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ODWADNIANIE PAROWYCH ODBIORNIKÓW CIEPŁA 
REGULOWANYCH PRZEZ DŁAWIENIE NA DOPŁYWIE PARY. 
 
 
1. Wstęp 
 
Odwadnianie instalacji parowych może wydawać się procesem stosunkowo prostym, 
przecież polega jednie na zapewnieniu możliwie natychmiastowego odprowadzania 
kondensatu powstającego z kondensującej pary i niedopuszczaniu do przebicia pary 
do instalacji kondensatu. Jednakże użytkownicy instalacji parowych wiedzą jak 
często ten z pozoru prosty proces może być przyczyną wielu poważnych problemów 
zawiązanych: z zapewnieniem poprawnych parametrów dla procesów 
technologicznych, ze stabilną pracą systemu, ze stratami energetycznymi, z korozją 
instalacji, z uderzeniami wodnymi, a także z zamarzaniem instalacji lub nadmiernym 
jej hałasem. Niestety opisane problemy najczęściej obserwowane są w tych 
miejscach instalacji, które z punktu widzenia użytkownika są najważniejsze,  
a nieprawidłowość pracy układu pary i kondensatu może być przyczyną wytworzenia 
wadliwych produktów końcowych, powstania uszkodzeń lub awarii w instalacjach 
ciepła technologicznego lub komunalnego, a nawet zagrożenia bezpieczeństwa dla 
pracowników. Najczęściej to właśnie te ważne dla użytkownika odbiorniki ciepła 
zawartego w parze, dla zapewnienia wysokiej jakości regulacji procesu, wyposażone 
są w układy regulacji parametrycznej przez dławienie dopływu pary. Natychmiastowe 
odprowadzanie kondensatu z tak regulowanych oraz pracujących z dużą 
zmiennością obciążeń odbiorników jest zazwyczaj dużym wyzwaniem dla układu 
odwadniającego.  
 
Zastosowanie prawidłowej procedury doboru i zabudowy systemu odwadniającego 
dla parowych odbiorników ciepła regulowanych przez dławienie na dopływie pary ma 
zasadnicze znaczenie dla jakości ich późniejszej pracy. Zrozumienie zasad i zjawisk 
zachodzących podczas procesu regulacji takich odbiorników ciepła pozwoli na 
zdefiniowanie problemów, które mogą w konkretnej aplikacji wystąpić oraz na 
wprowadzenie odpowiednich rozwiązań systemowych. 
 
 
2. Omówienie procesu wymiany ciepła w regulowanych od strony dopływu 

pary wymiennikach ciepła 
 
Do naszych rozważań przyjmijmy przeponowy wymiennik ciepła zasilany parą  
i regulowany przez dławienie jej dopływu dla zapewnienia utrzymania stałej wartości 
temperatury czynnika grzanego na wyjściu z wymiennika – rysunek 1. 
 
Strumień ciepła Q przekazywany w wyniku przenikania ciepła od czynnika 
grzewczego, przez ściankę wymiennika do czynnika ogrzewanego możemy 
zdefiniować jako: 
 

    (1) 
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k  współczynnik przenikania ciepła dla rozpatrywanego przypadku  
A pole powierzchni wymiany ciepła 
Δtśr średnia logarytmiczna różnicy temperatur 
 

    (2) 

 
Rysunek 1. Schemat omawianego układu podgrzewu regulowanego przez dławienie 
od strony dopływu pary  
 
Dla przypadku wymiany ciepła, gdzie czynnikiem grzewczym jest para wodna 
nasycona przebiegi temperatur w wymienniku ciepła przedstawione zostały na 
rysunku 2.  

 
Rysunek 2. Przebiegi zmian temperatur pary i czynnika grzanego w skraplaczu 
 
Z prostej analizy tego rysunku można zdefiniować początkową Δtpocz i końcową Δtkońc 
różnicę temperatur: 
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Δtpocz = tpary – tpocz    i    Δtkońc = tpary – tkońc (3) 

 

tpary  temperatura pary wodnej nasyconej 
tpocz początkowa temperatura czynnika grzanego 
tkońc końcowa temperatura czynnika grzanego 
 

Podstawiając równania (2) i (3) do równania (1) uzyskamy następującą postać 
równania na strumień ciepła przekazywanego: 
 

    (4) 

 
Dla pełniejszego opisania zjawisk obserwowanych podczas regulacji odbiorników 
ciepła grzanych parą, wprowadzimy jeszcze jedno równanie opisujące strumień 
ciepła odbierany przez czynnik grzany: 
 

    (5) 

 
m strumień masowy czynnika grzanego 
cp ciepło właściwe czynnika grzanego 
 
Z niezmienności strumienia ciepła przekazywanego (4) i odbieranego (5) (pomijamy 
straty ciepła), możemy po uproszczeniach uzyskać równanie opisujące warunki 
wymiany ciepła w rozpatrywanym przez nas układzie: 
 

    (6) 

 
Dla potrzeb naszej analizy przyjmujemy, że w równaniu (6) w zakresie regulacji 
niezmienne są: powierzchnia wymiany ciepła [A], współczynnik przenikania ciepła [k] 
oraz ciepło właściwe czynnika grzanego [cp]. Za wartość stałą możemy przyjąć 
również temperaturę końcową procesu, ponieważ zazwyczaj układ regulacji ma za 
zadanie zapewnienie stałości tej temperatury [tkońc]. Zmiennymi z kolei są masowy 
strumień czynnika grzanego [m], temperatura początkowa czynnika grzanego [tpocz] 
oraz temperatura pary [tpary] zmieniająca się wraz z ciśnieniem pary w wymienniku w 
wyniku zastosowania regulowanego dławienia na dopływie.  
 
