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Türkiye ısı sektörüne plakalı ısı eşanjör ithalatı ile giren Ekin Endüstriyel, müşteri odaklı vizyonu ve dinamizmi ile tanındı, birbiri ardınca yeni 
açılımlar gerçekleştirdi. Bunun en önemli adımlarından biri, üretici kimliğini almasıdır.

“Neden Türkiye’nin küresel rekabet gücüne sahip ürün ve teknoloji geliştirme gücü olmasın ki?” düşüncesi ile yola çıkan Ekin Endüstriyel, 
“Made in Turkey” vurgusunu temsil eden MIT markası ile plakalı ısı eşanjörü üretimine başladı. Yurtiçinde “yerli malı”nın algısını değiştirmek, 
“kalite” felsefesi ile bütünleşik hale getirmek için, öncelikle ISO Kalite Yönetim Sistemi prosedürlerini yerine getirdi, CE gibi ürün güvenirliği 
ve kalitesini belgelendirme sürecini tamamladı, GOST gibi ülke dışında da talep edilen standartları karşıladığını kanıtladı.

MIT Plakalı Isı Eşanjörleri, artık yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da mühendislik çözümleri içinde yer alıyor, artan bayileri ile etkinliğini 
güçlendiriyor.

Ekin Endüstriyel, MIT Plakalı Isı Eşanjörleri yatırımı ile taşıdığı üretici kimliğini mühendislik vizyonu ile bir araya getirerek sektöre bütünleşik 
çözümler sunmayı amaçlıyor. Bunun için gerek plakalı ısı eşanjörlerinin yanı sıra bir sistem oluşturacak diğer komponentlerin üretimine, 
gerekse iş geliştirme, satış, satış sonrası hizmet gruplarında yer alan uzman mühendis kadrolarının geliştirilmesine odaklanıyor.

Bu sürece yön veren etmenler; şüphesiz ki müşteri talepleri, beklentileridir. Ekin Endüstriyel, modern yapıların, tesislerin, yüksek teknolojileri 
gereksinen projelerin çözüm ortağı olmak ve müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılamak için çalışıyor.

Plakalı ısı eşanjörlerinden akümülasyon tanklarına, boylerlere, tesisat malzemelerine uzanan geniş ürün yelpazesi ve hizmet grubuyla Ekin 
Endüstriyel bir ihtisas kuruluşu olarak, Türkiye ve yurt dışı mekanik tesisat sektörlerinde rekabetçi avantajlar sunuyor.
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MIT Plakalı Eşanjör Bağlantı Şeması

ISITMA DEVRESİNDE

M1: Isıtıcı Akışkan Girişi 
M2: Isıtıcı Akışkan Çıkışı
M3: Isınacak Akışkan Girişi
M4: Isınacak Akışkan Çıkışı

SOĞUTMA DEVRESİNDE

M1: Soğuyacak Akışkan Girişi 
M2: Soğuyacak Akışkan Çıkışı
M3: Soğutacak Akışkan Girişi
M4: Soğutacak Akışkan Çıkışı

Standart Eşanjörlerde Multipass Eşanjörlerde
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1. KONSTRÜKSİYON VE FONKSİYON

1.1 Konstrüksiyon 
Plakalı eşanjör, Şekil 1-1’de görüldüğü gibi ön gövde elamanı (1), üst alt taşıyıcı çubuk (2-7) ile gövdete 
bağlanarak sabitleştirilip bazı durumlarda son destek elemanı (3) ile bağlanmasından meydana 
getirilmiştir.

Ön ve arka gövdeler arasında hesaplanma suretiyle bulunmuş contalı plakalar konmuştur.
Plakalar gövdeye monte edilmiştir. Her iki plakadan biri 180 ° döndürülerek monte edilmiştir.
Plaka demeti belirli sayıda saplamarla sıkıştırılmıştır.

