
Vysoká účinnost i v náročných podmínkách

Svařované výměníky tepla Compabloc od Alfa Laval
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• Maximální spolehlivost – omezení vašich rizik,

• úspora energie,

• snížení nákladů na údržbu,

• zvýšení výrobní kapacity,

• snížení investičních nákladů.

odborné znalosti. V úzké spolupráci se 
svými zákazníky nabízí výjimečné 
výrobky a široké know-how. Naši 
vysoce kvalifikovaní technici vám budou 
asistovat při každém kroku - od výběru 
výrobku, přes návrh, uvedení  
do provozu až po průběžnou 
optimalizaci provozu a údržbu.

Naše globální servisní organizace 
zastřešuje celosvětovou síť servisních 
techniků, servisních center a skladů 
náhradních dílů. Vytváří tak unikátní 
zázemí pro poskytování individuálních 
servisních služeb na místních trzích  
a silné partnerství s našimi zákazníky.

Jsou to právě bohaté zkušenosti 
společnosti Alfa Laval, které prospějí 
vašemu podnikání. Jako odborníci  
na technologii přenosu tepla známe 
vaše průmyslové odvětví dokonale,  
a proto máme dostatek technických 
znalostí, abychom nalezli řešení zvyšující 
ziskovost a spolehlivost vaší výroby.

Odborné znalosti, na které se můžete 
vždy spolehnout.

Výkonnost i v náročných podmínkách
Svařovaný výměník tepla Compabloc od Alfa Laval je osvědčený výrobek pověstný svou 
spolehlivostí a účinností. Více než 25 tisíc těchto výměníků plní náročné úkoly ve výrobních 
závodech po celém světě. Výměníky Compabloc byly vyvinuty speciálně pro práci  
s agresivními médii při vysokých teplotách a tlacích a jsou proto vhodné pro široké spektrum 
použití.
     Jsou ideální volbou pro použití jako vařáky, kondenzátory nebo jako výměníky tepla  
v aplikacích typu kapalina-kapalina v chemických a petrochemických závodech nebo rafinériích.

Maximální spolehlivost, maximální 
výkon
Výměník Compabloc kombinuje 
odolnost trubkového výměníku vůči 
teplotám a tlakům s vynikající 
tepelnou účinností tradičního deskového 
výměníku tepla.

V závislosti na použití může být výměník 
Compabloc až 5krát účinnější než 
srovnatelný trubkový výměník a přitom 
je spolehlivější. Nároky na údržbu jsou 
minimální, a proto ji lze provádět rychleji. 
S výměníkem Compabloc snížíte 
provozní i investiční náklady a zvýšíte 
kapacitu výroby.

Provedení na míru, protože každá 
výroba má svá specifika 
Každý výrobní závod je jedinečný,  
a proto je každý výměník Compabloc 
konfigurován tak, aby splňoval konkrétní 
podmínky, v nichž bude pracovat. 
Výsledkem je optimální výkon  
a minimální prostoje.

Společnost Alfa Laval má díky své 
dlouholeté zkušenosti bezkonkurenční 
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Výměník Compabloc je dostupný v širokém spektru 
velikostí a vyrábí se na míru podle konkrétních 
provozních a instalačních podmínek. Desky mohou být 
vyrobeny v podstatě z jakéhokoliv materiálu, který lze 
lisovat a svařovat.

PŘÍKLAD Z PRAXE

Kondenzátory Compabloc – přínos  
pro společnost Shell
Poté, co v rafinérii Shell Sarnia v Kanadě nahradili stávající 
trubkové kondenzátory osmi kondenzátory Compabloc, 
začali rekuperovat o 13,5 MW více tepla. A protože  
desky dodaných výměníků Compabloc byly vyrobeny  
ze slitiny Hastelloy C276, přestaly rovněž všechny předchozí 
problémy s korozí.

Můžete si ověřit, že to funguje

Lidé volí výměníky Compabloc od Alfa Laval z jednoho prostého 
důvodu - protože fungují. Naše osvědčená výrobní a technická 
řešení přinášejí vysokou spolehlivost a dlouhou provozní životnost. 
Na základě zkušeností z provozu víme, že instalované výměníky 
Compabloc jsou schopné poskytovat špičkový výkon po celá 
desetiletí.

