
Kontakt
C+C servis, s.r.o.
Za Škardou 949 - Srubec
CZ - 370 06 České Budějovice

Tel.:  +420 387 203 788
        +420 387 204 281
Fax:  +420 387 200 190

GSM: +420 723 986 720 
          +420 728 707 912

Serwis:: +420 606 043 158

VAT: CZ26106159
E-mail: info@ccservis.eu
www.ccservis.eu



... niezawodny partner w dziedzinie  

    rozbieralnych wymienników płytowych

Kontakt
C+C servis, s.r.o.
Za Škardou 949 - Srubec
CZ - 370 06 České Budějovice

Tel.:  +420 387 203 788
        +420 387 204 281
Fax:  +420 387 200 190

GSM: +420 723 986 720 
          +420 728 707 912

Serwis:: +420 606 043 158

VAT: CZ26106159
E-mail: info@ccservis.eu
www.ccservis.eu



Dostarczamy bezpośrednio z produkcji OEM. Podstawową ideą są 
dostawy materiału „on-line“ z produkcji, co nam umożliwia dotrzyma- 
nie najwyższego standardu jakości nie tylko dzięki wysokiej elastyczności 
wspartej fachowością, ale przede wszystkim umożliwia oferowanie 
wyjątkowych warunków dostawy.
Fachowy personel ośrodka konstrukcyjnego i rozwojowego za poś-
rednictwem naszych wyszkolonych przedstawicieli zaproponuje opty-
malizację materiałów do konkretnych aplikacji. Jest oczywiste, że dla 
potrzeb przemyśłu spożywczego dostarczamy certyfikaty dopuszczenia 
do kontaktu z żywnością „FDA“ dla naszych komponentów. Gwarancyjne 
i pogwarancyjne usługi serwisowe wraz z próbą ciśnieniową ew. próby 
wodorem przeprowadza zgodnie z wymaganiami naszych klientów zespół 
posiadający uprawnienia do ich przeprowadzania.

Firma została założona w 2006 roku jako całkowicie wyłącznie czeska spółka 
z siedzibą w Czeskich Budziejowicach. W oparciu o wieloletnie doświadczenia 
z dotychczasowej działalności w branży dostarczamy wymienniki płytowe, jak 
również zaawansowane części zamienne do wymienników płytowych, przede 
wszystkim dla potrzeb branży: browarniczej, mleczarskiej, ciepłowniczej, 
przemysłu farmaceutycznego, cukrowniczego, chemicznego, energetyki, itp.

Alfa laval

APV

API Schmidt Bretten (Sigma)

Fischer

GeA

Reheat

Tranter

Tetra Pack

Swep

Cetetherm

Vicarb

Sondex

Zilmet

Funke

Nagema

Thermowave

Standardowo dostarczamy uszczelnienia i płyty np.,  
do poniższych wymienników:



Przy zastosowaniu najróżniejszych chemikaliów, włącznie z zasadami (amoniak), dysponu-

jemy środkami do odsysania kwasów z wymiennika. Czyszczenie płyt przeprowadzane jest 

mechanicznie w kombinacji z wodą pod ciśnieniem, ew. w kąpieli do czyszczenia chemicz-

nego płyt, o ile jest to konieczne. Serwis może być realizowany na miejscu u klienta lub po 

odwiezieniu płyty do naszego ośrodka serwisowego, gdzie zostaną przeprowadzone dalsze 

czynności konserwacyjne.

Materiał dostarczanych uszczelek i płyt odpowiada aplikacji i wymaganiom klienta, w celu 

uzyskania najdłuższej możliwej żywotności. Uszczelnienia mechaniczne, ew. klejone wprost 

z produkcji OEM, dostarczamy z nas-tępujących standardowych materiałów: NBR, HT-NBR, 

EPDM-STD, HT-EPDM, IND FKM, BUTYL, CR itd., wraz z certyfikatem dopuszczającym do sto-

sowania w kontakcie z artykułami spożywczymi. W przypadku uszkodzonych płyt zastępujemy 

je płytami ze wszelkich stosowanych materiałów do wymienników płytowych, np.: AISI 316, 

AISI 317, AISI 304, Tytan, Hasteloy, Tantal, Nikiel, itp.

