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W jaki sposób skontaktowa# 

si$ z firm% Alfa Laval:
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Zgodno #  rodowiskowa

AlfaLaval dba o jak najczystszy i jak 
najbardziej wydajny przebieg procesów 
produkcyjnych. Troska o  rodowisko 
odzwierciedla si$ w czasie rozwoju, 
projektowania, produkcji, serwisowania i 
wprowadzania na rynek produktów.

Rozpakowanie

Materia!y opakowaniowe obejmuj" drewno, 

tworzywa sztuczne, pud!a tekturowe oraz w 

niektórych przypadkach ta my metalowe.

• Drewno i pud!a tekturowe mog" by% ponownie 

u#yte, odzyskane w celu ponownego 

wykorzystania lub zastosowane do odzysku 

energii.

• Tworzywa sztuczne powinny by% ponownie 

wykorzystane lub spalone w autoryzowanej 

spalarni odpadów.

• Ta my metalowe nale#y przekaza% w celu 

odzysku materia!u.

Konserwacja

Konserwacja urz"dzenia obejmuje wymian$ oleju 

oraz cz$ ci ulegaj"cych zu#yciu 

eksploatacyjnemu.

• Wszystkie elementy metalowe nale#y przes!a% 

w celu ich recyklingu.

• Zu#yte lub uszkodzone cz$ ci elektroniczne 

nale#y przes!a% do podmiotu posiadaj"cego 

stosowne uprawnienia w celu odzysku 

materia!u.

• Olej i wszystkie nie metalowe zu#yte cz$ ci 

nale#y usun"% w sposób zgodny z przepisami 

lokalnymi.

Usuwanie

Pod koniec okresu u#ytkowania, urz"dzenie 

nale#y podda% procesowi utylizacji w sposób 

zgodny z lokalnymi przepisami. Oprócz 

urz"dzenia, nale#y w prawid!owy sposób usun"% 

wszystkie niebezpieczne pozosta!o ci cieczy 

procesowej. W razie w"tpliwo ci lub braku 

przepisów lokalnych, nale#y skontaktowa% si$ z 

lokalnym dzia!em sprzeda#y AlfaLaval
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Opis

Definicje

AlfaFusion™ Proces jednomateria owy, w którego wyniku powstaje ca y ze stali 

nierdzewnej, lutowany p ytowy wymiennik ciep a zapewniaj!cy najlepsze 

po !czenia ze spawanymi z !czami.

P yta  !cz!ca P yta u"ywana do oddzielenia dwóch lub wi#kszej ilo$ci us ug w jednym 

p ytowym wymienniku ciep a. Pakiet p yt wykonuj!cy takie us ugi 

nazywamy odcinkiem.

Lutowany p ytowy 
wymiennik ciep a

Liczba pofa dowanych p yt i rama po !czone w wysokiej temperaturze w 

pakiet p yt. Rysunek na stronie 2 przedstawia podstawowe podzespo y 

lutowanego p ytowego wymiennika ciep a. 

Powierzchnia wymiany 
ciep a

Powierzchnia p yty, która styka si# z obydwiema cieczami.

P yta Arkusz p yty w 100% ze stali nierdzewnej wyt oczony w pofa dowany wzór 

i wyposa"ony w otwory portowe przeznaczone dla wlotu i wylotu medium.

Pakiet p yt Zespó  p yt po !czonych razem w jednostk# posiadaj!c! kana y 

wewn#trzne, która mo"e obs ugiwa% dwa lub wi#cej mediów.

Port Otwór wlotowy lub wylotowy w p ytach i p ytach zewn#trznych. Wi#kszo$% 

p yt posiada cztery porty.

Ca kowita powierzchnia 
wymiany ciep a

Ca kowita powierzchnia wszystkich po !czonych p yt, która styka si# z 

obydwoma mediami.
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G ówne elementy konstrukcyjne

        WARNING! 

The fusion PHE must

     not be opened.

Wspornik 
W opcji wyposa"ony w 

uchwyty uziemiaj!ce.

