Sektor energetyczny
Rozwiązania mające na celu poprawę
efektywności w elektrowniach i elektrociepłowniach

Engineering steam performance

Sektor energetyczny

Wartość dodana
Elastyczność

Firma GESTRA może poszczycić się ponad 100-letnim
doświadczeniem jako dostawca rozwiązań dla systemów

Najnowocześniejsze produkty, dzięki którym można

parowych.

dostosować instalacje do zmieniających się warunków

Każdego dnia skupiamy się na tym, by spełniać wymagania
naszych klientów i zapewnić im wsparcie techniczne na

Produktywność
Wyjątkowo niezawodne produkty dla skrócenia czasu

wysokim poziomie. Oferujemy szeroką gamę rozwiązań

przestojów

i niezawodnych produktów, które optymalizują wydajność

Oszczędność energii

instalacji.

Zaawansowane rozwiązania, które pomagają zmniejszyć

Celem naszych rozwiązań jest zwiększenie rentowności
i konkurencyjności Państwa zasobów poprzez optymalizację

koszty operacyjne i emisję CO2
Łatwiejsza i wymagająca mniejszych nakładów

w następujących obszarach:

konserwacja
Solidne i niezawodne produkty redukują nakłady na
konserwację

WĘGIEL

GAZ
(bloki gazowo-parowe)

ENERGIA
JĄDROWA

ENERGIA Z ODPADÓW

BIOMASA

Ponad 45 lat doświadczeń w rozwiązywaniu problemów w trudnych i zaawansowanych
zastosowaniach w obiegach pary i wody.
Spełniamy normy ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS i dostarczamy produkty zgodne z poniższymi standardami:
ASME
Dyrektywa dot. Urządzeń Ciśnieniowych 2014/68/UE
AD2000-HP0
Systemy zarządzania ATEX/IECEx
System zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym SIL
EAC
CRN
KTA1401
100-procentowa kontrola wszystkich produktów podczas procesu produkcyjnego
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Jak możemy pomóc naszym klientom?
Udostępnianie rozwiązań
Nasi kompetentni inżynierowie sprzedaży zapewniają

Doskonała jakość, niezawodność
i łatwość konserwacji

wsparcie w zakresie poprawy efektywności obiegów

Najnowocześniejsze produkty i rozwiązania nie tylko poprawiają

wody, pary i kondensatu poprzez wybór optymalnych
produktów dostosowanych do wymagań i specyfikacji
instalacji.

wydajność zakładu, lecz również skracają przestoje i redukują
nakłady na konserwację.

Zaawansowane rozwiązania i produkty „najlepsze w swojej klasie”
Nasze produkty są projektowane i produkowane w Niemczech. Ścisła i efektywna współpraca z uczelniami oraz
stowarzyszeniami z branży energetycznej gwarantuje nieustanny rozwój i udoskonalanie naszych urządzeń. Zrealizowane
przez nas kompleksowe projekty instalacyjne, które bezawaryjnie funkcjonują od wielu lat, potwierdzają, że możemy
zaoferować naszym klientom wysoką wartość dodaną.

www.gestra.com
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Sektor energetyczny

Wartość dodana
Elastyczność
Elektrownie opalane paliwami kopalnymi, które
początkowo były przeznaczone do pracy przy stałym
obciążeniu, muszą obecnie dostosowywać produkcję
energii do zmiennych obciążeń i znacznych wahań
zapotrzebowania.
Konieczne jest szybkie uruchamianie i wyłączanie
elektrowni, możliwość eksploatacji przy minimalnym
obciążeniu oraz szybkiej zmiany mocy na wyjściu.
Szybsze procesy rozruchowe wymagają
minimalnej redukcji ciśnienia w kotle,
efektywnego odprowadzania kondensatu
oraz niezawodnych wtryskowych zaworów
regulacyjnych.
Szczelnie zamykające zawory regulacyjne
ze specjalnie zaprojektowanym układem
wewnętrznym do pracy w ekstremalnie
trudnych warunkach, jak również efektywne
odwadniacze są dzisiaj obowiązkowym
wyposażeniem.

