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GORĄCA I CZYSTA. 
Para z wytwornic pary czystej GESTRA. 
 
Wstęp. 
 
Ze względów technicznych i technologicznych chemiczne czynniki uzdatniające muszą być dodawane 
do wody zasilającej kotły parowe i wytwornice pary podczas procesu uzdatniania wody. Czynniki te 
rozpuszczone w wodzie kotłowej mogą być pobierane z kotła parowego podczas jego pracy łącznie z 
parą na skutek ich rozpuszczalności w parze wodnej lub na skutek porywania wody podczas pracy 
kotła parowego ("plucie kotła"). Oznacza to potencjalną możliwość zanieczyszczenia pary wodnej w 
systemie parowym przez czynniki chemiczne.  
 
W procesach, w których para wykorzystywana jest przez bezpośrednie oddziaływanie na produkt 
spożywczy, bądź w komorach czyszczących opakowania produktów spożywczych lub też w 
procesach sterylizacji materiałów w szpitalach, jest niedopuszczalne, aby para zawierała wtrącenia 
substancji chemicznych. Wtrącenia takie mogą przyczyniać się do zmian smaku produktów 
spożywczych lub nawet mogą być zagrożeniem dla zdrowia (np. hydrazyna, amoniak). 
 
Para czysta z wytwornic pary czystej produkowanych przez firmę GESTRA, dzięki temu, że jest 
wytwarzana: w warunkach zapewniających najwyższą czystość jej produkcji oraz z odpowiednio 
przygotowanej wody zasilającej wytwornicę, nie zawiera żadnych wtrąceń substancji chemicznych, 
które mogą być niebezpieczne dla zdrowia. 
 
Wytwornica pary czystej w ogólnym systemie parowym. 
 
Przykład usytuowania wytwornicy pary czystej w schemacie technologicznym systemu parowego 
przedstawia rysunek 1. Wytwornica pary czystej zasilana jest parą grzewczą z pracujących na 
wspólny kolektor kotłów parowych (podobnie jak inne urządzenia nie wymagające wykorzystania pary 
czystej). Parą czystą z wytwornicy pary czystej zasilane są między innymi: sterylizacja, klimatyzacja, 
dezynfekcja - czyli elementy systemu parowego o najwyższych wymaganiach czystości zasilania 
czynnikiem grzewczym. 
 

 
 

Rysunek 1. Wytwornica pary czystej w schemacie technologicznym. 
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Zasada działania wytwornic pary czystej. 
 
Wytwornice pary czystej GESTRA są wykonywane jako kompaktowe urządzenia o konstrukcji 
poziomej lub pionowej, całkowicie wyposażone w urządzenia kontrolno regulacyjne zapewniające 
prawidłowe i bezawaryjne działanie całego systemu. Najczęściej stosowana wytwornica pary czystej 
ze zbiornikiem poziomym składa się z cylindrycznego zbiornika, w którego dolnej części umieszczony 
został pęczek rur grzewczych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 2. Schemat wytwornicy pary czystej GESTRA. 
 

1 Wytwornica pary GDE/GRDE 20 Osadnik zanieczyszczeń SF 
2 Reduktor ciśnienia pary 5801 21 Zawór odcinający AV 
3 Osadnik zanieczyszczeń SF 22 Zawór zwrotny RK 
4 Zawór odcinający AV 23 Pompa zasilająca 
5 Odwadniacz pływakowy  UNA 24 Zawór zwrotny RK 
6 Wziernik VK 25 Zawór odcinający AV 
7 Zawór zwrotny RK 26 Zawór odcinający AV z grzybkiem regulacyjnym 
8 Zawór odcinający AV 27 Manometr 
9 Manometr 28 Szafka sterująca  
10 Wskaźnik poziomu wody 30 Regulowany programowalny układ odmulania TA 
11 Zawór bezpieczeństwa SV 31 Zawór odmulania MPA 
12 Zawór odcinający AV 32 Zawór zwrotny RK 
15 Elektrodowy regulator i ogranicznik 

poziomu NRGS 
33 Czujnik przewodności LRG 

16 Naczynie pomiarowe 34 Regulator odsalania LRR 
17 Zawór odcinający AV 35 Zawór odsalający BAE 
18 Szafka sterująca 36 Zawór zwrotny RK 
19 Zawór elektromagnetyczny   
 
