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یي هبدل کاربرد دُ ایجَشی صفحِ ّایًَ   بِ عٌَاى بازجَشاًٌ

 در صٌعت ًفت ٍ گاز
 

 کبضقٌبؾی اضقس هٌْسؾی هکبًیک علی ًَرٍزی6

 کبضقٌبؾی اضقس هٌْسؾی هکبًیک 6هْدی هظلَم هقدم

 اضقس هٌْسؾی هکبًیککبضقٌبؾی هحود سادات6 

 کبضقٌبؾی هٌْسؾی هکبًیک حَرا پارسا6

 عضَ ّیئت علوی گطٍُ هٌْسؾی هکبًیک زاًكگبُ آظاز اؾالهی هكْس ر6فرشیدیاًف اردشیر

 عضَ ّیئت علوی گطٍُ هٌْسؾی هکبًیک زاًكگبُ فطزٍؾی هكْس فرشیدیاًفر6 ًَشیرٍاى
 

 قطکت عبّب قبلت تَؼ، هكْس

 Eng_norouzi@yahoo.com: پؿت الکتطًٍیک

 

 چکیسُ
ي اهط اغلت هٌدط ثِ افعایف ضَعی ثؿیبض ضایح زض کكَض هی ثبقس کِ ایاؾتفبزُ اظ یک هجسل حطاضتی زض کبضثطی اقتجبُ هَ

حبئع  ثب تَخِ ثِ هصطف ثبالی اًطغی گبظثِ ٍیػُ زض صٌبیع ًفت ٍ ایي هَضَع هی گطزز.  زض صٌبیع اًطغی اتالفبتّب ٍ  ّعیٌِ

زض فطآیٌدسّبی   ثبظخَقبًٌسُ ثِ عٌَاى ای صفحِ ّبی هجسل اؾتفبزُ اظکِ  زّس بًی ًكبى هیتدطثیبت خْاّویت هی ثبقس. 

ي حدبل کدبّف   تعویدط ٍ ًگْدساضی ٍ زض عدی    ثِ کبّف خسی ّعیٌِ اٍلیِ، ؾدَذت،  دطهٌت ذبم ٍ گبظ عجیعی پبالیف ًف

اظ   هٌدسی  ثْدطُ قطٍع ثدِ  زض ؾغح خْبى ّب  ثؿیبضی اظ پبالیكگبُثِ ّویي زلیل، . هی گطزز ٍاحس ای گلربًِاًتكبض گبظّبی 

س ثب ؾدطعت ظیدبزی زض حدبل تَؾدعِ     اًس ٍ ایي ضًٍ لَلِ ؾٌتی ًوَزُ-ّبی پَؾتِ هجسل ثطاثطزض  ای صفحِ ّبی هعایبی هجسل

ِ ضوي هعطفی هجسل حطاضتی توبم خَقی  ،زض کبض حبضط ثبقس. هی کبضثطزّدبی ًدَیي آى ثدِ عٌدَاى     اًدَاع ٍ  ثدِ   ،ای صدفح

زض  ثبظخَقدبًٌسُ ثِ عٌَاى  ّبی حطاضتی ایي ًَع هجسلثطذی هعایبی اؾتفبزُ اظ  ثبظخَقبًٌسُ پطزاذتِ قسُ اؾت. ّوچٌیي،

ّبیی اظ  . ؾپؽ، ًوًَِگطزیسُ اؾت هعطفی ؾٌتی لَلِ-پَؾتِ ّبی ثبظخَقبًٌسُزض هقبیؿِ ثب  فطآیٌسّبی پبالیف ًفت ٍ گبظ

عولکدطز زٍ  زض پبالیف ًفت ذبم ٍ قیطیي ؾبظی گبظ  ثصَضت قوبتیک ًكبى زازُ قسُ اؾت.  ای هجسل صفحِ کبضثطزّبی

 هَضز هقبیؿِ قطاض گطفتِ اؾت. ثصَضت کیفی ًیع پَؾتِ-صفحِصفحِ ای ثالک ٍ  ّبی ثبظخَقبًٌسًَُع پطکبضثطز اظ 

 

  پبالیف ًفت ٍ گبظ ،خَقی حطاضتی توبم ، ثبظخَقبًٌسُ، هجسلای صفحِهجسل  کلیدی6 گاىٍاش
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 هقدهِ -5
عولکطز صٌعت ًفت ٍ گبظ ثغَض خسی زض ٍضعیت اًطغی ٍ هحیظ ظیؿت کكَض ًقف ثبظی هی کٌس. ثِ ّویي زلیل زض زِّ 