Po !czenia
Wyposa"one w z !czki 

ze stali w#glowej lub 

nierdzewnej pozwalaj! 

wprowadzi% media do 

wewn!trz wymiennika.

Uszczelka 
 !cz!ca
Utrzymuje medium 

w obr#bie jednostki

Urz!dzenie do podnoszenia
Przeznaczone do prawid owego i 
bezpiecznego podnoszenia w 
czasie transportu i instalacji

P yty 
zewn"trzne
Przednie i tylne 

p yty zewn#trzne 

zabezpieczaj!ce 

p yty kana owe i 

zwi#kszaj!ce 

ci$nienie 

projektowe.
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Tabliczka znamionowa

Na tabliczce znamionowej znajduje si# typ jednostki, 
numer fabryczny oraz rok produkcji. Znajduj! si# tam 
równie" szczegó y dotycz!ce zbiornika ci$nieniowego 
zgodnie ze stosowanym kodem zbiornika ci$nieniowego. 
Tabliczka znamionowa jest przymocowana najcz#$ciej do 
p yty czo owej lub p yty dociskowej.

Wyró"niamy cztery tabliczki znamionowe, typ 1–4 w 
zale"no$ci od typu atestu zbiornika ci$nieniowego.

Tabliczka znamionowa typ 1, Norma PED 
1. Nazwa producenta.
2. Numer artyku u.
3. Typ.
4. Numer fabryczny.
5. Data produkcji.
6. Maks. dopuszczalne temperatury robocze.
7. Maks. dopuszczalne ci$nienia robocze.
8. Próba ci$nieniowa.
9. Obj#to$% ka"dego obszaru.

10. Teren roboczy.
11. Grupa mediów.
12. Unikalne dane klienta.
13. Informacja na kodzie kreskowym.
14. Miejsce na logotyp.
15. Lokalizacja po !cze& dla ka"dego medium.
16. Dopuszczalne temperatury i 

ci$nienia robocze.
17. Opis ka"dego obszaru.
18. *) Mo"liwa lokalizacja po !cze&.
19. Miejsce na oznaczenie atestu.

Tabliczka znamionowa typ 2, PED stal 

nierdzewna, opcja
1. Miejsce na logotyp.
2. Nazwa producenta.
3. Typ.
4. Numer seryjny.
5. Rok produkcji.
6. Grupa mediów.
7. Lokalizacja po !cze& dla ka"dego medium.
8. Obj#to$% ka"dego obszaru.
9. Maks. dopuszczalne ci$nienia robocze.

10. Maks. dopuszczalne temperatury robocze.
11. Próba ci$nieniowa.
12. Maks. temperatury i ci$nienia robocze.
13. Data próby ci$nieniowej.
14. Unikalna informacja dla klienta.
15. Miejsce na oznaczenie atestu.

– CE-409 BHE Manufacturing, Ronneby, Szwecja
– CE-036 Alfa Laval (Jiangyin) 

Manufacturing Co., Ltd., Jiangyin City, PRC
– CE-0948 Alfa Laval S.p.A. Alonte, W ochy.

16. *) Mo"liwa lokalizacja po !cze&.

*) szkic na tabliczce znamionowej przedstawia mo"liwe 
lokalizacje po !cze& w zale"no$ci od wydajno$ci 
wymiennika ciep a.

Ostrze#enie!
W przypadku ka"dej jednostki, warto$ci 

mechanicznego ci$nienia projektowego i 

temperatury znajduj! si# na tabliczce 

znamionowej. Przekraczanie tych warto$ci 

jest niedozwolone.
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Tabliczka znamionowa typ 3, ASME
1. Miejsce na logotyp.
2. Miejsce na piecz!tk# urz#du pa&stwowego i numer 

seryjny.
3. Miejsce na nazw# producenta:

– CE-409 BHE Manufacturing, 
Ronneby, Szwecja

– CE-036 Alfa Laval (Jiangyin) 
Manufacturing Co., Ltd., 
Jiangyin City, PRC

– CE-0948 Alfa Laval S.p.A. 
Alonte, W ochy.

