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 ػبصی ٔصشف ا٘شطی ٔٙبعك ٘فتخیض خٙٛة  سئیغ فّٕیبت ثٟیٙٝجَاد ذٍالفقاری برجَیی6  

 

 
 

 

 چكیدُ
ا٘تخبة ٘ٛؿ ٔٙبػت ٔجذَ دس  ،ٞبی حشاستی یىی اص ٟٕٔتشیٗ ٔؼبئُ دس صٙبیـ ٘فت ٚ ٌبص ٚ دس ٔٛسد ٔجذَ

ٞب اػت. ثشای ٔٛفمیت دس ا٘تخبة صحیح ٘ٛؿ ٔجذَ حشاستی ٟٔٙذػیٗ عشاح ثبیذ  ٚاحذٞبی فشآیٙذی ٚ پبالیـٍبٜ
ٔمبیؼٝ ػٝ  تحمیكشاستی داؿتٝ ثبؿٙذ. ٞذف ایٗ ٞبی ح وبفی اص ٘مبط لٛت ٚ ضقف ا٘ٛاؿ ٔختّف ٔجذَ ؿٙبخت

ٞبی  . ثش ایٗ اػبع دس اثتذا ثٝ ٔقشفی ٔجذَاػتٞبی حشاستی صٙقتی  دس صٔیٙٝ ٔجذَ ٞبی پشوبسثشد ٘ٛؿ اص ٔجذَ
، پغ اص آٖ ثٝ ٕٞیٗ صٛست دادٜ خٛاٞذ ؿذیبثی لشاس صسآٟ٘ب ٔٛسد اپشداختٝ ٚ ٘مبط ضقف ٚ لٛت   ِِٛٝ -پٛػتٝ
خٛاٞذ اسائٝ  ٚ ٘تبیح سا ثٝ صٛست خذاَٚ خٛاٞذ ٌشفتٞبی حشاستی پّیتی ٚ حّضٚ٘ی سا تحت ثشسػی لشاس  ٔجذَ

ای ٚ حّضٚ٘ی دس ٔمبثُ ٔجذَ حشاستی پٛػتٝ  ٞبی صفحٝ ػٙدی اػتفبدٜ اص ٔجذَ . دس ا٘تٟب دس خصٛف أىبٖؿذ
ثٝ تشتیت  دٞذ . ٘تبیح ٟ٘بیی ٘ـبٖ ٔیؿذٜ اػتپشداختٝ   E-1-805ثٝ ؿٕبسٜ 888ٚاحذ ٌبص ٚ ٌبص ٔبیـ   ِِٛٝ

پٛػتٝ ِِٛٝ یه ػغح ثبثت ٘ؼجت ثٝ ٔجذَ  ضشیت ا٘تمبَ حشاست ثبالتش دسداسای ٞبی ٘ٛؿ پّیتی ٚ حّضٚ٘ی  ٔجذَ
ٞبی ٔشدٜ  خشیبٖ حزفٚاغتـبؽ ثیـتش خشیبٖ فذْ  ثٝ دِیُوٕتشی سا  ٌشفتٍی ٕٞچٙیٗ ٔیضاٖ سػٛة ،ٞؼتٙذ

فـبس ٔـىُ اػبػی  ثب ایٗ حبَ. دٞٙذ ػیبالت سػٛة ٌزاس ٔمبٚٔت ثٟتشی سا ٘ـبٖ ٔی ثشایٚ  ایدبد خٛاٞذ ؿذ
اػت،  888فشآیٙذی دس ٚاحذ ٌبص ٚ ٌبص ٔبیـ  ٘یبص ٚ ٞبی پٛػتٝ ٚ ِِٛٝ ؼٕتٞب دس ل ثبالی تِٛیذ ؿذٜ تٛػظ پٕپ

 حدٓ ثبالی ػیبَ. ٕٞچٙیٗ ػبصد سا غیش ٕٔىٗ ٔیأىبٖ خبیٍضیٙی ثذٖٚ تغییشات اػبػی دس وُ پبالیـٍبٜ  وٝ

NGL ٚ ٖٞبی حشاستی ٘ٛؿ پّیتی ٚ حّضٚ٘ی اػت. ثبال اص دیٍش ٔـىالت اػتفبدٜ اص ٔجذَ فـبسٚ پشٚپب 
. 

 
 

 1افت فـبس ،ٔغـٛؽ وٙٙذٜ ضشیت ا٘تمبَ حشاست، ،ای ِِٛٝ -پٛػتٝ ٞبی حشاستی ٔجذَکلیدی6  گاىٍاش
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 هقدهِ

ٞب  ثیـتشیٗ اػتفبدٜ سا داس٘ذ. ایٗ ٘ٛؿ ٔجذَ ٞبی حشاستی دس ثیٗ خب٘ٛادٜ ثضسي ٔجذَ  ٞبی حشاستی پٛػتٝ ِِٛٝ ٔجذَ

لذیٓ ٔٛسد تٛخٝ عشاحبٖ ٚ  ٞب ٚ صٙقت ٘فت ٚ ٌبص اص ٞب، پبالیـٍبٜ ٞب، پتشٚؿیٕی ثٝ دِیُ اػتفبدٜ فشآٚاٖ دس ٘یشٌٚبٜ

 ا٘ذ، ِٚی ایٗ داؿتٝ دس صٙقت ِِٛٝ ٔقِٕٛی ػبثمٝ عٛال٘ی ٚ ٔٛفكپٛػتٝ ٚ ٞبی . ثب ایٙىٝ ٔجذَ[1]ا٘ذ ثٛدٜٟٔٙذػیٗ 

ٞبی فّٕیبتی ٞؼتٙذ. پبییٗ ثٛدٖ ٔیضاٖ ضشیت ا٘تمبَ حشاست دس ػٕت پٛػتٝ تدٟیضات داسای ٔـىالت ٚ ٔحذٚدیت

 ٔیضاٖ اػت. ٕٞچٙیٗ صیبد آٟ٘ب دس سػٛة ٘تیدٝ دس ٚ ٘ٛاحی ٔشدٜ آٔذٖ ثٛخٛد احتٕبَ وٝ اػت ٘حٛی ٞب ثٝ ٔجذَ ایٗ

 وبسثشد لبثّیت ای ِِٛٝ پٛػتٝ ٞبی اػت. ٔجذَ ٞب ثبال دػتٝ ِِٛٝ دس ِشصؽ ایدبد ٚ حشاست ا٘تمبَ ضشیت اصای ثٝ فـبس افت

داس٘ذ. ِزا دػت عشاحبٖ سا دس اػتفبدٜ اص آ٘بٖ ثبص ٌزاؿتٝ اػت. دس ایٗ ٔمبِٝ  دٔب سا ٚ فـبس اص ٚػیـ ٞبی ٔحذٚدٜ دس

