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Alfa Laval – pirmaujanti pasaulyje specializuotų produktų 

ir inžinerinių sprendimų tiekėja.

Alfal Laval – Apie kompaniją
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Tarptautinė kompanija

▪ 42 gamybos padaliniai*

▪ 107 aptarnavimo centrai

▪ Pardavimo kompanijos 55-

iose šalyse

▪ Kiti pardavimo atstovai 45-

iose šalyse

* Plius keleta nedidelės gamybos ir surinkimo taškų
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Gauti užsakymai pagal regionus

(remiantis 2017 metų metine ataskaita)

Šiaurės Amerika

18%

Centrinė ir Rytų Europa

5%

Azija

42%

Lotynų Amerika

4%
Kitos 2%

Šiaurės šalys

9%

Vakarų Europa

20%
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Biokuras

Biotechnologijos ir farmacija

Cheminės medžiagos

Naftos perdirbimas

Varikliai ir transportas

Skysčių energija

Maisto ir gėrimų pramonė

Šildymas ir vėdinimas 

Fermentacija

Mechanizmai ir gamyba

Jūrų pramonė ir transportas

Metalo apdirbimas

Kasyba

Nafta ir dujos

Energetika

Popieriaus masė ir popierius

Šaldymas, oro kondicionavimas

Puslaidininkiai ir elektronika

Plienas

Cukraus pramonė

Vandens ir nuotekų valymas

Alfa Laval savo sprendimus siūlo 

daugumai pramonės šakų:
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Pagrindinės technologijos:

Šilumos perdavimas

• Energijos taupymo sprendimai 

šildymui, šaldymui, vėdinimui, 

garinimui ir kondensacijai.

Produktai:

• Plokšteliniai šilumokaičiai 

(įskaitant lituotus, sulydytus, 

pusiau suvirintus, visiškai 

suvirintus šilumokaičius);

• Spiraliniai šilumokaičiai;
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Pagrindinės technologijos:

Separacija

Efektyvus skysčių iš skysčių, 

kietųjų dalelių iš skysčių ir 

skysčių/kietųjų dalelių iš dujų 

atskyrimas.

Produktai:

• Išcentriniai separatoriai;

• Dekanteriai;

• Membraniniai filtrai.
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Pagrindinės technologijos:

Skysčių valdymas

Saugus skysčių 
tranportavimas ir kontrolė

Produktai:

• Siurbliai;

• Sklendės;

• Maišytuvai;

• Rezervuarų įranga;

• Montavimo medžiagos.
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Užsakymų pasidalinimas

Įrangos 

pardavimas

71.4%

Aptarnavimas

28.6%



www.alfalaval.com

Slėgis

(580 psi) 42 barg 

(435 psi) 30 barg 

(363 psi) 25 barg 

Temperatūra
160°C

(320°F) 

350°C

(662°F)

400°C

(752°F)

-50°C

(-58°F) 
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Kompablokai

Surenkami

Pusiau-suvirinti
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550°C

(1022°F)

(1450 psi) 100 barg 

Produktų gama

-200°C

(-328°F) 



Alfa Laval CB Lituoti

Šilumokaičiai

Slide 11
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Alfa Laval CB
- Kaip jis dirba

1. Gofruotos nerūdijančio 

plieno plokštės yra sulituotos 

variu į tvirtą ir kompaktišką 

šilumokaitį.

2. Portai yra užsandarinti.

3. Kanalų plokštės laiko šaltą ir 

karštą terpes atskirai vieną 

nuo kitos. 

4. Gofruotumas ant plokščių 

sukuria turbulentinį srautą.

1

2

3 4
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200 m³/hNašumas pagal srautą (@ 5 m/s)

Alfa Laval CB
- Produktų gama
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Tipinės pritaikymo sritys: 

• Šildymas/vėsininimas

• Vandens šildymas

• Šildymo kontūras pasterizoriaus 

sistemoje

• Šaldymas

• Glikolio vėsinimas

Max projektiniai slėgiai (PED): 

• CB:10-32 bar @150°C 

• CBH: 33-48 bar @150°C

• CBXP: 80 bar @150°C 

1
0

0
0

 m
m

Alfa Laval CB
- Pritaikymo sritys ir techniniai duomenys
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Daug galimų šilumokaičių 

variantų atsižvelgiant į:

• Pajungimus

• Slėgiminių indų kodus

• Opcijas, kaip izoliacijos, kojos, etc

Alfa Laval CB
- Opcijos
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Privalumas Nauda

Maži matmenys Vietos ir erdvės taupymas 

gamybinėse įmonėse

Mažas vėsinimo/šildymo terpės 

kiekis, mažas darbinis tūris

Mažas terpės kiekis, greitas 

reagavimo laikas į temperatūrinius 

pokyčius

Paprastas montavimas Mažesni instaliacinių darbų kaštai

Alfa Laval CB
- Funkcijos, privalumai ir nauda

Funkcija: Kompaktiškumas
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Privalumas Nauda

Ilgas tarnavimo laikas ir minimali 

priežiūra

Mažos darbinės sąnaudos:

- Ilgesnis terminis tarnavimo laikas, 

lyginant su GPHE

- Nėra tarpinių, kurias reikėtų keisti

Funkcija: Nėra tarpinių

Alfa Laval CB
- Funkcijos, privalumai ir nauda



Alfa Laval AlfaNova

Sulydymo būdu 

pagaminti šilumokaičiai



Alfa Laval AlfaNova
- Kaip jis dirba

1. Gofruotos nerūdyjančio 

plieno plokštės yra sulydytos 

nerūdyjančiu plienu į tvirtą ir 

kompatišką šilumokaitį.

2. Portai yra užsandarinti.

3. Kanalų plokštės laiko šaltą ir 

karštą terpes atskirai vieną 

nuo kitos. 

4. Gofruotumas ant plokščių 

sukuria turbulentinį srautą.

1

2

3 4
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Alfa Laval CB: Variu lituotas Alfa Laval AlfaNova: AlfaFusion™

Alfa Laval AlfaNova
- Konstrukcija

www.alfalaval.com



Alfa Laval AlfaNova
- Produktų gama

www.alfalaval.com



AlfaNova 14     AlfaNova 27        AlfaNova 52          AlfaNova 76          AlfaNova 400

Alfa Laval AlfaNova
- Produktų gama

200 m³/hNašumas pagal srautą (@ 5 m/s)

www.alfalaval.com



Alfa Laval AlfaNova
- Pritaikymo sritys ir techniniai duomenys

Tipinės pritaikymo sritys: 

• CIP šilytuvas

• Šildytuvas/aušintuvas vandens 

sistemose

• Bendras šildymas/vėsinimas

• Šaldymas (galima su NH3)

• Kitos sritys…

Max projektiniai slėgiai (PED):

• AlfaNova: 19-30 bar  

• AlfaNova HP: 24-40 bar 

• AlfaNova XP: 70 bar 

• AXP AN: 110 bar

1
0

0
0

 m
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Daug galimų šilumokaičių variantų 

atsižvelgiant į:

• Pajungimus

• Slėgiminių indų kodus

• Opcijas, kaip izoliacijos, kojos, etc

Alfa Laval AlfaNova
- Opcijos
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BHE FHE

Litavimas/lydymas Varis AISI 316

Plokštės ir komponentai AISI 316

AISI 304

AISI 316

Privalumas Nauda

Tik viena medžiaga – Nerūdyjantis 

plienas

Cheminis atsparumas agresyvioms 

terpėms

Alfa Laval AlfaNova
- Funkcijos, privalumai ir nauda

www.alfalaval.com



Privalumas Nauda

Maži matmenys Vietos ir erdvės taupymas 

gamybinėse įmonėse

Mažas vėsinimo/šildymo terpės 

kiekis, mažas darbinis tūris

Mažas terpės kiekis, greitas 

reagavimo laikas į temperatūrinius 

pokyčius

Paprastas montavimas Mažesni instaliacinių darbų kaštai

Alfa Laval AlfaNova
- Funkcijos, privalumai ir nauda

Funkcija: Kompaktiškumas

www.alfalaval.com



Privalumas Nauda

Ilgas tarnavimo laikas ir minimali 

priežiūra

Mažos darbinės sąnaudos:

- Ilgesnis terminis tarnavimo laikas, 

lyginant su GPHE

- Nėra tarpinių, kurias reikėtų keisti

Funkcija: Nėra tarpinių

Alfa Laval AlfaNova
- Funkcijos, privalumai ir nauda

www.alfalaval.com
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• Kompaktiški;

• Aukštas šilumos susigrąžinimas;

• Paprastas aptarnavimas;

• Galimybė padidinti šilumos 

perdavimo plotą.