 
Czynnik grzewczy, którym może być para wodna, woda gorąca lub olej grzewczy przepływając przez 
zawór regulacyjny trafia do rurowego pęczka grzewczego zanurzonego w wodzie strony wtórnej 
(czystej) wytwornicy pary czystej. W przypadku, gdy czynnikiem grzewczym jest para wodna 
następuje przekazanie ciepła parowania (kondensacji) do wody otaczającej pęczek grzewczy w 
zbiorniku wytwornicy pary czystej. W przypadku, gdy czynnikiem grzewczym jest woda gorąca lub olej 
grzewczy również ciepło zawarte w czynniku grzewczym przekazywane jest w kierunku czynnika 
ogrzewanego, którym jest woda w zbiorniku wytwornicy pary czystej.  
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Zależnie od ilości przekazywanego ciepła stosowna ilość wody odparowuje tworząc parę w parowym 
wtórnym obiegu czystym. Para czysta unosząca się z lustra wody trafia do separatora pary i wody 
zabudowanego wewnątrz płaszcza zbiornika wytwornicy. Wykorzystanie wewnętrznego separatora 
pary i wody zapewnia właściwą jakość pary (stopień suchości i czystość) na wylocie z wytwornicy pary 
czystej GESTRA. 
 
 
Stabilizacja ciśnienia pary czystej. 
 
W kotłach parowych zwiększanie lub zmniejszanie intensywności spalania paliwa musi być tak 
realizowane, aby ciśnienie produkowanej pary pozostawało w czasie pracy kotła niezmienne oraz aby 
wahania ciśnienia w okresach przejściowych przy zmianach obciążenia były jak najmniejsze. 
Podobnie w wytwornicy pary czystej stabilizację ciśnienia produkowanej pary czystej uzyskuje się w 
oparciu o zmniejszanie i zwiększanie ilości czynnika grzewczego doprowadzanego do pęczka 
grzewczego wytwornicy. 
 
Regulacja ilości czynnika grzewczego doprowadzanego do wytwornicy pary czystej może być 
realizowana za pomocą systemu regulacji wykorzystującego zawór regulacyjny napędzany za pomocą 
siłownika pneumatycznego lub elektrycznego. Impuls pomiarowy ciśnienia mierzonego od strony pary 
czystej za pomocą przetwornika ciśnienia jest przekazywany do elektronicznego programowalnego 
regulatora ciśnienia. Elektroniczny regulator ciśnienia za pośrednictwem zaworu regulacyjnego na 
dopływie czynnika grzewczego zapewnia utrzymanie właściwej stabilizacji ciśnienia pary w pełnym 
zakresie obciążeń wytwornicy pary czystej. W przypadkach, gdy nie jest wymagana bardzo wysoka 
stabilizacja ciśnienia pary czystej możliwe jest wykorzystanie regulatora ciśnienia bezpośredniego 
działania.  
 
Należy zwrócić uwagę, na sposób doboru zaworu stabilizującego ciśnienie w wytwornicy pary czystej. 
Mimo, że jest to regulator ciśnienia, zawór ten powinien być dobrany pod względem spadku ciśnienia i 
przepływów tak jak dobiera się zawór regulacyjny regulatora temperatury. 
 
Wytwornica pary czystej jest zabezpieczona od przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia strony 
wtórnej za pomocą pełno skokowego zaworu bezpieczeństwa.  
 
 
Wymagania stawiane wodzie zasilającej wytwornice pary czystej. 
 
Woda zasilająca wprowadzana do wytwornicy pary czystej musi spełniać właściwe wymagania.  
 
Zgodnie wymaganiami określonymi w normie DIN58946 część 7 woda zasilająca wytwornice pary 
czystej musi odpowiadać jakościowo następującym parametrom: 
 Wygląd zewnętrzny: bezbarwny czysty, bez osadów.  
 Wartość pH między 7 a 8. 
 Twardość < 0,02 mmol/dm3. 
 Zawartość rozpuszczonych soli < 10 mg/dm3. 

 
Jedynie substancje, które są dozwolone dla procesów uzdatniania wody pitnej, zgodnie z 
odpowiednimi przepisami, mogą być dodawane jako chemikalia uzdatniające wodę zasilającą 
wytwornicę pary czystej. Substancje organiczne łatwo parujące lub substancje, które ze względu na 
ich rozkład w wytwornicy pary wytwarzają organiczne produkty rozpadu odprowadzane wraz z parą są 
niedopuszczalne do stosowania w procesie uzdatniania wody zasilającej wytwornice pary czystej. 
 
