
M6
P³ytowy wymiennik ciep³a

Zastosowanie

Procesy ogrzewania i ch³odzenia, aplikacje parowe.

Standard projektowy

P³ytowe wymienniki ciep³a zawieraj¹ pakiet profilowanych 

metalowych p³yt z otworami dla przep³ywu dwóch cieczy, 

miêdzy którymi wymieniane jest ciep³o. 

Pakiet p³yt jest zmontowany pomiêdzy p³yt¹ czo³ow¹ i p³yt¹ 

dociskow¹ i œciœniêty œrubami. P³yty zaopatrzone s¹ 

w uszczelki, które uszczelniaj¹ pakiet p³yt i kieruj¹ ciecze 

w odpowiednie kana³y. Liczba p³yt jest okreœlona przez 

natê¿enie przep³ywu, w³aœciwoœci fizyczne cieczy, spadek 

ciœnienia i program temperaturowy. Profil p³yty wzmaga 

turbulencjê przep³ywu i zabezpiecza p³ytê przed skutkami 

ró¿nicy ciœnienia w s¹siednich kana³ach. 

Pakiet p³yt i p³yta dociskowa s¹ zawieszone na górnej ramie 

i ustawione odpowiednio przez doln¹ ramê kieruj¹c¹. 

Po³¹czenia s¹ umieszczone na p³ycie czo³owej lub, dla 

wymienników wielostopniowych, na p³ycie czo³owej 

i dociskowej. Uszczelki s¹ dostêpne w szerokim zakresie 

elastomerów.

Typowe parametry pracy

Natê¿enie przep³ywu cieczy

Do 16 kg/s, w zale¿noœci od rodzaju medium, dopuszczal-

nego spadku ciœnienia i programu temperaturowego)

Zakres wydajnoœci

300 do 800 kW

Typy p³yt

M6, M6M i M6MD

Typy ramy

FM, FG, FD i FML

M6-FG
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Zasada dzia³ania

Media w wymienniku ciep³a s¹ kierowane do pakietu p³yt 

przez kana³y uformowane przez otwory w naro¿nikach p³yt 

i wp³ywaj¹ do przestrzeni miêdzy p³ytami za pomoc¹ 

odpowiednio ukszta³towanych uszczelek. Pierwsze medium 

jest kierowane do co drugiej przestrzeni pomiêdzy p³ytami, 

podczas gdy drugie medium wp³ywa do pozosta³ych. Dwa 

media nie mog¹ siê mieszaæ i s¹ oddzielone cienkimi 

p³ytami, przez które przenika ciep³o. Profil p³yt zapewnia 

powstanie odpowiednich przestrzeni miêdzy p³ytami i 

uzyskanie silnie burzliwego przep³ywu oraz maksymalnie 

skutecznej wymiany ciep³a.

Standardowe materia³y

P³yta czo³owa

Stal zabezpieczona ¿ywic¹ epoksydow¹

Króæce

Ko³nierzowe: stal wêglowa

Wyk³adane gum¹: stal wêglowa, guma, tytan

Wk³adka metalowa: stal nierdzewna, stal wêglowa

P³yty

Stal kwasoodporna AISI 316 / AISI 304

Tytan (tylko dla M6M)

Uszczelki

M6 Nitryl, EPDM, HeatSeal F™

M6M Nitryl, EPDM, HeatSeal F™, HNBR, Viton®G

Po³¹czenia

Po³¹czenia rurowe:

Gwint walcowany ISO-G2 (z wyj¹tkiem ramy FD)

Po³¹czenia spawane (z wyj¹tkiem ramy FD)

Z ko³nierzami:

FM rozmiar 60 mm DIN 2501 PN10 lub AISI 150

FG rozmiar 60 mm DIN 2501 PN16 lub AISI 150 

FD rozmiar 60 mm DIN 2501 PN25 lub AISI 150

Dane techniczne

Ciœnienie projektowe (g) / temperatura projektowa

FML 1.0 MPa / 130°C

FM 1.0 MPa / 160°C

FG 1.6 MPa / 180° C

FD 2.5 MPa / 160°C

FD ASME 300 psig / 320°C

Max. powierzchnia wymiany ciep³a
238 m

Wymiary (mm)

Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w bez uprzedniego powiadamiania.EPM00031PL 0305 

Zasada przep³ywu w p³ytowym wymienniku ciep³a
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Typ H W h

M6-FML/FGL 920 320 140

M6-FML/FGL 920 320 140

M6-FG 920 320 140

M6-FD 940 330 150

Dane wymagane przy obliczeniach 

wymienników
- moc lub natê¿enia przep³ywu mediów wymieniaj¹cych 

ciep³o

- program temperaturowy

- w³aœciwoœci fizyczne cieczy

- wymagane ciœnienie robocze

- maksymalny dopuszczalny spadek ciœnienia.
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