
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REDUKCJA CIŚNIENIA I SCHŁADZANIE PARY WODNEJ 
 

Stacje redukcyjne, schładzające i redukcyjno-schładzające  
dla elektrowni, elektrociepłowni i zastosowań przemysłowych 



REDUKCJA CIŚNIENIA PARY WODNEJ 
 
Zazwyczaj para wodna jest wytwarzana lub dostarczana użytkownikowi przy wyższym ciśnieniu niż wymagane przez proces 
technologiczny lub grzewczy. W takich przypadkach realizowany jest proces redukcji ciśnienia za pomocą zaworu 
regulacyjnego zwanego też redukcyjnym. Zawór ten jest odpowiedzialny za takie dławienie przepływu pary, aby zapewnił 
właściwy i stabilny poziom ciśnienia zredukowanego. Zawór redukcyjny jest podstawowym elementem zespołu armatury 
odpowiedzialnej za prawidłowy i bezpieczny proces redukcji ciśnienia pary – zespół taki, to stacja redukcyjna. Podczas 
procesu redukcji ciśnienia pary wodnej ze wzrostem spadku ciśnienia i natężenia przepływu rośnie poziom hałasu 
akustycznego generowanego w zaworze, często przekraczając wartości zalecane i dopuszczalne. 
 
Stacja redukcji ciśnienia pary z zaworem redukcyjnym bezpośredniego działania 

 
Zawory redukcyjne bezpośredniego działania (w procesie regulacji nie wykorzystują energii pomocniczej) stosowane są dla 
prostszych i mniej wymagających aplikacji redukcji ciśnienia, o stosunkowo niedużym spadku ciśnienia, małym 
zróżnicowaniu natężenia przepływu oraz dla zastosowań dopuszczających niewielką odchyłkę regulacji. Podstawową zaletą 
tych zaworów jest niższy koszt zakupu i brak konieczności doprowadzania energii pomocniczej. Zawory te najczęściej nie 
są wyposażone w wewnętrzne układy tłumienia wysokiego poziomu hałasu akustycznego, można zastosować zewnętrzne 
tłumiki hałasu lub izolację akustyczną. 
 
 
Stacja redukcji ciśnienia pary z zaworem regulacyjnym z siłownikiem pneumatycznym 

 
Dzięki wdrożeniu właściwej konstrukcji wewnętrznej układu regulacyjnego zastosowanie zaworów regulacyjnych  
z siłownikami pneumatycznymi, elektrycznymi lub innymi dla realizacji procesu redukcji ciśnienia pary, umożliwia realizację 
procesów redukcji charakteryzujących się dużymi i bardzo dużymi spadkami ciśnienia na zaworze oraz dużą zmiennością 
natężenia przepływu. Wysoka regulacyjność zaworu, odpowiednia dla danego procesu nadążność siłownika i dobór 
parametrów regulacji zapewniają wysoką stabilność regulowanego ciśnienia po redukcji. Dla obniżenia poziomu hałasu 
akustycznego stosowane są różne rozwiązania konstrukcyjne wewnętrznych układów regulacyjnych zaworu, 
odpowiedzialne za utrzymanie poziomu hałasu na wymaganym przepisami poziomie. 
 
Zawór regulacyjny jest podstawowym elementem stacji redukcyjnej, niemniej jednak pozostałe elementy stacji również 
spełniają określone ważne zadania. Zawory odcinające i zawór regulacyjny obejścia umożliwiają prowadzenie prac 
konserwacyjnych lub remontowych zaworu bez wyłączania stacji z ruchu. Zawór bezpieczeństwa musi zapewnić ochronę 
instalacji przed awaryjnym nadmiernym wzrostem ciśnienia. Układ odwodnienia zabezpiecza przed niebezpiecznym 
gromadzeniem się kondensatu przed zaworem regulacyjnym oraz przed erozyjnym oddziaływaniem kondensatu na 
powierzchnie wewnętrzne zaworu. Wyłapywanie kondensatu i zanieczyszczeń (osadnik) wydłuża żywotność zaworu. 



ZAWORY  REGULACYJNE  REDUKCJI  CIŚNIENIA  PARY  WODNEJ 
 
5801 ZAWÓR REDUKCYJNY BEZPOŚREDNIEGO DZIAŁANIA 

 

Niezawodny zawór redukcji ciśnienia pary wodnej pracujący bez wykorzystania 
energii pomocniczej. Zapewnia stabilne ciśnienie redukowanej pary. Prosta nastawa 
wartości ciśnienia po redukcji. 