1.2  Fonksiyon
Akışkan her iki plakadan birinden ters akıma çevrim yaprak akış gerçekleştirilir. (Şekil 1-2)
Plaka kompozisyonu ihtiyaca göre tek veya çok geçişli olarak adapte  edilmiştir.
Şekil 1-2’de temel akış diyagramı görülmektedir.
Plaka ve contaların monte edilmesinden oluşan plaka paketi sıkıştırıldığında akışkan ile atmosfer 
arasında verimli bir sızdırmazlık sağlar.
Şekil 1-3’te plaka paketinden kesit görülmektedir.
Giriş ağzı ve geçiş alanlarında çift contalama sistemi ile akışkanların birbirinde karışması engellenmiştir. 

(Şekil 1-4)

Şekil 1-1

Şekil 1-2

Şekil 1-3

Şekil 1-4
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2. MONTAJ TALİMATI

2.1 Kaldırma Talimatı

Kaldırma Delikleri Kullanarak Kaldırma

Şekil 2-1 Şekil 2-2

Şekil 2-3

Şekil 2-4
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Kaldırma Delikleri Kullanmadan Kaldırma

Şekil 2-5

2.2 Gerekli Alan
Plakalı eşanjör , montaj ve gerekebilecek incelemeler için aşağıdaki konulara dikkat edilerek yerleştiril-
melidir. 

Gövde Kaplaması
Eşanjör üzerindeki kaplama ve izalasyon tabakası bağlanılar sökülmeden çıkarılabilecek halde uygulan-
malıdır.Üniteden çıkan bağlantı hatlarına ait izalasyon manometre, termometre vs diğer cihazlar 100 
mm uzaklıktan sonra bağlantılanmalıdır. Kalın izalasyonda bu uzaklık daha da artırılabilir. 

Sökme ve Montaj
Plakaların üst taşıyıcı çubuktan kolayca çıkarılabilmesi , inceleme ve eşanjörün plaka demetinin sıkılabil-
mesi için yeterli alan bırakılmalıdır.
(*)Aralığının duvara veya başka bir nesneye uzaklιgι, sökme, inceleme, izolasyon  ceketi veya muhafaza-
nın sökülebilmesi gibi işlemlere uygun olmalıdır.  (şekil 2-6). 

Drenaj
ideal drenaj eşanjöre en yakın yerleştirilendir. Drain atιk su bağlι ise kirlenmeye neden olabilir. Akıntı 
doğrudan tahliye edilemiyorsa eşanjör ϋnitesi altιna damlalιk konabilir. Gerekli ise seviye kontrollϋ 
tahliye dizayn  sistemi  yapιlabilir.
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2.3 Boru Bağlantıları
Plakalı eşanjör,bağlantı ağızlarında belirtilen etiketlere göre monte edilmelidir.
Akışkan girişlerine filtre uygulanması termometre manometre gibi cihazlar, eşanjör veriminin takibi 
için faydalıdır. Eşanjör bağlantılarının yapılması sırasındaki kaynak işlemlerinde plaka ve contaların zarar 
görmesi önlenmelidir. 

2.4 Boru Bağlantıları Yapılması
Bağlantı ağızlarının arka gövdede olması halinde (follower) boru ve dirsekler (1) ve (2) (Şekil 2-7) gö-
rüldüğü gibi üst taşıyıcı çubuk boyunca sistemi temizleme ve inceleme için sökülmesine uygun olarak 
monte edilmelidir. (Şekil 2.8) Plaka demetinin yeniden sıkıştırılması için arka gövdenin (3) hareketli 
olması gerekir. Bu amaçla genleşme parçaları uygulanabilir. Boru hatları uygun askılar ile desteklenip 
plakalı eşanjöre ağırlık gelmesi önlenmelidir. Boru hattı ve malzemeleri CIP (yerinde temizleme) sistemi 
için sökmeden temizlemeye uygun olarak seçilmelidir.

Şekil 2-7 Şekil 2-8

Şekil 2-6
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2.5 Basınç Zorlamaları
Piston dili ve dozaj pompaları titreşime ve basınç zorlamalarına sebep olmamalıdır. Bu tip etkenler 
eşanjör plakalarında metal yorulmalarına ve hasara sebep olabilir. 

