
INSTRUKCJA INSTALOWANIA I KONSERWACJI
WYMIENNIKÓW CIEPŁA MINEX
INFORMACJE  OGÓLNE
Wymienniki ciepła Minex są konstrukcją pośrednią między klasycznymi 
wymiennikami z płytami i uszczelkami (PHE) i kompaktowymi lutowanymi 
wymiennikami ciepła (BPHE). Główna różnica między nimi polega na tym, że 
zamiast złącz lutem pomiędzy płytami zespołu płyt, w wymiennikach Minex 
występują śruby mocujące i ramy. W celu odseparowania od siebie obwodów 
zastosowano uszczelki pomiędzy płytami. Jednakże wymienniki Minex są tak 
samo zwarte, jak BPHE, toteż nie są potrzebne typowe wsporniki ramowe.

Płyta czołowa wymiennika Minex firmy SWEP jest 
oznaczona strzałką wskazującą przód wymiennika oraz 
rozmieszczenie obwodów/kanałów wewnętrznych i 
zewnętrznych. Jeśli strzałka skierowana jest w górę, to 
po lewej stronie (otwór F1, F3) znajduje się obwód 
wewnętrzny, a po prawej stronie (otwór F2, F4) obwód 
zewnętrzny.

Obwód zewnętrzny charakteryzuje się nieco mniejszym
spadkiem ciśnienia, gdyż posiada jeden kanał więcej.

Otwory F1/F2/F3/F4 umieszczone są z przodu 
wymiennika. Otwory P1/P2/P3/P4 znajdują się z tyłu. 
Należy zwrócić uwagę na ich kolejność.
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KONSTRUKCJA  WYMIENNIKÓW  MINEX
Wymiennik Minex zasadniczo składa się z zespołu pofałdowanych płyt 
wymiennikowych umieszczonych pomiędzy ramą przednią i tylną. Płyty 
kanałowe są bardzo podobne do płyt w standardowych lutowanych 
wymiennikach ciepła. Pomiędzy płytami znajdują się uszczelki z elastomeru, 
które separują płyn od otoczenia i tworzą kanał przepływowy. Co druga płyta 
kanałowa jest obrócona o 180°, a sieć punktÛw styku tworzy dobrze podparty 
zespół płyt. W celu zapewnienia równego rozkładu przepływu w kanałach, płyty 
Minex posiadają w rejonie wlotów odpowiednie kierownice przepływu.
Prawidłowe położenie płyt zapewnia rama ze śrubami mocującymi. Poczynając 
od przodu (strona F) wymiennik ciepła składa się z płyty ramowej. Od roku 2001, 
złącza są typu zatrzaskowego (snap-in-place) i są mocowane w ramie. Zespół 
płyt zamyka płyta dociskowa (wraz ze śrubami mocującymi, podkładkami i 
nakrętkami).

Należ y zwrÛcić uwagę na następujące sprawy:
- Przetłoczenia pierwszej płyty wymiennikowej skierowane ostrzem są w 

dÛł, jest to odwrotnie niż w wymiennikach CBE (strona przednia 
wymiennika Minex odpowiada stronie tylnej normalnego wymiennika 
CBE).

- M10 ma trzy śruby zaciskowe, po jednym na każdym końcu, a trzeci 
znajduje się pośrodku płytki.

Kombinacje materiałowe
Standardowy materiał płyt kanałowych i złącz stanowi stal AISI typ 316 (DIN 
17441, Werkstoffnr 1.4401 lub SS 142347-28). W szczególnych zastosowaniach 
stosowany jest tytan Grade 1. Ramy mogą być wykonane z dwóch różnych 
materiałów: stali węglowej zabezpieczonej przed korozją (cynkowanie 
elektrolityczne) lub stali nierdzewnej. Standardowym materiałem na uszczelki 
jest w firmie SWEP NBR, ale opcjonalnie może to być również EPDM. Rodzaj 
materiału ramy, płyty i uszczelki zakodowany jest w numerze artykułu, np. 
M10Nx6/1P-CSN-S posiada ramy wykonane z cynkowanej stali węglowej (C), 
płyty ze stali nierdzewnej (S) i uszczelki wykonane z NBR (N).