اذیط گبم ّبی خسی زض زٍ ثرف ثْجَز فٌبٍضی ّبی پبالیف ٍ تَؾعِ ؾیؿتن ّبی ثبظیبفت تلفدبت حطاضتدی ثدِ هٌ دَض کدبّف      

یکی اظ ضاّکبضّبی هَخَز اؾتفبزُ اظ هجدسل  اقتِ قسُ اؾت. هصطف اًطغی ٍ کبّف آؾیت ثِ هحیظ ظیؿت زض ؾغح خْبًی ثطز

هجسل ّبی حطاضتی هَضز اؾتفبزُ زض صٌبیع ًفت ٍ  ی ثبالزؾتی هی ثبقس.ّبی حطاضتی ثِ هٌ َض ثبظیبفت تلفبت حطاضتی فطآیٌسّب

اثعبز کدَچکی ًیدع زاقدتِ     ،زٍ فبظی، زهب ٍ فكبض ثؿیبض ثبال هی ثبیؿت عالٍُ ثط تحول هحیظ ّبی ثِ قست ذَضًسُ، ؾیبالت گبظ

ّؿدتٌس.   (Reboiler)ثبظخَقدبًٌسُ ّدب   یکی اظ هْن تطیي تدْیعات فطآیٌسی زض صٌعت پبالیف ًفت ٍ گدبظ  زض ایي هیبى، ثبقٌس. 

. ایي هجسل هجسل ّبی حطاضتی ّؿتٌس کِ ثِ هٌ َض تبهیي اًطغی حطاضتی اًتْبی ثطج ّبی تقغیط ثِ کبض هی ضًٍس ثبظخَقبًٌسُ ّب

ثب کیفیت ثدبالتطی   زض ثطج تْبی ثطج ضا هی خَقبًٌس تب ثِ ثربض تجسیل قسُ ٍ هدسزا ثِ ثطج ثبظگكتِ تب عول خساؾبظیّب هبیع اً

 .]1[ اًدبم گیطز

ّؿتٌس. ایدي زض حدبلی اؾدت کدِ اذیدطا       لَلِ-پَؾتِی هَضز اؾتفبزُ زض کكَض ًَعی اظ هجسل ّبی ثبظخَقبًٌسُ ّبتقطیجب توبهی 

ٍ ایي تکٌَلَغی ثِ ؾطعت زض  تَخِ ثؿیبضی ضا ثِ ذَز خلت ًوَزُ اؾت ثبظخَقبًٌسُاؾتفبزُ اظ هجسل ّبی صفحِ ای ثِ عٌَاى 

ّب ثِ عٌَاى ثركدی اظ هْدن تدطیي    ثبظخَقبًٌسُ زض کبض حبضط ثِ ثطضؾی  .لَلِ هی ثبقس-ی پَؾتِثبظخَقبًٌسُ ّبحبل خبیگعیٌی 

ِ -صفحِب هعطفی هجسل ّبی توبم خَقی ذَاّین پطزاذت. ؾپؽ ث صٌبیع ًفت ٍ گبظ دْیعات فطآیٌسیت  ،(Plate&Shell) پَؾدت

ّدبی  ثبظخَقدبًٌسُ  ّب زض ثطاثط ثبظخَقبًٌسُ ٍیػگی ّبی آى ذَاّین پطزاذت ٍ ثِ زالیل ثطتطی ایي ًَع ثِ ثیبى ثطذی هْن تطیي 

 ؾٌتی اقبضُ هی ًوبیین.

 

 بازجَشاًٌدُ -2

ِ ّدبی  ثبظخَقبًٌسُ زض ثطج ّبی تقغیط ثِ زٍ گطٍُ  ثبظخَقبًٌسُل ّبی هَضز اؾتفبزُ ثِ عٌَاى هجس ِ -پَؾدت ثبظخَقدبًٌسُ  ٍ  لَلد

 ی صفحِ ای تقؿین ثٌسی هی گطزًس.ّب

 

 لَلِ-پَؾتِ ثبظخَقبًٌسُ 2-1

ی گطزـ عجیعدی افقدی،   ثبظخَقبًٌسُ ّبس کِ عجبضتٌس اظ ض چیسهبى ّبی هرتلف هَخَز هی ثبقز لَلِ-پَؾتِ ثبظخَقبًٌسُ

ی ًَع کتل ثب تَخِ ثِ عطاحدی ذدبل   ثبظخَقبًٌسُ ّب. ]2[ گطزـ اخجبضی عوَزی ثبظخَقبًٌسُعوَزی، کتل ٍ گطزـ عجیعی 