Snižte spotřebu energie a emise CO2

Vysoká tepelná účinnost výměníků Compabloc použitých k rekuperaci 
tepla vede k nižší spotřebě paliva ve zdroji a nižším emisím CO2. 

 
Nižší náklady na údržbu a zvýšení výkonnosti

Výměník Compabloc se vyznačuje minimálním zanášením, takže 
intervaly čištění mohou být podstatně delší, než u tradičních 
trubkových výměníků. Jde o jediný svařovaný výměník tepla,  
u kterého mohou být všechny kanály (ať už na teplé nebo studené 
straně) kompletně vyčištěny tlakovou vodou, což vrátí výkon zpět  
na 100 %.

Zvýšení kapacity výroby a snížení nákladů na instalaci

Potíže s ohřevem nebo chlazením lze často vyřešit účinnějšími 
výměníky tepla. Kompaktní velikost výměníku Compabloc vám 
umožní dosáhnout buď většího výkonu na stejné ploše, nebo uvolnit 
místo pro jiná zařízení. Znamená to také nižší pořizovací náklady  
a nižší náklady na instalaci.

Návratnost v řádu měsíců

Vysoká energetická účinnost v kombinaci s nízkými náklady  
na instalaci a údržbu. To jsou přednosti, díky kterým výměníky tepla 
Compabloc nabízejí mnohem kratší doby návratnosti, než např. 
trubkové výměníky anebo jiné typy kompaktních výměníků. Investice 
se často vrátí během několika měsíců.

Přínosy, na které  
se můžete 
spolehnout
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Optimalizace procesu
Díky své unikátní konstrukci jsou výměníky Compabloc 
schopné se přizpůsobit jakýmkoliv požadavkům procesu,  
a proto přinášejí neomezené možnosti jeho optimalizace. 
Compabloc může být navržen v jednochodém nebo 
vícechodém uspořádání. .... Jako kondenzátor, vařák nebo 
pro aplikace kapalina-kapalina bez křížení teplot. Křížení 
teplot lze naproti tomu plně využít u jednochodé aplikace. The 
Compabloc can be designed with both single-pass or multi-
pass configurations. For condensation, reboiling and liquid-
to-liquid duties without temperature cross, the single-pass 
configuration is suitable with its total cross-flow. The large  

Dvě křížící-se média protékající v kanálcích střídavě svařených 

desek 

cross flow area and short flow path fit low-pressure conden-
sing duties and allow very low pressure drops. A multi-pass 
configuration is suitable for duties with temperature cross and 
close temperature approaches.

The design concept allows a different number of passes on 
the two circuits thereby enabling large differences in flow 
rates between the hot side and the cold side. The baffling can 
easily be re-arranged to suit a new duty should the flow rates 
or temperatures change.  Close temperature approaches 
down to 3ºC (5.4ºF) can be achieved.

Compabloc lze instalovat buď vertikálně, nebo horizontálně. 
Vertikální umístění se využívá pro běžné aplikace kapalina-
kapalina, kondenzaci, podchlazování a chlazení plynů. 
Horizontální většinou pro použití na kondenzaci, vaření,  
nebo v aplikacích kapalina-kapalina s omezenou výškou. 
 
V současné době jsou k dispozici výměníky se 7 druhy desek 
a teplosměnnou plochou od 0,7 do 840 m2 na jednu jednotku. 
U každého typu lze stanovit počet desek tak, aby co nejvíce 
vyhovoval daným provozním podmínkám.

Speciální aplikace 
 
Výměníky Compabloc jsou dostupné také v provedení 
pro speciální aplikace, např. jako dvouokruhové kondenzátory 
pro dvě chladicí média. 

Boční 
panel

Horní  
víko

Stojina

Podstavec

Těsnění

Přepážka

Svazek  
desek

Spodní  
víko

Součásti výměníku Compabloc

Compabloc v uspořádání pro pro dvě chladicí média

Jádrem každého výměníku Compabloc 
je sada teplosměnných desek se 
zvlněným povrchem vyrobených  
z nerezové oceli nebo jiných materiálů 
odolných vůči korozi. Desky jsou 
vzájemně svařeny laserem tak,  
aby tvořily systém kanálků.

