WYMIENNIKI CIEPŁA APV

Technologia Wymiany Ciepła
TECHNOLOGIA WYMIANY CIEPŁA SPROSTAJĄCA WSZELKIM WYMAGANIOM

APV
Firma SPX tworzy zaawansowane
rozwiązania wymiany ciepła APV dla
procesów chłodzenia, ogrzewania,
zagęszczania oraz osuszania mediów –
technologia ta ma zastosowanie w wielu
różnych dziedzinach przemysłu do
wspomagania procesu wymiany ciepła.
Rozwiązania projektowane są tak, aby
spełniały wymagające warunki produkcyjne
oraz zwiększały oszczędność energii.
Rozwiązania wymiany ciepła APV są znane
jako niezawodne i niezmiernie skuteczne,
pomagając klientom na całym świecie w
przeprowadzaniu zadań produkcyjnych w
sposób bezpieczny i wydajny. Od momentu,
kiedy w 1923 roku firma APV wynalazła
płytowy wymiennik ciepła, nasza firma cały
czas wprowadza innowacje do tejże
technologii w procesach prasowania,
formowania, spawania, uszczelniania oraz
testowania stali. Wyspecjalizowani
profesjonaliści, którzy pracują na całym
świecie dla firmy SPX, projektują i produkują
wydajne oraz wytrzymałe systemy wymiany
ciepła, aby wspomagać optymalizację
zużycia energii oraz ograniczać przestoje
dla zwiększenia zysków.

Wydajne procesy wymiany ciepła
dla lepszych wyników
– większy odzysk ciepła oznacza mniejsze koszty zużycia energii
Zużycie energii oraz efektywny czas pracy to parametry, które mają największy
wpływ na koszty produkcyjne w różnych sektorach. Ograniczenie zużycia
energii poprzez bardziej wydajny system odzysku ciepła jest w obliczu
rosnących kosztów energii krytycznym elementem dla rentowności inwestycji.
Zwiększenie wydajności procesów produkcyjnych oraz unikanie
nieplanowanych przestojów może mieć korzystny wpływ na efektywny czas
produkcji. Elementy te gwarantują znaczne i natychmiastowe oszczędności,
które przekładają się na bezpośrednie zyski.
Firma SPX tworzy zaawansowane rozwiązania wymiany ciepła APV dla
procesów chłodzenia, ogrzewania, zagęszczania oraz osuszania mediów –
technologia ta ma zastosowanie w wielu różnych dziedzinach przemysłu, takich
jak przemysł spożywczy, przemysł gazowy oraz naftowy, a także w ogólnych
procesach przemysłowych. Rozwiązania bazują na kompleksowej serii
płytowych wymienników ciepła, która zawiera między innymi wymienniki
uszczelkowe, wymienniki częściowo oraz całkowicie spawane, a także
wymienniki rurowe dla zastosowań higienicznych. Mogą to być wysokowydajne
przemysłowe jednostki lub niewielkie kompaktowe wymienniki, które są
dostępne jako rozwiązania standardowe lub jako systemy zindywidualizowane
w oparciu o przełomowe projekty i różnorodność materiałów. Wymienniki ciepła
APV mogą być samodzielnymi komponentami lub mogą być zintegrowane w
moduły lub kompletne systemy.
Nieograniczony okres eksploatacji – zwiększanie wydajności i zwrotu z
inwestycji

SPX
Korporacja SPX (SPW na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Nowym Jorku), która ma
siedzibę w Charlotte, Północnej Karolinie i
znajduje się na liście Fortune 500, jest
światowym liderem produkcyjnym
działającym w wielu dziedzinach przemysłu.
Specjalistyczne produkty oraz technologie
na najwyższym poziomie technicznym służą
klientom w trzech podstawowych najbardziej
intensywnie rozwijających się rynkach:
infrastruktura, rozwiązania procesowe oraz
systemy diagnostyczne. Wiele
innowacyjnych rozwiązań SPX gra dużą rolę
w zaspakajaniu wzrastającego światowego
zapotrzebowania na elektryczność,
przetworzoną żywność oraz napoje, a także
usługi motoryzacyjne - w szczególności na
rynkach wschodzących. Wśród produktów
firmy znajdują się między innymi systemy
przetwórstwa żywności i napojów dla
przemysłu spożywczego, transformatory
mocy dla dostawców energii elektrycznej,
systemy chłodzące dla elektrowni oraz
systemy diagnostyczne, a także sprzęt dla
przemysłu motoryzacyjnego. Więcej
informacji można uzyskać na stronie
internetowej www.spx.com.

