آؿٌايي تا هثذل حشاستي)(Heat Exchangers
هثذل ّاي حشاستي تجْيضاتي كٌؼتي هي تاؿٌذ كِ تِ كوک آًْا هي تَاى دس اثش تواع غيش هؼتقين دٍ ػيال ،ػيال ديگش سا گشم يا ػشد
كشد.
اص عشفي ديگش كاستشد اكَل اًتقال حشاست دس عشاحي تجْيضات تشاي هقاكذ خاف  ،اص اّويت تؼياس صيادي ٍ ّذف اص تِ كاسگيشي
اكَل اًتقال حشاست دس عشاحي ،تالؽ تشاي سػيذى تِ ّذف تَػؼِ تَليذ تشاي ػَددّي اقتلادي هي تاؿذ .دس حقيقت داًؼتي ًَع
هثذل تشاػاع ػيال ّايي كِ اص آى ػثَس هي كٌٌذ ًقؾ هِهي دس عشاحي ٍ هحاػثات فٌي ٍهالي هثذل ّاي حشاستي تِ دًثال خَاّذ
داؿت.

دػتِ تٌذي هثذل ّاي حشاستي
هثذل ّاي حشاستي اكَال تشاػاع هَاسد ريل دػتِ تٌذي هي تاؿٌذ:
1تش هثٌاي پيَػتگي يا تٌاٍب جشياى:دس ايي ًَع اص هثذل ّاي حشاستي  ،جشياى ػيال داخل هجاسي هثذل ّاي حشاستي پيَػتِ يا هتٌاٍب هي تاؿذ ٍ دس ايي هثذل ّا تا
جشياى پيَػتِ هجاسي ػيال گشم ٍ ػشد اص ّن تفکيک ؿذُ اًذ ،تِ عَسي كِ ػيال گشم دس هجاسي هخلَف خَد ٍ ػيال ػشد ًيض دس
هجاسي هشتَط تِ خَد جشياى داسًذّ .وچٌيي دس آًْا دٍ هجشاي جشياى تَػظ يک جذاسُ لَلِ يا يک ٍسق اص ّن جذا ؿذُ اًذ.
2-تش هثٌاي پذيذُ اًتقال:

1

تثادل اًشطي تيي دٍ ػيال تِ كَست تواع هؼتقين يا غيشهؼتقين كَست هي گيشد :دس ًَع هؼتقين ،حشاست تيي دٍ ػيال كِ تا ّن
تواع هؼتقين داسًذ هثادلِ هي ؿَد .هؼوَال يکي اص ايي دٍ ػيال گاص ٍ ديگشي هايغ اػت كِ تا فـاس تخاس خيلي پاييي ٍ پغ اص تثادل
حشاست تِ ػادگي قاتل تفکيک ّؼتٌذ.
دس ًَع غيشهؼتقين ،حشاست اتتذا تِ يک ػغح جاهذ ًفَر ًاپزيش هٌتقل هي ؿَد ٍ ػپغ اص آى تِ ػيال ػشد اًتقال هي ياتذ.
3تش هثٌاي ػاختواى هثذل:دس تؼياسي هَاقغ هثذل ّاي حشاستي تش هثٌاي ػاختواى تقؼين تٌذي هي ؿًَذ .هثذل ّاي حشاستي اص ًظش ػاختواى تِ چْاس دػتِ
تقؼين تٌذي هي ؿًَذ كِ ػثاست اًذ اص:
)1هثذل ّاي حشاستي لَلِ اي)(Pipe Heat Exchanger
)2هثذل ّاي حشاستي كفحِ اي)(Plate Heat Exchanger
)3هثذل ّاي حشاستي پشُ اي)(Fin Heat Exchanger
)4تاصياب حشاستي)(Heat Recovers

4تش هثٌاي ًَع جشياى:كِ ؿاهل هَاسد صيش هي ؿَد:
)1جشياى ّوؼَ)(Co-Current
)2جشياى ًاّوؼَ)(Counter Current
)3جشياى هتقاعغ)(Cross Current
هثذل ّاي حشاستي لَلِ اي
دس ايي هثذل ّا اػاع اًتقال حشاست اص ًَع غيش هؼتقين هي تاؿذ ٍ هکاًيضم اًتقال حشاست جاتِ جايي هي تاؿذ .ايي هثذل ّا تِ دٍ
دػتِ ػوذُ تقؼين تٌذي هي ؿًَذ:
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)1دٍ لَلِ اي )2) ، (Two Pipesپَػتِ ٍ لَلِ)(Shell & Tube
 هثذل ّاي حشاستي دٍ لَلِ اي:ػادُ تشيي ًَع هثذل ّاي حشاستي دٍ لَلِ اي ّؼتٌذ كِ يک ػيال اص دسٍى لَلِ داخلي هي گزسد ٍ ػيال ديگش دس فضاي تيي دٍ لَلِ
جشياى داسد .هثذل ّاي حشاستي دٍ لَلِ اي صهاًي كاستشد داسًذ كِ ػغح تثادل كوي هَسد لضٍم تاؿذ ٍ دس ػشهايؾ ٍ گشهايؾ َّا يا
گاصّا كاستشد داسًذ.
هٌثغ :تا كوي تلحيح اصػايت گشٍُ ػلوي فذک