Díky celosvařovanému provedení 
výměník nemá žádná těsnění mezi 
deskami. Střídavě svařené teplosměnné 
desky tvoří systém kanálků, ve kterých 
dvě média proudí odděleně, každé 
z jedné strany desky. Zvlněný profil 
desek zajišťuje vysokou turbulenci 
proudění a tím přispívá k maximální 
účinnosti prostupu tepla a minimalizuje 

• Vynikající přenos tepla a minimální zanášení,

• asymetrické průtoky,

• křížení teplot v jedné jednotce,

• možnost kompletního vyčištění mechanickou cestou,

• laserem svařované desky,

• bez problémů s korozí.

Šampion mezi výměníky tepla
zanášení. Výměník Compabloc oproti 
trubkovým výměníkům pracuje  
s teplosměnnou plochou menší  
o 50 až 80 %. Turbulentní proudění 
rovněž zajišťuje vysoké tečné napětí  
na teplosměnné desce a tím značné 
omezení rizika zanesení výměníku.

Ideální směr průtoku pro špičkový 
výkon 
Výměník Compabloc lze pomocí 
přepážek konfigurovat buď jako 
jednodnochodý, nebo vícechodý. Počet 
chodů na teplé a studené straně lze volit 
nezávisle, což umožňuje optimalizovat 
přenos tepla i tehdy, když se hodnoty 
průtoku na obou stranách výrazně liší.

Proudění je směrováno pomocí přepážek. Počet 
chodů na teplé a studené straně lze volit individuálně, 
aby se maximalizoval přenos tepla a omezilo 
zanášení.

Přepážky jsou konstruovány tak,  
aby odolaly plnému vakuu. V případě, 
že se v budoucnu změní provozní 
podmínky, lze je přestavět.
 
Proudění ve výměníku Compabloc má 
celkově protiproudý charakter. Každý 
výměník může pracovat v rámci 
programu křížení teplot s přiblížením  
až 3 °C, pro co možná nejvyšší 
rekuperaci energie. 

Instalace tam, kde je třeba
Kompaktní rozměry a nízká hmotnost 
umožňují nainstalovat výměníky 
Compabloc takřka všude. Lze je umístit 
například na hlavy destilačních kolon 
nebo zavěsit na nosné konstrukce.
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Výstup

True counter-current flow, heat recovery possible!

VstupBlízké 
přiblížení 
teplot

T2

T1{

Výstup

Vstup

Křížení 
teplot

T2

T1

Výměník Compabloc v závislosti  
na konkrétním úkolu a dostupném místě 
nainstalujete svisle, vodorovně nebo ho 
zavěsíte. S instalací vám technici  
Alfa Laval rádi pomohou.
 
Oproti tradičním technologiím potřebují 
výměníky Compabloc mnohem menší 
servisní plochu. Za účelem provedení 
servisu je zajištěn snadný přístup  
ke všem svarům a kanálům. Stačí 
sejmout boční panely.

Odolné zařízení pro náročné procesy
Celosvařovaná konstrukce umožňuje, 
aby výměníky Compabloc snadno  
a spolehlivě pracovaly s agresivními 
médii při vysokých tlacích a teplotách.

Unikátní způsob lícování desek eliminuje 
mrtvé zóny, v nichž by se mohly 
hromadit usazeniny nečistot, které by 

nešly vyčistit. Ve výměníku nejsou  
ani štěrbiny, které po ucpání mohou 
působit jako iniciátor koroze.

Laserem svařované desky pro větší 
spolehlivost
Ve srovnání s tradičním obloukovým 
svařováním v ochranné atmosféře, 
vytváří svařování laserem tenčí  
a přesnější svary, které jsou odolnější 
vůči únavě a tlakovým rázům.

Spoje mezi deskami jsou svařeny  
na tupo, čímž je omezeno nebezpečí 
vzniku koroze ve štěrbinách, jinak běžný 
jev u svařovaných tepelných výměníků. 
Konstrukce s tupými svary rovněž 
omezuje jejich namáhání tepelným 
rozpínáním. U výměníku Compabloc 
jsou všechny svary kompletně 
přístupné. Výsledkem je jednotka,  
která je méně náchylná k namáhání, 

únavě materiálu a korozi ve štěrbinách. 
Výměník vykazuje vysokou odolnost, má 
delší životnost a je spolehlivější i v těch 
nejnáročnějších podmínkách.

Řešení koroze
Vzhledem k malé teplosměnné ploše je 
ekonomicky výhodné na desky 
výměníků použít materiály s vysokou 
odolností vůči korozi. To vede k vyšší 
spolehlivosti, menšímu počtu 
neplánovaných odstávek, kontrol  
a rovněž omezení prostojů kvůli údržbě.

