
Lutowane p³ytowe wymienniki ciep³a
Instrukcja monta¿u i obs³ugi
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Wymiennik jednostopniowy

Wymienniki dwustopniowe

6. Kierunki przep³ywu

We wszystkich wymiennikach przep³yw jest 
przeciwpr¹dowy. Rysunki przedstawiaj¹ mo¿liwe 
warianty przep³ywu przeciwpr¹dowego.

7. Instalacja wymienników

Po³¹czenia

P³ytowe wymienniki lutowane powinny byæ tak 
zainstalowane, aby unikaæ wp³ywu drgañ. Drgania 

przep³ywu), L i M. Ponadto dostêpne s¹ na zamówienie 1. Wprowadzenie
p³yty A, posiadaj¹ce po³¹czenia króæców po przek¹tnej.

Instrukcja obs³ugi zosta³a przygotowana w celu Œrednica przy³¹czy gwintowanych DN 50.
zapewnienia bezpieczeñstwa i w³aœciwej obs³ugi Oznaczenia: CB 76-50H
wymienników podczas instalacji. Obowi¹zuje ona dla CB 76-50E
nastêpuj¹cych typów wymienników: CB 76, CB 77, CB CB 76-50A
51, CB 52, CB 26, CB 27, CB 14, CB 200 i CB 300. CB 76-50L
Instrukcja dotyczy wymienników stosowanych w CB 76-50M
ciep³ownictwie.

CB 77

Jest to trzeci pod wzglêdem wielkoœci lutowany 
2. Wymiennik CB

wymiennik ciep³a. Posiada on króæce dostosowane do 
parametrów stosowanych w ciep³ownictwie tzn. Wymiennik CB firmy Alfa Laval jest oryginalnym 
wiêksze œrednice króæców po stronie instalacyjnej. lutowanym wymiennikiem ciep³a. Lutowany wymiennik 
Œrednica przy³¹czy gwintowanych po stronie sieciowej ciep³a jest odmian¹ tradycyjnego p³ytowego 
DN50. Œrednica przy³¹czy gwintowanych po stronie wymiennika ciep³a. Podobnie jak p³ytowy wymiennik 
instalacyjnej DN 65.ciep³a, CB jest zbudowany z pofa³dowanych 
Oznaczenia: CB 77-50Hkwasoodpornych p³yt, bez stosowania uszczelek, œrub i 

CB 77-50Lramy. Lutowany wymiennik ciep³a sk³ada siê z 
CB 77-50Mkwasoodpornych stalowych p³yt i dwóch koñcowych p³yt 

³¹czonych poprzez lutowanie w piecu pró¿niowym. CB 51
Konstrukcja wymienników typu CB jest bardziej zwarta 

Wymiennik posiada tylko jeden typ p³yt tj. Hni¿ wymienników p³ytowych skrêcanych.
Oznaczenie: CB 51-50H

CB 523. Zasada dzia³ania
Wymiennik posiada kilka typów p³yt oraz

Powierzchnia grzewcza sk³ada siê z pakietu cienkich wiêksze œrednice króæców po stronie instalacyjnej.
p ro f i lowanych meta lowych p ³y t  u ³o¿onych Oznaczenie: CB 52-50H
przeciwstawnie. Kana³y s¹ utworzone miêdzy p³ytami , a CB 52-50L
w naro¿nikach p³yt s¹ uformowane otwory w taki CB 52-50M
sposób, ¿e dwa media przep³ywaj¹ ró¿nymi kana³ami, 

CB 26zawsze w przeciwpr¹dzie. Media s¹ izolowane w 
wymienniku przez lutowanie brzegów ka¿dej p³yty. Wymiennik jest dostêpny z trzema ró¿nymi rodzajami 
Punkty kontaktu p³yt równie¿ s¹ ³¹czone lutem. p³yt tj. 

H - wysoka burzliwoœæ przep³ywu
M - œrednia burzliwoœæ przep³ywu4. Standard projektowy
L  - niska burzliwoœæ przep³ywu

Pakiet p³yt jest zamkniêty p³ytami zewnêtrznymi. Króæce Œrednica króæców: DN 25
s¹ umiejscowione na jednej z zewnêtrznych p³yt. Kana³ Oznaczenie: CB 26-50H
p³yt jest profilowany w celu polepszenia efektywnoœci CB 26-50L
przenikania ciep³a i ich usztywnienia. CB 26-50M

CB 27
5. Typy lutowanych wymienników ciep³a

Wymiennik jest dostêpny z trzema ró¿nymi rodzajami 
Oznaczenia: CB 76 - 50 H p³yt tj. 

