
Servis doskových výmenníkov tepla
Chemické čistenie, čistiace zariadenia a činidlá CIP (Cleaning in Place)

Alfa Laval je na Slovensku aktívna nielen v oblasti predaja, 
ale tiež pri následnom servise výmenníkov tepla. Naši 
servisní technici a autorizovaní servisní partneri sú schopní 
profesionálne vyčistiť váš spájkovaný, či rozoberateľný 
výmenník na mieste inštalácie. Servisné centrum vykonáva 
čistenie a celkovú renováciu väčších rozoberateľných 
doskových výmenníkov tepla.

Spájkované doskové výmenníky tepla sa vďaka svojej
kompaktnosti nemôžu čistiť mechanicky a preto pri poklese
výkonu, alebo zvýšení tlakových strát je nutné čistenie
chemické. Ak by vplyvom zanášania došlo k úplnému
zablokovaniu jednotlivých kanálikov, alebo dokonca celého
výmenníka, je taký výmenník nevyčistiteľný a musí byť
nahradený novým.

Čistiť doskové výmenníky (aj rozoberateľné) priamo na mieste 
inštalácie je možné pomocou mobilných jednotiek Alfa Laval 
na chemické čistenie. Sortiment Alfa Laval zahŕňa mobilné 
aj stacionárne zariadenia na čistenie malých aj veľkých 
výmenníkov, pričom väčšie jednotky sú vybavené ohrevom 
čistiaceho roztoku.

Alfa Laval okrem čistiacich zariadení dodáva tiež 
špecializované čistiace a neutralizačné roztoky. Sú dostupné 
v tekutom, alebo práškovom vyhotovení, čo uľahčuje 
manipuláciu a likvidáciu obalu.

Chemické CIP čistenie výmenníkov
Počas prevádzky môže dochádzať k zanášaniu výmenníkov
rôznymi usadeninami v závislosti na type pretekajúceho
média. Najčastejším dôvodom je zlá kvalita vody 
v kombinácii s nevhodným teplotným režimom. 
Usadeniny, ich tvorba aj ich odstraňovanie sa líšia podľa  
aplikácie.

Pri príprave TÚV sú typické vápenné a vápeno-horečnaté
usadeniny. Ich likvidácia je pomerne ľahká aj pri nízkych 
teplotách pomocou širokej škály kyselín.

V okruhoch s upravenou vodou je zvyšková vápenná 
tvrdosť nízka a vytvárajú sa tu vo zvýšenej miere železité 
usadeniny, najmä oxidy, často kombinované s vápennými 
zložkami do podoby uhličitanov železa. Čím je podiel železa 
v usadeninách vyšší, tým je ich likvidácia náročnejšia. 
V takom prípade je potrebné použiť podstatne agresívnejšie 
kyseliny, väčšinou vo zmesiach.

Biologické usadeniny ako je tuk, olejové a ropné látky, farby 
a pod., je možné likvidovať pomerne ľahko silnými lúhmi 
s alkalitou okolo pH 10 - 11.

V chemických procesoch vznikajú veľmi zložité usadeniny,
často vo forme komplexov a je obvykle potrebné čistiace
zmesi odskúšať.



Alfa Laval CIP 20

Alfa Laval CIP 40

Alfa Laval CIP 200LTS Alfa Laval CIP 1800 / CIP 2800

Alfa Laval CIP 1500 / CIP 3000

Alfa Laval CIP 200 / CIP 400 / CIP 800

Zásady pre chemické CIP čistenie
Pri chemickom čistení je najdôležitejšie vyvarovať sa použitiu
činidiel, ktoré poškodzujú výmenník, tesnenia, alebo iné
súčasti. Nemenej dôležité je postupovať v súlade
s hygienickými a bezpečnostnými predpismi.

Obvyklým materiálom výmenníkov je nehrdzavejúca oceľ
AISI 316. Na čistenie tohto materiálu zásadne nie je možné
použiť činidlá spôsobujúce koróziu tejto ocele, obzvlášť
kyselinu dusičnú a soľnú, a to v žiadnej koncentrácii!

Spájkované výmenníky
Tu je obmedzenie v použitej spájke, čo je obvykle meď.
Zásadne preto nie je možné použiť činidlo napadajúce meď,
obzvlášť kyselinu sírovú!

Pri nerozoberateľných výmenníkoch nesmie dôjsť k úplnému
zaneseniu. Ak nemôže činidlo pretekať výmenníkom, je
čistenie bezvýsledné.

Pre bežné tesnenia na báze gumy je možné použiť väčšinu 
bežných činidiel, ale aj tu sú rozdiely v odolnosti v závislosti 
na koncentrácii a teplote roztoku. Najmä pri lúhoch, 
ktoré pri dlhšom pôsobení môžu gumy nabobtnať.