4. Lokalizacja po !cze& dla ka"dego medium.
5. Maks. dopuszczalne ci$nienia i temperatury robocze.
6. Maks. dopuszczalna temperatura medium przy 

maksymalnym dopuszczalnym ci$nieniu roboczym.
7. Numer seryjny.
8. Rok produkcji.
9. Próba ci$nieniowa.

10. Obj#to$% ka"dego obszaru.
11. Typ.
12. Unikalna informacja dla klienta.

13. *) Mo"liwa lokalizacja po !cze&.

Tabliczka znamionowa typ 4, PED 
projektowany na zamówienie, opcja

1. Numer artyku u.
2. Typ.
3. Numer fabryczny.
4. Data produkcji.
5. Maks. dopuszczalne temperatury robocze.
6. Maks. dopuszczalne ci$nienia robocze.
7. Próba ci$nieniowa.
8. Obj#to$% ka"dego obszaru.
9. Grupa mediów.

10. Unikalne dane klienta.
11. Unikalne dane klienta.
12. Miejsce na logotyp.
13. Nazwa producenta.
14. Lokalizacja po !cze& dla ka"dego medium.
15. Unikalne dane klienta.
16. Miejsce na oznaczenie atestu.

*) Szkic na tabliczce znamionowej przedstawia mo"liwe 

lokalizacje po !cze& w zale"no$ci od wersji wymiennika 

ciep a.
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Dzia anie

Lutowane p ytowe wymienniki ciep a sk adaj! si# z 

pakietu po !czonych pofa dowanych p yt 

metalowych wyposa"onych w otwory umo"liwiaj!ce 

przep yw dwóch mediów, pomi#dzy którymi 

dokonuje si# wymiana ciep a. 

Media w czasie wymiany ciep a s! prowadzone w 

po !czonym pakiecie p yt przez otwory w 

naro"nikach i s! rozprowadzane w kana ach 

pomi#dzy po !czonymi, pofa dowanymi p ytami. 

Powierzchnia wymiany ciep a tworzy pakiet 

cienkich pofa dowanych p yt. W procesie 

po !czenia w wysokiej temperaturze kana y 

mi#dzy p ytami oraz otwory umieszczone w 

naro"nikach p yt umo"liwiaj! przep yw czynników 

wymieniaj!cych ciep o, zawsze w przeciwpr!dzie. 

Wymienniki s! równie" po !czone w punktach. 

Taka konstrukcja przeciwstawia si# dzia aniu 

ci$nienia obs ugiwanego medium.

Lutowany p ytowy wymiennik ciep a jest zazwyczaj 
wykorzystywany do ogrzewania lub ch odzenia 
medium od niskiej do $redniej lepko$ci. Ka"dy 
lutowany p ytowy wymiennik ciep a jest 
przeznaczony do pracy w podanej wydajno$ci 
nominalnej, przedstawionej w  dokumentacji 
produktu, nie nale"y go u"ywa% w inny sposób bez 
wcze$niejszej konsultacji z dostawc!.

Uszczelka  !cz!ca
Utrzymuje medium 

w obr#bie jednostki.Po !czone, 
pofa dowane p yty  
przeznaczone do 

przep ywu medium w 

przemiennych kana ach.

P yty zewn"trzne
Przednie i tylne p yty zewn#trzne 

zabezpieczaj!ce p yty kana owe 

i zwi#kszaj!ce ci$nienie 

projektowe.
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Technologia AlfaFusion

Lutowane p ytowe wymienniki ciep a reprezentuj! 

now! klas# p ytowych wymienników ciep a 

wykonanych w 100% ze stali nierdzewnej.  

AlfaNova sk ada si# z wielu cienkich 

pofa dowanych p yt ze stali nierdzewnej. 

Do  !czenia p yt w piecu z wysok! temperatur! 

u"ywane jest jako $rodek aktywuj!cy wype nienie 

ze stali nierdzewnej. Wype nienie reaguje z 

powierzchni! p yty w punktach styku pomi#dzy 

pofa dowanymi p ytami. Wype nienie posiada 

du"e mo"liwo$ci na powierzchniach wilgotnych i 

szczelinach wype niaj!cych. 