Jeżeli wytwornica pary czystej jest zasilana wodą zdemineralizowaną i nieodgazowaną zalecić należy 
wykorzystanie rur i zaworów wykonanych z materiałów odpornych na korozję, takich jak stale 
chromowo niklowe. 
 
 
Regulacja dopływu wody zasilającej. 
 
Woda odparowująca w wytwornicy pary jest doprowadzana do zbiornika wytwornicy poprzez układ 
regulacji ilości doprowadzanej wody zasilającej.  



GESTRA Polonia oferuje bardzo szeroki zakres wyposażenia regulacyjnego, w którym można znaleźć 
najkorzystniejsze rozwiązanie dla każdego przypadku regulacji dopływu wody zasilającej do 
większości typów kotłów parowych i wytwornic pary. W oparciu o wieloletnie doświadczenia 
eksploatacyjne z niezawodnej pracy naszych układów regulacji na kotłach parowych, w przypadkach 
oferowanych wytwornic pary czystej jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania klienta pod względem 
wyboru niezawodnego, właściwego ruchowo i optymalnego cenowo systemu regulacji poziomy wody 
w zbiorniku wytwornicy. 
 
Z dotychczasowych doświadczeń eksploatacyjnych z układami regulacji poziomu wytwornic pary 
czystej wynika, że wystarczającym systemem jest układ interwałowej regulacji poziomu ze stałymi lub 
nastawialnymi punktami przełączeń (ten drugi wykorzystuje ciągły pomiar poziomu), który steruje 
załączaniem i wyłączaniem pompy wody zasilającej wytwornicę pary czystej. Taki układ regulacji 
zapewnia utrzymanie wymaganego ruchowo poziomu wody w zbiorniku wytwornicy pomiędzy 
określonymi poziomami granicznymi.  
 
Oprócz układu regulacji poziomu konieczne jest wyposażenie wytwornicy pary czystej w układ 
zabezpieczający przed przekroczeniem dopuszczalnych poziomów minimalnych i maksymalnych 
wody w zbiorniku wytwornicy. W przypadku wytwornic pary czystej GESTRA, wystarczające jest 
najczęściej wykorzystanie dwóch prętów elektrody wieloprętowej regulacji poziomu lub wykorzystanie 
dwóch dodatkowych punktów przełączeń w zakresie pomiarowym elektrody pomiaru ciągłego. 
 
Wytwornica pary czystej GESTRA może na życzenie klienta zostać wyposażona w 
najnowocześniejszy obecnie system regulacji poziomu wykorzystujący magistralę przesyłu danych i 
protokół CAN-BUS. Do tej samej magistrali danych możliwe jest włączenie układów regulacji 
odsalania i odmulania, a także regulacji ciśnienia. Zastosowanie systemu opartego na CAN-BUS 
umożliwia wykorzystanie szeregu zalet takich jak: uproszczenie okablowania, czynną kontrolę 
okablowania, komputerową parametryzację i nadzór nad całą instalacją za pomocą układu wizualizacji 
podłączonego do magistrali danych.  
 
 
Odsalanie ciągłe wytwornicy pary czystej. 
 
Rezultatem ciągłego odparowania wody z wytwornicy pary czystej, bardzo niskiej rozpuszczalności 
soli w parze i dodawania zawierającej rozpuszczone sole wody uzupełniającej jest znaczny wzrost 
koncentracji soli rozpuszczonych w wodzie kotłowej (nawet w przypadku wody w pełni 
zdemineralizowanej). W przypadku znacznych poborów pary poziom zawartości soli w wodzie 
kotłowej może przekroczyć wartość dopuszczalną nawet już po kilku godzinach pracy wytwornicy 
pary. Nadmierne zasolenie wody kotłowej oznacza wzrost korozyjności wody, tworzenie się kamienia 
kotłowego na ściankach wymiany ciepła wiązki rurowej, nadmierne pienienie się powierzchni lustra 
wody oraz "plucie" wodą do rurociągu parowego. 
 
W celu zapobiegania powyżej opisanym zjawiskom wytwornica pary powinna być wyposażona w 
układy automatycznego ciągłego odsalania oraz automatycznego okresowego odmulania.  
 