Desky výměníků Compabloc mohou být 
vyrobeny v podstatě z jakéhokoliv 
materiálu, který lze lisovat a svařovat, 
například: AISI 304L, slitina C22,  
AISI 316L, slitina C276, slitina B-2, titan, 
tantal, titan-palladium, Incoloy 825,  
254 SMO, Hastelloy C2000, 904L 
(UB6).

Díky vynikající účinnosti přenosu tepla je 
Compabloc mnohem menší a lehčí než 
srovnatelný trubkový výměník tepla. Požadovaný 
servisní prostor je minimální, protože není nutné 
vytahovat žádné svazky trubek.

U výměníku Compabloc vám protiproud umožní křížení teplot v rámci jedné jednotky.  
Teploty lze přiblížit až na rozdíl 3 °C.

PŘÍKLAD Z PRAXE

Výměník Compabloc pomáhá ruské společnosti Sayanchimplast  
k velkým úsporám
Ve společnosti Sayanchimplast chtěli zvýšit účinnost svého závodu na výrobu vinylchloridového 
monomeru zpětným využitím tepla z procesní páry ve vařáku. Záměr se téměř nezdařil, když se 
prvně instalovaný trubkový výměník opakovaně ucpával. Nové řešení s výměníkem Compabloc 
s nízkou mírou zanášení bylo úspěšnější a nakonec přineslo roční úspory nákladů za páru  
ve výši 240 000 eur. Společnost se tak díky řešení od Alfa Laval nepotýká s usazeninami dehtu 
a může se těšit z vynikající tepelné účinnosti a naprosté spolehlivosti.
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KondenzátorKapalina-kapalina

Výměník Compabloc má oproti trubkovému výměníku vyšší 
účinnost (3krát až 5krát), a proto je ideálně vhodný  
pro aplikace typu kapalina-kapalina (ohřívač, chladič nebo 
rekuperační výměník). Vzhledem k tomu, že zvládne křížení 
teplot v jedné jednotce a teploty je možné přiblížit až  
na rozdíl 3 °C, nabízí Compabloc vynikající možnosti  
v oblasti energetických úspor.

Compabloc díky své pružné konfiguraci snadno zvládá 
asymetrické průtoky. Vzhledem k nízké hmotnosti a možnosti 
osadit výměník vodorovně nebo svisle, je vlastní instalace 
jednoduchá a nenáročná.

Výhody
• Křížení teplot v rámci jedné jednotky,

• blízké přiblížení teplot, až 3 °C,

• zvládá asymetrické průtoky,

• energetické úspory díky vysoké rekuperaci tepla,

• kompaktní rozměry,

• flexibilní instalace,

• minimální zanášení,

• snadný přístup ke všem svarům a kanálům.

Vysoká turbulence, krátká dráha toku a velká teplosměnná plocha 
pro křížení médií umožňují nízkou tlakovou ztrátu a vysokou 
účinnost. Compabloc je proto ideální pro kondenzaci. 

Vysoké turbulence maximalizují chlazení par a brání hromadění 
nánosů, výměník Compabloc je proto nejlepší volbou z hlediska 
dlouhodobé účinnosti a stálé výkonnosti. Ve srovnání s tradičními 
výměníky tak Compabloc plní kondenzační funkci 2krát až 4krát 
účinněji. Pára do jednotky vstupuje shora a při průchodu svazkem 
desek na ochlazovaných deskách kondenzuje. Kondenzát pak 
odtéká spodem jednotky. Jestliže pára obsahuje nezkondezovatelné 
plyny, může být Compabloc dodán v uspořádání se dvěma chody 
na kondenzační straně. Plyn a kapalina budou odděleny uvnitř 
výměníku a další separátor již není potřeba. Hlavní kondenzace 
probíhá v prvním chodu. Ve druhém chodu pak dochází  
k podchlazování plynů, které nekondenzují.

Výhody
• Nízká tlaková ztráta a účinné chlazení,

• řešení na míru pro každou konkrétní funkci (úplná nebo částečná  
   kondenzace, podchlazování inertních plynů a/nebo kondenzátu),

• minimální zanášení chladicí vody,

• umožňuje odlučování plynů a kapaliny přímo ve výměníku  
   Compabloc.

