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INSTRUKCJA OBSŁUGI
PŁYTOWEGO LUTOWANEGO WYMIENNIKA CIEPŁA
O12, O15, O30, O35, O60, O70, O85, O100, O300
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KARTA GWARANCYJNA
Firma „Invensys Systems sp. z o.o.” udziela gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie
płytowego lutowanego wymiennika ciepła APV typu

................................................................................................................

o numerze seryjnym ...........................................................................................................
Gwarancja jest wa na ……………………………………………………………… od daty zamontowania, nie dłu ej ni
…………………………………………….………..

od daty sprzeda y, pod warunkiem przestrzegania zalece

instrukcji obsługi wymiennika.

............................................................................................................................

(miejscowo , data sprzeda y)

...................................................................................................

(piecz tka sprzedawcy)

Przeczyta niniejsz instrukcj przed monta em!

Wymienników lutowanych nie wolno stosowa
do amoniaku i wody morskiej.

ul. Annopol 3
03-236 Warszawa
tel: 22 - 5190120
fax: 22 - 5190140
e-mail: office@apv.com.pl

ul. Twarda 12
80-871 Gda sk
tel: 58 - 3430198
fax: 58 - 3430190
e-mail: gdansk@apv.com.pl
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1. KONSTRUKCJA
Wymiennik lutowany składa si z płyty czołowej,
tylnej i pakietu płyt przepływowych wykonanych
ze stali nierdzewnej (AISI 316). Lutowiem jest
czysta mied (Cu 99,9%).
Po zło eniu płyt w pakiet kanały tworzone przez
dwie s siednie płyty s uło one tak, i dwa ró ne
czynniki omywaj płyty ka dy z innej strony zawsze w przeciwpr dzie.
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Strona pierwotna dedykowana jest dla czynnika oddaj cego
ciepło (w układach woda-woda), pary wodnej (w układach
para – woda) lub czynnika chłodniczego (w przypadku
wykorzystywania wymiennika jako parownik lub skraplacz w
układzie chłodniczym).
W przypadku, gdy wymiennik pracuje w układzie z dwoma
czynnikami chłodniczymi (np. R134a – glikol) strona
pierwotna wykorzystywana jest dla czynnika
o ni szych
temperaturach. Uwaga: wszystkie wymienniki pracuj ce w
układach chłodniczych nale y zabezpieczy
przed
oblodzeniem powierzchni wymiennika (płaszcz izolacyjny).
Rysunek (2) przedstawia podł czenie wymiennika
pracujacego w układzie chłodniczym jako parownik, rysunek
(3) – skraplacz.
Uwaga: w przypadku konieczno ci innego podł czenia kró ców wymiennika ni wy ej opisany szczegółowe
instrukcje zostana podane na karcie doboru wymiennika lub w jego dokumentacji. W przypadku w tpliwo ci
prosimy o kontakt z nasz firm .

4. MONTA WYMIENNIKA

2. PARAMETRY PRACY
Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy +195 oC.
Minimalna dopuszczalna temperatura pracy – 10 oC.
Maksymalna róznica temperature pomi dzy stronami wymiennika 150 K.
Maksymalne dopuszczalne ci nienia:
• dla wymienników O12, O15, O30, O35, O60, O70, O85, O100 – 30 bar
• dla wymiennika O300 o przył czu DN65 z pakietem płyt nie wi kszym ni 150 szt. – 25 bar
• dla wymienników O300 o przył czu DN100 z pakietem płyt nie wi kszym ni 150 szt. – 16 bar
• dla wymiennika O300 o przył czu DN65 z pakietem płyt wi kszym ni 150 szt. – 16 bar
• dla wymiennika O300 o przył czu DN100 z pakietem płyt wi kszym ni 150 szt. – 12 bar

