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1. ELŐSZÓ
Ez a kézikönyv a SONDEX által szállított lemezes hőcserélők telepítési, üzembe helyezési és karbantartási kézikönyve.
Azok számára készült, akik a hőcserélő telepítéséért, használatáért és karbantartásáért felelősek. Javasolt bármilyen munka előtt ennek elolvasása.

2. BEVEZETÉS
Ez a kézikönyv a SONDEX által gyártott összes hőcserélőre alkalmazható.
A SONDEX nem tehető felelőssé a SONDEX hőcserélő nem-korrekt telepítéséből, használatából és / vagy karbantartásából, valamint az
ebben a kézikönyvben foglaltak be nem tartásából eredő károkért.
Ezek a hőcserélők speciálisan a vevő által megadott üzemi feltételekre
(nyomások, hőmérsékletek, teljesítmények és közegek) lettek tervezve. A
rendszer indulása vagy leállása során esetleg fellépő, a normál üzemi nyomásnál nagyobb hirtelen nyomáscsúcsok (vagy nyomáslökések) súlyosan
károsíthatják a hőcserélőt, melyeket el kell kerülni. A SONDEX nem tehető
felelőssé az eredeti tervezési feltételektől eltérő bármilyen üzemeltetésből
eredő károkért.
Ha a tervezési feltételeket meg kell változtatni, kérjük, lépjen kapcsolatba a gyártóval
vagy a szállítóval, ld. 24. oldal. Megváltozott feltételek esetén csak a SONDEX vizsgálata és írásbeli engedélye után szabad üzembe helyezni a hőcserélőt. A hőcserélő
adattábláját ekkor szintén ki kell cserélni.

3. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
3 Biztonsági figyelmeztetés
A lemezes hőcserélők telepítése, üzemeltetése és karbantartása során a következőket be kell tartani:
Az érvényes helyi biztonsági előírásokat be kell tartani.
Bármiféle munka megkezdése előtt biztosítani kell, hogy a hőcserélő ne álljon nyomás
alatt, és 40°C alá hűljön.
A lemezekkel való munka során kesztyűt kell viselni, hogy az éles lemezszélek ne
okozzanak sérülést.
Minden esetben biztosítani kell, hogy minden személyi és környezetvédelmi törvény
és előírás szigorúan be legyen tartva.
Sárga HáRomszög
Az Üzemeltetési és karbantartási utasításban szereplő BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS jelzéseket be kell tartani.
Az összes BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS vonatkoztatható személyi sérülésre, és
ezzel a jelzéssel van ellátva.
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4. ÁLTALÁNOS
4.1. A hőcserélő azonosítása
A SONDEX által gyártott valamennyi hőcserélő adattáblával van ellátva. Ezen a következők szerepelnek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a hőcserélő típusa
gyártási év
gyári szám
névleges teljesítmény, kW
hőátadó felület, m2
max. üzemi nyomás, bar
próbanyomás, bar
max. üzemi hőmérséklet, °C
min. összehúzási méret

