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1 Popis

Alfa Laval Aalborg Micro je kompaktní výměník tepla výfukových plynů a vyvíječ 
páry, určený k rekuperaci odpadového tepla z motorů a plynových turbín na 
zkapalněný zemní plyn (LNG), námořní motorovou naftu (MDO) a těžký olej (HFO). 

Jako výměník tepla nabízí Alfa Laval Aalborg Micro škálu možností využití pro 
teplovodní systémy TEG a TFO. 

Topný povrch tvoří soustava souosých trubek ve vertikálně nebo horizontálně 
uspořádaných válcových plochách. Válcová jednotka uprostřed s integrovaným 
regulačním tlumičem umožňuje, aby až 80% výfukových plynů obtékalo topnou 
plochu. 

Jednoduché čištění topného povrchu lze provádět s volitelně dodávanými kroužky 
na ofukování stlačeným vzduchem, párou nebo vodou, nebo pyrolyticky v suchém 
režimu chodu.
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2 Obecně 

Následující kapitoly příručky popisují instalaci, provoz a údržbu zařízení Alfa Laval 
Aalborg Micro. Je nezbytné důkladně si prostudovat celý obsah této příručky i 
příručky samostatných součástí. Zvláště důležité je, aby se operátor instalovaného 
zařízení zevrubně obeznámil s pokyny k ovládání systému Micro a řídicího systému.

Důležité upozornění: Podmínkou bezpečného a spolehlivého provozu zařízení 
Alfa Laval Aalborg Micro je, aby na zařízení pracovali a údržbu prováděly 
výhradně kvalifikované osoby. 

Pokud by došlo k nekontrolovanému chování zařízení, k poškození či jinému 
podobnému problému, který by se stal důvodem k pochybnostem o další 
bezpečnosti zařízení, je třeba se bezodkladně obrátit na Alfa Laval Aalborg a žádat 
odbornou pomoc.
Opravy, seřízení, úpravy a změny zařízení v rozporu s těmito pokyny jsou bez 
písemného souhlasu Alfa Laval Aalborg nepřípustné. 

Údaje uvedené v této příručce se mohou měnit bez upozornění a pro Alfa Laval 
Aalborg nejsou závazné. Toto příručku a její části je zakázáno kopírovat, a to z 
jakéhokoliv důvodu, vyjma vlastní potřeby vlastníka. 

Alfa Laval Aalborg nemůže nést odpovědnost za jakékoliv škody či ztráty, které by 
mohly vzniknout v důsledku použití této příručky.
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2.1 Technická data

Alfa Laval Aalborg Micro 

Kapacita : 250 – 4.500 kW 

: 540 °C 

: 130 °C 

Boční výfukové plyny
Maximální vstupní teplota
Minimální výstupní teplota
Tlaková ztráta : <8000 Pa 

Strana média - Mikro jako výměník tepla
Trubky : 

Množství : 

Maximální tlak : 

Průtokový odpor : 

Minimální vstupní teplota : 

Maximální výstupní teplota vody         : 

Maximální výstupní teplota , TEG : 

Maximální výstupní teplota , TFO : 

Voda, TEG, TFO

max 160.000 kg/h 

37 bar(g) 

Pin + ΔP < 37 bar(g) 

60 °C 

282.3 °C 

282.3 °C 

350 °C 

: 

: 

: 

Strana média -  Mikro jako parní generátor

Trubky
Množství
Maximální tlak 
Tlaková ztráta : 

Voda/Pára
 max 3500 kg/h 37 

bar(g) 

Pin + ΔP < 37 bar(g) 

Class (Industrial) : PED/EN 

Weight from (Incl. insulation) : 400 kg – 3900 kg 

Diameter from (Incl. insulation) : 948 – 1872 mm 

Height from (Incl. insulation) : 958 – 2238 mm 

: 

: 

Vstup/výstup média
Výfokový vstup/výstup
Připojení : 

DN100 

DN450 – DN1000 

Svařované

Izolace : 150 mm 
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3 Instalace

Tato kapitola popisuje postupy pro uložení a instalaci výměníku tepla Alfa Laval 
Aalborg Micro, které je třeba dodržovat.