Rysunki (1) – (4) przedstawiaj przykłady monta u
lutowanych wymienników ciepła.
Monta bezpo rednio na ruroci gu – wg rys (1) jest
niezalecany dla wymienników wi kszych ni O70 50
płyt. Du e wymienniki nale y montowa posadowione
na fundamencie (rys 2) lub przy pomocy dodatkowych
uchwytów (rys 3 i 4). Akcesoria monta owe (w tym
tak e pół rubunki) nie wchodz w skład standardowej
dostawy i stanowi – razem z demontowanym płaszczem
izolacyjnym – akcesoria dodatkowe.
Uwagi monta owe:

3. PODŁ CZENIE KRÓ CÓW WYMIENNIKA
Wymiennik powinien by zamontowany w pozycji pionowej
i podł czony w sposób gwarantuj cy uzyskanie przepływu
przeciwpr dowego.
Ma rysunku (1) pokazano przykłady przeciwpr dowego
podł czenia wymiennika ciepła do pracy w układzie wodawoda.
Niebieska kropka umieszczona na korpusie wymiennika
(pomi dzy kró cami przył czeniowymi) oznacza stron
pierwotna wymiennika (prim). Strona ta posiada o jeden kanał
przepływowy mniej od strony wtórnej (sec).

a) Wymiennik powinien by zamontowany w pozycji
pionowej i podł czony zgodnie z opisem na wymienniku lub uwagami w DTR wymiennika.
b) adne wibracje, uderzenia, pulsacje czy wydłu enia
cieplne przewodów nie powinny przenosi si na
wymiennik. Zaleca si elastyczne mocowanie
wymiennika - na tłumikach drga .

c) Nale y upewni si , e praca zaworów steruj cych lub zaworów rozpr nych nie powoduje wibracji lub
uderze hydraulicznych.
d) Wymiennik nale y zawsze ł czy w przeciwpr dzie.
e) Spawanie kró ców dopuszczane jest jedynie przy wymiennikach wyposa onych w odpowiednie przył cza
(wykonanie niestandardowe). Wymiennik nale y zabezpieczy przed wpływem wysokiej temperatury.
Zalecane jest wypełnienie wymiennika zimna wod na czas spawania. Przył cza nale y chłodzi przez
owini cie ich mokr tkanin Dopuszczane jest spawanie metod TIG lub MIG w osłonie N2. Niewła ciwe
wykonanie poł czenia (miejscowe przegrzanie) mo e spowodowa uszkodzenie (rozszczelnienie)
wymiennika. Je eli wymiennik jest wyposa ony w niedemontowalny płaszcz izolacyjny (PU) nale y
zabezpieczy go na czas lutowania przed działaniem wysokiej temperatury.
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f) Poł czenia rurowe gładkie powinny by lutowane lutem zawieraj cym
przynajmniej 45% Ag. Najpierw nale y podł czy stron wodn i nast pnie
otworzy przepływ wody aby schładza wymiennik podczas lutowania.
Temperatura lutowania nie mo e przekroczy 650°C. Je eli jest to mo liwe
nale y przył cza chłodzi w trakcie lutowania owijaj c je mokr tkanin
(rysunek obok). Je eli wymiennik jest wyposa ony w niedemontowalny
płaszcz izolacyjny (PU) nale y zabezpieczy go na czas lutowania przed
działaniem wysokiej temperatury. Przed rozpocz ciem lutowania przył cze
oczy ci i odtłu ci .
g) Podczas monta u wymiennika z przył czami gwintowanymi nale y zadba by
u yty moment siły nie uszkodził przył czy wymiennika. W tym celu wskazane
jest u ycie klucz dynamometrycznego. Graniczne warto ci momentów sił
podaje poni sza tabela:
Typ wymiennika
O12, O15, O30
O35, O60, O70
O85, O100, O300

Max moment zginajacy Max moment skr cajacy
35 Nm
150 Nm
60 Nm
360 Nm
700 Nm
950 Nm

