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 مبدل هاي حرارتيشبيه سازي :5درس   

 

  آنچه در اين مبحث خواهيد آموخت

 انتقال حرارت و مبدل هاي حرارتييادآوري مباحث مربوط به  �

 هيترها و كولرهاشبيه سازي  �

 رسم نمودار تركيبي براي جريان هاي سرد و گرم �

 و بكارگيري آن در نرم افزار TEMAآشنايي با استاندارد  �

 )Setهاي ادوات منطقي (كنترل كننده مجازي استفاده از ابزار �
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  راهنماي انتخاب انواع مبدل هاي پوسته و لوله

  محدوديت ها  مناسب ترين كاربردها  ويژگي هاي مهم  مدل  نوع مبدل

 Fixed Tube Sheet(  BEMصفحه نگهدارنده ثابت (
هر دو صفحه نگهدارنده به پوسته 

  متصل و ثابت هستند.

مايع، سرد -گاز، گاز-مايع، گاز-ر مايعكندانسو

  كردن و گرم كردن، جوشاندن افقي يا عمودي 

حداكثر اختالف دما در دو انتها حدود 

F°200 و براي انبساط هاي جزئي است  

 Floatingدرپوش يا صفحه نگهدارنده شناور (

Head(  دسته لوله قابل/غير قابل تعويض  

AES 
AEP 
AJW 
AFS 
BET 

هدارنده ها درون يكي از صفحه نگ

پوسته يا به همراه پوسته شناور 

تواند جهت باشد، اما درپوش ميمي

  بازبيني انتهاي لوله ها باز باشد

ت )، جهF°200اختالف دماي باال (حدودا باالتر از 

دن استفاده براي سياالت كثيف كه نياز به تميز كر

  خارجي يا داخلي پوسته باشد.  افقي / عمودي

تواند خطرساز اخلي ميهاي دآب بندي

بوده و نشتي وجود داشته باشد. خطر 

خوردگي بخش هاي داخلي وجود 

  دارد.

 CFU  شكل Uهاي دسته لوله
AES 

فقط به يك صفحه نگهدارنده نياز 

خم  Uاست. لوله ها به شكل 

خورند. كالف لوله اي قابل مي

  تعويض و جابه جايي است.

نياز به  براي اختالف دماهاي زياد كه ممكن است

باشد.  Fixedجلوگيري از انبساط در واحدهاي 

كاري در هر دو  هاي ساده تميز جهت سرويس

  بخش پوسته و لوله. افقي/ عمودي  

را زانويي ها بايد با دقت ساخته شوند، زي

ممكن است تخريب مكانيكي يا خطر 

هاي گسيختگي ايجاد شود. سرعت 

توانند باعث سايش در درون لوله مي

ز ها شوند. سيال حتما بايد عاري ازانويي

  ذرات معلق باشد.

 Kettle AKTنوع 

 Uكالف لوله اي همانند حالت 

شكل و درپوش شناور و قابل 

تعويض و جابه جايي است. اندازه 

شود تا پوسته بزرگ انتخاب مي

جوشش و آزاد شدن بخارها براحتي 

  صورت پذيرد.

سيال جوشان بايد از درون پوسته در مواردي كه 

ير عبور كند متل زماني كه سيال فرآيندي بايد تبخ

شود. جهت خنك كردن يا سرد كردن سيال درون 

  لوله هاي فرآيندي به وسيله تبخير

براي تاسيسات افقي است. براي 

كاربردهاي ديگر از نظر فيزيكي بزرگ 

  است.
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  مثال:

Stream NO. 1=Reformed 

Gas=Hot Stream 

2=Feed Gas=Cold 

Stream 

CO2 1836 86.4 

CO 5219 10.4 

H2 15657.6 219.7 

CH4 411.2 7247.7 

N2 330.1 330.1 

H2O 8948.3 6317.1 

CH3OH 0 2.3 

C2H6 0 33.4 

C3H8 0 17.5 

Ar 8.3 1.1 

Total kgmol/h 32410.5 14265.7 

Temp., C 465 208 

P., bar (a) 34.5 46 
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    براي مطالعات بيشتر: منابع

  

1. TEMA Standard 

2. Ludwig's Applied Process Design for Chemical and Petrochemical Plant, 4th Edition 

3. Heat Exchanger Selection and Constructions, book by E.AD. Saunders.  

  