Typ 5801 
DN od 15 do 200 mm 
PN 16 / 25 / 40 
kvs od 1,8 do 255 m3/h 
Materiały korpusu 0.7043 / 1.0619 / 1.4581 
Przyłącza kołnierzowe wg EN1092-1 przylga B1 
Siłownik bezpośredniego działania 
Uwagi  ograniczony zakres ciśnień różnicowych zależnie od DN 

 brak wewnętrznego systemu redukcji poziomu hałasu 
akustycznego – możliwy system zewnętrzny 

   
   
V725 ZAWÓR REGULACYJNY – PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA 

 

Prosty zawór regulacyjny stosowany dla podstawowych i mało wymagających aplikacji. 
Kształt korpusu zapewnia doskonałe własności przepływowe. Modułowa budowa. 
Wyposażony w siłownik pneumatyczny lub elektryczny liniowy.  

Typ V725 
DN od 15 do 100 mm 
PN 16 / 40 
kvs od 0,16 do 180 m3/h 
Materiały korpusu 1.0619 / 1.4581 
Przyłącza kołnierzowe wg EN1092-1 przylga B1, F, D 
Siłownik pneumatyczny membranowy lub elektryczny liniowy 
Uwagi  temperatura czynnika ograniczona do 250°C 

 brak wewnętrznego systemu redukcji poziomu hałasu 
akustycznego – możliwy system zewnętrzny 

   
   
V726 ZAWÓR REGULACYJNY – SZEROKI ZAKRES MOŻLIWOŚCI 

 

Zawór regulacyjny stosowany dla trudnych i wymagających aplikacji. Kształt korpusu 
zapewnia doskonałe własności przepływowe. Modułowa budowa. Specjalne konstrukcje 
elementów regulacyjnych oraz dławic. Wyposażony w siłownik pneumatyczny lub elektryczny 
liniowy/obrotowy. 

Typ V726 
DN od 15 do 300 mm 
PN 16 / 40 
kvs od 0,01 do 1000 m3/h 
Materiały korpusu 1.0619 / 1.4581 / 1.5419 / 1.4308 
Przyłącza kołnierzowe wg EN1092-1 przylga B1, F, D lub końcówki do 

spawania 
Siłownik pneumatyczny membranowy lub elektryczny liniowy/obrotowy 
Uwagi  różne konstrukcje wewnętrznych systemów redukcji poziomu 

hałasu akustycznego np. grzyb perforowany, system 
SilentPack lub RLS  

 różne typy dławic zależnie od parametrów roboczych 
 wysoka regulacyjność 1:50 lub 1:100 

   



ZAWORY  REGULACYJNE  REDUKCJI  CIŚNIENIA  PARY  WODNEJ 
 
V724 ZAWÓR REGULACYJNY – WYŻSZE CIŚNIENIA I TEMPERATUR PARY 

 

Zawór regulacyjny stosowany dla trudnych i wymagających aplikacji przy wyższych 
ciśnieniach. Kształt korpusu zapewnia doskonałe własności przepływowe. Modułowa 
budowa. Specjalne konstrukcje elementów regulacyjnych oraz dławic. Wyposażony w 
siłownik pneumatyczny lub elektryczny liniowy/obrotowy. 
Typ V724 
DN od 25 do 300 mm 
PN 63 / 100 / 160 
kvs od 0,16 do 1000 m3/h 
Materiały korpusu 1.0619 / 1.5419 / 1.4581 / 1.7357 
Przyłącza kołnierzowe wg EN1092-1 przylga B2, F, D i inne  

lub końcówki do spawania 
Siłownik pneumatyczny membranowy lub elektryczny liniowy/obrotowy 
Uwagi  różne konstrukcje wewnętrznych systemów redukcji poziomu 

hałasu akustycznego np. grzyb perforowany, system 
SilentPack lub RLS i inne oraz Silencer 

 różne typy dławic zależnie od parametrów roboczych 
wysoka regulacyjność 1:50 lub 1:100 

   
   
MARK One ZAWÓR REGULACYJNY - WSZELKIE APLIKACJE W ENERGETYCE 

 

