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– Risba paketnega prenosnika toplote

– Navodila za nameščanje lamel

– Kosovnica z eksplozijsko risbo.

Kako priti v stik s podjetjem 
Alfa Laval:

Kontaktne podatke na naši 
spletni strani posodabljamo 
sproti.

Prosimo, obiščite spletno stran 
www.alfalaval.com in se 
obrnite na zastopnika podjetja 
Alfa Laval za vašo državo.
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Opis

Glavni sestavni deli

OpornikFiksna plošča
Nosilec
Nosi lamele in premično 
ploščo.

Priključki
Luknje skozi fiksno ploščo, ki 
omogočajo vstop medija v 
prenosnik toplote.

Stojni vijaki okoli lukenj 
omogočajo pritrditev cevi na 
prenosnik. Za zaščito lukenj 
pred korozijo lahko uporabite 
kovinsko ali gumijasto prevleko.

Priključki so lahko izvedeni tudi 
kot cevi za varjenje ali cevi z 
navojem.

Spenjalni vijaki
Stiskajo lamele in 
pakete.

Premična plošča
Pomična jeklena plošča. V nekaterih 
primerih so lahko cevi priključene na 
premično ploščo.Lamele

Preko tankih lamel se toplota 
prenaša z enega medija na 
drugega.

Število lamel določa skupno 
površino prenosa toplote.

Vodilna letev
Služi za 
poravnavanje lamel
na spodnji strani.

Zaščitni tulec 
vijaka

Cevni priključki

Zaščitni pokrov
V ZDA je obvezno, v drugih državah 
na voljo kot dodatna možnost.
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Princip delovanja

Lamelni prenosnik toplote je sestavljen iz paketa 
valovitih lamel z odprtinami za pretok dveh 
tekočin, med katerima poteka prenos toplote.

Paket lamel se začenja oz. zaključuje s fiksno 
ploščo ter premično ploščo, ki sta speti z vijaki. 

Tesnila ločujejo posamezne lamele in 
preprečujejo neposreden stik med tekočinama. 
Valovita oblika lamel povečuje turbulenost toka in 
nudi oporo lamelam, ki so podvržene razliki 
tlakov. 

Delo varjeni LPT (lamelni prenosnik toplote)

Za nekatere velikosti lamele so na voljo delno 
varjene lamele (kasete). Delovanje delno 
varjenega LPT je enako delovanju 
konvencionalnega LPT. Podrobnejše informacije 
boste našli v poglavjih Namestitev in delovanje v 
tem priročniku. V poglavju Vzdrževanje boste 
našli celotne informacije za opise čiščenja delov 

na mestu (CIP) in za tlačni preskus po zaključku 
vzdrževalnih del. Za preostali del boste na tem 
mestu našli delne informacije. Zaradi določenih 
zahtev pri delno varjenih LPT smo izdelali dodatni 
posebni priročnik.

Plošča A je plošča, ki 
je nameščena z 
navdzol usmerjenim 
cikcakastim vzorcem.

Plošča B je plošča, ki 
je nameščena z 
navzgor usmerjenim 
cikcakastim vzorcem.

Plošča B je plošča, ki 
je nameščena z 
navzdol usmerjenim 
cikcakastim vzorcem.

Plošča A je plošča, ki 
je nameščena z 
navzgor usmerjenim 
cikcakastim vzorcem.

M3, M6, M10, TS6 T2, T5

M3, M6, M10, TS6
Princip razvrstitve lamel
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Montaža
Zahteve

Opomba!
• Pred nameščanjem cevi se prepričajte,

da v prenosniku ni tujkov.
• Ko priključujete cevi, zagotovite, da

prenosnik ni podvržen tlačni ali natezni
obremenitvi.

• Ne uporabljajte hitrozapornih ventilov,
saj ti lahko povzročijo vodni udar.

Varnostne ventile morate namestiti v skladu z
veljavnim pravilnikom o tlačnih posodah.
Če pričakujete, da bo temperatura površine
prenosnika precej višja ali nižja od sobne
temperature, ga morate izolirati.
Priporočljivo je, da prenosnik zaščitite z
ustreznim pokrovom.
Podatki o konstrukcijsko dopustnih tlakih in
temperaturah so navedeni na tovarniški tablici.
Nikoli ne presegajte njihovih vrednosti.

Cevi
Pozor!
Pred privijanjem oz. odvijanjem cevi
blokirajte priključke. Z vrtenjem 
priključkov lahko poškodujete tesnila
na fiksni plošči in povzročite iztekanje
medija.

Zaporni ventili
Za regulacijo dotoka in
odtoka medijev morate na
vse priključke vgraditi
zaporne ventile.

