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INSTRUKCJA INSTALOWANIA I KONSERWACJI
LUTOWANEGO WYMIENNIKA P£YTOWEGO (CBE)

Na ka¿dej p³ycie wzór przet³oczeñ wykonany jest w ten sposób, ¿e po z³o¿eniu 
p³yty stykaj¹ siê tworz¹c siatkê punktów kontaktowych na ca³ej powierzchni p³yty. 
Punkty te wraz ze specjalnie ukszta³towanym obrze¿em po zlutowaniu w pró¿ni, 
zapewniaj¹ odpowiedni¹ odpornoœæ wymiennika na ciœnienie, a ukszta³towanie 
p³yt wokó³ ich otworów powoduje, ¿e po zlutowaniu tworz¹ siê dwie (czasami 
wiêcej) przestrzenie do których kierowane s¹ media.

Zespo³y p³yty czo³owej i p³yty zamykaj¹cej sk³adaj¹ siê z p³yt uszczelniaj¹cych, 
pierœcieni zaœlepiaj¹cych i pokryw. Króæce wymiennika mog¹ byæ dostosowane 
do potrzeb konkretnego rynku lub zastosowania.

P³yty uszczelniaj¹ce s³u¿¹ do uszczelnienia przestrzeni miêdzy pokryw¹ i 
pierwsz¹ i ostatni¹ p³yt¹ kana³ow¹. Iloœæ pokryw jest zmienna i zale¿y od rodzaju i 
wielkoœci wymiennika CBE i jego ciœnienia znamionowego.

Niektóre wymienniki CBE posiadaj¹ pierœcieñ zaœlepiaj¹cy s³u¿¹cy do 
uszczelnienia przestrzeni miêdzy p³yt¹ kana³ow¹ i pokryw¹. W niektórych 
wymiennikach CBE pierœcienie  zaœlepiaj¹ce  s¹  zintegrowane  z  pokryw¹  i  
pierwsz¹/ostatni¹  p³yt¹ kana³ow¹.

INFORMACJE OGÓLNE
Zale¿nie od u¿ytych materia³ów, wartoœci ciœnienia roboczego i przeznaczenia 
wystêpuj¹ ró¿ne typy wymienników lutowanych oznaczanych dalej skrótem CBE 
(Compact Brazed Heat Exchangers). Standardowym materia³em jest stal 
wysokostopowa lutowana pró¿niowo czyst¹ miedzi¹ lub lutem na bazie niklu. 

U¿yte  materia³y konstrukcyjne determinuj¹ media jakie mog¹ przep³ywaæ przez 
wymiennik. Najczêœciej wymienniki lutowane wykorzystywane s¹ do ch³odzenia 
lub podgrzewania: wody (lecz nie wody morskiej, olejów mineralnych i 
syntetycznych, roztworów glikolu ( propylenowego i etylenowego), 
rozpuszczalników organicznych i wielu innych cieczy i 
gazów. Wymienniki lutowane SWEP stosowane s¹ 
powszechnie jako skraplacze i parowniki w uk³adach 
ch³odniczych z wiêkszoœci¹ czynników ch³odniczych. 
Wymienniki lutowane niklem mog¹ byæ stosowane w 
amoniakalnych uk³adach ch³odniczych.

Przód wymiennika oznaczony jest strza³k¹ (wy¿³obion¹ lub 
naklejon¹). Celem w³aœciwej lokalizacji pod³¹czeñ strza³ka 
musi byæ skierowana do góry. Jeœli strza³ka skierowana jest 
w górê, to po lewej stronie (otwór F1, F3) znajduje siê 
obwód wewnêtrzny, a po prawej stronie (otwór F2, F4) 
obwód zewnêtrzny. Obwód zewnêtrzny charakteryzuje siê nieco mniejszym 
spadkiem ciœnienia, gdy¿ posiada jeden kana³ wiêcej. 

Otwory F1/F2/F3/F4 umieszczone s¹ z przodu wymiennika. Otwory P1/P2/P3/P4 
znajduj¹ siê z ty³u. Nale¿y zwróciæ uwagê na ich kolejnoœæ.

BUDOWA WYMIENNIKA LUTOWANEGO
Wymiennik lutowany zbudowany jest z pakietu p³yt wymiennikowych zawartego 
miêdzy p³yt¹ czo³ow¹, a p³yt¹ zamykaj¹c¹. P³yty wymiennikowe stanowi¹ 
powierzchniê wymiany ciep³a miêdzy medium gor¹cym (oddaj¹cym ciep³o ) a 
medium zimnym (podgrzewanym)

