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Wymagania ogólne dotyczące przemysłu 
spożywczego

• Wymagania międzynarodowych sieci handlowych coraz częściej
zmuszają producentów do dodatkowego wdrażania wysokich
standardów akredytacyjnych jak IFS (International Food Standard).

• Podstawą systemu kontroli powinien być systematyczny, rozległy i 
dogłębny plan HACCP HACCP-Plan (Hazard Analisis Critical Control 
Point), który bazuje na Dyrektywie 93/94 dotyczącej higieny artykułów 
spożywczych.

• Producenci powinni dostarczać wyrób bezpieczny pod względem
biologicznym, chemicznym i fizycznym podczas całego procesu
produkcyjnego.



1. Przykłady zastosowania u producentów          
napojów

• Wykrywanie nieszczelności i próba szczelności
wymienników płytowych i wymienników rurowych

• Kontrola zaworów napełniających i 
zbiorników urządzeń napełniających

• Próba szczelności rur spawanych



Produkcja płyt wymienników płytowych

• Płyty generalnie są wytwarzane przede wszystkim ze stopów 
stali Cr-Ni o grubości 0,5mm – 1,25mm

• Wysokie wymagania dla płyt powodują skrócenie ich czasu 
„życia” oraz podnoszą ryzyko uszkodzenia.

• Dla prawidłowego użytkowania płyt wymagane jest regularne 
mycie oraz inspekcja szczelności



Wpływ karbów na wytrzymałość płyt

1.Wstepne 
zarysowanie

2.Wtrącenia 
tlenków

3.Przemieszczenia 
atomów podczas 
prasowania płyt w 
procesie wytwarzania

4.Nierówna 
powierzchnia

5. Mniejsza 
grubość płyty 
w wyniku 
przetłoczenia

Punkt 
mocowania

Zmienny nacisk



Przyczyny uszkodzeń wymienników płytowych

• korozja

• pulsacja

• uderzenia ciśnieniowe

powodują powstawanie nieszczelności 
cienkich płytek ze
stali szlachetnej.



2.Metody prób dla wymienników płytowych

a. dowodne
Nieszczelności już istnieją
       (defekt bez uszkodzenia płyty jest nierozpoznawalny)
     • próba nieszczelności za pomocą metod pomiaru zmian     
ciśnienia
        (woda lub powietrze)
     • próba nieszczelności za pomocą substancji wskaźnikowych
        (przewodność)
     • próba nieszczelności za pomocą przenikania indykatora UV
     • próba nieszczelności za pomocą gazu

b. profilaktyczne
Nieszczelności jeszcze nie istnieją
       (defekt jest rozpoznawalny przed uszkodzeniem płyty)
     • próba nieszczelności za pomocą gazu
                - hel
                - wodór



2a. Dowodne metody prób

Próba szczelności za
pomocą pomiaru zmian
Ciśnienia

Strona pierwotna jest pod
ciśnieniem wody lub powietrza,
natomiast strona wtórna 
pozostaje
bez ciśnienia.
Jeżeli płyta jest uszkodzona,
ciśnienie po stronie pierwotnej
spadnie.



2a. Dowodne metody prób

Pomiar przewodności za
pomocą substancji
Wskaźnikowych

Strona pierwotna jest np. 
napełniona wodą z siarczanem 
sodowym. 
Strona wtórna wodą. 
Różnica ciśnienia osmotycznego 
powoduje przenikanie substancji 
wskaźnikowej na stronę wody.



2a. Dowodne metody prób

Próba przenikania farby za
pomocą indykatora UV.

Powierzchnie płyt należy 
chemicznie wyczyścić.
Następnie płyty należy powlec 
farbą fluorescencyjną nakładaną 
metodą natryskową. 
Po upływie czasu reakcji
każda płyta kontrolowana jest w
zaciemnionym pomieszczeniu przy
świetle UV.



