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Deskové výměníky tepla vyrábí společnost Alfa 
Laval již od dvacátých let minulého století. 
Tato původně jednoduchá zařízení odpovídala 
technické úrovni té doby a byla z počátku 
určena především pouze pro potravinářský 
průmysl jako pasterizační výměníky.

S rozvojem všeobecného průmyslu a nových 
technologií byly na všechna strojní zařízení 
postupně kladeny stále větší požadavky jak 
technického  či  konstrukčního  charakteru, 
tak  i materiálového  provedení. Deskové 
výměníky  tepla  nebyly  výjimkou,  protože 
právě tyto typy výměníků mají v porovnání 
s jinými výměníky tepla celou řadu výhod, a 
už se jedná o vyšší součinitel prostupu tepla, 
který ve svém důsledku vede k menší tep-
losměnné ploše, nebo možnost přizpůsobit 
velikost výměníku změněným výkonům.
Přednosti deskových výměníků umožňují 
dosáhnout nižších instalačních a provozních 
nákladů a docílit tak optimálního řešení pro 
rozličné dílčí aplikace, procesy i celé tech-
nologie  a právě  z  tohoto důvodu deskové 
výměníky  tepla prodělaly od  svého vzniku 
celou řadu vývojových změn. Z uvedených 
důvodů nacházejí  deskové  výměníky  tepla 
stále více uplatnění ve všech průmyslových 
i neprůmyslových oblastech, kde je zapotřebí 
přenášet teplo mezi médii.
V chemickém průmyslu se v současné době 
používají deskové výměníky tepla nejen pro 
přenos  tepla mezi  dvěmi  kapalinami,  ale 
i  pro dvoufázové přenosy  tepla  jako  jsou 
parní ohřevy, kondensátory, vařáky či celé 
odpařovací stanice.
Z pohledu materiálového  provedení  se 
desky výměníků Alfa Laval vyrábějí z něko-
lika  kovových materiálů,  a  už  se  jedná 
o standardní materiálu typu AISI 304, AISI 
316, SMO 254, C-276 nebo o nestandardní 
materiály  typu C-22,  C2000,  titan,  titan 
s palladiem nebo nikl. Přes možnost vyrobit 
deskový výměník tepla v podstatě ze všech 
dostupných kovových materiálů, které jdou 
za studena lisovat popř. svařovat, zde stále 
existovala velká skupina agresivních médií 
a látek, pro které nešlo za dostupnou cenu 
deskový  výměník  tepla  vyrobit. Příkladem 
toho může být kyselina  sírová, pro kterou 
jsou  korozní  odolnosti  různých  kovových 
materiálů znázorněny na obr. 1. Z obrázku 
je patrno,  že pro  teploty  vyšší  než  100  °C 
se kyselina sírová stává korosivní pro celou 
řadu kovových materiálů.
Ve snaze o pokrytí tepelných procesů pro 
co největší  počet  agresivních  látek,  začala 
společnost Alfa Laval  před několika  lety 
spolupracovat s německou společností SGL 
CARBON GROUP na vývoji výroby desek 
z  grafitových materiálů. Výsledný deskový 
výměník tepla kombinuje vysokou účinnost 
tradičních deskových výměníků s vynikající 
korozní odolností grafitových materiálů.

Deskové výměníky tepla typu DIABON® 
jsou v principu stejné jako standardní des-
kové výměníky tepla, kromě toho, že desky 
oddělující média jsou vyrobeny z materiálů 
na  bázi  grafitu.  Jejich  pracovní  princip 
je  schématicky  znázorněn  na  obr.  2  a  3. 
V  současné době  jsou desky  vyráběny  ve 

třech rozdílných materiálových provedeních 
s obchodním označením DIABON® F100, 
NS1  a NS2. Kanálky mezi  deskami  jsou 
uzavřeny  těsněním  z PTFE a  celý  svazek 
desek je stažen pomocí stahovacích šroubů 
mezi rámovou a přítlačnou desku. Po stažení 
je provazec těsnění stlačen do velmi tenké 
vrstvy (přibližně 0,2 mm), což způsobuje, že 
médium přichází  do  kontaktu  s  těsněním 
na  velmi omezené ploše  a prodlužuje  tak 
jeho životnost, viz obr. 4. Těsnění PTFE má 
vynikající chemickou odolnost pro všechny 
agresivní média a má velmi dobrou tepelnou 
odolnost i pro teploty vyšší než 180 °C.