Jednoprzepływowy wymiennik Minex
(../1P) np. M10Nx6/1P-CSN-S

KONFIGURACJE PRZEPŁYWU
Kanał przepływowy jest tworzony przez uszczelkę i szczelinę między dwiema 
płytami. Uszczelki oddzielają płyny w celu zapobiegania ich wymieszaniu się. 
Płyny mogą przechodzić przez wymiennik ciepła różnymi drogami. Wszystkie 
wymienniki Minex charakteryzują się przepływem równoległym w dwóch różnych 
konfiguracjach: we współprądzie i w przeciwprądzie.

Różne wersje wymienników
Aby zastosować wymiennik Minex do mniejszych różnic temperatur można 
połączyć równolegle dwa zespoły płyt w jednej ramie. Taki układ nosi nazwę 
wieloprzepływu (multipass).W układzie wieloprzepływowym są dwa złącza po 
każdej stronie ramy. Wymienniki typu wieloprzepływowego posiadają 
dodatkową płaską uszczelkę gumową pomiędzy ostatnią płytą kanałową i 
pokrywą tylną.

Wymienni dwuprzepływowy Minex
(../2P) np. M10Nx5x4/2P-CSN-S

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I APROBATY
Standardowe ciśnienie znamionowe dla wymienników Minex firmy SWEP, to 
znaczy maksymalne ciśnienie robocze wynosi 12 bar (1.2 MPa, 174 psi) dla 
urządzeń M10N (wersja na wyższe ciśnienia; z aprobatą TÜV- urządzenia M10N 
do 16 bar (1.6 MPa, 232 psi)) i 14 bar dla wymienników M4N (1.4 MPa, 203 psi).
Standardowa maksymalna temperatura pracy wymienników firmy SWEP wynosi
110°C (230°F) dla urządzeń Minex z uszczelkami z NBR. Uszczelki z innych 
materiałów mogą posiadać inne ograniczenia temperaturowe. Szczegóły 
podano na tabliczce znamionowej i w dokumentacji technicznej.
Wymienniki Minex firmy SWEP posiadają aprobaty wielu niezależnych instytucji,
np., TÜV (Niemcy); KIWA (Holandia), itp.

Numer fabryczny w postaci
kodu kreskowego

Numer fabryczny na
tabliczce zawiera
następujące informacje:

Liczba przestrzeni roboczych
Kod produktu

6 18 07 723 2 000008

Miesiąc 12 tj. grudzień
Rok 00, tj. 2000

Kod zakładu produkcyjnego
 

Numer kolejny w serii
M10N×6/1P-XXX-S

Materiał płyty, np., S, stal nierdzewna
                              T, tytan

Materiał uszczelki, np. N, NBR
                                    E, EPDM

Materiał ramy S, stal nierdzewna
                       C, cynkowana stal węglowa

SYSTEM OZNAKOWANIA I WARUNKI PRACY
Wszystkie wymienniki Minex posiadają tabliczkę znamionową, na której podane 
są najistotniejsze informacje o danym urządzeniu, to znaczy: rodzaj wymiennika 
(wskazujący podstawowe wykonanie wymiennika i kombinację materiałów), a 
także numer katalogowy SWEP. Tabliczka zawiera objaśniony poniżej numer 
fabryczny, a także warunki pracy, gdzie określono maksymalną temperaturę 
roboczą i maksymalne ciśnienie robocze (zgodnie z aprobatą odpowiedniej 
instytucji certyfikacyjnej). Tabliczka podaje także informacje o wymiarach po 
skręceniu (całkowity wymiar zespołu płyt).

Przepływ współprądowy

Przepływ przeciwprądowy



INSTALOWANIE
Rurociągi należy prowadzić tak, by rozszerzalność cieplna nie powodowała 
naprężeń oddziaływujących na podłączenia wymiennika. Jeżeli istnieje ryzyko, 
że ciśnienie statyczne może przewyższyć ciśnienie projektowe, to należy 
zainstalować zawór bezpieczeństwa. Nie należy narażać wymiennika na 
pulsacje ciśnienia lub nadmierne cykliczne zmiany ciśnienia lub gwałtowne 
zmiany temperatury. Ważne jest także, by na wymiennik ciepła nie przenosiły się 
żadne drgania. W razie możliwości występowania drgań należy zainstalować 
odpowiednie tłumiki drgań. Zalecamy także zastosowanie gumowego paska 
montażowego jako elementu pośredniego między wymiennikiem Minex i 
zaciskiem montażowym. W zastosowaniach bez przemiany fazowej np. w 
wymiennikach woda/woda czy olej/woda, sposób ułożenia wymiennika ma 
znikomy wpływ na jego działanie (należy jedynie wyeliminować możliwość jego
zapowietrzania się).
Poniżej pokazano kilka propozycji mocowania wymiennikÛw SWEP Minex.