Produktywność
Rosnące znaczenie odnawialnych źródeł energii wymaga,
aby konwencjonalne elektrownie mogły pracować
stosunkowo elastyczne.
Elektrownie na paliwa kopalne coraz częściej muszą
być raz po raz uruchamiane i wyłączane, co sprawia,
że efektywny czas pracy jest redukowany, a urządzenia
poddawane są zwiększonym obciążeniom.
Podczas eksploatacji elektrownie muszą być
możliwie wydajne, przy czym wymaga się
maksymalnego ograniczenia przestojów
wskutek awarii urządzeń.
Szczelnie zamykające się i odporne na
zużycie zawory regulacyjne wtrysku eliminują
ryzyko szoków termicznych w obiegu
pary i umożliwiają optymalną regulację jej
temperatury.
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Oszczędność energii
Rosnąca liczba cykli rozruchowych wymaga
ścisłej kontroli strat w obiegu pary i wody.
Zminimalizowanie strat do atmosfery wysokiej
jakości pary, lub pary z rozprężania nie tylko
obniża koszty wody uzupełniającej i jej
uzdatniania, lecz ma także pozytywny wpływ
na obniżenie emisji CO2 oraz zwiększa się
wydajność instalacji.
Całkowicie szczelnie zamykające
się zawory odwadniające i efektywne
odwadniacze są niezbędne.

Niezawodność oraz
prosta i niskonakładowa
konserwacja
Na elastyczność i wydajność elektrowni istotny
wpływ ma niezawodność urządzeń.
Wysoki stopień niezawodności
obniża koszty konserwacji i pozwala
wyeliminować nieplanowane przestoje.
Wytrzymałe i odporne na zużycie
zawory wymagają serwisowania
w mniejszym zakresie.
Jednocześnie możliwość szybkiej
wymiany elementów wewnętrznych
skraca czas konserwacji.

www.gestra.com
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Sektor energetyczny

Optymalizacja wydajności instalacji
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Miejsce montażu/zawór
A

Zbiornik wody zasilającej
1 grzewczy parowy zawór regulacyjny

B

C

ok. 400

2 zawór regulacyjny min. przepływu wody zasilającej do 560

ok. 220

3 zawór regulacyjny wody zasilającej

do 560

ok. 220

20-60

ok. 300

do 330

do 620

zawór podgrzewu zdmuchiwacza

ok. 50

300-350

zawór regulacyjny pary do zdmuchiwacza

do 330

550

zawór regulacyjny cyrkulacji kotła

Podgrzewacz wysokociśnieniowy
Kocioł
5 zawór odwadniający

E

ok. 50

Główna pompa zasilająca

4 zawór regulacyjny upustu kondensatu
D

Ciśnienie [bar] Temperatura [°C]

180-330

ok. 250

6 zawór wydmuchowy kotła

do 330

do 620

7 zawór regulacyjny zrzutu awaryjnego

180-330

ok. 450

8 zawór regulacyjny wtrysku WP

ok. 280

ok. 220

9 zawór regulacyjny wtrysku ŚP

ok. 50

ok. 220

10.1 odwodnienie pary świeżej

do 330

do 620

10.2 odwodnienie przegrzewacza

ok. 50

ok. 400

10.3 odwodnienie pary WP

do 330

do 620

10.4 odwodnienie pary ŚP

ok. 60

do 620

10.5 odwodnienie pary NP

< 20

< 400

do 350

ok. 220

do 250

ok. 220

13 zawór regulacyjny min. przepływu kondensatu

10-25

ok. 30

14 zawór regulacyjny kondensatu

10-25

ok. 30

ok. 0,4-5

ok. 30

Turbina

międzystopniowego

F

Stacja obejścia WP
11 zawór regulacyjny wtrysku

G

Stacja obejścia ŚP
12 zawór regulacyjny wtrysku

H

Kondensator

K

Pompa kondensatu

L

Podgrzewacz niskoprężny
15 zawór regulacyjny upustu kondensatu

www.gestra.com
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Wysokiej jakości rozwiązania dla wody i pary
6

Zawory regulacyjne wody wtryskowej
(8, 9, 11, 12)

6

Zawory te regulują ilość wody potrzebną do
regulacji temperatury pary przegrzewacza/

11

8

przegrzewacza międzystopniowego do wymaganej

F

wartości zadanej turbiny parowej. Woda z pompy
wody zasilającej ma zwykle ciśnienie od 50 do
280 bar. Wysoka redukcja ciśnienia za pomocą
zaworu wymaga odpornej na kawitację konstrukcji

9

wewnętrznej. Warunkiem utrzymania wartości

10.1

zadanej temperatury pary jest precyzyjna regulacja.
Szczelnie zamykające zawory regulacyjne
zapobiegają uszkodzeniu przewodów pary i stacji

7

obejścia turbin wskutek szoku termicznego.