2.6 Kabul Edilebilir Basınç
Plakalı eşanjör çalışma ve test basınçları ön çerçeveye konumlandırılan etikette gösterilmektedir. 

2.7 Yüksek Basınç Koruyucu
Sistemde eşanjör etiketinde gösterilen değerden fazla basınç olması halinde 2-9’da gösterildiği şekilde 
basınç koruyucu uygulanmaldır. Bu gereksinim pompların ilk devreye alınmasında genleşme veya 
vanaları yön değiştirmesi sırasında ortaya çıkar.

2.8 Basınç Şokları
Plakalı ısı eşanjörleri ani basınç ; veya ani basınç dalgası şoklarına çok duyarlıdır. Bu sorun , pompaların 
ilk devreye alınması veya akış yön değiştirme gibi hallerde oluşur. Bu durumda hava ile kumandalı 
vanaların debi ayarının ,elektirik kontrolü tahrikle uygulanması ve sistemde vana kapalı pozisyonda ike 
otomatik pompanın çalıştırılması tavsiye edilir. 

2.9 Eşanjörün Kaplanması
Aşağıdaki hallerde plaka demeti muhafa altına alınmalıdır.
- Çok düşük ve çok yüksek sıcaklıklarda dışarı ısı kaybının  önlenmesi için,
- Korozif akışkanların kullanılması halinde,
- Çalışma sıcaklığının kaynamaya yol açması halinde,
- Yetkililerin talep etmesi halinde,
- MIT , tüm eşanjör tipleri için dış kaplama sağlamaktadır.

2.10 İzolasyon
Isı izolasyonu istenmesi halinde, 
izolasyon ceketi uygulanabilir. Bu 
ceket , ısı eşanjörüne tamamen 
giydirilir. Borru hatları sökülmeden 
çıkarılacak şekilde yerleştirilebilir.
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3. DEVREYE ALMA ve İŞLETME

3.1 Sıkma Cıvatalarının Kontrolü
İlk çalıştırmadan önce belirtilen sıkma ölçüsünü kontrol ediniz. Eşanjör tanıtım etiketi üzerinde doğru 
sıkma ölçüsü belirtilmiştir. 

3.2 İlk Çalışma 
Basınç ve sıcaklıktaki ani değişimlerden kaçınılmalıdır. Plaka ve contalara verilecek hasar sızıntıya sebep 
olabilir. Pompalar kapalı vanalara karşı çalıştırılmalı, ayar vanaları yavaş yavaş açılmalıdır.
Buhar uygulamalarında sisteme buhar en sonra verilmelidir. Bu uygulama her tirp plakalı ısı eşanjörü-
nün ilk çalıştırılmasında dikkate alınmalıdır. Çalıştırma sırasında basınç artışına karşı ilk devreye alma 
önlemleri alınmalıdır. 

3.3 Yeni EPDM Contalar ile Devreye Alma
Yeni EPDM conta ile plakaların devreye alınmasında sıcaklığın yavaşça artırılması daha verimli olacaktır. 
Max 25 °C/saat sıcaklık artışı önerilir.

3.4 Durdurma ve Tekrar Devreye Alma
Devreden çıkarma ve tekrar işletmeye alma sırasında aşağıdaki haller dikkate alınmalıdır.
Basınç düşümleri ve artışları dakikada 10 bardan fazla olmamalıdır.
Sıcaklık düşümleri ve artışları dakıkada 10 °C’den  fazla olmamalıdır. 

3.5 Devreye Almada Sızıntı
İlk devreye almada plaka ve contalar dizayn edildikleri çalışma sıcaklıklarına varıncaya kadar küçük 
sızıntılar olabilir. 

3.6 Hava Alma
Sistem normal çalışma sıcaklığı ve basıncına ulaşınca içinde oluşan hava alınmalıdır.
Plakalı eşanjör içindeki havanın akışkanla dışarı atılması yeterlidir.
Eşanjör içinde kalan hava , ısı geçirimini azaltır. Basınç düşüşlerini artırır. Ayrıca korozyon riskinin 
azalmasına neden olur.