SPX pomaga klientom poprawić wydajność i rentowność sprzętu oraz
systemów wymiany ciepła przez cały okres ich eksploatacji. Nieograniczony
czas użytkowania jest zależny od wielu elementów, które mogą wpłynąć na
czas sprawności operacyjnej, wydajność i koszty. SPX oferuje następujące
usługi zapewniające maksymalną efektywność i zwrot z zainwestowanego
kapitału w fabrykę i sprzęt.
Pomoc w pracach serwisowych i konserwacyjnych
Punkty serwisowe i techniczni pracownicy terenowi służą pomocą podczas
wykrywania i naprawy usterek, co ogranicza nieplanowane przestoje.
Oryginalne części zamienne
Solidność oraz niezawodność są właściwościami wymaganymi w systemach
wymiany ciepła, które są użytkowane w wymagających warunkach pracy w
niektórych sektorach przemysłu. To samo odnosi się do komponentów oraz
części. W krótkim terminie są one dostępne na całym świecie, aby ograniczyć
ryzyko nieplanowanych przestojów z powodu przedwczesnych uszkodzeń
nieoryginalnych części. SPX chętnie przedstawi opcję listy części zamiennych
dla klienta, która pokryje wszystkie wymagania, równoważąc ryzyko z
poniesionymi wydatkami.
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Typowe zastosowania

Umowy serwisowe
Wielu klientów zabezpiecza się przed nieplanowanymi przestojami za
pomocą umów serwisowych, które są oparte na wypróbowanych
normach sprzętowych, a także na wymaganych adaptacjach w
stosunku do aktualnej sytuacji i wymagań klienta. Umowy serwisowe
wymagają okresowych wizyt specjalistów SPX w celu przeprowadzania
prac serwisowych oraz naprawy jakichkolwiek elementów, które mogą
spowodować problemy przed ich kolejną wizytą.

Firma SPX tworzy zaawansowane rozwiązania wymiany ciepła
APV dla procesów chłodzenia, ogrzewania, zagęszczania oraz
osuszania mediów – technologia ta ma zastosowanie w wielu
różnych dziedzinach przemysłu do wspomagania procesu
wymiany ciepła.

Mleczarstwo, Przemysł
Spożywczy oraz Napojowy

Regeneracja – zapewnianie wydajności
Płytowe wymienniki ciepła APV są zaprojektowane na długi i
bezproblemowy okres użytkowania. Nie można uniknąć jednak
normalnego zużycia, więc w pewnym momencie okresu użytkowania
regeneracja płytowego wymiennika ciepła i wymiana pakietu płyt może
w znacznym stopniu korzystnie wpłynąć na pracę i wydajność sprzętu.

Przemysł Naftowy i Gazowy

Kontrole przeprowadzane na miejscu u klienta – ograniczanie
kosztów eksploatacji
Inżynierowie SPX mogą także przeprowadzić kontrolę fabryki oraz
sprzętu bezpośrednio u klienta, aby zidentyfikować możliwości
wprowadzenia ulepszeń lub wymiany i dodatkowo ograniczyć koszty
utrzymania poprzez poprawę wydajności i zmniejszenie wydatków
związanych z eksploatacją i utrzymaniem.

Przemysł Petrochemiczny i
Chemiczny

Obecność na światowym rynku – zaangażowanie specjalistów

Elektroenergetyka
Obecność firmy SPX na światowym rynku dosięga wszystkich naszych
klientów. Specjaliści wymiany ciepła APV pomagają naszym klientom
na całym świecie podczas wyboru rozwiązań idealnie dopasowanych
do ich zastosowań i warunków produkcyjnych, które zapewniają
najlepszą wydajność i zwrot z inwestycji przez ich długi okres
eksploatacji. Innowacyjna technologia i szerokie doświadczenie to
nie jedyne powody dla których klienci wybierają rozwiązania
wymiany ciepła SPX – nasi inżynierowi zapewniają bliską i poufną
współpracę z ekspertami pracującymi dla klienta. Na całym świecie
posiadamy zespoły wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych
specjalistów z dogłębną wiedzą na temat potrzeb danego sektora i
dostępnych rozwiązań, których celem jest dostarczenie naszym
klientom najlepszych systemów wymiany ciepła.