خبیٍضیٙی  أىبٖ ػٙدی .ثیبٖ ؿذ ٞبی حشاستی پٛػتٝ ِِٛٝ ٞبیی وٝ ثشای ٔجذَ ٞب ٚ ٔحذٚدیت فّیشغٓ ٔحجٛثیت

سا  E-1-805اٞٛاص ثٝ ؿٕبسٜ تً ٘بٔجش  888ٞبی ٘ٛؿ دیٍش اص خّٕٝ پّیتی ٚ حّضٚ٘ی سا ثشای ٚاحذ ٌبص ٚ ٌبص ٔبیـ  ٔجذَ

 .ؿٛدٚ ٘تبیح آٖ اسائٝ  تحّیُ

 

 6ّای حرارتی آشٌایی با هبدل
صٙبیـ ؿیٕیبیی ٚ صٙبیـ ٔختّف افٓ اص صٙبیـ فشآیٙذی،  پشوبسثشدی ٞؼتٙذ وٝ دس حشاستی تدٟیضات ٞبی ٔجذَ

ٌیش٘ذ. دس ٘فت، حُٕ ٚ ٘مُ، ػشٔبػبصی ٚ تٟٛیٝ ٔغجٛؿ ثٝ ٔٙؾٛس تجبدَ حشاستی ثیٗ دٚ ػیبَ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔی

صٙبیـ پبالیـٍبٞی ٚ پتشٚؿیٕی )ٚاحذٞبی ٘ؾیش اتٕؼفشیه ٚ خأل، ؿىؼت حشاستی ٚ ٞیذسٚوشاویًٙ، تِٛیذ ٞیذسٚطٖ، 

ای، ثخبسی ٚ ػیىُ تشویجی(، صٙبیـ تِٛیذ وبغز، شٌٚبٞبی تِٛیذ ثشق ٞؼتٝ)٘ی ٚاحذٞبی اتیّٗ(، صٙبیـ تِٛیذ ثشق

ٞبی  اصوٕپشػٛس، ٔجذَ ی ثقذٞب وٙٙذٜ ٌبص، خٙه-ٞبی حشاستی ٌبص ٌشٔىٗ، ٔجذَ ٞبی پیؾ تأػیؼبت فشاػبحُ، ٔجذَ

ػبصی  بیـ ثٝ ثٟیٙٝؿٛ٘ذ. ٘یبص صٙٞبی حشاستی ثٝ ٚفٛس یبفت ٔی خٛسان ٚ ٔحصَٛ ساوتٛس، سیجٛیّش ٚ وٙذا٘ؼٛسٞبی ٔجذَ

ٞبی ٌشْ ثٝ ػیبالتی وٝ ثبیذ اص یه دٔبی پبییٗ ثٝ یه دٔبی  ٚ وبٞؾ ٔصشف ا٘شطی وٝ دس ٘تیدٝ ثبصیبثی حشاست خشیبٖ

ٞبی حشاستی فالٜٚ ثش لبثّیت ا٘تمبَ  ٞبی حشاستی سا افضایؾ دادٜ اػت. ٔجذَ ثبال ثشػٙذ ٚ ثّقىغ، وبسثشد ٚ تٛػقٝ ٔجذَ

ثبیؼت ٚیظٌی خبصی ٘یض داؿتٝ ثبؿٙذ؛ ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ دس صٙبیـ ٞٛایی ػجه ثٛدٖ آٖ ـ ٔیحشاست دس ٞشوذاْ اص صٙبی

٘ؾش اػت. ٘یبص ثٝ  ٚ دس صٙبیـ فشایٙذی لبثّیت وبس آٖ ثب ا٘ٛاؿ ٔختّف ػیبالت ثب دسخبت خشْ صایی ٔختّف ٔذ

  اػت. ؿذٜٞبی حشاستی َ اؿ ٔختّف اص ٔجذٞبی ٔتفبٚت دس وبسثشدٞبی ٔتٙٛؿ ٔٙدش ثٝ تٛػقٝ ٚ وبسثشد ا٘ٛ ٚیظٌی

 

 لَلِ –هبدل ّای حرارتی پَستِ 
 لَلِ-ّای حرارتی پَستِ شٌایی با هبدلآ 

ا٘دبْ ؿذٜ  اسٚپبٔجذَ حشاستی پٛػتٝ ٚ ِِٛٝ پشوبسثشدتشیٗ ٘ٛؿ ٔجذَ دس صٙقت اػت. ثش عجك اسصیبثی وٝ دس      

ٞبی حشاستی پٛػتٝ  . ٔجذَ[2] ِِٛٝ تقّك داسدٞبی پٛػتٝ ٚ  ٞبی حشاستی ثٝ ٔجذَ دسصذ ثبصاسٞبی ٔجذَ 58اػت، حذٚد 

ا٘ذ. یىی اص ػیبالت ٌشْ ٚ یب ػشد ثٙب ثٝ  ا٘ذ، تـىیُ ؿذٜای ثضسي ٘صت ؿذٜٞبیی وٝ دس پٛػتٝ اػتٛا٘ٝ ٚ ِِٛٝ اص ِِٛٝ

ؿٛد ٚ ثذیٗ ٚػیّٝ دٚ ػیبَ ثب یىذیٍش تجبدَ ٌشٔبیی ٞب ٚ دیٍشی دسٖٚ پٛػتٝ خبسی ٔی٘یبصٞبی فشآیٙذی دسٖٚ ِِٛٝ

ٞبی لغبفی،  ٞب ٔب٘ٙذ ثبفُ داس٘ذ. ثشای دػتیبثی ثٝ ٘شخ ا٘تمبَ حشاست ثبالتش دسٖٚ پٛػتٝ دس تمبثُ ثب ا٘ٛاؿ ٔختّفی اص ثبفُ

. دس ایٗ ٘ٛؿ ٔجذَ ثذٖٚ وٝ دس ایٗ لؼٕت ٔٛسد ثشسػی لشاس ٘خٛاٞٙذ ٌشفت ای ٚ ...  ثٝ اؿىبَ ٔختّف ٚخٛد داسدٔیّٝ
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دسخٝ  888ثبس ٚ دٔبی  488ٞبیی ثب اثقبد ٔختّف وٝ لبثّیت وبس تب فـبس  ػتٍبٜای الصْ ثبؿذ، دایٙىٝ اخضای پیچیذٜ

ؿٛد. ػبختبس ٔحىٓ ٚ ایٕٗ، لبثّیت ػبخت اص ٔٛاد ٔختّف ٚ وبس ثب ػیبالت ٔتٙٛؿ، ػب٘تیٍشاد سا داؿتٝ ثبؿٙذ، ػبختٝ ٔی

اص تدشثٝ ٔٛفك فّٕیبتی اص خّٕٝ وبس، ٚخٛد اػتب٘ذاسدٞبی ٔذٖٚ دس عشاحی ٚ ثشخٛسداسی  لبثّیت افتٕبدپزیشی دس حیٗ

