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حسين چوبدار: تنظيم 

تجهیزات تبخیري



.دیگهاي بخار و مبدلهاي حرارتی: در صنعت، دو نوع اصلی تجهیزات تبخیري لوله اي وجود دارد

مبدلهاي تبخیري عمل در . انرژي سوخت، تبدیل به حرارت نهان تبخیر می شود  در دیگ هاي بخار، مستقیماً

احتراق صورت نمی گیرد و فقط حرارت محسوس یا نهان یک سیال به حرارت نهان تبخیر سیال دیگر تبدیل 

می شود

:مبدلهاي حرارتی

به طور کلی، در صنایع نفت، گاز، شیمیایی و پتروشیمیایی و پروسس، وسایلی وجود دارند که کارشان انتقال 

این انتقال حرارت از جداره فلزي یک لوله یا تیوب . به یک مایع یا گاز دیگر استحرارت از یک مایع یا گاز 

دستگاه هایی که این تبادل حرارت را انجام . طوري انجام می گیرد که از مخلوط شدن آنها جلوگیري می کند

 از مبدل حرارتی براي. نامیده می شوند HEAT EXCHANGERمی دهند، به طور کلی مبدل حرارتی یا

کم کردن درجه حرارت مایعی که الزم است سرد شود و یا گرم کردن مایعی که باید درجه حرارتش باال رود، 

استفاده می شوددر انتقال حرارت راجع به مبدلهاي حرارتی به طور کامل بحث شده است در اینجا هدف آشنایی 

.با ساختمان و انواع تقسیم بندي آنهاست

یانتقسیم بندي کلی از نظر جر

:Parallel Flow   در این نوع مبدل جریانهاي سرد و گرم از یک سمت وارد مبدل میشوند واز

از  (Mean Average ΔT)سمت دیگر خارج میشوند این مبدلها به لحاظ ایجاد تغییر دماي متوسط

.ی گرددکارایی کمتري نسبت به سایر مبدلها برخوردار هستند و با توجه به اینکه درآسیب دیدگی آن م

:Cross Flowمانند. جریانهاي سرد و گرم عمود برهم حرکت میکنند.( Air Cooler)

:Counter Flow   جریانهاي سرد و گرم خالف جهت یکدیگر در حرکتند این نوع مبدلها به لحاظ

 .کارایی بیشتري دارند (T∆)اختالف دماي متوسط باالتر

:سیال گرم و سرد از کنار یکدیگرتقسیم بندي کلی از نظر تعداد عبور 

:Single Passسیال سرد و گرم یکبار از کنار یکدیگر عبور میکنند.

:Multi Pass ًسیال سرد و گرم چند بار از کنار یکدیگر عبور میکنند در این نوع مبدلها معموال

است که تعداد عبورها را  شکل هستند و یا اینکه صفحات انتهایی تیوبها به چند قسمت تقسیم شده Uتیوبها

بیشتر می کند
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 :تقسیم بندي از نظر عملکرد در سیستم

Regenerative
.هر دو سیال سرد و گرم از جریانهاي موجود در فرآیند واحد می باشند

:No regenerative  سیال گرم یا سرد از منبع بیرونی تغذیه میشود مانند کولرهاي آبی

:بسته به نوع استفاده اسامی متفاوتی دارندمبدلهاي حرارتی 

:Preheat Heat Exchanger در این نوع مبدلها براي پیش گرم کردن خوراك ورودي از

سیال گرم شده در طی فرآیند در واحد استفاده می نمایند همانند مبدلهاي ورودي واحد تقطیر که از محصوالت 

.نمایندگرم براي گرم کردن نفت خام استفاده می 

:Cooler, Condenser معموالً سیال خنک کننده آنها آب میباشد که عمدتاً آب بدلیل ایجاد

کنترل دما در این مبدلها توسط میزان گردش آب انجام می گیرد البته . خوردگی از داخل تیوب عبور می کند

خروجی از پایین می باشد تا چگالش در این مبدلها ورودي از باال و . میزان کنترل دما دقیق و مناسب نمی باشد

.مانع عبور سیال نگردد

:Reboilerمعموالً جهت ایجاد فاز بخار در برجهاي تقطیر و استریپرها استفاده می گردد.

:Air Cooler  در این نوع مبدلها براي خنک کردن سیال از جریان هوا استفاده می شود در این

.به صورت همزمان یا تک تک استفاده می شودمبدلها براي کنترل دما از چهار روش 

.a تغییر زاویه پره هاي فن که موجب کاهش یا افزایش جریان هوا می گردد

.b افزایش یا کاهش تعداد فنهاي در سرویس

.cاستفاده ازLower ها

.dاستفاده ازSteam Coil بخصوص در فصل زمستان جهت گرم کردن هواي عبوري

 SHELL & TUBE HEAT EXCHENGERلولهمبدل هاي حرارتی پوسته و 

این نوع مبدل، معمولترین نوع مبدل حرارتی در صنعت نفت است و داراي سطح انتقال حرارت زیادي در واحد 

ساختمان مبدل پوسته و تیوب تشکیل شده از تعدادي تیوب هاي موازي که در . حجم اشغال شده، می باشد

متصل شده اند و درون پوسته اي استوانه اي شکل قرار  TUBE SHEETدو صفحه تیوبداخل یک یا 

یک سیال در داخل .شکل باشند Uو STRAIGHTتیوب ها ممکن است به صورت مستقیم . گرفته اند

