
 

Osuszacz pary typu TD 
Osuszacz pary typu TD D 

 
Informacje ogólne. 
Dla uniknięcia kłopotów w eksploatacji 
systemów parowych, w celu osiągnięcia 
efektywnej   i długotrwałej pracy 
wymienników ciepła (lub innych 
odbiorników pary) niezbędne jest 
uzyskiwanie czystej i suchej pary. 
Osuszacze        GESTRA zamontowane 
w instalacji parowej są w takich 
przypadkach idealnym rozwiązaniem. 
Mogą one równocześnie osuszać i 
oczyszczać parę, chociaż można je 
również stosować w celu osiągnięcia 
jedynie jednego z tych efektów.          

 
Zastosowanie. 
Przykłady zastosowania osuszaczy w 
parowych instalacjach przemysłowych: 

• W kotle parowym między 
walczakiem a przegrzewaczem 
pary, 

• Za kotłem parowym (wytwornicą 
pary ), 

• W instalacjach parowych przed 
rozdzielaczami i w najniższych 
punktach rurociągów, na 
rurociągach pary niskoprężnej 
zasilanych z rozprężaczy 
kondensatu, 

• Przed turbinami parowymi, silnikami 
parowymi i innymi urządzeniami np. 
młoty parowe, 

• Przed urządzeniami pomiaru 
przepływu pary, 

• Przed dużymi zaworami 
regulacyjnymi, 

• W urządzeniach wykorzystujących 
bezpośrednio parę np. 
nawilżaczach powietrza, 

• Przed parowymi urządzeniami 
pralniczymi. 

 
 
Osuszacz instalowany bezpośrednio 
za źródłem pary. 
Przeważnie zapotrzebowanie na parę 
nie jest stałe. Szczytowe rozbiory mogą 
powodować spadek ciśnienia w kotle i 
wyniku tego następuje szybkie odparo-
wanie wody. Na skutek tego wytwarzana 
para porywa dużą ilość kropli wody. 
Przedostanie się wody do przegrzewa-
cza lub rurociągów parowych może być 
przyczyną ich uszkodzenia. W takim 
przypadku niemożliwe się staje uzyska-
nie wymaganej temperatury przegrzania 
pary, następuje silna erozja rurociągów, 
a w przestrzeni parowej instalacji mogą 
występować uderzenia wodne. Dodat-
kowo woda unosi ze sobą sole mineral-
ne, które mogą osadzać się w rurach 

zmniejszając tym samym ich przekrój 
oraz współczynnik wymiany ciepła. Po-
wstające osady mogą również intensyfi-
kować korozję oraz powodować nad-
mierne nagrzewanie się przegrzewacza 
pary. Woda porywana jest z kotła rów-
nież w przypadku zbyt dużego rozbioru 
pary. Wszystkie te niepożądane zjawi-
ska można wyeliminować poprzez 
umieszczenie bezpośrednio za źródłem 
pary osuszacza. Wraz z zamontowa-
niem osuszacza pary za źródłem lub 
nawet w samym źródle pary możliwe 
jest do osiągnięcia uzyskanie na wylocie 
pary nasyconej suchej. 

Osuszacz na rurociągach parowych. 

Nieuniknione jest tworzenie się 
kondensatu w rurociągach parowych, 
nawet jeżeli są dobrze zaizolowane 
termicznie.    

Największe ilości kondensatu powstają 
podczas rozruchu instalacji parowej, 
kiedy to rurociągi pary są zimne. Gdy 
parą zasilane są czułe na obecność 
wody urządzenia (np. turbiny parowe, 
wymienniki ciepła) standardowe 
odwodnienie rurociągów parowych jest 
niewystarczające, a para wymaga 
dodatkowego osuszenia. Kondensat 
unoszony przez parę na skutek dużej 
prędkości przepływu może powodować 
erozję rurociągów i urządzeń 
(szczególnie przy zmianie kierunku 
przepływu, a także w reduktorach 
ciśnienia, zaworach i odbiornikach 
ciepła). Dodatkowym zagrożeniem 
wynikającym z obecności kondensatu w 
instalacjach parowych mogą być 
uderzenia hydrauliczne. Z kolei 
obecność wody w przestrzeni parowej 
wymienników lub innych odbiorników 
ciepła ogranicza ich efektywność. 
Należy również wskazać na konieczność 
stosowania osuszaczy przy zasilaniu 
parą przegrzaną urządzeń o wysokiej 
czułości na awaryjną zawartość wody w 
parze. 