ثب ایدي  اؾتفبزُ هی گطزز.  ضیجَیلطّب زض ثطج ّبی تقغیط ایي ًَع قبزض ثِ تَلیس ثربض ثب کیفیت هی ثبقٌس ٍ ثِ ّویي زلیل اغلت اظ

زض قدطایظ   ثبظخَقدبًٌسُ هجسل ثبعد  ًبکبضآهدسی ایدي ًدَع اظ      اًساظُ ثعضگل ضؾَة ثبال ٍ ؾرتی تویعکبضی ٍ ًطخ تكکی ،ٍخَز

   آقٌب هی ثبقٌس. هكکالت ًگْساضی ایي ًَع ضیجَیلطّبضؾَة گطزیسُ اؾت. اپطاتَضّبی ٍاحسّبی پبالیف ثِ ذَثی ثب 

ثِ هٌ َض تبهیي ّدس اؾدتبتیکی هدَضز     . ثب ایي حبل،عوَزی تَصیِ گطزیسُ اؾت ثبظخَقبًٌسُزض قطایظ ضؾَة اؾتفبزُ اظ 

عوَزی هی ثبیؿت اضتفبع ؾتَى هبیع زض ثطج تقغیدط افدعایف    ثبظخَقبًٌسُزض صَضت اؾتفبزُ اظ  ظ ثطای ایدبز گطزـ عجیعیًیب

  .]2[ هٌدط ثِ افعایف ّعیٌِ ذَاّس گطزیس یي هَضَعیبثس کِ ا
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ّبی عوَزی هی ثبقٌس ثدب ایدي تفدبٍت کدِ گدطزـ       ثبظخَقبًٌسُی گطزـ اخجبضی اظ ً ط چیسهبى هكبثِ ثبظخَقبًٌسُ ّب

ضؾدَة  ؾدٌگیي  زض قدطایظ   ثبظخَقدبًٌسُ  ّویي اهط ثبع  هی گطزز کِ ایي ًدَع اظ  ؾیبل فطآیٌس تَؾظ پوپ صَضت هی پصیطز.

، ّوبٌّگی پوپ ثب کدبضثطز هدس ً دط هدی     ثبظخَقبًٌسُ ّبًکتِ اؾبؾی زض اؾتفبزُ اظ ایي ًَع  .]4[ تطیي عولکطز ضا زاقتِ ثبقسثْ

کبٍیتبؾدیَى ثدِ    ثبقس. ثِ زلیل ایي کِ ؾیبل ثِ ًقغِ خَـ ذَز ثؿیبض ًعزیک اؾت زض صَضت اؾتفبزُ اظ پوپ ًبهٌبؾت پسیسُ

 ٍقَع ذَاّس پیَؾت کِ ایي هَضَع هكکالت خسی زض پی ذَاّس زاقت.

 

 صفحِ ای ثبظخَقبًٌسُ 2-2

ضاًسهبى ثبالیی ثطذَضزاضًس ٍلی ٍخَز ٍاقط ثبع   اظ اگطچِ (Gasket plate heat exchanger) ی ٍاقطزاضهجسل ّبی صفحِ ا

ثِ ّویي زلیل، تالـ ّبیی ثِ هٌ َض ثْجَز قبثلیت ّدبی ایدي ًدَع اظ     .قبثل اؾتفبزُ ًجبقٌسهی گطزز کِ زض زهب ٍ فكبضّبی ثبال 

 ایي ضًٍس هٌدط ثِ هعطفی هجسل ّبی حطاضتی صدفحِ ای خَقدی گطزیدس.    هجسل ّبی حطاضتی زض زهب ٍ فكبض ثبال صَضت پصیطفت.

 هی ثبقٌس.   (Bloc)خَقی ثالک  توبم ٍ هجسل پَؾتِ-صفحِخَقی زٍ ًَع هجسل ّبی  ی صفحِ ای اغلت اظثبظخَقبًٌسُ ّب

 

 پَؾتِ-صفحِ ثبظخَقبًٌسُ 2-2-1

هدی گیدطز   ایي ًَع اظ هجسل ّب اظ یک ّؿتِ توبم خَقی تكکیل گطزیسُ اؾت کِ زضٍى یک پَؾتِ ثب اؾتحکبم ثدبال قدطاض   

)فكبض ٍ زهبی ثبال( ٍ هجسل ّدبی صدفحِ ٍ    لَلِ-پَؾتِّبی  ایي ؾبذتبض ثبع  ثْطُ هٌسی اظ هعایبی ّط زٍ ًَع هجسل. (1 )قکل

ٍ  قدسُ تدٌف   یکٌَاذدت  یدع ثبعد  تَظ  صفحبت یا یطُقکل زاکن( هی گطزز.  قبة )فكطزگی، ضطیت اًتقبل حطاضت ثبال، ضؾَة