Jest to prawie pe na interakcja z p ytami i tworzy si# 

strefa  !czenia. Ta strefa jest w konsekwencji 

równie" ze stali nierdzewnej i posiada podobne 

w a$ciwo$ci do p yt w kategoriach odporno$ci na 

korozj# i wytrzyma o$ci. 

Technologia AlfaFusion pozwala na produkcj# 

wytrzyma ych p ytowych wymienników ciep a z 

wi#ksz! odporno$ci! mechaniczn! i termiczn! w 

porównaniu do wymienników wyprodukowanych 

technologi! konwencjonaln!. 

P yta zewn"trzna

Po !czone razem 

pofa dowane p yty 

z wype nieniem ze 

stali nierdzewnej 

tworz!cym kana y 

pomi#dzy p ytami. 

P yta zewn"trzna
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Instalacja

Wymagania

        WARNING! 

The fusion PHE must

     not be opened.

Informacje ogólne na temat instalacji 

Instalacja musi posiadaæ wyposa¿enie, które 

zabezpieczy wymiennik ciep³a na wypadek ciœnieñ 

i temperatur przekraczaj¹cych zatwierdzone 

minimalne i maksymalne wartoœci przedstawione 

na tabliczce znamionowej. 

W celu uzyskania najlepszej wydajnoœci wymiany 

ciep³a, wymiennik ciep³a nale¿y pod³¹czyæ w taki 

sposób, aby medium przep³ywa³o przez wymiennik 

ciep³a w kierunkach przeciwnych (w przeciwpr¹dzie). 

Podczas prac instalacyjnych nale¿y wzi¹æ pod. 

uwagê niebezpieczeñstwo zwi¹zane z po¿arem, np. 

pamiêtaæ o odleg³oœciach od substancji 

³atwopalnych.  

Ostrze#enie!
Wymiennik ciep a nale"y zamontowa% i 

u"ywa% w sposób gwarantuj!cy 

bezpiecze&stwo personelowi i 

pozwalaj!cy na unikniecie uszkodzenia 

w asno$ci.

Uwaga!
Chyba, "e okre$lono inaczej, dane 
produktu dotycz!ce normalnych czynników 
ch odniczych, np. HFC i HCFC s! 
odpowiednie do aplikacji ch odzenia. 
Nale"y skonsultowa% si# z producentem 
je"eli wymienniki ciep a ma by% u"ywany 
dla  atwopalnych, toksycznych lub 
niebezpiecznych p ynów (np. w#glowodorów). 
U"ycie musi by% zgodne z odpowiednimi 
zasadami bezpiecze&stwa dotycz!cymi 
obs ugi takich p ynów. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji, patrz strona 
internetowa dostawcy.

Ostrze#enie!
Zawory bezpiecze&stwa nale"y montowa% 

zgodnie z przepisami dotycz!cymi zbiorników 

ci$nieniowych.

Uwaga!
Przed pod !czeniem instalacji rurowej, nale"y 

upewni% si#, czy z wn#trza systemu wyp ukane 

zosta y wszystkie cia a obce. 

Fundament
Zamontowa% na p askiej 
podstawie daj!cej 
odpowiednie podparcie dla 
jednostki. 

Zabezpieczenie na 
wypadek nacisków 
wywieranych 
na rury
Zamontowa% rury tak, 

aby "adne napr#"enia 

nie by y przenoszone na 

wymiennik ciep a.

Zabezpieczenie na 
wypadek przegrzania
Zabezpieczy% wymiennik 
ciep a wokó  po !cze& za 
pomoc! komponentu 
poch aniaj!cego ciep o 
(topnika w postaci pasty 
lub ta$my) przed 
rozpocz#ciem 
spawania.
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Instalacja jako parownik

Dla aplikacji ch odzenia – poni"szy rysunek A 

przedstawia instalacj# parownika, w przypadku 

którego po !czenia mog! znale'% si# z przodu lub 

z ty u. W aplikacjach parownika i w aplikacjach w 

których wyst#puje zmiana fazy medium, 

wymiennik ciep a nale"y zamontowa% pionowo. 