H - wysoka burzliwoœæ przep³ywuCB - lutowany p³ytowy wymiennik ciep³a
M - œrednia burzliwoœæ przep³ywu76 -  wielkoœæ
L - niska burzliwoœæ przep³ywu

50 -  liczba p³yt
Posiada wiêksze œrednice króæców po stronie 

 H -  rodzaj p³yt (opcjonalnie) instalacyjnej.
Oznaczenie: CB 27-50HCB 300

CB 27-50LJest to najwiêkszy lutowany wymiennik ciep³a. Posiada 
CB 27-50Mon króæce dostosowane do parametrów stosowanych w 

ciep³ownictwie tzn. wiêksze œrednice króæców po stronie CB 14
instalacyjnej. Œrednica przy³¹czy ko³nierzowych po Wymiennik posiada tylko jeden rodzaj p³yt tj. - H
stronie instalacyjnej DN100, po stronie sieciowej DN 65. Standardowo dostêpne s¹ dwa podtypy tj. z liczb¹ 14 

p³yt i 20 p³yt. CB 200
Œrednica króæców: DN 20Jest to drugi pod wzglêdem wielkoœci lutowany 
Oznaczenie: CB 14 - 20Hwymiennik ciep³a. Œrednica przy³¹czy ko³nierzowych 

DN80.

CB 76

Jest to trzeci pod wzglêdem wielkoœci lutowany 
wymiennik ciep³a o mocy do 1MW. Mo¿e byæ 
wyposa¿ony w cztery rodzaje p³yt: H (wiêksza 
burzliwoœæ przep³ywu), E (mniejsza burzliwoœæ 

Typ Liczba A Waga netto
wymiennika p³yt mm kg

CB 14 n   8+n x 2.35 0.7+n x 0.06

CB 26 n   9+n x 2.40 1.2+n x 0.13

CB 51 n 10+n x 2.40 1.9+n x 0.23

CB 76 n 10+n x 2.85 7.0+nx0.44

CB 27 n   9+n x 2.40 1.2+n x 0.13

CB 52 n 10+n x 2.40 1.9+n x 0.23

CB 77 n 10+n x 2.85 7.0+n x 0.44

Wymiary B - E

Typ wymiennika B C D E

CB 14 78 208 42 127

CB 26 112 310 50 250

CB 51 112 526 50 466

CB 76 191 618 92 519

CB 27 112 310 50 466

CB 52 112 526 50 466

CB 77 119 618 92 519
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We wszystkich wymiennikach przep³yw jest 
przeciwpr¹dowy. Rysunki przedstawiaj¹ mo¿liwe 
warianty przep³ywu przeciwpr¹dowego.

7. Instalacja wymienników

Po³¹czenia

P³ytowe wymienniki lutowane powinny byæ tak 
zainstalowane, aby unikaæ wp³ywu drgañ. Drgania 

przep³ywu), L i M. Ponadto dostêpne s¹ na zamówienie 1. Wprowadzenie
p³yty A, posiadaj¹ce po³¹czenia króæców po przek¹tnej.
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2. Wymiennik CB
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Wymiennik posiada tylko jeden typ p³yt tj. Hni¿ wymienników p³ytowych skrêcanych.
Oznaczenie: CB 51-50H

CB 523. Zasada dzia³ania
Wymiennik posiada kilka typów p³yt oraz

Powierzchnia grzewcza sk³ada siê z pakietu cienkich wiêksze œrednice króæców po stronie instalacyjnej.
p ro f i lowanych meta lowych p ³y t  u ³o¿onych Oznaczenie: CB 52-50H
przeciwstawnie. Kana³y s¹ utworzone miêdzy p³ytami , a CB 52-50L
w naro¿nikach p³yt s¹ uformowane otwory w taki CB 52-50M
sposób, ¿e dwa media przep³ywaj¹ ró¿nymi kana³ami, 
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H - wysoka burzliwoœæ przep³ywu
M - œrednia burzliwoœæ przep³ywu4. Standard projektowy
L  - niska burzliwoœæ przep³ywu

Pakiet p³yt jest zamkniêty p³ytami zewnêtrznymi. Króæce Œrednica króæców: DN 25
s¹ umiejscowione na jednej z zewnêtrznych p³yt. Kana³ Oznaczenie: CB 26-50H
p³yt jest profilowany w celu polepszenia efektywnoœci CB 26-50L
przenikania ciep³a i ich usztywnienia. CB 26-50M

CB 27
5. Typy lutowanych wymienników ciep³a

Wymiennik jest dostêpny z trzema ró¿nymi rodzajami 
Oznaczenia: CB 76 - 50 H p³yt tj. 