Razdalja od stene
za nameščanje in
odstranjevanje lamel je
potrebno vsaj 600 mm. 

Enote z več prehodi: priključki na
premični plošči
Pred priključitvijo cevi preverite, če so paketi
lamel stisnjeni (priviti) na pravilno mero (preverite
na sliki).

Koleno
Za enostavnejšo
demontažo
prenosnika
namestite koleno s
prirobnico na
priključek na
premični plošči.
Koleno usmerite
navzgor ali vstran in
nanj namestite
prirobnico, ki naj
sega izven konture
prenosnika.

Temelj
Prenosnik postavite na ravna tla z
zadostno nosilnostjo. 

Plošča za
odcejanje
Pri nekaterih vrstah
tekočin v LPT in pri
nekaterih vrstah
namestitve je
potrebna uporaba
plošče za odcejanje
(drenažna enota).
Tako boste
zagotovili varnost
oseb in preprečili
poškodbe opreme. 
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Dviganje

Za dviganje uporabljajte jermena. Namestite jih v 
skladu s sliko.

Postavljanje v vodoravni položaj

Na tla postavite dva lesena tramova.

S pomočjo jermen dvignite prenosnik s 
palete.

Postavite prenosnik na lesena tramova.

Na obeh straneh speljite jermena okoli 
vijakov.

Dvignite prenosnik.

Spustite ga v vodoravni položaj in ga 
postavite na tla.

Opozorilo!
Prenosnika nikoli ne dvigajte tako, da 
ga vpnete za priključke ali vijake.

1

2

3

4

5

6
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Obratovanje
Zagon

Preverite mero A. Glej priloženo risbo 
prenosnika.

Prepričajte se, da je ventil med črpalko in 
enoto za regulacijo pretoka zaprt.

Če je na izstopu nameščen ventil, ga 
popolnoma zaprite.

Odprite odzračevalni ventil in zaženite 
črpalko. 

Počasi odprite ventil.

Ko je sistem odzračen, zaprite 
odzračevalni ventil.

Pri drugem mediju ponovite korake 1–6.

Opomba!
Če je v sistemu več črpalk, morate vedeti, 
katero vklopiti najprej.

Opomba!
Da ne pride do vodnega udara, je potrebno 
pretok nastaviti počasi.

Vodni udar je kratkotrajni tlačni sunek, ki se 
lahko pojavi med zagonom ali zaustavitvijo 
sistema in povzroči val tekočine s hitrostjo 
zvoka. To lahko povzroči znatne poškodbe 
sistema.

1

2
Zaprt

Odprt

3
4

Odprite

5
Odpirajte počasi

6
Zaprite

7
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Prenosnik med obratovanjem

Med obratovanjem preverite, ali

so temperature in tlaki medija v mejah, 
navedenih na sestavni risbi

ni uhajanja medija zaradi premajhne 
spenjalne sile paketa ali poškodovanih 
tesnil

so opornik, nosilec in vodilna letev čisti in 
namazani

so vijaki čisti in namazani.

Vedno se posvetujte z vašim zastopnikom o
• dimenzijah novega paketa lamel, če 

nameravate število lamel povečati ali zmanjšati
• o izbiri tesnila, če se bodo obratovalne 

temperature in tlaki bistveno spremenili ali če 
boste uporabili drug medij.

Zaustavitev

Počasi zaprite ventil za regulacijo pretoka 
črpalke, ki jo nameravate izklopiti.

Ko je ventil popolnoma zaprt, izklopite 
črpalko.

Za drugi medij ponovite korake 1–2.

Če prenosnika dlje časa ne boste 
uporabljali, izpustite medij. To morate 
storiti tudi v primeru zaustavitve procesa, 
ko je okoliška temperatura nižja od ledišča 
medija. V odvisnosti od vrste 
uporabljenega medija je priporočljivo, da 
lamele ter priključke prenosnika sperete in 
osušite.

Opomba!
Da preprečite nenadne in ekstremne 
spremembe temperature in tlaka, morate 
pretok nastaviti počasi.

Brez uhajanja

Čisto in
namazano

Opomba!
Če je v sistemu več črpalk, morate biti 
prepričani, katero izklopiti najprej.

1
Zaprite

2
3
4
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Vzdrževanje
Čiščenje na mestu (CIP)

Oprema za čiščenje na mestu (CIP) omogoča 
čiščenje lamelnega prenosnika toplote brez 
demontaže.

Če čiščenje na mestu (CIP) ni možno, morate 
prenosnik očisiti ročno. Glej poglavje “Ročno 
čiščenje”.