W tym celu w wytwornicach pary czystej produkcji GESTRA stosuje się układ regulacji odsalania 
ciągłego bazujący na pomiarze przewodności wody kotłowej w zbiorniku wytwornicy, sygnał 
pomiarowy przetwarzany w regulatorze wpływa na stopień otwarcia zaworu odsalania ciągłego. 
 
Zawory odsalania ciągłego oferowane przez firmę GESTRA Polonia typu: 
 BA z ręczną nastawą ilości odprowadzanych odsolin, 
 BAE wyposażone w siłownik elektryczny zapewniający uzyskanie optymalnej nastawy ilości 

odprowadzanych odsolin, 
zostały skonstruowane specjalnie do dla odprowadzania gorącej wody kotłowej o dużej zawartości 
soli. 
 
Odsoliny odprowadzane z kotła poprzez zawór odsalania ciągłego charakteryzują się znaczną 
zawartością ciepła. Ciepło to może być wykorzystane w procesie termicznego odgazowania wody 
zasilającej lub dla podgrzewu wstępnego dowolnego czynnika. Z ekonomicznego i ekologicznego 
punktu widzenia zrzucanie do kanalizacji odsolin o dużej zawartości niewykorzystanego ciepła nie 
może być tolerowane. 



 
Odmulanie okresowe wytwornicy pary czystej. 
 
Odmulanie okresowe wytwornicy pary czystej realizowane jest w celu odprowadzania cząstek stałych i 
szlamów, które zazwyczaj gromadzą się na dnie zbiornika wytwornicy. Szlamy należy usuwać z 
ustaloną regularnością okresów przez otwieranie zaworu odmulania okresowego.  
 
Zawory odmulania okresowego oferowane przez firmę GESTRA Polonia typu: 
 PA uruchamiane dźwignią ręczną, 
 MPA wyposażone w siłownik pneumatyczny zapewniający uzyskanie cykliczności procesu 

odmulania, 
zostały skonstruowane specjalnie do dla krótkotrwałego i gwałtownego zrzucania wody kotłowej o 
bardzo dużej zawartości części stałych i szlamów. 
 
System automatycznego odmulania okresowego dla regulacji czasu otwarcia i interwału wykorzystuje 
regulator z nastawialnym przetwornikiem czasowym, który steruje zaworem odmulania okresowego. 
 
W przypadku odmulania okresowego również możliwe jest odzyskanie ciepła traconego z odmulinami 
odprowadzanymi z kotła parowego. Nie jest to zalecane ze względu na bardzo krótki 3-4 sekundowy 
czas otwarcia zaworu realizowany kilka razy w ciągu doby. Może to doprowadzić do powstania 
chwilowych gwałtownych wzrostów (pików) ciśnienia w systemie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rysunek 3. Wytwornica pary czystej - przykład rozmieszczenia urządzeń. 

 
 
Kontrola jakości pary i wody kotłowej w wytwornicy pary czystej. 
 
Para czysta produkowana w wytwornicy pary czystej oraz woda kotłowa i zasilająca powinny być w 
regularnych odstępach poddawane kontroli i analizie w laboratorium, w celu określenia, czy ich 
parametry mieszczą się w założonych granicach. 
 
Dla przeprowadzenia badań próbki wody pobranej ze zbiornika wytwornicy pary czystej lub badań 
próbki pary czystej z rurociągu parowego, konieczne jest wyposażenie układu wytwornicy pary czystej 
w dodatkowy element, jakim jest chłodniczka pobieranych próbek rysunek 4. Pobieranie wody gorącej 
lub pary z rurociągu bez uprzedniego schłodzenia pobieranej próbki w chłodniczce próbek jest 
niebezpieczne dla zdrowia (możliwość poparzenia parą z rozprężania) osoby pobierającej próbkę oraz 
powoduje znaczące fałszowanie wyników pomiarowych. W przypadku braku schłodzenia próbki wody 
gorącej lub pary nie uwzględnia się wtórnie odparowującej części wody na skutek rozprężania do 
ciśnienia atmosferycznego. 
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    Rysunek 4. Chłodniczka próbek PK-40NS 
 
        Rysunek 5. Osuszacz pary TD 
 
Metody osuszania pary czystej bezpośrednio przed odbiornikami. 
 