E
L
MP

A
X
E

1. ábra

5

4.2. Rendeltetésszerű üzemeltetés
Ez a kézikönyv a berendezés rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésére
vonatkozó információkat tartalmazza. A nem-rendeltetésszerű használat sok baleset
forrása!
Lényeges, hogy az utasításokat áttanulmányozzák, és, mindenek felett, biztosítsák a
készüléket telepítők, karbantartók és üzemeltetők számára a mindennapi hozzáférést.
Ennek a kézikönyvnek, ha nem áll rendelkezésre, amikor kell, nincs értéke.
Ha a SONDEX hőcserélővel egy ezen a kézikönyvön túlmutató probléma adódik,
keressenek meg bennünket. A telepített berendezést nem szabad üzembe helyezni
addig, amíg minden bizonytalanság meg nincs oldva.
A sérülések és károsodások elkerülése érdekében követni kell az utasításokat és a
helyileg érvényben levő biztonsági szabályokat. A vonatkozó technológia vagy a körülmények függvényében a telepítés helyén szintén meg kell tenni a szükséges védelmi
intézkedéseket.
Ezek a hőcserélők speciálisan a vevő által megadott üzemi feltételekre (nyomások,
hőmérsékletek, teljesítmények és közegek) lettek tervezve. A rendszer indulása vagy
leállása során esetleg fellépő, a normál üzemi nyomásnál nagyobb hirtelen nyomáscsúcsok (vagy nyomáslökések) súlyosan károsíthatják a hőcserélőt, melyeket el kell
kerülni. A SONDEX nem tehető felelőssé az eredeti tervezési feltételektől eltérő bármilyen üzemeltetésből eredő károkért.
Ha a tervezési feltételeket meg kell változtatni, kérjük, lépjen kapcsolatba a gyártóval
vagy a szállítóval, ld. 24. oldal. Megváltozott feltételek esetén csak a SONDEX írásbeli
vizsgálata és engedélye után szabad üzembe helyezni a hőcserélőt. A hőcserélő adattábláját ekkor szintén ki kell cserélni.
4.3. Óvintézkedések
Minden személyi sérülés veszélyt a BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS jel jelez.
Testi sérülést okozhat:
• égési sérülés a hőcserélő vagy a berendezés más részeinek érintésekor;
•	nyomás alatti közeg ellenőrizetlen kiengedése, mellyel égési vagy egyéb sérülés
veszélye áll fenn;
• érintkezés vegyszerekkel;
• a berendezés éles éleinek érintése.
A berendezés károsodását okozhatja:
• külső erőhatások;
• korrózió;
• vegyi hatás;
• erózió;
• fárasztó igénybevétel;
• vízütés;
• hőmérsékleti vagy mechanikai sokk;
• fagyás;
• helytelen szállítás / emelés.
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A berendezés egyes részei a berendezés leállása után is lehetnek forróak!
A hőcserélőket csak az adatlapon megadott közegekkel szabad üzemeltetni.
A meleg közeg nem áramolhat át a hőcserélőn anélkül, hogy a hideg közeg ne áramolna. Ez a készülék károsodásának megelőzésére szolgál. Ha a hideg közeg jelen
van, de nem áramlik, miközben a meleg közeg átáramlik, a hideg közeg forrni kezd,
és a készülék károsodik.
A hirtelen hőmérséklet- és nyomásváltozásokat meg kell akadályozni.
Ha a (vízzel vagy víz-keverékkel feltöltött) nem üzemelő hőcserélő fagypont alatti
hőmérsékleteknek van kitéve, a lemezek deformálódhatnak. Fagyveszély esetén a
hőcserélőt teljesen le kell üríteni.
A tömítéses hőcserélőknél mindig előfordulhat szivárgás. Javasolt ezt a telepítésnél
figyelembe venni. Érdemes egy csepptálcát helyezni a hőcserélő alá, hogy megakadályozza a szivárgást a padlóra, és/vagy a villamos berendezések károsodását.
Ha a hőcserélőt 60 °C feletti hőmérsékletekkel üzemeltetik, javasolt elkeríteni, hogy
ne lehessen hozzáérni.
Ha a hőcserélő közelében hegeszteni kell, akkor sosem szabad a hőcserélőt a hegesztés földeléséhez használni. A villamos áram súlyosan károsíthatja mind a lemezt,
mind a tömítést. Ha hegeszteni kell, akkor a csatlakozó karimákat le kell kötni, és el
kell szigetelni a hőcserélőt a rendszertől.
4.4. Termikus tervezés
A SONDEX lemezes hőcserélőket a legújabb technológia figyelembevételével
tervezték.
Ha teljesítményvizsgálatra van szükség, a hőcserélőnek teljesen tisztának kell lennie.
A SONDEX hőcserélő specifikációban a névleges teljesítmény és nyomásveszteség
van feltüntetve.
A nyomásveszteség 15%-kal is eltérhet a specifikációban szereplő adatoktól, a lemezvastagság, lemezanyag és a két oldal üzemi nyomása függvényében.
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5. SZERKEZETI KIALAKÍTÁS
függesztőrúd

tartóoszlop

hátlap

előlap

lemezköteg

vezetőrúd
összehúzó csavarzat
2. ábra
5.1. Keret
A hőcserélő részei: keretlemez (előlap), nyomólemez (hátlap), felső tartórúd (függesztőrúd), alsó tartórúd (vezetőrúd) és a tartóoszlop. Az összehúzó csavarzat szolgál a
lemezek összeszorítására. Ezek mérete és száma a hőcserélő típusától függ.

5.2. Lemezek
A lemezköteg lemezekből áll, melyeknek a peremén körbe és az áteresztő nyílások körül egy horony van. A lemezek száma és mérete a megkívánt hőteljesítménytől függ. Alkalmazástól függően rozsdamentes acél
vagy titán lemezeket lehet használni.
5.3. Tömítések
A lemezben kialakított horony tartja a speciális tömítéseket. A tömítések
célja a közegek keveredésének és a külső szivárgás megakadályozása.
A tömítéseket a hőmérséklet, vegyi környezet és egyéb figyelembeveendő feltételek éppen aktuális kombinációjához illően választják meg. Viton,
Nitril vagy EPDM anyagúak lehetnek.

3. ábra
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A SONDEX hőcserélőkben a következő típusú tömítéseket használják:
• ragasztott tömítések
• „Sonder Snap” tömítések
• „Sonder Lock” tömítések
• „Hang-on” tömítések

4. ábra

„Sonder Snap” tömítések

„Sonder Lock” tömítések

„Hang-on” tömítések

5.4. Különleges alkalmazások
Ha a hőcserélő egyidejűleg több közeggel üzemel, akkor szükség lehet közbenső
keretlapok behelyezésére.
A közbenső keretlapok sarok-blokkokkal vannak ellátva, melyek a különböző szekciók
közötti kapcsolatot alkotják. Egy sarokblokkba két csatlakozás helyezhető, a lemezes
hőcserélő két különböző szekciójához való csatlakozás számára.

5. ábra
A lemezes hőcserélő tényleges kialakítása
a hőcserélővel szállított dokumentációban
található.

