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AlfaNova – Celonerezové 
tavně spojované deskové 
výměníky tepla

Z extrémního žáru našich pecí přichází 
AlfaNova, první celonerezový výměník 
tepla na světě.

AlfaNova odolává vysokým teplotám  
a ve srovnání s konvenčními pájenými 
deskovými výměníky tepla se vyznačuje 
vysokou odolností vůči opotřebení tlakem.

Kouzlo tkví v AlfaFusion, jedinečné  
patentované technologii spojování  
materiálu. Alfa Laval prostřednictvím  
své technologie, jejímž výsledkem je první 
výměník tepla spojovaný natavením  
materiálu, přinesla průlomovou novinku  
do oblasti pájení.

AlfaNova představuje novou třídu  
výměníků tepla, kterou získáte pouze  
u Alfa Laval.
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AlfaNova se skládá ze sady zvlněných 
nerezových desek, z rámové desky, 
 přítlačné desky a připojení – 
to vše z nerezové oceli AISI 316. 
Všechny komponenty jsou spojeny 
pomocí patentované technologie 
AlfaFusion.

Výsledkem je řada výměníků tepla 
 spojovaných natavením nabízející 
extrémní mechanickou pevnost.

Tyto výměníky jsou vhodné pro hygienický 
provoz, korozivzdorné a plně 
 recyklovatelné.

Nepřekonatelná spolehlivost
Roky výzkumu potvrdily mechanickou 
pevnost a nepřekonatelnou spolehlivost 
výměníku AlfaNova. 

S využitím technologie AlfaFusion 
 vznikají deskové výměníky tepla, které 
mohou být použity při mnohem vyšší 
teplotě než konvenční pájené jednotky.

Celonerezová konstrukce umožňuje 
výměníku AlfaNova odolat teplotám 
až 550 °C.

AlfaNova dovádí technologii přenosu tepla do extrému

100%  
z nerezové 

oceli

Odolnost vůči korozi
Celonerezová konstrukce zároveň 
 zajišťuje vysokou odolnost výměníku 
AlfaNova vůči korozi.

Tím pádem se jedná o průlomové řešení 
pro konstruktéry chladicích systémů 
využívajících přírodní chladiva, jako 
je např. čpavek.

AlfaNova je dobrou volbou také 
pro  systémy centrálního zásobování 
teplem v oblastech s korozivní vodou 
nebo pro aplikace s využitím vysoce 
korozivních roztoků.

Maximální čistota
Čistota je v mnoha zemích předmětem 
čím dál přísnějších předpisů.

Týká se to aplikací, jako jsou chillery 
v chladicích systémech na čistou vodu, 
zařízení na přípravu teplé vody a řady 
dalších hygienických aplikací.

Pro tyto aplikace bude celonerezový 
výměník tepla Alfa Nova díky čistým, 
hygienickým teplosměnným kanálkům 
a velké mechanické pevnosti  výměníkem 
budoucnosti a silnou konkurencí 
pro ostatní typy výměníků tepla.
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Tato oblast je také z nerezové oceli, a pokud se jedná 
o životnost a odolnost vůči korozi, má stejné vlastnosti 
jako desky. Úspěch tkví v přesné regulaci teploty, 
aby bylo dosaženo správné hloubky natavení a předešlo 
se  protavení desek.

Metodou AlfaFusion™ vzniká díky unikátním vlastnostem 
svaru homogenní deskový výměník tepla s vysokou odolností 
vůči korozi a vyšší odolností vůči mechanickému a tepelnému 
opotřebení, než je tomu u jiných technologií.

AlfaFusion
Technologie AlfaFusion™, patentovaná Alfa Laval, 
je špičkový postup využívající jediného materiálu. Výsledkem 
je celonerezový deskový výměník tepla spojovaný natavením.
 

Technologie, která má blíže ke svařování než k pájení 
a představuje umění spojovat dohromady nerezové 
 komponenty. Ty se v bodech dotyku mezi zvlněnými 
deskami nataví, a tím se vytvoří oblast svaru.

Tři různé technologie...
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Tradiční pájení mědí
Postup využívající dvou materiálů, pájení mědí, je účinný 
a nákladově efektivní způsob výroby deskových výměníků 
tepla.

Pro spojení nerezových desek se v tomto případě používá 
měděná výplň. Desky se spojují pájením v peci.

V bodech dotyku mezi zvlněnými deskami se při vysoké 
teplotě roztaví tenká vrstva mědi. Protože má měď dobrou 
vzlínavost, tj. dobrou schopnost rozlít se po deskách a vyplnit 
trhliny, nahromadí se v místech dotyku desek, a soubor 
desek tím utěsní a zpevní.

Ačkoli pájení mědí způsobí přilnutí mědi a nerezové oceli, 
nedochází na povrchu těchto dvou materiálů k žádné 
reakci.

Kombinace nerezové oceli a mědi nabízí dobrou tažnost.
Pod tlakem může dojít ke značné deformaci, než dojde 
k oddělení obou materiálů.

Vznik napětí v materiálu způsobí změnu směru, čímž 
se uvolní mechanické zatížení.

S využitím pájení mědí lze vyrobit velmi kvalitní deskové 
výměníky tepla, ale tento proces je třeba pečlivě regulovat, 
protože jinak by mohla měď vniknout do nerezové oceli. 
To má za následek zkřehnutí – známý metalurgický jev, 
který sníží pevnost výměníku tepla.
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Svařování laserem
Laserové svařování představuje účinnou metodu spojování 
nerezových desek při výrobě výměníků tepla.

Celosvařovaný výměník tepla má dobré mechanické 
 vlastnosti a může dobře odolávat vysokým teplotám, 
 vysokému tlaku a agresivním médiím. Nevýhodou je nutnost 
přizpůsobit konstrukci výrobku omezením dané technologie 
svařování. Tato metoda je rovněž nákladná. Aby výsledek 
svařování nebyl méně kvalitní, musí se zabránit reakci 
se vzdušným kyslíkem. Svařování se tedy provádí v inertní 
atmosféře. Vybavení pro tyto postupy je značně nákladné.

Při tomto postupu se nerezové desky umístí naproti sobě 
a pro natavení materiálu v bodech dotyku je použit laser. 
Jak nerezová ocel tvrdne, dochází k difuzi kovu na povrch 
desky. Protože mikrostruktura nerezové oceli získává 
při tvrdnutí jinou orientaci, mohou mít výsledné spoje 
odlišný vzhled. Pokud jde o vodivost a odolnost vůči 
 korozi, mají spoje stejné vlastnosti jako ostatní materiál 
desky.

Mechanické cykly Mechanické cykly Pro porovnání odolnosti 
vůči opotřebení tlakem 
byly různé typy deskových 
výměníků tepla podrobeny 
testování dle standardů 
Alfa Laval.

Počet 
cyklů

Počet 
cyklů

Legenda
AlfaNova
Pájené mědí
Pájené niklem