زض قطایظ ؾرت کبضکطز هی قَز. ثِ زلیل  یاًجؿبط حطاضت ضطیت ییکٌَاذتاؾتفبزُ اظ تٌْب یک هبزُ زض ؾبذت کبًبل ّب ثبع  

ًفدت   صٌبیعتَخِ  پَؾتِ-حِصفی ثبظخَقبًٌسُ ّبزض ؾبل ّبی اذیط  ٍیػگی ّبی هٌحصط ثِ فطز ایي ًَع اظ هجسل ّبی حطاضتی

 ضا خلت ًوَزُ اؾت.   ٍ گبظ

 
 پَؾتِ-صفحِ: هجسل حطاضتی 1قکل 
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اهکدبى اؾدتفبزُ اظ ثردبض زهدب پدبییي ضا فدطاّن هدی آٍضز. زض ثطذدی          ثبظخَقبًٌسُثِ عٌَاى  پَؾتِ-صفحِاؾتفبزُ اظ هجسل 

کبضثطزّب ً یط قیطیي ؾبظی گبظ تَؾظ آهیي، ایي هَضَع هی تَاًس هبًع اظ افعایف زهبی ثیف اظ اًساظُ آهیي ٍ تغییط ذَال آى 

 گطزز.  

زض ایي فطآیٌس آهیي اًتْبی ثدطج   بى هی زّس.ضا زض پبالیف گبظ عجیعی ًك ثبظخَقبًٌسُ ّبًوًَِ ای اظ کبضثطز ایي ًَع اظ  2 قکل

تقغیط تَؾظ ثربض )یب هٌجع حطاضت خبیگعیي( حطاضت زازُ قسُ ٍ ثصَضت هرلَعی زٍفدبظی ٍ زض اردط کدبّف چگدبلی ثدِ ثدطج       

صة هی گطزز. اظ آًدب صفحِ ٍ قبة ذٌک قسُ ٍ ٍاضز ثطج خثبظگطزاًسُ هی قَز. ؾپؽ، آهیي ضقیق ثب عجَض اظ زٍ هجسل حطاضتی 

کِ آهیي غلیظ قسُ توبیل ثبالیی ثِ تكکیل ضؾَة زض هجسل حطاضتی زاضز ًیبظ اؾت کِ ًطخ تٌف ثطقی ضٍی صفحبت ثبال ثبقس. 

ایي هَضَع اگطچِ افت فكبض ضا افعایف هی زّس ٍلی ثبع  کبّف خسی تكکیل ضؾَثبت زضٍى کبًبل ّبی هجسل هی قَز. عجق 

ضاثغِ ثیي تٌف ثطقی ٍ ًدطخ تكدکیل ضؾدَثبت     3. قکل پبؾکبل هی ثبقس 50تٌف ثطقی صفحبت حساقل  API 662اؾتبًساضز 

 ضٍی صفحبت ضا ًكبى هی زّس.

 

 
 زض فطآیٌس قیطیي ؾبظی گبظ پَؾتِ-صفحٍِ کٌساًؿَض  ثبظخَقبًٌسُ: کبضثطز هجسل ّبی حطاضتی صفحِ ای ٍاقطزاض، 2قکل 
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 )ثطگطفتِ اظ اعالعبت فٌی ؾبظًسُ( هجسل حطاضتی صفحِ ای یک تكکیل ضؾَثبت ضٍی صفحبت ضٍی: ارط تٌف ثطقی ثط 3قکل 

 

 ًكبى زازُ قسُ اؾت. 4زض قکل  ًیعزض پبالیف ًفت ذبم  ثبظخَقبًٌسُ ّبکبضثطز ایي ًَع 

 

 
 ًفت ذبمٍ هجسل ّبی صفحِ ٍ قبة ثِ عٌَاى پیف گطم کي زض ٍاحس پبالیف  ثبظخَقبًٌسُثِ عٌَاى  پَؾتِ-صفحِ: اؾتفبزُ اظ هجسل حطاضتی 4قکل 

 

 ثالک صفحِ ای ثبظخَقبًٌسُ 2-2-2
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ًكبى زازُ قسُ اؾت. ؾیبل فطآیٌس اظ پبییي هجسل ٍاضز قدسُ ٍ ثدیي کبًدبل ّدب تَظیدع هدی        5ثالک زض قکل  ثبظخَقبًٌسُ

ثربض اظ پدَضت ثعضگتدط ذطٍخدی کدِ زض ثدبالی      -گطزز. زهبی ؾیبل ثب عجَض اظ هجسل افعایف یبفتِ ٍ ثصَضت هرلَط زٍ فبظی هبیع

ثب اؾتفبزُ اظ ثفل خطیدبى چٌسگدصضُ ایددبز هدی گدطزز تدب قدطایظ         ،زضصَضت لعٍم قطاض گطفتِ اؾت ذبضج هی قَز. ثبظخَقبًٌسُ

الگَی اعَخبج زاض صفحبت ؾدجت آقدفتگی خطیدبى، کدبّف ضدربهت الیدِ هدطظی ٍ زض ًْبیدت          حطاضتی هَضز ًیبظ تبهیي گطزز.