5.5. Jobbos és balos lemezek
A SONDEX lemezek kialakítása olyan, hogy mind jobbos (R), mind
balos (L) lemezként használhatók. Csak el kell forgatni a lemezeket
180°-kal. (Kivétel az S1, S52 és az SF53, melyek diagonális lemezek.
Itt a jobbos és a balos lemezek különböznek.)
Jobbos és balos lemezek:
A jobbos (R) lemezen a közeg a 2-es lyuktól folyik a 3-as lyuk felé,
vagy fordítva, a 3-as lyuktól a 2-es felé.
A balos (L) lemezen a közeg az 1-es lyuktól folyik a 4-es lyuk felé,
vagy fordítva, a 4-es lyuktól az 1-es felé.
A sarkokban a nyílásokat a „lemezkód index” adja meg. Pl. 1234 jelentése: mind a 4 sarok nyitott. Minden lemezt egyértelműen meghatároz a tömítés-konfiguráció, a lemezkód index és rövid vagy hosszú
termikus hossza.
6. ábra
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Lemeztípusok:

kezdő lemez tömítéssel

balos (L) lemez tömítéssel

jobbos (R) lemez tömítéssel

véglemez tömítéssel

termikusan hosszú lemez

termikusan rövid lemez
7. ábra
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6. TELEPÍTÉS:
6.1. A telepítési terület követelményei
Igen fontos, hogy a készülék szervizeléséhez elegendő
terület legyen a lemezes hőcserélő körül (lemezek felújítása,
a lemezközeg összehúzása).
Ökölszabály:
A berendezés körül a szélességének 1,5 – 2-szeresét kell
szabadon hagyni.

6.2. Szállítás, emelés, tárolás

8. ábra

9. ábra
FIGYELEM: A személyi sérülések elkerülése érdekében mindig megfelelő emelőeszköz, daru használata szükséges. Ha a
hőcserélőt önmagában kell emelni, hevedereket kell használni.
Ezeket az ábra szerint kell elhelyezni.

10. ábra
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Emelés:
A hőcserélőt rendszerint egy raklapon szállítják, vízszintes helyzetben.
A keret hátoldalát erősítik a raklaphoz. Ezáltal a készüléket villás targoncával lehet emelni.
A készülék felállítása:
• Minden rögzítő elemet el kell távolítani a raklapról;
•	Mindkét oldalon tegyünk hevedert az egyik csavar köré, amint az ábra
mutatja. Acél kábelt vagy láncot sohasem szabad használni!
• A hőcserélőt fel kell emelni a raklapról;
•	A hőcserélőt vissza kell engedni függőlegesen az alátámasztásaira,
és végső helyzetébe kell állítani a talajon.
•	A hevedereket el kell távolítani, és le kell rögzíteni a hőcserélőt a
talajra.

11. ábra

A hőcserélőt sohasem szabad a csőcsatlakozásoknál vagy a
csonkoknál emelni!

Figyelem:
12. ábra

MINDIG:	Használni kell az emelőszemeket (ha vannak)!
Az előlap felső oldalát kell emelni.
Az előlaphoz közel kell rögzíteni a hevedereket
a csavarokra.
SOHA:	Nem szabad a csatlakozásokat használni az emelésre.
Nem szabad emelni a hátlapnál.
Nem szabad közbenső keretlapnál emelni.
Nem szabad a hátlaphoz közel tenni a hevedereket.
Tárolás:
Ha a hőcserélőt hosszabb ideig (1 hónap, vagy több) tárolni kell, akkor bizonyos
elővigyázatossági intézkedéseket kell tenni a készülék szükségtelen károsodásának
elkerülésére.
A hőcserélőt legjobb egy olyan helyiségben tárolni, melyben a hőmérséklet 15 – 20°C
körüli és a nedvességtartalom max. 70%.
Ha ez nem lehetséges, a hőcserélőt egy fa ládában kell tárolni, mely a nedvesség
bejutása ellen belülről bélelt.
A teremben abszolút nem lehet semmilyen ózonkeltő dolog, készülék, úgymint
villanymotorok vagy ívhegesztő készülék, mert az ózon sok gumianyagot tönkretesz.
Hasonlóan, nem szabad a helyiségben szerves oldószereket vagy savakat tárolni, és