3.7 Çalıştırma 
Çalışma sırasında ısı ve basınç düşümleri sürekli olarak kontrol edilmelidir. Artan basınç düşümü ve 
sıcaklık değişimleri plakaların tıkandığının göstergesidir. Bu durumda plakalı ısı eşanjörlerinin temizlen-
mesi gerekmektedir.
Çalıştırma sırasındaki basınç artışına karşı ilk devreye almada gerekli önlemler alınmalıdır. 

3.8 Hızlı Soğutma 
Sistemin hızlı soğutulmasından kaçınılmalıdır. Soğutma ile basınç beraber düşürülmelidir. (ref:3,4 
paragraf )
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3.9 PHE İçindeki Tortulaşma 
Tortu kaplaması (kireçtaşı,kirlenme vb) ısı transferini azaltıp basınç düşümünü artıracaktır. Basınç altında 
soğumada akışkan , çekiç etkisi yaparak sızıntıya sebep olabilir. Bu sırada kum,kaynak çapakları ve 
benzer parçalar hareket ederek conta yüzeylerine hasar verebilir. 

3.10 Uzun Süreli Devreden Çıkarılması
Şayet plakalı ısı eşanjörü uzun süre çalıştırılmayacaksa boşaltılması , plakaların ayrılması ve ünitelerin 
temizlenmesi önerilir.
Eşanjör yavaşça sıkıştırılmalı , contaların kirden , ışık etkisinden korunması için kapalı olarak 
bırakılmalıdır.

4. MUHTEMEL ARIZALAR

4.1 Kapasite Düşümleri
Ιsι transfer veriminin düşmesi veya basιnç dϋşϋmϋnϋn artmasι halinde ιsι eşanjorϋ aςιlarak plakalar 
temizlenmelidir . Daha sonra tanιtιm plakasιnda yazan olςϋye göbre sιkιştιrιlmalιdιr.

4.2 Sιzιntι
• Plakalι eşanjorϋn ςalιma basιncιnι kontrol ediniz şayet basιnς yϋksek ise derhal dogru çalιşma 

basιncιna getiriniz.
• Plakalι ιsι eşanjorϋnϋn sιkιlmasι kesinlikle minimum οlςϋnϋn altιnda olmamalιdιr.  Plakalarιn 

sιkιlmasι kesinlikle eşanjor basιnς altιndayken yapιlmamalιdιr.  Sιkιştιrmadan sonra ön ve arka 
ςerςevelerin  paralel olmasιna  dikkat   edilmelidir.

• Plakalι eşanjorϋn plakalarιnι kirlenme ve deformasyon kontrolϋ için açınız. Yϋzey contalarιn esnek-
ligini, deforme olup olmadιğιnι ve yϋzeylerin temizligini  kontrol ediniz.

• Plaka demetini monte etmeden once tϋm plaka ve contalarι sιzιntιya sebep olabilecek kum v.s. 
gibi kϋςϋk parςacιklardan temizleyiniz.

• Şayet plaka demetinin temizlenme ve minimum olςϋye gore sιkιlmasιndan sonra hala sιzιntι 
varsa, contalarιn degitirilmesi tavsiye edilir.

• Sιzιntι contalarιn akιş deliklerinden olabilir. Sebep, contalarιn  hatalι veya  plakalarιn aşιnmasιndan  
olabilir. 