Rysunek B przedstawia skraplacz.

• U"y% termostatu zapobiegaj!cego przed 
zamarzaniem i urz!dzenia do monitorowania 
przep ywu, aby zapewni% sta y przep yw cieczy 
przed, podczas i po uruchomieniu spr#"arki.

• Unika% „awarii pompy”, np. opró"niania 
parownika przez w !czenie spr#"arki po 
wy !czeniu do momentu osi!gni#cia 
ustalonego ci$nienia czynnika ch odniczego. 
Temperatura mo"e spa$% poni"ej temperatury 
krzepni#cia, co mo"e spowodowa% 
uszkodzenie parownika.

• U"y% prze !cznika nat#"enia przep ywu i 
prze !cznika niskoci$nieniowego. 

Instalacja, aspekty zwi!zane ze 
spawaniem

W przypadku instalacji AlfaNova wyposa"onego 
w po !czenia do spawania, do instalacji 
wymiennika ciep a nale"y u"y% metody spawania 
TIG lub MIG w celu zminimalizowania dzia ania 
ciep a wymiennika ciep a.

A

B

Uwaga!
Aby unikn!% uszkodzenia z powodu 
zamarzania, u"ywane medium musi 
posiada% $rodek zapobiegaj!cy przed 
zamarzaniem w warunkach roboczych 
poni"ej 5 °C/41 °F i/lub kiedy 
temperatura parowania znajdzie si# 
poni"ej 1 °C/34 °F.

Uwaga!
Zabezpieczy% wymiennik ciep a wokó  
po !cze& za pomoc! komponentu 

poch aniaj!cego ciep o (topnika w postaci 

pasty lub ta$my) przed rozpocz#ciem 

spawania.
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Podnoszenie

 

  

Ostrze#enie!
Nie podnosi% wymiennika za przy !cza lub 
gwintowane szpile wokó  nich. 
Do podnoszenia nale"y u"y% pasów. 
Za o"y% pasy zgodnie ze wskazaniami. na 
rysunku.

AlfaNova 76

AlfaNova 400
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Obs uga
Rozruch

Sprawdzi%, czy zawór pomi#dzy pomp! a 
modu em steruj!cym nat#"eniem 
przep ywu w systemie jest zamkni#ty.

Je$li na kró%cu wylotowym zamontowany 
jest zawór, nale"y sprawdzi%, czy jest on 
ca kowicie otwarty.

Otworzy% odpowietrznik i uruchomi% 

pomp#.

Powoli otworzy% zawór.

Po ca kowitym usuni#ciu powietrza, 

zamkn!% odpowietrznik.

Powtórzy% etapy 1–5 dla drugiego 

medium.

Uwaga!
Je$li system jest wyposa"ony w kilka 
pomp, nale"y upewni% si#, która z nich 
powinna by% uruchomiona jako pierwsza.

Uwaga!
Regulacje nat#"enia przep ywu 
powinny by% dokonywane powoli, aby 
unikn!% ryzyka uderzenia wodnego.

Uderzenie wodne jest krótkotrwa ym 
skokiem ci$nienia, który mo"e pojawi% si# 
w trakcie rozruchu lub zamykania 
systemu i wywo a% przemieszczenie si# 
medium w instalacji rurowej z pr#dko$ci! 
d'wi#ku. Zjawisko takie mo"e 
spowodowa% powa"ne uszkodzenie 
urz!dzenia.

1

Zam-

Otwarty

Zamkni#ty

Otwarty Zam-
kni#ty

kni#ty

2

3

Otwarty

4

Otworzy
powoli

5

Zam-
kni#ty

6
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Urz!dzenie w trakcie pracy

W trakcie pracy nale"y sprawdzi%, czy

warto$ci temperatury i ci$nienia mediów 

znajduj! si# w dopuszczalnych granicach 

przedstawionych na tabliczce znamionowej

z powodu nieprawid owego dokr#cenia 

po !cze& nie pojawiaj! si# wycieki.