Od 2008 r. C+C servis, s.r.o. dostarcza we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicz-

nymi. Kompletne rozbieralne, ew. lutowane wymienniki, łącznie z projektem, obliczeniami 

i opracowaniem ostatecznego projektu. Następny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

jest oczywistością. W ramach doradztwa jesteśmy gotowi zaprojektować modernizację 

Państwa istniejącego wymiennika płytowego w celu optymalizacji wymaganych parametrów 

i oszczędności Państwa kosztów. Nasi specjaliści w laboratoriach badawczych i ośrodku roz-

wojowym czekają na Państwa pytania.

F° ytolpetC° ytolpetínečanZsipop ýkcimehC

BUTADIENE - ACRILONITRILE NBR STD FOOD  -20  +120  -4 +248

BUTADIENE - ACRILONITRILE NBR HT FOOD  -20  +140  -4 +284

BUTADIENE - ACRILONITRILE NBR HT IND  -20  +140  -4 +284

BUTADIENE - ACRILONITRILE - IDROGENATA H-NBR  -40  +150  -40 +302

CLOROPRENE CR  -40  +100  -40 +212

ISOBUTILENE - ISOPRENE IIR  -40  +110  -40 +230

ETILENE - PROPILENE - DIENE EPDM STD  -40  +120  -40 +248

ETILENE - PROPILENE - DIENE EPDM STD FOOD  -40  +120  -40 +248

ETILENE - PROPILENE - DIENE EPDM HT FOOD  -40  +150  -40 +302

FLUORURATA FKM „A“ STD  -15 +220  -5 +428

FLUORURATA FKM „A“ FOOD  -15 +220  -5 +428

FLUORURATA FKM „GF“   -8 +200 -17,6  +392

FLUORURATA FKM „GLT“  -30 +200  -22 +392

Některá nejběžnější těsnění resp. po dohodě se zákazníkem jsou držena 
temperovaným skladem chráněna před působením UHV.

Odporność termiczna konwencjonalnych uszczelnień wymienników płytowych:

Opis chemiczny  Oznaczenie  temperatury °C  temperatury °F

Niektóre zwykłe uszczelnienia, ew. po uzgodnieniu z klientem są magazynowane w temperowanym  
magazynie chronione przed działaniem UHV.



Konstrukcja skręcana (płyta i rama)
Dostarczane przez nas wymienniki są zestawione z płyt wymiany ciepła, które charak-
teryzuje optymalna konstrukcja zapewniająca wysoki współczynnik przekazywania 
ciepła.
To umożliwia niskie koszty i optymalne dopasowanie do warunków eksploatacji.
Nasz asortyment obejmuje płytowe wymienniki ciepła jedno - lub wielodrożne,  
z powierzchnią wymiany ciepła do 2 000 m(2) .

FP/FPS
Dane techniczne:
Powierzchnia wymiany ciepła na płytę: 0,04–3 m2

Maks. ciśnienie projektowe: 25 bar

Maks. temperatura projektowa: 195 °C
Bezpieczne wymienniki: Te płyty posiadają
Podwójne uszczelki na wejściu i wyjściu,
Które zapobiegają mieszaniu obu mediów. Podwójne 
płyty bezpiecznego wymiennika ciepła posiadają
specjalny system uszczelnień.

Materiał płyty: Standard: stal nierdzewna 1.4301/
AISI 304, 1.4401/AISI 316
Opcjonalnie: 1.4539, 254 SMO, tytan

Materiał uszczelnień: NBR (nitryl-guma)

Opis funkcjonowania / wyobrażenie graficzne
Płytowe wymienniki ciepła

1. Płyta nieruchoma
2. Płyta ruchoma
3. Słupek podpierający
4. Nośnik
5. Dolny pręt prowadzący
6. Cylinderek nośnika
7. Śruba ściągająca i nakrętka
8. Śruby mocujące
9. Kryzy gumowe / metalowe
10. Uszczelki
11. Płyty wymiany ciepła
12. Tabliczka z nazwą

