycenia, przy której osiągana jest najwyższa jakość jej odgazowania. 
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Konstrukcja pakietu półek zapewnia (w każdym razie powinna zapewniać) możliwie 
największe powierzchnie wymiany ciepła między spływającą wodą, a parą grzewczą – 
rysunek 8, co ma priorytetowy wpływ na jakość odgazowywania. Wprowadzenie pary 
grzewczej od dołu kolumny zapewnia podgrzew wody o najmniejszej zawartości 
rozpuszczonych gazów na ostatniej kaskadzie za pomocą pary o najwyższej jakości (bez 
zawartości rozpuszczonych gazów).  
 

 
 
 
 
Rysunek 8. Kolumna odgazowywacza z układem kaskad przelewowych (półek)  
z przepływem wody i pary w przeciwprądzie (z lewej). Kolumny odgazowywaczy 
kaskadowych produkcji  GESTRA (z prawej). 
 

 
 
Rysunek 9. Koronkowe zakończenie przelewu kaskady zapewnia taki kształt spływającej 
strugi wody, który gwarantuje dużą powierzchnię wymiany ciepła między parą a spływającą 
wodą w różnych warunkach ruchowych. 
 
Układ wypełnionych wodą kaskad, na których woda podgrzana pozostaje nawet przy braku 
przepływu, umożliwia dodatkowy podgrzew wody wprowadzanej na kolumnę przez 
mieszanie się z wodą w niej pozostającą. System kaskad-półek o określonej pojemności 
wodnej wydłuża także czas przebywania cząstek wody w kolumnie. Wydłużenie czasu 

PŁASKI PRZELEW KASKADY 

KORONKOWY PRZELEW KASKADY 

mały napływ wody  duży napływ 
wody
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przebywania cząstek wody w kolumnie (wydłużenie czasu odgazowywania) jest czynnikiem 
niezwykle mocno sprzyjającym podniesieniu jakości odgazowania wody. 
 
Rozwiązanie koronkowego zakończenia przegród kaskad, zastosowane w kolumnach 
odgazowywaczy produkcji GESTRA – rysunek 8 i 9, zapewnia osiąganie największych 
powierzchni wymiany tworzonych przez ściekająca wodę z kaskady na kaskadę. Konstrukcja 
ta przy małych ilościach odgazowywanej wody zapewnia powstanie przepływu kroplowego, 
natomiast przy dużych przepływach zapewnia wyrównanie i stabilizację dużej powierzchni 
strugi wody. Dzięki rurom wmontowanym w poszczególne stopnie kaskad para może 
przepływać w przeciwprądzie do wody zapewniając obustronny podgrzew powierzchni strug 
wody. Stosunkowo duża pojemność wodna poszczególnych kaskad zapewnia wydłużenie 
procesu odgazowywania w czasie. Zakres obciążeń roboczych obejmuje przedział 0-100%, 
oraz doskonałe własności pracy szczególnie przy zastosowaniu ciągłej regulacji ilości wody 
podawanej na kolumnę. Kolumny zazwyczaj wykonane są w całości ze stali 
kwasoodpornych, co gwarantuje bardzo długi czas eksploatacji w agresywnych korozyjnie 
warunkach. Brak ruchomych części mechanicznych oraz konstrukcja, która nie ulega 
zmianom podczas eksploatacji (takim jak np. zarastanie otworów lub dysz w innych 
odgazowywaczach) zapewnia bezproblemową i nie wymagającą czynności obsługowych 
eksploatację. Wymienione powyżej własności konstrukcyjne odgazowywaczy termicznych 
gwarantują najwyższy poziom odgazowania wody zasilającej. 
 