Zabezpieczenie na wypadek zamarzania
Nale"y uwzgl#dni% ryzyko zwi!zane z zamarzaniem 

w niskich temperaturach. Wymienniki ciep a, które 

nie s! w !czone nale"y opró"ni% i osuszy% z powodu 

ryzyka zwi!zanego z zamarzaniem. 

Zabezpieczenie na wypadek zablokowania
Jako zabezpieczenia na wypadek pojawienia si# cia  
obcych nale"y u"y% filtra. W razie w!tpliwo$ci 

dotycz!cych maksymalnego rozmiaru cz!steczek, 

nale"y skontaktowa% si# z najbli"szym, 

przedstawicielem dostawcy lub zapozna% si# z 

informacjami na temat produktu na stronie 

internetowej dostawcy.

Zabezpieczenie na wypadek zm"czenia 
termicznego i/lub ci$nieniowego
Nag e zmiany temperatury i ci$nienia mog! 

doprowadzi% do uszkodzenia wymiennika ciep a. 

Z tego wzgl#du, nale"y sprawdzi%, czy wymiennik 

ciep a pracuje bez waha& ci$nienia/temperatury. 

• Umie$ci% czujnik temperatury tak blisko jak to 

mo"liwe wylotu z wymiennika ciep a.

• Wybra% zawory i sprz#t regulacyjny, który 

stabilizuje temperatury/ci$nienia dla wymiennika 

ciep a.

• Aby unikn!% uderzenia wody, nie nale"y u"ywa% 

szybko zamykaj!cych si# zaworów, np. zaworów 

w !czania/wy !czania.

• W zautomatyzowanych instalacjach, zatrzymanie 

i uruchomienie pompy  i uruchomienie zaworów 

nale"y zaprogramowa% tak, aby powsta a 

amplituda i cz#stotliwo$% waha& ci$nienia by y 

jak najmniejsze.

Zabezpieczenie na wypadek korozji
Wszystkie podzespo y stykaj!ce si# z medium zosta y 

wyprodukowane ze stali nierdzewnej AISI 316. 

Medium powoduj!cego korozj# AISI 316 nie nale"y 

u"ywa% z wymiennikiem ciep a.

Izolacja
Izolacje grzewcze i ch odz!ce s! dost#pne jako 

akcesoria.

Uwaga!
Regulacja nat#"enia przep ywu powinna 

by% dokonywana powoli, aby zabezpieczy% 

system przed nag ymi i gwa townymi 

wahaniami temperatury i ci$nienia.

Uwaga!
Aby unikn!% uszkodzenia z powodu 

zamarzania, u"ywane medium musi 

posiada% $rodek zapobiegaj!cy przed 

zamarzaniem w warunkach roboczych 

poni"ej 5 °C/41 °F i/lub kiedy 

temperatura parowania znajdzie si# 

poni"ej 1 °C/34 °F.
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Wy !czanie

Powoli zredukowa% nat#"enie przep ywu 

w celu unikni#cia uderzenia wody.

Po zamkni#ciu zaworu wy !czy% pomp#.

Powtórzy% etapy 1–2 dla innego medium/

mediów.

Je"eli lutowany p ytowy wymiennik ciep a 

nie b#dzie u"ywany przez d u"szy okres 

czasu nale"y go opró"ni%. 

Proces spuszczania nale"y przeprowadzi% 

równie" wtedy kiedy proces zostanie 

wy !czony, a temperatura wynosi poni"ej 

temperatury zamarzania medium. 

W zale"no$ci od przetwarzanego medium, 

zalecamy równie" przep ukanie i 

osuszenie wymiennika ciep a i jego 

po !cze&.

Uwaga!
Je$li system wyposa"ony jest w kilka 

pomp, nale"y upewni% si#, która z nich 

powinna by% zatrzymana jako pierwsza.