Deskové výměníky tepla typu DIaBon®  
pro agresIvní proDukty

Obr. 1 – Závislost korozní odolnosti ko-
vových materiálů na teplotě a koncentraci 
kyseliny sírové

Obr. 2 – Pracovní princip deskového výmě-
níku tepla

Obr. 3 – Řez deskovým výměníkem tepla 
s grafitovými deskami

Obr. 4 – Utěsnění grafitových desek pomocí 
PTFE těsnění

DIABON® F100 je flouroplastem spojený 
grafitový materiál, ve kterém jsou grafitové 
částice  zapouzdřeny  ve  flouroplastickém 
(PVDF) filmu. Tento materiál  dává  pev-
né  desky  s hladkým  a  relativně  tvrdým 
povrchem. Povrchové  vlastnosti materiálu 
DIABON® F100 umožňují jeho použití pro 
kapaliny obsahující pevné částice (minima-
lizace eroze) a u kapalin se sklonem k zaná-
šení. DIABON® F100 má lepší chemickou 
odolnost  proti  oxidačním  látkám než  jiné 
grafitové materiály, což je důležité zejména 
v případě  přítomnosti  kyseliny  dusičné. 
Dále je tento materiál velice odolný silným 
kyselinám jako jsou: směs kyseliny dusičné 
s kyselinou fluorovodíkovou, kyselině chlo-
rovodíkové,  fluorovodíkové,  sírové  a  fos-
forečné. Vzhledem k riziku vzniku tepelné 
únavy a popraskání tento materiál nesmí být 
použit k dvoufázovým aplikacím nebo v pří-
padech  velkých  teplotních  rozdílů. Desky  
DIABON® F100  jsou  lisovány  s obvyklým 
profilem kanálků na obou stranách desek, 
viz obr. 5.
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DIABON® NS1  a NS2  jsou  pryskyřicí 
spojené  grafitové materiály,  které  jsou 
podobné materiálům s velmi dobrou che-
mickou odolností používaným v grafitových 
blocích a trubkách. DIABON® NS1 a NS2 
jsou  velmi  dobré  pro  parní  ohřev  a pro 
vsádkový ohřev/chlazení s rychlými teplot-
ními  změnami. Profily kanálků v deskách 
jsou  strojově zpracovávány z vylisovaných 
bloků.  Jedna  strana desky  je profilovaná, 
druhá zůstává rovná (viz obr. 6). Tento typ 
desek je také vhodný pro kapaliny obsahující 
vlákna.

Obr. 6 – Profily desek DIABON® NS1 a NS2

Přednosti deskových výměníků tepla typu 
DIABON®:
– vynikající korozní odolnost,
– vysoká tepelná účinnost,
–  snížený  sklon  k  zanášení  (DIABON® 
F100),

–  použitelnost  (DIABON® NS1  a NS2)  
pro kondenzační aplikace,

–  použitelnost  (DIABON® NS1  a NS2)  
pro kapaliny s obsahem vláken,

– možnost  optimálního návrhu  a přizpů-
sobení  změněným procesním parame-
trům,

– pětkrát větší bezpečnostní  faktor (DIA-
BON® NS1 a NS2) pro napěové a úna-
vové praskání  v porovnání  s  blokovými 
grafitovými výměníky tepla,