Przekształcając równanie (6) do postaci przedstawionej we wzorze (7) możemy 
badać zależność zmian temperatury pary grzewczej w wymienniku ciepła w funkcji 
masowego strumienia przepływu czynnika grzanego oraz zmian temperatury 
początkowej czynnika grzanego. 
 

   (7) 

 
Z kolei dysponując informacją o chwilowych zmianach temperatury pary możemy na 
podstawie tablic parowych uzyskać informację na temat wymaganego ciśnienia pary 
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w wymienniku pary. Dla uproszczenia przyjmujemy, że para grzewcza po redukcji 
ciśnienia w zaworze regulacyjnym uzyskuje parametr nasycenia. Jak dalece jest to 
prawdziwe zależy przede wszystkim od zawartości wilgoci w parze nasyconej przed 
redukcją. Jeżeli stopień suchości pary przed zaworem regulacyjnym nie jest bardzo 
wysoki, to z dobrym przybliżeniem możemy przyjąć powyższe założenie. Dzięki temu 
w oparciu o wyliczenia wg wzorów uproszczonych VDI/VDE (8) oraz charakterystyki 
regulacyjne zaworów, określamy wymagany stopień dławienia ciśnienia pary w 
zaworze regulacyjnym. Pozwala to na szczegółowe prześledzenie zmian położenia 
grzyba zaworu regulacyjnego wraz ze zmianami obciążenia cieplnego wymiennika. 
 

 (8) 

 
 
W dalszych rozważaniach prześledzimy dwa przypadki zmienności temperatury pary 
grzewczej w wymienniku ciepła. W pierwszym punkcie rozważań - rysunek 3 -  
przyjmiemy, że zmienność strumienia ciepła odbieranego przez czynnik grzany 
zależy tylko od zmian jego strumienia masowego przepływu przez powierzchnie 
wymiany ciepła, jest to przebieg procesu typowy dla wymiennika CWU (ciepłej wody 
użytkowej). 
 

 
Rysunek 3. Zmiany temperatury pary w wymienniku CWU w funkcji zmiennego 
strumienia masowego przepływu czynnika grzanego 
 
Wymagana temperatura pary w wymienniku wzrasta ze wzrostem obciążenia od 
strony masowego przepływu czynnika grzanego. Niemniej jednak analizując wykresy 
na rysunku 3 możemy dodatkowo stwierdzić, że wartość wymaganej temperatury 
pary w wymienniku jest dodatkowo silnie zależna od wielkości współczynnika 
przenikania ciepła k (zmienny dla różnego stopnia zanieczyszczenia powierzchni 
ogrzewalnej) oraz od wielkości powierzchni ogrzewalnej zastosowanej w wyniku 
procedury doboru wymiennika.  
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W procedurze doboru wymiennika ciepła, konieczne jest określenie kiedy wpływ 
zanieczyszczenia powierzchni wymiany ciepła na proces wymiany będzie 
niedopuszczalnie duży. Dla niniejszych rozważań przyjęto, że dopuszczalne 
zanieczyszczenie powierzchni ogrzewalnej to takie, które nie spowoduje spadku 
współczynnika przenikania ciepła poniżej 75% wartości dla czystego wymiennika. 
Proszę zwrócić uwagę, że tak zdefiniowana zmiana współczynnika przenikania ciepła 
powoduje konieczność wzrostu temperatury pary w wymienniku o ok. 30K dla 
parametru pełnego obciążenia cieplnego wymiennika. W procesie doboru 
wymiennika musimy uwzględnić wstępne dopuszczalne zanieczyszczenie 
powierzchni ogrzewalnych i sprawdzić, czy dysponujemy parą grzewczą  
o wystraczającym ciśnieniu roboczym dla podgrzania czynnika grzanego do żądanej 
temperatury, również przy przyjętym parametrze zanieczyszczenia powierzchni 
wymiany. 
 
Powyższą analizę powinno się ściśle powiązać z analizą wielkości powierzchni 
wymiany ciepła. Analiza różnych punktów pracy wymiennika dla wybranych stanów 
ruchowych i eksploatacyjnych powinna wnioskować optymalnym wyborem wielkości 
powierzchni wymiany ciepła. W przypadku prezentowanego na rysunku 3 przykładu, 
powierzchnia wymiany A została zoptymalizowana w taki sposób, aby zapewnić 
poprawną pracę wymiennika dla zasilania parą nasyconą o ciśnieniu 6 barg 
(ts=165°C) oraz w zakresie zanieczyszczenia powierzchni ogrzewalnej 
powodującego obniżenie współczynnika przenikania ciepła do 75% wartości 
początkowej.  
 
Jest oczywistym, że zmniejszający się - w miarę zanieczyszczania powierzchni 
ogrzewalnej - współczynnik przenikania ciepła możemy rekompensować, 
zwiększając powierzchnię wymiany ciepła. Niestety nadmierny wzrost powierzchni 
wymiany ciepła nieuchronnie związany jest ze wzrostem ceny wymiennika. Niemniej 
jednak wzrost ceny wymiennika nie będzie w takim przypadku jedynym 
problematycznym aspektem związanym z eksploatacją. Kolejnym, negatywnym 
aspektem pracy wymiennika ciepła mocno przewymiarowanego, będzie znaczący 
spadek wymaganej temperatury pary w wymienniku, a co za tym idzie ciśnienia pary 
w wymienniku.  
 