3.1 Konzervace

Před expedicí z výrobního závodu je zařízení preventivně ošetřeno proti korozi, aby 
vydrželo přepravu a přechodné uskladnění:

Očištění vnitřních a vnějších ploch 
 Trubky jsou z výroby opatřeny tenkou vrstvou mazacího tuku proti  korozi. Před  
     prvním spuštěním, aby množství vznikajícího kouře nebylo neúnosné, je třeba  
     omýt topné plochy odmašťovací prostředkem.    

Vnější plochy 
 Vnější plochy, které jsou mimo venkovní termoizolaci, se opatřují tepelně 
     odolným lakem. Strana výfuku a média se na viditelných místech lakuje. 

Vnitřní plochy 
 Vnitřní plochy (strany vody) se ošetřují inhibitorem přidaným do vody při 
      zkoušce hydraulického tlaku. Po vypuštění se přidává práškový inhibitor a
      všechny otvory se zaslepí.  

         Poznámka: Práškový inhibitor poskytuje dostatečnou ochranu šest měsíců. Pokud je 
          zařízení uloženo delší dobu, obraťte se na Alfa Laval Aalborg, nebo znovu aplikujte 
          práškový inhibitor VCI. 

Uzávěry topných prvků
Příruba výstupu výfukových plynů je krytá galvanizovanými ochrannými deskami.  
Šrouby, závěsy aj. jsou ošetřeny ochranným mazacím tukem. 
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3.2 Zvedání 

Výměník Micro je opatřen zvedacím okem. To je třeba používat pro zvedání. 
Alternativně lze použít dvě zvedací zařízení.

Poznámka: Zvedací lana a třmeny musí být kapacitně dimenzovány 
přinejmenším na zatížení uvedené v manipulačním schématu. Lana je třeba volit 
co nejdelší, aby stačily malé úhly zvedání s omezeným namáháním zařízení při 
manipulaci. 
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3.3 Skladování 

Pokud je výměník třeba před instalací do výfukového systému na nějaký čas uložit, 
doporučuje se uložit jej v budově. Venku jen se spolehlivou ochranou proti počasí a 
korozním působením deště a vzdušných emisí. Veškeré příslušenství musí být 
uloženo v budově, v suchu.

3.4 Podpora 

Před instalací výměníku je třeba zabezpečit vodorovnost a dostatečnou nosnost 
podlahy v místě montáže. Podklad také musí mít dostatečnou tuhost, aby se na 
výměník nemohly přenášet vibrace z motoru či turbíny. Výměník tepla lze také 
instalovat na pružné podložky schopné tlumit silové působení hmotnosti výměníku. 

Výměník tepla je vybaven několika opěrnými nohami. Jedna noha je pevná, ostatní 
mají oválné díry, tolerující tepelnou roztažnost výměníku. Způsob upevnění je 
zřejmý ze schématu obecného uspořádání. 

Pod každou kluznou nohou musí být vložena tenká deska z nerezové oceli, která 
omezí tření mezi výměníkem a podlahou, aby tepelnou roztažností nedocházelo k 
nadměrnému namáhání rámu výměníku. 

Každá noha se šroubuje k podlaze dvěma šrouby, které se pevně utahují. Matice 
musí být (např. bodovými svary) zajištěné proti uvolnění za provozu. Na každý šroub 
v kluzných nohách se dává vložka a těžká podložka, jak je zřejmé z následujícího 
obrázku. Pouzdro musí být mírně delší než noha, aby se noha mohla pohybovat 
pouze horizontálně.

Thin stainless steel plate (yard) Bush ø 45/32 (yard)

0
.5

 m
m

Bolt M30 (yard)Ship foundation or
resilient mounting (Yard)
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Pokud je zařízení Alfa Laval Aalborg Micro určeno k horizontální instalaci, je nezbytné 
zajistit jeho sklon vůči odtoku v ovládání alespoň 1 stupeň.

3.5 Připojení výfukových plynů 

Ke vstupu i výstupu výměníku tepla musí být přivařen přechodový kanál výfuku. Spoj 
se svařuje celý, zvenku. Kvůli ochraně materiálu skříně výměníku (např. 
ohnivzdornou deskou) musí být volena odpovídající metoda svařování. Přechodové 
boxy musí být z materiálu s tepelnou roztažností odpovídající materiálu skříně 
výměníku. 

Na vstup i výstup výfukových přípojek musí být instalovány expanzní vlnovce 
kompenzující přenos namáhání hmotností a tepelnou roztažností. 