Výměník Compabloc je univerzální, odolný a mimořádně spolehlivý. Vynikajícím způsobem zvládá 
rozsáhlé spektrum náročných procesních úkolů. Díky flexibilnímu uspořádání chodů a vynikající účinnosti 
přenosu tepla je Compabloc ideální pro náročné aplikace typu kapalina-kapalina s náročnými médii  
a různými průtoky na obou stranách. Zároveň je vhodný pro použití jako kondenzátor nebo vařák.

Ohřívání/chlazení typu kapalina-kapalina 
rychle a výkonně Kondenzace beze ztrát

Dokonalý procesní výměník tepla

Pára Nezkondenzovatelné 
plyny

KondenzátDvouchodý procesní 
kondenzátor se 

separací plyn/kapalina
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Vařák

Vysoká tepelná účinnost, kompaktní rozměry, nízká statická 
výška systému, minimální zanášení a snadné čištění. Díky tomu 
všemu je výměník Compabloc ideálním vařákem. Lze jej použít 
jako termosifonový vařák nebo vařák s nuceným oběhem. 
S výměníkem Compabloc lze snadno zvýšit výkon vašeho 
stávajícího vařáku, protože oproti tradičnímu tepelnému 
výměníku stejné velikosti disponuje až dvojnásobnou kapacitou.

Kompaktní rozměry výměníku Compabloc mají vliv i na zádržný 
objem, který je oproti tradičním tepelným výměníkům velmi malý. 
To urychluje spuštění procesu a snižuje náklady na danou 
procesní kapalinu.

Výhody
• Vysoká účinnost,

• minimální zanášení,

• snadné čištění,

• nízký zádržný objem – rychlé spuštění procesu a nižší 
   investiční náklady,

• nízká statická výška systému.

Návrhová teplota 400 °C, minimum -100°C 

Návrhový přetlak z plného vakua až do 42 bar

Maximální teplosměnná plocha 840 m2 

Maximální průtok kapaliny 
jedním výměníkem 6,000 m3/h 

Nejbližší možné přiblížení teplot 3 °C 

Funkce rekuperace tepla, chlazení, 
ohřívání, kondenzace, částečná 
kondenzace, odpařování, 
chlazení plynů

Použití práce s jakýmkoliv korozivním 
médiem

Skvělé výsledky ve funkci vařáku

Kondenzátor

Tepelný výměník 
kapalina-kapalina

Výměníky Compabloc jsou ideální volbou pro použití 
ve funkci vařáku, kondenzátoru a tepelného výměníku 
kapalina-kapalina.

Kapalina

Směs 
pára/voda

K
ol

on
a

Vařák

Základní údaje



8  Alfa Laval – svařované výměníky tepla Compabloc

Nabízíme vám to nejlepší
Zařízení Alfa Laval se vyznačují 
vynikající spolehlivostí a účinností. 
Proto jsou schopná pracovat  
i v těch nejnáročnějších 
průmyslových odvětvích.

Alfa Laval má v oblasti 
svařovaných tepelných výměníků 
bezkonkurenční odborné znalosti. 
Průmyslovým společnostem  
po celém světě totiž pomáháme 
přecházet na moderní technologie 

Výměníky tepla Compabloc od Alfa Laval nabízí 
cestu k efektivní rekuperaci energie, lepšímu 
ohřevu, chlazení, kondenzaci a odpařování  
v mnoha různých petrochemických oblastech. 
Výměníky Compabloc jsou nainstalovány  
v závodech na výrobu etylenu, aromátů nebo 
izokyanátů a používají se i v mnoha dalších 
výrobních procesech. V průmyslových 
podnicích po celém světě každý den zajišťují 
vyšší ziskovost, nižší náklady a nižší emise.

Zanášení je v petrochemickém průmyslu 
překážkou, kterou výměníky Compabloc 
odstraňují. Vysoce turbulentní proudění 
minimalizuje usazování a odstávky za účelem 
provedení údržby. Pokud přesto dojde  
k narušení výroby, lze výměníky Compabloc 
snadno vyčistit. Váš závod pak bude  
v nejkratším možném čase znovu pracovat  
na 100 %.

nainstalovala dva výměníky tepla Compabloc 
z nerezové ocele, přizpůsobené na míru jejich 
procesu. Menší velikost výměníků Compabloc 
umožnila snadnou montáž na určené místo.

