INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR MINEX
ALLMÄN INFORMATION
Minex värmeväxlare är något av ett mellanting mellan klassiska
plattvärmeväxlare med packningar (PHE) och kompakta lödda värmeväxlare
(BPHE). Den största skillnaden jämfört med en BPHE ligger i att dessa
värmeväxlare har åtdragningsbultar och ramar i stället för lödda fogar som håller
samman plattpaketet. Packningar mellan plattorna används för att skilja de olika
kretsarna från varandra. Minex är emellertid lika liten som en BPHEvärmeväxlare och behöver därför inte den vanliga stödramen.
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Den främre plattan på SWEP:s Minexvärmeväxlare är märkt
med en pil som indikerar framsidan på Minex och läget för de
inre och yttre kretsarna/kanalerna. När pilen pekar uppåt är
den vänstra sidan (portarna F1 och F3) den inre kretsen och
den högra sidan (portarna F2 och F4) är den yttre kretsen. Den
yttre kretsen har ett något lägre tryckfall eftersom den
innehåller en kanal mer. Portarna F1/F2/F3/F4 finns på
värmeväxlarens framsida. Lägg märke till deras ordningsföljd.
Portarna P1/P2/P3/P4 finns i samma ordningsföljd på
baksidan.

MINEXVÄRMEVÄXLARENS KONSTRUKTION
I princip består Minex av ett paket korrugerade kanalplattor mellan en främre och
en bakre ram. Kanalplattorna liknar i hög grad kanalplattorna i en vanlig lödd
värmeväxlare. Mellan plattorna finns elastomerpackningar som avskiljer vätskan
från atmosfären och skapar en flödeskanal. Varannan kanalplatta är vriden 180°
och ett kontaktpunktnätverk bygger upp det välstödda plattpaketet. För att fördela
vätskorna på ett jämnt sätt över plattorna har Minexplattorna flödesriktare inom
portområdet. En ram med åtdragningsbultar håller plattorna i korrekt position.
Med början från framsidan (F-sidan) består värmeväxlaren av en ramplatta. Från
år 2001 är anslutningarna av så kallad fastsnäppningstyp och hålls på plats av
ramen. Tillsammans med åtdragningsbultarna, brickorna och muttrarna försluter
tryck-plattan plattpaketet.

Motströmsflöde

Medströmsflöde

Olika versioner finns tillgängliga
För att använda Minex där temperaturdifferenserna är mindre kan två plattpaket
seriekopplas i en och samma ram. Detta arrangemang kallas för multipass. Vid
multipassarrangemang finns det två anslutningar på vardera sidan om ramen.
Multipassenheter har en extra, platt gummipackning mellan den sista
kanalplattan och ändtäckplattan (syns inte på figuren nedan).

Tvåpass-Minex (../2P) exempelvis
M10N×5×4/2P-CSN-S

Enpass-Minex (../1P) t.ex.
M10N×6/1P-CSN-S

KONSTRUKTIONSFÖRHÅLLANDEN OCH
GODKÄNNANDEN
Observera följande:
• Den första kanalplattans vinklar är vända nedåt - dvs. tvärtemot vad som är
fallet för vanliga BPHE-värmeväxlare (framsidan på en Minex är baksidan på
en normal BPHE).
• M10 har tre åtdragningsbultar, en i vardera änden och en i mitten på
plattpaketet.

Materialkombinationer

ETIKETTERINGSSYSTEM OCH DRIFTFÖRHÅLLANDEN

Standardmaterialet för kanalplattan och anslutningen är rostfritt stål av kvalitet
AISI 316 (DIN 17441, Werkstoffnr 1.4401 eller SS 142347-28). Ett alternativ för
krävande tillämpningar är titan av kvalitet 1. Ramarna finns i två olika material
korrosionsskyddat (galvaniserat) kolstål och rostfritt stål. SWEPs
standardpackningsmaterial är NBR, men EPDM finns också som alternativ.
Artikelnumret innehåller uppgifter om ram-, platt- och packningsmaterialet.
M10N×6/1P-CSN-S har exempelvis ramar av galvaniserat kolstål (C), plattor av
rostfritt stål (S) och packningar av NBR (N).
Rammaterial, exempelvis:

