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Dane techniczne 
 

Płytowy wymiennik ciepła  

Numer seryjny  

Rok produkcji 
 

Kategoria PED  

Temperatura Max/Min [°C]  

Ciśnienie maksymalne [bar]  

Ciśnienie testowe [bar]  

Moc [kW] 
 

Ilość przejść równoległych 
Pierwotny  Wtórny  

Ilość przejść seryjnych 
Pierwotny  Wtórny  

Pojemność [l] 
Pierwotny  Wtórny  

Typ cieczy 
Pierwotny  Wtórny  

Rama 
 

Płyty 
 

Uszczelki 
 

Śruby 
 

Podłączenia 
Pierwotny  Wtórny  

Waga pystego wymiennika [kg] 

 

Waga wymiennika z czynnikiem [kg] 
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Wprowadzenie 
 
 Niniejsza instrukcja instalacji, użytkowania i obsługi płytowych wymienników ciepła TERMOLEADER 
przeznaczona jest dla specjalistów wykonujących montaż i nadzorujących pracę wymienników.  
 Zawiera ona wszytkie najważniejsze informacje związane z użytkowaniem wymienników płytowych, 
zapewniające najwyższą wydajność i prawidłową obsługę. Należy dokładnie przeczytać instrukcję przed 
montażem i uruchomieniem płytowego wymiennika ciepła. 
 W przypadku przekroczenia, nawet chwilowego, wartości parametrów projektowych wymiennika, 
może on ulec uszkodzeniu. W związku z tym TERMOLEADER oraz CIEPŁO-TECH sp.j., wyłączny przedstawiciel 
marki, nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje nieodpowiedniego użytkowania lub użytkowania 
niezgodnego z warunkami określonymi w specyfikacji zamówienia. 
  Specyfikacja ta, w rzeczywistości, umożliwia klasyfikację wymiennika w specyficznej kategorii ryzyka 
i określenie wymagań normy PED. 
 Parametry projektowe umieszczone są na etykiecie znajdującej się na ramie płytowego wymiennika 
ciepła oraz na stronie z danymi technicznymi, znajdującej sie w niniejszej instrukcji, gdzie dane te są 
wprowadzone, co określa Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych (Pressure Equipment Directive 
2014/68/UE). 
 Należy informować firmę TERMOLEADER oraz firmę CIEPŁO-TECH sp.j., wyłącznego przedstawiciela 
marki, o wszelkich zmianach systemu lub wymiennika. Wydział inżynieryjny przetestuje i zatwierdzi 
zmienione warunki funkcjonowania i, w razie konieczności, obliczy i określi odpowiednie nowe rozwiązania. 
 
TERMOLEADER oraz CIEPŁO-TECH sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej instrukcji 
bez uprzedniej informacji.  
 
 

TERMOLEADER oraz CIEPŁO-TECH sp.j., wyłączny przedstawiciel marki, nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody materialne lub szkody poniesione na zdrowiu spowodowane przez użytkowanie 
wymienników niezgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji. 

 
 

Zaleca sie zachowanie instrukcji wraz z całą dokumentacją dołączona do wymiennika ciepła z 
zapewnieniem łatwego i szybkiego dostępu dla użytkownika, nawet w przypadku przekazania 
urządzenia trzeciej stronie. 
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1. Użytkowanie 
1.1 Instalacja  
 

Odbiór i rozpakowanie 
 Po otrzymaniu produktu, należy dokładnie sprawdzić czy opakowanie nie nosi śladów uszkodzeń oraz 
czy dokumenty transportowe są zgodne ze stanem dostarczonych materiałów.  
 W przypadku, gdy stwierdzono uszkodzenia lub braki, należy bezzwłocznie poinformować o tym 
przewoźnika, przyjąć warunkowo produkt i przekazać firmie CIEPŁO-TECH sp.j. informację o tym fakcie, nie 
później niż do 2 dni od jego stwierdzenia.   
 