Vstupní výfukové potrubí musí být řešeno s ohledem na to, že proudění výfukového 
plynu je rovnoměrně distribuované v celém průřezu vstupu. Nerovnoměrná 
distribuce může v celém výměníku omezovat výstup tepla a zvyšovat pokles tlaku ve 
výfukovém potrubí. 

Pokud je třeba topné plochy výměníku omývat, musí být před výměníkem zařazeno 
zařízení na záchyt a vypouštění vody. 

Poznámka: Pokud je zařízení Alfa Laval Aalborg Micro dodáno se zařízením na 
ofukování, musí být výfukový vstup vyveden do konce, kde je první ofukovací 
zařízení. 

3.6 Připojení vody 

Přívod i vývod vody se zhotovuje svařením. Materiál vedení (přívodu, vývodu, odtoku 
atd.) musí být obdobného typu jako je materiál potrubí výměníku, tj. vhodného pro 
plný tlak  výměníku při maximální teplotě výfukového plynu. 

Poznámka: Připojovací potrubí musí být uspořádáno tak, aby tepelná roztažnost 
výměníku a potrubního rozvodu silově významným způsobem nepůsobila na 
přípojky výměníku. 

Připojovací trubky je nutné před instalací dobře očistit, zbavit koroze, mastnoty, okují 
a ostatních nečistot.
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3.7 Tepelná izolace 

Potrubní spoje výměníku tepla musí být opatřeny voděodolnou termoizolací na 
potlačení tepelných ztrát a na ochranu výměníku před vlivy počasí (deštěm a 
větrem). 

Přístupné části rámu výměníku a nohy jsou za provozu horké. Je proto třeba je 
zakrytovat, aby nemohlo docházet k náhodnému kontaktu osob.

4 Spuštění a zastavení výměníku tepla  

Následující kapitoly příručky popisují provoz a údržbu výměníku tepla. Jde pouze o 
část systému, a je třeba se důkladně obeznámit také s ostatním kapitolami a 
veškerými dalšími instrukčními materiály (např. k přívodním a oběhovým čerpadlům, 
ovládacím systémům a automatizovanému systému čištění vody). 

Důležité upozornění: Podmínkou bezpečného a spolehlivého provozu výměníku 
tepla je, aby na zařízení pracovali a údržbu prováděly výhradně kvalifikované 
osoby. 

4.1 Přívod výměníku tepla a vyvíječe páry 

Do zařízení se smí přivádět pouze čištěná voda patřičné kvality. Teplota vody nesmí 
přesahovat teplotu kovových částí separátoru páry o více než 50C, aby nedocházelo 
k nadměrnému tepelnému namáhání. 

Přívod se zabezpečuje napájecím vodním čerpadlem. Čerpadlo musí mít regulaci, aby 
nedocházelo k velkému odtoku a přetěžování elektromotoru při napájení vyvíječe 
páry a výměníku za studena, bez potřebného tlaku. 

Po prvotním naplnění se musí výměník nechat vyvařit, aby se zbavil nečistot (viz 
pokyny k vyvaření). Vyvaření je potřebné pouze před prvním uvedením výměníku 
tepla do provozu  (nebo po opravě). Ne však po vypouštění například pro kontrolu.

Před spuštěním plnění je třeba provést kontrolu stavu: 

 Odvzdušňovací ventily na parním separátoru, výměníku a systému musí
být otevřené.

 Veškeré ventily v oběhovém potrubí musí být otevřené.
 Parní ventily a obtokové parní ventily musí být zavřené.
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 Odpouštěcí, vypouštěcí a odpěňovací ventily musí být zavřené.
 Musí být připojené měřáky tlaku a hladiny vody.

Plnění probíhá tak dlouho, dokud není stabilně dosaženo normální pohotovostní 
hladiny. Oběhové čerpadlo se zapíná (podle samostatného návodu k čerpadlu), 
jakmile je řádně naplněno a odvětráváno čerpadlo i sací potrubí. Oběhové proudění 
je třeba při plnění výměníku a oběhového potrubí přiškrtit redukčními ventily kvůli 
případnému zbytkovému vzduchu, který je vytlačován. 

Naplnit a odvětrat je třeba i měrné trubky.

 4.2 Vyvaření 

Před prvním uvedením výměníku tepla a vyvíječe páry do provozu se provádí 
vyvaření, jehož účelem je odstranit ochranné látky a nečistoty z výměníku a 
generátoru páry. Doporučený postup vyvařování: 

Upozornění: Zvláštní pozornost je třeba věnovat zacházení s chemikáliemi. 
Osoby pracující s chemikáliemi a roztoky musí používat odpovídající oděv a 
ochranné prostředky. 