Následně byl zaznamenán dramatický pokles 
zanášení a výskytu koroze oproti původnímu 
řešení s trubkovými výměníky. Jednotky nebylo 
potřeba čistit ani v průběhu dalších pěti let.

tepelných výměníků a zvyšovat 
jejich ziskovost již více než  
25 let! Můžete se spolehnout,  
že naše odolná zařízení vykonají i ty 
nejnáročnější úkoly. 

Naši zkušení technici přizpůsobí 
váš výměník Compabloc přesně 
podle vašich požadavků a budou 
vám asistovat při každém kroku. 
Zajistíme, abyste získali prvotřídní 
výkon i v případě náročných 

aplikací, jako je odpařování nebo 
kondenzace. Vzhledem k naší 
dlouholeté působnosti totiž máme 
zkušenosti z většiny aplikací 
průmyslové výroby.

Naše servisní oddělení vám 
pomůže s uvedením do provozu, 
údržbou a případnými opravami.

Výměníky Compabloc jsou pružné, kompaktní 
a výkonné. Alfa Laval je může upravit tak,  
aby vyhověly jakémukoliv účelu s nárokem  
na vysoký výkon. Díky vysoké tepelné 
účinnosti je výměník Compabloc ideální volbou 
pro rekuperaci tepla a může významně snížit 
vaše energetické náklady.

Více než 12 000 výměníků Compabloc  
s vynikajícími výsledky slouží v nepřetržitém 
provozu našim zákazníkům v petrochemickém 
průmyslu. Mohou se na ně spolehnout, dnes  
i v budoucnu.

Jak brazilský závod na výrobu etylenu  
za své peníze získal daleko více
Přední brazilská petrochemická společnost 
Braskem požádala techniky Alfa Laval  
o spolehlivé a kompaktní řešení pro chlazení 
quenčové vody v závodě na výrobu etylenu, 
kterou měla v plánu rekonstruovat. Nakonec 
však získala více, než očekávala. Společnost 

Petrochemický průmysl

PŘÍKLAD Z PRAXE

Výrazné zlepšení rekuperace tepla v petrochemickém závodu v Asii
Výměníky tepla Compabloc umožnily petrochemické společnosti v Asii zvýšit kapacitu 
výroby benzenu a toluenu a zároveň zvýšily možnosti rekuperace tepla.

Výměníky Compabloc nabízejí vysoce konkurenceschopné investiční a instalační 
náklady, větší výkon a menší zastavěnou plochu, než původní instalace. Mají také 
delší servisní intervaly a jsou snadno přístupné za účelem provedení údržby. Vaší volbu 
rovněž usnadní jejich vysoká schopnost rekuperace tepla.
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Energetické úspory    2 100 kW

Úspory paliva za rok    2 028 tun zemního plynu

Úspory na nákladech za palivo za rok  446 000 USD 
Snížení emisí CO2 za rok    5 280 tun

Úspory ze snížení emisí CO2 za rok   104 000 USD

Roční úspora nákladů    550 000 USD

Výměníky tepla Alfa Laval jsou konstruovány 
tak, aby pracovaly zcela spolehlivě i v těch 
nejnáročnějších podmínkách. Více než 1 500 
tepelných výměníků Compabloc pracuje  
v ropných rafinériích na celém světě ve všech 
zásadních procesech: předehřívání ropy  
v atmosférických destilačních kolonách, 
vakuová destilace, hydrokrakovací zařízení, 
jednotky fluidního krakování, odsolovací 
zařízení, aminy a mnohé další.

Výměníky Compabloc se používají v řadě 
výrobních procesů chemického průmyslu, 
například při výrobě koksárenského plynu nebo 
hnojiv. Právě zde způsobují vysoce agresivní 
média a vysoké teploty korozi a nákladné 
neplánované odstávky. Více než 50 výrobních 
závodů nainstalovalo v posledních několika 
letech výměníky tepla Compabloc od Alfa Laval. 
Používají je jako ohřívače, chladiče, 
kondenzátory, výparníky a vařáky a přitom se 
těší z výrazných úspor.

Výměník Compabloc je vysoce odolný vůči 
korozi a je konstruován tak, aby minimalizoval 
zanášení. Neplánované odstávky učiní minulostí 
a sníží náklady na údržbu. Jeho protiproudé 
uspořádání médií umožňuje pracovat  
s přiblížením teplot až na 3 °C, což je známkou 
vynikající tepelné účinnosti.