زضخدِ اغلدت    45الگَی صفحبت ثب ظاٍیدِ   ،خِ ثِ خطیبى هتقبعع زض ایي هجسلثب تَهی قَز.  ثبظخَقبًٌسُضاًسهبى حطاضتی ثبالی 

ؾبذت قدطکت آلفدبالٍال ضا    (Compabloc)صفحِ هجسل کوپبثالک یک  6قکل . [3] ذَاّس زاقتثْتطیي عولکطز ضا ثِ زًجبل 

 ًكبى هی زّس.

 
 صفحِ ای ثالک ثبظخَقبًٌسُ: ًوبی ثبظقسُ 5قکل 

 
 : الگَی صفحبت هجسل خَقی کوپبثالک6قکل
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هكدبثِ هدی ثبقدس کدِ      لَلِ-پَؾتِّبی  ثبظخَقبًٌسُثطاثط  5-3عوَهب  ثبظخَقبًٌسُ ّبضطیت اًتقبل حطاضت زض ایي ًَع اظ  

 5هی تَاًس هٌددط ثدِ کدبّف     ثبظخَقبًٌسُ ّبهی گطزز. زض عول اؾتفبزُ اظ ایي  ثبظخَقبًٌسُّویي هَضَع ثبع  کبّف اًساظُ 

 ف ًفت ذبم ضا ًكبى هی زّس.  صفحِ ای ثطج تقغیط زض فطآیٌس پبالی ثبظخَقبًٌسًُوًَِ ای اظ  7قکل  ثطاثطی فضبی ًصت گطزز.

 

 
زض ضٍؾیِ، ؾوت ضاؾت: ٍاحس پطٍپیلي )هقبیؿِ اًساظُ هجسل ثالک ٍ  Yukosصفحِ ای ثالک. ؾوت چپ: ثطج تقغیط پبالیكگبُ  ثبظخَقبًٌسُ: 7قکل

 لَلِ(-پَؾتِ

 

هقغع ثعضگ هٌدط ثِ کبّف افت فكبض ٍ زضًتیدِ ثْجَز ذبصدیت تطهَؾدیفَى ایدي     یف کَتبُ خطیبى ثِ ّوطاُ ؾغحعَل پیوب

   هی گطزز. ثبظخَقبًٌسًَُع 

ِ -پَؾتِی ثبظخَقبًٌسُ ّبی صفحِ ای ًؿجت ثِ ثبظخَقبًٌسُ ّبثغَض کلی، ثِ زلیل حدن ٍ ٍظى پبییي  ّعیٌدِ ًصدت    لَلد

زضصدسی   30ثالک هٌدط ثِ کبّف  ثبظخَقبًٌسُِ اؾتفبزُ اظ ًیع ثِ حساقل ذَاّس ضؾیس. ثِ عٌَاى ًوًَِ گعاضـ گطزیسُ اؾت ک

زضصسی هصطف ؾَذت گطزیسُ اؾت. اظ ؾَی زیگدط تدٌف ثطقدی ثدبالی صدفحبت هٌددط ثدِ         10ّعیٌِ اٍلیِ ٍ ًصت ٍ کبّف 

الظم ثِ شکط اؾت کِ حساکثط عَل صفحبت هجسل ثدالک   .]5[ کبّف ّعیٌِ ّبی ضؾَة ظزایی ٍ تعویط ٍ ًگْساضی گطزیسُ اؾت

هتط هی ضؾس(. زض ًتیدِ، تدْیدع ذبصدی ثدطای     6لَلِ کِ ثِ ثبالی -هتط هی ثبقس )زض ثطاثط عَل زؾتِ لَلِ ضی ثَیلط پَؾتِ 5/1

ّس اؾتبتیکی کودی   ثبظخَقبًٌسُ ّبایي ًَع  خبثدبیی هجسل ًیبظ ًجَزُ ٍ تعویطات آى ثب ؾطعت ثؿیبض ثبالتطی صَضت هی پصیطز.

