
Celosvařovařované deskové výměníky tepla

Compabloc

Compabloc je řada kompaktních celosvařovaných 
deskových výměníků tepla určených pro celou škálu 
průmyslových aplikací. V současné době lze výměníky 
Compabloc označit za nejúčinnější, ekonomické, kompaktní 
a vysoce praktické řešení přenosu tepla. Za svou déle 
než 20-letou “kariéru” v různých oblastech průmyslu tyto 
výměníky dokázaly, že v délce životnosti a úspornosti 
provozu jsou nepřekonatelné.

Konstrukce
Výměníky Compabloc byly navrženy s důrazem  
na výkonnost, kompaktnost a provozuschopnost.  
 
Jádro výměníku tvoří svazek zvlněných teplosměnných 
desek lisovaných z nerezové oceli 316L nebo z jiného vysoce 
kvalitního materiálu. Desky jsou vzájemně svařeny laserem  
(u typu CP30 a vyšších) a tvoří kompaktní jádro,  
které zpevňují 4 rohové stojiny. Výměník je dále opatřen 
horním a spodním víkem a čtyřmi bočními panely  
s připojovacími hrdly (viz obrázek na další straně). Tyto 
součásti jsou navzájem spojené šrouby, jež umožňují rychlé 
rozebrání pro snadný přístup ke svazku desek za účelem 
jeho kontroly, údržby nebo vyčištění.

Výměník může být navržen v jednochodém  
nebo vícechodém uspořádání a stejnoproudém  
nebo protiproudém zapojení pro dvoufázové aplikace  
nebo aplikace kapalina-kapalina.

Princip funkce
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 zanášení. Média v jednotlivých chodech 
proudí vůči sobě křížovým tokem. Vícechodé jednotky 
vytvářejí křížový protiproudý tok (viz obrázek na další straně). 
V případě požadavku může být jednotka navržena také jako 
souproudá. 

Uspořádání výměníku lze měnit pomocí seříditelných  
a odnímatelných přepážek usměrňujících průtok kapalin mezi 
svazkem desek a panely.

Díky možnosti přizpůsobit uspořádání tahů jsou výměníky 
Compabloc zvláště vhodné pro použití v aplikacích  
kapalina-kapalina s různými rychlostmi proudění,  
pro dvoufázovou kondenzaci nebo jako vařáky.

Možnosti provedení
Desky výměníků Compabloc lze vyrobit z velké škály 
lisovatelných materiálů jako např.: 

• 316L SST
• 254 SMO
• Titan
• Alloy C-276
• 904L SST (UB6)
• Alloy B-2
• Alloy C-22
• Incoloy 825
• Inconel 600
• Tantal

Panely jsou dodávány ve standardním provedení nebo  
s obložením ze stjeného materiálu jako svazek desek.  
Pro každou stranu lze zvolit hrdla s různými průměry.



Optimalizace procesu
Díky své unikátní konstrukci jsou výměníky Compabloc 
schopné se přizpůsobit jakýmkoliv požadavkům procesu,  
a proto přinášejí neomezené možnosti jeho optimalizace.

Výměníky tepla Compabloc mohou být navrženy  
s jednochodým nebo vícechodým uspořádaním kanálků. 
Jednochodé uspořádní s celkovým křížovým tokem je 
vhodné pro kondenzaci, odpařování nebo pro přenos tepla 
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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. 
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Compabloc v uspořádání pro pro dvě chladicí média

mezi dvěmi kapalinami, kde nedochází ke křížení teplot. Velká 
teplosměnná plocha a krátká průchodná délka přes výměník 
uzpůsobuje Compabloc pro kondezaci s nízkým tlakem a pro 
kondezaci s malou tlakovou ztrátou. 

Vícechodé uspořádání je vhodné pro přenos tepla s křížením 
teplot a větší teplotním přiblížením. Návrhový koncept 
výměníku dovoluje rozdílný počet prochodů na obou 
stranách, což umožňuje použití pro kapaliny s odlišným 
objemovým tokem. Přepážky vytvářející počet průchodů 

Dvě křížící-se média protékající v kanálcích střídavě svařených
desek

mohou být přestavěny tak, aby výměník tepla byl použitelný 
pro změněné teploty a průtoky. Úpravou počtu přepážek se 
rozněž může dosáhnout většího teplotního přiblížení. 

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.



Certifikace tlakových nádob
Výměníky Compabloc jsou standardně dostupné v souladu s 
mezinárodní certifikací tlakových nádob, mezi něž patří ASME 
(s nebo bez známky U), ADM, PED a CE.
 
 
Rozměry

Technické údaje 

 Typ  Standardní rozsah 
tlaků (bar)*  

Standardní rozsah 
teplot (ºC)  

   Certifikace**   Max. rozměry  
 A x A x B  (mm) *** 

Max. hmotnost  
(kg) ****  

 CP 15   vakuum až 32   -40 až +300   PED   280 x 280 x 540   250  

 CP 20   vakuum až 32   -40 až +300   PED   430 x 430 x 730   550  

 CP 30   vakuum až 32   -40 až +300   PED   500 x 500 x 1070   1160  

 CP 40   vakuum až 32   -40 až +300   PED   600 x 600 x 1400   2330  

 CP 50   vakuum až 32   -40 až +300   PED   840 x 840 x 2050   5940  

 CP 75   vakuum až 32   -40 až +300   PED   1240 x 1240 x 3600   17780  

 CP 120   vakuum až 42   -50 až +400   PED   2190 x 2190 x 3500   50000  

*) jiné teploty a tlaky mohou být dostupné na vyžádání

**) k dispozici je také ASME

***)  bez hrdel

****)  hmotnost uvedena s maximálním počtem desek a v provedení pro maximální tlak 

Poznámka: dostupná jsou jak horizontální, tak vertikální provedení

 Standard Press. Standard  Max. Dimensions (mm) ***  Max. Weight   

Model Range (bar) * Temp. Range (ºC) *Code A x A x B   (kg) ****

CP 15 FV - 32 -40 - 300 PED 280 x 280 x 540  250

CP 20 FV - 32 -40 - 300 PED 430 x 430 x 730  550

CP 30 FV - 32 -40 - 300 PED 500 x 500 x 1070  1160

CP 40 FV - 32 -40 - 300 PED 600 x 600 x 1400  2330

CP 50 FV - 32 -40 - 300 PED 840 x 840 x 2050  5940

CP 75 FV - 32 -40 - 300 PED 1240 x 1240 x 3600  17780

CP 120 FV - 42 -50 - 400 PED 2190 x 2190 x 3500  50000 
* other pressures and temperatures may be available on request.
** ASME is also available 
*** does not include nozzle length.
**** weight is determined by maximum number of plates and highest pressure rating.

Note: both vertical and horizontal configurations are available..

Technical Data

Dimensions

A A

B

Pressure vessel codes
The Compabloc is available as standard in accordance with 
international pressure vessel codes such as ASME (with or 
without U stamp) or ADM (code for PED and CE marking).
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Kontakty
Aktuální kontakty na firmu Alfa Laval  
a seznam autorizovaných distributorů získáte 
na webových stránkách www.alfalaval.cz