Plošteliniai surenkami šilumokaičiai 
Privalumai:
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Surenkami plokšteliniai šilumokaičiai. 

Konstrukcija:

Laikančioji sija

Prispaudimo 

plokštė

Plokštelių 

blokas

Varžtai

Pirminė 

plokštė
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Surenkamas plokštelinis šilumokaitis

Plokštelių ir tarpiklių gamybai naudojamos medžiagos

Plokštelių ir tarpiklių gamybai naudojamos 
medžiagos parenkamos atsižvelgiant į:

- Darbinių terpių rūšis
- Darbinę temperatūrą ir slėgį

Dažniausiai plokštelių gamybai naudojamos 
medžiagos:

- Alloy 304
- Alloy 316
- Alloy 254
- Titanas

Standartinės medžiagos, tarpiklių gamybai
- Nitrilai

- EPDMP (etileno - propileno guma)
- FKMT
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Surenkamas plokštelinis šilumokaitis

Plokštelių išdėstymo formos

L: Low theta H: High theta

L + L = L forma L + H = M forma H + H = H forma
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Pusiau suvirinti šilumokaičiai 

function

Kanalas
su tarpinėmis
šaldančiai terpei

Suvirintas
kanalas
agresyviai
terpei

Suvirinimas

Tarpinė

Srauto pasiskirstymas 
kaip suvirintame
šilumokaityje

Tarpinės poveikio agresyviai terpei nelieka

Periferinis suvirinimas
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Pusiau suvirinti šilumokaičiai naudojami:

•Kai naudojama agresyvi terpė vienoje pusėje:

– Šaldymui:

• Kondensatoriai

• Garintuvai

– Chemijos pramonėje:

• Naftos ir dujų pramonė;

• Angliavandenilių apdorojimas;

• Sieros rūgštis;

• Chloro šarmai.
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Pusiau suvirinti šilumokaičiai
C3 ir C4 kondensatoriai

• C3 ir C4 kondensatoriai 

sumontuoti Lukoil Neftochem

etileno gamykloje, Bulgarijoje

• Pusiau suvirinti šilumokaičiai 

pagaminti su nitrilo tarpinėmis 

(NBRP)

• Veikia nuo 2003
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Kompablokas

• Visiškai suvirintas, nors vis dar 

galimas priėjimas prie abiejų pusių 

• Paprastas aptarnavimas 

• Naudojamas 

• Šildytuvas/Šaldytuvas

• Kondensatorius

• Daugiau nei 15,000 vienetų jau 

sumontuota pasaulyje
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Compabloc

Viršutinės dalies rėmas

Panelė

Šilumos 

perdavimui 

plokštelių 

paketas

Pertvara

TarpinėŠaltoji 

pusė

Karštoji

pusė
Sija

Žemutinės 

dalies rėmas

Skystis/Skystis

Kondensatorius

Garintuvas



www.alfalaval.com

Produkto aprašymas
Plokštelių paketas

• Daug sąlyčio taškų tarp plokštelių, ko pasekoje turime aukštą 

turbulenciją ir terminį efektyvumą;

• Taip pat galimybę šilumokaitį mechaniškai išvalyti

45° ševrono kampas suteikia:
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Laisvas priėjimas mechaniniam valymui

Vandens prapūtimas slėgiu 

iki 1000 Bar
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Kompablokas
Privalumai - Priežiūra

Lengvas priėjimas 

mechaniniam valymui

Vandens prapūtimas 

slėgiu iki 1000 Bar

Karštos pusės įėjimas

Prieš 

valymą

Po valymo su 

CIP įrenginiu 

(panaudojant

natrio 

hidroksidą 

(NaOH) ir 

fosforo rūgštį

H3PO4))

Efektyvus cheminis 

valymas
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Kompablokas
Galimi darbiniai parametrai

Temepratūra: Nuo –1000C iki 400ºC

Slėgis: Iki 42 barg

Slėgio skirtumas: Pilnas slėgio skirtumas 40 barg
Minimalus 1 bar skirtumas tarp abiejų                                                                                                        
pusių

Medžiagos: Nerūdijantis pl. 316L, Avesta 254 SMO, 
Incoloy 825, Hastelloy C-276, C22, B2, 
Ti, TiPd, Tantalum

Šilumos perdavimo plotas: Iki 850 m2 /vnt.