دالیّی اػت وٝ ٔجذَ پٛػتٝ ٚ ِِٛٝ سا ثٝ پشوبسثشدتشیٗ ٘ٛؿ ٔجذَ تجذیُ وشدٜ اػت. ثٝ سغٓ ٔحجٛثیت فٕٛٔی ٚ وبسثشد 

ٌؼتشدٜ ٔجذَ پٛػتٝ ٚ ِِٛٝ ٔٛالقی ٚخٛد داسد وٝ ثبیذ تٕٟیذاتی دس خٟت ثٟجٛد فّٕىشد آٖ ا٘ذیـیذٜ ؿٛد. فٕذٜ ایٗ 

ٞب صٛست  ثبفُ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٕٞچٖٛ تغییش ثٝ ؿیٜٛبثی ثٝ ا٘تمبَ حشاست ثٟتش ثٝ اصای افت فـبس وٕتش ٚ وبسٞب ثشای دػتی

  ٌیشد.ٔی

 

 لَلِ-ساختواى هبدل ّای حرارتی پَستِ

ٞب  ؿٛ٘ذ وٝ ِِٛٝ ای ػبختٝ ٔی ای لشاس ٌشفتٝ دس یه پٛػتٝ اػتٛا٘ٝ ٞبی دایشٜ ِِٛٝ اص ِِٛٝ-ٞبی حشاستی پٛػتٝ ٔجذَ     

ٞب دس فشض ٚ دس عَٛ  ٞب خشیبٖ داسد ٚ ػیبَ دیٍش اص سٚی دػتٝ ِِٛٝ ػیبَ دس داخُ ِِٛٝیه  ثبؿٙذ. ٔیٔٛاصی ثب پٛػتٝ 

اص ٘ؾش اػتب٘ذاسد  ٞب اصّی ایٗ ٔجذَ ءاخضا دٞذ. ٞب  ثٝ حشوت خٛد ادأٝ ٔی ٔحٛس ٔجذَ ٚ پغ اصفجٛس اص سٚی ثبفُ

TEMA ٝدؿٛ ثٙذی ٔی جی تمؼیٓوّٝ خّٛیی، پٛػتٝ ٚ وّٝ فملؼٕت  ثٝ ػ.  

 

 هَرد بررسی ای طالعات فٌی هبدل حرارتی پَستِ لَلِا

 

فشآیٙذی اػت. ٚؽیفٝ  888ای دس ٚاحذ ٌبص ٚ ٌبص ٔبیـ  دس ایٗ ٔغبِقٝ وٝ ٔشثٛط ثٝ یه ٔجذَ حشاستی پٛػتٝ ِِٛٝ 

ٞب عشاحی ؿذٜ اػت ٚ  ثشای خشیبٖ دس ِِٛٝ NGLثبؿذ. پشٚپبٖ دس لؼٕت پٛػتٝ ٚ ٔی NGLٌشْ ٕ٘ٛدٖ ػیبَ آٖ

ٞبی ته ثشؿٝ  . ػیبَ پشٚپبٖ ثب ٌزس اص ثبفُ( آٚسدٜ ؿذٜ اػت2( ٚ )1) ٞبی ی ٚ فشآیٙذی آٖ دس خذَٚٔـخصبت ٞٙذػ

ٞب وٝ ایٗ  ای ػیبَ پشٚپبٖ ٚ ا٘تمبَ ٌشٔب ثٝ ِِٛٝ دسخٝ 25اِی  28خشیب٘ی سا ثٛخٛد ٔی آٚسد وٝ ٘تیدٝ آٖ وبٞؾ دٔبی 

ٞب تٛػظ یه پٕپ ثب  داخُ ِِٛٝ NGLػیبَ  .دسخٝ افضایؾ دٔب دٞذ 13 ثٝ ٔیضاٖ ؿٛد تب ػیبَ فبُٔ ثبفث ٔیا٘تمبَ 

2ٚاسد وّٝ خّٛیی Psi 1179فـبسوبسی 
 15اِی  18ٞب ٚ ثبال سفتٗ دٔبی آٖ دس ٔحذٚدٜ ٔجذَ ؿذٜ ٚ ثب ٌزس اص دسٖٚ ِِٛٝ 

ثٝ  888ای ٚاحذ  ای اػت وٝ ٔجذَ پٛػتٝ ِِٛٝ ٘تیدٝوٙذ. وٝ ایٗ ٔغّت ٕٞبٖ دسخٝ ػب٘تی ٌشاد ٔجذَ سا تشن ٔی

 6ثٝ  8عشاحی ٚ ػبختٝ ؿذٜ اػت. ػیبَ پشٚپبٖ تٛػظ یه ػٝ ساٞی ٘بٔؼبٚی   3پبسػٛ٘غ ؿشوت ٚاػغٝ آٖ تٛػظ

 6ایٙچ دس ٔؼیش خشٚخی سیجٛیّش ثٝ ػٕت دساْ افضایؾ ٔبیقبت پشٚپبٖ، ٚاسد ٔجذَ ٔٛسد ٔغبِقٝ ؿذٜ ٚ تٛػظ یه الیٗ 

 .ؿٛدٕت  ا٘تٟبیی پٛػتٝ خبسج ٚ ثٝ ػٕت اوٛ٘ٛٔبیضس فـبس ثبال اسػبَ ٔیایٙچ اص لؼ
 

 888ٚاحذ ٌبص ٚ ٌبص ٔبیـ ٞبی فیضیىی ٚ ٞٙذػی ٔجذَ پٛػتٝ ٚ ِِٛٝ  ( ٔـخص1ٝ) خذَٚ

                                                 
2
- Stationary Head 

3
- Parsons Company 
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 6ّای قطایی بافلبا  لَلِ ٍ ّای حرارتی پَستِ ّای هبدل هسایا ٍ هحدٍدیت
ٞبی خبصی  ِِٛٝ ثٝ ٔب٘ٙذ دیٍش تدٟیضات ٔٛسد اػتفبدٜ دس صٙقت داسای ٔضایب ٚ ٔحذٚدیتٚ  ٞبی حشاستی پٛػتٝ ٔجذَ

ٞبی فشآیٙذی، دٔب، فـبس، ٞضیٙٝ ٚ ٔٛلقیت خغشافیبیی ٘ٛؿ  دس اثتذا ثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ ٔحذٚدیتعشاحبٖ ٞؼتٙذ. ِزا  

-3]دٞٙذ ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٔیسا ػبصی  فبوتٛسٞبی ثٟیٙٝ ،ٚ پغ اص عشاحی ٟٔٙذػی ،ا٘تخبة ثشداسی سا ٔجذَ خٟت ثٟشٜ

4]. 