Para nasycona produkowana przez wytwornice pary czystej posiada stopień suchości 0,98-0,99 dzięki 
zastosowanemu systemowi wewnętrznego osuszania pary pobieranej z wytwornicy. Jeżeli instalacje 
zasilane parą czystą znajdują się w pobliżu wytwornicy to najczęściej wystarczające jest zachowanie 
poprawnych odwodnień rurociągów i nie ma konieczności stosowania dodatkowych elementów 
osuszających parę. Jednakże przy dłuższych lub gorzej izolowanych rurociągach możemy spodziewać 
się znacznego wzrostu ilości kondensatu w przesyłanej parze. Może to być przyczyną zawadniania się 
urządzeń wymagających wykorzystania pary suchej, jak również może powodować nieprawidłowości 
w pracy instalacji oraz uderzenia wodne. Dla przeciwdziałania tym zjawiskom zaleca się instalowanie 
na rurociągach pary czystej bezpośrednio przed odbiornikami osuszaczy pary. 
 
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 dół, a kierownica nadaje jej prędkości obrotowej. Powyżej płaszczyzny 
zbierająco - okrywającej następuje zmiana kierunku przepływu o 180°; para przepływa w kierunku 
wylotu. Siły odśrodkowe, jak również bezwładności powodują oddzielenie cząsteczek o większej 
gęstości, takich jak kondensat, zawiesiny, szlam kotłowy, brud itp. Oddzielone cząsteczki zbierane są 
w dolnej części osuszacza. Nagła zmiana kierunku przepływu pary z jednej spirali w drugą 
zabezpiecza przed wtórnym porywaniem oddzielonych cząstek. 
 
Komora robocza wymiarowana dla odpowiednich warunków pracy urządzenia zapewnia optymalne 
efekty. Zawartość wody w parze za osuszaczem jest niższa niż 1%, a cząsteczki brudu są całkowicie 
eliminowane. Nawet przy częściowym obciążeniu lub przeciążeniu efekt osuszania i oczyszczania jest 
duży. 
 
Wydzielone cząstki wody i brudu gromadzone w dolnej przestrzeni osuszacza muszą być z niego 
odprowadzane. Najlepszym do tego celu jest odwadniacz pływakowy, gdyż jest on odporny na 
zanieczyszczenia, a jego praca nie zależy od temperatury kondensatu. 
 
 
Urządzenia pomocnicze zapewniające racjonalną gospodarkę ciepłem odpadowym. 
 
W przypadku, gdy wytwornica pary czystej w procesie podgrzewu wykorzystuje parę wodną, 
kondensat tworzący się w wiązce rur grzewczych odprowadzany jest poprzez odwadniacz pływakowy, 
co zapewnia właściwą gospodarkę pary i kondensatu.  



Ciepło odprowadzane z kondensatem może być odzyskane poprzez rozprężenie kondensatu w 
rozprężaczu, a następnie możliwe jest wykorzystanie ciepła pary niskoprężnej w części niskoprężnej 
systemu parowego np. do podgrzania wody zasilającej w odgazowywaczu termicznym. Z 
ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia zawsze należy wykorzystywać ciepło odprowadzane 
z systemu grzewczego. 
 
Wykorzystanie ciepła odsolin z procesu odsalania ciągłego wytwornicy pary czystej można 
zrealizować za pomocą systemu zbudowanego z rozprężacza odsolin i wymiennika ciepła. Układ 
odzyskiwania ciepła odsolin ma tym większe uzasadnienie im więcej odsolin odprowadzanych jest z 
wytwornicy pary czystej. 
 
Temperatura odmulin odprowadzanych z wytwornicy pary czystej przed wprowadzeniem ich do 
kanalizacji musi zostać obniżona, np. przy wykorzystaniu schładzacza mieszającego odmulin. 
Wysokość temperatury wody odprowadzanej do kanalizacji powinna się wahać w zakresie 38-40°C.  
 
Dane techniczne oferowanych wytwornic pary czystej GESTRA. 
 
Wytwornice pary czystej są z reguły dostarczane w postaci leżącej. Zależnie od zamówienia 
urządzenia mogą być wykonane całkowicie ze stali węglowej, całkowicie ze stali nierdzewnej lub też w 
postaci mieszanej, na przykład tylko części stykające się z parą wtórną wykonane ze stali 
nierdzewnej. 
 