4.3 Görϋnmeyen Sιzιntιlar
Bir veya daha fazla plakada delik oluşmasι sonucu akιşkanlar karιşabilir. Bu sorun sadece plakalar 
sokülerek çözülebilir.
Söz konusu sιzιntι aşagιdaki yol takip edilerek bulunur:

• Alt boru bağlantιlarιndan biri sökϋlϋr, eşanjorϋn ters tarafιna basιnς verilir.
• Şayet sökϋlen  bağlantιdan akιşkan geliyorsa  bir veya daha fazla sayιda  plaka sιzdιrmaktadιr.
• Τϋm plaka demetini sökϋnϋz, her plakayι dikkatle kontrol ediniz. Problemli olabilecek  plakalarι 

penetrant boya yardιmι ile  inceleyiniz.
• Plakadaki delikler genellikle  metal yapιsιndaki gerilmeler ve korozyondan dolayι oluşur.
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5. TEMİZLEME

5.1 Plakalardaki Kirlilik
Plakalι eşanjδr kapasite ve korozyon dayanιmι, plakalarιn temiz tutulmasιna bağlιdιr. (5.2)’de görϋlen 
kirlilik, eşanjδr sδkϋlmeden kimyasal ςevrim ile veya plakalar tek tek sökϋlerek temizlenebilir. 

5.2 Kimyasallar
Uygun kimyasallar plaka ve contalara hasar vermeden kirliliği sδkebilir. Paslanmaz ςelik ϋzerinde da-
yanιmι artιran koruyucu film tabakasι vardιr. Çözϋcϋnϋn bu tabakaya zarar vermemesi çοk önemlidir .
Karιşιmιnda Klorit veya Hidroklorikasit (ΗCΙ) bulunan çözücüler kullanιlmamalιdιr. 
örnek olarak:
Sινι νe donmu yağlar suyla, emülsiyonlar yağ solventleri  ile temizlenebilir.
Mobisol  778 veya Castrol Solvex lce 1130
Organik gres yağlι kirliler % 15 Sodyum Hidroksit (NaOH) çözeltisinin 85°C’de uygulanmasι ile 
temizlenir. % 4,5 konsantrasyon her 100 lt’de 3 .75 litre % 30 NaOH karιşιmιnι ifade eder. Kazan taşı gibi 
kalιntιlar, % 1.5 Nitrit Asit (ΗΝΟ3) ile sόkϋlebilir. Bu karιşιm 65°C’de her 100 lt’de 1,75 lt. % 62Ίik ΗΝΟ3 
karιşιmι ile uygulanιr. Nitrik asit aynι zamanda paslanmaz  çelikte koruyucu film yaratmasι aςιsιndan 
önemlidir. 

5.3 Yerinde Temizleme (Cleaning ίη Place-CIP)
CIP temizliği yapabilmesi  iςin, plakalardaki kirliliğin sökülebilir ve temizleme sıvısı ile temizlenebilir  
olmasι şartι vardιr . (Şekil 5-3 )’te görϋldϋğϋ gibi bir kapalι devre sistemi gerekmektedir.  Temizleme  
sινιsιnιn miktarι en az eşanjör iςinde dolaşan miktar kadar olmalιdιr.   şayet ϋrϋn viskozitesi yϋksek ise 
temizleme sινιsι % 20-30 daha fazla olmalιdιr. 

Temizleme Programι örneği:
1. Eşanjördeki  akιşkanlar boşaltιlιr.
2. Soğuk veya  ιlιk su ile ön yιkama yapιlιr.
3. Temizleme sıvısı sistemde dolaştιrιlιr.
4. Sιcak su ile yιkanιr.
5. Sιcak  su ve yumuşatιcι  ile tekrar yιkanιr.
6. Soğuk ve ιlιk su ile son yιkama yapιlιr. 

Temizleme (5-2)’de anlatιldιgι gibi özel 
akιşkanlar ile sirkϋlasyon yapιlmadan da 
uygulanabilir. Temizleme tamamlanιncaya  
kadar kimyasal işlem tekrar edilir. Bazen 
temizleyici akışkanın yenilenmesi gerekebilir . 
Temizlemeden  sonar ısı eşanjörü temiz 
su ile basιnç altιnda durulanmalιdιr.

Şekil 5-3

Şekil 5-2
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5.4 Elle Temizleme  

5.4.1 Eşanjörün Sökülmesi 
Plakalı eşanjör sökülmeden önce basıncı alınmalı ve sıcaklık 
40°C’nin altına düşürülmelidir. Isı düşümü dakikada 10°C , 
basınç düşümü dakikada 10 bar’dan fazla olmamalıdır. Eşanjör sökülürken saplamalardan çapraz olarak 
iki veya dört tanesi bırakılmalıdır. Geri kalanlar sökülmelidir. Son kalan saplamalar dengeli olarak 
söküldükten sonra ön ve arka çerçeveler plaka demetinden ayrılır. 