Wykonania materia³owe
Istniej¹ ró¿ne wykonania materia³owe wymienników CBE w zale¿noœci od 
kombinacji materia³ów i ciœnieñ projektowych. S¹ one oznaczone jako 
standardowe wymienniki CBE, ca³kowicie nierdzewne wymienniki CBE, 
wymienniki CBE ze stali molibdenowej i wysokociœnieniowe wymienniki CBE. 
Standardowymi materia³ami p³yt s¹: stal nierdzewna S typu AISI 316 (1.4401 lub 
2343) lutowana pró¿niowo lutem z czystej miedzi, C lub lutem na bazie niklu, N. W 
pewnym zakresie mo¿na stosowaæ stale wêglowe, np. do ró¿nych rodzajów 
po³¹czeñ. W szczególnych zastosowaniach p³yty mog¹ byæ wykonane z SMO 
254 – stali nierdzewnej o podwy¿szonej zawartoœci molibdenu, M. Produkowane  
s¹  wymienniki  CBE  na  standardowe  ciœnienia znamionowe, S i na ciœnienia 
wysokie, H. Poni¿ej podano oznaczenia materia³ów i ciœnieñ.

B35H×40/1P-XX-X

Ciœnienie  obliczeniowe, np. S - ciœnienie standardowe
H - Podwy¿szone ciœnienie

Materia³ p³yt, np. S - stal nierdzewna
M - stal molibdenowa

Lutowie , np. C - miedŸ
N - stop niklu

Tabela 1: Przyk³ady wymienników CBE z ró¿nych materia³ów i na ró¿ne ciœnienia projektowe.

  Kategoria  CBE Oznaczenie Objaœnienie

  Standardowy CBE B25H/1P-SC-S B25 z p³yt ze stali nierdzewnej lutowanych
miedzi¹. Standardowe ciœnienie znamionowe.

 

  Wysokociœnieniowy CBE B25H/1P-SC-H B25 z p³yt ze stali nierdzewnej lutowanych
miedzi¹. Wysokie ciœnienie znamionowe.

 

  Ca³kowicie B25H/1P-SN-S B25 z p³yt ze stali nierdzewnej lutowanych
  nierdzewny CBE stopem  niklu.  Ciœnienie  standardowe.
  

  CBE ze stali B25H/1P-MC-S B25 z p³yt ze stali molibdenowej 
  molibdenowej lutowanych  miedzi¹.  Standardowe

ciœnienie  znamionowe.

P³yty wymienników CBE i rodzaje kana³ów
Pewne wielkoœci wymienników CBE mog¹ byæ zbudowane w oparciu o dwa 
ró¿ne rodzaje p³yt: high theta (Hθ)? i low theta (Lθ) ró¿ni¹ce siê  k¹tami 
nachylenia przet³oczeñ. W oparciu o te dwa rodzaje p³yt mo¿na tworzyæ trzy 
rodzaje kana³ów o ró¿nych charakterystykach cieplno-przep³ywowych:

H - o wysokich wspó³czynnikach wnikania ciep³a, lecz przy wysokich
oporach hydraulicznych.

L - o ni¿szych wspó³czynnikach wnikania ciep³a, lecz przy niskich oporach
hydraulicznych.

M - o œrednich wspó³czynnikach wnikania ciep³a przy œrednich oporach
hydraulicznych.

Plyty: Hθ  Lθ Kanaly: H L M (MH&ML)

Tak wiêc, przez odpowiedni uk³ad p³yt mo¿na zmieniaæ charakterystykê cieplno-
przep³ywowa wymiennika przy tej samej iloœci p³yt  lub te¿ na przyk³ad, mo¿na 
wykonaæ wymiennik  o takim samym spadku ciœnienia po obu stronach mimo 
ró¿nych szybkoœci przep³ywu cieczy.

KONFIGURACJE PRZEP£YWU
MEDIÓW PRZEZ WYMIENNIK
Media mog¹ przep³ywaæ przez wymiennik dwuprzestrzeniowy
na dwa sposoby: w przeciwpr¹dzie ub w wspó³pr¹dzie.

Przep³yw wspó³pr¹dowy

Przep³yw  przeciwpr¹dowy

W przypadku wymienników CBE o 
przep³ywie diagonalnym, np. B60, s¹ 
dwa rodzaje p³yt, które mo¿na zestawiaæ 
ze sob¹ tylko w jeden sposób. Ten 
wymiennik posiada konfiguracjê 
krzy¿ow¹, zamiast normalnie spotyka-
nego w wymiennikach CBE przep³ywu 
wspó³pr¹dowego. Nale¿y zwróciæ 
uwagê na fakt, ¿e otwory F1 i F4 tworz¹ 
obwód zewnêtrzny, a otwory F2 i F3 
obwód wewnêtrzny.

Przy stosowaniu wymiennika B60 w 
zastosowaniach jednofazowych 
uzyskuje siê ten sam efekt przy dwóch 
ró¿nych sposobach instalowania. 
Jednak¿e w przypadku skraplacza 
wa¿ne jest, by wlot gazu nastêpowa³ 
otworem F1, a wylot otworem F4.
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Rózne wersje wymienników
Wymienniki  lutowane  SWEP  poprzez  zastosowanie  specjalnych  p³yt  (tzw.
odwracaj¹cych)  mog¹  realizowaæ  ró¿ne  niestandardowe  sposoby  przep³ywu
czynników. Poni¿ej przedstawimy najczêœciej wystêpuj¹ce uk³ady.

