
Podwyższaj możliwości wymienników

Kompletna oferta usług serwisowych dla uszczelkowych płytowych wymienników 
ciepła



Podejście Alfa Laval do cyklu 
eksploatacyjnego urządzeń
Alfa Laval oferuje pełne wsparcie techniczne na każdym etapie życia 
skręcanego wymiennika ciepła. Począwszy od momentu instalacji 
urządzenia, w trakcie jego normalnej eksploatacji, przy monitorowaniu jego 
działania i okresowym serwisie. 

Celem może być na przykład utrzymanie właściwych parametrów pracy 
wymiennika poprzez jego przeprojektowanie tak, by spełniał nowe zadanie 
lub jego regenerację do stanu fabrycznego.

Jednak usługi Alfa Laval wykraczają poza powszechnie przyjęty zakres. 
Firma zapewnia pomoc najlepszych inżynierów serwisu w każdej sytuacji  
i w każdym miejscu. Może to być miejsce zainstalowania urządzenia  
w zakładzie, Autoryzowane Centrum Serwisowe Alfa Laval w Łodzi lub 
inne ośrodki serwisowe na całym świecie .
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Części zamienne

Odpowiednia jakość materiału może mieć ogromne znaczenie dla prowadzenia 
procesu. Dzięki użyciu oryginalnych części Alfa Laval, Użytkownik zyskuje pewność, 
że materiał, z którego zostały one wykonane jest odpowiednio dobrany. 

Oryginalne płyty Alfa Laval są wytwarzane w pojedynczym cyklu tłoczenia blachy. 
Taka technologia zapewnia równomierną wytrzymałość i grubość płyty na całej 
jej powierzchni, co znacznie obniża ryzyko miejscowego zmęczenia materiału i 
wystąpienia pęknięć.

Oryginalne uszczelki Alfa Laval zapewniają lepszą szczelność, dłuższy cykl 
eksploatacji i dłuższy czas pracy między kolejnymi serwisami wymienników 
uszczelkowych.

Zabezpieczony czas pracy – obniżenie ryzyka awarii przez użycie certyfikowanych 
materiałów.

Minimalizacja kosztów – uniknięcie niepotrzebnych kosztów eksploatacyjnych.

Pewna firma z branży petrochemicznej w Arabii Saudyjskiej 
posiada 5 uszczelkowych wymienników ciepła Alfa Laval 
typu M30. Urządzenia są zainstalowane we wtórnym obiegu 
chłodniczym, a każdy z nich zawiera 460 płyt tytanowych.

Ze względu na szybki przyrost osadu na płytach, zachodzi 
konieczność zwiększania natężenia przepływu wody morskiej. 
To z kolei skutkuje wzrostem zużycia energii.

Dzięki wynikom audytu wydajności, inżynierowie Alfa Laval 
określili optymalne przedziały czasu między kolejnymi cyklami 
czyszczenia wymiennika. W efekcie tego klientowi udało się 
zredukować koszty konserwacji i przestoju przez zastąpienie 
czyszczenia ręcznego instalacją do mycia chemicznego metodą 
CIP. Całkowite roczne oszczędności na skutek wprowadzonych 
zmian sięgają 37 500 €.

Regeneracja

Regeneracja wymiennika uszczelkowego zwiększa jego żywotność, pozwala 
zredukować koszty eksploatacyjne, a także podwyższyć bezpieczeństwo pracy. 
Poprawa efektywności energetycznej sprawia, że wymiennik jeszcze lepiej spełnia 
nowe przepisy ochrony środowiska.

Użytkownikom swoich urządzeń, Alfa Laval oferuje gotowe pakiety regeneracyjne  
lub możliwość dopasowania zakresu prac do indywidualnych wymagań korzystając 
z szerokiego wachlarza usług regeneracyjnych. O wyborze pakietu może decydować 
czas trwania postoju, budżet, typ i zastosowanie wymiennika.

Globalna sieć –światowe rozwiązania zgodne z najlepszą praktyką serwisową.

Bezpieczna produkcja – płyty bez pęknięć i deformacji, co zagraża stabilności 
procesu.

Jakość serwisu – idealne spasowanie pakietu, dzięki dokładnemu usunięciu resztek 
starego kleju i uszczelek z płyt wymiennika.



Przeprojektowanie

W przypadku potrzeby zwiększenia produkcji, zmniejszenia spadków ciśnienia na 
linii, ograniczenia zarastanie wymiennika lub zwiększenia stopnia odzysku ciepła, 
Alfa Laval oferuje usługi w zakresie przeprojektowania płytowego wymiennik ciepła i 
zoptymalizowania jego pracy w nowych warunkach.

Stabilność pracy  – obniżenie ryzyka zarastania płyt po zmianie czynników 
przepływających przez wymiennik.

Zwiększenie produkcji – dostosowanie urządzenia do nowych warunków 
obciążenia cieplnego.

Zmniejszenie kosztów – ograniczenie zużycia energii i niepotrzebnych wydatków 
na przeglądy.

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli występują problemy z wymiennikiem ciepła, inżynierowie ds. serwisu  
Alfa Laval pomogą je rozwiązać i uniknąć ponownego ich wystąpienia.