1

2

3

4
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Konserwacja

Ogólne wytyczne odno$nie 
konserwacji

Materia  arkusza p yty 

Równie" stal nierdzewna mo"e ulega% korozji. 

Jony chloru s! niebezpieczne. 

Nale"y unika% solanek ch odz!cych zawieraj!cych 

sole chlorku takich jak NaCI i najbardziej szkodliwe 

CaCI2.  

Chlor jako inhibitor wzrostu

W ka"dym przypadku w którym nie ma mo"liwo$ci 

unikni#cia chlorowania wymiennika ciep a AlfaNova, 

nale"y skonsultowa% si# z lokalnym 

przedstawicielem. 

Uwaga!
Dobrze wyp uka%!

Uwaga!
W "adnych okoliczno$ciach nie nale"y 

u"ywa% kwasu chlorowodorowego z p ytami 

ze stali nierdzewnej.

Do przygotowania roztworów czyszcz!cych 

nie nale"y u"ywa% wody zawieraj!cej  

ponad 300 ppm jonów chlorku.

Uwaga!
Chlor, powszechnie wykorzystywany jako 

inhibitor wzrostu w systemach wody 

ch odz!cej zmniejsza odporno$% na korozj# 

stali nierdzewnej. 

Chlor os abia warstw# ochronn! tej stali 

sprawiaj!c, "e jest ona bardziej podatna na 

ataki korozji ni" zazwyczaj. Zale"y to od 

czasu wystawienia i st#"enia. 



Polski Konserwacja

14 P ytowy wymiennik ciep aPL

P
L

Czyszczenie w miejscu instalacji (CIP)

Urz!dzenie do chemicznego czyszczenia na 

miejscu (CIP) umo"liwia czyszczenie wymiennika 

bez konieczno$ci jego rozmontowania.

Za pomoc! urz!dzenia CIP mo"na 

• wyczy$ci% osad i usun!% kamie&

• dokona% pasywacji oczyszczonych 

powierzchni w celu ograniczenia podatno$ci na 

korozj#

• zneutralizowa% $rodki czyszcz!ce przed 

opró"nieniem.

Post#powa% zgodnie z zaleceniami dla 

urz!dzenia CIP. 

Istnieje mo"liwo$% stosowania nast#puj!cych 

modeli urz!dze& do czyszczenia chemicznego 

(CIP): CIP200L, CIP400L i CIP800L.

P yn czyszcz!cy Opis

AlfaCaus Silnie alkaliczny p yn do usuwania farby, t uszczu, oleju i osadów 
biologicznych.

AlfaPhos Kwasowy p yn czyszcz!cy do usuwania tlenków metalicznych, rdzy, 
kamienia i innych zgorzelin nieorganicznych. Obejmuje inhibitor pasywacji.

AlfaNeutra Silnie alkaliczny p yn do neutralizacji $rodka AlfaPhos przed 
opró"nieniem.

Kalklöser P Kwasowy proszek czyszcz!cy z inhibitorem korozji szczególnie 
efektywny w przypadku usuwania w#glanu wapniowego oraz innych 
zgorzelin nieorganicznych.

Neutra P Proszek alkaliczny do neutralizacji u"ytego $rodka Kalklöser P przed utylizacj!. 

AlfaAdd Neutralny wzmacniacz czyszcz!cy do stosowania ze $rodkami AlfaPhos, 
AlfaCaus i Kalklöser P. Zapewnia lepsze rezultaty czyszczenia 
zaolejonych, t ustych powierzchni oraz powierzchni, na których wyst#puje 
naro$l biologiczna. (rodek AlfaAdd zmniejsza tak"e efekt pienienia. 

Alpacon Descalant Kwasowy, zbudowany na bazie wody, bezpieczny $rodek czyszcz!cy 
przeznaczony do usuwania zgorzelin, magnetytu, glonów, próchnicy, 
omu ków, skorupiaków, kamienia i rdzy. Zawiera BIOGEN ACTIVE, 
biologiczn! mieszank# wykonan! z odnawialnych materia ów jako 
aktywnego sk adnika. 