  

 

Wymiennik trójprzestrzeniowy  CBE (../D)

Wymiennik dwuprzejœciowy CBE (../2P), odpowiadaj¹cy
dwom urz¹dzeniom po³¹czonym szeregowo.

ZA£O¯ENIA PROJEKTOWE I APROBATY
Standardowe wymienniki lutowane SWEP przeznaczone s¹ dla mediów o 
maksymalnym ciœnieniu roboczym 31 bar (3.1 MPa, 450 psi). Standardowa 
maksymalna temperatura pracy wymienników CBE lutowanych miedzi¹ wynosi 
225°C (437°F), a dla ca³kowicie nierdzewnych wymienników lutowanych stopem 
niklu 350°C (660°F). Jednak¿e ze wzglêdu na œcis³e powi¹zanie temperatury i 
ciœnienia, istnieje mo¿liwoœæ zwiêkszenia ciœnienia w przypadku obni¿enia 
temperatury. Szczegó³y podano na tabliczce znamionowej i w dokumentacji 
technicznej.

Wymienniki CBE firmy SWEP posiadaj¹ aprobaty wielu niezale¿nych instytucji, 
np.:
- Kanada - Canadian Standard Association (CSA)
- Japonia - The High Pressure Gas Safety Institute of Japan (KHK)
- USA - Underwriters Laboratories (UL)
- Europa - Pressure Equipment Directive (PED)
- Polska, Urz¹d Dozoru Technicznego (UDT)

SWEP posiada tak¿e aprobaty projektowe nastêpuj¹cych instytucji: Lloyds 
Register Wielka Brytania; Det Norske Veritas (DNV) (Norwegia); American 
Bureau of Shipping (ABS) (USA); Korean Register of Shipping (KR) (Korea); 
Registro Italiano Navale (RINA) (W³ochy).
Warunki pracy objête aprobat¹ europejsk¹ PED podano w Dodatku (Tabela A). 
Dalsze  szczegó³y  zwi¹zane  z  odpowiednimi  aprobatami  mo¿na  uzyskaæ 
bezpoœrednio w SWEP.

SYSTEM OZNAKOWANIA I WARUNKI PRACY
Wszystkie wymienniki CBE posiadaj¹ tabliczkê znamionow¹, na której podane 
s¹ najistotniejsze informacje o danym urz¹dzeniu, to znaczy: rodzaj wymiennika 
(wskazuj¹cy podstawowe wykonanie wymiennika i kombinacjê materia³ów), a 
tak¿e numer artyku³u SWEP. Tabliczka zawiera tak¿e objaœniony poni¿ej numer 
fabryczny, a tak¿e warunki pracy, gdzie okreœlono maksymaln¹ temperaturê 
robocz¹, i maksymalne ciœnienie robocze (zgodnie z aprobat¹ odpowiedniej 
instytucji certyfikacyjnej).

Numer fabryczny w postaci
kodu kreskowego

2 00 11 715 2 0001

Numer seryjny zawiera 
informacje gdzie i kiedy 
zosta³ wykonany wymiennik,  
jego typ i numer fabryczny.

INSTALOWANIE
Na wymiennik nie mog¹ oddzia³ywaæ silne drgania, du¿a pulsacja ciœnienia lub 
gwa³towne zmiany temperatury. W przypadku mo¿liwoœci wystêpowania Sposób 
mocowania wymiennika powinien redukowaæ mo¿liwy wp³yw takich 
oddzia³ywañ. Przy du¿ych œrednicach po³¹czeñ zalecamy zastosowanie 
kompensatorów  w  ruroci¹gach.  Zalecamy  tak¿e  zastosowanie  gumowego 
paska monta¿owego jako elementu poœredniego miêdzy wymiennikiem CBE i 
zaciskiem monta¿owym.

W zastosowaniach bez przemiany fazowej np. w wymiennikach woda/woda czy 
olej/woda, sposób u³o¿enia wymiennika ma znikomy wp³yw na jego dzia³anie 
(nale¿y jedynie wyeliminowaæ mo¿liwoœæ jego zapowietrzania siê). W 
wymiennikach w których wystêpuje przemiana fazowa , sposób zainstalowania 
(ustawienia) jest bardzo wa¿ny. Wymienniki takie musz¹ byæ ustawione pionowo, 
przy czym strza³ka na p³ycie czo³owej musi byæ skierowana do góry.

Poni¿ej przedstawiono kilka propozycji mocowania wymiennika. Jako 
wyposa¿enie dodatkowe do wymienników dostêpne s¹ na p³ycie czo³owej œruby  
monta¿owe wykonywane w ró¿nych wersjach i po³o¿eniach.