a) 

 
 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

 a) Podparcie od dołu
b) Uchwyt z taśmy metalowej (z wkładką gumową pomiędzy wymiennikiem 

i taśmą)
c) Poprzeczka i śruby (wkładka gumowa pomiędzy poprzeczką i wymiennikiem)
d) Przy mniejszych wymiennikach Minex możliwe jest ich montowanie metodą

zwykłego zawieszenia na rurociągach podłączeniowych.

PODŁĄCZENIA
W zależności od krajowych/lokalnych norm i zastosowań istnieje wiele opcji 
złączy. Istotne jest by podłączenie od strony rurociągu było zgodne ze 
standardem podłączenia wymiennika. Złącza wymienników Minex różnią się 
nieco od złącz wymienników CBE.

Złącza zatrzaskowe (Snap-in-place)
Płyta ramy wymiennika Minex posiada specjalne 
wycięcia, do których montuje się złączą. Złącza 
osadzane są na swoich miejscach przy montowaniu 
zespołu płyt. Złączą mocuje się w ramach bez 
spawania lub lutowania. Oznacza to, ze materiał złącz i 
ram może być dobierany według potrzeb lub życzeń 
klienta, np. zabezpieczona przed korozją rama ze stali 
węglowej z niedrogimi złączami ze stali nierdzewnej po 
jednej stronie i złączami tytanowymi po drugiej stronie.

Wszystkie złącza wyposażone są w specjalne nakładki z 
tworzywa sztucznego, służące do ochrony gwintów i 
powierzchni uszczelniających i zapobiegające dostawaniu 
się zanieczyszczeń i kurzu do wymiennika. Nakładki tę 
należy zdejmować ostrożnie, by nie uszkodzić gwintu, 
powierzchni uszczelniającej, ani innej części złącza. 
Należy posłużyć się wkrętakiem, szczypcami lub nożem.

Numer fabryczny w
postaci kodu kreskowego

Podłączenia gwintowane

Przykłady połączeń gwintowanych: gwintowane wewnętrzne/zewnętrzne, ISOG,
NPT, ISO 7/1.

Zlacza z gwintem

zewnetrznym

Zlacza z gwintem 
wewnetrznym lub typu 
standardowego

Zlacza z gwintem 
wewnetrznym i 
szesciokatna czescia 
zewnetrzna

FILTR ZABEZPIECZĄCY

Jeśli któreś z mediów zawiera cząstki większe niż 1 mm (0,04 cali), to zalecamy
zamontowanie przed wymiennikiem sitka o rozmiarze 16-20 mesh (liczba 
otworów na cal). W przeciwnym razie cząstki te spowodują zapchanie kanałów, 
pogorszenie działania wymiennika, większy spadek ciśnienia i ryzyko 
zamarznięcia. Filtry dla średnic przyłączy od ½" do 1" można zamówić u 
dostawcy wymienników jako akcesoria dodatkowe.

 

 

 

 

   
 

PODŁACZANIE WYMIENNIKÓW MINEX W
ZASTOSOWANIACH JEDNOFAZOWYCH

Zazwyczaj obwód o wyższej temperaturze należy 
podłączyć do lewej strony wymiennika (gdy strzałka 
skierowana jest w górę). Na przykład w typowym 
zastosowaniu woda-woda, gdy obie ciecze przepływają 
w przeciwprądzie, to znaczy wlot wody gorącej kierowany 
jest do podłączenia F1, wylot F3, wlot wody zimnej F4, 
wylot F2. Jest to spowodowane tym, że prawa strona 
wymiennika posiada jeden kanał więcej niż strona lewa 
czyli ciecz gorąca jest otoczona cieczą zimną. Zapobiega 
to stratom ciepła.

