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 چکیدُ 

ّب در هجذل حزارتی پَعتتِ ٍ لَلتِ   اًتخبة خٌظ ثزای لَلِ     

در یه هغئلِ هْن ثزای اطویٌبى اس وتبروزد فتحیآ آى اعت      

حزارتی در یه هجذل  ّب ثز هیشاى تٌؼتأثیز خٌظ لَلِ، پضٍّؼایي 

ّتبی  یىتی اس رزاثتی   لزار گزف   تحلیلهَرد  1حزارتی پَعتِ ٍ لَلِ

س ففحبت ًگِ ّب در هحل ػجَر اثغیبر هتذاٍل در فٌؼ ، ؽىغ  لَلِ

 ثب در ًظز گزفتي ؽَد  لذا در ایي تحمیك عؼی هیّب اع دارًذُ لَلِ

رتَاؿ حزارتتی ٍ   ّتبی حزارتتی ٍ   هجتذل  هَاد پز وبرثزد در عتبر  

 اثز تٌؼ حزارتی در ایي ؽىغ  وبّؼ یبثذ  ثتِ ایتي  ّب آىهىبًیىی 

، ٍ خبیگشیي وزدى خٌظ هَرد ًظز ّبثب تغییز دادى خٌظ لَلِ هٌظَر

ّب هَرد تدشیِ ٍ تحلیل تَسیغ تٌؼ حزارتی ٍ اثزات آى ثز رزاثی لَلِ

ًبحیِ ٍرٍدی عتو   هذل عِ ثؼذی ثِ ایي هٌظَر  گیزد لزار هی

 اٍل( 3تتب ثبفتل   2)فبفلِ ثیي ففحِ ًگِ دارًذُ لَلِپَعتِ هجذل

 kٍ هتذل آؽتفتگی    ایدبد ؽذ  تَسیغ دهب در حبل  پبیذار

ؽَد  هذل ثِ فَرت وبهال ؽؼ ٍخْتی الوتبى   درًظز گزفتِ هی

ّبی عو  لَلتِ ٍ عتو  پَعتتِ ثتِ     ثٌذی ؽذُ ٍ رَاؿ عیبل

دّتذ  ًؾبى هتی  ثذع  آهذًُتبیح  ؽَد ًظزگزفتِ هیطَر وبهل در

ثتِ  ّبی حزارتی در هحل اتقبل لَلتِ  هیشاى تٌؼ درّب خٌظ لَلِوِ 

 ،ّبی هتَرد تحلیتل    اس ثیي خٌظدردا تبثیز سیبدی ففحِ ًگِ دارًذُ

ٍلی ًوًَِ فَالد  دارًذ را  ووتزیي هیشاى تٌؼ اس خٌظ هظّبی لَلِ

 آلیبصی ثْتزیي ضزیت اطویٌبى را اس ًظز هیشاى تٌؼ حزارتی دارد 

 

 ٍاشُ ّای کلیدی
 .، گزادیبى دهبلَلِ خٌظ ،تٌؼ حزارتیلَلِ،  ٍ هجذل حزارتی پَعتِ

 

 هقدهِ

                                                 
1
 Shell and tube heat exchangers 

2
 Tubesheet 

3
 Baffle 

هجذل حزارتی دعتگبّی اع  وِ ثِ ٍعیلِ آى اًتمبل حزارت فتَرت  

ًوبیتذ  ثتِ ػجتبرت دیگتز     هیگزفتِ ٍ ثیي دٍ عیبل تجبدل گزهب ایدبد 

ّبی اًتمبل حزارت ّغتٌذ وتِ  ای اس دعتگبُّبی حزارتی دعتِهجذل

ؽَد  ثب ّب حزارت ثیي دٍ عیبل در دٍ لغو  هختلف هجبدلِ هیىدر آ

  ّتبی هختلفتی در  ّب در فتٌبیغ، رزاثتی  تَخِ ثِ وبروزد هذاٍم هجذل

رٍی ایتي  آیذ وتِ تحمیمتبت هختلتف اًدتبم ؽتذُ      ّب ثِ ٍخَد هیآى

ّب ثَخَد آٍردُ وتِ  ّبی هٌبعجی ثزای خلَگیزی اس آىّب، رٍػرزاثی

ّبی گیزًذ  تحمیك رٍی خٌجِاهزٍسُ در فٌؼ  هَرد اعتفبدُ لزار هی

ّتبی طزاحتی، عتبر  ٍ    ّب اداهتِ دارد ٍ رٍػ هختلف در اًَاع هجذل

 ّب ّوَارُ در حبل پیؾزف  اع  اعتفبدُ اس هجذل
خْ  ثزرعی ػلل ٍ ػَاهل رزاثی در ایي تحمیمبت سیبدی در     