2b. Profilaktyczne metody prób

• Najlżejsza cząsteczka
• Bardzo niska lepkość
• Niskie stężenie w otoczeniu (0.5 ppm)
• Oszczędny względem środowiska     
naturalnego
• Najtańszy gaz próbny (koszty około ¼ 
helu)
• Nietrujący
• Nie powoduje korozji
• Dopuszczalny dla żywności (E 949)

He

H

H



2b. Profilaktyczne metody prób

Wczesne rozpoznanie zmęczenia materiału

Stężenie H2/czas
0,8 mm



2c. Podsumowanie metod

Metoda

dokładność *                                                        

czasochłonność
Kontrola za pomocą pomiaru zmiany ciśnienia         -12 godz. +
Pomiar przewodności (substancje wskaźnikowe)      -12 godz. ++
Kontrola za pomocą przenikania farby                       - min. 40 godz. +++
Hel                                                                              - 4 godz. ++

Metoda wodorowa                                            - 1 

godz. +++

*, + zła, ++ dobra, +++ bardzo dobra



3. Metoda wodorowa

Na czym polega metoda wodorowa:
Podstawa metody wodorowej jest gaz próbny (gaz 
formujący składa się z 5% H2 i 95% N2), za 
pomocą którego można odszukiwać nieszczelności i 
przeprowadzać próby szczelności.

Wodór i bezpieczeństwo:
Wodór w prawidłowym stężeniu jest zupełnie 
bezpieczny (ISO 101569). Mieszanka wodór/azot 
stosowana jest jako atmosfera ochronna.



3. Przykłady zastosowania

• PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY - kontrola bioreaktorów

• PRZEMYSŁ SAMOCHODOWY - kontrola bloków silnika

• PRZEMYSŁ LOTNICZY - kontrola materiałów napędowych
                                         i przewodów hamulcowych

• MEDYCYNA - kontrola sztucznych serc i pomp do krwi

• TELEKOMUNIKACJA - kontrola kabli podziemnych

• PRZEMYSŁ CHEMICZNY - kontrola rurociągów transportowych



3. Działanie sensora wodoru

Sensor jest wykonany ze stopu, który 
absorbuje wodór (wodorotlenek metalu).
Kiedy na sensor dostanie sie wodór, 
cząsteczka gazu absorbuje na 
powierzchni, dysocjuje na jony wodoru 
(protony) i dyfunduje do metalu.
Absorpcja wodoru wpłynie na potencjał
powierzchniowy metalu.
Do metalu mogą dyfundować wyłącznie 
jony wodoru. To eliminuje fałszywa 
odezwę czynników, które nie zawierają 
żadnego wodoru.



3. Wodorowy wykrywacz nieszczelności HLD400

• prosty i mocny dla środowiska
przemysłowego
• nie wymaga zasysania gazu do 
wykrywacza (nie wymaga pomp ani 
filtrów)
• nie wymaga konserwacji
• szybkie wykrywanie, krótki czas 
regeneracji
• przenośny
• proste kalibrowanie we własnym 
zakresie
- gaz kalibracyjny
- etalon nieszczelności



3. Schematyczne przedstawienie metody H2



3. Próba szczelności wymiennika wody



3. Wyniki pomiarów uzyskanych metoda H2

5 próbek przy 40min. 
Podwyższaniu stężenia H2 (ppm) 
w trakcie pomiaru 
<=10ppm/min. => płytki są w
porządku.

5 próbek przy 40min. podwyższaniu
stężenia H2 (ppm) w trakcie 
pomiaru około 10ppm/min. => 
początkowa faza korozji płyt

5 próbek przy 40min. 
Podwyższaniu stężenia H2 (ppm) 
w trakcie pomiaru >10ppm/min. 
=> szczeliny włoskowate, 
uszkodzenie płyt.



Wymienniki płytowe podsumowanie

• Wymienniki płytowe są standardem w wielu technologiach, są ekonomiczne, 
zajmują mało miejsca oraz przyjazne dla produktu

• Szoki ciśnieniowe oraz pulsacje skracają „czas życia” płyt.

• Optymalizacja procesu hydrauliki ( np. kompensatory) redukują ryzyko 
uszkodzenia płyt.

• Częstotliwość inspekcji powinna uwzględniać analizę ryzyka 

• Stosuje się również automatyczny system dla częstych inspekcji (po 
sterylizacji)



Kolejne możliwości zastosowania HLD 400



Kolejne możliwości zastosowania HLD 400



Zastosowanie przemysłowe

i zapewnia jakość i 
bezpieczeństwo 
produktów



Dziękuję za uwagę



Kontakt

P. Ciupa i T.Teodorczyk – Spółka Jawna 
Janiszewice 3a
98-220 Zduńska Wola, tel./fax: +48 43 824 
31 50
www.plastem.pl

Mariusz Kantorczyk (wew.22)
tel. +48 609 030 679
email:kantorczyk@plastem.pl
kkankantorczyk@plastem.plantorczyk@plastem.plwww.resom.com/ www.ccservis.euu


