
Wadliwa praca odwadniaczy w systemie parowym 
ILE PIENI DZY „PARUJE” ROCZNIE Z KASY FIRMY?

Szanowny  U ytkowniku  instalacji  parowej.  Wci   widzimy  ob oki  pary  unosz ce  si   nad  zak adami
wykorzystuj cymi par , jako no nik energii. Naszym zamiarem jest u wiadomi  lub przypomnie  Tobie,
jakie koszty zwi zane s  z eksploatacj  niesprawnych odwadniaczy. Zale y nam równie , aby pomóc Ci
w  wykryciu  wadliwie  pracuj cych  odwadniaczy,  zaproponowa   ich  napraw   lub  wymian   na  nowe
i w pe ni sprawne odwadniacze GESTRA.

Ze  wzgl du  na  ograniczon   obszerno   tej  informacji  w  poni szych  obliczeniach  przyjmujemy  ca y
szereg koniecznych uproszcze , lecz uzyskane wyniki s  ze wszech miar wiarygodne.

Rys.1 "Paruj ce" pieni dze

Za enia:
· kocio   parowy  wytwarza  par   nasycon   pod  ci nieniem  10barg

(ts =  184,1°C),  entalpia  pary nasyconej  h” = 2780  kJ/kg (z  tablic
parowych),

· woda  uzupe niaj ca  ma  temperatur   10°C,  entalpia  wody
uzupe niaj cej hwu = 42 kJ/kg (z tablic parowych),

· sprawno  kot a h = 90%,
· kocio   parowy  opalany  jest  gazem  ziemnym  GZ50  o  warto ci

opa owej  W=35.500  kJ/Nm3,  koszt  1  Nm3  gazu  ziemnego  GZ50
Kgazu = 0,73PLN (pocz tek 2005 roku),

· zak ad pracuje na dwie zmiany (16 godzin dziennie) przez 250 dni
w  roku,  czyli  cznie  wszystkie  urz dzenia  s   w  ruchu  przez
Tpracy = 4000 godzin/rok.

Obliczenia  musimy  rozpocz   od  wyznaczenia  ilo ci  gazu  ziemnego  potrzebnego  do  wytworzenia
w kotle parowym 1 tony pary, wykorzystujemy w tym celu nast puj cy wzór:

             1000 · (h”  hwu)       1000 · (2780 – 42)
(B/G) =  =  = 85,7 [Nm3 gazu ziemnego / t pary]
                    W · h                     35500 · 0,90

Nast pnie  mo emy  okre li   koszt  1  tony  pary  wodnej  nasyconej
Kpary produkowanej w kotle parowym:

Kpary = (B/G) · Kgazu = 85,7 · 0,73 = 62,56 [PLN / t pary]

Kiedy  ju   okre limy  koszt  produkowanej  przez  nasz  kocio   pary,
przyst pujemy do kontroli poprawno ci pracy odwadniaczy. Za my,  e
przeprowadzamy  badania  poprawno ci  pracy  odwadniacza  o  rednicy
nominalnej  z  zakresu  DN1525,  charakteryzuj cego  si redni
przepustowo ci   100150  kg/h  kondensatu.  W  wyniku  pomiarów
przeprowadzonych np. nieinwazyjn  metod  ultrad wi kow , ustalili my,
e  badany  odwadniacz  pracuje  nieprawid owo  upuszczaj c  dodatkowo

(oprócz kondensatu) Spary = 3kg/h pary  wie ej.

Rys.2 Pomiar poprawno ci dzia ania odwadniacza metod  ultrad wi kow  – GESTRA VKP 30

 Systemy Pary i Kondensatu

Krzysztof Sza ucki



Wykorzystuj c obliczony wcze niej koszt produkowanej pary Kpary oraz za ony przeci tny czas pracy
odwadniacza  w  roku    Tpracy,  mo emy  wyznaczy ,  ile  rocznie  kosztuje  nas  para  tracona  na  skutek
nieprawid owej pracy odwadniacza:

Kstraty = Kpary · Spary · Tpracy / 1000 = 62,56 · 3 · 4000 / 1000 = 750,72 [PLN/rok]

W ten prosty sposób wyznaczyli my,  e przez okre lony jak wy ej, niesprawny odwadniacz
„paruje” rocznie 750,72 PLN.