Projektavimas: PED, ASME
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Spiraliniai šilumokaičiai

• Užima mažai vietos

• Savaime išsivalantys

• Nėta tarpinių

• Paprastas aptarnavimas
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Spiraliniai šilumokaičiai

© Alfa Laval Slide 42

Skystis/Skystis

Kondensatoriai
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Spiralinių šilumokaičių konstrukcija:

2 metalo lakštai suvynioti į cilindrinę formą. Smeigės yra naudojamos 
kanalo dydžio nustatymui.
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Savaiminio išsivalymo

efektą sukuria trinties 

veiksmas

Savaiminio išsivalymo efektas

Vienintelis kanalas
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Apie DuroShell trumpai

Slide 45

• Plokštelės-kevalo konstrukcija

• Kryžminis srautas

• Visiškai suvirintas, neatidaromas

• 3 dydžių gama: mažas/vidutinis/didelis

• Pasiekia 100bar slėgį  ir 450°C temp.

• Unikali plokštelės konstrukcija

• Vertikalus ar horizontalus montavimas

Slide 45
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Procesams

Sprendimai 1-os fazės šilumokaičiams ar/ir

kondensavimo procesams!

Šilumos 

susigrąžinimas

Kondensacija

/išgarinimas

Dujų šaldymas
skysčių

šildymas/šaldymas
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DuroShell darbo principas

Slide 47

../../../../../../../../../../Documents/Doc WHE/Doc Nips/Launch/Animation/Animations/DuroShell_Animation_SD_480.mp4
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Privalumai

❖ Visiškai suvirintas-

aukšta apsauga dėl 

nutekėjimų

❖ Pritaikytas aukštoms 

temperatūroms

❖ Pritaikytas aukštiems 

slėgiams

❖ Minimalūs montavimo 

kaštai dėl šilumokaičio 

mažo svorio ir dydžio
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Darbiniai parametrai

Temperatūra: Nuo -196°C iki 450°C

Slėgis: Nuo visiško vakumo iki 100 bar su nerūdijančio 

plieno Alloy 316L plokštelėmis

Slėgio perkritis: Pilnas slėgio perkritis 100 bar su nerūdijančio 

plieno Alloy 316L plokštelėmis

Plokštelių medžiaga:

Kevalo medžiaga:

Nerūdijantis plienas 316L & Titanas

Anglinis plienas & Nerūdijantis plienas 316L

Šilumos perdavimo

plotas:

Iki 350 m2 /vnt. 3 pagrindiniai modeliai.

Projektavimas pagal 

slėginio indo kodus:

PED, ASME VIII Div.1

ASME U, SELO and GOST

Laivams pagal užklausimą 
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Dydis

✓3 dydžiai

✓ Išskirtinis patentas: plokštelių ir 

paskirstymo vamzdelių

✓ Įvairūs pajungimo dydžiai

✓Kiekvienas DuroShell bus suprojektuotas 

pagal Jūsų darbo sąlygas ir specifikacijas
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Kodėl rinktis kompaktiškus šilumokaičius?

VS
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Kompaktiški šilumokaičiai prieš Vamzdelinius 

+ Lengvi

+ Užima mažai vietos

+ Aukštas efektyvumas

+ Nėra „mirtinų zonų“

+ Pigesni, jei naudojamos

brangios medžiagos.

+ Aukštos temperatūros

+ Aukšti slėgiai

+ Pigesni, jei 

medžiaga-

anglinis plienas

- Sunkus

- Reikia daug

vietos

- Žemas

efektyvumas

- ‚mirtinos zonos“

- Kemšasi

- Žemesnės 

temperatūros

- Žemesni slėgiai
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Galite sutaupyti montavimo kaštus
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Plokštelinis šilumokaitis sveria mažiau
Pavyzdys- amoniako kondensatoriai prieš ir po

Svoris - 80 tonų (pripildytas) Svoris - 33 tonos (pripildytas)