H - wysoka burzliwoœæ przep³ywuCB - lutowany p³ytowy wymiennik ciep³a
M - œrednia burzliwoœæ przep³ywu76 -  wielkoœæ
L - niska burzliwoœæ przep³ywu

50 -  liczba p³yt
Posiada wiêksze œrednice króæców po stronie 

 H -  rodzaj p³yt (opcjonalnie) instalacyjnej.
Oznaczenie: CB 27-50HCB 300

CB 27-50LJest to najwiêkszy lutowany wymiennik ciep³a. Posiada 
CB 27-50Mon króæce dostosowane do parametrów stosowanych w 

ciep³ownictwie tzn. wiêksze œrednice króæców po stronie CB 14
instalacyjnej. Œrednica przy³¹czy ko³nierzowych po Wymiennik posiada tylko jeden rodzaj p³yt tj. - H
stronie instalacyjnej DN100, po stronie sieciowej DN 65. Standardowo dostêpne s¹ dwa podtypy tj. z liczb¹ 14 

p³yt i 20 p³yt. CB 200
Œrednica króæców: DN 20Jest to drugi pod wzglêdem wielkoœci lutowany 
Oznaczenie: CB 14 - 20Hwymiennik ciep³a. Œrednica przy³¹czy ko³nierzowych 

DN80.

CB 76

Jest to trzeci pod wzglêdem wielkoœci lutowany 
wymiennik ciep³a o mocy do 1MW. Mo¿e byæ 
wyposa¿ony w cztery rodzaje p³yt: H (wiêksza 
burzliwoœæ przep³ywu), E (mniejsza burzliwoœæ 

Typ Liczba A Waga netto
wymiennika p³yt mm kg

CB 14 n   8+n x 2.35 0.7+n x 0.06

CB 26 n   9+n x 2.40 1.2+n x 0.13

CB 51 n 10+n x 2.40 1.9+n x 0.23

CB 76 n 10+n x 2.85 7.0+nx0.44

CB 27 n   9+n x 2.40 1.2+n x 0.13

CB 52 n 10+n x 2.40 1.9+n x 0.23

CB 77 n 10+n x 2.85 7.0+n x 0.44

Wymiary B - E

Typ wymiennika B C D E

CB 14 78 208 42 127

CB 26 112 310 50 250

CB 51 112 526 50 466

CB 76 191 618 92 519

CB 27 112 310 50 466

CB 52 112 526 50 466

CB 77 119 618 92 519
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powstaj¹ce na rurach s¹ do unikniêcia jeœli stosuje siê 
giêtkie przewody lub kompensatory. Zaleca siê 
zastosowanie wy¿arzonej podk³adki miedziowej przy 
po³¹czeniach z³¹cznych. Mo¿na ³¹czyæ wymienniki 
bezpoœrednio z rurami bez stosowania œrubunków. 

Rury

Rury powinny byæ tak zamocowane, ¿eby unikaæ 
naprê¿eñ pomiêdzy rur¹ a wymiennikiem

Wymienniki CB

CB 14, CB 26 i CB 27 (mniej ni¿ 30 p³yt) mog¹ byæ 
zamontowane bezpoœrednio na rurach. CB 51, CB 52, 
CB 76 i CB 77 powinny byæ montowane w sposób 
pokazany obok na rysunku. Dla prawid³owych 
warunków pracy CB nale¿y montowaæ pionowo i 
horyzontalnie.

Lutowanie i spawanie 8. Regulacja
Materia³em lutu w CB jest miedŸ, której punkt topienia 

P³ytowe wymienniki ciep³a s¹ najbardziej sprawnymi 
nie mo¿e byæ przekraczany. Zaleca siê stosowanie 

wymiennikami na rynku. Wysoka efektywnoœæ 
zwil¿onych rêczników wokó³ po³¹czeñ i pakietu p³yt, w 

przenikania ciep³a daje ma³e wymiary wymiennika. 
celu zmniejszenia iloœci przep³ywu ciep³a podczas 

Ca³kowite wymiary systemu ( pomp, po³¹czeñ, 
spawania lub lutowania króæców lub rur.

zaworów i regulacji) s¹ niewielkie. Z uwagi na wysok¹ 
Lutowanie sprawnoœæ wymiennika ciep³a czas reakcji jest bardzo 

krótki. dobór zaworów i wyposa¿enia powinien Materia³ wype³niaj¹cy: 30 - 50% stopu srebra
uwzglêdniaæ parametry wymiennika.Materia³ zmiêkczaj¹cy: (Zn-) roztwór chlorku dla 
Generaln¹ zasad¹ jest, ¿e zawory powinny byæ lutowania srebrem
dobierane z jak najkrótszym czasem zadzia³ania. 