1. Oparcie wymiennika na podstawie (zalecana jest przek³adka z gumy)
2. Mocowanie opask¹ metalow¹ (zalecana jest przek³adka z gumy)
3. Mocowanie p³askownikiem i dwoma œrubami (zalecana jest przek³adka z 

gumy)
4. Mocowanie z wykorzystaniem œrub do mocowania na p³ycie czo³owej

wymiennika
5. Mocowanie z wykorzystaniem specjalnego wspornika Zalecane dla du¿ych

wymienników Wspornik oferowany  oddzielnie za wyj¹tkiem wymiennika B65

1 2 3 4 5

Ma³e wymienniki mog¹ utrzymywaæ siê jedynie na ruroci¹gach pod³¹czeniowych.

POD£¥CZENIA
Wszystkie pod³¹czenia w wymienniku SWEP s¹ lutowane do p³yty czo³owej w 
czasie procesu lutowania pakietu p³yt. Taka technologia zapewnia pewne 
po³¹czenie króæca z wymiennikiem. Jednak¿e niew³aœciwe postêpowanie przy 
pod³¹czaniu ruroci¹gów do wymiennika  mo¿e doprowadziæ  do zniszczenia 
króæca , a zatem ca³ego wymiennika.

W zale¿noœci od zastosowania istnieje wiele wykonañ pod³¹czeñ np. ko³nierze 
Compac®, ko³nierze SAE, Rotalock, Victaulic, z³¹cza gwintowane i spawane. 
Istotne jest by pod³¹czenie od strony ruroci¹gu by³o zgodne ze standardem 
pod³¹czenia wymiennika.

     
  

 

Powierzchnia
uszczelnienia

Z³¹cza Rotalock   Z³¹cza Victaulic   Z³¹cza spawane

Ko³nierze typu DIN,
ko³nierze Compac®

Ko³nierze typu SAE Z³¹cza SAE O-Ring

dostawaniu siê zanieczyszczeñ i kurzu do wymiennika. Nak³adkê tê nale¿y 
zdejmowaæ ostro¿nie, by nie uszkodziæ gwintu, powierzchni uszczelniaj¹cej, ani 
innej czêœci z³¹cza. Nale¿y pos³u¿yæ siê wkrêtakiem, szczypcami lub no¿em.

Niektóre pod³¹czenia maj¹ dodatkowe powierzchnie 
uszczelniaj¹ce wykorzystywane w procesie 
testowania wymienników u wytwórcy. Mog¹ one byæ 
równie¿ wykorzystane do uszczelnienia  ostatec-
znego po³¹czenia.

Pewne z³¹cza wyposa¿one s¹ w specjalne nak³adki z 
tworzywa sztucznego, s³u¿¹ce do ochrony gwintów i 
powierzchni uszczelniaj¹cych i zapobiegaj¹ce 

Przy³¹cza gwintowane
Pod³¹czenia gwintowane mog¹ byæ z gwintem zewnêtrznym wg ISO 228/1-G A    
(standard ), NPTF, ISO 7/1-R   lub wewnêtrznym ISO 228/1-G, NPTF lub ISO7/1-
Rc. Strona zewnêtrzna mo¿e byæ szeœciok¹tna, jak pokazano poni¿ej.

 
 

  

Z³¹cza z gwintem
zewnêtrznym

Z³¹cza z gwintem
wewnêtrznym typu
standardowego

Z³¹cza z gwintem 
wewnêtrznym i szeœciok¹tn¹ 
czêœci¹ zewnêtrzn¹

Wymiennik trójprzestrzeniowy z szeregowym
przep³ywem jednego z mediów CBE
Dual-over-Two-Pass (../D2P)

  
   

 

  

Numer kolejny w serii
Liczba przestrzeni roboczych
Kod produktu
Miesi¹c 11 tj. listopad
Rok 00, tj. 2000
Kod zak³adu produkcyjnego



Rozmiar Si³a œcinaj¹ca Si³a rozci¹gaj¹ca Moment zginaj¹cy Moment obrotowy
  rury          Fs              Ft              Mb              Mt

(kN) (kp) (kN) (kp) (Nm) (kpm) (Nm) (kpm)

  ½”   3.5   357   2.5   255     20     2     35     3.5
  ¾” 12 1224   2.5   255     20     2   115   11.5
  1” 11.2 1142   4   408     45     4.5   155   16
1 ¼” 14.5 1479   6.5   663     87.5     9   265   27
1 ½” 16.5 1683   9.5   969   155   16   350   35.5
  2” 21.5 2193 13.5 1377   255   26   600   61
2 ½” 44.5 4538 18 1836   390   40 1450 148
  4” 73 7444 41 4181 1350 138.5 4050 413.5

Wszystkie wymienniki CBE s¹ lutowane pró¿niowo (lutem twardym) albo czyst¹ 
miedzi¹ albo lutem na bazie niklu. W normalnych warunkach lutowania (bez 
pró¿ni) temperatura nie powinna przekraczaæ 800°C (1470°F). W zbyt wysokiej 
temperaturze mo¿e zmieniæ siê struktura materia³u, co mo¿e spowodowaæ 
wewnêtrzny lub zewnêtrzny przeciek na z³¹czu. Z tego powodu zalecamy 
wykonywanie wszelkich lutowañ przy u¿yciu lutu srebrnego zawieraj¹cego 
przynajmniej 45% srebra. Ten rodzaj lutu ma stosunkowo nisk¹ temperaturê 
lutowania, dobr¹ zwil¿alnoœæ i p³ynnoœæ.