Z punktu widzenia pracy wymiennika ciepła zasilanego parą oraz pracującego bez 
przeciwciśnienia po stronie odpływu kondensatu, krytycznym ciśnieniem pary  
w wymienniku będzie ciśnienie równe ciśnieniu atmosferycznemu. Jeżeli dławienie 
ciśnienia pary przez zawór regulacyjny spowoduje spadek ciśnienia poniżej tej 
wartości, to w przypadku standardowej konstrukcji węzła – jak na rysunku 1 – nie 
będzie możliwości swobodnego odprowadzania kondensatu z wymiennika. Warto 
zwrócić uwagę, że dla wymiennika dwukrotnie przewymiarowanego – rysunek 3 –  
w całym zakresie regulacji temperatura pary musi być niższa niż 100°C, czyli 
ciśnienie pary w wymienniku musi być niższe od atmosferycznego. Dla 
rozpatrywanego wymiennika ciepła CWU o prawidłowo dobranej powierzchni 
wymiany ciepła, praca z ciśnieniem pary wewnątrz wymiennika wyższym od 
atmosferycznego, obejmuje zakresy obciążeń 75-100% lub 50-100% zależnie od 
stopnia zanieczyszczenia powierzchni wymiany ciepła. Duży zadeklarowany zakres 
zmienności obciążeń od strony przepływu masowego czynnika grzanego dla 
wymiennika CWU często uniemożliwia wyznaczenie takiej powierzchni wymiany, 
która zapewni nadciśnienie pary w wymienniku dla pełnego zakresu zmian obciążeń. 
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Niemniej jednak wymiennik często pracujący w zakresie nominalnych obciążeń  
w podanych powyżej przedziałach, będzie pracował z nadciśnieniem doskonale 
spełniając wymagania regulacyjne. Czasowe stany pracy z mniejszymi obciążeniami, 
charakteryzujące się pewnymi niestabilnościami regulacji, zazwyczaj mogą być 
akceptowalne, w przeciwnym przypadku konieczne jest zastosowanie specjalnych 
rozwiązań odprowadzania kondensatu dla pełnego zakresu ciśnień pary wewnątrz 
wymiennika.  
 
Należy tu wyraźnie zaznaczyć, że znaczące przewymiarowanie powierzchni 
ogrzewalnej, w przypadku zastosowania pary nasyconej jako czynnika grzewczego 
(taką procedurę doboru stosuje się nagminnie dla wymienników płaszczowo-
rurowych np. JAD-X, płytowych czy też płytowo-płaszczowych), doprowadzamy do 
niestabilności regulacji w całym zakresie obciążeń roboczych wymiennika. W takim 
przypadku najczęściej doprowadzamy do następującego sposobu pracy układu 
regulacji wymiennika:  

 praca z podciśnieniem powoduje stopniowe spiętrzanie kondensatu  
w wymienniku,  

 zmniejsza się powierzchnia wymiany ciepła omywana parą,  
 zaczyna maleć temperatura czynnika grzewczego,  
 otwiera się zawór regulacyjny,  
 rośnie ciśnienie w wymienniku,  
 wypychany jest kondensat,  
 zwiększa się powierzchnia czynna wymiany ciepła,  
 gwałtownie rośnie temperatura czynnika grzanego,  
 zamyka się zawór regulacyjny,  
 spada ciśnienie pary wewnątrz wymiennika  
 cykl rozpoczyna się od nowa.  

Taki proces regulacji skutkuje dużą cyklicznością pracy zaworu regulacyjnego, 
okresowym zalewaniem wymiennika i bardzo kiepską stabilizacją temperatury 
czynnika grzanego. Inne negatywne skutki takiej pracy wymiennika ciepła zostały 
opisane w następnym rozdziale. 
 

 
Rysunek 4. Zmiany temperatury pary w wymienniku CO w funkcji zmiennej 
temperatury wody powrotnej 
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Zazwyczaj nieco inaczej kształtują się zmiany temperatury pary wewnątrz 
wymiennika CO (centralnego ogrzewania) – rysunek 4. W wielu przypadkach praca 
tych wymienników charakteryzuje się stałym przepływem masowym czynnika 
grzanego, a zmienną w stosunkowo niewielkim zakresie jest temperatura powrotu. 
Bardzo powolny charakter zmian i ich niewielki zakres umożliwiają uzyskanie dobrej 
stabilizacji parametru temperatury czynnika grzanego na wyjściu. Dobre 
zwymiarowanie powierzchni ogrzewalnej umożliwia pracę z nadciśnieniem pary 
grzewczej w wymienniku ciepła CO w pełnym zakresie zmienności obciążeń oraz 
przy różnym stopniu zanieczyszczenia powierzchni ogrzewalnej. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że nadal niekorzystne jest nadmierne przewymiarowanie powierzchni 
wymiany ciepła. Uzyskiwane w takim przypadku są bardzo niskie wymagane 
ciśnienia pary grzewczej w wymienniku, które nie wystarczają dla sprawnego 
odprowadzania kondensatu z wymiennika. W takim przypadku może również 
dochodzić do niekorzystnych zjawisk opisanych powyżej dla wymienników CWU. 
Oznacza to konieczność zastosowania właściwych rozwiązań i konstrukcji systemów 
odprowadzania kondensatu. 
 