6.3.4 System z przepływem pary. 
W przeciwieństwie do systemów kaskadowych, gdzie odgazowywacz jest odrębnym 
urządzeniem montowanym na zbiorniku wody zasilającej, system odgazowywacza  
z przepływem pary zabudowywany jest wewnątrz zbiornika wody zasilającej – rysunek 10. 
Zbiornik wody zasilającej jest podzielony na dwie części: mieszającą i odgazowującą. Woda 
uzupełniająca poprzez system dyszowy wtryskiwana jest do części mieszającej. W poduszce 
parowej w zbiorniku następuje podgrzew i częściowe odparowanie wody. Do części 
mieszającej wprowadzane są również kondensaty: ciśnieniowy (bezpośrednio  
z odwadniaczy) i pompowy (pompowany ze zbiorników kondensatu). Częściowo 
odgazowana woda z części mieszającej przepompowywana jest za pomocą pompy 
recyrkulacyjnej do części odgazowującej, gdzie wtryskiwana jest do przestrzeni parowej za 
pomocą systemu dyszowego. Tu następuje całkowite termiczne odgazowanie wody.  
 

 
 
Rysunek 10. Zbiornik wody zasilającej wyposażony w system odgazowania termicznego  
z przepływem pary. 
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Dla zapewnienia właściwej jakości odgazowania konieczna jest recyrkulacja na poziomie 
125% maksymalnej wydajności kotła. Nadwyżki wody odgazowanej ze strefy 
odgazowywania przepływają przez wewnętrzny przelew do strefy mieszania. Gazy usunięte 
z wody wyprowadzane są przez układ wydmuchu w części mieszającej zbiornika. 
Ukierunkowanie przepływu pary nad lustrem wody w stronę układu wydmuchu zapewnia 
dobre odprowadzanie gromadzących się w parze gazów nie kondensujących. 
 
Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest mały gabaryt wysokości zabudowy zbiornika w 
porównaniu do systemów kaskadowych. Dzięki temu nie wymagają one wysokich budynków 
kotłowni. Wadą układu jest dość skomplikowana budowa wewnętrzna, duża ilość systemów 
dyszowych (podatne na zapchanie) i wykorzystanie ruchomych elementów mechanicznych 
(pompa), które mogą być potencjalną przyczyną postojów remontowych lub obsługowych 
odgazowywacza. W takich momentach praca systemu jest niemożliwa. 
 
6.3.5 System z dyszami o stałym lub zmiennym przekroju. 
Wtrysk dobrze rozpylonych kropel wody, za pomocą systemów dysz wtryskowych –  
rysunek 11, w przestrzeń parową zbiornika wody zasilającej wolną od innych gazów 
zapewnia bardzo dobry efekt podgrzewu i usuwania gazów rozpuszczonych w wodzie. 
 

 
 
 

Rysunek 11. Dysza wtryskowa o stałym (góra) i zmiennym (dół) przekroju powierzchni 
wtryskowej dla kondensatu lub wody uzupełniającej  
 
W ostatnich latach coraz większą popularnością na średniej wielkości kotłowniach parowych 
cieszą się systemy odgazowania z dyszami o stałym przekroju. Podstawową zaletą takiego 
systemu jest stosunkowo niewielki gabaryt zabudowy wysokości. 
 
W przypadku systemów z dyszami wtryskowymi o stałym przekroju powierzchni wtryskowej 
najważniejszy jest poprawny dobór dysz wtryskowych. Dla doboru systemu dyszowego 
konieczna jest znajomość przepływu wody uzdatnionej i kondensatu (dokładna, a nie 
przybliżona) oraz ciśnienie wtryskiwanej wody. Dobrej jakości rozpylenie można uzyskać 
przy stałym ciśnieniu różnicowym na dyszy o wysokości powyżej 0,5 – 1 bar. Zbyt niskie 
ciśnienie różnicowe na dyszy nie gwarantuje wysokiej jakości rozpylenia, a tym samym 
odgazowania.  
 
Bardzo mały zakres regulacyjności dyszy o stałym przekroju uniemożliwia zastosowanie 
układów ciągłej regulacji dopływu wody uzupełniającej lub kondensatu, ponieważ przy 
mniejszych wartościach przepływu nie następowałby pożądany efekt rozpylenia, a woda 
strużką ściekałaby do zbiornika nie gwarantując poprawnego odgazowania.  
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Para grzewcza tworząca docelowo poduszkę parową nad lustrem wody, wprowadzana jest 
poprzez rurę otworowaną na dnie zbiornika wody zasilającej. Dzięki temu, że woda  
w zbiorniku jest cały czas przepłukiwana parą, zapewniane jest utrzymanie jej w stanie 
nasycenia, dzięki czemu można uzyskać poprawę jakości odgazowania przy problemach  
w pracy systemu dyszowego. 
 