W celu usuniêcia tlenków z powierzchni metalu stosuje siê topnik lutowniczy. Jest 
on potencjalnie bardzo agresywny, tote¿ wa¿ne jest by stosowaæ odpowiedni¹ 
iloœæ topnika. Zbyt du¿a iloœæ mo¿e spowodowaæ siln¹ korozjê. Nie nale¿y te¿ 
dopuszczaæ do dostania siê topnika do wnêtrza wymiennika CBE.

Wykonanie lutowania
Odt³uœciæ i oczysciæ powierzchniê rury . Na³o¿yæ pêdzelkiem topnik chlorkowy. 
W³o¿yæ rurkê miedzian¹ w z³¹cze i lutowaæ lutem zawieraj¹cym przynajmniej 
45% srebra. Skierowaæ p³omieñ na rurkê i lutowaæ w temperaturze najwy¿ej 
650°C (1200°F). Unikaæ utleniania wewnêtrznego, np. chroni¹c wnêtrze strony 
czynnika ch³odniczego za pomoc¹ strumienia gazowego azotu.

 

Pod³¹czenia do lutowania s¹ przeznaczone do rur o wymiarach 
w milimetrach lub calach. Wymiary odpowiadaj¹ wewnêtrznej 
œrednicy z³¹cza. Niektóre ze z³¹cz lutowanych firmy SWEP s¹ 
uniwersalne, tzn. pasuj¹ do rur milimetrowych i calowych. S¹ 
one oznaczane symbolem xxU, np. 28U. Ten rozmiar pasuje 
zarówno do rur 1 1/8", jak i 28.75 mm.

Przy³¹cza do lutowania

Przy³¹cza do spawania
Spawanie ruroci¹gów dopuszczone jest jedynie 
dla przy³¹czy przeznaczonych do ³¹czenia z 
ruroci¹gami przez spawanie. Wszystkie 
przy³¹cza przeznaczone do spawania posiadaj¹ 
œciêcie pod k¹tem 30°C przeznaczone dla spoiny 
typu Y. Wymiary spawanej rury powinny 
odpowiadaæ wymiarom króæca w zakresie 
œrednicy, gruboœci œcianki i fazowania.
Nie mo¿na spawaæ ruroci¹gów do innego typu 
przy³¹czy!

Sposób spawania
Przy spawaniu istotne jest ograniczenie wp³ywu 
ciep³a na wymiennik. Zaleca siê w tym celu:
1. Owiniêcie króæca wymiennika mokr¹ tkanin¹
2. Przygotowanie koñcówki rury z faz¹ odpowia-

daj¹ca wykonaniu króæca. Patrz rysunek 
króæca

 

 

+

Dopuszczalne obci¹¿enia króæców si³ami i momentami

 

Mb

Mt

Maksymalne si³y i momenty oddzia³ywuj¹ce 
na króciec podano w tabeli. Wartoœci si³ i 
momentów dotycz¹ si³ statycznych lub o 
niskiej czêstotliwoœci zmian.

W przypadku gdy si³y i momenty zmieniaj¹ 
siê cyklicznie , dopuszczalne amplitudy tych 
si³ i momentów s¹ ni¿sze i okreœlane s¹ 
ka¿dorazowo przez producenta po podaniu 
niezbêdnych danych analizê.

Tabela 2: Dopuszczalne obci¹¿enia dla ró¿nych rodzajów po³¹czeñ.

Dopuszczalne obci¹¿enia dla œrub monta¿owych

Jako wyposa¿enie dodatkowe dostêpne s¹ (w 
ró¿nych wersjach i po³o¿eniach) œrub do monta¿u. 
Œruby  te przymocowuje siê do wymiennika metod¹ 
spawania.  Poni¿e j  podano maksymalne 
dopuszczalne obci¹¿enia œrub podczas monta¿u 
wymiennika.

 

Tabela 3: Dopuszczalne obci¹¿enia dla ró¿nych po³¹czeñ na œruby dwustronne.

 

M6   5.1 1500   3
M8   6.9 2700   7
M12 10.3 6000 18

Œruba Œrednica Si³a rozci¹gaj¹ca Moment obrotowy
dwustronna dk (mm) Ft (N) Mt (Nm)

FILTR ZABEZPIECZ¥CY
Jeœli któreœ z mediów zawiera cz¹stki wiêksze ni¿ 1 mm (0.04 cali), to zalecamy 
zamontowanie przed wymiennikiem sitka o rozmiarze 16-20 mesh (liczba 
otworów na cal). W przeciwnym razie cz¹stki te spowoduj¹ W przypadku braku 
filtra zabezpieczaj¹cego cz¹stki mog¹ zablokowaæ kana³y wymiennika 
powoduj¹c niedotrzymanie parametrów pracy i wzrost straty ciœnienia na 
wymienniku.