F1

F2

F3 F4

Rozruch

Należy sprawdzić, czy wymiar po skręceniu (całkowity wymiar zespołu płyt) jest 
zgodny z danymi na tabliczce znamionowej wymiennika. Całkowicie zamknąć 
zawory wypływowe z pompy do wymiennika. Należy powoli podnosić ciśnienie 
statyczne do osiągnięcia ciśnienia roboczego, aby nie spowodować przesunięcia 
uszczelek. Zalecamy jednoczesne otwarcie zaworÛw wlotowych po obu 
stronach w celu uniknięcia nadciśnienia po jednej stronie. Ważne jest również, by 
unikać uderzeń hydraulicznych, gdyż mogą one spowodować przesunięcie się 
uszczelek i przecieki.

Zatrzymanie i demontaż

Podczas wyłączania wymiennika należy równocześnie stopniowo obniżać 
ciśnienie po obu stronach. Odłączyć rurociągi podłączone do wymiennika. Śruby 
mocujące należy wykręcać starając się utrzymać równoległość ramy i płyty 
dociskowej. Najłatwiej dokonać tego przy użyciu ręcznej pompy hydraulicznej.

Dla M10:
Zacząć od wykręcenia nakrętki środkowej i wykręcić śrubę z wymiennika. 
UWAGA! Nie wybijać śruby przez zespół płyt , gdyż może to spowodować 
uszkodzenie płyt kanałowych. Poluzować górną i dolną śrubę mocującą o 
najwyżej 2-3 mm (0,1 cal) za jednym razem, aby utrzymać równoległość zespołu 
płyt. Ponieważ uszczelki nie są wklejone, należy utrzymać zespół płyt w całości. 
Położyć wymiennik na płycie tylnej i zdejmować po jednej płycie. Pierwsze 
uszczelki są wykonane z dwóch uszczelek połówkowych. Należy je zdjąć 
ostrożnie i zachować. W wymienniku M10 na każdej płycie jest także centralna 
uszczelka pierścieniowa, która uszczelnia środkową śrubę mocującą. Istnieje 
tylko jeden sposób ułożenia uszczelki w rowku. Uszczelki płyty początkowej 
muszą zatem zostać dopasowane (za pomocą nożyczek) do rowka na 
uszczelkę.

Płyta początkowa
(4 otwory) z uszczelką

Płyta kanałowa
(4 otwory) z uszczelką

Płyta końcowa
(bez otworÛw)
bez uszczelek

   

 

Montaż płyt

Płyty należy zawsze składać tak, by uszczelka była skierowana w stronę ramy 
przedniej. Należy sprawdzić, czy centralne uszczelki pierścieniowe są 
prawidłowo ułożone w rowkach na środku płyty kanałowej. W wymienniku 
jednoprzepływowym płytę początkową należy montować zawsze daszkami w 
dół, odwrotnie do kierunku strzałki na ramie przedniej. Należy pamiętać o 
odwracaniu co drugiej płyty tak, by co druga płyta w zespole miała strzałkę 
skierowaną ku górze i co druga ku dołowi.

Śruby są krótkie, aby nie zwiększać wymiarów wymiennika. Aby móc założyć 
nakrętkę na śrubę zalecamy zastosowanie ścisku śrubowego lub podobnego 
urządzenia do dociśnięcia płyt do siebie. Po dociśnięciu można łatwo włożyć 
śrubę górą i dolną w otwory. Należy uważać, by nie ścisnąć płyt za mocno, gdyż 
może to spowodować odkształcenie płyt i uszczelek i zmniejszyć sprawność 
wymiany ciepła. Po zdemontowaniu i oczyszczeniu należy pozostawić uszczelki 
do wyschnięcia na 24 godziny, by mogły wrócić do swojego pierwotnego kształtu 
przed montażem. Procedura ta zmniejsza prawdopodobieństwo przecieku, toteż 
nie należy jej lekceważyć. Sprawność wymiennika ciepła i trwałość uszczelek 
zależą od dokładności skręcenia. Jeśli wystąpi przeciek mimo zachowania 
wymiaru zespołu płyt równego całkowitemu wymiarowi zespołu, to zamiast 
dalszego dokręcania należy wymienić uszczelki.