5.4.2 Temizleme  
Plakalı eşanjör söküldükten sonra her bir plaka fırça ile (mümkünse döner fırça tertibatlı) yüksek basınçlı 
veya su , yumuşak fırçaya tutularak yıkanır. (Şekil 5-4,5-5) Yüksek basınçlı yıkayıcı varsa kum veya diğer 
aşındırıcılar kullanılmamalıdır. Temizlemeden sonra plkalar temiz su ile durulanmalıdır. Özellikle 
plakaların iç kısımları ve contaları temizleme sırasındaki kirler yerleşebileceğinden dikkatle kontrol 
edilmeli kirlilik önlenmelidir.

Şayet artıklar ve organik malzemeler plakaya yapışmış ise plakalar eşanjörden alınmalı , contalar 
sökülmelidir. Sonra plaka temizleyici banyo içine yatırılmalıdır.

Not: Çok geçişli eşanjörlerde kolay montaj için sökme sırasında plakaların numaralandırılması önemle 
tavsiye edilir. Plakalara yapışan kirlilik ortadan kalkınca, plakaları yıkayın, durmayın ve kurulayın. Yeni 
contaları yerleştirin. Temizleme ile ilgili herhangi bir sorununuzda lütfen bölgenizdeki MIT distribütörü 
ile temas kurunuz.

5.4.3 Montaj 

Plaka ve contaların kontrolü 
Her plaka ve conta hata ve kirliliklere karşı teker teker kontrol edilmelidir. Montajda öncelikle plakalar 
keza contalar tamamen temiz olmalıdır. Herhangi bir keç taşı gibi kalıntılar plaka yüzeyinden atılmalıdır. 
Yağ ile temas eden plaka ve contalar yağdan arındırılmaldıır. Herhangi bir küçük partiküş dahi sızdırma-
ya neden olabilir. Her conta dikkatlice temizlenip yapıştırılmalı , paraclip contalar ise temizlik esnasında 
çıkarılmalıdır.

Şekil 5-4 Şekil 5-5
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Plaka uygulaması
Plakalar gövdeden çıkarılmışsa orijinal pozisyonunda tekrar yerleştirilmelidir. Doğru akış yönünü 
sağlamak için plakalar 180° döndürülür . (Şekil 5-7) Multipas eşanjörlerin plakaları seri no’lu olarak 
verilmektedir. Plakalar doğru bir şekilde monte edildiğinde bal peteği şeklinde görünüm verecektir. 
(Şekil 5-8) Bir veya bir çok plakaların yanlış şekilde monte edilmesi durumunda görüntü (Şekil 5-9) gibi 
olacaktır.

5.4.4 Sıkma İşlemi
Maksimurn ve minimum sιkma aralιğι eşanjδr ϋzerindeki etikette gösterilmektedir. Sıkma işlemi esna-
sında ön ve arka gövdeler paralel konumda olmalιdιr. Aralιk  her iki tarafta olmak ϋzere ϋst, orta ve alt 
bölϋmde ölςϋlmelidir. Maksimum izin verilen sapma, ön ve arka gδvdenin genişliginin % 1’ί kadardιr. 
(Şekil 5-1Ο)

Örnegin: Ön ve arka gövde arasι 400 mm ίse
400
-- = 4 mm 100

Minimum ölçüde sιkma bir aylιk çalιşmadan sonra tavsiye edilmektedir. Alternatif olarak veya 
montajιndan sonra da hemen yapιlabilir.