ی ًَع عودَزی هدی   ثبظخَقبًٌسُ ّببصیت تطهَؾیفَى ایي ًَع اظ هجسل ّب زض هقبیؿِ ثب زاضًس کِ ّویي هَضَع ؾجت تقَیت ذ

 ثبظخَقبًٌسُقَز. اظ عطف زیگط، آقفتگی ؾیبل ٍ حدن کن ؾیبل زضٍى هجسل ؾجت کبضایی ثبالی ضٍـ ّبی اؾیسقَیی زض ایي 
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هی گطزز. ضطیت اًتقبل حطاضت ثبال ثِ ّوطاُ حدن ؾیبل کن زضٍى هجدسل ثبعد     لَلِ-پَؾتِی ثبظخَقبًٌسُ ّبّب زض هقبیؿِ ثب 

ضاُ اًساظی ؾطیع، کٌتطل ثْتط فطآیٌس ٍ پبؾد ؾطیع ثِ تغییطات هی گطزز. ایي هَضَعبت زض هجسل ّبی کتل اغلدت ثدب هكدکالت    

 خسی ضٍ ثِ ضٍ هی ثبقس.  

 

 رسَب -9
یف ًفت ذبم هی ثبقس. افعایف زهبی هبزُ ذَضاک ؾجت افدعایف  زض پبال ثبظخَقبًٌسُ ّبضؾَة یکی اظ هكکالت خسی زض 

ّوچٌیي ثبع  تكکیل ضؾدَثبت ثلدَضی اهدال     تكکیل ضؾَثبت قیویبیی ً یط پلیوطیعاؾیَى ٍ ذویطی قسى ّیسضٍکطثي ّب ٍ 

بظ کدَضُ  . تكکیل ضؾَثبت ثبع  کبّف ًطخ اًتقبل حطاضت ٍ زض ًتیدِ افعایف ؾَذت هَضز ًید ]4[ هَخَز زض ًفت ذبم هی قَز

هی گطزز. اظ ؾَی زیگط تكکیل الیِ ضؾَة هٌدط ثِ آؾیت زیسى لَلِ ّب ثِ زلیل افعایف زهب ٍ ّوچٌیي، تكسیس هکبًیعم ّدبی  

زض قطایظ ضؾَة هرتلف ضا تَصیِ هدی   هٌبؾت لَلِ-پَؾتِ ثبظخَقبًٌسًَُع  2هی گطزز. خسٍل  ٍ افعایف تَاى پوپبغ ذَضزگی

 ًوبیس.

 
 [4]زض قطایظ ضؾَة  ثبظخَقبًٌسُ : ضاٌّوبی اًتربة2خسٍل 

 پیف ثیٌی ضؾَة
 ثبظخَقبًٌسُ

 کتل

 ثبظخَقبًٌسُ

 افقی

 ثبظخَقبًٌسُ

 عوَزی

گطزـ  ثبظخَقبًٌسُ

 اخجبضی

 پط ّعیٌِ ذَة ذَة ذَة ثسٍى ضؾَة یب ضؾَة ًبچیع

 پط ّعیٌِ عبلی ذَة هكکَک ضؾَة هتَؾظ

 ذَة عبلی هكکَک ًبهٌبؾت ضؾَة ؾٌگیي

 ذَة هكکَک ًبهٌبؾت ًبهٌبؾت ضؾَة ثؿیبض ؾٌگیي

 

هبًع اظ پیكدطفت ٍاکدٌف    پَؾتِ-صفحِثالک ٍ آقفتگی ایدبز قسُ زض ارط الگَی ذبل صفحبت زض هجسل ّبی زض هقبثل، 

ضا ثغَض قبثل تَخْی کبّف هدی زّدس.    ضٍی ؾغَ  اًتقبل حطاضت ًطخ تكکیل ضؾَثبت ّبی پلیوطیعاؾیَى قسُ ٍ زض عیي حبل

ِ -پَؾتِثیكتط اظ هجسل  پَؾتِ-صفحِحطاضتی ربثت قسُ اؾت کِ زض یک افت فكبض ربثت، تٌف ثطقی زض هجسل   هدی ثبقدس.   لَلد

پبؾکبل تدبٍظ ًوی ًوبیس. ایدي زض   20لَلِ اظ -زض اغلت هَاضز تٌف ثطقی زضٍى لَلِ ّبی هجسل ّبی پَؾتِ اؾت کِالظم ثِ شکط 

حبلی اؾت کِ هی تَاى الگَی اعَخبخبت صفحبت هجسل ّبی صفحِ ای ضا ثِ گًَِ ای عطاحی ًوَز کِ تٌف ثطقی هٌبؾدت ثدب   