 Krok A: Naplňte výměník roztokem 4–5 kg fosforečnanu trojsodného Na3PO4
v 1000 kg vody.

 Krok B: Doplňte přívodem vodu na úroveň přesahující „spodní hladinu vody“
na vodoznacích.

 Krok C: Zavřete přívod vody (vypnutím čerpadla).

Upozornění: Výměník nikdy nedoplňujte vodou, jejíž teplota se od teploty vody 
ve výměníku liší o více než 50  °C

 Krok D: Pomalu zvyšte tlak páry až na hodnotu pracovního tlaku a a udržujte
jeho hodnotu cca 3–4 hodiny se zavřeným hlavním parním ventilem.

 Krok E: Odpěňte vodu tak, aby její hladina dosahovala mezi značky
„normální“ a „vysoké“ úrovně. Tímto postupem se vnitřní plochy vyvíječe
páry zbaví nánosů maziv a nečistot.

 Krok F: Otevřením příslušného ventilu spusťte odstřeďování a snižte hladinu
vody na značku „normální“ úrovně.

 Krok G: Zavřete odpěňovací ventil.
 Krok H: Doplňte výměník z přívodu vodou a 2 hodiny opakovaně spouštějte v

intervalech 30 minut odstřeďování.
 Krok I: Vypnutím turbíny nebo motoru vypněte vyvařování.
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 Krok J: Nechte vodu ve výměníku asi pět minut stát.
 Krok K: Proveďte konečné odstředění.
 Krok L: Vypouštěcími ventily vypusťte vodu z výměníku a vyvíječe.

 Krok M: Nezapomeňte otevřít odvzdušňovací ventil, aby ve výměníku a
vyvíječi vlivem poklesu tlaku přibližně na atmosférický tlak nevznikal podtlak.

 Krok N: Nechte výměník a vyvíječ páry zchladnout na cca 100°C.

 Krok O: Po ochlazení je výměník  třeba na straně vody propláchnout
čistou vodou. Tím se odstraní zbytek nečistot.

 Krok P: Zkontrolujte výměník tepla a odstraňte veškeré zbývající usazeniny
a nečistoty.

 Krok Q: Nakonec, před naplněním výměníku vyměňte těsnění na všech
přírubách a doplňte vodu na hladinu „nízké“ úrovně. Tím je výměník tepla
připraven do provozu.
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5 Provoz

Tyto pokyny popisují práci s výměníkem tepla a vyvíječem páry. Jde pouze o část 
systému, a je třeba se důkladně obeznámit také s ostatním pokyny k ovládání 
systému a součástí dodávaných subdodavateli (např. bezpečnostních ventilů, 
monitorování průtoku a teploty, bezpečnostního příslušenstvím, oběhových čerpadel 
atd). 

Důležité upozornění: Podmínkou bezpečného a spolehlivého provozu výměníku 
tepla. je, aby na zařízení pracovali a údržbu prováděly výhradně kvalifikované 
osoby.

5.1 Start 

Konstrukce výměníku tepla obecně umožňuje jakékoliv pořadí spouštění turbíny či 
motoru, tj. také akcelerovaného spuštění v případě nouze. Doporučuje se však 
zvyšovat zátěž turbíny či  motoru normálně, pomalu. Potlačí se tím tepelné 
namáhání tlakových součástí a krytů během zahřívání. 

V této souvislost se také doporučuje udržovat v době, kdy turbína nebo motor 
napracují, výměník tepla, parní separátor a oběhové potrubí zahřáté na nižší teplotu. 
I tím se sníží tepelné namáhání během zahřívání a systém bude chráněn před 
vniknutím kyslíku, který by působil v systému nežádoucí korozi.

5.2 Spuštění za studena 

Turbínu nebo motor doporučujeme spouštět s pozvolným zvyšováním zatížení až do 
dosažení stabilního stavu v systému. Je však možné spouštět turbínu nebo motor 
téměř naplno. 