M10N×6/1P-XXX-S

Det nominella standardtrycket för SWEP Minex, dvs. det maximala drifttrycket, är
12 bar (1,2 MPa) för M10N-enheterna (högtrycksalternativ: TÜV-godkända
M10N-enheter för 16 bar (1,6 MPa)). SWEP:s maximala standarddrifttemperatur
är 110 °C för Minexenheter med NBR-packningar. Andra packningsmaterial kan
ha andra temperatur-gränser. Ytterligare information framgår av etiketten och
annan teknisk dokumentation. Många olika organ har godkänt SWEPs
Minexmodeller, exempelvis: TÜV i Tyskland; kiwa i Nederländerna m.fl.

Alla Minexvärmeväxlare är försedda med en klisteretikett med viktig information
om enheten såsom typ av värmeväxlare (anger det grundläggande
Minexutförandet och materialkombinationen) samt SWEPs artikelnummer.
Etiketten anger även serienumret som förklaras nedan. Driftförhållandena
anger den högsta drifttemperaturen och det högsta drifttrycket enligt det aktuella
godkännandeorganet. Etiketten innehåller därutöver information om
åtdragningsmåttet (totalt plattpaketmått).

S, rostfritt stål
C, galvaniserat kolstål

Packningsmaterial, exempelvis: N, NBR;
E, EPDM

Plattmaterial, exempelvis: S, rostfritt stål
T, titan

Streckkodsserienummer

FLÖDESKONFIGURATIONER
Packningen och mellanrummet mellan de två plattorna skapar en flödeskanal.
Packningar skiljer vätskorna åt för att förhindra sammanblandning av de två
vätskorna. Vätskorna kan passera genom värmeväxlaren på olika sätt. Samtliga
Minexmodeller är av parallellflödestyp och det finns två olika flödeskonfigurationer: motströms och medströms.
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Serienumret på
etiketten innehåller
följande information:

Nummer i serien
Antal kretsar
Produktkod
Månad 12 dvs. december
År 00 - dvs. 2000
Tillverkningsenhet

MONTERING
Montera rören så att värmeutvidgningen inte påverkar värmeväxlaren via
förbindningarna. Om det föreligger en risk för att det statiska trycket kan komma
att överskrida konstruktionstrycket måste en säkerhetsventil användas. Utsätt
aldrig enheten för pulsering eller för höga cykliska tryck eller för stora
temperaturväxlingar. Det är dessutom viktigt att se till att inga vibrationer överförs
till värmeväxlaren. Installera vibrationsdämpare om det finns risk för detta.
Använd en gummiremsa eller motsvarande som en buffert mellan
Minexvärmeväxlaren och monteringsfästet. Monteringsriktningen har endast
liten inverkan på Minexvärmeväxlarens prestanda, eller ingen alls. Här visas flera
olika monteringsalternativ för SWEP Minex.

a)

b)

c)

d)

INSTALLATION AV MINEX I ENFASTILLÄMPNINGAR
Normalt ska kretsen med den högsta temperaturen
och/eller det högsta trycket anslutas på värmeväxlarens
vänstra sida när pilen pekar uppåt. I en vanlig vatten-tillvatten-tillämpning ansluts exempelvis de två vätskorna i
ett motströmsflöde, dvs. F1 för varmvatteninloppet, F3 för
utloppet, F4 för kallvatteninloppet och F2 för utloppet. Det
beror på att värmeväxlarens högra sida har en kanal mer
än den vänstra sidan, vilket medför att det varma
mediumet omges av det kalla mediumet för att förhindra
värmeförluster.

