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Parownice powietrzne Thermafin™ produkowane są przez firmę Ferox, a.s., Děčín, 
Republika Czeska, na licencji firmy Thermax, Inc., USA. 
 
Parownice powietrzne służą do odparowywania i ogrzewania takich gazów jak tlen, azot, 
argon i ich mieszanki, gaz ziemny, dwutlenek węgla, podtlenek azotu, ewentualnie także 
innych gazów. 
 

Opis 
 
Parownice składają się z aluminiowych profili uporządkowanych szeregowo i równolegle w 
taki sposób, by można było osiągnąć wymagane parametry, a ponadto z rurowych 
przewodów łączących, zbiorników, króćców, nóg i ramy z pętlami.  
 
Parownice HF są w całości aluminiowe.  
 
W przypadku parownic nierdzewnych i monelowych, w kontakt z odparowywaną substancją 
wchodzą tylko elementy ze stali nierdzewnej lub stopu Monel. Rury nierdzewne (monelowe) 
są wklejone w aluminiowe profile. 
 
Poszczególne parownice dostarczane są w stanie w pełni skompletowanym. Poszczególne 
parownice można włączać do szeregu lub równolegle według potrzeby. 
 

Instalacja 
 

Uwaga: Parownice powietrzne są urządzeniami zastrzeżonymi. Instalacji i obsługi tych 
urządzeń mogą dokonywać tylko osoby przeszkolone w rozumieniu odpowiednich przepisów 
prawa. 

 

Uwaga: Parownice powietrzne pracują z substancjami kriogenicznymi. Dlatego instalacji i 
obsługi parowników mogą dokonywać tylko fachowcy przeszkoleni w rozumieniu 
odpowiednich przepisów. 

 

Uwaga: Parownice powietrzne pracują z gazami, które mogą stwarzać potencjalne 
zagrożenie. Albo same są paliwem (m.in. gaz ziemny) czy też palne (m.in. tlen, podtlenek 
azotu), albo mogą wywoływać duszności (m.in. azot, argon, dwutlenek węgla). Dlatego 
instalacji i obsługi parownic mogą dokonywać tylko fachowcy przeszkoleni w rozumieniu 
odpowiednich przepisów. 

 

Ważne: Dla instalacji parownic powietrznych należy zawsze opracować projekt 
uwzględniający wszystkie okoliczności instalowania, a szczególnie: 

- umieszczenie parownic ze względu na wolny obieg powietrza i powstawanie szronu 
na parownicy 

- umieszczenie parownicy ze względu na możliwe powstawanie mgły w pewnych 
warunkach klimatycznych 

- wyznaczenie fundamentu i kotwienia parownicy z uwzględnieniem wielkości i masy 
parownicy, obciążenia przez wiatr i sejsmicznego, wolnego odpływu wody podczas 
rozmrażania parownicy, itd. 
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- ochronę parownicy przed mechanicznym uszkodzeniem (np. przez uderzenie 
podczas napełniania zbiornika) i korozją  

- zabronienie wstępu do bezpośredniego otoczenia parownicy przez osoby 
nieupoważnione 

Ważne: Parownice dostarczane są bez elementów zabezpieczających. Należy zapewnić 
ochronę parownicy przez element zabezpieczający na przewodzie rurowym przed lub za 
parownicą. Ciśnienie otwierające zawór bezpieczeństwa nie może być większe od 
maksymalnego ciśnienia roboczego danej parownicy i pojemność elementu 
zabezpieczającego musi odpowiadać parametrom konkretnej instalacji.  
 
Ważne: Przewody złączy rurowych parownicy muszą być zaprojektowane w taki sposób, by 
rozszerzalność cieplna nie prowadziła do nadmiernych obciążeń króćców parownicy.  
 
 
1. Przed instalacją należy sprawdzić, czy parownica nie została uszkodzona w trakcie 

przechowywania, przemieszczania lub transportu. Należy zwrócić uwagę szczególnie na 
stan elementów rurowych. Pofałdowane czy w inny sposób odkształcone żebra rur 
gwiazdowych nie mają wpływu na parametry parownicy, nie może jednak być 
uszkodzona sama rura i żebra nie mogą się wzajemnie dotykać. 