kerülni kell a hő- és ultraibolya sugárzást.
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6.3. A csőcsatlakoztatások
A SONDEX lemezes hőcserélőket típustól függően karimákkal, gyorscsatlakozókkal,
menetes csővéggel, stb. látják el.
A csővezeték hőcserélőre történő csatlakoztatásakor gondoskodni kell arról,
nehogy a hőcserélőre feszültség vagy deformáció adódjon át a csővezetékről.
Javasolt a következő:
•	A nehéz csővezetékeket alá kell támasztani. Ez megakadályozza a súlyerő
átadását a hőcserélőre.
•	A hátlemeznél mindig kompenzátorokat kell alkalmazni, hogy megakadályozzák
a rezgések átadását a hőcserélőre. Ez a rugalmas csatlakozás megakadályozza
a csővezeték hőhatások miatt tágulásának átadódását a hőcserélőre.
•	Ezeket a rugalmas csatlakozásokat a lemezköteg hosszanti irányában kell
elhelyezni.
•	A csővezetéket teljesen ki kell tisztítani, és át kell öblíteni a hőcserélőre való
csatlakozás előtt.
•	A hőcserélő mindkét oldalán mindig legyen légtelenítő telepítve.
Megjegyzés: A megfelelő légtelenítés érdekében a légtelenítéseket a közeg áramlásának az irányában a legmagasabb pontba kell tenni (előnyösen egy légtartályon).
Szakaszoló szelepek kellenek az összes csőcsatlakozásnál, hogy ki lehessen nyitni
a hőcserélőt szükség esetén.
Gondoskodni kell arról, hogy a hőcserélőre csatlakoztatott csővezeték biztosítva legyen nyomáscsúcsok / nyomáslökések és hőmérsékleti sokk ellen!
Menetes csőcsatlakozások:
Ha a hőcserélő menetes csőcsatlakozásokkal van ellátva, akkor gondoskodni kell
arról, hogy ezek a csatlakozások ne forogjanak el a csővezeték bekötésénél. A csövek
elfordulása károsíthatja a tömítést a kezdő és a véglemeznél! A bekötésnél ellen kell
tartani.
Karimás csőcsatlakozások:
Ha a csőcsatlakozás gumibéléses, akkor a bélés karimatömítésül is szolgál. A csatlakozó karimát közvetlenül a keretlemezre kell csavarozni, a kifúrt és menettel ellátott lyukak felhasználásával. A csavarokat egyenletesen kell meghúzni, nem szabad
túlhúzni, mert a megszakadhatnak a keretlemezbe vágott menetek.
Ha laza karima van a hőcserélőre szerelve, akkor egy megfelelő tömítés szükséges.
Ha másként nincs mondva, akkor a folyadékköröket ellentétes irányba áramlóan kell
bekötni (ellenáramba). Ha a csatlakozások nincsenek jelezve, ld. a szerződés vagy
ajánlat szerinti rajzot.
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7. ÜZEMBE HELYEZÉS
7.1. Üzembe helyezés és előzetes vizsgálatok
Az üzembe helyezést csak a feladatra kiképzett szakszemélyzet vagy a SONDEX
szakemberei végezhetik.
A berendezés ellenőrzését, karbantartását és javítását csak felhatalmazott, kiképzett
és megfelelően tájékoztatott szakszemélyzet végezheti.
Karbantartást és tisztítást csak üzemen kívül helyezett és 40 °C alá hűlt hőcserélőn
szabad végezni.
Ellenőrizni kell, hogy minden csatlakozás előírásszerűen van-e kialakítva (ld. 6.3 fejezetben is).
Szűrés:
A hőcserélőn keresztüláramló közeg nem tartalmazhat 0,5 mm-nél nagyobb szilárd
részecskéket, szemcséket. Ha szükséges, szűrőt kell beépíteni.
A közeg nyomását és hőmérsékletét ellenőrizni kell, és gondoskodni kell arról, hogy
ezek ne legyenek nagyobbak az adattáblán megadott értékeknél.
Lényeges, hogy a hőcserélő ne legyen termikus vagy mechanikai sokknak
kitéve, mivel ez a tömítések idő előtti tönkremeneteléhez vezethet.
7.2. Üzemeltetés
Először a hideg, aztán a meleg kört kell indítani.
•
•
•
•
•
•