ًؿدجت ثدِ هجدسل ّدبی      ي هَضَع زلیل ثطتدطی هجدسل ّدبی صدفحِ ای    پبؾکبل( ضا ایدبز ًوبیس. ّوی 100کبضثطز هَضز ً ط )تب 

 زض قطایظ ؾٌگیي ضؾَة هی ثبقس. لَلِ-پَؾتِ

 خَردگی -0
اؾتفبزُ اظ آلیبغّبی ثدب   زض چٌیي قطایغی هی ثبقس. ثْتطیي ضاُ حل هوکي ثبظخَقبًٌسُ ّبذَضزگی یک هكکل اؾبؾی زض 

غیط قبثدل  ٍ گبُ  ثِ زلیل اًساظُ ثعضگ آى ّب ثؿیبض پط ّعیٌِ لَلِ-پَؾتِی ثبظخَقبًٌسُ ّبگطیس ثبال هی ثبقس ٍلی ایي هَضَع زض 
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ِ -صفحِهیعاى هبزُ ذبم ثِ کبض ضفتِ زض ؾبذت هجسل ّبی  اظ آى خب کِ. اؾت تَخیِ تدَخْی کدبّف یبفتدِ     ثغدَض قبثدل   پَؾدت

ثبظخَقدبًٌسُ  عیٌِ ای ثؿدیبض پدبییي تدط اظ    اهکبى پصیط ٍ ثب ّ ثبظخَقبًٌسُ ّباؾتفبزُ اظ آلیبغّبی ثب گطیس ثبال زض ایي ًَع اظ  اؾت،

 ی ؾٌتی صَضت هی پصیطز.ّب

 

 پَستِ-صفحِبالک ٍ  بازجَشاًٌدُهقایسِ  -1

ًطخ تكکیل ضؾَثبت کوتط اظ هجدسل صدفحِ ای ثدالک     پَؾتِ-صفحِثِ زلیل قغط ّیسضٍلیکی کَچکتط کبًبل ّب زض هجسل 

ِ -صفحِثِ عٌَاى ًوًَِ، افت زهبی ًفت زض ارط تكکیل ضؾَثبت زض هجسل حطاضتی ثالک ٍ  .[3]هی ثبقس  ثدطای یدک افدت     پَؾدت

كکیل ضؾدَة زض هجدسل ثدالک ثیكدتط     هقبیؿِ قسُ اؾت. هكبّسُ هی گطزز کِ افت ثبض حطاضتی زض ارط ت 8 زض قکلفكبض هدبظ 

 ثبقس. هی

 

 
 ]3[ هجسل ثالک 2، ذظ پَؾتِ-صفحِهجسل  1. ذظ زض فطآیٌس گطهبیف ًفت ذبم پَؾتِ-صفحِزهبی ذطٍخی هجسل صفحِ ای ثالک ٍ : 8قکل 

 

اظ ثدالک   اغلدت کوتدط   ؾغح حطاضتی هَضز ًیدبظ ّوچٌیي ثبع  هی گطزز کِ  پَؾتِ-صفحِقغط ّیسضٍلیکی پبییي هجسل  

ثبقس. زض هقبثل، ثبظ قسى فطین ّبی خبًجی هجسل ثالک اهکبى زؾتطؾی ثِ ّط زٍ عطف ؾیبل ضا هی زّس کِ زض ًتیدِ، عولیدبت  

ِ ض هجسل تویعکبضی ثِ ؾبزگی تَؾظ ضٍـ ّبی هکبًیکی صَضت هی پصیطز. ایي زضحبلی اؾت کِ ز ِ -صدفح تٌْدب اهکدبى    پَؾدت

ّوچٌیي، زض صدَضتی کدِ    .)ثْتط اؾت ؾیبل ضؾَة گصاض زض ؾوت پَؾتِ قطاض گیطز.( زؾتطؾی ثِ عطف پَؾتِ هقسٍض هی ثبقس

 .[3] زثی ؾیبل گطم ٍ ؾطز ثغَض قبثل تَخْی ثب ّن اذتالف زاقتِ ثبقٌس، هجسل ثالک عولکطز ثْتطی اظ ذَز ًكدبى هدی زّدس   

 هَضز هقبیؿِ قطاض گطفتِ اؾت. 2ؾبیط پبضاهتطّب زض خسٍل 
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  پَؾتِ-صفحِثالک ٍ  ثبظخَقبًٌسُ: هقبیؿِ 2خسٍل 