Układy z dyszami o zmiennym przekroju umożliwiają zastosowanie regulacji modulowanej 
dopływu wody uzupełniającej lub kondensatu. Stosowane są na większych zbiornikach wody 
zasilającej i często wzbogacane są o dodatkowe systemy odgazowujące. 
 
Do wad tego systemu można zaliczyć również konieczność szczegółowego nadzoru pracy 
systemu dyszowego: dochowanie projektowych założeń ciśnieniowo-przepływowych, 
czyszczenie zarastających dysz oraz wykorzystanie mniejszej objętości zbiornika jako 
roboczej rezerwy wody zasilającej (konieczność zapewnienia stosunkowo dużej przestrzeni 
parowej dla wtryskiwanej wody). 
 
6.3.6 System z atomizacją parową 
Zasada pracy odgazowywacza z systemem atomizacji parowej przedstawiona została na 
rysunku 12. Woda uzupełniająca i przepompowywane kondensaty są wtryskiwane za 
pomocą układu dyszowego do specjalnie ukształtowanej komory zainstalowanej w 
przestrzeni parowej. Następuje tu wstępny podgrzew i częściowe odgazowanie wtryskiwanej 
wody. Uwalniane nie kondensujące gazy wraz z niewielką ilością pary usuwane są przez 
układ wydmuchu oparów. Podgrzana woda gromadząca się w dolnej części komory spływa 
w kierunku układu atomizacji parowej. Para grzewcza wprowadzana jest przez specjalny 
układ zapewniający wykorzystanie dużej prędkości wypływu pary do doskonałej atomizacji 
wody. Bardzo duże prędkości wylotowe kropel wody zapewniają dobre rozpylenie wody za 
pomocą pary atomizującej (nie zawierającej jeszcze uwolnionych gazów), co przy 
równoczesnym podgrzewie wody do temperatury nasycenia zapewnia wymagany wysoki 
stopień odgazowania. Dobra regulacyjność systemu zapewniona jest przez odpowiednio 
dobrane napięcie wstępne sprężyny systemu atomizacji.  

 
Rysunek 12. Zasada pracy odgazowywacza termicznego z systemem atomizacji parowej 
 
Ze względu na silnie korozyjną atmosferę dla zapewnienia właściwej jakości pracy cały 
system wykonywany jest ze stali nierdzewnych. Zastosowanie ruchomych części 
mechanicznych oraz układu dysz niestety wiąże się z koniecznością prowadzenia prac 
konserwacyjnych i ewentualnych napraw. 
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6.3.7 Odgazowywacz zintegrowany z kotłem 
Odgazowywacze termiczne zintegrowane z kotłem lub montowane na walczaku kotła, to 
odgazowywacze o konstrukcji podobnej do konstrukcji kolumny ociekowej lub kaskadowej. 
Wewnątrz kolumny panuje takie samo ciśnienie jak w kotle. Para wytwarzana w kotle jest 
wykorzystywana bezpośrednio w procesie odgazowania termicznego przepływającej przez 
kolumnę wody zasilającej. Konstrukcja odgazowywacza termicznego zabudowanego na 
walczaku kotła jest zazwyczaj droższa ze względu na dużo wyższe ciśnienie wewnętrzne,  
a także niesie za sobą dużo większe niebezpieczeństwo wprowadzenia do kotła wody nie  
w pełni odgazowanej.  
 
W przypadku odgazowywacza montowanego na walczaku kotła, niekorzystne jest również 
„nawilżanie przestrzeni parowej wodą zasilającą”, co powoduje znaczny spadek stopnia 
suchości pary opuszczającej kocioł (para mokra) i ze względu na znaczną zawartość soli  
w wodzie zasilającej może prowadzić do intensywnego odkładania się kamienia kotłowego  
w rurociągach.  
 