Przemieszczanie i ustawienie 
 Zaleca się transport płytowych wymienników ciepła za 
pomocą uchwytów przymocowanych do ramy (lub za pomocą 
otworów przeznaczonych do tego celu). Nie należy przemieszczać 
wymiennika za pomocą stalowych łańcuchów i/lub lin. 
 Zabronione jest przemieszczanie funkcjonującego 
wymiennika ciepła, ponieważ jego połączenia są delikatne i mogą 
zostać uszkodzone. 
 Wymiennik ciepła należy zawsze montować w pozycji 
pionowej i zakotwiczyć do podłoża, zapewniając odpowiednią 
przestrzeń do obsługi i wykonywania ewentualnych napraw. 
 

Wykonanie podłączeń 
 W przypadku podjęcia czynności na podłączeniach rurowych wymiennika ciepła, należy odnieść się 
do schematu na etykiecie załączonej do wymiennika, gdzie widoczny jest wzór obiegów.   
 W przypadku demontażu zaleca się zablokować wyjście za pomocą klucza do rur, aby uniknąć 
uszkodzenia uszczelek. 
 W przypadku kiedy wymiennik posiada obiegi seryjne, podłączenie ruchomej płyty należy wykonać 
za pomocą elastycznych rur i demontowanych złączek, tak aby umożliwić ewentualny demontaż i obsługę 
wymiennika w przyszłości. 
 Upewnić się, że waga systemu nie obciąża podłączeń, oraz że wymiennik ciepła jest solidnie 
przymocowany do podłoża. Wszelkie ruchy lub wibracje mogą spowodować wyciek cieczy.  
 System należy wyposażyć w filtry oraz zawory, umożliwiające odseparowanie wymiennika ciepła od 
zasilania. Należy również zastosować zawory opróżniające oraz zawory odpowietrzające obieg i zapewniające 
poprawne funkcjonowanie systemu.  

 
WAŻNE: Wszelkie zanieczyszczenia obecne w rurach mogą spowodować uszkodzenia elementów 
wymiennika ciepła, wpływając na spadek jego wydajności. 

 

 

UWAGA: W przypadku zastosowania różnych czynników i/lub środków szkodliwych dla środowiska, 
zaleca się zastosowanie pojemnika pod zaworem upustowym, w którym możliwe będzie gromadzenie 
cieczy z wymiennika. 

 

Funkcjonowanie 
Podczas rozruchu wymiennika należy postępować wg poniższej procedury: 

 Upewnić się, że wszystkie elementy wymiennika ciepła są poprawnie zainstalowane; 

 Upewnić się, że wszystkie rury są prawidłowo podłączone do wymiennika; 

 Sprawdzić szczelność podłączeń; 

 Zabezpieczyć się w odpowiednie narzędzia do wykrycia ewentulanych, nagłych skoków temperatury 
i ciśnienia; 

 Upewnić się, że ciśnienie i temperatura są zgodne z parametrami projektowymi; 

 Po podłączeniu do systemu, należy równocześnie wypełnić obiegi. 
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 Quando i circuiti si sono riempiti aprire lentamente le valvole e dare pressione all’impianto. 
 

UWAGA: Nagłe przyspieszenie przepływu czynnika w obiegu może spowodować duży wzrost ciśnienia 
(znane również jako “młot wodny”), który może uszkodzić uszczelki wymiennika ciepła. 

 
 

UWAGA: Podczas pracy wymiennika nie można zmieniać parametrów funkcjonowania lub przekraczać 
założonych warunków dla wymiennika.  

 
W przypadku krótkotrwałych przerw zaleca się obniżenie ciśnienia w obu obiegach, zatrzymanie pompy i 
zamknięcie zaworów na zasilaniu. Po całkowitym opróżnieniu wymiennika należy zamknąć zawory na 
powrocie.  
 
WAŻNE: Nie wykonywać żadnych interwencji na gorącym wymienniku. Ryzyko poparzenia.  

 
 W przypadku wystąpienia długich przerw, poza czynnościami opisanymi powyżej, należy wyczyścić 
obiegi w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń. W momencie ponownego uruchomienia, w razie 
konieczności, należy przeprowadzić przegląd i ewentualną obsługę elementów wymiennika.  
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2. Obsługa 
 

Zaleca się okresową kontrolę parametrów pracy wymiennika ciepła pod kątem utrzymywania 
założonych parametrów projektowych oraz eliminacji ewentualnych przecieków czynnika na zewnątrz.  
  Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie wymiennika ciepła, bardzo ważne jest jego czyszczenie, 
ponieważ wszelkie zanieczyszczenia kanałów mogą spowodować spadek sprawności i uszkodzenie uszczelek 
wymiennika oraz pojawienie się zjawiska korozji płyt.  
 