 

Nowoczesne urządzenia pomiarowe 
przepływu pary umożliwiają uzyskanie 
bardzo dokładnych wskazań pomiaro-
wych pod warunkiem bardzo wysokiej 
jakości osuszenia pary (pomiar przepły-
wu czynnika jednofazowego), ze wzglę-
du na zafałszowanie wyniku pomiaru 
niedopuszczalna jest obecność wody w 
parze doprowadzanej do czujnika po-
miarowego. Dla zapewnienia właściwej 
jakości pary konieczne jest zainstalowa-
nie sprawnego osuszacza pary przed 

czujnikiem pomiarowym Osuszacz pary 
pełni również dodatkową rolę filtra za-
trzymując zanieczyszczenia niesione z 
parą. 

 
Zasada działania. 

Osuszacz pary typu TD nie posiada 
żadnych elementów ruchomych. 
Kierownica pary w postaci podwójnej 
spirali jest przyspawana do korpusu. 
Zawilgocona i zanieczyszczona para 
dopływa do osuszacza, przepływa w 
kierunku ku dołowi nabierając prędkości 
obrotowej dzięki ukształtowaniu 
kierownicy. W dolnej części osuszacza, 
ponad płaszczyzną zbierająco - 
okrywającą, następuje zmiana kierunku 
przepływu pary oraz kierunku wirowania. 
Siły odśrodkowe i bezwładności 
powodują oddzielenie cząstek o 
większej gęstości takich jak: kondensat, 
zawiesiny, szlamy, zanieczyszczenia. 
Oddzielone cząstki zbierane są w dolnej 
części osuszacza poniżej płaszczyzny 
zbierająco � okrywającej. Płaszczyzna 
zbierająco � okrywająca i nagła zmiana 
kierunku wirowania w dolnej części 
osuszacza zabezpieczają przed 
wtórnym porywaniem oddzielonych 
cząstek. 

Osuszacz pary typu TD zwymiarowany 
do nominalnych warunków roboczych 
zapewnia optymalne efekty pracy w gra-
nicach ±20% nominalnego punktu pracy. 
W tym zakresie przy pierwotnej zawar-
tości wody w parze na poziomie 5% 
uzyskuje się na wylocie z osuszacza pa-
rę o zawartości wody w granicach 0,2-
0,5% czyli o stopniu suchości 0,995-
0,998 (wyższe wartości stopnia suchości 
bliżej nominalnego punktu pracy). Efekt 
osuszenia i oczyszczenia pary jest zna-
czący również poza podanym zakresem 
optymalnych warunków pracy osusza-
cza.  



 

Zbierane w dolnej części osuszacza 
cząstki wody i zanieczyszczeń muszą 
być z osuszacza odprowadzane. Zaleca 
się wykorzystanie dla tego celu odwad-

niacza pływakowego z pływakiem kulo-
wym zamkniętym typu UNA23 ponieważ 
jego praca nie zależy od temperatury 
kondensatu, a dzięki dużej komorze 

pływakowej odwadniacz jest odporny na 
wpływ zanieczyszczeń. 

 

 

Dobór osuszacza 

Osuszacze pary typu TD wykonywane 
są zgodnie z zamówieniem odbiorcy od-
nośnie warunków pracy i montażu. Ko-
mora robocza jest tak projektowana, aby 
uzyskać maksymalną sprawność dla 
podanych warunków roboczych. Dla 
określenia wielkości komory roboczej 
NGr osuszacza pary typu TD wykorzy-

stać można wykres, na którym wielkość 
ta określona jest w funkcji ciśnienia, 
temperatury i masowego natężenia 
przepływu pary. Średnica rurociągu nie 
odgrywa istotnego znaczenia w procesie 
doboru i może być dostosowana do po-
trzeb klienta. Jakkolwiek zaleca się, aby 
prędkość przepływu w króćcach wloto-
wym i wylotowym pary wynosiła ok. 20-
30 m/s, gdyż zwiększenie tej prędkości 

będzie przyczyną wzrostu spadku ci-
śnienia (oporów przepływu) na osusza-
czu. 

W przypadkach skomplikowanych lub 
konieczności zapewnienia specjalnych 
wymagań, sugerujemy konsultacje z na-
szym działem doradztwa technicznego. 

 

 
NGr Nr 

Wykres doboru wielkości komory osuszacz NGr Nr  w funkcji ciśnienia, temperatury i masowego natężenia przepływu pary 

Montaż. 

Komora osuszacza zawsze musi być 
zainstalowana w pozycji pionowej, tak 
aby wydzielone cząstki zbierały się w 
jego dolnej części. Istnieje kilka 
możliwości podłączenia osuszacz TD do 
instalacji: 

Standard: wlot i wylot poziome 
współosiowe 

Na życzenie: wlot w postaci łuku, wylot 
poziomy lub odwrotnie, wlot pionowy (w 
osi osuszacza) wylot poziomy lub 
odwrotnie.  

Jeżeli para musi być osuszona bezpo-
średnio za źródłem osuszacz powinien 
być zainstalowany jak najbliżej za ko-
tłem lub pomiędzy kotłem (walczakiem) 
a przegrzewaczem pary.  