Yeni EPDM contalar, aşagιdaki şekilde sιkιlmalιdιr:
1. minimum ölçϋ+% 15 2 saat
2. minimum ölçϋ + % 7.5 12 saat
3. minimum ölçϋ + 0.05 rnm

Şekil 5-7Şekil 5-10

Şekil 5-8 Şekil 5-9
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6. PLAKA ve CONTA DEĞİŞİMİ 
 

6.1 İşaretleme 
Plakalar malzeme kodu ve referans numarası ile yapıştırmasız contalarda kod ile işaretlenmiştir. Ayrıca 
M harfi ile belirtilmiştir. (Şekil 6-1) Conta tarafından bakıldığında M harfi yukarıda ise right (sağ) plaka , 
aşağıda ise left (sol) plaka olarak dizayn edilmiştir.
Sol plakalar (left) 1 ve 4 no’lu köşe deliklerine sahiptir.
• Sadece multipas eşanjörşerde plakalar numara ile işaretlenmiştir. 

6.2 Plakalarιn Yerletirilmesi
Yedek  plakalarι yerleştirmeden önce plaka deliklerinin doğru olup olmadιğι M işaretinin doğruluğu 
kontrol edilmelidir . 4 delikli hasarlι plaka, yerine yenisi yerleştirilmeden plaka paketinden çıkarılması 
durumunda yeni plaka adedi = S-2 olacaktιr.  Plaka paketi sıkma aralιğι (Μ1) değişmiş olacağından,
  Μ1
------- = Μ (S-2)
   S

Μ= Orijinal sιkma aralιğι 
S = Plaka paketinde orijinal adet

Plaka transfer alanι dϋşmϋş aynι zamanda basιnç dϋşϋmϋ artmιş olacaktιr. Daha fazla transfer alanι, 
taşιyιcι çubuklara bağlι olarak plaka ilavesiyle mϋmkϋndϋr.

Şekil 6-1
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6.3 Conta Degişimi
Contayι ςιkarmadan δnce plaka ϋzerinde nasιl yerletirildigini not edin. llk plaka ve ara plaka (divider 
plate) contalι olup plakalarda conta yuvalarι vardιr.
Not: Eger dört bağlantι ağzı önde ίse conta yuvalarının doldurulmasι sadece plaka ceketinin desteklen-
mesi içindir.

6.3.1 Yapıştırılmalı Contaların Sökülmesi
Pliobond yapıştırmalı contalar 100°C’de su içinde ısıtılmak suretiyle çıkarılabilir. Plakalarda tabakalaşma 
varsa temizlenmiş olmalıdır.

Temizleme 
Yeni plakaların contaları ve conta yuvaları , yağ alıcı bez ile temizlenmelidir. Yapıştırma yüzeyi kesinlikle 
temiz olmalıdır., parmak izi dahi olmamalıdır.
Yağ alma solüsyonları tüm yağları plakalardan ve contadan sökebilecek yapıda olmalıdır.
Örneğin;Trikloretilen, Chlorotene, VG, Aseton, Metil Etil Ketone veya Etitacetate
Yağ alma sıvıları 20 °C’de 15 dakika buharlaşmalıdır.
Yağ alma suları yerine çok ince zumpara ile conta yüzeyleri temizlemede de tavsiye edilebilir.
Not: Yapıştırma ve temizleme esnasında genel emniyet kuralları takip edilmelidir.

Yapıştırma 
Pliobond 25, solvent bezi (% 15) nitril rubber yapışkandır. Contaların arkasında ince bir tabaka olarak 
sürülür. Contalar kuru tutulmalı ve temiz , tozsuz yerde muhafaza edilmelidir. Gasket yuvalar , ince bir 
yapışkan tabaka ile kaplanarak conta,gasket yuvalarına yerleştirilir. Yerleştirme , plakaların her iki ucun-
dan başlayarak kenar boyunca sürer.
Yapıştırma işlemi bir masa üzerinde kolayca uygulanabilir. Contalı plakalar gövde içerisinde isim plaka-
sından belirtilen ölçüden plaka başına 02 mm eklenerek sıkılır.

Eşanjör buhar veya sıcak su ile ısıtıldığında (90-100°C) sıcaklık 1.5-2 saat tutulmalıdır.
Akışkan basıncı mümkün olduğunda düşük tutulmalıdır. Eğer ısıtma mümkün değilse , dik durumda 
bağlantı ağızlarından sökülmelidir.