–  jednoduchá demontáž při  čištění  a pří-
stupnost k teplosměnné ploše.
Deskové výměníky tepla typu DIABON® 
vyvinuté  ve  spolupráci  společností Alfa 
Laval a SGL CARBON jsou instalovány na 
více než 2000 případech tepelného zpraco-
vání mnoha agresivních médií v chemických 
a průmyslových výrobách např.:

–  výroba  anorganických  a organických 
kyselin,

– moření železa a nerezových ocelí,

– hornictví a těžba nerostných surovin,

– petrochemické výroby a výroba halogeno-
vaných uhlovodíků,

– výroba hnojiv,

– hutnictví a výroba kovových materiálů,

– výroba barviv a pigmentů,

– zpracování odpadních produktů a látek.

Na obr. 7 a 8 jsou deskové výměníky tepla 
typu DIABON®  používané  v Lučebních 
závodech Draslovka  a.s. Kolín  v procesu 
stripování odpadních vod, jenž je součástí 
nově postavené čistírny odpadních vod.

Obr. 7 – Jeden ze dvou deskových výměníků 
tepla DIABON® NS1 instalovaných pro 
kondenzaci směsi par v Lučebních závo-
dech Draslovka a.s. Kolín

Obr. 8 – Deskové výměníky tepla DIABON® 
NS2 instalovaných pro rekuperaci tepla u 
nástřiku vodného roztoku chlorovodíku do 
stripovací kolony v Lučebních závodech 
Draslovka a.s. Kolín

Obr. 5 – Profily desek DIABON® F100 Korozní média  lze  z hlediska odolnosti 
těchto  grafitových materiálů  rozdělit  do 
tří skupin: 

Skupina A: Látky, pro které  jsou mate-
riály DIABON® F100, NS1 a NS2 odolné 
ve  všech  koncentracích  do  teploty  180 
°C:  anorganické  kyseliny  (chlorovodíko-
vá,  bromovodíková,  fosforečná),  vodné 
roztoky  anorganických  kyselin  (sírany, 
chloridy,  fluoridy,  dusičnany,  dusitany), 
různé  sloučeniny  (amoniak,  chlorovodík, 
bromovodík, fosgen, kysličník siřičitý), nasy-
cené uhlovodíky,  aromatické uhlovodíky, 
halogenované  uhlovodíky  (chlorbenzen, 
chloroform,  tetrachloretylén),  alkoholy, 
estery, amíny a nitrosloučeniny, aldehydy, 
ketony, karboxylové kyseliny, estery.

Skupina B: Látky, pro které jsou materiály 
DIABON® F100, NS1 a NS2 odolné jen do 
určitých  koncentracích  a  teplot:  kyselina 
chromová, kyselina fluorovodíková, kyselina 
chlorovodíková  s  rozpuštěným  chlorem, 
kyselina chlorovodíková, kyselina dusičná, 
směs kyseliny dusičné  s fluorovodíkovou, 
kyselina sírová, plynný amoniak, hydroxid 
amonný, hydroxid sodný, suchý chlór, plyn-
ný fluorovodík).

Skupina C: Látky, pro které jsou materiály 
DIABON® F100, NS1 a NS2 málo odolné: 
kyseliny chromová a dusičná ve vyšších kon-
centracích, kyselina chlorosulfonová, směsi 
kyseliny dusičné s kyselinou chlorovodíko-
vou v koncentracích vyšších než 20 %, směsi 
kyseliny dusičné s kyselinou fluorovodíko-
vou v koncentracích vyšších než 20 %, volné 
halogeny,  chlornany,  alkalické hydroxidy 
v koncentracích vyšších než 10 %.

Obr. 9 – Deskový výměník tepla DIABON® 
NS2 instalovaný pro parní ohřev 20% 
kyseliny sírové používané v mořících 
lázních při zpracovaní nerezových profilů 
ve společnosti JÄKL Karviná, a.s.

Pro zjištění odolnosti konkrétních médií 
kontaktujte zastoupení Alfa Laval.
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