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Szybka wytwornica pary czy kocio³ parowy
Przy zakupie kot³ów parowych czêsto pada pytanie, która
zasada konstrukcyjna jest najlepsza. W niniejszym
artykule postaram siê przedstawiæ zalety i wady
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poszczególnych konstrukcji i ich wp³yw na póŸniejsz¹
eksploatacjê.

Cechy konstrukcyjne

Szybkie wytwornice pary
Szybkie wytwornice pary pracuj¹ wed³ug
zasady wodnorurkowej; czyli doprowa-

dzana woda zasilaj¹ca jest podgrzewana
w przep³ywie i odparowywana. W konstrukcji wodnorurkowej bez zdefinio-

wanej przestrzeni parowej pojemnoœæ
wodna jest stosunkowo ma³a. Woda
szybko przechodzi wiêc w parê (rys. 1).

Szafa rozdzielcza
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odbioru pary
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przed brakiem wody,
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Czujnik zabezpieczenia
przed brakiem wody,
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2-stopniowy palnik

Rys. 1: Przekrój przez szybk¹ wytwornicê pary o konstrukcji wodnorurkowej
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Kot³y o du¿ej pojemnoœci wodnej
W kot³ach o du¿ej pojemnoœci wodnej
ogrzewane p³omieniem i gor¹cym
gazem powierzchnie grzejne s¹
op³ywane przez wodê. W tej naturalnej
wewnêtrznej cyrkulacji nastêpuje
odparowanie wody na powierzchniach
grzejnych. Pêcherzyki pary unosz¹ siê do
góry i gromadz¹ w przestrzeni parowej,
sk¹d nastêpuje ich odbiór (rys. 2).
Takie kot³y posiadaj¹ konstrukcjê trójlub dwuci¹gow¹, sk³adaj¹ siê
z p³omienicy i ci¹gu p³omieniówek.
kot³y tego typu nazywamy równie¿
p³omieniowo-p³omieniówkowymi.

Ceny

Jeœli chodzi o cenê zakupu, to zdecydowanie korzystniej wypada szybka
wytwornica pary. Jest ona zwykle,
zale¿nie od wielkoœci i ciœnienia, o 25...40
% tañsza od kot³a p³omienicowop³omieniówkowego porównywalnej
mocy. Najwiêksze ró¿nie wystêpuj¹ tutaj
przy ma³ych mocach i wraz ze wzrostem
ciœnienia.
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Ocena techniczna

Kot³y p³omienicowo-p³omieniówkowe
spe³niaj¹ dziêki swojej konstrukcji
idealne warunki fizyczne do przenoszenia i gromadzenia ciep³a.
Wytwarzana przez nie para osi¹ga
optymalne parametry jakoœciowe.
Dziêki wyraŸnemu oddzieleniu
przestrzeni wodnej i parowej para
nasycona ma wy¿sz¹ jakoœæ – woda
pozostaje w kotle. Kot³y p³omienicowo-

p³omieniówkowe wyposa¿one s¹
w bezpoœrednie zabezpieczenia przed
brakiem wody. Zastosowanie elektrodowych urz¹dzeñ do regulacji i kontroli
poziomu wody praktycznie wyklucza
wyst¹pienie braku wody. Kot³y o du¿ej
pojemnoœci wodnej cechuje du¿a
i zdefiniowana przestrzeñ parowa
w stosunku do mocy, dziêki czemu s¹
one odporne na wahania w odbiorze
pary i dostarczaj¹ such¹ parê nawet
wtedy, kiedy nastêpuje chwilowe
przekroczenie wydajnoœci parowej
kot³a.
Du¿a pojemnoœæ wodna i mieszanie
doprowadzanej wody zasilaj¹cej z gor¹c¹
wod¹ kot³ow¹ oraz du¿e powierzchnie
grzejne op³ywane przez wodê wszystko
to sprawia, ¿e kot³y p³omienicowop³omieniówkowe s¹ niewra¿liwe na
tward¹ wodê i korozjê przestrzeni
wodnej.
W wysokociœnieniowych kot³ach
p³omienicowo-p³omieniówkowych
mo¿na wykluczyæ korozjê spowodowan¹ roszeniem spalin.

Du¿a przestrzeñ parowa
Przednia komora
nawrotna spalin

Otwór rewizyjny

Wewnêtrzna komora
nawrotna ch³odzona wod¹

Gaz opa³owy
od p³omienicy do 2.
ci¹gu p³omieniówek

Palnik olejowy/gazowy
z elektroniczn¹ regulacj¹

Gaz opa³owy z 2. do 3.
ci¹gu p³omieniówek
Rys. 2: Przekrój przez kocio³ o du¿ej pojemnoœci wodnej o konstrukcji p³omieniowo-p³omieniówkowej