Zawór regulacyjny stosowany dla trudnych i wymagających aplikacji przy wyższych 
ciśnieniach. Kształt korpusu zapewnia doskonałe własności przepływowe. Modułowa 
budowa. Specjalne konstrukcje elementów regulacyjnych oraz dławic. Wyposażony w 
siłownik pneumatyczny tłokowy lub elektryczny liniowy/obrotowy. 
Typ MARK One 
DN od 15 do 900 mm (½” -  36””) 
PN 10 do 400 (maks. temperatura do 815°C) 
kvs od 0,46 do 10000 m3/h 
Materiały korpusu stal węglowa, stal nierdzewna i inne stopy 
Przyłącza kołnierzowe wg ASME, EN, DIN lub końcówki do spawania 
Siłownik pneumatyczny, elektryczny liniowy/obrotowy, hydrauliczny 
Uwagi  różne konstrukcje wewnętrznych systemów redukcji poziomu 

hałasu akustycznego np. Mega-Stream, Tiger-Tooth, Stelth 
 różne typy dławic zależnie od parametrów roboczych 
 wysoka szczelność zamknięcia, doskonała regulacyjność 

   
   
ZK , AZ ZAWÓR REGULACYJNY - SYSTEM RADIALNYCH DYSZ STOPNIOWYCH 

 

Zawór regulacyjny z systemem radialnych dysz stopniowych. Stosowany dla najbardziej 
wymagających aplikacji przy wysokich ciśnieniach. Specjalne konstrukcje elementów 
regulacyjnych oraz dławic. Wyposażony w siłownik pneumatyczny, elektryczny 
liniowy/obrotowy lub hydrauliczny. 
Typ ZK 610, ZK 613, AZ23, AZ186, AZR186 
DN od 50 do 300 mm (DN wylotowa zależnie od potrzeb) 
PN 160 do 500  
kvs od 18 do 969 m3/h 
Materiały korpusu 1.5415, 1.7383 i inne 
Przyłącza końcówki do spawania lub kołnierzowe wg  EN, DIN,  ASME 
Siłownik pneumatyczny, elektryczny liniowy/obrotowy, hydrauliczny 
Uwagi  zaprojektowane specjalnie dla redukcji ciśnienia w energetyce 

 wysoka szczelność zamknięcia 
 doskonała regulacyjność 

   



SCHŁADZANIE PARY WODNEJ PRZEGRZANEJ 
 
Para przegrzana wytwarzana w kotłach parowych charakteryzuje się często bardzo wysokimi parametrami 
termodynamicznymi jak ciśnienie i temperatura, które mają istotny wpływ na sprawność turbiny. Jednakże wysoka 
temperatura przegrzania pary jest niepożądana z uwagi na ograniczoną wytrzymałość stali lub wymagania procesu 
technologicznego. Wówczas konieczne jest zastosowanie procesów schładzania mających na celu obniżenie temperatury 
do wymaganego poziomu. Parę przegrzaną schładzamy między innymi w przegrzewaczach międzystopniowych, w stacjach 
rozruchowo-zrzutowych turbin i rurociągów, jak również w przypadku wykorzystania jej dla procesów technologicznych  
i pomocniczych.  
 
Zespół urządzeń zapewniających właściwe parametry procesu schładzania nazywamy stacją schładzającą. Podstawowe 
elementy stacji schładzającej to schładzacz i zawór regulacji dopływu wody schładzającej. Istnieje bardzo duża 
różnorodność typów schładzaczy pary przegrzanej. Para przegrzana może być schładzana przeponowo, ale najczęściej jej 
schładzanie realizowane jest przez bezpośredni kontakt z wodą. Najwięcej rozwiązań opiera się na wtrysku rozpylonego 
strumienia wody do przestrzeni z parą, są jednak również rozwiązania, gdzie parę wprowadza się do objętości wodnej. 
Wybór właściwego typu schładzacza zależy od szeregu aspektów ruchowych, parametrów roboczych i wymagań aplikacji. 
Pozostałe elementy stacji schładzającej to między innymi zawory odcinające, osadnik zanieczyszczeń z dokładnym filtrem 
zabezpieczającym dysze wtryskowe przed zanieczyszczeniem, układ odwodnienia zapewniający odprowadzenie nadwyżki 
wody chłodzącej oraz odpowiednio zabudowany czujnik i przetwornik temperatury. 
 