Dodatkowo należy tu zwrócić uwagę, jak dalece niekorzystnie na proces regulacji  
z dławieniem po stronie dopływu pary wpływa przeciwciśnienie po stronie 
kondensatu. Jeżeli za odwadniaczem uzyskiwane jest nadciśnienie kondensatu na 
poziomie ok. 1 barg (np. na skutek podnoszenia kondensatu za wymiennikiem lub 
pracy w ciśnieniowym układzie zwrotu kondensatu), to minimalna temperatura pary 
grzewczej uzyskiwana wewnątrz wymiennika w procesie regulacji nie może być 
niższa niż 120°C (temperatura nasycenia przy 1 barg). Analizując charakterystyki 
pracy na rysunkach 3 i 4 wyraźnie widzimy, że takie rozwiązanie silnie ogranicza 
nam zakres dopuszczalnych zmian obciążań, przy których typowy układ wymiennika 
zapewnia bezproblemowe odprowadzanie kondensatu. 
 
 
3. Podstawowe problemy związane z systemem odwodnień, z którymi spotyka 

się użytkownik parowych układów grzewczych z regulacją dławieniową na 
dopływie pary 

 
Można zdefiniować następujące problemy występujące w układach grzewczych  
z regulacją dławieniową na dopływie pary wynikające z nieprawidłowości  
z natychmiastowym odprowadzaniem kondensatu: 

 niestabilna praca układu wymiany ciepła 
o wahania temperatury regulowanej 
o skokowa praca zaworu regulacyjnego 
o cykliczne zalewanie powierzchni wymiany ciepła  
o okresowe ograniczenia wydajności  

 uderzenia wodne powodujące uszkadzanie powierzchni wymiany ciepła 
 silne oddziaływanie korozyjne na powierzchniach wymiany ciepła 

 
3.1 Niestabilna praca układu wymiany ciepła 
 
Opisane wcześniej niekorzystne zjawiska związane z kształtowaniem się zmian 
temperatury pary grzewczej w wymienniku, wraz ze zmianami obciążenia najczęściej 
skutkują wzrostem wahań temperatury regulowanej. Zależnie od nadążności 
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siłownika zaworu regulacyjnego i akumulacji cieplnej układu może, to prowadzić do 
poważnych problemów ze stabilizacją temperatury procesu technologicznego.  
W procesach technologicznych (często już niewielkie wahania skutkują problemami 
w zapewnieniu jakości produktu końcowego), takie wahania temperatury regulowanej 
są niedopuszczalne, a czasem wręcz niebezpieczne.  
 
Innym obserwowanym objawem świadczącym o zachodzeniu opisanych wcześniej 
niekorzystnych zjawisk w procesie wymiany ciepła jest ciągłe przesterowywanie 
zaworu regulacyjnego z położenia otwartego w zamknięte. Oczywiście przyczyną 
może być źle skonfigurowany układ regulatora. Jeżeli mimo wielu prób nastaw 
wartości regulacyjnych nie udaje się „uspokoić” zaworu dławiącego dopływ pary, to 
dużym z prawdopodobieństwem możemy zdefiniować, że przyczyną takiego zjawiska 
jest niestabilność procesu regulacji związana z koniecznością pracy przy ciśnieniach 
pary grzewczej w wymienniku niższych od przeciwciśnienia panującego po stronie 
odprowadzanego kondensatu. 
 
Praca w warunkach silnie obniżonego ciśnienia pary w wymienniku ciepła  
z klasycznym układem odprowadzania kondensatu, związana jest z cyklicznym 
zalewaniem powierzchni ogrzewalnych w czasie, gdy ciśnienie w instalacji 
kondensatu jest wyższe niż regulowane ciśnienie pary w wymienniku. To cykliczne,  
a w niektórych przypadkach permanentne zalewanie części powierzchni ogrzewalnej 
jest przyczyną szeregu nieprawidłowości w pracy instalacji począwszy od 
ograniczenia wydajności cieplnej, przez intensyfikację procesu korozji, uderzenia 
wodne, aż w krytycznych przypadkach do zamarznięcia kondensatu 
nagromadzonego w obszarze wymiany ciepła (np. nagrzewnice powietrza). 
 
Cykliczne zalewanie powierzchni ogrzewalnych prowadzi do ograniczenia lub 
chwilowego ograniczenia wydajności cieplnej urządzeń. Nie tylko temperatura 
kondensatu oddającego ciepło, w przeciwieństwie do pary nasyconej, ulega 
obniżeniu, ale jeszcze współczynnik przenikania ciepła dla pary nasyconej jest 
czterokrotnie większy niż dla kondensatu Z tych powodów szczególnie w przypadku 
zaworów z siłownikami o małej nadążności, mamy do czynienia z częstymi 
chwilowymi problemami z osiąganiem wymaganych wydajności wymiany ciepła.  
 