Vzhľadom na zložitosť celej problematiky a s ohľadom 
na bezpečnostné a hygienické predpisy, odporúčame 
chemické čistenie objednať u Alfa Laval alebo niektorého 
z našich autorizovaných servisných partnerov, prípadne aspoň 
konzultovať postup.

Čistiace zariadenia CIP
Alfa Laval dodáva v súčasnosti niekoľko typov čistiacich
jednotiek pre údržbu výmenníkov prevádzkovaných
pri režime spôsobujúcom ich zanášanie a inkrustáciu
rôznymi usadeninami. Zariadenia sa skladajú z nádrže, 
čerpadla, ventilov a prípojných hadíc. Väčšie jednotky majú tiež 
výhrevnú špirálu, ktorá udržuje vyššiu teplotu, čím sa urýchľuje
čistenie.

Všetky zariadenia sú z nehrdzavejúcej ocele alebo plastu
a sú odolné voči použitým činidlám.

Služba AlfaCheck - analýza výkonnosti výmenníkov
Alfa Laval dokáže nahliadnuť do vašich doskových výmenníkov 
tepla pomocou systému AlfaCheck, jedinečnej kombinácii 
monitorovacieho zariadenia a analytického programu. Tento 
systém vychádza z našich mnohoročných skúseností v oblasti 
prenosu tepla. AlfaCheck analyzuje výkon výmenníka počas 
jeho prevádzky, a tak zistí stupeň zanesenia. To vám umožní 
maximalizovať dobu prevádzky a optimálne plánovať odstávky.

Jasnou výhodou prediktívneho prístupu je možnosť plánovať 
údržbu na základe analýzy výkonnosti zariadenia. Pokiaľ 
poznáte skutočný vnútorný stav vašich doskových výmenníkov 
tepla, vy rozhodnete kedy a prečo ich odstaviť.

Analýza stavu vašich doskových výmenníkov tepla sa vyplatí. 
Vyhodnotením potenciálnych strát a nákladov na dodávku 
energie môžete vypočítať reálne úspory už aj s jedinou analýzou 
doskového výmenníka. A okrem toho si ušetríte kopu starostí 
s prípadnými neplánovanými prestojmi.

Rozoberateľné výmenníky
Chemické zloženie činidiel je limitované najmä odolnosťou
tesnenia voči pôsobeniu týchto činidiel. Tesnenia sú vyrobené 
z rôznych materiálov, každý z nich má odlišné vlastnosti, 
a teda aj rezistenciu voči použitým činidlám. Tým pádom nie je 
možné zovšeobecniť vhodnosť jednotlivých činidiel. 

Technické údaje

 Alfa Laval 
CIP 20  

 Alfa Laval 
CIP 40

 Alfa Laval 
CIP 75  

 Alfa Laval 
CIP 200  

 Alfa Laval 
CIP 200LTS  

 Alfa Laval 
CIP 400  

 Alfa Laval 
CIP 800  

 Alfa Laval 
CIP 800L  

 Alfa Laval 
CIP 1500  

 Alfa Laval 
CIP 1800L  

 Alfa Laval 
CIP 2800L  

 Alfa Laval 
CIP 3000  

Objem nádrže (l)  20  40  75  200  200  400   800   800  1500  1800   2800  3000

Max. prietok (m3/h)  2,4  2,1  10,5   40  40   40 

Napájanie – rôzne podľa typu (V)  230  230  230 až 480  400 až 500   380 až 420  400 až 500   400 až 500  380 až 480  400 až 500   380 až 480   380 až 480   400 až 500

Výtlačná výška (m)  8  15  

Príkon motoru čerpadlá (W)  170  400  

Celkový výkon ohrievača (kW) nemá nemá  6 (1 u typu 230 V)  6 (1 u typu 230 V)  38   12  12  12 / 24   48   24 / 48   48  48  

Max. provozná teplota (°C)  60  60   70   70   85  70  70   85  70  85  85  70  

Celková hmotnosť (kg)  8  15  105  115   135  125    145  300  610  900  600  745

Délka (mm)  500  730  990   1320  775 / 1035  1880  1320 1260   800 / 1000  1260/960 1260 / x*960  800 / 2x1000 

Šírka (mm)   250 520  500  500  475 / 475  900   500  2160  1200 / 1200 2160/960  2160 / x*960  1200 / 2x1200 

Výška (mm)   350  330  820   820  1345 / 1345  1088   820 1735  1500 / 2x1700 1735/1483 1735 / x*1483  1500 / 2x1700  