 

 

IZOLACJA
Izolowanie wymienników CBE zalecane jest w 
przypadku parowników, skraplaczy oraz dla 
wymienników sieciach centralnego ogrze-
wania.

Izolacja w zastosowaniach
ch³odniczych
W uk³adach ch³odniczych nale¿y stosowaæ 
p³yty izolacyjne, np. Armaflex lub podobne. 
Mog¹ one równie¿ zostaæ dostarczone przez 
SWEP.

Izolacja w wymiennikach
ciep³owniczych
Dla zastosowaniach ciep³owniczych mo¿na 
zastosowaæ ró¿ne rodzaje otulin izolacyjnych. 
Rodzaj materia³u otuliny zale¿y od zakresu 
temperatur roboczych. SWEP mo¿e dostar-
czyæ pewne rodzaje otulin jako wyposa¿enie 
dodatkowe.

Zastosowania jednofazowe
Zazwyczaj obwód o wy¿szej temperaturze i/lub 
ciœnieniu nale¿y pod³¹czyæ do lewej strony 
wymiennika (gdy strza³ka skierowana jest w 
górê). NA przyk³ad w typowym zastosowaniu 
woda-woda, obie ciecze przep³ywaj¹ w 
przeciwpr¹dzie, to znaczy wlot wody gor¹cej do 
z³¹cza F1, wylot F3, wlot wody zimnej F4, wylot 
F2. Jest ot spowodowane tym, ¿e prawa strona 
wymiennika posiada jeden kana³ wiêcej ni¿ 
strona lewa i ciecz gor¹ca jest otoczona ciecz¹ 
zimn¹. Zapobiega to stratom ciep³a.

 

 

 

F2

F3
F4

F1

 

Zastosowania z przemian¹ fazow¹ jednego z czynników
We wszystkich zastosowaniach ch³odniczych istotne jest, by ka¿dy kana³ 
czynnika ch³odnic-zego by³ otoczony z obu stron kana³ami z wod¹ /solank¹. 
Zazwyczaj strona czynnika ch³odnic-zego musi byæ pod³¹czona do lewej strony 
wymiennika, a obwód wody/solanki do strony prawej. Jeœli czynnik ch³odniczy 
zostanie pod³¹czony nieprawid³owo (do pierwszego i ostatniego kana³u zamiast 
wody/solanki), to temperatura odparowania spadnie. Mo¿e to spowodowaæ 
zamarzniêcie i pogorszenie dzia³ania. Wymienniki ciep³a CBE firmy SWEP 
stosowane jako parowniki lub skraplacze nale¿y zawsze wyposa¿aæ w 
odpowiednie z³¹cza po stronie czynnika ch³odniczego.

 

F2

F1

F3

F4

Wylot
wody

Wylot par
czynnika
ch³odniczego

Wlot
wody

Wlot
skroplin  

Parowniki; wymienniki CBE typu V
Wymienniki CBE typu V s¹ wyposa¿one w 
specjalne urz¹dzenie rozdzielcze na wlocie 
czynnika ch³odniczego, tzn. zazwyczaj F3. 
Jego zadaniem jest równe rozprowadzenie 
czynnika ch³odniczego w kanale. Ciek³y 
czynnik ch³odniczy nale¿y pod³¹czyæ do lewego 
dolnego z³¹cza (F3), a wylot par czynnika 
ch³odniczego do z³¹cza lewego górnego (F1). 
Wlot obwodu wody/solanki nale¿y pod³¹czyæ do 
z³¹cza prawego górnego, a wylot do z³¹cza 
prawego dolnego (F4).

Zawory rozprê¿ne
Zawory rozprê¿ne nale¿y instalowaæ w pobli¿u z³¹cza wlotowego, natomiast 
czujnik nale¿y zamontowaæ oko³o 500 mm od króæca wylotowego odparowanego 
czynnika ch³odniczego. Œrednica rury pomiêdzy zaworem rozprê¿nym, a 
wymiennikiem CBE powinna byæ taka sama jak œrednica ruroci¹gu ciek³ego 
czynnika ch³odniczego.

W przypadku wymienników CBE typu V spadek ciœnienia w wewnêtrznym 
uk³adzie rozdzielczym nale¿y dodaæ do spadku ciœnienia w zaworze rozprê¿nym, 
by otrzymaæ ca³kowity spadek ciœnienia. Zazwyczaj dobre wyniki daje 
zastosowanie zaworu wiêkszego o jeden rozmiar.