ّبی حزارتی ّب اًدبم ؽذُ وِ یىی اس هْوتزیي ایي ػَاهل تٌؼهجذل

، تٌؼ حزارتی غیز 2003در عبل  ]1[ 4آپبالن ٍ ّوىبرى اع  

ّبی ثب اتقبل لجِ رٍی ّن  چغجی را ثزرعی ایدبد ؽذُ در لَلِ رطی

زیت اًجغبط وزدًذ  ًتبیح ًؾبى دادوِ ثِ دلیل ارتالف سیبد ض

ّبی ّب ٍ ثِ دلیل خزیبى ثب ارتالف دهبی  عیبلحزارتی چغت ٍ لَلِ

آیذ وِ درٍى ٍ ثیزٍى لَلِ، در هحل اتقبل تغییز ؽىل ثِ ٍخَد هی

ّب در ؽَد  ایي تٌؼایي اهز  ثبػث ایدب تٌؼ در الیِ چغت ٍ لَلِ هی

فَرتی وِ لَلِ وبهال هْبر ؽذُ ثبؽذ ثغیبر ثیؾتز رَاٌّذ ؽذ  

چٌیي ثْتزیي حبل  ثزای ًغج  هیشاى طَل هْبر ؽذُ لَلِ ًغج  ّو

5ّبى ٍ آلتًَتَحاسعی ثِ طَل ول لَلِ ًیش ثذع  آهذُ اع  
در  ]2[

، ثب اعتفبدُ اس رٍػ اخشا هحذٍد تَسیغ دهب، اًتمبل حزارت 2005عبل 

ٍ تٌؼ حزارتی وِ ثِ دلیل ارتالف دهب در لَلِ ّبی ؽیبر دار ثِ وبر 

آیٌذ را هَرد هطبلؼِ رفتِ در هجذل حزارتی پَعتِ ٍ لَلِ ثِ ٍخَد هی

لزار دادًذ ٍ اثزات ؽیبرّب رٍی ًزخ تٌؼ حزارتی ثِ ٍخَد آهذُ را 

در ایي تحمیك وِ در حبل  دٍثؼذی ٍ پبیذار اًدبم  زرعی وزدًذ ث

6ایَاًَا ٍ ّوىبرػ ؽذُ اع  
، ثب اعتفبدُ اس هذل 2012در عبل  ]3[

                                                 
4 Kemal Apalak M. et al 
5 Ozceyhan, V., & Altuntop, N. 
6 Egwanwo, V. et al 
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اخشا هحذٍد ثِ پیؼ ثیٌی تَسیغ دهب در یه هجذل حزارتی پَعتِ ٍ 

لَلِ پزدارتٌذ در ایي تحمیك عِ هجذل حزارتی  هختلف در فٌؼ  

ّب ثب ًتبیح ثذع  آهذُ اس دُ ّبی هیذاًی آىدر ًظز گزفتِ ؽذُ ٍ دا

 حل تحلیلی همبیغِ ؽذ 

 

 رٍش کار
اٍلیي گبم در پزٍعِ آًبلیش هغئلِ، عبرتبر هتذل ٌّذعتی اعت ، وتِ     

ثتِ ایتي    ؽَد ؽبهل تؼزیف ریبضی هزسّبی ثیزًٍی ٍ دارلی هذل هی

ایدبد  7وتیبًزم افشار اعتفبدُ اس  اس هجذل ثب عِ ثؼذی  یه هذل هٌظَر

ایي هذل ؽتبهل ًبحیتِ ٍرٍدی عتو  پَعتتِ هجتذل       ؽَد ایدبد هی

 ًؾبى دادُ ؽتذُ اعت     1در ؽىل  ثبؽذ وِحزارتی پَعتِ ٍ لَلِ هی

 لبثل هؾبّذُ هی ثبؽٌذ  1در خذٍل ؽوبرُ  هذل ًیشاثؼبد فیشیىی 
 

 