A rendszert teljesen ki kell légteleníteni.
A szivattyú és a hőcserélő közötti szakaszoló szelepeket el kell zárni.
A hőcserélő visszatérő ágába épített szelepet teljesen ki kell nyitni.
Indítani kell a szivattyút.
A hőcserélő bemenő oldalán levő szelepet fokozatosan nyitni kell.
A rendszert, ha szükséges, ismét légteleníteni kell.

A szekunder oldalon ugyanezeket kell elvégezni.
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Ha az egyik közeg gőz:
Csak lassúműködésű gőzszabályzó szelepet szabad használni!
Indítás előtt:
• A gőzszelep legyen teljesen elzárva.
• A hőcserélőből a kondenzátum legyen teljesen eltávolítva.
• Először a hideg oldalt kell indítani, aztán a gőzt.
•	A gőzszelepet lassan nyitni kell – ezzel megakadályozható a gőzvezetékben levő
kondenzátum okozta vízütés, és csökkenthető a hőcserélőt érő nyomás- és hősokk.
•	Gondoskodni kell arról, hogy a kondenzleválasztó méretezése olyan legyen, hogy
az összes kondenzátumot el tudja vezetni. Ezzel megakadályozható a kondenzátum feltorlódása a hőcserélőben.
A működés ellenőrzése
•	Ellenőrizni kell, hogy a szivattyúk vagy a vezérlőszelepek okoznak-e rendszerben
nyomáslökéseket. Ha igen, akkor le kell állni, és a zavart meg kell szüntetni. A folyamatos nyomáslökések a lemezek fáradásos tönkremenetelét okozzák.
• Szemrevételezéssel ellenőrizni kell a készüléket, hogy nincs-e szivárgás.
•	Ellenőrizni kell, hogy minden légtelenítés zárva van-e, nehogy légbeszívás történjen
a rendszerbe.
Üzem közben a viszonyokat nem szabad változtatni. Az adattáblán megadott
maximális értékeket nem szabad túllépni.
7.3. Rövid idejű leállítás
Ha a hőcserélőt rövid időre le kell állítani, akkor a következő eljárást kell követni:
•	A meleg oldalon a szabályzószelepet lassan el kell zárni, miközben a hideg
oldalon a teljes áramlás fennmarad;
• A meleg oldali keringető szivattyút le kell kapcsolni.
• A hőcserélőt 40°C alá le kell hűteni.
• A hideg oldalon a szabályzószelepet lassan el kell zárni.
• A hideg oldali keringető szivattyút le kell kapcsolni.
• Minden szakaszolószelepet el kell zárni.
7.4. Hosszú idejű leállás
Ha a készüléket hosszabb időtartamra üzemen kívül kell helyezni, akkor a következő
eljárást kell követni:
A 7.3 fejezetben leírtak után:
• Hagyni kell a készüléket lehűlni.
• Le kell üríteni az összes kört.
• Meg kell kenni az összehúzó csavarzatot.
•	Az összehúzó csavarzatot meg kell oldani addig, amíg a lemezköteg fellazul
(max. „A” méret + 10%).
•	Soha nem szabad az összehúzó csavarzatot annyira lazítani, vagy eltávolítani,
hogy szennyeződés kerülhessen a lemezek közé. Javasolt egy figyelmeztető jelzés
elhelyezése a hőcserélőn, hogy emlékeztesse a személyzetet, hogy a csavarokat
vissza kell húzni az újbóli üzembehelyezés előtt.
•	A lemezköteget egy fekete fóliával le kell takarni, hogy ne érje napsugárzás.
Ld. még: 6.2 fejezet, Tárolás.
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8. KARBANTARTÁS
8.1. Tisztítás helyben (CIP)
CIP tisztítás (Cleaning in Place, tisztítás helyben, oldószer-keringetéssel)
A CIP tisztítás alkalmazhatóságának a feltétele, hogy a lemezeken levő lerakódás
oldható legyen. A teljes keringési rendszerben az összes anyagnak ellenállónak kell
lennie a tisztítófolyadékkal szemben.
Javasolt a szállítóktól egy igazolást kérni, hogy a tisztítószer a hőcserélőben
levő egyik anyagot sem károsítja.
Ha az oldatot keringetni kell, akkor a lehető legnagyobb térfogatáramot kell választani;
semmi esetre sem kisebbet az üzemi térfogatáramnál.
A tisztítóanyag szállítójának ill. a tisztítási szakemberek utasításait be kell tartani. A
tisztítószer keringetés alkalmazása esetén javasolt legalább 30 percig szivattyúzni a
folyadékot a hőcserélőn át.
Öblítés
Bármely tisztítószer alkalmazása után mindig alapos öblítést kell végezni tiszta
vízzel. A CIP tisztításnál a tiszta vizet legalább 10 percig kell a hőcserélőben
keringetni.
8.2. Egyes tisztítószerek
Olaj és zsír vízben emulgeálódó olajoldószerrel (pl. BP rendszer) távolítható el.
Zsír- és szerves lerakódás nátrium-hidroxiddal (NaOH) távolítható el, maximális
koncentráció: 1,5% - max. hőmérséklet 85°C. Az 1,5% koncentrációhoz a keverék a
következő: 5 liter 30% NaOH 100 liter vízben.
Vízkőlerakódás salétromsavval (HNO3) távolítható el, maximális koncentráció: 1,5%
– max. hőmérséklet 65°C. Az 1,5% koncentrációhoz a keverék a következő: 2,4 liter
62% HNO3 100 liter vízben.
A salétromsavnak hatásos passziválófilm-képző hatása van a rozsdamentes acélon!
VIGYÁZAT: A salétromsav és a nátrium-hidroxid sérülést okoz a bőrön, a
szemben és a nyálkahártyán. Kifejezetten javasolt védőszemüveg és védőkesztyű viselése.
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8.3. A hőcserélő felnyitása
A hőcserélő felnyitásánál és összeszerelésénél a következőket kell betartani:
• Meg kell mérni, és fel kell jegyezni az aktuális „A” méretet.
• Alkalmas szerszámokat és kenőanyagot kell használni.
• A hőcserélőt a 7.3. fejezetben leírtak szerint le kell állítani.
• Gondoskodni kell arról, hogy a hőcserélő hűljön le (<40 °C).
• A berendezés semelyik részében ne legyen nyomás.
• Meg kell tisztítani, és meg kell zsírozni az összehúzó csavarzatot.
•	Az összehúzó csavarzatot meg kell lazítani a helyes sorrendben
(13. ábra), azaz a hátlap párhuzamosan kell, hogy mozogjon a nyitáskor.
• A hátlapot a tartóoszlop felé hátra kell húzni.
• El kell távolítani a lemezeket, a tömítések sérülése nélkül.
VIGYÁZAT: Biztosítani kell a hőcserélő nyomásmentesítését, és a forró és
agresszív anyagok leürítését a felnyitása előtt, a sérülések elkerülése érdekében.
VIGYÁZAT: Éles lemezszélek. A lemezekkel való munkavégzés során kesztyűt
kell viselni.
Javaslat:
A lemezköteget felnyitása előtt érdemes bejelölni.
A lemezköteg a külső oldalán egy átlós vonallal jelölhető meg, ld. 14. ábra, vagy meg
kell számozni a lemezeket.
1