Stacja schładzająca z schładzaczem wtryskowym  
W przypadku schładzania wtryskiem rzeczywista temperatura pary po schłodzeniu nie powinna być niższa niż 5 do 10°C 
powyżej temperatury nasycenia przy ciśnieniu roboczym 
 

 
 
Stacja schładzająca ze schładzaczem kąpielą wodną 
Schładzacz kąpielą wodną zapewnia temperaturę pary po schłodzeniu równą temperaturze nasycenia przy ciśnieniu 
roboczym 

 



SCHŁADZACZE WTRYSKOWE 
 
VC DYSZE WTRYSKOWE O STAŁEJ GEOMETRII WTRYSKU 

 

Podstawowy typ schładzacza dla mało wymagających zastosowań. Bardzo dobrze 
sprawdza się w pracy przy stabilnych parametrach przepływu. Często stosowany dla 
małych przepływów pary na potrzeby technologii lub do celów pomocniczych. 
Typ VC (Vaporcooler) 
DN do rurociągów parowych od 40 do 300mm 
PN 16 do 40 
Przyłącza kołnierzowe wg EN1092-1 przylga B1 
Materiał korpusu P235GH, 16Mo3 
Materiał dyszy 1.4571 
Uwagi  regulacyjność 25 do 100% przepływu nominalnego 

 zalecane ciśnienie różnicowe powyżej 10 bar 
 maksymalne ciśnienie wody chłodzącej 30 barg 

   
   
VJR DYSZA WTRYSKOWA O ZMIENNEJ GEOMETRII WTRYSKU 

 

Schładzacz dla wymagających zastosowań głównie na potrzeby schładzania pary 
dla procesów technologicznych 
Typ VJR-SEN (Variajet) 
DN do rurociągów parowych od 100 do 600mm 
PN 16 do 63 
Przyłącza kołnierzowe wg EN1092-1 przylga B1 
Materiał korpusu A105 
Materiał dyszy 316SS 
Uwagi  regulacyjność 5 do 100% przepływu nominalnego 

 zalecane ciśnienie różnicowe powyżej 5 bar 
   
   
TCH-RT DYSZE WTRYSKOWE O ZMIENNEJ GEOMETRII WTRYSKU 

 

Schładzacz jedno lub wielo-dyszowy. Stosowany dla wymagających zastosowań 
zarówno schładzania pary technologicznej lub pomocniczej, jak i stacji redukcyjno-
schładzających rozruchowo-zrzutowych turbin parowych. 
Typ TCH-RT  
DN do rurociągów parowych od 125 do 1400mm 
PN 16 do 160 
Przyłącza do spawania lub kołnierzowe wg EN 
Materiał korpusu P235GH, 16Mo3, 13CrMo4, 11CrMo9-10, X10CrMoVNb9-1 
Materiał dyszy X6CrNiTi 18 10 
Uwagi  regulacyjność 5 do 100% przepływu nominalnego 

 zalecane ciśnienie różnicowe powyżej 4 bar 
   
   
V901 ZAWÓR REGULACYJNY Z UKŁ. DYSZ O ZMIENNEJ GEOMETRII WTRYSKU 

 

Schładzacz wielodyszowy połączony konstrukcyjnie z zaworem regulacyjnym 
dopływu wody chłodzącej. Siłowniki pneumatyczne lub elektryczne. 
Typ V901 (Varicool) 
DN do rurociągów parowych od 150 do 1200mm 
PN 40 do 160 
Przyłącza kołnierzowe wg EN 
Materiał korpusu 1.7335, 1.4571 
Materiał dyszy 1.4122 
Uwagi  regulacyjność 3 do 100% przepływu nominalnego 

   



SCHŁADZACZE WTRYSKOWE 
 
VCHA, VCHT SCHŁADZACZ Z DYSZĄ VENTURI’EGO 

 

Zalecany dla schładzaczy międzystopniowych oraz szczególnie w przypadku małych 
ciśnień różnicowych między wodą wtryskową, a schładzaną parą i przy bardzo 
dużych przepływach wody. 

Typ VCHA, VCHT 
DN do rurociągów parowych od 100 do 700mm 
PN 16 do 400 
Przyłącza do spawania 
Materiał korpusu P245GH, 16Mo3, 13CrMo45, 11CrMo9-10, X10CrMoVNb9-1 
Materiał dyszy P245GH, 16Mo3, 13CrMo45, 11CrMo9-10, X10CrMoVNb9-1 
Uwagi  regulacyjność 10 do 100% przepływu nominalnego 

 zalecane ciśnienie różnicowe wody powyżej 1 bar 
 nie ma żadnych części zamiennych 

   
   
CHP SCHŁADZACZ Z ATOMIZACJĄ PAROWĄ 

 

Para atomizująca o wysokim ciśnieniu w układzie dyszowym wykorzystywana jest 
dla uzyskania doskonałej atomizacji wody. Krótkie odcinki stabilizacyjne za 
miejscem wtrysku. 