 

 ٞبی لغبیی ٞبی پٛػتٝ ٚ ِِٛٝ ثب اػتفبدٜ اص ثبفُ ٞبی ٔجذَ ٔضایب ٚ ٔحذٚدیت (2) خذَٚ
 

 ّا هحدٍدیت هسایا

 ٔتٛػظسا٘ذٔبٖ ٚ ضشیت ا٘تمبَ حشاست دس ػٕت پٛػتٝ  دٔب  ٚ فـبس اص ٚػیـ ٞبی ٔحذٚدٜ دس وبسثشد لبثّیت

 پتب٘ؼیُ تـىیُ سػٛة دس لؼٕت پٛػتٝ   ثبس1488ٞب  ِِٛٝٚ  388اوثش فـبسوبسی دس پٛػتٝ حذ

 ؿٛد ایدبد ٘ٛاحی ٔشدٜ ثیٗ دٚ ػیبَ ٔدبٚس وٝ ثبفث ٔـىالت دیٍش ٔی دسخٝ ػب٘تیٍشاد 688 تب دسخ188ٝٔحذٚدٜ دٔبیی اص ٔٙفی 

آػبٖ ٚ ػبختٕبٖ ٘ٝ چٙذاٖ پیچیذٜ ٚ تٙٛؿ  ثٟشٜ ثشداسی

  صیبد
 ثبال اػت حشوت صیٍضايدس دػتٝ ِِٛٝ ثٝ ٚاػغٝ  ایدبد استقبؽ

ٚ  تدشثٝ ٔٛفك  ٔحجٛثیت ٚ وبسثشد فشآٚاٖ دس صٙقت

 فّٕیبتی

ٚ ثٝ ػشفت اص ػشٚیغ خبسج  جٛدٜسػٛة ثبال ٔٙبػت ٘ثب ٞب  ثشای خشیبٖ

 ؿٛ٘ذ ٔی

تقٕیشاتی آػبٖ ٚ ػبدٜ ػبختبس ٔحىٓ ٚ ایٕٗ ٚ وبسٞبی 

 اػت
 افت فـبس دس ػٕت پٛػتٝ ثبال اػت ٚ ٞضیٙٝ پٕپبط سا افضایؾ ٔیذٞذ

 ٞبی پّیتی ٚ حّضٚ٘ی اؿغبَ فضبی دٚ ٚ یب ػٝ ثشاثشی دس ٔمبیؼٝ ثب ٔجذَ لبثّیت ػبخت اص ٔٛاد ٔختّف ٚ وبس ثب ػیبالت ٔتٙٛؿ

 ثبال "٘ؼجتب ٞضیٙٝ تقٕیشات اػتدس دػتشع  آٖ دس حیٗ فّٕیبت ٚ تىِٙٛٛطی

ٚخٛد اػتب٘ذاسدٞبی ٔذٖٚ دس ٚ  لبثّیت افتٕبدپزیشی 

 عشاحی 
 ٞب  ٞب ثٝ ِِٛٝ ٞب ٚ ثبفُ ٘ـت دس لؼٕت اتصبَ پٛػتٝ ثٝ ثبفُایدبد خشیبٖ 

Tube Side Shell Side Properties Value Dimension 

NGL Propane Fluid BFS Heat Exchanger Type 

86046 53312 Mass flow (Kg/h) 675 Shell inside Diameter (mm) 

************** Vapor650 Shell outside Diameter 

8604653312Liquid (Kg/h)446 Number of tube

35.56 65.56 Temperature -Inlet 6096 Tube length/mm 

48.89 43.33 Temperature -outlet 19.051Tube OD (mm) 

81.9 24.48 Operating PressureTriangleTube layout

900 479.5 Density (kg/m3) Segmental Baffles – Cross 

0.00026 0.00018 Fouling factor (m2 .k/w) 30Baffle – cut% 

************** *******11 No of baffles 
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 6ّای حرارتی پلیتی هبدل
 ّای حرارتی پلیتی  آشٌایی با هبدل

ا٘ذ. یه ػٕت ٞش  ثٝ دلت ثٝ یىذیٍش فـشدٜ ؿذٜثبؿٙذ وٝ  داس ٔی ٞبی فّضی ٘بصن ثب عشح ٔٛج صفحبت اصّی، ٚسق  

وٝ سٚی یه لبة  ٝصفح ٙذیٗ، اص یه تقذاد اص چ(Unit) ثبؿذ. ٚاحذ وّی صفحٝ، داسای یه ٚاؿش ٔحیغی وّی ٔی

ا٘ذ ٚ فضبی ثیٗ صفحبت ٔدبٚس یه وب٘بَ خشیبٖ  ؿٛد. صفحبت ثب ٌیشٜ ثٝ یىذیٍش ٔحىٓ ؿذٜ ا٘ذ تـىیُ ٔی ٘صت ؿذٜ

ٞب خشیبٖ  ٔیبٖ دس وب٘بَ دس  ٞبی ػشد ٚ ٌشْ یه ػیؼتٓ آ٘چٙبٖ ٔشتت ؿذٜ اػت وٝ خشیبٖ ػیبَدٞذ.  سا تـىیُ ٔی

یه  (1ؿىُ )دٞٙذ.  ٞبی خشیبٖ خٟت ٔی ٞبیی دس چٟبس ٌٛؿة ٞش صفحٝ، دٚ ػیبَ سا ثٝ داخُ وب٘بَ ذ. دسیچٝبثی ٔی

 دٞذ.  ٔی٘ـبٖ سا  اص ایٗ ٘ٛؿ ٔجذَ ؿذٜ اص یه ٚاحذٌؼتشدٜ  تیهعشح فٕٛٔی خشیبٖ ٚ ؿٕب

دس استجبط ثب  1898ٚخٛد داؿتٝ اػت ٚ یه ثجت اختشاؿ إِٓب٘ی دس  1878ٞب اص اٚاخش دٞة أتیبص ثجت ایٗ ٘ٛؿ ٔجذَ     

خیّی صیبد ٘جٛد تب ایٙىٝ دوتش سیچبسد  پّیتیٞبی حشاستی  ٔٙتـش ؿذ. وبسثشد ٔجذَ« پّیتیٞبی حشاستی  ثٟجٛد ٔجذَ»

ٌشی ٔفشك  ٔقشفی وشد. صفحبت اصّی اص سیختٝ 1923ٞب سا دس  ٗ ٘ٛؿ ٔجذَػّیٍٕبٖ اِٚیٗ عشح تدبسی ٔٛفك اص ای

ٞبی ٘بصن فٛالد ضذصً٘  صفحبتی اص پشع وشدٖ ٚسق 1938)تشویجی اص ٔغ ٚ لّـ ٚ سٚی( حبصُ ؿذٜ ثٛد٘ذ. دس اٚایُ

ػبَ، دٔب ٚ فـبس  68تِٛیذ ؿذ٘ذ. ٞشچٙذ عشاحی اِٚیٝ تمشیجبً ثذٖٚ تغییش ثبلیٕب٘ذٜ اػت، أب تٛػقٝ ٔذاْٚ دس ثیؾ اص 