 : هذل هجذل حزارتی پَعتِ ٍ لَل1ِؽىل
 

 : اثؼبد فیشیىی هذل1خذٍل 

 (mm) اًذاسُ اخشاء

 361 لَلِ ّبتؼذاد 

 05/19 لطز ربرخی لَلِ

 56/16 لطز دارلی لَلِ

 131 لطز ًبسل

 165 ارتفبع ًبسل

 287 فبفلِ ثبفل ٍ تیَة ؽی 

 530 لطز دارلی پَعتِ

 
ّب ثتِ  ّب، هذل آىدر اداهِ ثزای اًدبم تحلیل تٌؼ حزارتی رٍی لَلِ  

دادُ ًؾتبى   2ؽَد  تقَیز ایي هذل در ؽىلفَرت خذاگبًِ آهبدُ هی

 .ّب هبًٌذ لجل اع ؽذُ اع   ولیِ اًذاسُ
ٍ رٍػ  آیغن عی اف دیثب اعتفبدُ اس ًزم افشار  عپظ هذل     

 هذل هؼبٍیزی اس   تقؽَدهی]4ٍ5[ثٌذیهؼ  وبهال ؽؼ ٍخْی

 ؽذُ اع   ًؾبى دادُ 2ؽوبرُ  ثٌذی ؽذُ در ؽىل

                                                 
7 CATIA 

 

 
 ذی ؽذُ هجذل حزارتی پَعتِ ٍ لَلِ: هذل هؼ ث2ٌؽىل  

 

وِ فْزع  آى در خذٍل  ثب اػوبل ؽزایط هزسی دهبیی حبل    

ًزم افشار  اعتفبدُ اس ، تحلیل دهبیی هذل، ثبآٍردُ ؽذُ اع  2 ؽوبرُ

 آیذ ؽَد ٍ وبًتَر تَسیغ دهبی هجذل ثذع  هیاًدبم هی فلَئٌ 

 
 : فْزع  ؽزایط هزسی2خذٍل

 ؽزط هزسی اػوبل ؽذُ ًَع هزس

 ٍرٍدی ًبسل
 ػوَد ثز هزس ٍرٍدیعزػ  ٍرٍدی ثِ فَرت 

o ٍ دهبی 9/1[m/s]ثب عزػ   
k303 

 (Outflow)خزیبى رزٍخی  رزٍخی در پٌدزُ ثبفل

w/m]خبثدبیی ثبضزیت  دیَارُ دارلی لَلِ ّب
2
c]   71/88  

oٍ دهبی 
k353 

 Coupled دیَارُ ربرخی لَلِ ّب

 ػبیك هبثمی هزسّب

 

لغو ، ثب لیٌه ؼذ اس ثذع  آٍردى وبًتَر تَسیغ دهب در ایي ث     

وزدى هذل هَخَد ٍ ًتبیح حبفلِ اس ایي تحلیل ثِ ثخؼ تحلیل 

ٍ ّوچٌیي اػوبل ؽزایط هزسی در حیي  اًغیظ عبرتوبًی ًزم افشار

ؽَد ٍ وبر هجذل ٍ عبیز تٌظیوبت السم تحلیل تٌؼ حزارتی اًدبم هی

   آیذ وِ تَسیغ تٌؼ حزارتی در ؽزایط وبروزد هجذل ثذع  هی

 ا تفغیز ًوَد ٍ ًتبیح هَرد ًیبس را ثذع  آٍرد  در هزحلِ تَاى آى رهی

ّب در ثؼذ ثِ دلیل ایٌىِ ّذف در ایي تحمیك ثزرعی تبثیز خٌظ لَلِ

ّب در تَسیغ دهبی ثِ ٍخَد هیشاى تٌؼ حزارتی اع  ٍ خٌظ لَلِ

ثب تَخِ ثِ رقَفیبت دهبیی هَاد  ، لذا]6[آهذُ هَثز رَاّذ ثَد 

حزارتی، ضزیت پخؼ حزارتی ٍ غیزُ  هختلف هبًٌذ ضزیت اًجغبط

پظ اس ثزرعی همبالت ٍ ّوچٌیي وبرثزد هَاد هختلف در عبیز 

تدْیشات فٌؼتی هؾبثِ چٌذ خٌظ خذیذ در ًظز گزفتِ ؽذُ ٍ ولیِ 

ؽَد  درًْبی  ًتبیح حبفلِ را هَرد ّب تىزار هیهزاحل فَق ثزای آى

ذ تٌؼ حزارتی همبیغِ ٍ تحلیل لزار دادُ تب ثْتزیي خٌظ اس ًظز تَلی
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ٍ ؽىغ  ًبؽی اس آى تؼییي ؽَد  در اًدبم تحلیل رَاؿ 