Proces lutowania Czujnik temperatury nale¿y umiejscawiaæ jak najbli¿ej 
1. Oczyœciæ lutowane powierzchnie po obydwu wylotu; najlepiej wewn¹trz króæca wymiennika. Daje to 

stronach miedzianej rury i po³¹czeñ wymiennika szybsz¹ regulacjê przy poborze ma³ych obci¹¿eñ. Jeœli 
jest to mo¿liwe nale¿y stosowaæ regulacjê PI z - usun¹æ smary za pomoc¹ rozpuszczalników 
logarytmiczn¹ charakterystyk¹ odpowiedzi. Jest to odt³uszczaj¹cych 
szczególnie zalecane przy wêz³ach na parê.- wypolerowaæ powierzchniê w celu usuniêcia 
Naprê¿enia spowodowane przez wysok¹ temperaturê tlenków.
i pulsacjê ciœnieñ zwiêkszaj¹ mo¿liwoœæ uszkodzeñ, 2. Aby usun¹æ i zapobiec utlenianiu, wyszczotkowaæ 
dlatego nie nale¿y stosowaæ zaworów typu zamknij-powierzchniê.
otwórz (on-off).

3. Wstawiæ miedzian¹ rurê w po³¹czenie.

4. Ogrzaæ lutowan¹ powierzchniê do temperatury 
0 9. Daneoko³o  600 - 700 C.

P³yty lutowanego wymiennika ciep³a CB s¹ wykonane 5. Trzymaæ rurê w jednej pozycji i dodawaæ materia³ 
ze stali kwasoodpornej AISI 316. MiedŸ jest tu wype³niaj¹cy.
materia³em lutuj¹cym. CB mo¿e byæ stosowany do 

Spawanie
takich mediów jak: woda, glikol lub oleje. Nie jest 

Tylko CB 76 i CB 77 mog¹ byæ spawane. jednak odpowiedni dla wody z du¿¹ zawartoœci¹ 
1. Przygotowaæ brzegi rury do spawania. chloru.

2. Umiejscowiæ rurê w prawid³owej pozycji.

3. Spoiny wykonywaæ metod¹ TIG lub MIG. 10. Zanieczyszczenia 

Uwaga! Nale¿y unikaæ du¿ych cz¹steczek w mediach. Kana³y 
mog¹ zarastaæ i powodowaæ zmianê oporów Chroniæ pakiet przed nadmiernym ogrzewaniem.
przep³ywu.W przypadku granicznym du¿y przep³yw w 

Max. dopuszczalne obci¹¿enie króæców. powsta³ych przewê¿eniach mo¿e spowodowaæ efekt 
ha³asu. Wtedy nale¿y zatrzymaæ system i wyczyœciæ 
wymiennik. Osady zanieczyszczaj¹ce usuwa siê 
poprzez chemiczne czyszczenie. W zale¿noœci od 
rodzaju zanieczyszczeñ mog¹ byæ stosowane ró¿ne 
chemikalia.

 

Typ T F Mb Mv
wymiennika (kN) (kN) (Nm) (Nm)

CB 14 15 8 (-6) 37 170

CB 26 3/4 “ 25 8 (-6) 61 170

CB 26, CB 50 1” 25 9.6 (-7) 61 385

1 “ internal 25 23 (-18) 61 764

CB 76 111 27 (-21) 740 1007

11. Metodyka czyszczenia 12. Zalecenia:

1. Odwodniæ CB. Poni¿sze zalecenia wynikaj¹ z badañ przeprowadzo-
nych w naszym laboratorium w ci¹gu ostatnich 10 lat.2. Przep³ukaæ bie¿¹c¹ wod¹.
Zaleca siê czyœciæ nastêpuj¹cymi czynnikami:3. Ponownie odwodniæ CB.
1. Roztworem kwasu fosforowego z dodatkiem 4. Nape³niæ jeszcze raz wod¹.

odpowiedniego inhibitora. Roztwór ten wystêpuje 5. Dodaæ œrodek czyszcz¹cy o stê¿eniu zale¿nym 
pod nazw¹ handlow¹ Alfa Phos.od rodzaju zanieczyszczenia.