و سیال دیگر خارج از تیوب ها و  TUBE SIDE FLUIDتیوب ها جریان دارد و به نام طرف تیوب
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از دو سیال فوق، یکی سرد و .نامیده می شودSHELLSIDEFLUIDم طرف پوستهداخل پوسته و به نا

دیگري گرم و بدون اینکه به طور مستقیم، با یکدیگر تماس داشته باشند، از طریق دیواره فلزي تیوب ها با 

تیوب  بهترین تبادل حرارت، وقتی امکانپذیر است که سیال درون پوسته و. یکدیگر تبادل حرارت انجام می دهند

  :میزان انتقال حرارت در مبدل ها بستگی به عوامل زیر دارد.ها عکس یکدیگر جریان داشته باشند

اختالل درجه حرارت بین دو مایع.1

سطح انتقال حرارت. 2

حجم مایعات درون پوسته و تیوب ها و نحوه تقسیم آنها.3

ضخامت و جنس ساختمان مبدل. 4

:بدل حرارتیاجزاء و قسمت هاي خارجی م

کانال -سرثابت .1

سرپوش -سرثابت .2

کانال یا سرپوش -فلنج سرثابت .3

سرپوش کانال .4

مجراي ورود و خروج پوسته .5

صفحه تیوب شناور .6

تیوب  .7

پوسته .8

سرپوش پوسته .9

طرف کانال(فلنج پوسته .10

طرف بانت(فلنج پوسته .11

لوله هاي ورود و خروج پوسته.12

فلنج بانت(فلنج سرپوش پوسته .13

اتصال انبساطی.14
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صفحه تیوب شناور.15

سرپوش سرشناور.16

فلنج سرشناور.17

حلقه پشتی سرشناور.18

حلقه دو تکه.19

فلنج پشت بند.20

خارجی(سرپوش سرشناور .21

حاشیه صفحه تیوب شناور.22

فلنج جعبه آب بندي.23

پکینگ.24

گلند پکینگ.25

حلقه فانوسی.26

میله هاي رابط و فاصله دهنده.27

صفحات هادي مایع و تکیه گاه تیوب ها.28

سپر ضربه گیر.29

صفحه هادي افقی.30

صفحه تقسیم کننده دهانه کانال.31

محل اتصال سر تخلیه هوا.32

محل اتصال سر تخلیه مایع33

محل اتصال ابزارهاي اندازه گیري.34

پایه مبدل هاي افقی.35

حلقه براي بلند کردن سرپوش.36

پایه مبدل حرارتی.37

صفحه سر ریز.38

محل اتصال مایع نما.39

:جنس تیوب ها

به طور کلی، جنس تیوب . تیوب ها از جنس ها و آلیاژهاي مختلف با توجه به نوع سرویس آنها ساخته می شوند

جنس هاي مختلف تیوب .حرارت بستگی داردها به خواص شیمیایی فشار و درجه حرارت سیال و سطح تبادل 

:ها به طور عمده عبارتند از

 فوالد کربن دارCARBON STEEL

 براس) BRUSS  درصد روي 33درصد مس و  67آلیاژي با

 آلومینیوم برنزALUMINUM-BRONZE  درصد آلومینیوم 5درصد مس و  95آلیاژي با

 مونلMONEL  قسمت مس 1قسمت نیکل  2یا ) درصد مس 30ل و درصد نیک 70آلیاژي با

 مسCOPPER

 در صنایع شیمیایی ) ذغالی(گرافیتGRAPHITE

 برنز مفرغBRONZE  درصد قلع و بقیه مس 11تا  8آلیاژي از دو فلز مس و قلع

آلومینیوم

فوالد کروم دار یا آلیاژهاي کروم دار

 فوالد ضد زنگSTAINLESS STEEL 18 درصد نیکل 8کروم و  درصد
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تیوب هاي اکثر مبدل هاي حرارتی که در معرض خوردگی به وسیله گاز هیدروژن سولفوره قرار دارند از 

.آلیاژهاي کروم دار ساخته شده اند

.مقاومت تیوب ها را در برابر خوردگی و اکسیده شدن افزایش می دهد :کروم

.د را در درجه حرارت هاي باال زیاد می کندمقاوم در برابر خوردگی و استحکام فوال :نیکل

در مقابل زنگ زدن و خوردگی در آب جاري و اسیدهاي رقیق معدنی و بیشتر اسیدهاي آلی و  :مونل

.سودسوزآور مقاومت خوبی دارد

  

:Tubeیا  Shellتعیین نمودن سیال جاري داخل

.عبور میکنند Shellسیالهایی که چگالیده میشوند یا تبخیر میگردند از  :احتمال چگالش یا تبخیر سیال 

:عبور میکنند زیرا Tubeسیالهاي خورنده معموالً از داخل  :میزان خورندگی سیال

.a هزینه تعویضTube کمتر است.

.b میتوان بدون تعویضTube  درصد از تعداد کل تیوبها را  20تا حدودPlug نمود.

.c خوردگیShell  و سوراخ شدن آن موجب انتشار گازها و مایعات هیدروکربنی قابل انفجار در محیط می

.گردد

 :عبور میکند زیرا Tubeسیال کثیف تر از داخل  :میزان ذرات معلق و کثیفی سیال

.a تمیز نمودنTube  جت زدن( راحت تر است 

.bسبی براي تجمع ذرات معلق وجود دارد که این تجمع موجب البه الي تیوبها در سطح خارجی آنها فضاي منا

.کاهش انتقال حرارت می گردد
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