Před spuštěním turbíny nebo motoru je třeba zkontrolovat základní podmínky: 
 Výměník tepla, separátor (a oběhový systém) musí být naplněn na normální

pohotovostní úroveň. 
 Musí být připojené snímače tlaku s příslušenstvím.
 Musí být připojené snímače hladiny vody.
 Musí běžet napájecí vodní čerpadlo.
 Parní ventily a obtokové parní ventily musí být zavřené.
 Odvzdušňovací ventil připojený k separátoru páry musí být otevřený.

Spouštění plynové turbíny nebo motoru může být zahájeno kdykoliv. Systém 
výměníku tepla je výfukovými plyny zahřátý na provozní stav a hladina vody v 
separátoru zjevně stoupá, protože výměník tepla začíná odpařovat. 
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Ovladače hladiny automaticky zvyšují nastavenou hodnotu na normální provozní 
hladinu a za chodu plynových turbín či motorů ji udržují. Pokud se při spouštění 
hladina vody příliš zvedne, je třeba odpustit vodu z výměníku. 

Jak se tlak páry přibližuje normální provozní hodnotě, začínají se otevírat parní 
ventily.

5.3 Spouštění z normálního pohotovostního stavu 

Pokud je výměník ponechán v pohotovostním stavu, např. přes noc, 
spouštění plynové turbíny nebo motoru může být zahájeno kdykoliv. Systém 
výměníku tepla je výfukovými plyny je zahřátý na provozní stav a hladina vody v 
separátoru zjevně stoupá, protože výměník vyvíjí páru. Ovladače hladiny automaticky 
zvyšují nastavenou hodnotu na normální provozní hladinu a za chodu plynových 
turbín či motorů ji udržují. Pokud se při spouštění hladina vody příliš zvedne, je třeba 
odpustit vodu z výměníku.

 V pohotovostním stavu může vychladnout oběhové potrubí, případně separátor. Tlak 
(a teplota) se pak zapojením oběhového potrubí do systému sníží a vzniká nebezpečí 
přechodného vzniku podtlaku (a nasátí vzduchu do systému). To trvá do zahřátí 
systému výfukovými plyny turbíny nebo motoru. V tomto stavu je třeba otevřít 
odvzdušňovací ventily jako při spouštění za studena.

5.4 Normální provoz 

Za normálního chodu musí být udržován oběhový průtok. Průtočné množství a 
teplotu lze monitorovat a v případě závady vypnout plynovou turbínu nebo motor. Je 
třeba poznamenat, že ve výměníku tepla se může vyvíjet pára, např. pro teplovodní 
aplikace, a může pak docházet k velké a rychlé expanzi. Velkým objemem pak může 
dojít k závažnému poškození tlakových částí výměníku tepla. Teplotu vody je třeba 
udržovat přiměřeně nad teplotou tání síry a chránit tak systém před zanášením a 
problémy s korozí. Teplota tání závisí na obsahu síry v palivu a podmínkách prostředí 
(zejména na teplotě a vlhkosti). Nejvyšší hodnoty dosahuje, když motor běží na těžký 
olej.
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6 Postup čištění 

Výfukové plyny z turbíny či motoru budou vždy obsahovat určití množství cizích 
částic. Závisí na kvalitě paliva a kvalitě spalování v turbíně či motoru. Tyto částice 
mají tendenci se usazovat na topné ploše a negativně pak ovlivňují přenos tepla z 
výfukových plynů na potrubí. 

S výměníkem tepla fungujícím na spalný plyn z LNG je potřeba čistit konvenční 
stranu nevelká. S výměníkem tepla fungujícím na spalný plyn z MDO nebo HFO bude 
potřeba čištění výrazně častější. 

Pozor: Doporučujeme zákazníkům vést si záznamy o výstupních teplotách 
spalných plynů a využívat tyto hodnoty pro srovnání s původními hodnotami 
čistého výměníku. Tak je možné vysledovat podmínky zanášení výměníku. 

6.1 Čištění pyrolýzou 

Normálně je tvorba sazí ze spalných plynů turbíny či motoru zcela minimální. Čištění 
topných ploch je potřebné zhruba jednou za půl roku. Pro motory pracující na MDO 
a HFO je čištění potřebné jednou za týden až měsíc. 

Následujícím postupem se provádí čištění bez ofukovačů: 

1. 1. Vypouštěcím ventilem odstraňte z topných ploch vodu, TEG či TFO. Pokud 
jde o TFO, je topnou plochu nutno opláchnout nejprve odmašťovacím 
roztokem a poté vodou. Pokud jde o vodu nebo TEG, je možné celý postup 
provést bez vypnutí turbíny či motoru. Pro horizontální Micro se doporučuje 
použít na vytlačení média z potrubí stlačený vzduch. 