WAŻNE: Należy postępować dokładnie z zaleceniami producenta zawartymi w niniejszej instrukcji 
 

2.1 Demontaż 
 W przypadku przejść seryjnych, należy odłączyć wszekie podłączenia 

rurowe z ruchomą płytą ramy wymiennika; 

 Odkręcić równomiernie śruby (w razie potrzeby nasmarować) na 
prętach zgodnie ze schematem na rysunku obok. Odkręcić wszystkie 
śruby nie wskazane przez symbol ●. Następnie odkręcić równomiernie 
również te śruby;  

 Pociągnąć ruchomą płytę ramy do słupka zaporowego; 

 Zdemontować płyty jedną po drugiej, gromadząc je na czystej 
powierzchni.  

 
 

WAŻNE: W celu instalacji wymienników ciepła TERMOLEADER i utrzymania gwarancji, wymagane jest 
uzyskanie pisemnej autoryzacji od producenta. W innym wypadku gwarancja nie obowiązuje. 

 
 

UWAGA: Aby uniknąć zranienia przy obsłudze płyt, należy obowiązkowo nosić rękawice ochronne. 
 

2.2 Czyszczenie ręczne 
 Otworzyć wymiennik postępując według podanej instrukcji; 

 Do usuwania zanieczyszczeń użyć szczotek z miękkim plastikowym włosiem; 

 Płyty spłukać czystą wodą, nawet w przypadku używania wody jako czynnika, uważając na uszczelki;  

 W razie potrzeby użyć środków czyszczących wskazanych przez producenta;  

 Wypłukać dokładnie płyty po użyciu środków czyszczących;  

 Upenić sie czy w miejscach łączenia płyt i uszczelek nie ma zanieczyszczeń, co może skutkować 
wyciekiem. 

 

RODZAJ 
ZANIECZYSZCZENIA  

ŚRODKI CZYSZCZĄCE ODPOWIEDNIE DO CZYSZCZENIA ELEMENTÓW ZE STALI  
INOX 304/316 

KAMIEŃ Kwas azotowy al 4% (max. 60°) 
Kwas cytrynowy al 4% (max. 60°) 

TŁUSZCZE Nafta  
Parafina  
(max przez 30 minut, w innym przypadku możliwe jest uszkodzenie uszczelek)  

OLEJE Nafta  
Parafina  
(max przez 30 minut, w innym przypadku możliwe jest uszkodzenie uszczelek)  
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OSADY Kwas azotowy al 8% (max. 60°) 
Kwas cytrynowy al 4% (max. 60°) 

TLENKI METALI Kwas azotowy al 8% (max. 60°) 
Kwas cytrynowy al 4% (max. 60°) 

OSADY 
ORGANICZNE 

2% roztwór sody kaustycznej (max.40°) 

 
Zalecenia 

o Do czyszczenia płyt ze stali INOX 304/316 nie używać kwasu solnego, chlorowodorowego lub wody 
studniowej z zawartością chlorków większą niż 300 ppm. 

o Nie używać kwasu fosforowego do czyszczenia płyt tytanowych. 
o Nie zarysować uszczelek podczas czynności czyszczenia. 

 
UWAGA: W trakcie czyszczenia należy obowiązkowo używać rękawiczek oraz ochrony na oczy.  
Wodę i środki zużyte w trakcie czyszczenia należy zutylizować zgodnie z obowiazującymi przepisami prawa 
w zakresie ochrony środowiska.  

 
2.3 Czyszczenie w miejscu montażu (CIP) 

Tego typu działanie wykonuje się w przypadku zastosowania zróżnicowanych czynników w obiegach 
wymiennika.  
Postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami: 

o Utworzyć obieg krążenia środków czyszczących; 
o Uruchomić pompę na obiegu ze środkami czyszczącymi w kierunku od dołu do góry w celu 

wyeliminowania zanieczyszczeń;  
o Dokładnie wypłukać obieg za pomocą krążenia czystej wody. 