تش دس یه ٔحذٚدٜ ٚػیـ اص  افضایؾ دادٜ اػت. ایٗ تٛػقٝ ؿبُٔ تِٛیذ صفحبت ثضسي c188  ٚbar38فّٕیبتی سا تب 

اػتفبدٜ ٔٛسد  c268تٛاٖ تب دٔبی ثبالتش اص ؿٛد. ٚاؿشٞبیی اص خٙغ پٙجٝ ٘ؼٛص ٔتشاوٓ ؿذٜ سا ٔی فّضات ٔختّف ٔی

ٞب ٚ دس صٙبیـ ِجٙی ثٝ فّت ٘یبص ثٝ  ٞب دس صٙبیـ غزایی، ثشای تِٛیذ ٘ٛؿیذ٘ی لشاس داد. دس اثتذای وبسثشد، ایٗ ٔجذَ

فشد   ثٝ سفت. ثب حفؼ وبسثشد دس صٙبیـ ٔٛاد غزایی، ثب سؿذ ٚ ؿٙبخت خصٛصیبت ٔٙحصش سفبیت لٛا٘یٗ ثٟذاؿتی ثىبس ٔی

. دس دٞیٓ ب دس یه ٔحذٚدٜ ٚػیقی اص وبسثشدٞبی صٙقتی ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔیپّیتی، أشٚصٜ آٟ٘ ٞبی حشاستی ٔجذَ

 ٕٞشاٜ ثٛدٜ اػت. پّیتیا٘ذ وٝ ثب سضبیت صیبد اص ٔجذَ ٞبی حشاستی  ِِٛٝ ؿذٜ -ٞبی پٛػتٝ ٔٛاسد صیبدی خبیٍضیٗ ٔجذَ

تٛا٘ٙذ ثشای ٚؽبیف  ، آٟ٘ب ٔیٞبی ٔختّف ٞب ثب عشاحی صفحبت ٚ آسایؾ ثبتٛخٝ ثٝ أىبٖ ایدبد تٙٛؿ دس ایٗ ٔجذَ     

ٞبی حشاستی  ثؼیبس تخصصی اػت. ثشخالف ٔجذَ پّیتیٞبی حشاستی  ٌشٔبیی ٔتفبٚتی ٔٙبػت ثبؿٙذ. عشاحی ٔجذَ

ای،  حٝٞبی ٌشٔبیی صف ٞبی عشاحی ثٝ ػبدٌی دس دػتشع ٞؼتٙذ، عشاحی ٔجذَ ٞب ٚ سٚؽ ای وٝ ثشای آٟ٘ب دادٜ ِِٛٝ

 ( اػت.ٚ اوثشا خبسخی ٞبی تِٛیذوٙٙذٜ تّٕه ؿشوت صبس ٚدس ا٘ح ٕٞچٙبٖ ٔبٞیتبً اختصبصی )

 

 6ساختواى هبدل ّای حرارتی پلیتی

ؿذٜ اػت. اخضاء دادٜ  ( ٘ـب1ٖ)ؿىُ ا٘ذ، دس  ؿذٜٕ٘ٛ٘ٝ، دس ٕ٘بیی وٝ لغقبت اص یىذیٍش ثبص  پّیتییه ٔجذَ حشاستی 

  دٞٙذٜ.صفحٝ ثبثت، صفحٝ فـبس،تدٟیضات فـبس ٚ ٔدبسی اتصبَ چٟبسچٛة فجبستٙذ اص 
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 ٞبی فّضی ای ٚ چٍٍٛ٘ی فشآیٙذ تجبدَ حشاست دس تیغٝ ٔجذَ حشاستی صفحٝ (1)ؿىُ 

 

 6هسایا ٍ هحدٍدیت ّا هبدل ّای حرارتی پلیتی ًسبت بِ هبدل ّای پَستِ لَلِ
 

حشاست  ای فـشدٜ ٞؼتٙذ ٚ دس ٘شخ ا٘تمبَ ثصٛست ٚیظٜ پّیتیٞبی  ؿذٜ اػت ٔجذَ( ٘ـبٖ دادٜ 1) ؿىُٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس 

ضٕٗ ایٙىٝ حدٓ وٓ ٚ ٚصٖ وٕتش ٚ ثٝ  ،(3خذَٚ ) ذِِ٘ٛٝ داسپٛػتٝ ٞبی  فضبی ٔحذٚدتشی دس ٔمبیؼٝ ثب ٔجذَ ،ٔـبثٝ

یضات ثشداسی ٚ ٍٟ٘ذاسی سا ثٝ ٕٞشاٜ داسد. اِجتٝ ایٗ ٘ٛؿ ٔجذَ ٔب٘ٙذ ٕٞٝ تدٟ ٞبی وٕتش دس ػبخت ٚ ثٟشٜ عجـ آٖ ٞضیٙٝ

ٞب ٔحذٚدیت ػبخت  اػتفبدٜ اص ایٗ ٘ٛؿ ٔجذَ دس فّت اصّی فذْ پیـشفت .[5]صٙقتی داسای ٔحذٚدیتٟبئی ٞؼتٙذ

ٞبی  ٞبی حشاستی ثب ا٘ذاصٜ ثبؿذ. وٝ فٕالً ٔجذَ صفحبت ثضسي ثٝ خٟت ٔحذٚدیت دس پشػىبسی ٚ ػبخت صفحبت ٔی

ثبفث افت فـبسٞبی  ،ٞبی ثضسي خشیبٖ ٞٓ ٘یؼتٙذ. دثی التصبدی یقٙی دس ٚالـ ثصشفٝ ،لبثُ ػبخت ٘یؼتضسٌتش ث

ؿٛد وٝ دس ٔشتجٝ ثبالتش عشاحی ٚاؿشٞب ثٝ  اضبفی خٛاٞذ ؿذ وٝ اص ایٗ ٔٙؾش ثبفث ٔحذٚدیت دس ؽشفیت ٌشٔبئی ٔی

 ثشد.ٞب ػٛد  ٚ دٔبٞبی ثبالتش ثتٛاٖ اص ایٗ ٘ٛؿ ٔجذَ تشتیجی ٘یؼت وٝ دس فـبس

 

 ای حشاستی صفحٝٞبی َ ٞبی ٔجذ ٔضایب ٚ ٔحذٚدیت (3خذَٚ )

 هحدٍدیت ّا هسایا
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 6ّای حرارتی حلسًٍی آشٌایی با هبدل
تٛػظ وشت سٚص٘جالد ػٛئذی ثشای ثبصیبفت ا٘شطی اص آة آِٛدٜ  1938حٝ حّضٚ٘ی ثشای ٘خؼتیٗ ثبس دس ػبَ فٔجذَ ص

ٔیٙتٖٛ ثب اسائٝ اٍِٛسیتٓ عشاحی ثش اػبع فبوتٛس  1978. دس ػبَ [6]وبغزػبصی ثٝ وبس ٌشفتٝ ؿذحبصُ اص وبسخب٘ٝ 