Zasada montażu

W przypadku montażu różnych wersji wymienników Minex należy zwrócić uwagę 
na pewne różnice w liczbie płyt, liczbie zespołów, umiejscowieniu złącz, itp. 
Podany niżej przykład przedstawia montaż dwuprzejściowego pływowego 
wymiennika Minex.



Rysunek 1. Przy montażu wymiennika 
Minex należy rozpocząć od ostatniej 
płyty kanałowej. Przetłoczenia płyty 
powinny być skierowane ostrzem w dół. 
Następne płyty należy przestawiać tak, 
by co druga płyta miała strzałkę 
skierowaną ku górze i co druga ku 
dołowi - w całym zespole płyt.

Rysunek 2. Wymiennik 
wieloprzep ł ywowy posiada 
dwuotworową płytę środkową 
pomiędzy dwoma zespołami 
płyt (tzw. płytę odwracającą)

Rysunek 3. Przy montowaniu drugiego 
zespołu płyt przetłoczenia pierwszej 
płyty powinny być skierowane ostrzem 
w górę. Płyty należy przestawiać tak, 
jak opisano w objaśnieniu do rysunku 1. 
Drugi zespÛł płyt położyć na wierzchu 
płyty z dwoma otworami.

Rysunek 4. Następnie należy ułożyć 
płytę początkową; w tym przypadku jest 
to płyta z dwoma otworami. Uwaga!: ta 
płyta posiada uszczelkę obejmującą 
wszystkie cztery rogi.

Rysunek 5. Wsunąć złącza w wycięcia 
ramy i położyć ramę na wierzchu 
zespołu płyt (strzałką ku gÛrze).

Rysunek 6. Przekręcić całe urządzenie do góry nogami i założyć płaską 
uszczelkę gumową pomiędzy ostatnią płytę kanałową i pokrywę tylną. Uwaga!; 
Płaska uszczelka gumowa stosowana jest tylko w wymiennikach 
wieloprzejściowych.

Rysunek 7. Zamontować dwie śruby 
zewnętrzne i podkładki zabezpieczające. 
Użyć dwóch ścisków śrubowych do 
równoległego skręcenia wymiennika. 
UWAGA! Jeśli śruba nie chce wejść, nie 
wolno wbijać je w otwór, gdyż można 
uszkodzić płyty kanałowe. Śruby należy 
wkręcić w zespoły płyt. Na koniec należy 
zamontować śrubę środkową i dokonać 
ręcznego dokręcenia z zachowaniem 
równoległości.

Przecieki
Jeśli stwierdza się przecieki w stanie zimnym, ale nie występują one podczas 
pracy, to nie trzeba podejmować żadnych działań. Jeśli natomiast występują 
przecieki podczas pracy, to należy mocniej dokręcić wymiennik. Sprawdzić, czy 
płyty wymiennika są równoległe i ustawione prawidłowo. Należy pamiętać że 
absolutną granicą dokręcania jest całkowity wymiar zespołu płyt! Jeśli wymiennik 
przecieka mimo osiągnięcia tego wymiaru przy dokręcaniu, to należy przed 
demontażem spróbować ustalić miejsce przecieku, by móc wyjąć i naprawić 
uszkodzone płyty. Należy wymienić uszczelki we wszystkich cieknących płytach. 
Ważne jest, by rama i płyty kanałowe były równoległe. Brak równoległości może 
być bowiem powodem przecieku.

Przechowywanie uszczelek
Uszczelki należy przechowywać w odpowiednich warunkach. Uszczelki 
wykonane z NBR posiadają czas składowania równy 1 rok, podczas gdy w 
uszczelki z EPDM można przechowywać do 3 lat. Okresy te obowiązują dla 
zmontowanych wymienników Minex oraz dla oddzielnych uszczelek. Te 
ograniczenia czasowe oczywiście nie dotyczą urządzeń pracujących. W 
praktyce czas pracy uszczelki zależy od zastosowania i od narażenia uszczelki 
na zmiany temperatury, ciśnienia, działanie chemikaliów. Wpływ ten może być 
zarówno pozytywny, jak i negatywny. Powodem ograniczenia czasu składowania 
jest fakt utleniania elastomerów nitrylowych i z EPDM w obecności O , 3

promieniowania UV, itp. Utlenianie powoduje twardnienie gumy, a w końcu 
powstawanie drobnych pęknięć w uszczelkach.