Čiščenje na mestu (CIP) zagotavlja

• čiščenje umazanije in apnenčastih oblog

• pasivacijo (zaščito pred korozijo) čistih površin za 
zmanjšanje korozije

• nevtralizacijo čistilnih sredstev pred izpustom.

Upoštevajte navodila opreme za čiščenje na mestu 
(CIP).

 CIP oprema

CIP model
Največje število lamel

M3 M6 M6-M M10-B M10-M TS6-M

CIP 20 90 89 62 40 27 56

CIP 40 – 178 124 81 53 110

Čistilna sredstva

Čistilno sredstvo Opis

AlfaCaus Močno lužnato sredstvo za odstranjevanje barve, 
maščobe, olja in bioloških usedlin.

AlfaPhos Kislinsko sredstvo za odstranjevanje kovinskih 
oksidov, rje, apnenca in ostalih anorganskih usedlin.

AlfaPass Lužnato sredstvo za pasivacijo (preprečevanje 
korozije).

AlfaNeutra Močno lužnato sredstvo za nevtralizacijo sredstev 
AlfaCarbon in AlfaPhos pred izpustom.
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Ročno čiščenje

Demontaža

Izpraznite prenosnik.

Preglejte drsne površine nosilca in jih 
očisitite.

Opozorilo!
Da si ne poškodujete rok na ostrih 
robovih, morate pri rokovanju z lamelami 
in zaščitnim pokrovom vedno uporabljati 
zaščitne rokavice.

Opozorilo!
Če je prenosnik toplote 
vroč, počakajte, da se 
ohladi na približno 40 °C 
(104 °F).

1

2

Preglejte
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Pakete lamel na zunanji strani označite z 
diagonalno črto.

Izmerite dimenzijo A in si jo zapišite.

Popustite in odstranite vse vijake, razen 4 
na pozicijah, ki so navedene spodaj. S 
pomočjo preostalih 4 vijakov odprite paket 
lamel v skladu z naslednjo shemo.

Pazite, da sta plošča in premična plošča 
pri tem vedno vzporedni. Pri demontaži oz. 
odvijanju lahko neravnost premične plošče 
znaša največ 10 mm (2 obrata na vijak) po 
širini in 25 mm (5 obratov na vijak) po 
višini.

Glejte tudi točko 5 v poglavju “Zapiranje”.

Odprite paket tako, da premično ploščo 
pomaknete v desno.

Lamele oštevilčite pred demontažo 
paketa.

Če čistite samo z vodo (brez čistilnega 
sredstva), lamel ni treba odstranjevati.

Korak Št. vijaka Do dimenzije

1 1–2–3–4 1,05A

2 1–2 or 3–4 Demontaža

3

Oznaka

4

5

6

Odstranite
lamele

Opozorilo!
V paketu lamel se po drenaži lahko še 
vedno nahaja manjša količina preostale 
tekočine. Pri nekaterih vrstah izdelka in pri 
nekaterih vrstah namestitve boste morali 
upoštevati posebne zaščitne ukrepe (npr. 
montaža drenažne enote). Tako boste 
preprečili nevarnost telesnih poškodb in 
poškodb opreme.
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Ročno čiščenje odprtega prenosnika

Obloge, ki jih lahko odstranite z vodo in ščetko

Med čiščenjem lamel ni potrebno odstraniti iz prenosnika.

Odstranite obloge s pomočjo mehke 
ščetke in tekočo vodo.

Sperite z vodo pod tlakom.

Obloge, ki jih ni mogoče odstraniti z vodo in ščetko

Med čiščenjem morate lamele odstraniti iz prenosnika.

Zdrgnite s čistilnim sredstvom. Sperite z vodo.

Pozor!
Za čiščenje lamel iz nerjavečega jekla 
nikoli ne uporabljajte klorovodikove 
(solne) kisline. Za pripravo čistilne 
raztopine ne smete uporabljati vode, 
katere vsebnost Cl ionov znaša več
kot 330 ppm. Zelo pomembno je, da 
aluminijaste nosilce in opornike 
zaščitite pred kemikalijami.

Opomba!
Pazite, da med ročnim čiščenjem ne 
poškodujete tesnila.

1 2

1 2



Vzdrževanje Slovenščina

11slv

sl
v

Čistilna sredstva – obloge, skorja
Koncentracija maks. 4 %
Temperatura maks. 60 °C (140 °F)

Obloge – skorja Usedlina Čistilno sredstvo

Kalcijev karbonat Korozijski delci Dušikova kislina

Kalcijev sulfat Kovinski oksidi Žveplena kislina

Silikati Mulj Citronova kislina

Aluminijev oksid Fosforna kislina

Diatomeje in njihovi izločki 
različnih barv

Sredstva s kompleksno formulo 
(EDTA, NTA)
Natrijevi polifosfati

Čistilna sredstva – biološke obloge, mulj
Koncentracija maks. 4 %
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)

Biološke obloge – mulj Čistilno sredstvo

Bakterije Natrijev hidroksid

Trihine, lasnice Natrijev karbonat

Protozoa (praživali) Učinek čiščenja lahko precej povečate z dodatkom majhne količine 
hipoklorita, sredstev s kompleksno formulo in sredstev za čiščenje 
površin.