Provozuschopnost přináší v ropných 
rafinériích zisk, a proto je klíčová spolehlivost. 
Zařízení musí být odolná, robustní a vysoce 
rezistentní vůči korozi.

Výměníky tepla Compabloc zajistí, navzdory 
agresivním médiím a vysokému riziku 
zanášení, aby vaše rafinérie pracovala 
optimálním způsobem bez neplánovaných 
odstávek.

Výměníky Compabloc zvyšují výkon  
a eliminují korozi v brazilské ropné rafinérii 
Ropná rafinérie společnosti Petrobras  
v Replanu nahradila v roce 2002 část svých 
trubkových kondenzátorů kompaktními 
deskovými výměníky tepla Compabloc.

Přechod na jinou technologii byl vyvolán 
problémy s korozí v trubkových 
kondenzátorech na stripovací koloně kyselé 
vody. Navíc bylo potřeba zvýšit tepelný výkon 
kondenzátorů v jednotce fluidního krakování.

Prostřednictvím výměny byly odstraněny 
veškeré problémy s korozí v kondenzátoru  
na stripovací koloně kyselé vody. Pokud jde  
o jednotku fluidního krakování, nové 
kondenzátory na mnohem menším prostoru 
zvýšily teplosměnnou kapacitu o 20 %.  
Lepší chlazení pak umožnilo snížit zatížení 
kompresorů uhlovodíky.

V dnešní době Petrobras používá ve svých 
rafinériích po celé Brazílii více než  
60 tepelných výměníků Compabloc.

Jeho kompaktní rozměry dále znamenají nižší 
investiční a instalační náklady, menší plochu 
potřebnou pro instalaci a značné energetické 
úspory. Celkově vzato jde o technologii,  
na kterou se můžete spolehnout. 

Energetické úspory ve slovenském 
závodě vyrábějícím dusičnan amonný 
Když ve slovenském výrobním závodě 
budovali svou odpařovací stanici, hledali 
robustní zařízení, které by nabídlo maximální 
tepelnou účinnost a garantovalo nízkou 
spotřebu energie. 

Nakonec zvolili řešení se dvěma výměníky 
Compabloc, které plní úlohu rekuperačních 
výměníků před druhým stupněm odparky. 
Zařízení bez problémů pracuje s agresivními 
médii a zvýšený předehřev příchozího 
dusičnanu amonného uspoří 5 MW energie 

Rafinérie

Chemický průmysl

(ušetřená pára předehřevu). Kromě nižší 
spotřeby páry zabírají výměníky Compabloc 
méně prostoru, než kolik by potřebovaly 
trubkové výměníky.

Materiály odolné proti korozi jsou nákladné  
a kompaktní velikost proto ve srovnání  
s objemným trubkovým výměníkem vedla  
k nižším pořizovacím nákladům na zařízení. 

Poznámka: Cena zemního plynu: 220 USD/tunu. Teplo ze spalování zemního plynu: 48 MJ/kg. Náklady na emise CO2: 20 USD/tunu.  
Emise CO2: 2,6 tuny na tunu zemního plynu. Doba provozu během roku: 350 dnů. Účinnost kotle: 65 %.
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Předností výměníků Compabloc je rychlá a nekomplikovaná údržba. Ve většině případů se veškerý 
servis těchto výměníků provádí bez nutnosti jejich demontáže a přemístění. Jestliže potřebujete 
zkontrolovat, vyčistit nebo opravit jednotku, stačí otevřít boční panely a získáte přístup ke všem 
svarům a kanálům.

S pořízením výměníku Compabloc 
získáváte také přístup k prvotřídním 
servisním službám. Alfa Laval disponuje 
mezinárodním týmem zkušených 
servisních techniků a odborníků  
na svařování, kteří vám zajistí veškerou 
potřebnou podporu.

Servisní centra
Celosvětová síť servisních center  
Alfa Laval je připravena kdykoliv pomoci. 
Naši vysoce kvalifikovaní servisní technici 
jsou schopni vrátit jakékoliv poškozené 
zařízení do plného provozu v nejkratším 
možném čase. Servisní centra také nabízejí 
službu kompletní kontroly výměníků 
Compabloc, která obsahuje důkladnou 
kontrolu, vyčištění a v případě potřeby také 
opravu.