Spaliny zwykle przep³ywaj¹
te¿ przez ekonomizer

Czyszczenie przestrzeni palnikowej jest
³atwe i efektywne, pozwala na obni¿enie
zu¿ycia paliwa i kosztów konserwacji.
Wad¹ kot³ów p³omienicowo-p³omieniówkowych jest cena zakupu, du¿e
zapotrzebowanie miejsca i warunki, jakie
musi spe³niæ miejsce instalacji.
Szybkie wytwornice pary nie wymagaj¹
szczególnej kot³owni, konieczne s¹ tylko
czêsto zredukowane inspekcje i rewizje.
Zalet¹ szybkich wytwornic pary jest
szybka gotowoœæ robocza z krótkim
czasem podgrzewu. Jest to wa¿ne tam,
gdzie kocio³ ma s³u¿yæ jako kocio³
natychmiastowego dzia³ania lub szczytowy. W takich warunkach kocio³ p³omienicowo-p³omieniówkowy musia³by
byæ niepotrzebnie utrzymywany w stanie
gor¹cym przez d³u¿szy czas.
Kot³y, które nie pracuj¹ codziennie, maj¹
tym wiêksze straty przestojowe, im
wiêksza jest ich pojemnoœæ wodna. Przy
regularnych fazach przestoju powy¿ej
36 godzin szybkie wytwornice pary s¹
korzystniejsze. Dok³adne okreœlenie
czasu zale¿y w ka¿dym przypadku od
wielu parametrów.
Szybkie wytwornice pary wymuszaj¹
siln¹ proporcjonalnoœæ miêdzy odbiorem pary a doprowadzeniem paliwa.
Dlatego nale¿y instalowaæ wy³¹cznie
wytwornice pary, które równie¿ przy
ma³ej wydajnoœci pracuj¹ z palnikami
2-stopniowymi, aby dop³yw paliwa i wody by³ automatycznie regulowany odbiorem pary.
Pozwala to unikn¹æ czêstych w³¹czeñ
i wy³¹czeñ palnika przy zmianach
obci¹¿enia.

Du¿a czêstotliwoœæ prze³¹czeñ palnika
jest wad¹ szybkich wytwornic pary
w stosunku do kot³ów p³omienicowop³omieniówkowych.
Szybkie wytwornice pary nie maj¹ ¿adnej
rezerwy wody i pary, regulacja dop³ywu
paliwa musi zrównowa¿yæ ten brak.
Prowadzi to do czêstych w³¹czeñ i wy³¹czeñ palnika oraz wahañ "obci¹¿enie
czêœciowe pe³ne". W zwi¹zku z tym
urz¹dzenia regulacyjne i steruj¹ce
ulegaj¹ znacznie szybszemu zu¿yciu.
Ponadto przy ka¿dym zap³onie powstaje
uderzenia sadzy, które wymusza czêstsze
czyszczenie powierzchni grzejnych ni¿
w kot³ach p³omienicowo-p³omieniówkowych. Czêste w³¹czenia i wy³¹czenia palnika powoduj¹ wiêksze
zu¿ycie paliwa: przed ka¿dym nowym
zap³onem bowiem komora spalania
musi byæ przep³ukana œwie¿ym powietrzem – aby zapobiec ewentualnemu
wyfukniêciu. Rozgrzane powietrze
ulatuje nastêpnie niewykorzystane przez
komin.
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Praca

Wykresy poni¿ej przedstawiaj¹ istotne
ró¿nice miêdzy kot³em p³omieniowop³omieniówkowym a szybk¹ wytwornic¹ pary.
Rys. 3
Krzywa zu¿ycia pary (szara) ukazuje

typowy przebieg pracy w praktyce.
Czerwona krzywa ukazuje pracê kot³a
p³omienicowo-p³omieniówkowego
z palnikiem z regulacj¹ 2-stopniow¹.
Palnika prze³¹cza siê miêdzy stopniem
1 a 2; wy³¹cza siê dopiero kiedy
drastycznie spadnie zapotrzebowanie
pary.
Niebieska krzywa ukazuje pracê szybkiej
wytwornicy pary z palnikiem z regulacj¹
2-stopiow¹. WyraŸnie widaæ tu du¿¹
iloœæ w³¹czeñ i wy³¹czeñ. W³¹czenie/wy³¹czenie palnika nastêpuje ju¿
przy spadku zapotrzebowania pary
poni¿ej 40 %, a towarzyszy temu
zwiêkszone zu¿ycie paliwa: jak ju¿
wspomniano przed ka¿dym zap³onem
palnika komora spalania jest przep³ukiwana œwie¿ym powietrzem, co z
kolei powoduje sch³odzenie gor¹cej wê¿ownicy grzejnej.
Rys. 4
Krzywa zu¿ycia pary (szara) ukazuje
typowy przebieg pracy w praktyce.
Czerwona krzywa pokazuje niewielkie
wahania ciœnienia pary kot³a p³omienicowo-p³omieniówkowego.
Niebieska krzywa pokazuje oscylacyjne
wahania ciœnienia pary szybkiej wytwornicy pary miêdzy 5,5...9 bar.
Obok braku utrzymaniu sta³ego
ciœnienia w szybkich wytwornicach pary,

Krzywa zapotrzebowania pary (typowy przebieg wynikaj¹cy z praktyki)
Regulacja palnika w kot³ach p³omienicowo-p³omieniówkowych
Regulacja palnika w szybkich wytwornicach pary