 پَؾتِ-صفحِ ثالک پبضاهتط

 ثبض 100تب  ثبض 40تب  فكبض

 زضخِ ؾلؿیَؼ 550تب  زضخِ ؾلؿیَؼ 400تب  زهب

 زایطٍی هطثعی ًَع صفحبت

 ًبّوؿَ هَاظی ّوؿَ ٍ (Cross flow) هتقبعع آضایف خطیبى

 پَؾتِزؾتطؾی ثِ عطف  زؾتطؾی ثِ ّط زٍ عطف کبًبل تویعکبضی

 

 ًتیجِ گیری -2

تقبل حطاضت ٍ کبّف هصطف ؾدَذت  ًفكطزُ زض صٌعت ًفت ٍ گبظ هی تَاًس ثبع  افعایف ضاًسهبى ااؾتفبزُ اظ هجسل ّبی 

لَلِ ثِ کبض ثطز کدِ  -ی پَؾتِثبظخَقبًٌسُ ّبدبی ضا هی تَاى ث پَؾتِ-صفحِثالک ٍ ی خَقی صفحِ ای ثبظخَقبًٌسُ ّب گطزز.

زض کبض اضائدِ قدسُ، اؾدتفبزُ اظ هجدسل ّدبی      تكکیل ضؾَثبت هی ثبقس. ًطخ ًتیدِ ایي اهط کبّف ؾغح اًتقبل حطاضت ٍ کبّف 

قوبضی اظ هعایبی اؾتفبزُ اظ ایي ًَع هجسل ّب  هعطفی گطزیس. ثبظخَقبًٌسُ ّبسیس ثِ عٌَاى ًؿل خ پَؾتِ-صفحِخَقی ثالک ٍ 

کِ ایي هَاضز ثدِ اذتصدبض    تَضیح زازُ قسی فعلی ثبظخَقبًٌسُ ّبزض هقبیؿِ ثب اًَاع ضایح بی ضایح صٌبیع ًفت ٍ گبظ زض فطآیٌسّ

 عجبضتٌس اظ:

 ًطخ تكکیل ضؾَة پبییي 

 ضاًسهبى ثبالی حطاضتی 

 عطاحی فكطزُ ٍ حدن کن 

  ٍ کٌتطل ثْتط فطآیٌسپبؾد ؾطیع 

 ٌِپبییي اٍلیِ ٍ ًگْساضی ّعی 

ی ثبظخَقبًٌسُ ّدب زض هدوَع، ثب ثطضؾی ًوًَِ ّبی هَفق اخطا قسُ زض ؾغح ثیي الوللی هی تَاى ًتیدِ گطفت کِ اگطچِ 

اًتربة ّبی خبیگعیي ًَآٍضاًِ گبُ هدی تَاًدس ؾدجت    لَلِ تکٌَلَغی ارجبت قسُ ٍ گبُ تٌْب ضاُ حل هَخَز هی ثبقٌس ٍلی -پَؾتِ

اًتردبة ّدبی   یکدی اظ   صدفحِ ای هجسل ّبی حطاضتی تودبم خَقدی   ت گطزز. ؾَززّی ٍاحس ٍ خلَگیطی اظ ترطیت هحیظ ظیؿ

 کبضآهس ثِ هٌ َض تبهیي ایي ّسف هی ثبقس.

 

 هطاخع

[1] Arneth, S., Stichlmair, J., Characteristics of thermosiphon reboilers, Int. J. Therm. 

Sci., 2001. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 هجوَعِ هقاالت ّشتویي ّوایش هلی هبدل گرهایی

 ّای صدا ٍ سیوا، ایراى، تْراى، هرکس ّوایش5951دٍم دی هاُ  

44235232 (125 )- 15553112020 

 ٍ ّن اًدیشاى اًرشی کیویا   هجریاى6 اًجوي علوی هٌْدسی حرارتی ٍ برٍدتی ایراى

 ISCثبت شدُ در پایگاُ استٌادی جْاى اسالم 

www.Mobadel.ir 
 
 
 

11 

 

 

[2] Kikovsky, B., Kohoutek, J., Jegla, Z., Stehlik, P., Software application for supporting 

of CAE in process engineering: Automated choice of the suitable reboiler type, 

Chemical engineering transactions, 2009. 

[3]  Arsenyeva, O.P., et al., Two types of welded plate heat exchangers for efficient heat 

recovery in industry, Applied Thermal Engineering, 2016. 

[4]  Mueller-Steinhagen, H., Heat exchanger fouling: mitigation and cleaning 

technologies, IChemE, 2000. 

[5] Tamakloe, E. K., Thomas Polley, G., Picón-Nunez, M., Design of Compabloc 

exchangers to mitigate refinery fouling, Applied Thermal Engineering, 2013. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