 
ZALECENIE: Jeżeli po otwarciu wymiennika stwierdzi się, że uszczelki są zużyte i elastyczne, należy rozważyc 
wymianę całego zestawu. Nie zaleca się zamykania zestawu płyt z wymieszanymi starymi i nowymi 
uszczekami.  

 
2.4 Wymiana uszczelek 

Zdemontować ręcznie uszczelki z płyt wymiennika i - jeżeli jest to konieczne – zastosować narzędzie 
za stali nierdzewnej, które nie rysuje powierzchni. Dokładnie wypłukać płytę stosując odpowiednie środki 
czyszczące zwracając szczególną uwagę na to aby nie pozostawić osadów lub naolejonych krawędzi.  
 Zainstalować nowe uszczelki, jedną po drugiej, dopasowując je do przetłoczeń w płytach.  
 

2.5 Montaż 
Składanie płyt wymiennika ciepła nie jest skomplikowane i nie wymaga 

zastosowania żadnych specjalistycznych narzędzi. Na początku należy zmierzyć parametry 
docisku, obliczone za pomocą tabeli 1 na następnej stronie. Po sprawdzeniu poprawnego 
montażu uszczelek na płytach oraz poprawności ich czyszczenia, można rozpocząć 
montaż.  
 Uszczelkę początkową należy umieścić na froncie ramy lub na płycie dociskowej, 
jeżeli jest obecna, następnie kontynuować montaż kolejnych płyt obracając je 
naprzemiennie o 180°. Docisnąć płyty wymiennka ruchomą płytą ramową i zainstalować 
pręty łączące.  
 Dokręcić wszystkie śruby jednakowo, kontrolując parametry docisku.  
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UWAGA: nie stać naprzeciwko śrub w trakcie ich dociskania  

 
 

UWAGA: Zbyt mocny docisk może uszkodzić płyty, uszczelki oraz śruby i stanowić zagrożenie dla 
instalatora. 

 
 

Wzór obliczeniowy dla parametrów dociskowych wymiennika ciepła: 
 

𝐹 = 𝑆×𝑁𝑃 + 𝑌 
 
F = parameter docisku 
S = docisk jednolity (zob. Tabelę) 
NP = ilość płyt 
Y = dodatkowy docisk (zob. Tabelę)  
 
 

Model 

S 
Maksymalny  

jednolity docisk 
[mm] 

Minimalny  
jednolity docisk 

[mm] 

Y 
Dodatkowy docisk dla 

podłączeń SS 
[mm] 

Y 
Dodatkowy docisk 
dla podłączeń PP 

[mm] 

AV3 2.8 2.7 2 6 

AV7 2.8 2.7 2 6 

AV9 3.1 3.0 2 6 

AX8 2.5 2.4 2 6 

AX10 3.5 3.4 2 6 

AX11 2,5 2,4 2 6 

AV20 3.1 3.0 0 0 

AV40 3.1 3.0 0 0 

AV92 3.0 2.9 0 0 

AV98 3.0 2.9 0 0 

Tabela 1 – dane do obliczenia parametrów docisku  
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3. Analiza ryzyka 
 

Obsługa wymiennika ciepła musi być wykonana przez wykwalifikowanego specjalistę, tylko i wyłącznie po: 

 Sprawdzeniu bezpieczeństwa podłączeń z uwzględnieniem ewentualnych dodatkowych regulacji;  

 Sprawdzeniu, czy w wymienniku ciepła nie ma ciśnienia; 

 Konsultacji z producentem. 
 

3.1 Montaż 
 

PRZYCZYNA Nieodpowiedni transport 

SKUTEK Uszkodzenie podłączeń gwintowanych; uszkodzenie ramy 

ZAGROŻENIE Wyciek przy ciśnieniu nominalnym, nadwyrężenie ramy 

ROZWIĄZANIE Wymiennik musi być zapakowany na palecie, zabezpieczony pasami oraz opakowany 
w materiał oochronny.  
Wymiennik ciepła nie powinien być poddawany ciśnieniu które może wpłynąć na 
strukturę ramy.  
Podnoszenie wymiennika należy wykonywać za pomocą odpowiednich środków, 
unosząc zapakowany wymiennik z palety albo za pręty z pomocą lin. 
Nigdy nie unosić wymiennika chwytając za podłączenia. 