ؽَد  تزهَفیشیىی عیبل درٍى لَلِ ٍ پَعتِ ثبث  در ًظز گزفتِ هی

ّبی ٍرٍدی ٍ رزٍخی ثِ لَلِ ٍ خٌظ، دهب، فؾبر ٍ عزػ  عیبل

 ّب ًیش هؾخـ ٍ ثبث  اع  پَعتِ ٍ ّوچٌیي فبس آى
 

 گیری ًتیجِاًجام تحلیل ٍ  
ّبی السم ثب ایدبد یه پزٍصُ فلَئٌ  در اًغیظ اًدبم تحلیلثزای 

ٍرن ثٌچ ٍ ٍارد وزدى هذل الوبى ثٌذی ؽذُ ثِ آى ٍ ّوچٌیي اػوبل 

ؽزایط هزسی هَخَد، تؼییي خٌظ ٍ رَاؿ فیشیىی آى ٍ عبیز 

تٌظیوبت ٍ ؽزایط وبری هجذل، تحلیل اًدبم ؽذُ ٍ ًتبیح آى ثذع  

ّبی حزارتی وِ ػجبرتٌذ ر عبر  هجذلآیٌذ  چْبر آلیبص پزوبرثزد دهی

اس فَالد سد سًگ، فَالد آلیبصی، هظ ٍ آلَهیٌیَم در ایي تحمیك 

فَالد ًتیدِ حبفل اس تحلیل دهبیی ًوًَِ اس خٌظ   دؽَثزرعی هی

 ًؾبى دادُ ؽذُ اع   3 در ؽىل آلیبصی

 

 
 فَالد آلیبصیّبی هجذل اس خٌظ : تَسیغ دهب رٍی لَل3ِؽىل   

ّب اس ًظز حبل  تَسیغ ًتبیح حبفل اس تحلیل دهب در عبیز ًوًَِ    

اع   فَالد آلیبصیدهب، وبهال هؾبثِ ثب تَسیغ دهب در ًوًَِ اس خٌظ 

ّب هتفبٍت اع   هحذٍدُ دهب رٍی ٍلی همبدیز ثذع  آهذُ در آى

 ًؾبى دادُ ؽذُ اع   3ّب ثزای خٌظ ّبی هَرد ًظز در خذٍل لَلِ

 

 ّبی هختلفتَسیغ دهب در خٌظ: هحذٍدُ 3خذٍل

ّبی ثبالیی وِ سیز ًبسل لزار دارًذ ؽَد، لَلِطَر وِ دیذُ هیّوبى

تز ّبی پبییيّبی ردیفدارای دهبی ووتزی ّغتٌذ ٍ ثِ تذریح لَلِ

  دهبی ثیؾتزی دارًذ 
دّذ اًدبم تحلیل تٌؼ، ًتبیح ثذع  آهذُ ًؾبى هیپظ اس      

ّب ثِ ففحِ ًگِ دارًذُ حزارتی در هحل اتقبل لَلِ ثیؾتزیي تٌؼ

ًوًَِ اس  حزارتی حبفل در ًتبیح تحلیل تٌؼ  آیذّب ثِ ٍخَد هیلَلِ

 ارائِ ؽذُ اع    5ٍ  4 ّبیؽىلدر   فَالد آلیبصیخٌظ 
 

 
 فَالد آلیبصیّب اس خٌظ تَسیغ تٌؼ در لَلِ: 4ؽىل 

 

 

 فَالد آلیبصیّب اس خٌظ تَسیغ تٌؼ در لَلًِوبی ًشدیه : 5 ؽىل

 
ّب اس ّب، در عبیز ًوًًَِتبیح ثذع  آهذُ اس تحلیل تٌؼ در لَلِ     

 فَالد آلیبصیًظز حبل  تَسیغ تٌؼ، هؾبثِ ثب تَسیغ در ًوًَِ اس خٌظ 

ّب هتفبٍت اع   هحذٍدُ تٌؼ اع  ٍلی همبدیز ثذع  آهذُ در آى

ًؾبى دادُ ؽذُ  4ّبی هَرد ًظز در خذٍل ّب ثزای خٌظرٍی لَلِ

  اع 
 : همبدیز هبوشیون ٍ هیٌیون تٌؼ ثِ ٍخَد آهذُ 4 خذٍل

 خٌظ
 لَلِ

oهیٌیون)
K) (هبوشیونo

K) 

2/302 فَالد سد سًگ  9/312  

3/302 فَالد آلیبصی  9/308  

3/302 آلَهیٌیَم  1/306  

3/302 هظ  4/305  
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  ای وِ هبوشیون تٌؼ رٍی آى ثِ ٍخَد تَسیغ تٌؼ در طَل لَلِ     