Jsme tu proto, abychom vám pomohli
V případě, že budete potřebovat pomoc, 
jsou naši servisní technici připraveni 
provést čištění či opravy v místě provozu 
tak, aby byla vaše výroba obnovena  
v nejkratším možném čase. Alfa Laval 
vám může asistovat také během uvedení 
výměníku do provozu a zajistit jeho 
bezproblémové spuštění. Současně může 
provést i školení obsluhy a personálu 
údržby. Naši školitelé mají odborné  
i praktické zkušenosti s provozem  
a údržbou těchto zařízení a rádi vám 
poradí, jak využívat jejich výkon  
a spolehlivost na maximum.

Snadná a účinná údržba

Minimální zanášení a snadné čištění
Každý výměník Compabloc šijeme  
na míru jeho provozním podmínkám  
a optimalizací turbulencí zajišťujeme 
minimální zanášení. Naše hluboké znalosti 
výrobních procesů a dlouhodobé 
zkušenosti jsou zárukou nejvyššího 
možného výkonu a minimálních nákladů 
na údržbu.
 
Kanály ve výměníku Compabloc lze 
kompletně vyčistit buď mechanicky 
tlakovou vodou, nebo s použitím zařízení 
Alfa Laval na chemické čištění v místě 
instalace. Jedna z těchto metod obvykle 
stačí k tomu, abyste výkon výměníku 

Compabloc vrátili zpět na 100% úroveň. 
U všech ostatních druhů kompaktních 
výměníků přitom kvůli tzv. mrtvým zónám 
(úzké štěrbiny ukončení kanálů výměníku) 
není návrat na 100% výkon možný.

Všechny výrobní podniky se dříve nebo 
později začnou potýkat s neplánovanými 
odstávkami. Použití výměníků 
Compabloc, které se snadno čistí, přináší 
možnost rychlé obnovy výroby s plnou 
kapacitou. Analýzou vzorků nánosů vám 
můžeme doporučit optimální volbu činidel, 
jejich koncentrací a teploty pro chemické 
čištění. 

Servis ve středu zájmu
Když si vyberete zařízení od Alfa Laval, 
zvolíte spolehlivost, optimální výkon  
a provozuschopnost. Toto zařízení bude 
po celou dobu své životnosti přispívat 
k naprostému klidu vaší duše.

Stále k dipsozici
Když provozuschopnost přináší peníze, 
má spolehlivost zařízení a dostupnost 
servisních služeb zásadní roli. Můžete se 
spolehnout, že bude-li třeba, Alfa Laval 
vám včas pomůže. Ať už se jedná  
o rychlý servisní zásah našich 
kvalifikovaných techniků, dodávky 
náhradních dílů nebo specializované 
služby některého z našich servisních 
center. 
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Snadná a účinná údržba

PŘÍKLAD Z PRAXE

Výměník Compabloc šetří náklady na údržbu
Koksárna Kakogawa v Japonsku nahradila čtyři trubkové 
výměníky čtyřmi jednotkami Compabloc. Snížila tím 
jak investiční náklady, tak náklady na údržbu. Trubkové 
výměníky vyžadovaly čištění dvakrát ročně. Výměníky 
Compabloc přitom i dva roky po instalaci nevyžadovaly 
žádný servis a pracovaly bez jakýchkoliv problémů.



Alfa Laval ve zkratce

Alfa Laval je významným světovým 
dodavatelem zařízení jako jsou zejména 
výměníky tepla, výměníkové stanice, 
vzduchové chladiče, separátory, 
dekantační odstředivky, membránová 
filtrace, čerpadla, ventily, vybavení 
nádrží a filtry. Naše zařízení, systémy 
a služby optimalizují výkonnost 
technologických procesů našich 
zákazníků. 

Pomáháme ohřívat, chladit, separovat  
a dopravovat látky, jakými jsou např. 
olej, voda, chemikálie, nápoje, potraviny, 
škrob a farmaceutické výrobky. 

Naše celosvětová organizace úzce 
spolupracuje se zákazníky v téměř  
100 zemích světa. Pomáhá jim být vždy 
o krok napřed.

Kontakty

Aktuální kontakty společnosti Alfa Laval 
a seznam autorizovaných distributorů  
a servisních partnerů získáte  
na webových stránkách  
www.alfalaval.cz
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