Płytowy wymiennik ciepła składa się z pakietu wzajemnie połączonych kształtowych płyt z otworami przelotowymi. Co druga płyta jest obrócona  
o 180°, dzięki czemu powstaje szczelina przepływowa. Wszystkie płyty posiadają mechanicznie umocowane lub klejone uszczelki, które całkowicie 
uszczelniają kanały przepływowe od środowiska zewnętrznego i oddzielają media, które są przedmiotem wymiany ciepła.
Pakiet płyt jest osadzony w stojaku i ściągnięty między płytą nieruchomą i dociskającą za pomocą śrub ściągających. W trakcie żywotności uszc-
zelki płytowego wymiennika ciepła podlegają standardowemu procesowi „zmęczenia“, dlatego pakiet płyt można kilka razy dociągnąć (w zależności  
od warunków eksploatacji), dopóki nie zostanie osiągnięty minimalny wymiar pakietu płyt („PP“).

Wymiennik jednodrożny:
wszystkie przyłącza są na płycie nieruchomej

Wymiennik wielodrożny:
przyłącza są na płycie nieruchomej i na płycie dociskającej

Materiały specjalne: Materiały płyt (w zależności od zasto-
sowania)To stale chromowo-niklowe, stale chromowo-niklowo-
molibdenowe, tytan i inne materiały.

Materiały uszczelek, to: NBR, EPDM, Viton, silikon i materiały 
specjalne.

Jednodrożny         Dwudrożny    Trójdrożny



Lutowane płytowe wymienniki ciepła
Typy GPL, GPLK i TPL zapewniają zrównoważoną relację wysokiego przekazywnia ciepła  
z niskimi stratami ciśnienia. Zoptymalizowane termodynamicznie ukształtowanie płyt wy-
miany ciepła i włożone turbulatory (TPL) umożliwiają wysoce turbulencyjny przepływ nawet 
przy niskich przepływach objętościowych. To umożliwia racjonalne wykorzystanie dostępnej 
powierzchni wymiany ciepła i zapewnia doskonale efektywne przekazywanie ciepła. Przepływ 
turbulencyjny zapewnia też wyraźny efekt samoczyszczenia, co znacznie obniża koszty 
utrzymania i ogranicza przestoje. Dostarczane przez nas lutowane wymienniki płytowe mają 
kompaktową konstrukcję i są stosowane do wysokich ciśnień i temperatur.

Przeznaczenie: Zwłaszcza do ogrzewania, klimatyzacji,  
chłodzenia silników, rekuperacji ciepła. Globalnie  
do stosowania z różnymi mediami.

Dane techniczne:
Maks. ciśnienie robocze: 30 bar
Maks. temperatura robocza: +200 °C

Materiał: Płyty: 1.4401/AISI 316
Lut: miedź nikiel (NPLK)

TPL (płyty turbo w szczelinie  
przepływowej)

GPLB
Przeznaczenie: Istnieje wiele aplikacji GPLB, można ich nawet użyć z wysoce korozyjnymi mediami 
lub olejem do przekazywania ciepła w specjalnych aplikacjach, np. w zakładach chemicznych lub 
laboratoriach. W HVACR (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i chłodzenie) stosuje się do systemo-
wego oddzielenia w cyklach ogrzewania zdalnego, energii słonecznej i pomp ciepła, w ogrzewaniu 
podłogowym lub ogrzewaniu wody w domach. Dzięki 100% konstrukcji ze stali nierdzewnej nadają 
się do wody pitnej.

Dane techniczne:
Ciśnienia robocze maks.: 25 bar / 30 bar (standard), wyższe ciśnienia do dyspozycji na życzenie
Temperatury robocze maks.: od 200 °C do +350 °C (standard)
Certyfikat CE

Materiał: 100% stal nierdzewna
EPDM (etylen-propylen-guma)
Viton (fluor-guma)
Inne materiały na życzenie

Specjalne typy:
Bezpieczne wymienniki ciepła (FPSS)
Nierdzewna konstrukcja do zastosować spożywczych i FDA
Kompaktowe podwójne jednostki wraz z zaworem i kranem
Konstrukcja ze spawanymi kasetami (FPG)