 

PRZYCZYNA Nieprawidłowe ustawienie wymiennika 

SKUTEK Zbyt mała przestrzeń do obsługi wymiennika, niewłaściwa instalacja, sąsiadująca z 
systemami termicznymi lub mechanicznymi wpływającymi na wzrost ciśnienia, 
agresywnymi chemikaliami i rozpuszczalnikami, które w pewien sposób mogą wejść 
w kontakt z zewnętrznymi częściami wymiennika. 

ZAGROŻENIE Nieprawidłowa obsługa spowodowana brakiem miejsca, wpływ czynnika 
grzewczego na instalację elektryczną, uszkodzenia i nadwyrężenie ramy 
zewnętrznej, problem z utrzymaniem ciśnienia nominalnego, wycieki.  

ROZWIĄZANIE Zapewnić odpowiednią przestrzeń wokół wymiennika potrzebną do jego obsługi. 
Umieścić pojemnik pod wymiennikiem, który zgromadzi całą pojemność czynnika 
wynikającą z parametrów projektowych. 
Zainstalować osprzęt prawidłowo na podłożu. 
Zabronione jest obciążanie wymiennika zewnętrznymi ciężarami. Instalator jest 
odpowiedzialny za zabezpieczenie wymiennika od ciśnienia zewnętrznego. 

 

PRZYCZYNA Nieprawidłowe parametry docisku płyt wymienika 

SKUTEK Utrata ciśnienia nominalnego, nieprawidłowe funkcjonowanie systemu  

ZAGROŻENIE Straty czynnika 

ROZWIĄZANIE W niniejszej instrukcji wskazane są parametry docisku, w zależnosci od liczby płyt. 
Dwie duże zewnętrzne płyty muszą mieć równoległe położenie względem siebie po 
dokręceniu zestawu płyt. 
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PRZYCZYNA Niepoprawnie wykonane podłączenia 

SKUTEK Przeciekanie, zalanie pomieszczenia, nieodpowiednie podłączenia 

ZAGROŻENIE Wyciek niebezpiecznych cieczy, zakłócenia w funkcjonowaniu oraz w obsłudze 
systemu 

ROZWIĄZANIE Postępować zgodnie z zaleceniami na etykiecie oraz w instrukcji obsługi.  
Jeżeli jest to możliwe, użyć taśmy PTFE na podłączeniach.  
Podłączenia nie mogą być poddane pod działanie cisnienia i wibracje.  
Wymiennik nie może obciążać systemu, do którego jest podłączony. Podłączenia nie 
mogą być wykonane z materiałów plastikowych narażonych na zróżnicowaną 
temperaturę.  
System podłączeniowy wymiennika ciepła musi być wyposażony w zawory 
odcinające aby, w przypadku działań obsługowych, uniknąć zakłóceń w 
funkcjonowaniu całego systemu. System należy wyposażyć w zawór 
odpowietrzający, instalując go w najwyższym punkcie instalacji, pomiędzy zaworami 
odcinającymi czynnika zasilajacego na obu obiegach oraz wymiennikiem ciepła. 
Umożliwia to otwarcie wymiennika przy ciśnieniu atmosferycznym.  
Dołączyć kołnierz do ramy wymiennika lub do okładziny gumowej jeżeli jest obecna.  

 

PRZYCZYNA Nieprawidłowe napełnienie wymiennika 

SKUTEK Wyciek cieczy z wymiennika ciepła. 

ZAGROŻENIE Zjawisko młota wodnego, przemieszczenie uszczelki na zewnątrz płyty.  

ROZWIĄZANIE Wymiennk należy napełniać stopniowo, powolii otwierając zawory na wlotach 
cieczy.   