1

2

2

3

3

2

2

1
13. ábra

1

14. ábra
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8.4. A lemezek tisztítása
VIGYÁZAT: Tisztítószerek használata esetén védőkesztyűt és védőszemüveget mindig viselni kell.
Nylon vagy más lágy tisztítókefét használjunk tisztítószerrel.
Fém kefét, fémforgácsot vagy dörzspapírt sohasem szabad használni. Ezek
megsértik, károsítják a fémfelületen a passziváló filmet.
A régi tömítésragasztó eltávolításához acetont vagy egyéb klórmentes oldószert kell
használni. Alternatívaként alacsonynyomású gázláng használható a lemezek másik
oldalának a melegítésére. Másfajta gázt, mely keményebb lángot kelt, nem szabad
használni. A szellőztetésről nem szabad megfeledkezni! Forró víz is használható
bizonyos sikerrel.
Az alkalmas tisztítószer vonatkozásában tisztítási szakemberrel kell konzultálni. Használat előtt meg kell győződni arról, hogy mindegyik tisztítószer kompatíbilis a lemez és
a tömítés anyagával.
Ha a lemezeket el kell távolítani kézi tisztítás céljára, gondoskodni kell arról, hogy
ugyanolyan sorrendben legyenek visszatéve.
A lemezeket mindig egyenként kell eltávolítani, és meg kell számozni!
Nagynyomású tisztító használható, de maximális óvatossággal, és súrolószert sohasem szabad használni.
Ha a vízkő vagy a szerves lerakódás vastag, a lemezeket minősített tisztítószeres
fürdőbe is lehet rakni.
A vegyszeresen tisztított lemezeket visszahelyezésük előtt tiszta vízzel alaposan le kell öblíteni!
Fontos:
A tisztítás igen fontos, befolyásolja a lemezes hőcserélő teljesítményét. A nem kellő
tisztítás a következőkhöz vezethet:
• túl alacsony keringetett térfogatáram
• nem kielégítő hőátvitel
• a hőcserélő élettartama csökken
Ha egy lemezt súlyos károsodás miatt cserélni kell, szomszédos lemezeit is
cserélni kell.
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8.5. Lemezcsere
A lemezeknek tisztának, száraznak, és olaj- vagy zsírmentesnek kell lenniük. Ha a
tömítéseken vagy a tömítéssel érintkező lemezfelületeken olajlerakódás van, akkor
nagy a valószínűsége, hogy a tömítések kicsúsznak a helyükről a készülék összehúzása során. Ha a tömítések szennyezettek, porosak, szivárgást okozhatnak.
• Biztosítani kell, hogy a lemezeken a tömítések felfekvésére szolgáló
felületek síkok és tiszták legyenek, és ne legyenek sérültek.
• Mindig új tömítést kell használni.
helyes

A lemezeket a lemezfüggesztési lista szerint kell behelyezni. A tömítéseknek mindig a fix első keretlap felé kell nézniük.
A jobbos (R) és balos (L) lemezeket felváltva kell behelyezni. A balos-jobbos sorrend akkor helyes, ha a lemezszélek egy szabályos méhsejtmintát
képeznek, ld. 15. ábra.

helytelen
8.6. Tömítéscsere

15. ábra

Ragasztásmentes tömítések
Ezekhez a tömítéstípusokhoz („Hang-on”) és a „Sonder Lock” (a ragasztás nélküli tömítések új generációja) nem szükséges ragasztó. Ezeket a
tömítéshoronyba teljesen bele kell nyomni, vagy a speciális eszközökkel
rögzíteni kell. Gondoskodni kell arról, hogy a tömítéshorony és a tömítés
tiszta legyen.
Ragasztott tömítések
A felületeknek tisztának és olajmentesnek kell lenniük. Csak kloridmentes ragasztót, mint pl. Pliobond 20 vagy 30, Bostic 1782, 3M EC 1099 és
Bond Spray 77 szabad használni.
A gyártó utasításait követni kell; ezek a ragasztó dobozára vannak nyomtatva.
VIGYÁZAT: A kereskedelemben kapható oldószerek és ragasztók alkalmazásánál a gyártó utasításait figyelmesen követni kell,
mivel sok ilyen agyag veszélyes lehet.
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Gyűrűtömítések
Gyűrűtömítéseket a közbenső keretlemezeknél, a hátlap csatlakozóinál és a kazettás
(SW) hőcserélőknél használnak. Egy kis ragasztó szükséges lehet a hőcserélő összeszerelése során a gyűrűtömítés rögzítésére.
A keretlemezek gumibetétei
A csatlakozások számára egy típusú gumibetét van az előlap, és egy másik típus a
hátlap számára.
8.7. A lemezközeg összehúzása és a nyomáspróba
• Az összehúzó csavarzat meneteit enyhén meg kell olajozni. Nem szabad megengedni, hogy olaj vagy zsír kerüljön a tömítésekre vagy a lemezek hátoldalán a
tömítés felfekvő felületére. A nedves vagy szennyezett lemezek az összehúzás
során kimozdulhatnak helyükről. Ilyen esetben szét kell szedni, le kell tisztítani, és
meg kell szárítani a tömítésekkel érintkező minden felületet. A helyes sorrendben
egyenletesen meg kell húzni az összes csavart (ld. 17. oldal, 13. ábra). Javasolt
kilincsműves kulcs használata.
• Ügyelni kell arra, hogy az összeszorítás olyan egyenletes legyen, amilyen csak lehet, hogy a keretlapok és a lemezek az egész folyamat alatt párhuzamosak maradjanak. A lemezek 5 mm-nél nagyobb elferdülését kerülni kell.
• Az összehúzás akkor teljes, ha a két keretlap belső oldala közötti távolság megegyezik a szerződéses rajzon szereplő „A” mérettel, ld. 16. ábra. Ezt az összehúzási távolságot a következő képlettel is kiszámolhatjuk:
Szerelési méret = lemezszám x (lemezméret + együttható)
Az együttható a modelltípus függvényében változik, de általában 0,1 mm.
• Végezetül ellenőrizni kell, hogy minden csavar meg van-e húzva, és az olajmaradékot az előlapról, a hátlapról és a lemezekről le kell törölni.
• Ezután el lehet végezni a nyomáspróbát. (A próbanyomás értékét az adattábla mutatja.)
„A” méret