2. Nechte otevřený vypouštěcí ventil.
3. Během 30 – 60 minut zvyšujte teplotu výfukových plynů až ke 400 °C. Tím

dojde k zahájení pyrolýzy, kterou se topné plochy očistí.
4. Otevřete regulační ventil na nejvyšší míru a stáhněte turbínu nebo motor

na minimum.
5. Vstříknutím stlačeného vzduchu topné plochy zchlaďte.
6. Zavřete vypouštěcí ventil a zapněte oběh média. Systém je nyní připraven

k normálnímu provozu.

Pozor: pokud jde o médium TFO a teplotu topných ploch se nedaří snížit ani 
stlačeným vzduchem pod teplotu povrchové vrstvy předepsanou výrobcem TFO, 
je nutné turbínu nebo motor po kroku 3 vypnout a vyčkat zchlazení TFO pod 
předepsanou mez.
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Pokud je součástí systému Alfa Laval Aalborg Micro ofukovač, postupujte podle 
odstavců 6.2 nebo 6.3.

6.2 Čištění ofukovačem (za chodu) 

Ofukování se provádí za chodu turbíny či motoru. 

K ofukování se používá stlačený vzduch nebo nasycená pára odebíraná z parního 
systému. 

Ofukovače a ventily stlačeného vzduchu či páry musí být elektricky ovládané a 
sekvenčně řízené pomocí PLC.

Pozor: Doporučuje se udržovat dobu ofukování 3–5 minut pro HFO, 30–60 
minut pro MDO a 1–2x za den pro turbínu či motor. 

Ofukování lze spouštět ručně (tlačítkem na přístroji nebo dálkově elektrickým 
signálem) nebo automaticky pomocí časovacího relé v PLC. 

Důležité podmínky účinného ofukování: 

 Tlak stlačeného vzduch či páry je třeba po celou dobu aplikace udržovat co
nejvyšší.

 Turbína nebo motor by měly během ofukování běžet v poměrně vysokém záběru
(minimálně 60 % MCR), aby částice a nečistoty uvolněné ofukovačem byly s
dobrou účinností vynášeny párou spalných plynů.

6.3 Čištění ofukovačem (v klidu) 

Mytí vodou se provádí v klidovém stavu turbíny či motoru. 

Mytí se normálně provádí pouze pokud se z nějakého důvodu nedaří zanášení 
odstranit ofukem a je třeba jej provádět pouze v nezbytných případech, neboť 
častým mytím roste nebezpečí vnější koroze topných ploch i trub. 

Výměník tepla je vybaven 1–2 ofukovači s rozstřikovacími tryskami, jimiž zasáhne 
celou vrchní a střední část výměníku. 

K mytí se zásadně používá pouze čistá voda. Doporučuje používat ostřik pod tlakem 
3 bar (g). 

Výměník je třeba nechat po vypnutí oběhového čerpadla zchladit a do mytí se 
nepouštět, dokud teplota neklesne pod 100C.
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Na horizontálním zařízení Alfa Laval Aalborg Micro se musí otevřít vypouštěcí ventil, 
aby nemohla voda vnikat do turbíny či motoru. 

Na vertikálním zařízení Alfa Laval Aalborg Micro je vypouštěcí ventil instalovaný za 
výměníkem ve výfukovém potrubí. Ventil musí zůstat otevřený po dobu čištění 
topné plochy vodou. 

Výměník tepla lze čistit oběma ofukovači současně i samostatně. Zpravidla se při 
ofukování pouze jedním dosahuje vyššího tlaku.

Vypouštěcí ventil je třeba trvale monitorovat, a pokud dojde k jeho zanesení, ihned 
vypnout mytí, aby nemohlo dojít k přetečení.

Je užitečné spouštět mytí s redukovaným proudem, odstranit nejhrubší volné 
nečistoty (a předejít ucpání výtoku) a až poté sílu proudění zvyšovat do maxima. 

Mytí se musí provést najednou celé a poté výměník okamžitě sušit za pozvolného 
obnovování oběhu vody (podle pokynů pro spouštění a vypínání).
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7 Údržba

Údržbu výměníku tepla je třeba provádět podle zkušenosti a konkrétních platných 
předpisů. Následující doporučení mohou být vodítkem pro pravidelný systém 
kontroly a údržby. Řiďte se také průvodní dokumentací (dodavatele) k výměníku a 
ostatním součástem systému.