دٍٚ٘ٛٚ سٚاثغی ثشای ٔحبػجٝ اثقبد  2883ایدبد ٕ٘ٛد. دس ػبَ  ی حّضٚ٘یٞب تحَٛ خبصی دس عشاحی ایٗ ٔجذَ ،ٔدٕٛؿ

دسٖٚ ٔجذَ ثٝ ػٝ دػتٝ وّی تمؼیٓ ثٙذی ٞبی حّضٚ٘ی اص ِحبػ ؿىُ خشیبٖ دس  ٞٙذػی ایٗ ٔجذَ اسائٝ ٕ٘ٛد. ٔجذَ

ٔجذَ تشویت  -3 خشیبٖ ٔحٛسی -ٔجذَ خشیبٖ حّضٚ٘ی -2حّضٚ٘ی  خشیبٖ  -خشیبٖ حّضٚ٘ی -1ٞبی  ٔجذَ -1ؿٛ٘ذ. ٔی

 خشیبٖ حّضٚ٘ی ثب خشیبٖ ٔحٛسی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٞبی حشاستی حّضٚ٘ی ٔجذَ فشآیٙذی ٚ ٘حٜٛ خشیبٖ دس سایؾچٍٍٛ٘ی آ (2ؿىُ )

 

 :هبدل ّای حرارتی حلسًٍیساختواى 

ٞبی  ای حّضٚ٘ی ثب پیچب٘ذٖ دٚ صفحٝ ثّٙذ ٔٛاصی ثٝ ؿىُ یه حّضٚ٘ی ٚ ثب اػتفبدٜ اص ٔٙذسَ ٚ خٛؽ دادٖ ِجٝ صفحٝ

. دس ٞش یه اص دٚ ٔؼیش حّضٚ٘ی یه خشیبٖ ذ٘ؿٛ ٔی ُیـىتستی وٝ یه وب٘بَ سا تـىیُ دٞٙذ صفحبت ٔدبٚس ثٝ صٛ

ا٘تمبَ حشاست ثٟیٙٝ تش ثٝ دِیُ دسٞٓ ثٛدٖ خشیبٖ ٚ 

 وٛچىی لغش ٞیذسِٚیىی
 دسخٝ ػب٘تیٍشاد 188ثبس ٚ حذاوثش دٔبی عشاحی 25حذاوثش فـبس وبسوشد 

 اصغحىبن ٔیـٛدپیچیذٌی وب٘بِٟبی خشیبٖ ثبفث افضایؾ ضشیت  ػغح ا٘تمبَ حشاست ٘ؼجت ثٝ حدٓ تمشیجب ثبال

 m3/h 3688حذاوثش ٘شخ خشیبٖ  لغش ٞٓ اسصی وٓ ٚ فمذاٖ ٘ـتی خشیبٖ

 m2 2288 - 8.1ػغح ا٘تمبَ ٌشٔب  دس ثبصدٜ   ا٘ذاصٜ ٔٙبػت ٚ فضبی وٕتشی سا اؿغبَ ٔیىٙٙذ

 w/m2k  3588-7588ضشیت ا٘تمبَ ٌشٔب دس ثبصدٜ   ٘ٛاحی ػبوٗ   آؿفتٍی ثبال، صٔبٖ البٔت پبییٗ ٚ فذْ ٚخٛد

ثٝ فبیك  ٘یبصفذْ اتالف حشاستی لبثُ صشف ٘ؾش اػت ٚ 

 وبسی 
 ثشای ػیبَ ثب ِضخت ثبال لبثُ اػتفبدٜ ٘یؼت

حشاستی پبیذاس ٚ ثذٖٚ استقبؽ  تٙؾصفحبت دس ٔمبثُ 

 ٞؼتٙذ
 حضٛس فیٛة آثٙذی دس صٛست تقٕیشات ٚ ثبص ٚ ثؼتٝ ؿذٖ

 وٓ  ٚ ٔحذٚد دس صٙقت ٚ فذْ آؿٙبیی اوثش تىٙؼیٗ ٞباػتفبدٜ  فضبی ٔشدٜ دس ایٗ ٔجذِٟب ٚخٛد ٘ذاسد

 ػبخت ا٘حصبسی ٚ ػبص٘ذٌبٖ خبف ٚ ٔحذٚد سا٘ذٔبٖ ثبال
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 ٞبی حشاستی ثؼیبس شاست سا افضایؾ ٚ تـىیُ سػٛة سا وبٞؾ ٔی دٞذ. ایٗ ٘ٛؿ ٔجذَثب٘ٛیٝ ایدبد ٔی ؿٛد وٝ ا٘تمبَ ح

ثبؿذ. حذاوثش فـبس  ٔیّیٕتش ٔشثـ ٔی 588تب  8.5ٞب، دس ٔحذٚدٜ  ػغح ا٘تمبَ حشاست ثشای ایٗ ٔجذَ فـشدٜ ٞؼتٙذ.

ایٗ ٘ٛؿ ٔجذَ  .[7]ؿٛد د ٔیٞب ثٝ دِیُ ٚخٛد ٚاؿشٞب ٔحذٚ دسخٝ ػب٘تیٍشاد دس ایٗ ٔجذَ 268ثبس ٚ دٔبی  25وبسوشد 

دٚ فبصی ٔبیـ  ثیـتش دس وبسثشد ػیبَ ِدٗ آِٛد، ٔبیقبت ِضج ٚ ٔبیقبتی ثب رسات خبٔذ ٔقّك ؿبُٔ رسات ثضسي ٚ خشیبٖ

اص ٔقبیت  ٌیشی داس٘ذ ؿٛد .چٖٛ ایٗ ٔجذَ ٞب تٛا٘بیی صیبدی دس خٛد تٕیض وٙی ٚ وٓ وشدٖ سػٛة اػتفبدٜ ٔی خبٔذ –

 .اؿبسٜ وشد (4ٔٙذسج دس خذَٚ )تٛاٖ ثٝ ٔٛاسد  ٞب ٔی ٔجذَٚ ٔضایبی ایٗ ٘ٛؿ اص 

 

 6ّای پَستِ ٍ لَلِ ّای حلسًٍی در هقایسِ با هبدل ّا هبدل هسایا ٍ هحدٍدیت
ٞبی  ای فـشدٜ ٞؼتٙذ ثٝ ٔب٘ٙذ ٔجذَ ٞبی حّضٚ٘ی ثصٛست ٚیظٜ ؿذٜ اػت ٔجذَ( ٘ـبٖ دادٜ 2ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس ؿىُ )

ٞبی  فضبی ٔحذٚدتشی دس ٔمبیؼٝ ثب ٔجذَ ،حشاست ٔـبثٝ ٔتفبٚتی داسد ٚ دس ٘شخ ا٘تمبَپّیتی أب ٘ٛؿ چیذٔبٖ ٚ ٞٙذػٝ 