 

PRZYCZYNA Długotrwałe przechowywanie w nieodpowiednich warunkach  

SKUTEK Przyspieszone zużycie uszczelek, degradacja śrub, możliwa obecność osadów w 
systemie  

ROZWIĄZANIE Przechowywanie wymiennika ciepła w zamkniętej przestrzeni, z dala od źródeł 
ciepła, naświetlenia, kurzu, rozpuszczalników i kwasów.  
Należy przestrzegać maksymalnego okresu przechowywania wymiennika w 
zależnosci od rodzaju uszczelek.  
Na śrubunkach zastosować inhibitor antykorozyjny.  
Wymiennik przykryć nieprzezroczystym materiałem. 
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3.2 Praca wymiennika 
 

PRZYCZYNA Uszkodzenie uszczelek; przemieszczenie uszczelek poza wytłoczenia  

SKUTEK Wyciek czynnika poza wymiennik. 

ZAGROŻENIE Wyciek czynnika na zewnątrz w trakcie pracy; ryzyko zmieszania czynników różnego 
rodzaju w efekcie czego może dojśc do wydzielenia szkodliwych substancji 

ROZWIĄZANIE Wymienić uszkodzone uszczelki. 
Umieścić pojemnik pod wymiennikiem, który zgromadzi całą pojemność czynnika 
wynikającą z parametrów projektowych. W przypadku utraty oleju użyć trociny lub 
karton. 
W trakcie obsługi zamontować poprawnie płyty, postępując zgodnie z zaleceniami 
niniejszej instrukcji. 
Wyposażyć system w regulację oraz automatyczna kontrolę cisnienia aby uniknąć 
zjawiska młota wodnego i możliwości wypchnięcia uszczelek za zewnątrz. 
Sprawdzić i ewentualnie zastosować naczynie rozszerzalne, zwłaszcza w przypadku 
gdy jeden z obiegów wymiennika jest zatrzymany. 
Unikać naprężenia mechanicznego, ciepła oraz szybkich zmian temperatury. 
Czynności obsługowe należy wykonywać starannie aby uniknąć uszkodzeń 
materiałów.  
Uszczelki są zaprojektowane i skonstruowane w taki sposób aby dokładnie wypełnić 
wytłoczenia i zabezpieczyć wymiennik przed zmieszaniem czynników z dwóch 
obiegów. 

 

PRZYCZYNA Zawirowania przepływu w wymienniku ciepła 

SKUTEK Skorodowanie płyt oraz wyładowania elektryczne. 

ZAGROŻENIE Mieszanie się czynników z dwóch obiegów, awaria systemu.  

ROZWIĄZANIE Unikać zawirowań przepływu, zapewnić uziemienie dla urządzeń, które mogą 
powodować takie zakłócenia.  
Sprawdzić, czy czynniki znajdujące się w wymienniku nie powodują korozji.  

 

PRZYCZYNA Ciśnienie mechaniczne powodujące luzy na śrubach 

SKUTEK Dekompresja uszczelek. 

ZAGROŻENIE Wyciek cieczy z wymiennika ciepła podczas pracy. 

ROZWIĄZANIE System rur nie może przenosić wibracji lub ciśnienia na wymiennik. 
Docisk płyt musi być regularnie kontrolowany. 
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PRZYCZYNA Wycieki na podłączeniach 

SKUTEK Zakłócenia w pracy systemu i utrata ciśnienia.  

ZAGROŻENIE Wyciek cieczy (w tym niebezpiecznych) trudnych do zgromadzenia w pojemniku 
znajdującym sie pod wymiennikiem ciepła.  

ROZWIĄZANIE Zabezpieczyć podłączenia przed napięciami i wibracjami. 
Podłączyć prawidłowo wymiennik do systemu, zgodnie z zaleceniami niniejszej 
instrukcji. 
Zapobiegać zjawisku młota wodnego oraz uderzeń temperatury. 
Należy zastosować zawór bezpieczeństwa na systemie.  

 

PRZYCZYNA Wysoka temperatura cieczy 

SKUTEK Bardzo wysoka temperatura zewnętrznych płyt wymiennika.  

ZAGROŻENIE Niebezpieczeństwo poparzenia w kontakcie z zewnętrzną płytą wymiennika ciepła w 
przypadku pracy przy wysokich temperaturach czynnika w obiegach (do 200°C).  

ROZWIĄZANIE Należy zastosować izolację termiczną aby uniknąć ryzyka poparzenia. Zachować 
szczególną ostrożność w pobliżu wymiennika.  

 

PRZYCZYNA Nieprawidłowe użytkowanie wymiennika 

SKUTEK Parametry projektowe nie są osiągane podczas pracy wymiennika. 