ػٌَاى :آؿٌايي تا هثذل حشاستي  (Heat Exchangers) -قؼوت دٍم
 هثذل حشاستي پَػتِ ٍ لَلِ:ًَػي اص هثذل ّاي حشاستي كِ دس كٌايغ فشايٌذّاي ؿيويايي تؼياس اػتفادُ هي ؿًَذ اص ًَع پَػتِ-لَلِ ّؼتٌذ.كِ دس آًْا يک ػيال
دس داخل لَلِ ّا جشياى هي ياتذ دس حالي كِ ػيال ديگش دسٍى پَػتِ ٍ اص سٍي لَلِ ُا ػثَس هي ًوايذ .
ٍ تِ جْت اعويٌاى اص ايي كِ ػيال دسٍى پَػتِ اص سٍي لَلِ ّا ػثَس ًوايذ ٍ دس ًتيجِ اًتقال حشاست تيـتشي كَست گيشد ،اص هَاًؼي
دس داخل پَػتِ اػتفادُ هي گشدد.

*هثذل ّاي حشاستي كفحِ اي:ايي هثذل ّا ،اص كفحات ًاصک كِ كاًال ّاي جشياى سا تـکيل هي دّذ ػاختِ ؿذُ اًذٍ .جشياى ّاي ػيال تَػظ كفحات هؼغح كِ
يا تِ كَست كاف يا هَج داسًذ اص ّن جذا ؿذُ اًذ اص هؼيشّاي هـخق ػثَس دادُ هي ؿًَذ ٍ.ايي هثذل ّا تيـتش تشاي اًتقال گشها
تيي جشياًْاي دٍ فاص اص دٍ ػيال هتفاٍت اػتفادُ هي ؿًَذ .
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اكَال ايي هثذل ّا خَد اص ػِ دػتِ صيش تَليذ هي ؿًَذ كِ دس ريل دس خلَف ّشكذام تَضيح هختلشي دادُ هي ؿَد:
)1كفحِ ّاي ٍاؿشداس
2) Gasket Plateكفحِ ّاي حلضًٍي)(Spiral Plate
)3الهال)(Lamella
-هثذل ّاي كفحِ اي ٍاؿشداس:

ايي هثذل ّا ؿاهل تؼذادي اص كفحات ًاصک تا ػغح چيي داس يا هَج داس هي تاؿٌذ كِ ػيال ّاي گشم ٍ ػشد سا اص ّن جذا هي ػاصد.
ٍ ايي كفحات داساي قغؼاتي دس گَؿِ ّا هي تاؿٌذ كِ تِ ًحَي آسايؾ دادُ ؿذُ اًذ كِ دٍ هادُ اي سا كِ تايؼتي گشها تيي آًْا هثادلِ
ؿَد ،يکي دس هياى دس فضاي تيي كفحات جشياى هي ياتٌذ.
-هثذل ّاي كفحِ اي حلضًٍي:

ايي هثذل ّاي كفحِ اي حلضًٍي تا پيچاًذى دٍ كفحِ تلٌذ هَاصي تِ ؿکل يک حلضٍى ٍ تا اػتفادُ اص يک هيلِ اكلي كِ تِ لثِ ّاي
كفحات هجاٍس جَؽ دادُ ؿذُ ٍ تِ كَستي كِ يک كاًال سا تـکيل دٌّذ ،تَليذ هي ؿًَذ.
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هثذل ّاي الهال:ايي هثذل ّاي حشاستي  -گشهايي الهال اص هجوَػِ كاًال ّاي ػاختِ ؿذُ اص كفحات فلضي ًاصک ،كِ تِ عَس هَاصي جَؿکاسي ؿذُ
اًذ تـکيل ؿذُ ٍ يا تِ ؿکل الهال (لَلِ ّاي تخت يا كاًال ّاي هؼتغيلي) هي تاؿٌذ كِ تِ كَست عَلي دس يک پَػتِ قشاس گشفتِ
اًذ.
هثذل ّاي حشاستي پشُ اي:
ًَع هثذل ّاي پشُ داس ػوذتا تشاي کاستشدّاي گاص -گاص اػتفادُ هي گشدد .دس اكثش كاستشد ّا كاّؾ جشم ٍ حجن هثذل اص اّويت ٍيظُ
اي تشخَسداس اػت .تِ دليل دػت يافتي تِ ايي كاّؾ حجن ٍ ٍصى ،هثذل ّاي فـشدُ گشها ّوچٌيي تِ كَست ٍػيغ دس تثشيذ تا دهاي
خيلي كن ،تاصياتي اًشطي ،كٌايغ فشايٌذي ،تثشيذ ٍ ػيؼتن ُ اي تَْيِ هغثَع اػتفادُ هي ؿًَذ .
هثذل ّاي كفحِ اي پشُ داس تشاي اػتفادُ دس تَستيي گاصيً ،يشٍگاُ ّاي ّؼتِ اي ٍ هٌْذػي پيـشاًِ ٍ تثشيذ ٍ گشهايؾ ٍ تَْيِ
ػيؼتن ّاي تاصياتي گشهاي اضافِ ٍ كٌايغ ؿيويايي ٍ ػشهايؾ كاستشد داؿتِ ٍ ايي هثذل ّا تِ چْاس دػتِ صيش تقؼين هي گشدًذ:
)1پشُ ػادُ
2) Plain Finپشُ ػادُ ػَساخ داس)(Plain Perforated Fin
)3پشُ دًذاًِ اي يا كٌگشُ اي
4) Serrated Finپشُ ّاي جٌاغي يا هَجي ؿکل)(Herring Bake Fin

هثذل ّاي حشاستي تشاػاع جشياى:
جشياى ّوؼَ (ّن جْت) :دس ايي ًَع هثذل ّا ػيال ػشد ٍ گشم ّش دٍ دس يک جْت حشكت هي كٌٌذ ٍ دس حيي ػثَس اص هثذل تثادل حشاستي اًجام هي دٌّذ.
-جشياى ًاّوؼَ (هخالف جْت) :
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دس ايي ًَع هثذل ػيال ػشد دس يک جْت ٍ ػيال گشم دس جْت ػکغ آى ٍاسد هثذل هي ؿَد ٍ تذيي تشتية تثادل حشاستي كَست هي
پزيشد .دس ؿشايظ يکؼاى تشاي يک هثذل تا جشياى ًاّوؼَ هيضاى اًتقال حشاست تيـتش خَاّذ تَد.
جشياى هتقاعغ:چٌاًچِ يک ػيال دس لَلِ ٍ ػيال ديگش تِ كَست ػوَد تش لَلِ ّا جشياى داؿتِ تاؿذًَ ،ع جشياى هتقاعغ خَاّذ تَد .هثذل ّاي
حشاستي تا جشياى هتقاعغ دس گشهايؾ ٍ ػشهايؾ َّا يا گاصّا كاستشد ٍػيؼي داسًذ.
هٌثغ هقالِ:تا كوي تلحيح اص ػايت تخللي گشٍُ ػلوي فذک