Cena katalogowa w pe ni  sprawnego nowego odwadniacza  termostatycznego GESTRA  typu  BK45  lub
MK452 waha si  w granicach I = 460550, PLN, zale nie od  rednicy nominalnej (DN1525) i typu
przy cza.  Prosty  okres  zwrotu  SPBT  w  przypadku  zakupu  takiego  nowego  odwadniacza  oraz  jego
instalacja  w  miejsce  niesprawnego  odwadniacza  P=Kstraty  (przy  za eniu  zerowych  kosztów
eksploatacyjnych K=0) wyniesie:

SPBT = I / (P – K) = [od 460 do 550] / (750,72 – 0) = [od 0,61 do 0,73] roku

Co nale y zinterpretowa  nast puj co:

inwestycja w sprawny odwadniacz zwróci si  po mniej ni  79 miesi cy jego eksploatacji.

Dla  podkre lenia  wagi  problemu  przeprowad my,  prost   analiz   w  skali  niewielkiego  zak adu
przemys owego,  który  w  systemie  parowym  wykorzystuje  100  odwadniaczy.  Przy  braku  kontroli
i  konserwacji  odwadniaczy  mo e  si   zdarzy ,  e  po owa  odwadniaczy  pracuje  nieprawid owo
upuszczaj c  niewielkie  ilo ci  pary  lub  te   ich  wadliwa  praca  doprowadzi a  do  otwarcia  obej
odwadniaczy, przez które równie  przebija si  para  wie a. Czyli mamy do czynienia z 50 niesprawnymi
odwadniaczami,  w  których  rednie  przebicie  pary  wie ej  osi ga  warto   3  kg/h  (patrz  powy sze
obliczenia  dla  pojedynczego  odwadniacza).  Koszt  traconej  pary  na  skutek  nieprawid owej  pracy
odwadniaczy w skali zak adu wyniesie:

Kstrat zak adu = Kstraty · {ilo  niesprawnych odwadniaczy} = 750,72 · 50 = 37.536, [PLN/rok]

Podsumowuj c:

50 niesprawnych  odwadniaczy to 37.536,z otych „ODPAROWANYCH” co roku z kasy firmy!

Aby  temu  zapobiega   proponujemy  Pa stwu  nie  tylko  nowe  niezawodne  odwadniacze,  ale  równie
systematyczne  badanie  wszystkich  odwadniaczy  zainstalowanych  w  sieci  pary  i  kondensatu.  Tylko
systematyczne  badanie  w  cyklu  maksimum  jedno  rocznym,  mo e  zagwarantowa   poprawn   prac
wszystkich  zainstalowanych  odwadniaczy.  Przed  przyst pieniem  do  bada   prosimy
o skatalogowanie i oznaczenie wszystkich odwadniaczy, które obj te b  programem bada . Badanie
przeprowadzamy  przy  wykorzystaniu  nowoczesnego  urz dzenia  do  ultrad wi kowej  kontroli  pracy
odwadniaczy  w  systemach  parowych.  Dodatkowo  w  oparciu  o  pomiary  mo emy  przeprowadzi
udokumentowan   analiz   op acalno ci  inwestycji,  polegaj cej  na  wymianie  lub  regeneracji
odwadniaczy.

Chcesz sprawdzi  stan odwadniaczy zainstalowanych w Twoim systemie parowym?
Zadzwo : 0602614535

Krzysztof Sza ucki
tel. kom.   0602614535
email: info@szalucki.pl
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