D
C

Regulacja minimalnego przepływu
wody zasilającej (2)

3

4

5

Jest to jeden z najbardziej wymagających i najważniejszych
układów w elektrowni: zawór ten pracuje głównie podczas
rozruchu kotła, chroniąc pompę zasilającą przed uszkodzeniem

B

kawitacyjnym. Różnica ciśnień może sięgać 500 bar,
dlatego też wymagana jest specjalna, odporna na kawitację

1

2

konstrukcja wewnętrzna.
A

Szczelnie zamykające armatury regulacyjne zapobiegają
stratom energii.
L

Zawory wydmuchowe kotła (6)
Zawory te pracują głównie podczas rozruchu instalacji, ale pełnią
również funkcję zabezpieczającą w przypadku zbyt wysokiego
ciśnienia w kotle. Obsługują one duże przepływy pary i muszą
zapewnić szczelne zamknięcie, aby zapobiegać stratom energii
i zmniejszać uzupełnianie wody w kotle.
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15

14

Wysokiej jakości rozwiązania dla
odparowującej wody
Spusty, odwadnianie, wygrzewanie
(4, 5, 7, 10, 15)
Zawory te pracują podczas rozruchu instalacji. Odprowadzają
odparowujący kondensat z kotła, rurociągów pary i turbiny. Do
obsługi przepływów dwufazowych przy dużych różnicach ciśnień (do

E
G

220 bar) stosuje się specjalną konstrukcję wewnętrznego układu
regulacji i materiały odporne na erozję. Szczelnie zamykające
zawory odcinające zapobiegają stratom energii, zmniejszają
uzupełnianie wody w kotle i umożliwiają szybszy rozruch w stanie
gorącym. Efektywne odwadniacze przyczyniają się do oszczędzania

10.3

energii.

10.4

10.5

Odwodnienie regulowane z pomiarem
elektrodowym (10)
W elektrowniach jądrowych zawory odwadniające pracują
w sposób ciągły, ponieważ stosuje się tam parę nasyconą/mokrą.
W elektrowniach na paliwa kopalne zimne rurociągi przegrzewaczy
międzystopniowych muszą być bezpiecznie opróżniane, aby

12

zapobiegać uderzeniom pary i uszkodzeniu przegrzewaczy. Sondy

G

poziomu wykrywają kondensat i dają sygnał do otwarcia i zamknięcia
zaworów odwadniających. Oferują one również funkcję awaryjną,
gwarantującą bezpieczne odprowadzanie wody. Do obsługi
dwufazowego przepływu podczas pracy stosuje się specjalną
H

konstrukcję wewnętrznego układu regulacji i materiały odporne na
erozję.

10.2
Wysokie
ciśnienie
High pressure

13
K

Średnie
ciśnienie
Intermediate
pressure
Low pressure
Niskie
ciśnienie
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Rozwiązania GESTRA dla wymagających
zastosowań
Zawory ZK
Zawory ZK z systemem promieniowych dysz stopniowych
Klasa ciśnienia do PN 630/Cl2500
Maks. różnica ciśnień do 560 bar
Materiały 1.0460/A105 do 1.4903/F91
Szczelnie zamykające uszczelnienie metal-metal
Kombinacja zaworu odcinającego i regulacyjnego
Łatwe do wymiany elementy wewnętrzne
Do napędów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych
Ustawiane współczynniki Kvs (Cv) i charakterystyki gwarantują wysoką elastyczność zastosowania
Cicha praca

Odwadniacze
Odwadniacze termostatyczne
typ BK

Odwadniacze z pływakiem
kulowym typ UNA

Praca bez strat pary
Energooszczędne
Niezawodne
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Zawory zwrotne
Wersja międzykołnierzowa typ RK
i BB z klapą zwrotną dzieloną
Energooszczędne
Niezawodne
Minimalne straty ciśnienia
Długa trwałość

Elektrody poziomu
Elektrody poziomu typu NRG
Do PN 320
Maks. temp. do 550°C
Pomiar metodą pojemnościową – poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 2
wg IEC 61508
Mały HMI do łatwiejszej konfiguracji i kalibracji
Złącze wtyczka-gniazdo i skonfigurowany przewód do szybszej instalacji

www.gestra.com

11

GESTRA AG
Münchener Str. 77 • 28215 Bremen • Niemcy
Tel. +49 421 3503-0
info@pl.gestra.com
Postfach 10 54 60 • 28054 Bremen • Niemcy
Fax +49 421 3503-393
www.gestra.com
850162-00/07-2020sxs_mw (809100-0) • ©2020 • GESTRA AG • Bremen • Zmiany techniczne zastrzeżone
SB-GGE-04-PL-ISS2