3.2 Uderzenia wodne powodujące uszkadzanie powierzchni wymiany ciepła 
 
Stany ruchowe, w których kondensat pozostaje w przestrzeni grzewczej wymiennika 
ciepła stwarzają zagrożenie powstawania uderzeń wodnych. Jeżeli pęcherze parowe 
– jak na rysunku 5 – zostaną zamknięte w objętości wodnej o nieco niższej 
temperaturze, następuje gwałtowne przekazanie ciepła skraplania. Pęcherz parowy 
zanika, a czoła kondensatu uderzają w siebie z dużymi prędkościami. Powstające  
w wyniku tego zjawiska termiczne uderzenie wodne może destrukcyjnie oddziaływać 
na elementy wewnętrzne wymiennika, bądź przez bardzo duże siły oddziaływania 
towarzyszące uderzeniom wodnym. bądź też przez bardzo dużą częstotliwość 
mniejszych uderzeń przyspieszających starzenie materiału. Zachodzące  
w odbiornikach ciepła uderzenia wodne są przyczyną znacznego skrócenia ich 
żywotności i mogą prowadzić do nagłych oraz całkowicie niespodziewanych awarii. 
Skuteczne i natychmiastowe odprowadzanie kondensatu we wszystkich stanach 
ruchowych odbiorników ciepła regulowanych przez dławienie po stronie dopływu 
pary, gwarantuje pracę urządzeń bez niebezpiecznych uderzeń wodnych. 
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Rysunek 5. Powstawanie uderzeń wodnych w wymienniku ciepła zasilanym parą 
 
3.3 Silne oddziaływanie korozyjne na powierzchniach wymiany ciepła 
 
Opisywane zalanie kondensatem powierzchni ogrzewalnych może dodatkowo 
skutkować silnym oddziaływaniem korozyjnym na powierzchnie wymiany ciepła, 
szczególnie jeżeli wykonane są one ze stali węglowych. Tlen i dwutlenek węgla 
transportowane są wraz z parą. Gazy te w parze mogą pojawić się w przypadku złej 
pracy systemu termicznego odgazowania wody zasilającej lub na skutek pracy 
łamaczy próżni. Dwutlenek węgla dodatkowo powstaje w wyniku procesu 
dekompozycji sody w kotle zasilanym wodą o znaczącej zawartości węglanów  
i wodorowęglanów sodu. Tak długo jak gazy te znajdują się tylko w parze (faza 
gazowa wody) nie są groźne dla instalacji. W przypadku, gdy pojawia się kondensat 
ulegają rozpuszczeniu w nim, co przyczynia się do rozpoczęcia negatywnego 
oddziaływania korozji tlenowej (wżerowej) lub kwasowej (powstanie kwasu 
węglowego).  

 
Rysunek 6. Wżerowa korozja tlenowa połączona z korozją kwasową (obecność O2  
i CO2 w parze) w rurce parowej nagrzewnicy powietrza. 
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Jeżeli w pewnych stanach ruchowych kondensat intensywnie powstający  
w wymienniku ciepła, pozostaje w nim i ulega spiętrzeniu, wprowadzamy bardzo 
poważne zagrożenie korozyjne – rysunek 6 – najczęściej skutkujące uszkodzeniem 
powierzchni ogrzewalnej. Tego typu uszkodzenia bardzo często obserwowane są  
w dolnych częściach pakietów parowych nagrzewnic powietrza wykonanych ze stali 
węglowych, ale również w innych odbiornikach, w których doprowadzamy do 
spiętrzania kondensatu. Zapewniając natychmiastowe usuwanie kondensatu  
z powierzchni wymiany ciepła we wszystkich stanach ruchowych zabezpieczamy 
nasze urządzenie przed oddziaływaniem korozyjnym.  
 
 
 
4. Metody przeciwdziałania 
 
Zapobieganie omówionym wcześniej negatywnym zjawiskom, związanym z układami 
odbiorników ciepła regulowanych przez dławienie po stronie dopływu pary grzewczej, 
polega przede wszystkim na właściwym wymiarowaniu układów grzewczych, 
ograniczaniu zakresu obciążeń od strony grzanej i zapewnieniu bezciśnieniowego 
odpływu kondensatu. Jeżeli jednak wszystkie te zabiegi nie zapewnią oczekiwanej 
jakości regulacji, zalecanym jest zastosowanie odwadniacza pompującego w miejscu 
tradycyjnego odwadniacza pływakowego. 
 
4.1 Prawidłowe wymiarowanie układów grzewczych 
 
Żeby poprawnie zwymiarować układ grzewczy z regulacją dławieniową od strony 
dopływu pary, nie jest wystraczającą analiza w punkcie maksymalnej wydajności. 
Stosując typowe oprogramowanie producentów wymienników opisujące punkt pracy 
przy maksymalnym obciążeniu cieplnym, nie bierzemy pod uwagę wszystkich 
problemów wynikających z pracy układu przy niższych ciśnieniach pary  
w wymienniku. Bardzo często stosowane w procedurach doboru ponad dwukrotne 
przewymiarowanie powierzchni ogrzewalnych może skutkować koniecznością pracy 
wymiennika z podciśnieniem, nawet w pełnym zakresie obciążań. Taki dobór układu 
wymiany ciepła może skutkować dużą niestabilnością procesu regulacji i dużymi 
odchyleniami od wartości temperatury zadanej. 
 