Wentylacja, Ogrzewanie i
Klimatyzacja

Procesy Przemysłowe

Przemysł Morski

Farmaceutyka i higiena
osobista
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Płytowe Wymienniki Ciepła dla Wydajnego Przenoszenia Ciepła
EnergySaver
Dla mediów o niskiej lepkości.
Zapewniające wysoką sprawność
cieplną i małe różnice pomiędzy
temperaturą wlotową i wylotową.

2

Powierzchnia płyty od 0,01 do 4,6 m na jedną płytę

DuraFlow
Dla mediów o średniej lub wysokiej
lepkości. Skonstruowane do
nieustannej i długiej pracy.

Ramy do zastosowań higienicznych

Ramy do zastosowań przemysłowych

Rozsuwane ramy, które spełniają
surowe wymagania higieniczne.

Szeroka gama rozsuwanych ram
spełniająca różnorakie specyfikacje
jakościowe.

EasyFlow
Dla mediów zawierających włókna lub
pulpę, których wymogiem jest
najwyższy poziom odzysku bez
zatorów.

DuoSafety
DuoSafety to system wczesnego
ostrzegania, który we wczesnym etapie
wykrywa przecieki i pozwala użytkownikowi
końcowemu na podjęcie czynności
zapobiegających mieszania się mediów.

ParaWeld
Spawane płyty w parach. Spawane kanały wymienników pozwalają na
przetwarzanie agresywnych mediów. Wymienniki mają szerokie
zastosowanie w jedno i dwufazowym przenoszeniu ciepła w
zastosowaniach związanych z chłodzeniem, a także w zastosowaniach
chemicznych, przemysłowych i petrochemicznych.

ParaWeld

Konwencjonalne

Spawanie na płycie
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PORADNIK
DOBORU

EnergySaver

Płytowa stacja wyparna

ParaBrazed

Do zagęszczania mleka, soków,
syropów, wyciagów zwierzęcych i
warzywnych, ścieków i czynników
przemysłowych.

Kompleksowa gama kompaktowych
lutowanych płytowych wymienników
ciepła, które są w szczególności
odpowiednie dla podgrzewaczy wody,
lokalnych układów ogrzewania, bojlerów
gazowych i kolektorów słonecznych.

ParaBrazed

Płytowa stacja
wyparna

Płytowy wymiennik
ciepła bez
uszczelek. Płyty są
połączone poprzez
lutowanie miedzią.

Z opadającym oraz
czasami
wznoszącym się
filmem/opadowa
stacja wyparna
modułowa płytowa o
niskiej wysokości
produkująca
koncentraty
doskonałej jakości.

AISI 316L (oraz
miedź)

Płyty: AISI 316,
904L, stopy niklu
Uszczelki: NBR,
EPDM

od -50°C do 195°C

od -30°C do
maks. 130°C

0 - 35 bar g

0 - 30 bar g

Próżnia do 2 bar
g

do 650 m2

do 1 800 m2

do 75 m2

do 400 m2

Pełen dostęp
umożliwiający
czyszczenie i
inspekcje.

Strona spawana:
Czyszczenie
przez cyrkulację
płynów
czyszczących
(CIP).

Czyszczenie
przez cyrkulację
płynów
czyszczących
(CIP).

Pełen dostęp do
powierzchni
przenoszących
ciepło. Łatwa w
rozebraniu w
celu inspekcji
części mających
kontakt z
produktem.

EasyFlow

DuoSafety

ParaWeld

OPIS

Płyta z szerokimi
przerwami i
ograniczoną liczbą
Płyta z wąskimi
punktów zetknięcia,
przerwami i wieloma
aby ułatwić
punktami zetknięcia,
przepływ lepkich
zapewniająca
produktów i
wysoką sprawność
produktów
cieplną.
zawierających małe
cząsteczki.
Skonstruowana do
ciągłego, trwałego
przepływu i pracy.

Płyta z szerokimi
przerwami i
ograniczoną liczbą
punktów zetknięcia,
aby ułatwić
przepływ lepkich
produktów i
produktów
zawierających
włókna lub pulpę.
Skonstruowana do
ciągłego, trwałego
przepływu i bardzo
delikatnego
przetwarzania
produktów.

Płyta o podwójnych
ścianach (dla
dodatkowego
bezpieczeństwa)
składająca się z 2
warstw płyt na jedną
płytę przepływową,
aby zapobiec
jakimkolwiek
przeciekom.
Do stosowania w
uszczelkowych
płytowych
wymiennikach
ciepła.

Pofałdowane płyty
spawane w parach.
Pary te są
rozdzielone
uszczelkami
(spawane pary na
stronie
technologicznej,
standardowe
uszczelki na drugiej
stronie).