Rozwiązanie to stosowane jest obecnie dość rzadko. Można się z nim spotkać na starszych 
kotłach lub częściej w tzw. systemach wytwornic pary czystej – rysunek 13 (produkcja pary 
czystej za pomocą pary technologicznej). 
 

   
Rysunek 13. Odgazowywacz termiczny zintegrowany z wytwornicą pary czystej. 
 
6.3.8 System z kolumną wypełnioną pierścieniami Białeckiego, Palla lub Raschiga 
System ten przypomina konstrukcję z kolumną z zabudowanym systemem tac otworowanych 
lub z kaskadami, z tym że w tym przypadku kolumna odgazowywacza wypełniona jest 
zarzuconymi pierścieniami Białeckiego, Palla lub Raschiga (zależnie od przyjętego 
rozwiązania) – rysunek 14. 
 
System taki pracuje poprawnie przy stałych obciążeniach projektowych. Dzięki chaotycznie 
zarzuconemu złożu pierścieni droga wody w kolumnie ulega znaczącemu wydłużeniu,  
a proces odgazowania termicznego przy wykorzystaniu pary płynącej w przeciwprądzie 
przebiega z dobrą jakością, na skutek dużej powierzchni wymiany ciepła para-woda w złożu 
pierścieni. Należy zwracać uwagę na nieprzekraczanie założeń projektowych, ponieważ 
może ono powodować nadmierne gromadzenie wody w kolumnie i prowadzić do 
powstawania w niej uderzeń wodnych 

odgazowywacz 
termiczny 

para grzewcza 
(„brudna”) 

para czysta 

uzdatniona woda 
zasilająca 

wytwornica pary 
(kocioł parowy)  

wydmuch oparów  
z odgazowywacza 

kondensat  
z pary grzewczej 



 

Krzysztof Szałucki:  „Termiczne odgazowanie wody zasilającej kotły parowe.”                             str. 17 

  

Systemy Pary i Kondensatu 

 

  
 

Rysunek 14. Pierścienie Białeckiego i Raschig’a jako elementy składowe wypełnienia 
kolumny odgazowywacza termicznego. 
 
Dodatkowym problemem w przypadku zastosowaniu złoża z pierścieni ceramicznych jest ich 
stopniowe wycieranie się podczas eksploatacji. Pył ceramiczny trafiając do kotła z wodą 
zasilającą może odkładać się z innymi zanieczyszczeniami na powierzchniach wymiany 
ciepła, współtworząc osady niebezpieczne dla bezawaryjnej pracy kotła. 
 
 
6.3.9 Inne systemy 
Oprócz przedstawionych powyżej najbardziej popularnych systemów odgazowania 
termicznego istnieje również cały szereg innych rozwiązań konstrukcyjnych. Zasada 
bezprzeponowego podgrzewu wody za pomocą pary jest właściwie standardem, różnice 
wynikają z wybranej metody podgrzewu. Często stosowane są połączenia kilku opisanych 
wyżej systemów odgazowania termicznego w jeden bardziej złożony system. Przy budowie 
takich systemów złożonych konieczna jest szczegółowa analiza konstrukcji. Trzeba 
pamiętać, że nie zawsze zalety charakterystyczne dla systemu indywidualnego będą się 
sumowały w systemie złożonym. Inne bardziej złożone warunki pracy mogą być przyczyną 
wzajemnych zakłóceń w pracy dublujących się systemów. Może się zdarzyć, że nie 
osiągniemy lepszych warunków odgazowania niż w systemie prostym, a doprowadzimy do 
kumulacji wad i problemów eksploatacyjnych. Decydując się na zastosowanie nowego, 
nieznanego systemu odgazowania warto szczegółowo zapoznać się z opinią 
bezpośredniego użytkownika. 
 