 
2. Sprawdzić, czy typ parownicy (wg tabliczki) odpowiada wymogom instalacji. 
 
3. Ustawić parownicę na fundamencie. 
 
4. Parownicę zakotwić i uziemić. 
 
5. Usunąć opakowania ochronne końcówek i podłączyć parownicę do instalacji rurowej. 
 
6. Przeczyścić parownicę przedmuchem suchego gazu. 
 
7. Przeprowadzić próbę ciśnieniową i/lub szczelności zgodnie ze stosownymi przepisami. 
 

Eksploatacja 
 
Działanie parownic powietrznych w dużym stopniu uzależnione jest od klimatycznych 
warunków środowiska. Ze względu na niską temperaturę powierzchni parownicy dochodzi do 
kondensowania się i wymarzania wilgotności powietrznej na powierzchni parownicy. Dlatego 
trzeba od czasu do czasu wyłączyć parownicę z eksploatacji i odczekać, dopóki całkowicie 
nie rozmarznie.  
 
Dla przyśpieszenia rozmrażania można użyć niskociśnieniowej pary. 
 
Mechanicznie można szron usuwać tylko omiataniem, użycie ostrych narzędzi lub 
nadmiernej siły może prowadzić do mechanicznego uszkodzenia parownicy. 
 
Uwaga: W trakcie usuwania szronu mogą się oderwać większe ilości śniegu i lodu na raz, 
co może stanowić zagrożenie dla osób dokonujących rozmrażania.  
 
Ważne: Zaleca się zawsze rozmrozić parownicę w całości. W przypadku tylko częściowego 
rozmrożenia, pozostały śnieg po ponownym uruchomieniu może łatwo się przemienić w 
zwartą warstwę lodu, która może spowodować trwałe odkształcenia elementów parownicy.  
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Konserwacja 
Parownice powietrzne nie wymagają konserwacji. Przeglądów okresowych dokonuje się 
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.  

 

Przemieszczanie 
Podczas załadowania, rozładowania, stawiania i innego typu przemieszczania parownic 
należy przestrzegać następujących zasad: 
 
a) Parownice SG25 do SG180 można przemieszczać z pomocą wózka widłowego. 

Parownicę można postawić jedynym dźwigiem. 
 
b) Parownice SG216 do SG360 można przemieszczać jedynym dźwigiem. Parownicę 

można postawić jedynym dźwigiem. 
 
c) Do przemieszczania parownic SG430 do SG860 trzeba użyć dwóch dźwigów. Parownicę 

można postawić jedynym dźwigiem. 
 
d) W przypadku parownic SG1150 do SG1900, zarówno do przemieszczania, jak też do ich 

postawienia trzeba użyć dwóch dźwigów.  
 

Przechowywanie 
Parownice można przechowywać w zasadzie przez nieograniczony czas. Króciec wlotowy i 
wylotowy przechowywanej parownicy należy odpowiednio zaślepić tak, by do parownicy nie 
mogła się przedostać woda ani żadne zanieczyszczenia.  
 
Parownice można układać jeden na drugim według poniższych zasad: 
 

- parownice SG25 do SG50: maks. 4 parownice jedna na drugiej 
 
- pozostałe parownice: maks. 2 parownice jedna na drugiej 

 
 

Parownice ułożone jedna na drugiej mogą się wzajemnie dotykać tylko ramami lub 
elementami uzbrojonymi. Żebra profili gwiazdowych wymieniających ciepło nie mogą być 
obciążone. 
 

Projekt parownicy 
Zalecane metody postępowania podczas projektowania parownicy czy też zestawów 
parownic, jak również informacje potrzebne do opracowania projektu stacji odparowywania, 
zawiera dokument nr ZT-004118 "Parownice powietrzne – Projekt i informacje projektowe". 
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