POD£¥CZANIE WYMIENNIKÓW CBE W 
RÓ¯NYCH ZASTOSO-WANIACH



DOVER COMPANYA      

Ochrona przed zamarzaniem
a) Zastosowaæ filtr < 1 mm, 16 mesh (patrz poprzedni rozdzia³, Filtr).
b) Zastosowaæ œrodek przeciw zamarzaniu, jeœli temperatura odparowania jest

bliska temperatury zamarzania strony p³ynnej.
c) Zastosowaæ termostat ochronny (przeciw zamarzaniu) oraz czujnik przep³ywu

w celu zapewnienia sta³ego przep³ywu wody przed, w czasie i po pracy 
sprê¿arki.

d) Unikaæ obni¿ania ciœnienia ("pump-down").
e) Podczas rozruchu uk³adu odczekaæ chwilê przed w³¹czeniem skraplacza 

(albo zmniejszyæ przep³yw przez niego ).

Wlot
wody

Wylot
skroplin

F2

F1

F3

F4

Wylot
wody

 

Skraplacze
Czynnik ch³odniczy (gaz) nale¿y 
pod³¹czyæ do z³¹cza lewego 
górnego (F1), a kondensat do 
z³¹cza lewego dolnego (F3). 
Obwód wody/solanki nale¿y 
pod³¹czyæ do z³¹cza prawego 
dolnego (F4), a wylot do z³¹cza 
prawego górnego (F2).

Wlot par
czynnika
ch³odniczego

CZYSZCZENIE
WYMIENNIKÓW CBE
Dziêki zazwyczaj bardzo silnej 
turbulencji w wymiennikach CBE, w 
kana³ach obserwuje siê efekt 
samooczyszczania. Jednak¿e w 
pewnych zastosowaniach ten-
dencja do zarastania mo¿e byæ 
bardzo silna, np. w razie stoso-
wania bardzo twardej wody o  
wysokiej temperaturze. W takich 
przypadkach zawsze mo¿na 
wyczyœciæ wymiennik przepus-
zcza j¹c  przez n iego c iecz  
czyszcz¹c¹ (CIP). Cleaning In 
Place. – czyszczenie na miejscu). 
U¿yæ zbiornika ze s³abym kwasem, 
5% kwasem fosforowym lub jeœli 
wymiennik jest czêsto czyszczony. 
– z 5% kwasem szczawiowym. 
Przepuszczaæ ciecz czyszcz¹c¹ 
przez wymiennik (za pomoc¹ 
pompy). 

W trudnych warunkach instalacyjnych zalecamy zastosowanie fabrycznie 
instalowanych z³¹cz/zaworów do cieczy czyszcz¹cej CIP celem u³atwienia 
obs³ugi bie¿¹cej.

Aby uzyskaæ optymalne czyszczenie, natê¿enie przep³ywu cieczy czyszcz¹cej 
powinno byæ 1,5 raza wiêksze od normalnego natê¿enia przep³ywu, a kierunek 
przep³ywu powinien byæ odwrotny w stosunku do normalnego. Po czyszczeniu 
nale¿y wyp³ukaæ wymiennik czyst¹ wod¹. 1-2% roztwór wodorotlenku sodowego 
(NaOH) lub wodorowêglanu sodowego (NaHCO3) u¿yty przed ostatnim 
p³ukaniem zapewni ca³kowite zobojêtnienie kwasu. Operacjê czyszczenia nale¿y 
przeprowadzaæ w regularnych odstêpach czasu.

W razie potrzeby uzyskania dalszych informacji odnoœnie czyszczenia 
wymienników CBE nale¿y skorzystaæ z literatury SWEP CIP lub zwróciæ siê do 
lokalnego przedstawicielstwa firmy SWEP. 

Nie wolno stosowaæ do czyszcenia chemicznego wymiennikow roztworów 
zawieraj¹cych HCl.

GWARANCJA
Firma SWEP udziela 12-miesiêcznej gwarancji liczonej od dnia zainstalowania, 
nie d³u¿ej jednak ni¿ 15 miesiêcy od daty dostawy. Gwarancj¹ objête s¹ usterki 
materia³owe i wykonawcze.

ZASTRZE¯ENIE
Poprawne dzia³anie wymienników ciep³a CBE firmy SWEP opiera siê na 
za³o¿eniu, ¿e wszelkie czynnoœci instalacyjne konserwacyjne i obs³ugowe 
wykonywane s¹ zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji. Firma SWEP nie 
bierze odpowiedzialnoœci za wymienniki CBE, które nie spe³niaj¹ tych za³o¿eñ. 

Dalsze informacje mo¿na uzyskaæ w dziale informacji technicznej firmy SWEP 
lub w lokalnym przedstawicielstwie firmy SWEP.

DODATEK
Typoszereg wymienników CBE firmy SWEP uzyska³ aprobatê europejsk¹ PED 
(Pressure Equipment Directive – dyrektywa odnoœnie urz¹dzeñ ciœnieniowych). 
W przypadku urz¹dzeñ z aprobat¹ pod ¿adnym pozorem nie wolno przekraczaæ 
wartoœci podanych na tabliczce. Wymienniki ciep³a przeznaczone s¹ do 
stosowania dla cieczy grupy 1 SFS 1994:4. Dane dotycz¹ce warunków pracy 
wymienników firmy SWEP posiadaj¹cych aprobatê PED podano w tabeli A.