 
 
7. Omówienie podstawowych systemów zasilania parą grzewczą nadciśnieniowych 
odgazowywaczy i zbiorników wody zasilającej  
 
 
7.1 Zasilanie parą przez rurę barbotażową na dnie zbiornika wody zasilającej w funkcji 
ciśnienia 
Zasilanie parą grzewczą przez rurę barbotażową na dnie zbiornika wody zasilającej w funkcji 
ciśnienia – rysunek 15, to najlepsze rozwiązanie systemu zasilania dla niewielkich 
odgazowywaczy nadciśnieniowych większości typów. Stosowane jest dla kotłowni o łącznej 
wydajności kotłów do 8 t/h. 
 
Para grzewcza wprowadzana jest przez rurę barbotażową na dnie zbiornika wody 
zasilającej. Ilość pary regulowana jest za pomocą zaworu sterowanego w funkcji ciśnienia 
pary w kolumnie odgazowywacza. Zastosowanie takiego systemu zasilania parą grzewczą 
gwarantuje warunki nasycenia w CAŁEJ pojemności zbiornika wody zasilającej  
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i odgazowywacza. Wtryśnięta para przepływając przez wodę drobnymi pęcherzykami, 
podgrzewa ją do stanu wrzenia i intensywnie ją przepłukuje nie dopuszczając do wtórnego 
rozpuszczenia gazów.  
 
Podgrzew wody w kolumnie odgazowywacza oraz wytworzenie poduszki parowej  
w zbiorniku wody zasilającej jest realizowane za pomocą pary, która wcześniej musiała 
przepłynąć przez objętość wodną w zbiorniku. Przy utrzymaniu stałego ciśnienia pary  
w systemie odgazowywacza, taka technologia zapewnia utrzymanie zawartości 
rozpuszczonych gazów na możliwie najniższym poziomie, gwarantującym spełnienie 
wymagań norm kotłowych, nawet w przypadku problemów we właściwej pracy kolumny 
odgazowywacza (np. zbyt duży do projektowanego napływ wody uzupełniającej i kondensatu 
lub zbyt niska ich średnia temperatura). 
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Rysunek 15. Zasilanie parą grzewczą tylko przez rurę barbotażową na dnie zbiornika wody 
zasilającej, regulacja w funkcji ciśnienia. 
 
7.2 Zasilanie parą przez rurę barbotażową na dnie zbiornika wody zasilającej oraz 
przez wtrysk pary do kolumny odgazowywacza – sterowanie w funkcji ciśnienia 
Zasilanie parą grzewczą przez rurę barbotażową na dnie zbiornika wody zasilającej oraz 
przez wtrysk pary do kolumny odgazowywacza w funkcji ciśnienia – rysunek 16, to najlepsze 
rozwiązanie systemu zasilania dla średnich i dużych odgazowywaczy nadciśnieniowych. 
Stosowane jest dla kotłowni o łącznej wydajności kotłów powyżej 8 t/h.  
 
Rozwiązanie to gwarantuje wszystkie zalety, którymi charakteryzuje się wcześniej omawiany 
system. Nie jest wskazane, aby duże ilości pary grzewczej wprowadzanej do układu 
przechodziły w całości przez dużą objętość wodną, ponieważ mogłoby to spowodować zbyt 
duże zwłoki czasowe w pracy układu zasilania, prowadzące do znacznych wahań ciśnienia  
w odgazowywaczu. Z tego też powodu wprowadzono dodatkowe zasilanie parą kolumny 
odgazowywacza. Układ regulowany jest za pomocą jednego zaworu regulacyjnego. Impuls 
ciśnienia pobierany jest z kolumny odgazowywacza. Para za zaworem regulacyjnym jest 
rozdzielana na dwa strumienie.  
 
Pierwszy strumień pary (ok. 1/3 do 1/2) doprowadzany jest poprzez rurę barbotażową na dnie 
zbiornika wody zasilającej i zapewnia utrzymanie objętości wodnej w stanie nasycenia oraz 
jej intensywne przepłukiwanie. Drugi strumień pary (ok. ½ do 2/3) wprowadzany jest przez 
zawór odcinający z grzybkiem regulacyjnym do kolumny odgazowywacza termicznego, 
zapewnia szybkie doprowadzenie pary bezpośrednio do kolumny odgazowywacza przy 
zmianach obciążenia. Zadaniem zaworu odcinającego z grzybkiem regulacyjnym na drugim 
strumieniu pary jest zwiększenie oporów przepływu w rurociągu doprowadzającym parę do 
odgazowywacza dla wymuszenia częściowego przepływu pary przez rurę barbotażową. 
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Rysunek 16. Zasilanie parą grzewczą przez rurę barbotażową na dnie zbiornika wody 
zasilającej i wtrysk do kolumny, regulacja w funkcji ciśnienia. 
 