Dzięki posiadanemu doświadczeniu, doradcy Alfa Laval oferują pomoc  
w rozwiązaniu problemu przez telefon lub na miejscu zainstalowania urządzenia. 
W efekcie skraca się czas przestojów i zmniejsza ryzyko wystąpienia 
niebezpiecznych sytuacji.

Alfa Laval przoduje w rozwiązywaniu problemów z zakresu wymiany ciepła  
w wielu branżach produkcji przemysłowej. 

Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu Alfa Laval pomaga w znalezieniu 
optymalnych rozwiązań.

Stabilność pracy– odnalezienie przyczyny nieplanowanych przestojów.

Zwiększenie produkcji – pewność, że urządzenie pracuje optymalnie.

Poprawa warunków pracy – identyfikacja i zapobieganie zagrożeniom.

Mniejsze koszty utrzymania - kontrola procesów w celu sprawdzenia 
kluczowych elementów.

Usługa AllBrands jest kompleksowym 
programem serwisowym Alfa Laval, 
który przywróci pełną sprawność 
wymiennikom ciepła. 

Alfa Laval oferuje pełen zakres 
usług serwisowych wydłużających 
życie i zwiększających efektywność 
wymiennika dowolnego producenta 
przy jednoczesnej redukcji kosztów 
eksploatacyjnych.

Alfa Laval posiada ponad 40 lat 
doświadczenia w serwisowaniu 
wymienników innych producentów.

Usługa AllBrands



Chłodzenie wodą morską przy wytopie miedzi i cynku może być 
bardzo kosztownym procesem, gdyż wymaga on ogromnych 
ilości wody. Odpowiednia eksploatacja i serwis wymiennika 
ciepła może prowadzić do znacznych oszczędności.

W tym przypadku zastosowano 3 kluczowe rozwiązania:

Przeprowadzony audyt wydajności pozwolił określić optymalne 
okresy pracy pomiędzy cyklami czyszczenia wymiennika. 
Zainstalowano układ mycia chemicznego metodą CIP 
na wymiennikach chłodzonych wodą morską. W skutek 
przeprowadzonej optymalizacji obniżono koszty związane  
z zużyciem wody i energii elektrycznej, poprawiając przy tym 
wskaźniki środowiskowe i żywotność urządzeń.

Audyty w zakresie jakości działania

Audyt Alfa Laval pozwala na optymalne zaplanowanie prac serwisowych, 
minimalizację kosztów produkcji oraz zwiększenie niezawodności pracy urządzenia.

Na podstawie informacji o aktualnym stanie wymiennika, Alfa Laval zaleca,  
w formie szczegółowego raportu, sposób jego serwisowania oraz określa okresy 
między kolejnymi serwisami.

Stabilność pracy – ograniczenie ilości awarii oraz skrócenie czasu przestoju.

Minimalizacja kosztów – zmniejszenie zużycia energii.

Wydłużenie interwałów remontowych – wydłużenie czasu życia wymiennika przez 
zmniejszenie częstotliwości demontażu płyt.

Zapewnienie maksymalnej wydajności – określenie optymalnego czasu pracy 
wymiennika pomiędzy cyklami czyszczenia.

Uruchomienie
 Instalacja
Konserwacja
 Wymiana
 Części zapasowe
 Regeneracja
 Narzędzia serwisowe
 Czyszczenie

Wsparcie
 Rozwiązywanie problemów
 Dedykowany magazyn
 Szkolenia serwisowe
Udoskonalanie
 Przeprojektowanie
 Wymiana i przebudowa
Kontrola
 Audyt sprawności
 Audyt stanu technicznego

Umowy o gwarancję działania Alfa Laval to 
indywidualnie dobrany pakiet usług serwisowych, 
który może zawierać dowolną usługę  
z szerokiego zakresu usług 360°

Umowy uwzględniają konkretne potrzeby 
użytkowników, maksymalizują zwrot inwestycji, 
gwarantują ciągłą sprawność urządzeń oraz 
ułatwiają planowanie budżetów remontowych 
Klientom Alfa Laval.

Umowy o gwarancję działaniaKompletny zakres usług serwisowych 360° dla  
płytowych uszczelkowych wymienników ciepła
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Alfa Laval na świecie

Alfa Laval jest wiodącym na świecie 
dostawcą specjalistycznych urządzeń  
i rozwiązań inżynierskich.

Oferowane urządzenia, kompletne linie 
technologiczne oraz serwis zapewniają 
Klientom optymalny i bezawaryjny 
przebieg realizowanych procesów.

Nowatorskie rozwiązania firmy 
umożliwiają ogrzewanie, chłodzenie, 
transport i oddzielanie takich produktów 
jak: olej, woda, chemikalia, napoje, 
artykuły żywnościowe  
i farmaceutyki. 

Międzynarodowa struktura firmy, 
obejmująca swym zasięgiem około  
100 krajów sprawia, że Alfa Laval jest  
do dyspozycji Klientów praktycznie na 
całym świecie.

Alfa Laval Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
tel. 22 336-64-64, fax: 22 336-64-60
poland.info@alfalaval.com
www.alfalaval.pl

Autoryzowane Centrum Serwisowe
ul. J. Dąbrowskiego 113, 93-208 Łódź
tel. 42 642-66-00, fax: 42 641-71-78