Koruma zamanı: 20°C - 48 saat, 40°C – 24 saat  

6.3.2 Yapıştırmasız Contaların Değişimi
Paraclip yapıştırmasız dizayn edilmiş conta tipidir. 
Özel klipslerle conta yuvalarına oturmaktadır. Eski 
conta çıkarılıp yerine yeni paraclip conta 
takılmadan önce conta yuvaları temiz , artık 
lastiklerden ve özellikle klipslerden temizlenmiş 
olmalıdır.
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7. YEDEK PARÇA

7.1 Sipariş İşlemi
Yedek parça siparişi vereceğiniz zaman eşanjör tipi ve seri numarası bildirilmelidir. Plakalı eşanjörün ön 
tarafında isim plakası göreceksiniz. Alternatif olarak plaka kod numarası veya contanın kod numarası ve 
renk kodu bildirilmelidir. 

7.2 Contalar
Herhangi bir komple conta seti , giriş ağzı contası gibi siparişlerde
Malzeme kodu:

• Contanın lastik kalitesi rengi ile belirtilmelidir.
• Contanın kod numarası renk işaretine yakın belirtilmelidir. 

NBR (Nitrile) EPDM VİTON

Sarı Gri Beyaz

Yellow Grey White

7.3 Plakalar
Plakalar contalı olarak temin edilebilir. Eski plakalara uyum sağlaması açısından köşe delikleri boş 
bırakılmılştır. Multi pas uygulamalarda plakaların üzerinde seri numarası verilmiştir.Sipariş verildiğinde 
boşkuk kodları veya multi pas üniteler için plaka seri numarası bildirilmelidir. 

Korozyon, eskime ,kırılma gibi sebeplerden dolayı plaka değişimi yapılması durumunda bütün plakala-
rın değiştirilmesi gerekmektedir. 
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Profesyonel Sistem Çözüm Merkezi

MIT profesyonel sistem çözüm 
merkezimizden, pompalarınız, eşanjörleriniz 
ve sisteminizle ilgili yaşadığınız problemlerle 
ilgili yardım alabilirsiniz. Konusunda uzman 
makine mühendislerinden oluşan çözüm 
merkezimiz size yardımcı olmaktan mutluluk 
duyacaktır.

•  Buhar tesisatları
•  Kullanım sıcak suyu tesisatları
•  Merkezi ve Bölgesel ısıtma sistemleri
•  Süt, yoğurt, ayran ısıtma, soğutma ve 

pastorizasyon sistemleri
•  Endüstriyel soğutma ve ısıtma sistemleri
•  Yağ soğutma tesisatları
•  Enerji geri kazanım sistemleri
•  Havuz ısıtma sistemleri

Sisteminizin istediğiniz kapasitede çalışması, sorunsuzluğu ve 
uzun ömürlü olabilmesi için ilk kurulumda doğru olarak dizayn 
edilmesi ve uygulanması hayati önem taşımaktadır. Bu sebeple 
sisteminizin kurulum aşamasında ve işletmede ortaya çıkabile -
cek sorunlarda ihtiyacınız olan teknik desteği birinci elden ala -
bileceğiniz telefon numaramız (216) 444 35 46’dan bize 7 gün 
24 saat ulaşabilirsiniz.

Sisteminizin doğru ve tam performanslı çalışabilmesi için, uzun 
yıllar içinde topladığımız bilgi birikimimizi siz değerli müşteri -
lerimizle paylaşmaktan mutluluk duyacağımızı tekrar belirtmek 
isteriz.
 
Her türlü ısıtma ve soğutma uygulamasının olduğu bütün uygu -
lamalarda Ekin Endüstriyel, sizin için en iyi çözüm ortağı olmaya 
devam edecektir.

0216 444 35 46
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Borulu Eşanjör Kullanma
Klavuzu 

+09 0850 811 04 18 / 444 35 46 