16. ábra
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Ha az „A” méret a legnagyobb nyomatékkal sem érhető el:
• Ellenőrizni kell a lemezszámot és az adatlapon az „A” méretet.
•	Ellenőrizni kell az anyákat, csapágyakat, vezetőgörgőket, hogy szabadon mozognak-e. Ha nem, akkor meg kell tisztítani, kenni, vagy ki kell cserélni őket.
Ha a készülék nem tömít tökéletesen, lépésenként tovább húzható, az
„A” min értékig. Ezt a méretet mutatja az adattábla, ld. 1. ábra.
A minimális méret alá azonban nem szabad húzni.
Az „A” méret semmilyen körülmények között nem lehet kisebb az „A” min
értéknél.
A lemezköteget csak teljesen nyomásmentes készüléken szabad össze- ill.
összébb húzni.
8.8. A hőcserélő karbantartása
Időszak – évente legalább egyszer
A hőmérsékleteket és nyomásokat össze kell hasonlítani az üzembe helyezés során
levő értékekkel.
Meg kell vizsgálni az általános állapotát és bármiféle szivárgás jeleit.
A festett felületeket tisztára kell törölni, és meg kell vizsgálni, hogy vannak-e a felületen sérülésre utaló jelek. Ezeket, ha szükséges, ki kell javítani.
Meg kell vizsgálni a csavarzatot és a rudakat, hogy nem rozsdásak-e, és meg kell őket
tisztítani. Enyhén zsírozzuk meg molibdén zsírral vagy korrózió inhibitorral (ügyelni
kell arra, hogy zsír stb. ne kerüljön a lemeztömítésekre.)
Ha a hátsó keretlapon van görgő, a csapágyakat meg kell kenni könnyű gépolajjal.

21

9. ZAVARELHÁRÍTÁS
Ha zavar adódik a lemezes hőcserélővel, rendszerint a saját szakszemélyzet el tudja
hárítani. Az alábbiakban a lehetséges zavarok, a lehetséges okok és elhárításuk van
összefoglalva.
A lemezes hőcserélő folytonos rendeltetésszerű üzemének feltétele az adattáblán feltüntetett megengedett nyomás- és hőmérséklet értékek szigorú betartása.
Ezek túllépése, még a rövid idejű nyomáscsúcsoknál is, károsodást okoz a hőcserélőn, mely a zavarok alapja lehet.
A költséges javítások elkerülése érdekében javasolt a telepítést és karbantartást képzett szakszemélyzettel végeztetni. A SONDEX-szel is kapcsolatba lehet lépni.
Zavar

Lehetséges ok

Lehetséges megoldás

Szivárgás

A csatlakozásoknál

–	Ellenőrizni kell a gumibetéteket (ha vannak)
–	Ellenőrizni kell a karimatömítéseket (ha vannak)
–	Ellenőrizni kell az O-gyűrűt
–	A csővezetékeket feszültségmentesen kell szerelni

A primer és szekunder oldalak
keveredése

–	Ellenőrizni kell, nincsenek-e a lemezek kilyukadva
vagy elrepedve

A lemezkötegben

–	Ellenőrizni kell a szerelési méretet
–	Ellenőrizni kell a tömítések állapotát
–	Ellenőrizni kell a tömítések helyes elhelyezkedését

Az üzemi körülmények eltérnek
a specifikációtól

–	Be kell állítani az üzemi feltételeket

Levegő van a rendszerben

–	A csővezetéket légteleníteni kell
–	Ellenőrizni kell a csővezetéket, nincs-e benne légzsák

Az üzemi körülmények eltérnek
a specifikációtól

–	Be kell állítani az üzemi feltételeket

A hőcserélő elpiszkolódott

–	Ki kell tisztítani a hőcserélőt

A csatlakozásokat felcserélték

– Újra kell csövezni

A térfogatáram nagyobb a
tervezettnél

–	Be kell állítani a térfogatáramot

A lemezek közötti áramlási
csatornák eltömődtek

–	Át kell öblíteni, ki kell tisztítani

Hibás mérés

–	Ellenőrizni kell a nyomáskijelzőt

A közeg eltér a tervezettől

–	Pl. fagyálló hozzáadása növeli a nyomásveszteséget

Levegő van a rendszerben

–	A csővezetéket légteleníteni kell
–	Ellenőrizni kell a csővezetéket, nincs-e benne légzsák