 
Rysunek 7. Wybrane elementy symulacji pracy systemu wymiennika ciepła 
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Dobór układu powinien być przeprowadzany w oparciu o kontrolę parametrów 
ruchowych w całym przyjętym zakresie obciążeń, przy wykorzystaniu odpowiedniego 
oprogramowania umożliwiającego symulację pracy układów wymiany ciepła przy 
różnych obciążeniach. Wykresy uzyskiwane na podstawie symulacji pracy systemu 
wymiany ciepła muszą być wnikliwie analizowane i na ich podstawie należy dokonać 
wyboru optymalnych urządzeń składowych systemu wymiany ciepła. Na rysunku 7 
pokazano przykładowe dwa wykresy symulacji pracy systemu wymiennika ciepła. 
Analiza zmian ciśnienia pary w wymienniku w przyjętym zakresie obciążeń cieplnych 
umożliwia przeprowadzenie procedur doboru wielkości powierzchni ogrzewalnej, 
przyjętych spadków ciśnienia pary w zaworze regulacyjnym, doboru właściwego 
odwadniacza i systemu zwrotu kondensatu. Wykresy chwilowej wartości 
współczynnika przepływu zaworu regulacyjnego oraz położenia grzyba zaworu 
regulacyjnego w zakresie przyjętych obciążeń cieplnych, umożliwiają optymalizację 
doboru zaworu regulacyjnego. Kolejne (nie prezentowane na rysunku) krzywe 
optymalizacyjne umożliwiają kontrolę poprawności innych układów np. nadążność 
siłownika i układu regulacyjnego, pojemności cieplne, ciśnieniowy zwrot kondensatu. 
 
Tylko dobra i szczegółowa analiza układu grzewczego z regulacją dławieniem pary 
na dopływie przeprowadzona podczas jego projektowania, zapewnia wykonanie 
systemu spełniającego oczekiwania użytkownika w zakresie jakości regulacji. 
 
4.2 Ograniczenie zakresu obciążeń 
 
Analiza wykresów zmian temperatury pary w wymienniku ciepła  na rysunkach 3 i 4 
pokazuje, że wymiennik ciepła w pewnym zakresie obciążeń może pracować bez 
problemów związanych z nadmiernym spadkiem ciśnienia pary grzewczej  
w wymienniku. Obserwacje pokazują, że poprawnie zwymiarowany wymiennik ciepła 
może pracować bez pojawiania się opisanych problemów przy obciążeniach powyżej 
połowy obciążenia znamionowego (to nie jest reguła!). Co zrobić jeżeli ze względów 
ruchowych obciążenia cieplne kształtują się poniżej poprawnego zakresu regulacji 
jakim charakteryzuje się nasz układ cieplny. Jednym z rozwiązań jest ograniczenie 
zakresu obciążeń cieplnych do zakresu regulowanego. Oczywiście typowe 
ograniczenie przepływów nie wchodzi zazwyczaj w grę, ale mamy sposoby 
polegające na uzupełnieniu układów wymiany ciepła o stabilizatory o dużej 
pojemności cieplnej lub odpowiednio skonfigurowane układy zasobników ciepła,  
a także odpowiednio dobrane i doregulowane układy podmieszania oraz obiegowe. 
 
4.3 Bezciśnieniowy odpływ kondensatu 
 
Jednym ze wskazań przy budowie układu grzewczego z regulowanym dławieniem 
pary grzewczej na dopływie jest wykonanie bezciśnieniowego systemu zwrotu 
kondensatu. Oznacza to, że za odwadniaczem pływakowym regulowanego 
odbiornika ciepła, kondensat odprowadzany jest z grawitacyjnym spływem do 
otwartego zbiornika kondensatu lub porcjowej pompy parowej.  
 
W omawianych układach podnoszenie kondensatu lub inna metoda ciśnieniowego 
odprowadzania kondensatu za odwadniaczem zazwyczaj silnie ogranicza zakres 
obciążeń, przy których układ pracuje bez problemów z odprowadzaniem kondensatu. 
W czasie projektowania regulowanego od strony pary systemu grzewczego 
konieczne jest dokładne przeanalizowanie instalacji zwrotu kondensatu. Szczególnie 
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przy ciśnieniowym zwrocie kondensatu może się okazać, że trzeba będzie 
wprowadzić dodatkowe urządzenia zapewniające ciągłe odprowadzanie kondensatu 
w pełnym zakresie ciśnień występujących podczas regulacji układu grzewczego. 
 
4.4 Zastosowanie odwadniaczy pompujących 
 
Na podstawie profesjonalnej, opartej na obliczeniach  analizy pracy systemu możemy 
zdefiniować, kiedy projektowany  układ grzewczy z regulacją dławieniową na 
dopływie pary nie zapewni nam poprawnej pracy w oczekiwanym zakresie zmian 
obciążeń.  Również w przypadku istniejącego mocno przewymiarowanego systemu 
grzewczego tego typu, obserwujemy problem z zapewnieniem wymaganej jakości 
regulacji często niezależnie od wielkości obciążenia lub w zakresie niższych 
obciążeń cieplnych. W takich przypadkach najrozsądniejszym rozwiązaniem jest 
zastosowanie odwadniacza pompującego – rysunek 8, zamiast tradycyjnego 
odwadniacza pływakowego. 
 

