
 
 
 

GESTRA Systemy Parowe  Grupa Produktów C 

Schładzacz mieszający 
 

 

VDM  VDM 

 
Zastosowanie 
Schładzacze mieszające wykorzystywane są do 
schłodzenia schładzania odmulin oraz gorącej 
wody odpadowej, która nie będzie juŜ dalej 
wykorzystywana w procesie odzysku ciepła i 
która z tego powodu odprowadzana jest do 
kanalizacji. Przed zrzutem wody do kanalizacji 
naleŜy ją najpierw schłodzić do temperatury 
zgodnej z przepisami właściwego urzędu 
wodnego (zazwyczaj 35o-40oC). 
 
Typowymi zastosowaniami są np. zakłady 
przetwórcze gdzie wytwarzana jest gorąca 
woda odpadowa oraz kotłownie gdzie odmuliny 
i odsoliny chłodzone są z wykorzystaniem wody 
zimnej nieuszlachetnionej.  
 
Schładzacze mieszające stosuje się w 
procesach, w wynik których powstaje gorąca 
woda nie nadająca się do dalszego 
wykorzystania w procesach cieplnych. 
 
Maks. ciśnienie robocze........................0.5 barg  
Maks. temperatura .............…...................111°C  
 
 
Materiały 
Stal DIN St 37-2 
(odpowiednik wg ASTM A 283 Grade C) 
Na Ŝyczenie wykonanie z nierdzewnej stali 
austenitycznej. 
 
 
Opis konstrukcji  
Schładzacz mieszający wykonany jest jako 
konstrukcja spawana z blachy grubości 5 mm. 
Wewnętrzna powierzchnia nie jest  
zabezpieczona, od zewnątrz pokryty jest farbą 
antykorozyjną (na Ŝyczenie równieŜ 
zaizolowany cieplnie wełną mineralną). 
Urządzenie dostarczane jest ze wszystkimi 
niezbędnymi przyłączami i wspornikami. 
 
Na Ŝyczenie:  
-dodatkowa dysza wody chłodzącej,  
-zbiornik wykonany ze stali austenitycznej. 
 
Przył ącza 
Kołnierzowe DIN PN 16. 
 
Zakres wydajno ści 
Wykonania standardowe dla wydajności wody 
gorącej do 15 t/h. Większe wydajności na 
Ŝyczenie. 
 
 
Dostawa 
1. Zbiornik bez wyposaŜenia. 
2. Zbiornik z wyposaŜeniem dostarczanym 
oddzielnie. 
3. Dostawa w postaci całkowicie zmontowanej. 

 
 

Rys. 1. Wymiary nominalne schładzaczy VDM 
 
Wydatek wody gorącej [t/h] 0.3 0.6 1.5 3 5 8.5 15 

Pojemność [L] 50 100 250 390 850 1370 2100 

D 324 400 600 600 800 1000 1200 

H 625 625 700 1200 1450 1450 1450 

H1 795 825 980 1480 1806 1882 1960 

H2 1095 1125 1278 1778 2106 2182 2260 

H3 435 450 490 690 928 966 1005 

Wymiary [mm] 

L 624 700 900 900 1100 1300 1500 

Wydmuch N1 40 40 80 100 150 200 300 

Wlot wody chłodzącej N2 Dodatkowy wlot wykonywany na Ŝyczenie 

Wlot wody chłodzącej N3 15 15 20 25 40 50 50 

Spust N4 25 25 25 40 40 40 80 

Wylot wody chłodzącej N5 40 40 80 100 150 200 200 

Wlot wody gorącej N6 40 40 40 65 100 100 150 

Szacunkowa masa [kg] 85 95 105 140 250 340 420 
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Termostat  Termostat  

Otwór 
rewizyjny  

Uwaga! W przypadku zastosowania VDM jako odbiornika odmulin i odsolin zasadnicze 
znaczenie ma uwzględnienie maksymalnego moŜliwego przepływu ze wszystkich 
zaworów odmulania i odsalania podłączonych do VDM. 



 
Opis działania systemu  

Gorąca woda odpadowa jest wprowadzana do 
schładzacza mieszającego, w którym panuje 
ciśnienie atmosferyczne i przepływa nad  
czujnikiem prętowym termostatu. Woda 
chłodząca podawana jest za pomocą zaworu 
elektromagnetycznego, w ilości zaleŜnej od 
ustawienia temperatury na termostacie. 
        
LEGENDA: 
1. Zbiornik schładzacza 
2. Termometr bimetalowy 
3. Zawór spustowy 
4. Termostat 
5. Zawór elektromagnetyczny 
6. Osadnik zanieczyszczeń 
7. Zawór odcinający 
8. Spryskiwacz dyszowy 
9. Termostat 
10. Zawór elektromagnetyczny 
11. Osadnik zanieczyszczeń 
12. Zawór odcinający 
13. Zawór zwrotny 
 
 
Kiedy woda odpadowa z systemu podawana 
jest pod ciśnieniem i o temperaturze powyŜej 
100ºC . np. odsoliny z kotła - tworzy się para z 
rozpręŜania. Jeśli para z rozpręŜania nie moŜe 
być odzyskiwana ani wypuszczana do 
atmosfery (ze względu na niedogodności 
związane z kondensacją pary), moŜna 
doprowadzić do jej kondensacji wewnątrz 
schładzacza mieszającego (rys.3). Uzyskiwane 
to jest za pomocą drugiej dyszy wody 
chłodzącej umieszczonej w górnej części 
schładzacza. W tym przypadku zasilanie wodą 
chłodzącą sterowane jest poprzez zawór 
elektromagnetyczny załączany albo przez 
zawór odmulin równocześnie z procesem 
odmulania albo poprzez termostat 
zamontowany w górnej części schładzacza 
mieszającego. 
 
Podczas wykorzystywania schładzacza VDM do 
schładzania odmulin i odsolin, zbiornik 
schładzacza musi być kontrolowany w zakresie 
formowania kamienia kotłowego i szlamu. 
Szlam musi być usuwany poprzez przepłukanie 
czystą wodą; kamień kotłowy moŜe zostać 
usunięty za pomocą kwaśnego środka 
czyszczącego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WyŜsze ciśnienia robocze, temperatury, 
pojemności, jak równieŜ dodatkowe przyłącza 
i inne wymiary nominalne na zapytanie. 
 
Zmiany techniczne zastrzeŜone. 
 
 

 
Rys. 2. Schemat ideowy systemu schładzacza 

 
 
 
 

 
 

Rys. 3. Schemat ideowy systemu schładzacza z dodatko wym systemem 
kondesacji pary z rozpr ęŜania 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