Nincs
elég
teljesítmény

Túl
nagy
nyomásesés
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Szinte az összes szivárgási zavar esetén szét kell szerelni a készüléket, mielőtt bármilyen lépést tennénk a hiba kijavítására. A szivárgás feltűnésének a helyét (helyeit)
filctollal vagy hasonlóval meg kell jelölni a hőcserélő szétszedése előtt.
A hőmérséklet hirtelen változása „hideg szivárgást” okoz. Bizonyos elasztomerek
tömítési jellemzői megváltoznak, ha a hőmérséklet hirtelen csökken. Nincs szükség
beavatkozásra, mert tömítéseknek újra tömíteniük kell, ha a hőmérséklet stabilizálódott.
A tömítések hibáit rendszerint a következők okozzák:
• Elöregedés
• Túlzott kitétel ózonnak
• Magas üzemi hőmérséklet – az anyag hőmérsékleti korlátja feletti
• Nyomáslökések hatása
• Vegyi hatás
• Helytelen szerelésből eredő fizikai sérülés, károsodás.
•	Nem helyesen illesztett lemezből származó károsodás (ellenőrizni kell a lemez felső
részén a függesztő rendszer torzulását).
A teljesítmény csökkenését rendszerint a következők okozzák:
• A lemezfelületek tisztítást, vagy vízkőtelenítést igényelnek.
• A szivattyúk vagy a hozzátartozó szabályozás hibája.
• A lemezcsatornák eltömődtek.
• A közeg nem a tervezési specifikációnak megfelelően áramlik.
•	A kapcsolódó hűtőberendezés / hűtőtorony / kazán alulméretezett vagy
elszennyeződött.
• A hőcserélőhöz vezetett hűtőközeg hőmérséklete magasabb a tervezésinél.
• A hőcserélőhöz vezetett fűtőközeg hőmérséklete alacsonyabb a tervezésinél.
• A gőzáram nem kellő – a szabályzószelep hibája.
• A kondenzleválasztó törött vagy beszorult – a készülék feltöltődik kondenzátummal.
• A lemezköteg rosszul van összeszerelve.
•	A készülék egyenáramban üzemel, ellenáram helyett – ellenőrizni kell a rajz szerint,
és szükség esetén meg kell változtatni a csövezést. Ellenőrizni kell a szivattyúk
áramlási irányát.
• Légzár alakult ki a lemezkötegben vagy a csővezetékben.
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10. ÁTADÁS UTÁNI SZOLGÁLTATÁSOK
10.1. Alkatrészrendelés
Alkatrészrendelésnél fontos a korrekt adatok megadása. Legalább a következőket
meg kell adni:
• projekt és rendelési szám
• hőcserélő típus és gyári szám (ld. adattábla)
• a kért alkatrészek
Külön lemez rendelésekor fontos a „lemezkód index”-et és a lemeztípust megadni.
Ld. 5.5 fejezet.
Külön tömítés rendelésekor fontos a tömítés anyagát megadni.
Összehúzó csavarok rendelésekor meg kell mérni a meglevőket, hogy az új ugyanolyan méretű legyen.
10.2. A hőcserélő módosítása, átépítése
A hőcserélő modulokból épül fel, ezért rugalmasan bővíthető vagy kisebbíthető. Kön�nyen változtatható a teljesítménye a lemezek számának növelésével vagy csökkentésével.
Szívesen adunk tanácsot.
10.3. Kapcsolat

SONDEX Hőcserélők Magyarország Kft.
1116 Budapest Temesvár u. 20
tel./fax: 06-1-463-7208
e-mail: hi@sondex-hocserelok.hu
web: www.sondex-hocserelok.hu
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Daughter Companies:
AUSTRALIA
SONDEX, Australia PTY Ltd.
Phone: +61 3 9707 5511
Fax: +61 3 9707 5501
E-mail: info@sondexaustralia.com.au
Internet: www.sondexaustralia.com

POLAND
SONDEX, Poland
Phone: +48 58 676 0012
Fax: +48 58 676 0497
E-mail: ksw@sondex.pl
Internet: www.sondex.pl

HOLLAND
SONDEX, BV
Phone: +31 299 674 934
Fax: +31 299 674 936
E-mail: info@sondex.nl
Internet: www.sondex.nl

ITALY
SONDEX, Italy S.r.l.
Phone: +39 0363 905086
Fax: +39 0363 905422
E-mail: info@sondex.it
Internet: www.sondex.it

HUNGARY
SONDEX Hőcserélők Magyarország Kft.
Phone: +36 30 585 0583
Fax: +36 1 463 7208
E-mail: hi@sondex-hocserelok.hu
Internet: www.sondex-hocserelok.hu

USA
SONDEX, Inc USA
Phone: +1 502 933 9991
Fax: +1 502 933 9914
E-mail: sales@sondex-usa.com
Internet: www.sondex.dk

FRANCE
SONDEX France SARL
12 Avenue de Saules
69600 Oullins
France
Phone: 0033478 463640
Fax: 0033478 461942
E-mail: sondex@wanadoo.fr
Internet: www.sondex.fr

UNITED ARABIAN EMIRATES
Gulf SONDEX FZCO
Warehouse No. FZS 1 - BJ 01
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +9714 886 1027
Fax: +9714 886 1028
E-mail: sondexgulf@yahoo.co.in
Internet: pramod@gulfsondex.ae

UNITED KINGDOM
SONDEX (UK) Ltd.
2 Glen Court
Canada Road
West Byfleet
Surrey
KT14 7JL
United Kingdom

ROMANIA
S.C. SONDEX Romania SRL
50, Fagului Street
400483 Cluj-Napoca
Romania
Phone: +40 364 402 270
Fax: +40 364 402 272

CHINA
Ningbo Dahongying Industry
And Investment Co., Ltd.
No.48, Lane 130, Kaiming Street
Ningbo
China
Phone: 0086 21 68395021
Fax: 0086 21 58593172
E-mail: bluevale@sohu.com
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GERMANY
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