دػتِ تٌذي هثذل حشاستي-قؼوت اٍل

)1تش هثٌاي پيَػتگي يا تٌاٍب جشياى:
جشياى ػيال داخل هجاسي هثذل ّاي حشاستي پيَػتِ يا هتٌاٍب اػت .دس هثذل ّاي حشاستي تا جشياى پيَػتِ هجاسي ػيال گشم ٍ
ػشد اص ّن تفکيک ؿذُ اًذ ،تِ عَسي كِ ػيال گشم دس هجاسي هخلَف خَد ٍ ػيال ػشد ًيض دس هجاسي هشتَط تِ خَد جشياى داسًذ.
دٍ هجشاي جشياى تَػظ يک جذاسُ لَلِ يا يک ٍسق اص ّن جذا ؿذُ اًذ.
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ب هثٌاي پذيذُ اًتقال:
) 2س
تثادل اًشطي تيي دٍ ػيال تِ كَست تواع هؼتقين يا غيشهؼتقين كَست هي گيشد:
دس ًَع هؼتقين ،حشاست تيي دٍ ػيال كِ تا ّن تواع هؼتقين داسًذ هثادلِ هي ؿَد .هؼوَال يکي اص ايي دٍ ػيال گاص ٍ ديگشي هايغ
اػت كِ تا فـاس تخاس خيلي پاييي ٍ پغ اص تثادل حشاست تِ ػادگي قاتل تفکيک ّؼتٌذ.
دس ًَع غيشهؼتقين ،حشاست اتتذا تِ يک ػغح جاهذ ًفَر ًاپزيش هٌتقل هي ؿَد ٍ ػپغ اص آى تِ ػيال ػشد اًتقال هي ياتذ.
)3تش هثٌاي ػاختواى هثذل:
دس تؼياسي هَاقغ هثذل ّاي حشاستي تش هثٌاي ػاختواى تقؼين تٌذي هي ؿًَذ .هثذل ّاي حشاستي اص ًظش ػاختواى تِ چْاس دػتِ
تقؼين تٌذي هي ؿًَذ كِ ػثاست اًذ اص:
)1هثذل ّاي حشاستي لَلِ اي)(Pipe Heat Exchanger
)2هثذل ّاي حشاستي كفحِ اي)(Plate Heat Exchanger
)3هثذل ّاي حشاستي پشُ اي)(Fin Heat Exchanger
)4تاصياب حشاستي)(Heat Recovers
)4تش هثٌاي ًَع جشياى:
كِ ؿاهل هَاسد صيش هي ؿَد:
)1جشياى ّوؼَ)(Co-Current
)2جشياى ًاّوؼَ)(Counter Current
)3جشياى هتقاعغ)(Cross Current
«هثذل ّاي حشاستي لَلِ اي»
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دس ايي هثذل ّا اػاع اًتقال حشاست اص ًَع غيش هؼتقين هي تاؿذ ٍ هکاًيضم اًتقال حشاست جاتِ جايي هي تاؿذ .ايي هثذل ّا تِ دٍ
دػتِ ػوذُ تقؼين تٌذي هي ؿًَذ:
)1دٍ لَلِ اي )2) ، (Two Pipesپَػتِ ٍ لَلِ)(Shell & Tube
هثذل ّاي حشاستي دٍ لَلِ اي:ػادُ تشيي ًَع هثذل ّاي حشاستي دٍ لَلِ اي ّؼتٌذ كِ يک ػيال اص دسٍى لَلِ داخلي هي گزسد ٍ ػيال ديگش دس فضاي تيي دٍ لَلِ
جسياى داسد.
هثذل ّاي حشاستي دٍ لَلِ اي صهاًي كاستشد داسًذ كِ ػغح تثادل كوي هَسد لضٍم تاؿذ ٍ دس ػشهايؾ ٍ گشهايؾ َّا يا گاصّا كاستشد
داسًذ.

دػتِ تٌذي هثذل حشاستي -قؼوت دٍم
 -هثذل حشاستي پَػتِ ٍ لَلِ:

ًَػي اص هثذل ّاي حشاستي كِ دس كٌايغ فشآيٌذّاي ؿيويايي تؼياس هَسد اػتفادُ قشاس هي گيشد اص ًَع پَػتِ-لَلِ هي تاؿذ.
يک ػيال دس لَلِ ّا جشياى هي ياتذ دس حالي كِ ػيال ديگش دسٍى پَػتِ ٍ اص سٍي لَلِ ّا ػثَس هي كٌذ .جْت اعويٌاى اص ايي كِ
ػيال دسٍى پَػتِ اص سٍي لَلِ ّا هي گزسد ٍ دس ًتيجِ اًتقال حشاست تيـتشي كَست هي گيشد ،هَاًؼي دس داخل پَػتِ قشاس دادُ هي
ؿَد.
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« هثذل ّاي حشاستي كفحِ اي»
ايي هثذل ّا اص كفحات ًاصک كِ كاًال ّاي جشياى سا تـکيل هي دّذ ػاختِ ؿذُ اًذ .جشياى ّاي ػيال تَػظ كفحات هؼغح كِ يا
تِ كَست كاف يا هَج داسًذ اص ّن جذا هي ؿَد .ايي هثذل ّا تشاي اًتقال گشها تيي گاص ،هايغ يا جشياًْاي دٍ فاص اػتفادُ هي ؿًَذ.
ايي هثذل ّا تِ ػِ دػتِ صيش تقؼين هي ؿًَذ:
)1كفحِ ّاي ٍاؿشداس )2) ، (Gasket Plateكفحِ ّاي حلضًٍي)(Spiral Plate
)3الهال)(Lamella
 هثذل ّاي كفحِ اي ٍاؿشداس:ايي هثذل ّا ؿاهل تؼذادي اص كفحات ًاصک تا ػغح چيي داس يا هَج داس هي تاؿذ كِ ػيال ّاي گشم ٍ ػشد سا اص ّن جذا هي ػاصد.
كفحات داساي قغؼاتي دس گَؿِ ّا ّؼتٌذ كِ تِ ًحَي آسايؾ دادُ ؿذُ اًذ كِ دٍ هادُ اي كِ تايؼتي گشها تيي آًْا هثادلِ ؿَد ،يکي
دس هياى دس فضاي تيي كفحات جشياى هي ياتٌذ.
 هثذل ّاي كفحِ اي حلضًٍي:ادُ اص يک هيلِ اكلي ٍ جَؽ دادى تِ لثِ
هثذل ّاي كفحِ اي حلضًٍي تا پيچاًذى دٍ كفحِ تلٌذ هَاصي تِ ؿکل يک حلضًٍي تا اػتف
ّاي كفحات هجاٍس تِ كَستي كِ يک كاًال سا تـکيل دٌّذ ،ؿکل دادُ هي ؿًَذ.
 هثذل ّاي الهال:هثذل ّاي گشهايي الهال ؿاهل هجوَػِ كاًال ّاي ػاختِ ؿذُ اص كفحات فلضي ًاصک اػت كِ تِ عَس هَاصي جَؿکاسي ؿذُ اًذ ٍ يا
تِ ؿکل الهال (لٍلِ ّاي تخت يا كاًال ّاي هؼتغيلي) هي تاؿٌذ كِ تِ كَست عَلي دس يک پَػتِ قشاس گشفتِ اًذ.
« هثذل ّاي حشاستي پشُ اي»
ًَع هثذل ّاي پشُ داس ػوذتا تشاي كاستشدّاي گاص -گاص اػتفادُ هي ؿَد .دس اكثش كاستشد ّا كاّؾ جشم ٍ حجن هثذل اص اّويت ٍيظُ
اي تشخَسداس اػت .تِ دليل دػت يافتي تِ ايي كاّؾ حجن ٍ ٍصى ،هثذل ّاي فـشدُ گشها ّوچٌيي تِ كَست ٍػيغ دس تثشيذ تا دهاي
خيلي كن ،تاصياتي اًشطي ،كٌايغ فشآيٌذي ،تثشيذ ٍ ػيؼتن ّاي تَْيِ هغثَع اػتفادُ هي گشدًذ .هثذل ّاي كفحِ اي پشُ داس تشاي
اػتفادُ دس تَستيي گاصيً ،يشٍگاُ ّاي ّؼتِ اي ٍ هًِذػي پيـشاًِ ٍ تثشيذ ٍ گشهايؾ ٍ تَْيِ ػيؼتن ّاي تاصياتي گشهاي اضافِ ٍ
كٌايغ ؿيويايي ٍ ػشهايؾ كاستشد داسًذ .ايي هثذل ّا تِ چْاس دػتِ صيش تقؼين هي ؿًَذ:

9

)1پشُ ػادُ )2) ، (Plain Finپشُ ػادُ ػَساخ داس)(Plain Perforated Fin
)3پشُ دًذاًِ اي يا كٌگشُ اي )4) ،(Serrated Finپشُ ّاي جٌاغي يا هَجي ؿکل)(Herring Bake Fin
« هثذل ّاي حشاستي تشاػاع جشياى»
جشياى ّوؼَ (ّن جْت) :دس ايي ًَع هثذل ّا ػيال ػشد ٍ گشم ّش دٍ دس يک جْت حشكت هي كٌٌذ ٍ دس حيي ػثَس اص هثذل تثادل حشاستي اًجام هي دٌّذ.
جشياى ًاّوؼَ (هخالف جّت) :دس ايي ًَع هثذل ػيال ػشد دس يک جْت ٍ ػيال گشم دس جْت ػکغ آى ٍاسد هثذل هي ؿَد ٍ تذيي تشتية تثادل حشاستي كَست هي
پزيشد .دس ؿشايظ يکؼاى تشاي يک هثذل تا جشياى ًاّوؼَ هيضاى اًتقال حشاست تيـتش خَاّذ تَد.
جشياى هتقاعغ:چٌاًچِ يک ػيال دس لَلِ ٍ ػيال ديگش تِ كَست ػوَد تش لَلِ ّا جشياى داؿتِ تاؿذًَ ،ع جشياى هتقاعغ خَاّذ تَد .هثذل ّاي
حشاستي تا جشياى هتقاعغ دس گشهايؾ ٍ ػشهايؾ َّا يا گاصّا كاستشد ٍػيؼي داسًذ.
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