Opisany układ zasilania gwarantuje warunki nasycenia w CAŁEJ objętości odgazowywacza  
i zbiornika wody zasilającej zarówno w przypadku nieciągłej jak i ciągłej regulacji dopływu 
wody zasilającej i kondensatu. Warunki nasycenia i intensywne przepłukiwanie parą, to przy 
właściwej konstrukcji odgazowywacza, gwarancja najwyższej jakości odgazowania. 
 
7.3 Zasilanie w przypadku częstych rozruchów zbiornika wody zasilającej  
z odgazowywaczem termicznym ze stanu zimnego 
W przypadku zastosowania systemu odgazowania, w którym parę grzewczą doprowadzamy 
przez rurę barbotażową, to przy rozruchu ze stanu zimnego będziemy mieli do czynienia  
z bardzo głośnymi uderzeniami hydraulicznymi wewnątrz zbiornika wody zasilającej. Cechą 
charakterystyczną rury barbotażowej są uderzenia wodne podczas wtrysku pary do wody  
o temperaturze poniżej 70C. Przy przekroczeniu tej temperatury układ cichnie, a dalszy 
podgrzew i normalna praca nie powodują niepożądanych hałasów. 
 

Kondensat z systemu Woda uzupełniająca 

Przelew 

Spust 
Woda do pomp 

zasilających

Para grzewcza 

Kondensat z systemu Woda uzupełniająca 

Przelew 

Spust 
Woda do pomp 

zasilających

Para grzewcza 

 
 
Rys. 17 Zapobieganie problemom związanym z częstym rozruchem ze stanu zimnego. 
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W przypadku bardzo częstego rozruchu ze stanu zimnego stosowanie takich zbiegów jest 
dość kłopotliwe. Wówczas zalecane jest zastosowanie cichszego w niskich temperaturach 
wody systemu inżektorowego – rysunek 17, jako systemu podgrzewu wstępnego. Za 
pomocą inżektora woda podgrzewana jest do temperatury nieco ponad 70-80C. Po 
osiągnięciu tej temperatury włączany jest docelowy układ zasilania parą grzewczą. 
Rozwiązanie takie zapewnia szybki i cichy rozruch zbiornika wody zasilającej ze stanu 
zimnego. Niestety wiąże się również z dodatkowymi kosztami inwestycyjnymi. 
 
7.4 Zasilanie parą przez rurę barbotażową na dnie zbiornika wody zasilającej w funkcji 
temperatury oraz wtrysk pary do kolumny odgazowywacza w funkcji ciśnienia (system 
niedawno najczęściej stosowany w Polsce) 
Bardzo wielu użytkowników w Polsce jest niezwykle mocno przyzwyczajonych do opisanego 
poniżej systemu zasilania zbiornika wody zasilającej z odgazowaniem termicznym – rysunek 
18. Taka metoda zasilania jest stosunkowo rzadko stosowana np. w Niemczech, ponieważ 
wiąże się z szeregiem problemów ruchowych i trudnością w dotrzymaniu reżimu zawartości 
rozpuszczonych gazów. 
 
Pierwszy strumień pary poprzez zawór regulowany w funkcji ciśnienia doprowadzany jest 
bezpośrednio do kolumny odgazowywacza. Drugi strumień pary regulowany za pomocą 
zaworu regulacji temperatury wprowadzany jest na rurę barbotażową.  
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Rysunek 18. Zasilanie parą grzewczą w funkcji temperatury przez rurę barbotażową  
i w funkcji ciśnienia przez bezpośredni wtrysk do kolumny. 
 