2. Roztworem firmy Henzkel pod nazw¹ P3 T-288, 6. Jeœli to mo¿liwe, zastosowaæ rozwi¹zanie 
który nie uszkadza materia³u lutowanego przy czyszczenia cyrkulacyjnego.
wy¿szych temperaturach.

7. Odprowadziæ czynnik czyszcz¹cy.
3. Roztworem kwasu azotowego (roztwór 1%)  wraz 

8. Dodaæ i cyrkulowaæ czynnik pasywuj¹cy aby z inhibitorem P3-Stabicip NA (0.3%) o tempera-
zapobiec korozji na powierzchniach p³yt. oturze 70 C.

9. Przep³ukaæ bie¿¹c¹ wod¹. 4. Roztworem kwasu cytrynowego z dodatkiem 
inhibitora. Uwaga!

Nie nale¿y u¿ywaæ cieczy powoduj¹cych korozjê 
miedzi i kwasoodpornej stali.

Jest bardzo wa¿ne, aby wymiennika nie pozostawiaæ 
po czyszczeniu bez kontroli.
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uwzglêdniaæ parametry wymiennika.Materia³ zmiêkczaj¹cy: (Zn-) roztwór chlorku dla 
Generaln¹ zasad¹ jest, ¿e zawory powinny byæ lutowania srebrem
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logarytmiczn¹ charakterystyk¹ odpowiedzi. Jest to odt³uszczaj¹cych 
szczególnie zalecane przy wêz³ach na parê.- wypolerowaæ powierzchniê w celu usuniêcia 
Naprê¿enia spowodowane przez wysok¹ temperaturê tlenków.
i pulsacjê ciœnieñ zwiêkszaj¹ mo¿liwoœæ uszkodzeñ, 2. Aby usun¹æ i zapobiec utlenianiu, wyszczotkowaæ 
dlatego nie nale¿y stosowaæ zaworów typu zamknij-powierzchniê.
otwórz (on-off).

3. Wstawiæ miedzian¹ rurê w po³¹czenie.

4. Ogrzaæ lutowan¹ powierzchniê do temperatury 
0 9. Daneoko³o  600 - 700 C.

P³yty lutowanego wymiennika ciep³a CB s¹ wykonane 5. Trzymaæ rurê w jednej pozycji i dodawaæ materia³ 
ze stali kwasoodpornej AISI 316. MiedŸ jest tu wype³niaj¹cy.
materia³em lutuj¹cym. CB mo¿e byæ stosowany do 

Spawanie
takich mediów jak: woda, glikol lub oleje. Nie jest 

Tylko CB 76 i CB 77 mog¹ byæ spawane. jednak odpowiedni dla wody z du¿¹ zawartoœci¹ 
1. Przygotowaæ brzegi rury do spawania. chloru.

2. Umiejscowiæ rurê w prawid³owej pozycji.

3. Spoiny wykonywaæ metod¹ TIG lub MIG. 10. Zanieczyszczenia 

Uwaga! Nale¿y unikaæ du¿ych cz¹steczek w mediach. Kana³y 
mog¹ zarastaæ i powodowaæ zmianê oporów Chroniæ pakiet przed nadmiernym ogrzewaniem.
przep³ywu.W przypadku granicznym du¿y przep³yw w 

Max. dopuszczalne obci¹¿enie króæców. powsta³ych przewê¿eniach mo¿e spowodowaæ efekt 
ha³asu. Wtedy nale¿y zatrzymaæ system i wyczyœciæ 
wymiennik. Osady zanieczyszczaj¹ce usuwa siê 
poprzez chemiczne czyszczenie. W zale¿noœci od 
rodzaju zanieczyszczeñ mog¹ byæ stosowane ró¿ne 
chemikalia.