Typ CHP 
DN do rurociągów parowych od 200 do 700mm 
PN 16 do 160 
Przyłącza kołnierzowe wg EN lub do spawania 
Materiał korpusu P245GH, 16Mo3, 13CrMo4-5 
Materiał dyszy P245GH, 16Mo3, 13CrMo4-5 
Uwagi  regulacyjność 3 do 100% przepływu nominalnego 

 wymagana para wysokociśnieniowa (dodatkowa) dla 
atomizacji wody chłodzącej 

 zalecane ciśnienie różnicowe wody powyżej 2 bar 
 ciśnienie pary atomizującej przynajmniej dwukrotnie wyższe 

od ciśnienia pary schładzanej 
   
 
 
SCHŁADZANIE  PARY  KĄPIELĄ  WODNĄ 
 
KD 13 SCHŁADZACZ PARY KĄPIELĄ WODNĄ 

 

Stosowany dla schładzania pary na potrzeby procesu technologicznego 
wymagającego pary nasyconej przy ciśnieniu roboczym. Para w postaci drobnych 
pęcherzy przepływa przez pojemność wodną oddając ciepło przegrzania, powodując 
tym samym częściowe odparowanie wody ze zbiornika. 
Typ KD 13 
Pojemność od 50L do 11350L (od 500kg/h do 40t/h schładzanej pary) 
PN 16 do 40 
Przyłącza kołnierzowe wg EN1092-1 przylga B1 
Materiał korpusu P245GH,  
Materiał dyszy - 
Uwagi  na wylocie para nasycona przy ciśnieniu roboczym  

 regulacyjność 0 do 100% przepływu nominalnego 
 zalecane ciśnienie różnicowe powyżej 1 bar 
 stabilne parametry w całym zakresie obciążeń 

   



ARMATURA ODCINAJĄCA, ODWADNIAJĄCA I ZABEZPIECZAJĄCA 
 

GAV Zawory odcinające 

 

Zawory odcinające z napędem ręcznym lub na życzenie z pneumatycznym lub 
elektrycznym. Wysoka jakość odcięcia przepływu. Szeroki zakres materiałowy. 
Uszczelnienia dławicy mieszkiem lub standardowe. 
Typ GAV 061, 063, 346, 200AE 
DN DN15 do DN300 
PN 16 do 160 
Przyłącza kołnierzowe EN lub do spawania 
Materiał korpusu  JL1040, JS1025, P245GH, 16Mo3, 13CrMo4-5 i inne 

   
BK, UNA Automatyczne odwadniacze termostatyczne lub pływakowe 

 

Zależnie od zastosowania oraz ilości kondensatu lub wtryśniętej wody do 
odprowadzenia automatyczne odwadniacze zapewnią jej usuwanie z systemu 
parowego gwarantując bezpieczną jego pracę pod kątem uderzeń wodnych i erozji. 
Typ BK45, 46, 37, 28,29, 212 lub UNA 14, 16, 23, 25, 26, 38, 39 
DN DN15 do DN50 
PN 16 do 630 
Przyłącza kołnierzowe EN lub do spawania 
Materiał korpusu  JL1040, JS1025, 1.0460, 1.5415, 1.7335, 1.4903, 1.7383 

   
GSV Zawory bezpieczeństwa 

 

Zabezpieczają instalację przed przekroczeniem dopuszczalnych parametrów 
ruchowych ciśnienia po redukcji. Zawory pełno-skokowe. Optymalizacja procedury 
doboru dla ograniczonego lub nieograniczonego przepływu. 
Typ GSV 12.902, GSV 25.902, GSV 35.902 
DN DN15 do DN150 
PN 16 do 40 
Przyłącza kołnierzowe wg EN1092-1 przylga B1 
Materiał korpusu  JL1040, JS1025, P245GH, 

   
inne: osadniki zanieczyszczeń GSF, osuszacze TD, czujniki i przetworniki ciśnienia i temperatury, układy regulacji 
 
REDUKCJA CIŚNIENIA I SCHŁADZANIE  PARY  NA POTRZEBY 
TECHNOLOGICZNE 
 

Szeroki zakres sprawdzonych w wielu zastosowaniach konstrukcji, począwszy od najprostszych stacji redukcyjnych z 
zaworem bezpośredniego działania, do najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań stacji redukcyjno-
schładzających wyposażonych w specjalnej konstrukcji zawory regulacyjne i układy schładzania pary.  