W rozwiązaniu tym nie zachodzi proces intensywnego płukania wody w zbiorniku parą 
grzewczą, ponieważ poduszka parowa nad lustrem wody jest utrzymywana za pomocą pary 
wtryskiwanej do kolumny, czyli od góry. Poduszka parowa powstająca w zbiorniku wody 
zasilającej od strony kolumny odgazowywacza nie zapewni wyrzucenia powietrza z objętości 
zbiornika – rysunek 19. Tlen i inne gazy pozostające w zbiorniku będą w sposób ciągły 
ulegały rozpuszczaniu w wodzie magazynowanej w zbiorniku szczególnie w przypadku, gdy 
woda nie będzie w stanie nasycenia. Warunek konieczny poprawnego procesu odgazowania 
nie będzie zapewniony. 
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Rysunek 19. Powietrze pozostaje w zbiorniku podczas rozruchu 
 
Regulator temperatury zastosowany dla utrzymywania stałej temperatury wody w zbiorniku 
nie zagwarantuje utrzymania warunków nasycenia w całej objętości wodnej, ponieważ 
miejscowy pomiar temperatury wprowadza duży błąd pomiaru ze względu na zróżnicowanie 
w tym systemie temperatury w różnych sekcjach zbiornika – rysunek 20.  
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TEMPRATURA WODY NIŻSZA OD TEMPERATURY NASYCENIA  
 
Rysunek 20. Zróżnicowanie temperatury wody zasilającej w różnych sekcjach zbiornika – 
brak gwarancji parametru nasycenia w całej pojemności wodnej. 
 
Jeżeli w kolumnie odgazowywacza nie nastąpi podgrzanie wody do warunków nasycenia 
(np. na skutek zbyt dużego napływu lub zbyt niskiej temperatury wprowadzanej wody), to 
tylko częściowo odgazowana, chłodniejsza woda wpadnie do zbiornika wody zasilającej – 
rysunek 21. Załóżmy, że czujnik temperatury nie jest zainstalowany pod kolumną 
odgazowywacza (to zdarza się bardzo często), obszar chłodniejszej wody nie zostanie 
wykryty, a podgrzew barbotażowy nie zostanie uruchomiony. Istnieje duże 
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prawdopodobieństwo, że chłodniejsza nieodgazowana woda zostanie pobrana przez pompy 
wody zasilającej i wprowadzona do kotła. 
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Rysunek 21. Brak reakcji czujnika temperatury na niedostatecznie podgrzaną wodę 
zasilającą wpadającą do zbiornika z kolumny. 
 
Podane powyżej niedoskonałości w pracy opisywanego systemu są przyczyną dużo gorszej 
jakości odgazowania i gorszego utrzymania stanu odgazowania w stosunku do wcześniej 
opisywanych systemów, pracujących tylko w oparciu o pomiar ciśnienia w kolumnie 
odgazowywacza. 
 
Cały szereg innych błędów eksploatacyjnych odgazowywaczy termicznych zauważanych na 
kotłowniach pokazano na rysunku 22. 
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Rysunek 22. Częste błędy związane z eksploatacją odgazowywaczy termicznych  
i zbiorników wody zasilającej. 
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8. Podsumowanie 
Celem niniejszej publikacji było przekazanie podstawowych informacji na temat procesu 
odgazowania termicznego, aspektów mających ważny wpływ na poprawność tego procesu 
oraz omówienie najczęściej stosowanych konstrukcji. Zdaję sobie sprawę, że nie omówiłem 
powyżej wszystkich tematów związanych z procesami odgazowania termicznego wody 
zasilającej kotły parowe. W czasie swojej pracy wciąż spotykam się z nowymi koncepcjami, 
rozwiązaniami i problemami związanymi z budową i eksploatacją termicznych 
odgazowywaczy w kotłowniach parowych. Liczę, że informacje przekazane powyżej pomogą 
użytkownikom instalacji z kotłami parowymi w poprawnej, bezpiecznej i ekonomicznej 
eksploatacji systemów odgazowania termicznego. 
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