F1
F2

F3

F4

Uppstart
Kontrollera att åtdragningsmåttet (det totala plattpaketmåttet) är korrekt enligt
etiketten på värmeväxlaren. Stäng pumpens utloppsventiler till värmeväxlaren
helt. Öka det statiska trycket långsamt tills drifttrycket uppnåtts så att
packningarna inte rubbas ur sina lägen. Vi rekommenderar att inloppsventilerna
på bägge sidor öppnas samtidigt för att undvika övertryck på den ena sidan. Det
är också viktigt att undvika vätskeslag eftersom elastomerpackningarna annars
kan rubbas ur sitt läge och ge upphov till läckage.
a) stöd underifrån
b) plåtstöd (gummiinsats mellan stödet och värmeväxlaren)
c) tvärbalk och bultar (gummiinsats mellan tvärbalken och värmeväxlaren)
d) mindre Minexvärmeväxlare kan monteras genom att helt enkelt hänga dem i
rören/anslutningarna

Isärtagning
Sänk trycket samtidigt och gradvis på bägge sidor när enheten stängs av. Ta bort
de rörledningar som är anslutna till värmeväxlaren. Lossa åtdragningsbultarna
med ramen och tryckplattan så parallella som möjligt. Detta gör man enklast med
en hydraulisk handpump.

ANSLUTNINGAR
Beroende på gällande nationella/lokala standarder och tillämpningen finns det
möjlighet att välja olika anslutningsalternativ. Det är viktigt att tillämpa den rätta
internationella eller lokala anslutningsstandarden eftersom de inte alltid är
kompatibla. Minexanslutningarnas utförande skiljer sig något från BPHEanslutningar.

Fastsnäppningsanslutningar
Minexvärmeväxlarens ramplatta har specialutformade
skåror som anslutningarna kan föras in i. När
plattpaketet monteras låses anslutningarna fast på
plats. Anslutningarna låser mot ramarna utan vare sig
svetsning eller lödning. Detta innebär i sin tur att
anslutningarnas och ramarnas material kan anpassas
utifrån kundens önskemål och krav, exempelvis en
korrosionsskyddad kolstålsram kombinerad med
anslutningar i rostfritt stål på den ena sidan och
titananslutningar på den andra sidan.

För M10:
Börja lossa på mittmuttern och ta bort bulten från enheten. OBS! Slå inte bultarna
genom plattpaketet eftersom det kan skada kanalplattorna. Lossa de övre och
undre åtdragningsbultarna högst 2-3 mm åt gången för att hålla plattpaketet
parallellt.
Försök att hålla ihop plattpaketet eftersom packningarna inte är limmade. Låt
enheten ligga på baksidan, P-sidan, och ta bort en platta i taget.
Startpackningarna består av två halvkanalplattpackningar. Ta bort dem försiktigt
och spara dem. På M10 finns det dessutom en mittringspackning på varje platta,
som tätar mittåtdragningsbulthålet. Det går bara att placera packningen i spåret
på ett sätt. Därför måste startplattepackningarna anpassas (med en sax) för att
passa i packningsspåret.

Tätningsyta
Alla anslutningar är försedda med ett speciellt plastlock
som skyddar den gängade anslutningen och förhindrar
att smuts och damm kommer in i Minex. Ta bort detta
plastlock försiktigt för att undvika att skada gängan,
tätningsytan eller någon annan del av anslutningen.
Använd en skruvmejsel, tång eller kniv.

Startplatta
(fyrhåls) med
packning

Kanalplatta (fyrhåls)
med packning

Ändplatta
(nollhåls) utan
packningar

Gängade anslutningar
Exempel på gängade anslutningar: gängad hona/hane, ISO-G, NPT, ISO 7/1.
Montera plattorna
Montera alltid plattorna med packningen vänd mot den främre ramplattan. Se till
att mittringspackningarna hamnar som de ska i packningsspåret mitt på
kanalplattan. I en enkelpassenhet måste startplattan alltid monteras med
fiskbensmönstret riktat nedåt, i motsatt riktning mot pilen på ramens framsida.
Var noga med att växla plattorna så att varannan platta har pilen riktad uppåt och
varannan har den riktad nedåt genom plattpaketet i dess helhet.
Utvändigt gängade
anslutningar (hane)

Invändigt gängade
anslutningar (hona) av
standardtyp

Invändigt gängade
anslutningar (hona)
med en sexkantig
ytteryta

FILTER
Om mediumet innehåller partiklar som är större än 1 mm så rekommenderar vi
installation av ett filter med en maskstorlek på 16-20 (antal öppningar per tum)
före värmeväxlaren. I annat fall kan partiklarna sätta igen kanalerna, vilket leder
till dålig prestanda, ökat tryckfall och risk för korrosion. En del filter kan beställas
som tillbehör.