      
Systemy te  spełniają wszelkie najwyższe wymagania w zakresie obniżenia i stabilizacji parametrów pary stawiane dla 
zapewnienia wysokiej jakości przebiegu  procesu technologicznego. 



REDUKCJA CIŚNIENIA I SCHŁADZANIE  PARY  W ENERGETYCE 
 

 
Układ schładzacza międzystopniowego i stacji rozruchowo-zrzutowej turbiny kondensacyjnej na uproszczonym schemacie 

bloku elektrowni konwencjonalnej 

 
Układ schładzacza międzystopniowego, stacji rozruchowo-zrzutowej części WP turbiny  i stacji rozruchowo-zrzutowej części 

SP i NP turbiny na uproszczonym schemacie bloku elektrowni konwencjonalnej 

 
Układ schładzacza międzystopniowego i stacji rozruchowo-zrzutowej turbiny kondensacyjnej na uproszczonym schemacie 

bloku elektrowni gazowo-parowej 



Schładzacz międzystopniowy (zabudowany między kolejnymi stopniami przegrzewacza pary) 
Proponowane rozwiązanie z zastosowaniem schładzacza z dyszą Venturi’ego typu VCHA 
 

 
 

zalety konstrukcji: dostępne wykonania DN100 do DN700 dla  PN od 16 do 400, wymagana bardzo mała nadwyżka 
ciśnienia wody wtryskowej nad ciśnieniem pary (już od 1 bar), bardzo trwała i odporna konstrukcja nie wymagająca części 
zamiennych, bardzo małe opory przepływu, sprawdzony w wielu zastosowaniach dla schładzania pary między stopniami 
przegrzewacza pary, dobra regulacyjność 10 do 100% 
 

Stacja redukcyjno schładzająca rozruchowo-zrzutowa części WP turbiny (zrzut do przegrzewacza wtórnego) 
Proponowane rozwiązanie to zastosowanie zaworu AZ186 ze schładzaczem z dyszą Venturi’ego VCHA 

 
 

zalety konstrukcji: dostępne wykonania na temperatury pary wlotowej do 610°C, zawór regulacyjny AZ 186 w wykonaniu 
kątowym z króćcem odwadniającym, wewnętrzny system tłumienia hałasu akustycznego, siłowniki hydrauliczne,  
elektryczne lub pneumatyczne, współpraca ze schładzaczem VCHA o zaletach opisanych powyżej 
 

Stacja redukcyjno schładzająca rozruchowo-zrzutowa części SP i  NP turbiny  (zrzut do kondensatora) 
Proponowane rozwiązanie to zastosowanie zaworu AZR186 ze schładzaczem wielodyszowym TCH-RT i wstawką dławiącą 
do kondensatora 

 
 

zalety konstrukcji: zawór kątowy z króćcem odwadniającym, wielostopniowa redukcja ciśnienia dla tłumienia hałasu, 
siłowniki hydrauliczne,  elektryczne lub pneumatyczne, współpraca ze schładzaczem wielodyszowym TCH-RT, wysoka 
regulacyjność schładzacza 5-100% gwarantuje schłodzenie pary przed wprowadzeniem do kondensatora, kompletny układ 
wyposażony we wstawkę dławiącą montowaną w kondensatorze. 



PRZYKŁADY NASZYCH INSTALACJI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stacja redukcyjno-schładzająca pary na potrzeby technologiczne  
w Hanke-Tissue w Kostrzynie, zawór redukcyjny V725 
i schładzacz VC z dyszą o stałej geometrii wtrysku. 
 
 
 
 
   

Stacja redukcyjno-schładzająca pary na potrzeby 
technologiczne w STEICO Czarnków, 
zawór redukcyjny V724 i schładzacz VJR z dyszą  
o zmiennej geometrii wtrysku 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stacja redukcyjno-schładzająca pary rozruchowo-zrzutowa  Stacja redukcyjno-schładzająca pary na potrzeby  
obejścia turbiny w EC Wałcz, zawór redukcyjny AZ23,             technologii w PCC Rokita Brzeg Dolny   
schładzacz TCH-RT 1i wstawka dławiąca w kondensatorze.            zawór redukcyjny 5801, schładzacz kąpielą KD13 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z energią w przyszłość 

GESTRA Polonia Spółka z o.o. 
 
ul. Schuberta 104 
80-172 Gdańsk 
 
Telefon  58 3061010 
Faks 58 3063300 
E-mail gestrapolonia@flowserve.com 
Internet  www.gestra.pl 
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