ثشداسی ٚ ٍٟ٘ذاسی  ٞبی وٕتش دس ػبخت ٚ ثٟشٜ ذ ضٕٗ ایٙىٝ حدٓ وٓ ٚ ٚصٖ وٕتش ٚ ثٝ عجـ آٖ ٞضیِِٙٝ٘ٛٝ داسپٛػتٝ 

فّت اصّی فذْ  .ٞبئی ٞؼتٙذ سا ثٝ ٕٞشاٜ داسد. اِجتٝ ایٗ ٘ٛؿ ٔجذَ ٔب٘ٙذ ٕٞٝ تدٟیضات صٙقتی داسای ٔحذٚدیت

دٞی  ٔحذٚدیت دس تبٔیٗ ٔتشیبَ وٝ لبثّیت ٚسق ؿذٖ ٚ ؿىُ ،ٞبی دس صٙبیـ اػتفبدٜ اص ایٗ ٘ٛؿ ٔجذَدس پیـشفت 

ٞبی ثضسي خشیبٖ ثبفث افت فـبسٞبی اضبفی خٛاٞذ ؿذ وٝ اص ایٗ ٔٙؾش ثبفث  ػشد سا داسا ثبؿذ ثیبٖ ؿذٜ اػت. دثی

ٛد وٝ دس ٔشتجٝ ثبالتش عشاحی ٚاؿشٞب ثٝ تشتیجی ٘یؼت وٝ دس فـبس ٚ دٔبٞبی ثبالتش ؿ ٔحذٚدیت دس ؽشفیت ٌشٔبئی ٔی

 ٞب ػٛد ثشد. ثتٛاٖ اص ایٗ ٘ٛؿ ٔجذَ
 

 حشاستی حّضٚ٘یٞبی  ٞبی ٔجذَ ٔضایب ٚ ٔحذٚدیت (4خذَٚ )
 

 هحدٍدیت ّا هسایا

 خبف ٚ ٔحذٚدػبخت ا٘حصبسی ٚ ػبص٘ذٌبٖ  ثضسي ثٛدٖ لغش ٞیذسِٚیىی وب٘بَ  ٘ؼجت ثٝ لغش ِِٛٝ

 اػتفبدٜ وٓ  ٚ ٔحذٚد دس صٙقت ٚ فذْ آؿٙبیی اوثش تىٙؼیٗ ٞب ٔٙبػت ثشای ػیبالت ثب ٚیؼىٛصیتٝ ثبال ٚ یب دٚغبثی

 ٔحذٚیت دستبٔیٗ ٔتشیبَ دس ػبخت ٚ سٚؽ تِٛیذ ػشد ا٘ذٔبٖ ثبالسٚ  سی وٓزاسػٛة ٌ

 ٔحذٚدیت دٔب ٚ فـبس ٞب وٛچه اػت اثقبد ٚ ا٘ذاصٜ فـشدٌیثٝ دِیُ 

آؿفتٍی ثبال، صٔبٖ البٔت پبئیٗ ٚ فذْ ٚخٛد ٘ٛاحی ػبوٗ دس 

 ٞبی وب٘بَ
 ثٝ فّت وبسثشد الػتیه دس آة ثٙذی ٞب ثب ٌزؿت صٔبٖ ٔـىُ ػبص ٔیـٛد

 W/M2K 788-2588ٔحذٚدیت دس ضشیت ا٘تمبَ حشاست  ضشیت ا٘تمبَ حشاست ثبالتش دس یه ػغح ٔؼبٚی ثشای  ٞش دٚ ػیبَ

 دسخٝ ػب٘تیٍشاد 268ثبس ٚ حذاوثش دٔبی عشاحی 38حذاوثش فـبس وبسوشد  چٙذاٖ پیچیذٜٔٛ٘تبط ٚ تقٕیشات ٘ٝ 

 2m 888- 8.1ػغح ا٘تمبَ ٌشٔب  دس ثبصدٜ   ٔمبٚٔت ثبال دس ثشاثش تغییشات ٘بٌٟب٘ی دٔب ثب ٚخٛد سػٛة
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OIL PRICE ($/BARRELL) 

Spirial Heat Exchanger Vs
Shell and Tube Cleaned
per year per year

Spirial Heat Exchanger Vs
Shell and Tube Cleaned 12
times per year

 6ّای حرارتی پَستِ لَلِ ٍ حلسًٍی رسَب گرفتگی در هبدلجریاى ٍ  ًوَدار تغییرات 

اػت. ثب تٛخٝ ثٝ ٚخٛد ( ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ 3) دس ؿىُحّضٚ٘ی ٞبی  ٞبی پٛػتٝ ِِٛٝ ٚ ٔجذَ ٌیشی دس ٔجذَ ٔىب٘یؼٓ خشْ 

ٞبی  دٞذ دس صٛستی وٝ دس ٔجذَ ٞبی دسٖٚ پٛػتٝ پتب٘ؼیُ تـىیُ سػٛة ثؼیبس ثبال ٘ـبٖ ٔی ٘ٛاحی ٔشدٜ دس خشیبٖ

ؿٛ٘ذ.  تشی تـىیُ ٔی ت دس ثبصدٜ صٔبٖ عٛال٘یتش سػٛثب حّضٚ٘ی ثٝ دِیُ ؿىُ ٞٙذػی خبف ٚ خشیبٖ ٔغـٛؽ

ٌیشی دس  خشْ( ٔیضاٖ 5) ؿىُ ٞبی حشاستی ٞبی ػبص٘ذٜ ٔجذَ ٕٞچٙیٗ ثب تٛخٝ ثٝ اعالفبت ثذػت آٔذٜ اص ؿشوت

ٞبی حشاستی  ثب تٛخٝ ثٝ ٔغبِت اؿبسٜ ؿذٜ ٚ پتب٘ؼیُ ثبالی سػٛة ٌشفتٍی، ثؼیبس ثبالتش اص ٔجذَ ٞبی پٛػتٝ ِِٛٝ ٔجذَ

 حّضٚ٘ی اػت.دس ٘ٛؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٞبی حشاستی پٛػتٝ ِِٛٝ ٚ حّضٚ٘ی  ٔمبیؼٝ ٔىب٘یؼٓ تـىیُ سػٛة دس ٔجذَ (3ؿىُ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٞبی حشاستی پٛػتٝ ِِٛٝ ٚ حّضٚ٘ی دٚسٜ ثشٌـت ػشٔبیٝ دس ٔجذَ (4ؿىُ )
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 ٞبی حشاستی پٛػتٝ ِِٛٝ ٚ حّضٚ٘ی دس ٔجذَ ٔمبیؼٝ ٘یبص تقٕیشاتی ػبِیب٘ٝ (5ؿىُ )

 