Čistilna sredstva – ostanki olja, asfalta, maščob

Usedlina Čistilno sredstvo

Ostanki olja,
asfalta in
maščob

Parafinska raztopina na bazi nafte (npr. kerozin).

Opomba!
Tesnila iz gume EPDM ob pristotnosti naštetih medijev nabreknejo. 
V stiku s temi sredstvi so lahko največ 30 minut.

Pozor!
Za čiščenje ne smete uporabljati 
naslednjih raztopin:
• ketonov (npr. acetona, metil etil 

ketona, metil izobutil ketona)
• estrov (npr. etilacetata, butilacetata)
• halogeniziranih ogljikovodikov (npr.  

kloroetena, ogljikovega tetraklorida, 
freonov)

• aromatov (npr. benzena, toluena).
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Montaža

Preverite, da so vse tesnilne površine 
čiste.

Z jekleno ščetko očistite navoje vijakov. 
Namažite navoje s tanko plastjo masti, npr. 
z mastjo Gleitmo 800 ali čim podobnim.

Namestite tesnila na lamele ali preverite, 
če so vsa tesnila v stiku z lamelami.

Namestite lamele tako, da je vzorec ribje 
kosti izmenično usmerjen navzgor in 
navzdol in da so tesnila obrnjena proti 
fiksni plošči.

Stisnite pakete in plošči. Privijanje vijakov 
poteka v dveh korakih, glej spodnje slike. 
Pazite, da sta fiksna in premična plošča 
vedno vzporedni.

Diagonalno in izmenično (po parih) 
privijajte vijake do mere 1,10A.

Diagonalno privijajte vijake, kot je 
prikazano na spodnji sliki.

1

2

3
Opomba!
Da tesnilo ni nameščeno pravilno, se vidi 
tako, da visi iz utora ali da leži povsem 
izven utora.

4

Korak Št. vijaka Do dimenzije

1 1 – 2 or 3 – 4 1,10A

2 1 – 2 – 3 – 4 A

5



Vzdrževanje Slovenščina

13slv

sl
v

Na koncu privijte še srednja vijaka ter 
zgornji in spodnji vijak.

Če ste lamele namestili pravilno, tvorijo 
robovi satast vzorec, glej spodnjo sliko.

Tlačni preizkus po koncu
vzdrževalnih del

Po vsaki odstranitvi ali zamenjavi lamel ali tesnil je 
zelo priporočljivo, da pred zagonom proizvodnje 
izvedete tlačni preizkus, ki pokaže morebitne 
netesnosti v notranjosti ali zunanjosti prenosnika. 
Preizkus izvedite tako, da izmenično preverite 
tesnost na eni strani medija, drugo pa pustite odprto 
proti atmosferi.

Tlačni preizkus naj poteka pri obratovalnem tlaku 
prenosnika in naj v nobenem primeru ne preseže 
vrednosti, navedene na tovarniški tablici.

Priporočeni čas preizkusa znaša 10 minut.

Upoštevajte, da je potrebno prenosnike, ki se 
uporabljajo za hlajenje, in prenosnike z 
nevodotopnimi mediji po hidrostatičnem tlačnem 
preizkusu posušiti.

Za nasvete o postopku tlačnega preizkusa se obrnite 
na prodajalca/zastopnika.

Opomba!
Dejanska mera ne sme biti nikoli manjša od 
mere A.

6
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Namestitev novih tesnil

V skladu z navodili na strani 8 demontirajte 
lamelni prenosnik toplote in odstranite 
lamelo s poškodovanim tesnilom.

Odstranite staro tesnilo.

Prepričajte se, da so vse tesnilne površine 
suhe, čiste in brez tujkov.

Namestite pritrdilno tesnilo na lamelo. 
Roglje tesnila potisnite pod rob lamele.

Nadaljujte z naslednjo lamelo z okvarjenim 
tesnilom.

V skladu z navodili na strani 12 montirajte 
lamelni prenosnik toplote.

Tesnila za lepljenje
Posebna navodila za lepljenje so priložena lepilu.1

2

3

4

Opomba!
Prepričajte se, da sta sosednja roglja v 
pravilnem položaju.

5

6