GPLK (płyty wymiany ciepła  
z rowkowaniem V)

Przeznaczenie: Specjalnie skonstruowane dla spełnienia wymagań w sporcie motoryzacyjnym  
i budowie maszyn (np. chłodzenie silnika lub oleju silnikowego). Małe wymiary i wysoki stopień 
przekazywania ciepła z wyższą lepkością! Globalnie stosowane z różnymi mediami

Dane techniczne:
Powierzchnia wymiany ciepła na płytę: 0,035–0,286 m2

Maks. ciśnienie robocze: 30 bar

Maks. temperatura robocza: od 100 °C do +200 °C

Materiał:
Płyty: 1,4401/AISI 316
Lut: miedź 99,9 %



Wczesne rozpoznawanie uszkodzenia płyty 
metodą wodorową

 2c porównanie różnych metod testowania

3. Metoda wodorowa

Co to jest metoda wodorowa: podstawą metody wodorowej jest gaz do 
testowania (gaz do prób składa się z 10% H2 i 90% N2), z pomocą którego 
można wyszukiwać nieszczelności i przeprowadzać test szczelności.

Wodór i bezpieczeństwo: wodór w prawidłowym stężeniu jest 
całkowicie bezpieczny (ISO 101569). Mieszanka wodór/azot stosuje się 
też jako atmosferę ochronną.

Przykłady zastosowańé: przemysł farmaceutyczny (kontrola bioreak-
tora), przemysł samochodowy (kontrola bloku silnika), przemysł lotniczy 
(kontrola paliwa i przewodów hamulcowych), medycyna (kontrola sztuc-
znych serc i pomp krwi), telekomunikacja (kontrola kabli położonych pod 
ziemią), przemysł chemiczny (kontrola rurociągów transportowych).

Próba szczelności układu
Wykrywanie i usuwanie
Wymagania ogólne dla przemysłu spożywczego – wymagania mię-
dzynarodowych sieci handlowych coraz częściej zmuszają produ-
centów do dodatkowego wprowadzaniawysokich standardów akredy-
tacyjnych takich, jak IFS (International Food Standard). Podstawą 
systemu kontroli musi być systematyczny rozległy dogłębny plan HACCP 
HACCP-Plan (Hazard Analysis Critical Control Point), który opiera się  
o dyrektywę higieniczną 93/94 o higienie żywności.

Przykłady zastosowań u producentów napojów
- wyszukiwanie nieszczelności i próba szczelności wymienników  
  płytowychi rurowych
- kontrola zaworów do rozlewania i zbiorników urządzeń do rozlewania
- próba szczelności rur spawanych

1. Przyczyny uszkodzeń wymienników płytowych
– na cienkich płytach ze stali szlachetnej nieszczelność powodują:  
   korozja, pulsacje, uderzenia ciśnieniowe

2. Metody testowania wymienników płytowych 
a. dowodowe - (defekt bez naruszenia płyty nie jest rozpoznawalny) próba 
szczelności metodami mierzenia zmian ciśnienia (woda lub powietrze) 
próba szczelności z pomocą substancji wskaźnikowych (przewodność) 
próba szczelności z pomocą wnikania wskaźnika UVb. prewencyjne - 
(defekt jest rozpoznawalny z naruszeniem płyty)   
próba szczelności z pomocą gazu: hel, wodór

2a. Dowodowe metody testowania - Próba szczelności metodą  
mierzenia zmian ciśnienia: strona pierwotna jest pod ciśnieniem wody 
lub powietrza, natomiast wtórna strona jest bez ciśnienia. Jeżeli płyta ma 
defekt, ciśnienie na stronie pierwotnej obniża się.

2a. Dowodowe metody testowania - Mierzenie przewodności 
z pomocą substancji wskaźnikowych: strona pierwotna jest 
napełniona np. wodą z siarczanem sodu. Strona wtórna wodą. Substan-
cja wskaźnikowa pod ciśnieniem osmotycznym przenika na stronę wody.