Bultarna är korta för att minska konturmåtten. Vi rekommenderar användning av
en skruvtving, eller liknande verktyg, för att dra åt enheten tillräckligt mycket för
att det ska gå att sätta på muttern på bulten. Efter denna åtdragning kan den övre
och undre bulten lätt sättas på plats i sina hål. Var noga med att inte dra åt
plattpaket för mycket eftersom det kan deformera plattorna och packningarna
vilket påverkar enhetens termiska prestanda. Låt alltid packningarna torka i 24
timmar efter isärtagning och rengöring så att de kan återta sin ursprungliga form
före återmonteringen. Därigenom förebygger man risken för läckage. Ignorera
inte detta. Värmeväxlarens prestanda och packningarnas livslängd beror på
åtdragningens noggrannhet. Byt ut packningarna i stället för ytterligare
åtdragning om ett läckage uppträder när plattpaketet är lika med det totala
plattpaketmåttet.
Monteringsprincip
Det förekommer vissa skillnader med avseende på antal plattor, antal paket,
anslutningarnas placering m.m. vid montering av olika versioner av Minex.
Exemplet på följande sida illustrerar hur en tvåpass-Minex monteras.

Figur 1. Börja med den sista
kanalplattan vid montering av
Minexvärmeväxlaren. Plattans
vinklar ska peka nedåt. Växla
plattorna så att varannan platta
har pilen riktad uppåt och
varannan har den riktad nedåt
genom plattpaketet i dess helhet.

Figur 2. En multipassenhet har
en mittplatta med två hål mellan
de två paketen.

Figur 3. Vid montering av det
andra plattpaketet ska vinkeln på
den första plattan peka uppåt.
Växla kanalplattorna enligt figur
1. Placera det andra plattpaketet
ovanpå plattan med två hål.

Figur 4. Startplattan i detta fall en
platta med två hål ska sättas på
plats därefter. Observera att denna
platta har en packning som täcker
alla de fyra hörnen.

Figur 5. Placera anslutningarna i
sina respektive uttag i den främre
ramen och placera sedan ramen
över paketet med pilen pekande
uppåt.