ZAGROŻENIE Założone warunki pracy nie są gwarantowane. 

ROZWIĄZANIE Zapoznać sie dokładnie z założeniami termicznymi założonymi na etapie planowania.  

 
 
 

3.3 Obsługa i demontaż 
 

PRZYCZYNA Nieprawidłowe opróżnienie wymiennika 

SKUTEK Etap obniżenia temperatury oraz opróżnienia wymiennika nie jest zakończony.  

ZAGROŻENIE Możliwy kontakt z cieczami, tworzącymi szkodliwe opary.  

ROZWIĄZANIE Przed przeprowadzeniem czynności obsługowych należy wyłączyć system.  
Do obniżenia ciśnienia należy zastosować zawór odpowietrzający zainstalowany 
pomiędzy wymiennikiem i zaworami odcinającymi obu obiegów.  
Specjalista podejmujący czynności obsługowe musi być wyposażony w sprzęt 
ochronny przewidziany przez przepisy.  
Pod wymiennikiem ciepła należy umieścić pojemnik o pojemnosci wiekszej niż 
pojemność wymiennika, biorąc pod uwagę również pojemność cieczy między 
zaworami odcinającymi a wymiennikiem. 
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PRZYCZYNA Niedokładne czyszczenie ręczne 

SKUTEK Pozostałości cieczy na powierzchni płyt ulegające degradacji.  

ZAGROŻENIE Płyty mogą zawierać pozostałości szkodliwych i agresywnych cieczy.  
Krawędzie płyty są ostre i mogą spowodować skaleczenia. 

ROZWIĄZANIE Specjalista podejmujący czynności obsługowe musi być wyposażony w sprzęt 
ochronny przewidziany przez przepisy.  
Do usuwania zanieczyszczeń należy użyć szczotek z miękkim plastikowym włosiem 
oraz wody lub rozpuszczalnika zależnie od rodzaju cieczy w wymienniku ciepła. 

 

PRZYCZYNA Nieprawidłowy montaż zestawu płyt wymiennika 

SKUTEK Mieszanie sie czynników z dwóch obiegów, przesunięcie osi płyt (niewspółosiowość). 

ZAGROŻENIE Niebezpieczeństwo związane z możliwością zajścia reakcji chemicznej między 
czieczami, co może spowodować wybuch, wydzielić toksyczne opary lub 
spowodować zagrożenie dla zdrowia ludzi. 
Wyciek czieczy z wymiennika.  

ROZWIĄZANIE Sprawdzić poprawne ustawienie i oriętację płyt względem siebie. 
Nie dokręcać śrub za pomocą narzedzi pneumatycznych. 
Zwrócić uwagę na wszelkie zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji, dotyczące 
obsługi wymiennika.  

 

PRZYCZYNA Brak smarowania prętów 

SKUTEK Utrudnienia w odkręcaniu śrub na prętach.  

ZAGROŻENIE Specjalista podejmujący czynności obsługowe musi przeciąć pręty w celu demontażu 
płyt.  

ROZWIĄZANIE Zaplanować prawidłowe smarowanie prętów i zabezpieczyć wymiennik od wpływu 
czynników zewnętrznych.  
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4. Możliwe rozwiązania 
 
 
 
 

4.1 WYCIEK CIECZY MIĘDZY PŁYTAMI I RAMĄ WYMIENNIKA  
 

Problem Rozwiazanie 

Jeżeli wyciek zlokalizowany jest w pobliżu podłączeń, 
należy sprawdzić czy uszczelka początkowa nie powoduje 
problemu z wyciekiem; problem może być 
spowodowany przesunięciem uszczelki lub nacięciami na 
uszczelce.    

Umieścić poprawnie uszczelkę początkową lub  wymienić 
ją.  
Sprawdzić dokładnie dokręcenie każdej śruby i upewnić 
się, że system rur nie ma napięć mechanicznych.  

Upewnić się, że na wewnętrznej powierzchni płyty 
ramowej nie znajdują się ciała obce, szczególnie w 
miejscyu łączenia ramy i płyty początkowej: może być to 
przyczyną nieszczelności uszczelki.  