Palnik

Stopieñ 2
Pe³ne obci¹¿enie

w przeciwieñstwie do kot³ów p³omienicowo-p³omieniówkowych trzeba
wymieniæ jeszcze jedn¹ wadê kot³ów
o wymuszonym obiegu, kiedy dwa lub
wiêcej kot³ów pracuje w jednej sieci
parowej.
Kilka kot³ów musi byæ tak regulowanych
i sterowanych od strony ciœnieniowej,
aby móg³ nastêpowaæ swobodny
odp³yw wytworzonej pary, dopóki pali
siê palnik. Je¿eli jeden kocio³ pracuje
jako kocio³ prowadz¹cy z wy¿szym, a
inny jako kocio³ nad¹¿aj¹cy z ni¿szym
ciœnieniem, pe³ny przep³yw przez kocio³
nad¹¿aj¹cy mo¿e nast¹piæ dopiero kiedy
zostanie przekroczone ciœnienie
sieciowe i dojdzie do odbioru pary. W
fazie do przekroczenia ciœnienia
sieciowego mo¿e dojœæ do przegrzania
szybkiej wytwornicy pary, co mo¿e
przyspieszyæ zu¿ycie kot³a. W
przypadku kot³ów o du¿ej pojemnoœci
ten problem nie wystêpuje.
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Stopieñ 1
Obci¹¿enie czêœciowe

Czas eksploatacji

Rys. 3: Porównanie regulacji dwóch kot³ów

Krzywa zapotrzebowania pary (typowy przebieg wynikaj¹cy z praktyki)
Regulacja palnika w kot³ach p³omienicowo-p³omieniówkowych
Regulacja palnika w szybkich wytwornicach pary

Nadciœnienie pary
bar
Nadciœnienie

Podsumowanie

Szybkie wytwornice pary powinno siê
instalowaæ tam, gdzie nie ma
szczególnych wymagañ co do jakoœci
pary (wilgotnoœæ), sta³ego ciœnienia
(temperatury) i rezerw parowych. Dla
wymaganych wydajnoœci powy¿ej 2000
kg/h oraz przejœciowo ci¹g³ej pracy
nale¿y wybraæ kocio³ o du¿ej pojemnoœci wodnej (p³omienicowop³omieniówkowy) ze wzglêdu na jego
ekonomiczniejsz¹ eksploatacjê i wiêksz¹
trwa³oœæ.

Czas eksploatacji

Rys. 4: Porównanie ciœnienia pary dwóch kot³ów

Rys. 6: Kocio³ o du¿ej pojemnoœci wodnej

Rys. 5: Szybka wytwornica pary

Porównanie szybkiej wytwornicy pary i kot³a o du¿ej pojemnoœci wodnej
Szybka wytwornica pary
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Zalety
cena
rozmiary
zapotrzebowanie miejsca
zezwolenia
nadzór
³atwa i tania wymiana czêœci ciœnieniowej
krótki czas podgrzewu
niewielkie straty przestojowe ciep³a
w pe³ni automatyczny rozruch/
odstawianie z ABA-DF

Kocio³ o du¿ej pojemnoœci wodnej p³omienicowo-p³omieniówkowy
Wady
• wilgotna para
• wahania ciœnienia
• t³okowe pompy zasilaj¹ce
(wymiana oleju co 500 i manszety
uszczelniaj¹cej co 2500 godzin)
• du¿a czêstotliwoœæ w³¹czeñ i wy³¹czeñ,
du¿e zu¿ycie elementów palnika
i prze³¹czaj¹cych
• du¿e straty rozruchowe w wyniku
czêstego przewietrzania lub ci¹g³ego
przewietrzania z powodu p³omienia
pilotowego
• szybko tworz¹cy siê kamieñ przy
niew³aœciwym przygotowaniu wody
• szybka korozja przy niew³aœciwym
przygotowaniu wody
• konieczny sta³y stosunek miêdzy
wydatkiem wody i paliwa
• poœrednie zabezpieczenie przed brakiem
wody przez rejestrowanie temperatury
przegrzania, czêœciowo przez kontrolê
ciœnienia i przep³ywu
• wymaga szczegó³owego szkolenia
personelu
problematyczne po³¹czenie kilku kot³ów
• w jedn¹ instalacjê wielokot³ow¹

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sucha para
sta³e ciœnienie
trwa³e pompy zasilaj¹ce
mo¿liwoœæ regulacji obci¹¿enia palnika
i ³¹cznej mocy kot³a
bezpoœrednie zabezpieczenie przed
brakiem wody
mniejsza iloœæ zap³onów mniej sadzy
nie reaguje na b³êdy w obs³udze
mo¿liwe odmulanie i odsalanie
(równie¿ automatyczne)
niewielkie koszty konserwacji i eksploatacji
bezproblemowe po³¹czenie kilku kot³ów
w instalacjê wielokot³ow¹

cena
rozmiary
zapotrzebowanie miejsca
zezwolenia
nadzór
wysokie koszty naprawy czêœci
ciœnieniowej
• d³ugi czas podgrzewu
• du¿e straty przestojowe ciep³a

•
•
•
•
•
•