Urządzenia są projektowane i wykonywane zgodnie z przepisami Dozoru Technicznego. Jeśli będzie 
to wymagane przepisami lub, jeśli takie będzie życzenie urządzenie zostanie odebrane przez UDT. 
 

Zakres zastosowań 
Ciśnienie robocze  pierwotne  [bar] 32 

Temperatura pracy pierwotne  [°C] 250 

Ciśnienie robocze  wtórne  [bar] 13 

Temperatura pracy wtórne  [°C] 200 

Zakres mocy  [kW] do 5000 

Jakość wody zasilającej [µS/cm] ≤ 20 
 
 

 
 
 

Rysunek 6. Wytwornica pary czystej GESTRA - wykonanie kompaktowe. 
 
Dostawa zależnie od wyboru: 

1. Wytwornica pary czystej bez wyposażenia, 
2. Wytwornica pary czystej z pełnym wyposażeniem, ale wyposażenie dostarczone oddzielnie, 
3. Wytwornica pary czystej z pełnym wyposażeniem zamontowanym na urządzeniu (kompakt). 



 
Podsumowanie. 
 
Wytwornice pary czystej GESTRA umożliwiają wyprodukowanie pary o pożądanych parametrach 
technicznych i parametrach jakościowych, w celu dalszego wykorzystania jej w procesach cieplnych, 
w których czystość i skład chemiczny czynnika grzewczego ma znaczenie dla zdrowia ludzi lub 
poprawności technologii. 
 
Inżynierowie zajmujący się systemami parowymi w firmie GESTRA Polonia z przyjemnością służą 
pomocą w projektowaniu i realizacji Państwa specyficznych systemów parowych, między innymi 
wykorzystujących wytwornice pary czystej. W kręgu naszych zainteresowań i doświadczeń znajdują 
się również systemy odzysku ciepła odpadowego. Kontakt: 
 
GESTRA Polonia Spółka z o.o. 
Ul. Schuberta 104 80-172 Gdańsk 
 
Mgr inż. Krzysztof Szałucki   
tel. 0-58 3061010 w.210 , mobile 0-601 994413 , fax 0-58 3063300 , e-mail: kszalucki@gestra.pl 
Mgr inż. Jacek Szałaśny  
tel. 0-33 8126226 , mobile 0-601 994417 , fax 0-33 8126226 , e-mail: jszalasny@gestra.pl 
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4. Krzysztof Szałucki: Metody odzyskiwania ciepła zawartego w odsolinach odprowadzanych z kotła 
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Wytwornica pary czystej dla Szpital Ochojec Katowic e   (dostawa listopad 2012) 
Wydajno ść 100kg/h, ci śnienie pary czystej 2,8 barg, ci śnienie pary grzewczej 7 barg  



 
 

 
 
 

Wytwornica pary czystej dla Jutrzenka Colian Opatów ek   (dostawa lipiec 2011) 
Wydajno ść 500kg/h, ci śnienie pary czystej 6 barg, ci śnienie pary grzewczej 8-10 barg 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wytwornica pary czystej dla Jawo Cz ęstochowa  (dostawa pa ździernik 2010) 
Wydajno ść 300kg/h, ci śnienie pary czystej 1,5-1,7 barg, ci śnienie pary grzewczej 5-6 barg  



 
 

 
 

Dwie wytwornice pary czystej dla SOKPOL Myszków (do stawy 01.2009 i 04.2011) 
Wydajno ść 200kg/h, ci śnienie pary czystej 3-4 barg, ci śnienie pary grzewczej 7 barg  



 
 

 
 

Wytwornica pary czystej dla Spomlek Radzy ń Podlaski (dostawa sierpie ń 2004) 
Wydajno ść 2500kg/h, ci śnienie pary czystej 9 barg, ci śnienie pary grzewczej 15 barg  



 
 

 
 
 

Wytwornica pary czystej dla Unilever Amino – Pozna ń (dostawa  marzec 2003) 
Wydajno ść 1500kg/h, ci śnienie pary czystej 3 barg, ci śnienie pary grzewczej 10 barg  



 
 

 
 

Wytwornica pary czystej dla Browar Tychy  (dostawa stycze ń 2003) 
Wydajno ść 500kg/h, ci śnienie pary czystej 3 barg, ci śnienie pary grzewczej 6 barg  
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