Läckage
Om det föreligger ett läckage när enheten är kall, men inga tecken
på läckage vid användning, behöver inga åtgärder vidtas. Om det
emellertid föreligger ett läckage under normala driftförhållanden ska
Minexenheten dras åt ytterligare. Kontrollera att enheten är parallell
och att inriktningen är korrekt. Observera att det totala
plattpaketmåttet utgör den absoluta gränsen! Om enheten läcker när
det totala plattpaketmåttet uppnåtts måste man försöka hitta
läckaget innan isärtagningen för att kunna åtgärda de skadade
plattorna. Packningarna för alla läckande plattor måste bytas ut. Det
är viktigt att ramen och kanalplattorna är parallella. Om de inte är
det kan läckage uppstå.
Förvaring av packningar
Packningarna måste förvaras under lämpliga förhållanden.
Packningar av NBR har en lagringstid på ett år under det att EPDMpackningar kan förvaras i upp till tre år. Detta gäller för såväl
monterade Minexvärmeväxlare som för separata packningar. Dessa
tidsgränser gäller naturligtvis inte för en enhet som används. Vid
användning beror packningens livstid på tillämpningen och på dess
exponering för variationer med avseende på temperatur, tryck och
kemisk påverkan, vilket innebär att livslängden kan påverkas såväl
positivt som negativt. Anledningen till den begränsade lagringstiden
är att sådana elastomerer som nitril och EPDM oxiderar vid närvaro
av O, O, UV-32-ljus m.m. Den oxideringen leder till att gummit
hårdnar och att små sprickor så småningom uppstår i packningarna.
RENGÖRING
Tack vare den omfattande turbulensen i Minexvärmeväxlaren
uppkommer en självrensande effekt i kanalerna. Vid vissa
tillämpningar kan emellertid föroreningsgraden vara mycket hög,
som exempelvis vid användning av extremt hårt vatten vid höga
temperaturer. Enheten kan rengöras på flera olika sätt.
CIP-rengöring (rengöring på plats): Gör ren värmeväxlaren genom
att sätta en rengöringsvätska i omlopp. Använd en tank med svag
syra 5-procentig fosforsyra eller, om värmeväxlaren rengörs ofta, 5procentig oxalsyra. Pumpa rengöringsvätskan genom
värmeväxlaren. För optimal rengöring ska rengöringslösningens
flödeshastighet vara minst 1,5 gånger den normala
flödeshastigheten och helst ska lösningen backspolas. Glöm inte att
skölja värmeväxlaren omsorgsfullt med rent vatten efter varje
användningstillfälle. En lösning bestående av 1- till 2-procentig
natriumhydroxid (NaOH) eller natriumbikarbonat (NaHCO) före den
sista sköljningen säkerställer neutralisering av all syra. Rengör
regelbundet.
Manuell rengöring: Öppna enheten i enlighet med de bifogade
isärtagningsinstruktionerna. Vid rengöring av en multipassenhet
måste man vara noga med var plattan med två hål är placerad.
Eftersom packningarna inte är limmade är det lätt att göra ren
plattorna. Använd en fiberborste och vatten (använd inte en
stålborste eller stålull). Avlägsna avsättningar med fett, exempelvis
olja, med en mjuk borste och fotogen. Avlägsna organiska
avsättningar med en mjuk borste och ett alkaliskt rengöringsmedel
(2 % natriumhydroxid, 50 °C). Kalciumkomponentutfällningar kan
avlägsnas med antingen 10 % salpetersyra (HNO) eller 2 %
natrium-3-polymetafosfat, 50 °C, 2 % natriumtrimetafosfat, 50 °C,
5 % EDTA. Spola värmeväxlaren omsorgsfullt med vatten efter
rengöringen. Packningarna, som deformeras till följd av
åtdragningen, måste torka i 24 timmar för att återfå sin ursprungliga
form före monteringen. Det förebygger risken för läckage. Ignorera
inte detta. (OBS! Ni kan ha en extra uppsättning packningar till
hands för att slippa vänta i 24 timmar före återmontering.)
Observera att alla syror och baser utgör en risk. De måste hanteras
med största försiktighet.

Figur 6. Vänd hela paketet uppochned och placera den platta
gummipackningen mellan den sista kanalplattan och ändtäckplattan.
Observera att den platta gummipackningen endast är avsedd för
multipassenheter.
Figur 7. Sätt de två yttre bultarna
och låsbrickorna på plats och
använd de två skruvtvingarna för
att dra åt enheten i parallellplanet.
OBS! Slå inte bulten genom
plattpaketet om den fastnar
eftersom kanalplattorna då kan
skadas. Bultarna måste skruvas
genom plattpaketet. Sätt slutligen
mittbulten på plats och utför den
avslutande manuella
åtdragningen i parallellplanet.

GARANTI
SWEP erbjuder en 12-månadersgaranti från installationsdagen, men
som under inga omständigheter varar i mer än 15 månader från
leveransdagen. Garantin omfattar tillverkning och materialdefekter.
FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Prestanda för SWEPs Minex förutsätter installation, underhåll och
användning i enlighet med denna handbok. SWEP ansvarar inte för
Minexenheter som inte uppfyller dessa kriterier.
Kontakta SWEPs tekniska informationsavdelning eller din lokala
SWEP-representant för ytterligare information.

www.swep.net

info@swep.net