Počet hadíc (ks) 2 2  2   2   4   2   2   2  3 + 1  4   6   3 + 1 + 2  

Dĺžka hadíc (m)  2,6  2,6  4   4  4  4  4  4 6 / 1  4  4 6 / 1 / 2,5

Štandardné pripojenie ISO 228 

3⁄4” 

 ISO 228 

3⁄4” 

 ISO 7-1 (DIN 2999) 

11/2”  

 ISO 7-1 (DIN 2999) 

11/2”  
 DIN 11851/DN 40  

 DIN 11851/DIN 405 

DN 50  

 DIN 11851/DIN 405 

DN 50  
 DIN 11851/DN 65  

 DIN 11851/DIN 405 

DN 80 PN10  
 DIN 11851/DN 65   DIN 11851/DN 65  

 DIN 11851/DIN 405 

DN 80 PN10  

Sortiment Alfa Laval – čistenie zariadenia CIP pre inštalácie akejkoľvek veľkosti



CZ00015Sk 1301                                                                                             Alfa Laval si vyhradzuje právo na zmenu údajov bez predcházajúceho upozornenia.  

Kontakty
Aktuálne kontakty na fi rmu Alfa Laval, zoznam autorizovaných 
distribútorov a servisných partnerov získate na webových 
stránkach www.alfalaval.sk

Špecializované čistiace činidlá              
  

ALFACAUS
Silné zásadité činidlo pre odstraňovanie olejových, tukových, biologických usadenín
a zvyškov farieb z teplovýmenných plôch výmenníkov, ako aj ostatných povrchov systému.

Upozornenie: Nesmie byť použité na meďou spájkované výmenníky!

Obsah: 20 litrov činidla v plastovej nádobe.
Riedenie: 10 ~ 30 %
Čistiaca teplota: 50 ~ 70 °C

ALFAPHOS
Kyslé činidlo na bázi kyseliny fosforečnej s prísadami ďalších vhodných činidiel a inhibítorov, určené 
na odstraňovanie vápenných a anorganických usadenín, čiastočne aj usadenín na báze oxidov kovov. Činidlo 
je určené na čistenie teplovýmenných plôch výmenníkov. Pre použitie na iné materiály je nutné overiť, či činidlo 
nespôsobuje vo zvýšenej miere koróziu. 

Obsah: 20 litrov činidla v plastovej nádobe.
Riedenie: 5 ~ 25 %
Čistiaca teplota: 30 ~ 50 °C

ALFANEUTRA
Silné zásadité činidlo pre neutralizáciu zvyškov kyslých činidiel ako je AlfaPhos.

Obsah: 20 litrov činidla v plastovej nádobe.

ALPACON DEGREASER
Vysoko účinné univerzálne netoxické čistiace činidlo na strojné zariadenia, podlahy, povrchy, potrubie a ďalšie 
komponenty kontaminované olejom, tukom alebo voskom. Jeho aktívnou zložkou je látka BIOGEN ACTIVE®, 
biologická  zmes vyrobená z obnoviteľných zdrojov. Pri CIP čistení doskových výmenníkov tepla, separátorov 
palív alebo separátorov mazacieho oleja je možné použiť ALPACON DEGREASER taktiež na prevenciu penenia. 
Stačí ho pridať do roztoku spolu s činidlom ALPACON MULTICIP alebo ALPACON DESCALANT. Možné použiť 
ako na manuálne čistenie, tak pre CIP.

Obsah: nádoby s obsahom 25 až 1000 litrů
Riedenie: 5 ~ 25 %, možné použiť aj v nezriedenej forme.
Čistiaca teplota: 20 ~ 60 °C

ALPACON DESCALANT 
Vysoko účinné netoxické čistiace činidlo na vodnej báze určené na odstránenie usadenín, magnetitu, humusu, 
mušlí, kôrovcov, vápenca, hrdze a ďalších nánosov z vodných systémov, akými sú  potrubie, doskové výmenníky 
tepla a vysokorýchlostné odstredivé separátory. Aktívnou zložkou tohto činidla je látka BIOGEN ACTIVE®, 
biologická zmes vyrobená z obnoviteľných zdrojov. Možné použiť ako pre manuálne čistenie, tak pre CIP.

Obsah: nádoby s obsahom 25 až 1000 litrů
Riedenie: 15 % 
Čistiaca teplota: 50 ~ 70 °C

ALFA P SCALE
Práškový variant ALFAPHOS

Balenie: 1 kg
Riedenie: 1 kg do 20 l vody
Čistiaca teplota: 30 ~ 40 °C

ALFA P NEUTRA
Práškový variant ALFANEUTRA

Balenie: 0,3 kg
Riedenie: 0,3 kg do 20 l roztoku


