
Sijajni izdelki

Lasersko varjeni
toplotni izmenjevalci

Industrija

brezkontaktna obdelava materiala 
lasersko varjenje deluje na principu topljenja osnovnega materiala brez direktnega 
mehanskega kontakta z obdelovalno površino

majhen vnos toplote
toplotno segrevanje je časovno in lokalno zelo omejeno in kontrolirano, kar močno 
zmanjša možnost deformacij osnovnega materiala

visokokakovostni zvari
odlikuje jih izredna natančnost in trdnost, naknadna obdelava zvarov ni potrebna

fleksibilnost
omogoča različne linije varjenja, varjenje spiral, nepravilnih oblik, enostaven izogib 
odprtinam in priključkom na obdelovalni površini 

velika hitrost postopka
občutno večja hitrost v primerjavi s klasičnimi postopki varjenja



Lasersko varjeni toplotni izmenjevalci (pillow-plate)

Plašč s toplotnim izmenjevalcem

Plašč s toplotnim izmenjevalcem je sestavljen iz dveh plošč pločevine, ki 
ju spojimo z laserskim zvarom. Po varjenju plašč plastično preoblikujemo 
z vodnim tlakom. To ustvari poseben enostransko izbočen profil (pillow-
plate), po katerem se med uporabo pretaka hladilni oz. grelni medij. 

Posode s hladilno-grelnim plaščem so idealne za uporabo v industriji pijač 
(vinarstvo, pivovarstvo, proizvodnja sokov) ter ostali živilski in procesni 
industriji. 

S hladilno-grelnim plaščem lahko opremimo cilindrične posode, kot tudi 
posode drugih oblik, npr. pravokotne, ovalne. Površina plašča je lahko 
brušena, mehansko polirana, krožkana, scotch brite ali peskana. Dimenzi-
je, obdelava površine in razporeditev priključkov na plašču se izvedejo v 
skladu s predloženimi specifikacijami in zahtevami naročnika.

Prednosti lasersko varjenih toplotnih izmenjevalcev:

 � velika natančnost in trdnost zvara,

 � majhna globina zvara in nizek vnos energije prepreči pregrevanje 
materiala; površina notranjega plašča tudi po varjenju ohrani prvotno 
kvaliteto,

 � boljši pretok hladilnega medija in s tem večji učinek hlajenja,

 � enostavna prilagoditev dvojnega plašča različnim priključkom na 
plašču posode (vrata, priključki), brez izgube hladilne površine,

 � kakovostnejša in vidno lepša izvedba, zvari ohranijo kovinski sijaj 
osnovnega materiala.

Sijajni izdelki
SK GROUP Škrlj d.o.o. 
Batuje 90 / SI-5262 Črniče / Slovenija / tel.: 00386 5 364 35 00 / fax: 00386 5 364 35 25
e-mail: sk@sk-group.biz / www.sk-group.biz

Podnica s toplotnim izmenjevalcem

Podnice s toplotnimi izmenjevalci se uporabljajo v industriji pijač 
(vinarstvo, pivovarstvo, priprava sokov) kot tudi v prehrambeni, kemični in 
farmacevcki industriji.

Toplotni izmenjevalec lahko namestimo na ravne ali konične podnice. La-
serska tehnika omogoča natančno prilagoditev odprtinam in priključkom 
na podnici, brez izgube hladilne površine.

Izrez, obdelavo površine in razporeditev priključkov na plašču izvedemo v 
skladu s predloženimi specifikacijami in zahtevami naročnika. 

Ploščni toplotni izmenjevalci

Ploščni toplotni izmenjevalec je sestavljen iz dveh plošč pločevine, ki ju 
spojimo z laserskim zvarom. Po varjenju termo plašč plastično preobliku-
jemo z vodnim tlakom. To ustvari poseben obojestransko izbočen profil 
(pillow-plate), po katerem se med uporabo toplotnega izmenjevalca 
pretaka hladilni oz. grelni medij.

Potopni ploščni izmenjevalci so idealni za hlajenje tekočin. Ker je plošča v 
direktnem kontaktu s tekočino v posodi, se učinek hladilnega oz. grelnega 
medija prenaša neposredno v tekočino. To omogoča dober izkoristek 
hlajenja/gretja in visoko učinkovitost sistema. 

Ploščne toplotne izmenjevalce lahko uporabljamo posamično ali poveza-
ne v baterije. 
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