 
Rysunek 8. Przekrój odwadniacza pompującego GESTRA UNA 25-PK 
 
W odwadniaczu pompującym praktycznie przez cały czas (za wyjątkiem krótkiego 
momentu pompowania) panuje to samo ciśnienie, które utrzymywane jest  
w wymienniku w wyniku dławienia dopływu pary. Dzięki temu oraz zabudowie 
zapewniającej grawitacyjny spływ kondensatu do komory odwadniająco-pompującej, 
urządzenie to, nawet w przypadku warunków próżni w wymienniku, będzie 
gromadziło spływający z wymiennika kondensat bez spiętrzania go, a funkcja 
pompowania za pomocą pary napędowej zapewni cykliczne odprowadzanie 
nagromadzonego kondensatu do instalacji zwrotu kondensatu. 
 
Odwadniacz pompujący zazwyczaj rozwiązuje większość problemów związanych  
z odprowadzaniem kondensatu w układach z dławieniem pary na dopływie do 
urządzenia grzewczego. Ze względu na jego bardziej skomplikowaną budowę  
i wyższą cenę zakupu w stosunku do tradycyjnego odwadniacza pływakowego oraz 
konieczność zastosowania dodatkowego osprzętu pary napędowej i systemu 
odpowietrzania, powinien być stosowany dla takich aplikacji, które ruchowo 
faktycznie wymagają jego zastosowania. Użycie w systemie, gdzie nie będzie 
problemów z odprowadzaniem kondensatu i jakością regulacji, spowoduje, że po 
prostu w miejscu odwadniacza pływakowego zabudujemy droższe urządzenie, które 
będzie pracowało dokładnie tylko jak odwadniacz pływakowy. 
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5. Odwadniacze pompujące 
 
Odwadniacze pompujące to urządzenia, które zostały wprowadzone do systemów 
pary i kondensatu kilkanaście lat temu. Mimo tego często ich zasada działania,  
a przede wszystkim miejsca stosowania i zalecane sposoby zabudowy nie są znane 
lub rozumiane przez wielu użytkowników instalacji pary i kondensatu. 
 
5.1 Zasada działania 
 
Zasada działania odwadniacza pompującego GESTRA UNA25-PK zaprezentowana 
została na rysunku 9. Jeżeli ciśnienie pary w wymienniku jest wystarczające dla 
odprowadzenia kondensatu do systemu zwrotu kondensatu odwadniacz pompujący 
działa dokładnie tak samo jak odwadniacz pływakowy, natychmiastowo 
odprowadzając napływający kondensat. W odwadniaczu pompującym utrzymywany 
jest niski poziom kondensatu, otwarty jest układ odpowietrzania/wyrównania 
ciśnienia, zamknięty układ doprowadzenia pary napędowej. 
 

 
Rysunek 9.  Fazy pracy odwadniacza pompującego GESTRA UNA 25-PK 
 
Przymknięcie zaworu dławiącego po stronie dopływu pary powoduje spadek ciśnienia 
pary w wymienniku, co oznacza brak wystarczającego ciśnienia różnicowego dla 
sprawnego odprowadzania kondensatu. Następuje stopniowe zalewanie się korpusu 
odwadniacza pompującego. Przy odpowiednim napełnieniu układ regulatora 
pływakowego przełącza się z pracy typowo odwadniającej w pracę pompującą. 
Zamyka się zawór odpowietrzania/wyrównania ciśnienia, a otwiera się zawór pary 
napędowej (oba zawory stanowią integralną część regulatora odwadniacza 
pompującego). Para napędowa o wyższym ciśnieniu, pobrana z rurociągu pary przed 
zaworem dławiącym, powoduje przetłoczenie nagromadzonego kondensatu do 
instalacji zwrotu kondensatu. Korpus odwadniacza pompującego opróżnia się  
z kondensatu i może ponownie przyjmować kondensat dopływający z wymiennika. 
Cykl pracy ulega powtórzeniu. Zależnie od ciśnienia przed odwadniaczem 
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uruchamiana jest funkcja odwadniania lub funkcja pompowania po ponownym 
napełnieniu korpusu. Odpowiednie zawory zwrotne zapobiegające przepływowi 
zwrotnemu kondensatu zostały zabudowane w korpusie odwadniacza pompującego. 
 
 
5.2 Określenie wymaganego zastosowania 
 
Odwadniacze pompujące stosowane są przede wszystkim w układach przeponowych 
wymienników i odbiorników ciepła regulowanych przez dławienie pary na dopływie. 
Dotyczy to szczególnie: układów dodatkowo  charakteryzujących się bardzo dużym 
zakresem zmienności obciążeń cieplnych i wymogiem dużej dokładności regulacji 
temperatury produktu, układów dodatkowo z ciśnieniowym zwrotem kondensatu oraz 
układów, w których spiętrzenie kondensatu może prowadzić do niebezpiecznych 
uderzeń wodnych lub nadmiernej korozji. 
 
Każdorazowo fakt zastosowania odwadniacza pompującego powinien być 
poprzedzony odpowiednią analizą zasadności zastosowania. 
 
 
5.3 Sposób montażu zapewniający właściwą pracę 
 
Samo zastosowanie odwadniacza pompującego nie zagwarantuje nam uniknięcia 
problemów związanych z eksploatacją odbiorników pary z regulacją przez dławienie 
na dopływie pary. Dodatkowym warunkiem jest prawidłowy montaż tego urządzenia. 

 
Rysunek 10. Zalecany sposób montażu odwadniacza pompującego. 
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Zapewnienie poprawnego montażu wymaga szczegółowego zapoznania się 
instrukcją obsługi odwadniacza pompującego. Niemniej jednak poniżej omówione 
zostaną warunki montażu podstawowe dla zagwarantowania poprawnej pracy 
odwadniaczy pompujących. 
 