7.1 Denní pravidelné kontroly 

I za normálního provozu výměníku tepla lze provádět některé každodenní úkony a 
kontroly. 
 Kontrolujte, zde se provozní tlak a teplota pohybují v normálním rozsahu.
 Kontrolujte hladký chod oběhových čerpadel, bez vibrací a hluku. Kontrolujte

průtočné množství.
 Kontrolujte a zapisujte vstupní a výstupní teploty výfukových plynů a tlakovou

ztrátu výfukových plynů při průchodu výměníkem a skutečné zatížení turbíny.
Výstupní teplota a ztráta tlaku nad předpokládanou míru jsou známky možného
zanesení a potřeby očištění topného povrchu.

 Kontrolujte hladinu vody.
 Kontrolujte vizuální stav zařízení zvenku.
 Kontrolujte těsnost regulačního ventilu spalných plynů.

Důležité upozornění: Pokud dojde k absorbování TFO izolací, je nezbytné izolaci 
neprodleně odstranit a vyměnit. 

7.2 Měsíční pravidelné kontroly 

 Zkontrolujte plynulý chod regulačního ventilu v celém rozsahu otáčení 90 stupňů.

 Zkontrolujte a podle potřeby opravte veškeré spoje, z hlediska známek netěsnosti.
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7.3 Roční pravidelné kontroly 

Jednou za rok je užiteční odebrat vzorek termální kapaliny a zkontrolovat její stav 
např. u dodavatele kapaliny. Vzorek je třeba odebrat ze zařízení v části, kde je 
většinou dostatečný průtok, např. z vypouštěcího ventilu u oběhového čerpadla. 

Doporučuje se každoročně kontrolovat výměník tepla na straně vody (podle nároků 
dozorového orgánu). Přistup ke kontrole vyžaduje odstrojit vstupní a výstupní 
potrubí. Kontrola se provádí optickou sondou nebo kamerou. V případě nalezení 
koroze, usazenin nebo jiné vady stav konzultujte s odborným servisem Alfa Laval 
Aalborg. 
Pokud výměník běžel naprázdno nebo se znečištěnou vodou, v trubkách se může 
vytvářet krusta, která znehodnocuje sdílení tepla a signalizuje potřebu vyčištění. 
Způsob čištění je třeba určit podle laboratorního rozboru vzorků usazenin.

Kromě systému Micro je třeba každoročně důkladně kontrolovat stranu výfukových 
plynů výměníku tepla. Před zahájením jakékoliv práce nechte výměník vychladnout. 
To vyžaduje vypnutí oběhového čerpadla, demontáž výfukové přípojky a navedení 
proudu atmosférického vzduchu do výměníku. Náležitosti této kontroly: 

 Zkontrolujte, zda je míra usazování sazí normální.
 Zkontrolujte, zda se na tělese neobjevují vady svarů nebo koroze.
 Zkontrolujte, zda se neobjevuje koroze na potrubí.
 Otevřete vnitřní inspekční dvířka a zkontrolujte ohyby trub na obou koncích

výměníku. Zkontrolujte, zda se na přípojkách, trubkách a svarech neobjevují vady
svarů nebo koroze.

Důležité upozornění: Doporučujeme zákazníkům nechat si zařízení jedenkrát 
ročně zkontrolovat naším odborným technikem. 
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8 Navrhovaná konfigurace tepelného zařízení

8.1 Aplikace s teplou vodou, TEG, TFO
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8.2 Aplikace s teplou vodou, TEG, TFO 
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8.3 Aplikace s teplou vodou, TEG, TFO 
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8.4 Parametry ventilů a čerpadel  

Jako základní vodítko doporučuje Alfa Laval použití součástí v přehledu dále podle 
záložek uvedených v P&ID.  

Ventil PERSTA Zpětný uzavírací ventil¦ 200 AE¦ 
PN 10-160 ¦ DN 15 

Vypouštěcí ventil PERSTA Zpětný uzavírací ventil ¦ 200 AE¦ 
PN 10-160 ¦ DN 15 

Uzavření bočního ventilu média PERSTA Zpětný uzavírací ventil ¦ 200 AE¦ 
PN 10-160 ¦ DN 10-50 
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