Jeżeli odbiornik ciepła wymaga zasilania 
parą suchą to osuszacz powinien być 
zainstalowany możliwie blisko przed 
urządzeniem. W rozległych instalacjach 
parowych osuszacz powinien być 
instalowany przed każdym odbiornikiem 
ciepła.  

W wielu przypadkach systemów pa-
rowych konieczne jest osuszanie pa-
ry bezpośrednio za źródłem (popra-
wa jakości transportu pary) a także 
dodatkowo przed odbiornikami cie-
pła (poprawa efektywności pracy 
odbiorników i względy bezpieczeń-
stwa). 

 
 
 

 

15   20   25   32    40      50     65     80  100 
125     175   250      350      450 
150    200    300      400       500 

Przepływ pary 
kg/h (t/h) 

Ciśnienie abs. bara 



 
 
Materiały. 
Zastosowane materiały zależą od 
warunków roboczych, w których 
osuszacz ma pracować. 
Standardowe rozwiązania 
konstrukcyjne osuszaczy TD 
obejmują zakres ciśnień 
nominalnych PN16, PN25, PN40.  

 

 

 

Maksymalne parametry pracy: 

p = 13barg PN16 

t = 200°C 

P = 28 barg PN25 

t = 250°C 

p = 40barg PN40 

t = 300°C 

 

 

Możliwe jest wykonanie na 
specjalne życzenie osuszaczy 
pracujących przy wyższych 
ciśnieniach i temperaturach 
roboczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. przepływ pary w dowolnym kierunku 
2. montaż w takiej pozycji aby oś komory osuszacza była pionowa 
3. dobór wymiarów komory osuszacza tak aby zapewnić optymalny efekt osuszenia 
4. podwójna spirala wewnątrz komory osuszacza powoduje ruch wirowy przepływającej pary 
5. zmiana kierunku wirowania o 180° wspomaga efekt działania siły odśrodkowej 
6. płaszczyzna zbierająco okrywająca zabezpiecza oddzielone cząstki zanieczyszczeń i wody przed wtórnym 

porwaniem przez parę, 
7. miejsce zbierania się wody i zanieczyszczeń 
8. odwadniacz UNA 2 v Duplex (pionowy z elementem termicznego odpowietrzenia) 
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D 
Osuszacz pary typu TD 

 

Osuszacze pary TD dostępne są 
standardowo w typoszeregu wielko-
ści komór osuszacza od NGr Nr 15 
do NGr Nr 500 z przyłączami kołnie-
rzowymi wykonanymi zgodnie z DIN 
(na życzenie również kołnierze wg 

ANSI  lub przyłącza gwintowe). Ty-
powy osuszacz posiada przyłącze 
kołnierzowe odpowiadające wielko-
ścią numerowi komory osuszacz 
czyli DN = NGr Nr. Wykonanie przy-
łączy kołnierzowych o mniejszej 

średnicy (dostosowanej do średnicy 
rurociągu) nie powoduje zmian ceny 
urządzenia. Króciec do przyłączenia 
odwadniacza może posiadać gwint 
wewnętrzny lub kołnierz (zależnie od 
życzenia klienta). 

   
 

NGr Nr  15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 

DN1) mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 

DNk mm 15 15 15 20 20 25 25 25 25 25 40 40 40 40 

L mm 210 220 220 220 270 270 320 360 400 440 480 540 640 690 790 840 940 1100 1160 

H mm 80 90 100 100 110 110 140 150 165 190 215 235 260 300 350 385 430 485 530 

H1 mm 380 380 380 380 390 390 470 510 595 680 755 875 1080 1200 1310 1515 1660 1795 1970 

C mm 76 83 83 83 114 114 153 194 220 245 267 324 368 420 500 550 650 750 800 

F/kołnierz mm 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

F/gwint mm 20 20 20 20 20 20  

Objętość l 0,6 1,1 1,4 1,5 3,6 3,7 9,8 14,3 22,8 32,8 46,0 74,8 120,0 165 300 391 532 890 1075 
1) średnice nominalne przyłączy mogą być dostosowane do wymagań klienta 
 
 
Na żądanie, za dodatkową opłatą, mogą 
być dostarczone atesty zgodne z 
EN10204-2.2, -3.1B. Wszelkie wymaga-
nia dotyczące odbioru technicznego na-
leży podawać w zamówieniu. Po zreali-
zowaniu dostawy nie ma możliwości wy-

stawienia atestów. W sprawie testów      
i kontroli wykraczających poza w/w za-
kres prosimy o kontaktowanie się z naj-
bliższym biurem handlowym naszej fir-
my. 
 

Dostawa zgodnie z naszymi ogólnymi 
warunkami handlowymi. 
________________________________ 
 
Zmiany techniczne zastrzeżone. 
________________________________
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