Wymagane jest przynajmniej 0,5m wysokości napływu na odwadniacz pompujący 
(mierzone od dołu odwadniacza). W takich warunkach odwadniacze pompujące 
przechodzą testy ruchowe. Zmniejszanie wymaganej wysokości napływu będzie 
skutkowało pogorszeniem się jakości odprowadzania kondensatu w warunkach 
pompowania,  ponieważ mniejsza wysokość napływu oznacza gorsze napełnianie 
korpusu odwadniacza. 
 
Wymagane jest zagwarantowanie objętości rur między wymiennikiem  
a odwadniaczem pompującym odpowiadającej przynajmniej 2,5m długości rury 
DN40. Może to być wykonane jako odcinek rurowy jak na rysunku 10  lub jako 
dodatkowe naczynie, co wyraźnie skróci gabaryt zabudowy. Objętość ta konieczna 
jest ze względu na zapewnienie miejsca dla kondensatu spływającego w momencie 
cyklu pompowania odwadniacza pompującego. Zabezpiecza to nas przed chwilowym 
zalewaniem powierzchni ogrzewalnej.  
 
Należy wykonać rurociąg wyrównawczy, zapewniający wyrównanie ciśnienia  
z ciśnieniem panującym w wymienniku po cyklu pompowania i w czasie cyklu 
napełniania odwadniacza pompującego. Rurociąg ten powinien zostać wykonany w 
sposób przedstawiony na rysunku 10, niewłaściwe wykonanie tego rurociągu może 
skutkować nieprawidłową praca układu. 
 
Rurociąg odpowietrzający i układ odpowietrzający ręczny lub automatyczny muszą 
zostać wykonane dla zapewnienia poprawnego rozruchu instalacji. Odwadniacz 
pompujący zarówno powietrze (obecne w czasie rozruchu) jak i parę potraktuje 
jednakowo, wstrzyma pracę odprowadzania kondensatu aż do skondensowania pary 
lub usunięcia powietrza. Powietrze bez układu odpowietrzającego nie zostanie z tego 
odwadniacza usunięte, co oznacza, że odwadniacz nie rozpocznie poprawnej pracy. 
Zalecana jest zabudowa automatycznego układu odpowietrzającego  
z odwadniaczem termostatycznym membranowym, pracującym jako automatyczny 
odpowietrznik odwadniacza pompującego. Sposób zabudowy zgodnie z rysunkiem 
10. Ponieważ układ odpowietrzający jest połączony z przestrzenią wymiennika, co 
oznacza możliwość pracy w warunkach z ciśnieniem mniejszym niż atmosferyczne, 
należy zabezpieczyć rurę odpowietrzającą przed zwrotnym przepływem powietrza do 
odwadniacza pompującego. Stosuje się w tym celu zawór zwrotny płytkowy. 
 
Para napędowa musi mieć ciśnienie wystarczające dla poprawnej pracy 
odwadniacza pompującego. Najczęściej pobierana jest sprzed zaworu regulacyjnego 
na parze. Należy pamiętać, że jeżeli para napędowa przez dłuższy czas nie będzie 
wykorzystywana w procesie pompowania kondensatu, to rurka doprowadzająca 
wypełni się kondensatem, co w wyraźny sposób pogorszy jakość pracy w trybie 
pompowania. Zaleca się wykonanie odwodnienia rurki pary napędowej tuż przed 
wprowadzeniem do odwadniacza pompującego. 
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6 Podsumowanie           
 
Tematyka związana z odwadnianiem parowych odbiorników ciepła regulowanych 
przez dławienie na dopływie pary, to bardzo szerokie i złożone zagadnienie 
obejmujące zarówno procesy cieplno-mechaniczne, jak i szereg zagadnień 
związanych z regulacją i sterowaniem. Brak głębokiej analizy problemu w takim 
przypadku może być przyczyną poważnych problemów związanych tak z jakością 
regulacji jak i z zagrożeniem uderzeniami wodnymi lub korozją. 
 
Użycie odpowiednich narzędzi dla symulacji pracy układu grzewczego z regulacją 
przez dławienie na dopływie pary, umożliwi w toku projektowania zastosowanie 
najkorzystniejszych dla danej aplikacji rozwiązań. Odwadniacz pompujący wydający 
się idealnym rozwiązaniem dla takich układów nie zawsze jest wymagany. Często 
poza wzrostem ceny inwestycji nie zapewnia nam żadnych dodatkowych korzyści 
eksploatacyjnych. To szczegółowa analiza systemu może wskazać nam takie 
zastosowania ruchowe, dla których odwadniacz pompujący jest koniecznością  
i wówczas na pewno powinien zostać wykorzystany. 
 
Pamiętajmy, że tyko doświadczony partner w projektowaniu, budowie, a także 
eksploatacji systemów pary i kondensatu, może zagwarantować bezproblemową i 
bezpieczną ich pracę. Zainteresowanych dyskusją w zakresie tematyki pary i 
kondensatu proszę o kontakt. 
 
Wiele bardziej szczegółowych opracowań w temacie systemy pary i kondensatu 
znajdzie czytelnik na mojej stronie internetowej: www.szalucki.pl , serdecznie 
zapraszam.  
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