Należy precyzyjnie umieścić uszczelkę na płytach, 
zwracając szczególną uwagę na dokładne oczyszczenie 
powierzchni z ciał obcych.  

Upewnić się, że na płycie początkowej nie ma żadnych 
nacięć lub dziur.  

Jeżeli płyta jest zużyta, należy ja wymienić.  

 
 
 
 
 

4.2 WYCIEK CIECZY Z PŁYT WYMIENNIKA NA ZEWNĄTRZ 
 

W celu demontażu wymiennika ciepła należy postępować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji. Przed 
przystąpieniem do demontażu należy zaznaczyć korektorem miejsce wycieku lub lokalizację innych 
uszkodzeń. 
 

Problem Rozwiązanie  

Parametry temperatury i ciśnienia w wymienniku nie 
odpowiadają założeniom projektowym. 

Ustawić założone warunki pracy i zapewnić odpowiednie 
środki wykrywania.  

Nieprawidłowe wartości docisku płyt  Obniżyć ciśnienie i dokręcić płyty z odpowiednimi 
wartościami.  

Niepoprawne umieszczenie uszczelek na płycie.  Umieścic uszczelki w przepłoczeniach płyty. 

Kontrola uszczelek po otwarciu wymiennika wykazuje ich 
zużycie lub uszkodzenie (powinny być sprężyste). 

Wymienić uszkodzone uszczelki. 

Nieodpowiednie spasowane i wyrównane płyt 
wymiennika.  

Złożyć płyty w poprawnej sekwencji i wyrównać je.  
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4.3 WYCIEK WEWNĘTRZNY MIĘDZY OBIEGAMI WYMIENNIKA CIEPŁA I MIESZANIE 

CZYNNIKA W OBIEGU PIERWOTNEGO I WTÓRNEGO  
 

Należy niezwłocznie skontaktować się z producentem. 
 

Problem Rozwiązanie 

Nieprawidłowe podłączenie system rur Sprawdzić czy rury są podłączone do wymiennika zgodnie 
ze schematem obiegów znajdującym się na tablicy 
znamionowej wymiennika ciepła. 
Podłączyć prawidłowo rury. 

Uszkodzenia płyt Sprawdzić dokładnie każdą płytę pod kątem 
występowania dziur oraz bruzd niewidocznych dla oka. 
Wymienić uszkodzone płyty.  

Nieprawidłowe ułożenie płyt Upewnić się, że płyty są zamontowane w poprawnej 
sekwencji.  
Zamontować płyty w poprawnej sekwencji. 

 
 

4.4 ZWIĘKSZONE STRATY CIŚNIENIA LUB ZMIANA TEMPERATUR 
 

Problem Rozwiązanie 

Spadki ciśnienia wyższe od tych założonych w projekcie.  Sprawdzić poprawność wskazań instrumentów 
pomiarowych. Wyczyścić wymiennik ciepła. 

Temperatury są poprawne ale spadek ciśnienia nadal jest 
za duży.  

Po wyczyszczeniu płyt, coś może powodować blokadę 
podłączeń lub wloty kanałów. Zaleca sie wykonanie testu 
krążenia cieczy w przeciwnym kierunku.  

Temperatury nie odpowiadają wcześniejszym, 
oryginalnym parametrom.  

Osad może redukować głębokość kanałów i w efekcie 
wpływać na powierzchnię wymiany (spadek sprawności)   

Wymiennik jest czysty ale spadek ciśnienia jest za mały.  Sprawdzić pracę pomp. 

 
 

4.5 WYCIEK CIECZY MIĘDZY PODŁĄCZENIAMI I RAMĄ 
 

Problem Rozwiązanie 

Wyciek cieczy z podłączeń oraz między płytami.  W przypadku spawanych podłączeń należy sprawdzić 
spójność spawu. Jezeli podłączenia są uszkodzone przed 
spawem należy zawsze skontaktować się z producentem. 
W przypadku skręcanych podłączeń należy 
przeprowadzić kontrolę w taki sam sposób i wymienić 
podłączenia po kontakcie z producentem.  
W przypadku podłączeń kołnierzowych z gumowymi 
uszczelkami należy sprawdzić ich integralność i poprawić 
ich ustawienie.    

 