 6ًتایج ٍ بحث
 

٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت دس صٛست خبیٍضیٙی ٔجذَ پّیتی ٚ یب حّضٚ٘ی ثٝ خبی  (2( ٚ )1)ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس خذَٚ  -1

 تش خٛاٞذ ثٛد ٔجذَ حشاستی پٛػتٝ ِِٛٝ لیٕت تٕبْ ؿذٜ ٔجذَ ثٝ دِیُ ا٘ذاصٜ وٛچىتش ٚ ٔتشیبَ وٕتش ٔٙبػت

تش ٚ حزف ٘ٛاحی ٔشدٜ ٔمبٚٔت ثیـتشی دس  ٞبی ٘ٛؿ پّیتی ٚ حّضٚ٘ی ثب تٛخٝ ثٝ ایدبد خشیبٖ ٔغـٛؽَ ٔجذ -2

( ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت دس یه فشآیٙذ ثبثت ٚ دس 5) ؿىُدٞٙذ ٚ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس  ٌزاسی اص خٛد ٘ـبٖ ٔی ثشاثش سػٛة

صدایی ثٝ ٔشاتت وٕتش اص ٔجذَ حشاستی پٛػتٝ ِِٛٝ یه دٚسٜ یه ػبِٝ ٔیضاٖ خشْ ٌشفتٍی ٚ ٘یبص ثٝ تقٕیشات ٚ سػٛة 

 اػت

ٞبی ٘ٛؿ پٛػتٝ  ٞبی ٘ٛؿ پّیتی ٚ حّضٚ٘ی ثیـتش اص ٔجذَ ضشیت ا٘تمبَ حشاست دس یه ػغح ٔؼبٚی دس ٔجذَ -3

 ِِٛٝ اػت وٝ ایٗ أتیبص ثٝ دِیُ ٘ٛؿ چیذٔبٖ ٚ ٘حٜٛ ٌشدؽ خشیبٖ دس ٔجذَ اػت

ٞبی پٛػتٝ ِِٛٝ داسای ػبختٕبٖ ٘ٝ چٙذاٖ پیچیذٜ ٚ  ( ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت ٔجذ1َ) ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس خذَٚ -4

دس  حیٗ فّٕیبت ٘ؼجت ثٝ ٔجذَ پّیتی ٚ حّضٚ٘ی اػت، ٕٞچٙیٗدس شداسی آػبٖ، ثب لبثّیت افتٕبدپزیشی ثبالتشث ثٟشٜ

 ٚ ػبختٕبٖ ٔحىٕتشی داسد، ٔمبٚٔت ثیـتش ٞبیی وٝ دس ػبختٕبٖ آٟ٘ب اص ٚاؿش ٚ آثٙذ اػتفبدٜ ؿذٜ اػت ٔمبثُ ٔجذَ

 ٌیش٘ذ. دس ٔحذٚدٜ ٚػیقی اص فـبسٞب ٚ دٔبٞب ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔی ٞب ایٗ ٘ٛؿ ٔجذَ

ٚ حدٓ ثبالی   ثبس 88ثب تٛخٝ ثٝ ٔحذٚدٜ فـبسی  888ٚاحذ ٌبص ٚ ٌبص ٔبیـ  E-1-805دس خصٛف ٔجذَ  -5

( 3) ٞبی تی ٚ حّضٚ٘ی وٝ دس خذاَٚٞبی ٘ٛؿ پّی ذَػیبَ پٕپ ؿذٜ ثٝ ٔجذَ پٛػتٝ ِِٛٝ، فّیشغٓ أتیبصات فشآٚاٖ دس ٔج

وبسی ایٗ ٘ٛؿ تدٟیضات أىبٖ  ( ٘ـبٖ دادٜ ؿذ. تٟٙب ثٝ دِیُ ٔحذٚدیت دس فشآیٙذ ٚ فـبسٞبی ثبالتش اص ٔحذٚد4ٜٚ )

ٞبی صٛست ٌشفتٝ دس ایٗ پظٚٞؾ لبثُ اػتفبدٜ دس  سػذ أب ٘تبیح ٚ تالؽ خبیٍضیٙی  دس حبَ حبضش ٘بٕٔىٗ ثٝ ٘ؾش ٔی

 .ثبؿذ وّیٝ صٙبیـ پبالیـٍبٞی ٚ ٘فت ٚ ٌبص ٔی
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 تشكر ٍ قدرداًی


. ثی ؿه ا٘دبْ ایٗ ای، اػتبد فشصا٘ٝ خٛیؾ لذسدا٘ی ٚ تـىش ٕ٘بیٓ دا٘ٓ اص خٙبة آلبی دوتش ٟٔذی حٕضٜ ثشخٛد الصْ ٔی

ی ٔٙبعك ٘فتخیض ٞبی اسص٘ذٜ ایـبٖ ثشایٓ ٔیؼش ٘جٛدٜ، ٕٞچٙیٗ ایٗ تحمیك ثب ٕٞىبسی ؿشوت ّٔ ٔمبِٝ ثٛدٖ سإٞٙبیی

ثبؿذ. دس پبیبٖ اص ٕٞىبسی  ٞبی آٖ ٔؼتخشج اص پبیبٖ ٘بٔٝ وبسؿٙبػی اسؿذ ٔی خٙٛة ا٘دبْ ؿذٜ اػت ٚ اعالفبت ٚ دادٜ

ٚ ٕٞشاٞی صٕیٕب٘ٝ آلبیبٖ ػقیذ فبِیٛ٘ذ، خٛاد رٚاِفمبسی، ٔحؼٗ ػپٟش٘یب، دوتش خٕـیذ ٘ظاد ٚ ػشوبس خب٘ٓ لیصشی 

 .ٕ٘بیذ تـىش ٚ لذسدا٘ی ٔی
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ٞبی پیچـی دسصٙبیـ ٘فت. ٝ ٞبی حشاستی ثب ِِٛ اٍِٛسیتٓ عشاحی ػشیـ ٚ ثشسػی ؿبخصٟبی وبسوشد فٙبٚسی خذیذ ٔجذَ٘صش ْ, ّٕٞت آ, ػبِٓ ا. -خقفشی [4] 

 1398پظٚٞؾ ٘فت 

 فیٗ ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ اٍِٛسیتٓ عشاحی ػشیـ  -ا٘تخبة ػغح ٚ عشاحی ٔجذَ حشاستی پّیتی .آصادٜ وال٘تشی, ٔحٕذ سضب خقفشی ٘صش [5] 

 .1385 یشاٖیبصدٕٞیٗ وٍٙشٜ ّٔی ٟٔٙذػی ؿیٕی ا. حّضٚ٘ی   ٞبی حشاستی صفحٝ اٍِٛسیتٓ ٔجذَ .أیش حؼیٗ صجٛسی ؿیشاصی, ٔحٕذ سضب خقفشی ٘صش [6]
 [7]Minton P E, Designing Sprial-Plate Heat Exchanger, Chemical Engineering 1970.  
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