2a. Dowodowe metody testowania - próba przenikania farby  
z pomocą wskaźnika UV: powierzchnia płyt musi zostać oczyszczona 
chemicznie. Następnie nanosi się farbę fluorescencyjną. Po czasie 
reakcji każda płyta jest kontrolowana w zaciemnionym pomieszczeniu 
z oświetleniem UV.

2b. Prewencyjna metoda testowania wodorem:
- najlżejsza molekuła
- bardzo niska lepkość
- niskie stężenie w środowisku (0.5 ppm)
- przyjazny dla środowiska
- najtańszy gaz kontrolny (koszty ok. 1(?) helium)
- nie jest toksyczny, nie jest korozyjny
- dopuszczony do kontaktu z żywnością (E 949)

Zasada działania czujnika wodoru – czujnik jest ze stopu, który ab-
sorbuje wodór (wodorek metalu). Kiedy na czujnik dostanie się wodór, 
jest absorbowana molekuła gazu na powierzchni, dysocjuje na jony 
wodoru (protony) i dyfunduje do metalu. Absorpcja wodoru wpływa 
na potencjał powierzchniowy metalu. Do metalu mogą dyfundować 
wyłącznie jony wodoru. W ten sposób jest wykluczona fałszywa
odezwa mediów, które nie zawierają żadnego wodoru.
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Zaczynająca  
się korozja płyta  
jeszcze OK

Wymienić płytę 



0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

próbki

1   2   3   4   5

pp
m

H
2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

próbki

1   2   3   4   5

pp
m

H
2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

próbki

1   2   3   4   5

pp
m

H
2

5 próbek przy 40 min. zwiększaniu stężenia
H2 (ppm) na pomiar <=10ppm/min=>
płyty są w porządku próbki

5 próbek przy 40 min. zwiększaniu stężenia
H2 (ppm) na pomiar ok. 10ppm/min=>
zaczynająca się korozja płyt próbki

5 próbek przy 40 min. zwiększaniu stężenia
H2 (ppm) na pomiar >10ppm/min=>
pęknięcia włoskowate, naruszenie płyt próbki

Wykrywacz wodoru

Kontrola uszczelek wymiennika płytowego

Ręczne szukanie nieszczelności  
na wymiennikach rurowych

- pasteryzatory
- chłodnice lub ogrzewacze
- rury (wymienniki rurowe)
- zbiorniki itp.

Nasz wykwalifikowany zespół serwisowy

u klienta lub w naszym ośrodku serwisowym przeprowadza też:

Czyszczenie wymienników

a) metodą nieniszczącą:
- mobilne CIP czyszczenie wymienników

b) metodą niszczącą:
- wodą pod ciśnieniem (natrysk płyt)

- w kąpieli chemicznej (kwas, ług)

- uszczelnienie wymiennika na miejscu lub w naszym ośrodku serwisowym

- usunięcie i likwidacja starych uszczelek

- wyczyszczenie mechaniczne + chemiczne płyt

- szczegółowa kontrola płyt farbą fluorescencyjną pod UV

- wymiana uszkodzonych płyt

- fachowy montaż nowych uszczelek

- klej do klejenia uszczelek klejowych jest utwardzany w piecu  

 w dokładnie zdefiniowanej temperaturze

- zestawienie wymiennika

- kontrola końcowa szczelności wewnętrznej i zewnętrznej metodą wodorową

Schematyczne wyobrażenie metody H2

tłumik pulsacji

technika pomiarowa

próba szczelności

przegląd serwisowy

OK kontrola wymiennika płytowegoOK

OPTYMALIZACJA 
sterowania / zaworu / pompy

rezonans            uderzenia

OPTYMALIZACJA 
sterowanie

odwrócenie ciśnienia
(kontaminacja

krzyżowa)

naruszenie płyty pęknięcia 
włoskowate

wymiana płyty obserwacja

rozpoznawalne tylko metodą wodorową

wymiana 
uszczelek

korozja zużyte uszczelki 
płyt

strona wtórna
napełniona wodorem

czujnik

pompa obiegowa 
gazuproblemowe miejsce (niebieskie 

kółko) z przenikającymi
molekułami wodoru

strona z mierzonym
gazem

90% 
N2

10%
H2