MATERIAŁ

Płyty: AISI 316,
AISI 304, Tytan i
większość
stopów
Uszczelki: NBR,
EPDM, FKM i
inne

Płyty: AISI 316,
AISI 304, Tytan i
większość
stopów
Uszczelki: NBR,
EPDM, FKM

Płyty: AISI 316,
AISI 304, Tytan i
większość
stopów
Uszczelki: NBR,
EPDM, FKM i
inne

Płyty: AISI 316,
Tytan i większość
stopów
Uszczelki: NBR,
EPDM, FKM

TEMPERATURA

Uszczelki
gumowe: od
-35°C do 180°C

od -35°C do
180°C

od -35°C do
180°C

od -35°C do
180°C

CIŚNIENIE

25 bar g

0 - 16 bar g

0 - 16 bar g

0 - 16 bar g

POWIERZCHNIA
PRZENOSZENIA/
WYDAJNOŚĆ

do 3 800 m2

do 2 800 m2

do 680 m2

Pełen dostęp
umożliwiający
czyszczenie i
inspekcje.

Pełen dostęp
umożliwiający
czyszczenie i
inspekcje. Osad
może być
usuwany
czyszczeniem na
miejscu (CIP).

DOSTĘP W CELU
PROWADZENIA PRAC
KONSERWACYJNYCH

Pełen dostęp
umożliwiający
czyszczenie i
inspekcje.

1010-05-03-2012-GB

DuraFlow

Płyty: AISI 304,
AISI 316, Tytan,
C2000, i
większość
stopów
Uszczelki: NBR,
EPDM, FKM i
inne
Uszczelki
gumowe: od
-45°C do 250°C

Spawane Płytowe Wymienniki Ciepła do Wysokich
Temperatur i Ciśnień
Hybrid
Całkowicie spawany płytowy wymiennik ciepła do
ogrzewania, chłodzenia, zagęszczania oraz osuszania.
Używany typowo do pracy z wysokimi temperaturami i
ciśnieniem – przykładowo w przemyśle
elektroenergetycznym, chemicznym lub cukrowym.

PORADNIK DOBORU

OPIS

ParaTube

Hybrid

Całkowicie spawany
bezuszczelkowy
wymiennik ciepła
Rurowy wymiennik
łączący bardzo wydajne
ciepła z pofałdowanymi płyty z mocna budową
lub prostymi rurami.
zbiornika. Asymetryczna
budowa daje wiele
Dostępne rodzaje to:
rury podwójne, potrójne, możliwości i pozwala na
bardzo małe spadki
poczwórne lub
wielorurowe
ciśnienia. Może być w
pełni adaptowany do
indywidualnych
wymagań klienta.

Lokalny Układ
Ogrzewania
Modułowa instalacja
zamocowana na ramie,
składająca się z
wymienników ciepła,
pomp, zaworów,
przyrządów, sprzętu
bezpieczeństwa oraz
automatyki takiej jak
sterownik PLC oraz/lub
przemienniki
częstotliwości.

Compakva

Jednostka Odsalająca Wodę

Do podgrzewania wody
użytku domowego, a
także do ogrzewania
bezpośredniego i
pośredniego.

Jednostka odsalająca wodę jest stacją
wyparną, która składa się z
jednoetapowej płyty i kondensatora,
podzielonymi za pomocą
odmgławiacza ze stali nierdzewnej.

Rodzaje płytowych
wymienników ciepła:
Uszczelkowe, lutowane, Stal nierdzewna AISI
płytowe oraz
316 oraz czerwony
płaszczowe. Rury i
mosiądz
armatura: według
specyfikacji klienta

Płyty (stacja wyparna i kondensator):
Tytan Zbiornik: AISI 316L,
z wzmocnieniem
SMO 254

MATERIAŁ

AISI 304L, AISI 316L,
Duplex SAF 2205, SAF
2507 i inne stopy

Płyty: AISI 316L lub
większość stopów.
Zbiornik: AISI 316L lub
stal węglowa

TEMPERATURA

od -30°C do 300°C

od -200°C do 400°C

do 200°C

do 130°C

Woda w płaszczu:
od 70°C do 90°C. Także dostępna z
iniekcją parową. Woda morska: od 0°C
do 32°C

CIŚNIENIE

od 0 do 100 bar g

od 0 do 40 bar g

od 10 do 25 bar g

do 16 bar g

od 0 do 16 bar g

POWIERZCHNIA
PRZENOSZENIA/
WYDAJNOŚĆ

do 73 m2 w jednym
standardowym module

do 1 800 m2 na
jednostkę

do 50 MW

1-8 domów

do 35 m3/godz.