SWEP INTERNATIONAL AB 
Box 105, SE-261 22 Landskrona, Sweden
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Pod³¹czenie do
chemicznego p³ukania
Wyjœcie œrodka
p³ucz¹cego
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Tabela A: Warunki pracy wymienników posiadaj¹cych aprobatê PED.

Typ CBE Maks. ciœn. robocze  Temp. robocza (TS) Ciœnienie probiercze Objêtoœæ/ kana³  Maksymalna  liczba  kana³ów
(PS) °C (PT) (V)    dla  jednej  przestrzeni
bar Min Max bar  liter

Typ 5 31/31                                          -196 155*                50/50                                                               0,024 50
Typ 5 Ni 10/10                                          -196 350                                          22/22                                                                0,024 50
Typ 5 HP 45/45 -196 155* 75/75 0,024 50
Typ 8 31/31 -196 155* 50/50 0,041 50
Typ 8 Ni 10/10 -196 350 22/22 0,041 50
Typ 8 HP 45/45 -196 155* 75/75 0,041 50
Typ 10 31/31 -196 155* 50/50 0,061 75
Typ 10 Ni 8/8 -196 350 22/22 0,061 75
Typ 10 HP 45/45 -196                       155* 75/75 0,061 75
Typ 10 Ni HP 31/31 -40                         150 50/50 0,061 75
Typ 10 SMO 31/31 -196 155* 50/50 0,061 75
Typ 12 31/31 -196                       155* 50/50 0,061 75
Typ 12 Ni 8/8 -196                       350 22/22 0,061 75
Typ 12 HP 45/45 -196                       155* 75/75 0,061 75
Typ 12 SMO 31/31 -196                       155* 50/50 0,061 75
Typ 16 28/28 -196                       155* 45/45 0,082 75
Typ 16 DW 16/16 -196 225 30/30 0,061 75
Typ 15 31/31 -196                       155* 50/50 0,062  50
Typ 15 Ni 10/10 -196 350 22/22                                        0,062  50
Typ 15 HP 45/45 -196                       155* 75/75                                         0,062  50
Typ 25 31/31 -196                       155* 50/50                                         0,110 75
Typ 25 Ni 8/8 -196 350 22/22                                        0,110 75
Typ 25 HP 45/45 -196                       155* 75/75                                         0,110 75
Typ 25 SMO 31/31 -196                       155* 50/50                                         0,110 75
Typ 27 31/31 -196                       155* 50/50                                         0,110 75
Typ 27 Ni 8/8 -196 350 22/22                                         0,110 75                        
Typ 27 SMO 31/31 -196                       155* 50/50                                         0,110 75
Typ 28 28/28 -196                       155* 45/45                                        0,110 75
Typ 28 Ni 10/10 -196 350 22/22                                         0,110 75
Typ 28 NI HP 31/31 -40                         150 50/50                                        0,110 75
Typ 35 31/31 -196                       155* 50/50                                        0,180 100
Typ 35 SMO 28/28 -196                       155* 45/45                                        0,180 100
Typ 45 31/31 -196                       155* 50/50                                         0,230 125
Typ 45 HP 45/31 -196                       140* 69/69                                         0,230 125
Typ 45 SMO 31/31 -196                       155* 50/50                                         0,230 125
Typ D47 31/31/31 -196 155* 50/50/50 0,237/0,234 100
Typ D47 HP 45/31/45 -196                       225*                                     75/75/75                                         0,237/0,234 100
Typ 50 31/31 -196                       155* 50/50                                         0,240 125
Typ 50 SMO 31/31 -196                       155* 50/50                                         0,240 125
Typ 56 31/31 -196                       155* 50/50                                      0,21/0,30 125
Typ 56 SMO 31/31 -196                       155* 50/50                                      0,21/0,30 125
Typ 57 31/31 -196                       155* 50/50                                         0,330 140
Typ 57 SMO 28/28 -196                       155* 45/45                                         0,330 140
Typ D58                                 31/25/31 -196                       155*                                     50/41/50                                         0,420 155
Typ 60 31/31 -196                       155* 50/50                                         0,220 150
Typ 65 30/30 -196                       155* 49/49                                         0,590 200
Typ 80 31/31 -196                       155* 50/50                                         0,110 70
Typ 80 HP 45/42 -196                       155* 75/75                                         0,110 70
Typ 200 31/31 -196                       155* 50/50                                         0,240 125
Typ 200 HP 45/31 -196                       155* 75/75                                         0,240 125
Typ 400 31/31 -196                       155* 50/50                                         0,400 110
Typ 427 28/28 -196 155* 45/45 0,405 140

* Maksymalna temperatura robocza 225°C (437°F). Dokladne informacje podano na tabliczce na wymienniku.