CZYSZCZENIE
Dzięki silnej turbulencji w wymiennikach Minex w kanałach obserwuje się efekt 
samooczyszczania Jednakże w pewnych zastosowaniach tendencja do 
zarastania może być bardzo silna, np. w razie stosowania bardzo twardej wody o 
wysokiej temperaturze. Istnieje kilka różnych sposobów oczyszczenia 
wymiennika.

- Czyszczenie metodą CIP (Cleaning In Place - czyszczenie na miejscu). 
Oczyścić wymiennik przepuszczając przez niego ciecz czyszczącą. Użyć 
zbiornika ze słabym kwasem - 5% kwasem fosforowym lub jeśli wymiennik jest 
często czyszczony - z 5% kwasem szczawiowym. Przepuszczać ciecz 
czyszczącą przez wymiennik (za pomocą pompy). Aby uzyskać optymalne 
czyszczenie, natężenie przepływu cieczy czyszczącej powinno być 1,5 raza 
większe od normalnego natężenia przepływu, a kierunek przepływu powinien 
być odwrotny w stosunku do normalnego. Po czyszczeniu należy wypłukać 
wymiennik czystą wodą. 1-2% roztwór wodorotlenku sodowego (NaOH) lub 
wodorowęglanu sodowego (NaHCO ) użyty przed ostatnim płukaniem 3

zapewni całkowite zobojętnienie kwasu. Operację czyszczenia należy 
przeprowadzać w regularnych odstępach czasu.

- Czyszczenie ręczne: Otworzyć wymiennik zgodnie z załączoną instrukcją 
demontażu. Przy czyszczeniu wymiennika wieloprzepływowego należy 
zwrócić uwagę na umiejscowienie płyty z dwoma otworami. Ponieważ 
uszczelki nie są przyklejane, to czyszczenie płyt jest bardzo łatwe. Użyć 
szczotkę z włosia i wodę (nie należy stosować szczotek drucianych lub wełny 
stalowej). Tłuste osady, np. olej, należy usunąć za pomocą miękkiej szczotki i 
nafty. Osady organiczne usuwa się miękką szczotką i alkalicznym środkiem 
zmywającym (2% wodorotlenek sodowy, 50°C (122°F)). Osady wapniowe 
można usuwać albo 10% kwasem azotowym (HNO  ) albo 2% 3

polimetafosforanem sodowym (50°C (122°F), 2% trójmetafosforanem 
sodowym (50°C (122°F)), 5% EDTA. Po czyszczeniu należy wymiennik 
dokładnie wypłukać czystą wodą. Uszczelki odkształcone przez dokręcanie 
należy pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny, aby umożliwić im powrót do 
normalnego kształtu przed montażem. Ta procedura pozwala zmniejszyć 
ryzyko przecieków, toteż nie należy jej lekceważyć. (Uwaga! Można posiadać 
zapasowy komplet uszczelek. Nie trzeba wtedy odczekiwać 24 godzin przed 
ponownym montażem).

Należy pamiętać, że wszystkie kwasy i zasady są niebezpieczne, toteż należy 
zachować ostrożność przy posługiwaniu się nimi. Dalsze informacje można 
znaleźć w literaturze technicznej firmy SWEP dotyczącej procesu CIP lub 
uzyskać w miejscowym przedstawicielstwie firmy SWEP.

GWARANCJA
Firma SWEP udziela 12-miesięcznej gwarancji liczonej od dnia zainstalowania, 
nie dłużej jednak niż 15 miesięcy od daty dostawy. Gwarancją objęte są usterki 
materiałowe i wykonawcze.

ZASTRZEŻENIE
Poprawne działanie wymienników ciepła Minex firmy SWEP opiera się na 
założeniu, że wszelkie czynności instalacyjne konserwacyjne i obsługowe 
wykonywane są zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji. Firma SWEP nie 
bierze odpowiedzialności za wymienniki Minex, ktÛre nie spełniają tych założeń. 

Dalsze informacje można uzyskać w dziale informacji technicznej firmy SWEP 
lub w lokalnym przedstawicielstwie firmy SWEP.
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