DOSTĘP W CELU
PROWADZENIA PRAC
KONSERWACYJNYCH

Pełna inspekcja części
mających kontakt z
produktem we
wszystkich wersjach.
Dodatkowe czyszczenie
przez cyrkulację płynów
czyszczących (CIP).

Pełen dostęp
umożliwiający
czyszczenie i inspekcje
Wszystkie główne
bez zdejmowania
elementy można w
orurowania. Dodatkowe
łatwy sposób wymienić.
czyszczenie przez
cyrkulację płynów
czyszczących (CIP).

Płytowy wymiennik
ciepła jest mocowany
przy pomocy śrub, co
ułatwia czyszczenie i
wymianę części. Może
zostać rozszerzony.

Pełen dostęp umożliwiający
czyszczenie i inspekcje.
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Rurowe Wymienniki Ciepła do Zastosowań w Przemyśle
Spożywczym i Napojowym
ParaTube
Do przetwórstwa produktów o wielu zastosowaniach. Doskonały w przemyśle
spożywczym i napojowym do pracy z produktami zawierającymi cząstki,
produktami, które są wrażliwe na zmianę konsystencji lub produktów o dużej
lepkości.

Rozwiązania Gotowe do Instalacji
Lokalny Układ Ogrzewania i Chłodzenia
Standardowa gotowa jednostka zapewniająca
centralne ogrzewanie, chłodzenie oraz ciepłą wodę
wodociągową. Układ skonstruowany w sposób
ułatwiający instalację i rozruch oraz oszczędzający
wymagany do tych czynności czas.

Jednostka Odsalająca Wodę
Do odsalania wody morskiej, produkcji wody pitnej i
świeżej wody użytkowej.

Compakva
Seria niewielkich i kompaktowych
podgrzewaczy wody i lokalnych
układów ogrzewania, które
charakteryzują się innowacyjną
technologią i budową. Do
podgrzewania wody wodociągowej do
użytku domowego oraz do ogrzewania
bezpośredniego i pośredniego.

Certyfikacja – światowy poziom
Rozwiązania wymiany ciepła APV spełniają wymagania dotyczące sprzętu ciśnieniowego w Europie, Azji oraz w
Ameryce Północnej i Południowej. Są konstruowane według zaleceń dyrektywy 97/23/WE w sprawie zbliżenia
ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych oraz posiadają certyfikat zgodności
CE. Wymienniki mogą być dostarczone spełniając normy brytyjskie, wymagania ASME U-Stamp oraz krajowych
komisji certyfikacyjnych. Sanitarne wymienniki ciepła APV spełniają międzynarodowe normy sanitarne takie jak
3A oraz FDA. Nasze główne obiekty produkcyjne posiadają certyfikację normy zapewniającej jakość PN-EN ISO
9001, a niektóre obiekty otrzymały certyfikat jakości procesów spawalniczych PN-EN ISO 3834. Mamy duże
doświadczenie w pracy z jednostkami notyfikowanymi, takimi jak: DNV, ABS, BV, GL, Lloyds, CCS oraz inne.
Dodatkowo posiadamy także rosyjski certyfikat GOST/TR.
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FIRMA SPX
Z siedzibą w Charlotte, Północnej Karolinie, korporacja SPX (SPW na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku), znajdująca się na liście
Fortune 500, jest światowym liderem produkcyjnym działającym w wielu dziedzinach przemysłu. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.spx.com.

SPX FLOW TECHNOLOGY
Platinvej 8
6000 Kolding
Dania
Tel: (+45) 70 278 444
Fax: (+45) 70 278 445
E-mail: apv.emea.heat@spx.com
w: www.apv.com
SPX zastrzega sobie prawo do wprowadzania najnowszych zmian do naszych projektów i materiałów be uprzedniego powiadomienia i
zobowiązania.
Cechy projektów, materiały konstrukcji i dane wymiarowe, które są podane w niniejszej broszurze, są przytoczone wyłącznie w celach
informacyjnych i nie należy się na nie powoływać bez pisemnego potwierdzenia. Prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem sprzedaży w
celu uzyskania informacji na temat dostępności produktów w Państwa rejonie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.spx.com.
Zielony symbol “>” jest znakiem towarowym SPX Corporation, Inc.
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