Alpacon Degreaser Neutralny $rodek odt uszczaj!cy do stosowania ze $rodkiem Alpacon 
Descalant.  Skutecznie usuwa olej, t uszcz lub warstwy smarów, ale 
zmniejsza te" efekt pienienia. Zawiera BIOGEN ACTIVE, biologiczn! 
mieszank# wykonan! z odnawialnych materia ów jako aktywnego sk adnika. 
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%ledzenie usterek
Problemy ze spadkiem ci$nienia

Spadki ci$nienia zwi#kszaj! si#.

Dzia anie Wynik Naprawa

1 Sprawdzi%, czy wszystkie zawory s! otwarte 

razem z zaworami nie powrotnymi.

• Zmierzy% ci$nienie tu" przed i zaraz po oraz 

nat#"enie przep ywu. W przypadku lepkiego 

medium nale"y u"y% manometru 

membranowego ze $rednic! przynajmniej 

30 mm.

• Zmierzy% lub oceni% nat#"enie przep ywu, 

je"eli jest to mo"liwe. Wiadro i zegarek 

przedstawiaj!ce sekundy mog! by% 

wystarczaj!ce dla niskich nat#"e& 

przyp ywu. W przypadku wi#kszych nat#"e& 

przep ywu wymagany jest okre$lony rodzaj 

przep ywomierza.

– –

2 Porówna% zaobserwowany spadek ci$nienia z 

okre$lonym dla aktualnego nat#"enia 

przep ywu (patrz wydruk danych). Co zrobi% 

kiedy spadek ci$nienia jest wy"szy ni" 

podany?

TAK Sprawdzi% program temperatury, patrz 

etap 3.

NIE Je"eli spadek ci$nienia jest zgodny ze 

specyfikacjami, nie trzeba 

podejmowa% "adnych dzia a&.

Je"eli spadek ci$nienia jest mniejszy 

ni" podany, pojemno$% pompy jest 

prawdopodobnie zbyt ma a lub 

obserwacja jest nieprawid owa. Patrz 

instrukcja obs ugi pompy.

3 Sprawdzi% odczyty termometru. Czy odczyty s! 

zgodne z podanymi?

TAK Powierzchnia wymiany ciep a jest 

prawdopodobnie wystarczaj!co 

czysta, ale wlot wymiennika ciep a 

mo"e by% zatkany przez obiekty. 

Sprawdzi% obszar portu.

NIE Wymiana ciep a wyra'nie spada 

poni"ej specyfikacji z powodu osadów 

na powierzchni wymiany ciep a, które 

w tym samym czasie równie" 

spowodowa y zwi#kszenie spadku 

ci$nienia, poniewa" przej$cie sta o si# 

w#"sze.

Je"eli system czyszczenia na miejscu 

(CIP) jest dost#pny, nale"y 

post#powa% zgodnie z zaleceniami i 

u"ywa% go do usuwania osadów.
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Problemy z wymian! ciep a

Wydajno$% wymiany ciep a spada.

 

Dzia anie Wynik Naprawa

Zmierzy% temperatury przy wlotach i wylotach. 

Zmierzy% równie" nat#"enia przep ywu na 

obydwu mediach, je"eli jest to mo"liwe. Nale"y 

zmierzy% temperatury i nat#"enie przep ywu 

przynajmniej jednego z mediów.

• Sprawdzi%, czy ilo$% wymiany energii 

cieplnej odpowiada specyfikacjom.

• Je"eli wa"na jest wysoka precyzja,  

mo"e wyst!pi% konieczno$% u"ycia 

termometrów laboratoryjnych z 

dok adno$ci! 0,1°C oraz najlepszego 

dost#pnego sprz#tu do pomiaru nat#"enia 

przep ywu.

Czy wydajno$% wymiany ciep a urz!dzenia spad a 

poni"ej podanych warto$ci?

TAK Wyczy$ci% powierzchni# wymiany 

ciep a. U"y% systemu czyszczenia 

na miejscu (CIP).

NIE –