 

Typ T F Mb Mv
wymiennika (kN) (kN) (Nm) (Nm)

CB 14 15 8 (-6) 37 170

CB 26 3/4 “ 25 8 (-6) 61 170

CB 26, CB 50 1” 25 9.6 (-7) 61 385

1 “ internal 25 23 (-18) 61 764

CB 76 111 27 (-21) 740 1007

11. Metodyka czyszczenia 12. Zalecenia:

1. Odwodniæ CB. Poni¿sze zalecenia wynikaj¹ z badañ przeprowadzo-
nych w naszym laboratorium w ci¹gu ostatnich 10 lat.2. Przep³ukaæ bie¿¹c¹ wod¹.
Zaleca siê czyœciæ nastêpuj¹cymi czynnikami:3. Ponownie odwodniæ CB.
1. Roztworem kwasu fosforowego z dodatkiem 4. Nape³niæ jeszcze raz wod¹.

odpowiedniego inhibitora. Roztwór ten wystêpuje 5. Dodaæ œrodek czyszcz¹cy o stê¿eniu zale¿nym 
pod nazw¹ handlow¹ Alfa Phos.od rodzaju zanieczyszczenia.

2. Roztworem firmy Henzkel pod nazw¹ P3 T-288, 6. Jeœli to mo¿liwe, zastosowaæ rozwi¹zanie 
który nie uszkadza materia³u lutowanego przy czyszczenia cyrkulacyjnego.
wy¿szych temperaturach.

7. Odprowadziæ czynnik czyszcz¹cy.
3. Roztworem kwasu azotowego (roztwór 1%)  wraz 

8. Dodaæ i cyrkulowaæ czynnik pasywuj¹cy aby z inhibitorem P3-Stabicip NA (0.3%) o tempera-
zapobiec korozji na powierzchniach p³yt. oturze 70 C.

9. Przep³ukaæ bie¿¹c¹ wod¹. 4. Roztworem kwasu cytrynowego z dodatkiem 
inhibitora. Uwaga!

Nie nale¿y u¿ywaæ cieczy powoduj¹cych korozjê 
miedzi i kwasoodpornej stali.

Jest bardzo wa¿ne, aby wymiennika nie pozostawiaæ 
po czyszczeniu bez kontroli.
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OGRANICZENIA STOSOWANIA CHŁODNIC 
PŁYTOWYCH PRODUKCJI  ALFA LAVAL  

Możliwe stosowane ciecze: roztwory glikolu, ciecze hydrauliczne, woda, oleje 
 
Zanieczyszczenia: 
Zawiesina:  < 10 mg/l 
Wielkość cząstek:  < 0,6 mm (sferyczne) 
Uwaga ! Linowe cząstki mogą być przyczyną nagłego wzrostu spadku ciśnienia 
 
Korozja: 
Rekomendowane parametry wody 
  

LP Parametry Zawartość jonów 

1 pH *), **)  < 7,0 – 10,0 > 

2 SO4
2- 

 < 100 ppm 

3 HCO3
-
 / SO4

2- 
 > 1 

4 NH3
 

 < 10 ppm 

5 CO
 

 < 10 ppm 

6 W/w jony nie są agresywne w przypadku typowych 

zawartości fosforanów, potasu, sody, magnezu, żelaza, 

azotanów i azotynów 

  
*) max. zawartość chlorków podano w oddzielnej tabeli 
**) przykładowe wartości  chlorków: 
pH=7 1000 mg/l przy 25°C  pH=8 2000 mg/l przy 25°C 
  300 mg/l przy 50°C   500 mg/l przy 50°C 
  100 mg/l przy 80°C   200 mg/l przy 80°C 
 
Dodatkowe ograniczenia: 
 
Przy zastosowaniu wody wodociągowej, zawierającej tlen podajemy dodatkowo jej parametry. 
 

LP Parametry Zawartość 

1 pH  < 7,5 – 9,0 > 

2 SO4
2- 

 < 0,1 g/l 

3 HCO3
-
 / SO4

2- 
 < 1,5 

4 HCO3
- 

 < 0,06 g/l – 0,3 g/l > 

5 (Ca+Mg)/ HCO3
- 

 > 0,5 

6 Woda nie powinna być wyjątkowo agresywna (duża 

zawartość dwutlenku węgla ***) 

 
***) Z uwagi na następującą zależność węglanów w wodzie : 
 Ca(HCO3)2  → CaCO3  (s)  +  H2O  +  CO2, 
Wtedy, gdy jest podgrzewana, CO2 jest uwalniany, chlorek wapniowy może powodować tworzenie się osadu. 
CO2, jeśli jest uwalniany może być agresywny w stosunku do metali i być przyczyną korozji.  
 
W przydatku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Alfa Laval Lund. W 
Polsce prosimy o kontakt z Działem Cieczy Przemysłowych, tel. +48 42 642 66 00. 
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Performance limits (Crevice corrosion) of Alloy 316 in water containing chlorides
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