Sugerujemy takie poł czenie, w którym nakr tka rubunku uszczelniana jest
czołowo na kró cach wymiennika.
h) Zawsze nale y upewni si czy istnieje mo liwo ekspansji cieczy np. czy s zamontowane zawory bezpiecze stwa gdy zawsze istnieje niebezpiecze stwo, i zawory odcinaj ce mog si zamkn niespodziewanie odcinaj c wymiennik po jednej stronie podczas gdy czynnik po drugiej stronie b dzie cały czas
przepływał.
i) Zawsze montowa filtry na wlocie do wymiennika zarówno po stronie pierwotnej jak i po wtórnej
(o oczkach siatki mniejszych ni 1 mm, gdy wi ksze zanieczyszczenia mog zablokowa wymiennik).
j) Stosowa tylko pewne (bezpieczne) mocowania ruroci gów.
k) Zaleca si stosowanie zaworów odcinaj cych na wszystkich przył czach do wymiennika. Ponadto, w celu
mo liwo ci kontroli pracy, zaleca si monta termometrów i manometrów na wszystkich kró cach.

5. EKSPLOATACJA
Po osi gni ciu temperatur pracy i ci nie roboczych nale y odpowietrzy wymiennik. Odpowietrzenie
nast puje samoczynnie w trakcie przepływu czynników. Zapowietrzenie wymiennika mo e spowodowa
spadek wydajno ci cieplnej i wzrost oporów.
W czasie eksploatacji wymiennika nale y zwraca uwag by pracował on w warunkach zgodnych z
dopuszczalnymi, podanymi na tabliczce znamionowej oraz w DTR urzadzenia.
Wymiennik musi by zawsze zabezpieczony zaworem bezpiecze stwa lub innym urz dzeniem przed
wzrostem ci nienia ponad ci nienie robocze. Wzrost ten mo e by spowodowany rozszerzalno ci medium,
zał czeniem pompy, działaniem zaworów itd.
Wymiennik powinien zosta wyposa ony w odpowiedni izolacj termiczn (demontowan ). Wymiennik
nale y izolowa gdy:
- temperatura jednego lub obu czynników jest ni sza ni 0°C,
- temperatura wymiennika mo e spowodowa oparzenie lub odmro enie przy dotkni ciu jego
powierzchni,
- wymagaj gdy tego odno ne przepisy.
Invensys Systems sp. z o.o. oferuje demontowalne płaszcze izolacyjne dla wszystkich wymienników
znajduj cych si w ofercie handlowej.
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Systematycznie sprawdza nale y temperatury i spadki ci nie w czasie pracy wymiennika. Je eli nast pi
wzrost temperatury lub spadków ci nie nale y skontaktowa si z serwisem.
Gdy temperatury wylotowe lub spadki ci nie na wymienniku przekraczaj dopuszczalne warto ci, nale y
skontaktowa si z serwisem (dane na karcie gwarancyjnej wymiennika) celem przeprowadzenia czyszczenia
wymiennika.
Czyszczenie musi by dokonane ZANIM wymiennik ciepła zostanie ZATKANY.
Zalecana metoda czyszczenia:
Czyszczenie przeprowadza si przy pomocy rodków chemicznych odpowiednich zarówno dla stali
nierdzewnej jak i miedzi w temperaturze nie przekraczaj cej 70°C. Wa ne jest aby wybrany czynnik nie
wchodził w reakcj z miedzi („wypłukiwanie” miedzi prowadzi do rozszczelnienia wymiennika) oraz nie
likwidował warstwy pasywacjnej na płytach wymiennika (stal nierdzewna AISI 316). Usuni cie warstwy
pasywacyjnej prowadzi do korozji a w jej nast pstwie do perforacji płyt.
Najlepszym sposobem jest przepompowanie czynnika przy przepływie wi kszym o 50% od normalnego, w
kierunku przeciwnym od tego, jaki jest podczas normalnej pracy wymiennika (jest to tzw. czyszczenie
chemiczne CIP). Przed ponownym monta em i uruchomieniem nale y czyszczony wymiennik przepłuka
wod .
Mo liwe czynniki czyszcz ce: 5% kwas fosforowy, 5% kwas szczawiowy.
W przypadku u ycia innych preparatów nale y zapozna si z instrukcjami ich u ycia, składem oraz
działaniem z materiałami z jakich wykonany jest wymiennik.
Rysunki poni ej przedstawiaj przykłady instalacji do płukania chemicznego wymienników lutowanych.