ًؾبى دادُ ؽذُ اع    6 ؽىلآیذ در چْبر ًوًَِ هَرد ثزرعی در هی

طَل ففز اس عو  ثبفل اع   تَسیغ تٌؼ در عبیز   ؽىلدر ایي 

  ثب ّویي رًٍذ ٍ همبدیز هتفبت اع  تمزیجب ّب ًیشلَلِ
 

 

  : تَسیغ تٌؼ در طَل لَلِ دارای هبوشیون تٌؼ در چْبر ًو6ًَِ ؽىل    
 

ؽَد هؾخـ هی ،ّبثب تَخِ ثِ ًتبیح حبفل اس تحلیل تٌؼ لَلِ     

ثزرعی، اس ًظز هبوشیون تٌؼ ایدبد ؽذُ ّبی هَرد وِ اس هیبى خٌظ

فَالد سدسًگ دارای ثیؾتزیي همذار تٌؼ ٍ ثشرگتزیي هحذٍدُ تَسیغ 

 تزیي هحذٍدُ تَسیغ اع   تٌؼ ٍ هظ دارای ووتزیي همذار ٍ وَچه

ؽَد ّب دیذُ هیّوبى طَر وِ در وبًتَر تَسیغ دهبی لَلِ     

آیذ  ٍخَد هی هبوشیون تٌؼ ایدبد ؽذُ در هحل هبوشیون دهب ثِ

   ٍخَد ّب ثِهبوشیون دهب در اثتذای عو  ففحِ ًگِ دارًذُ لَلِ

آیذ  ٍخَد ثیؾتزیي دهب در ایي ًمطِ ثبػث ثیؾتزیي اًجغبط هی

ّب در ففحِ ًگِ ؽَد  ثِ دلیل لزار گزفتي اًتْبی لَلِحزارتی هی

 وٌذ، ثیؾتزیي همذار تٌؼّب خلَگیزی هیدارًذ وِ اس اًجغبط آساد آى

آیذ  ّویي اهز در فَرت ثیؾتز ؽذى همذار ٍخَد هیدر ایي هحل ثِ

تٌؼ هبوشیون ثِ ٍخَد آهذُ اس همذار تٌؼ تغلین آلیبص هَرد اعتفبدُ 

 ؽَد ثبػث ایدبد ؽىغ  در هحل اتقبل لَلِ ثِ ففحِ ًگِ دارًذُ هی

ّبی پزوبرثزد در عبر  ثزای تؼییي ثْتزیي خٌظ اس ثیي خٌظ     

حزارتی پَعتِ ٍ لَلِ وِ در ایي تحمیك هَرد ثزرعی لزا ّبی هجذل

ّبی هختلف ثب ّبی ثِ ٍخَد آهذُ در خٌظاًذ، ثبیذ تٌؼگزفتِ

 5همبدیز تٌؼ تغلین ّز وذام هَرد همبیغِ لزار ثگیزًذ  در خذٍل 

همبدیز هبوشیون تٌؼ در لَلِ ٍ ففحِ ًگِ دارًذُ ٍ همبدیز تٌؼ 

 رد ثزرعی آٍردُ ؽذُ اع  تغلین ٍ ًْبیی ثزای آلیبصّبی هَ

 
 : همبیغِ همبدیز هبوشیون تٌؼ ثب تٌؼ تغلین ٍ ًْبیی5خذٍل

 
در ًوًَِ فَالد سد سًگ )وِ ثیؾتزیي همذار تٌؼ ثِ ٍخَد آهذُ(،      

ّب اس تٌؼ تغلین ووتز اع  ٍلی همذار هبوشیون تٌؼ در لَلِ

ًوبیذ  ایدبد هی 3/1ارتالف آًْب سیبد ًیَدُ ٍ ضزیت اطویٌبًی ثزاثز ثب 

پظ ایي خٌظ خْ  اعتفبدُ در هجذل ثب ؽزایط وبری حبضز اس ًظز 

ثبؽذ  در ًوًَِ آلَهیٌیَم هیشاى تٌؼ حزارتی ایدبد ؽذُ هٌبعت ًوی

وِ در رتجِ دٍم تٌؼ حزارتی ایدبد ؽذُ لزار دارد، هبوشیون تٌؼ 

ایدبد ؽذُ در لَلِ اس همذار تٌؼ تغلین ووتز ٍ ثب ضزیت اطویٌبى 

ثبؽذ  ثب تَخِ ثِ ون ثَدى ضزیت اطیوٌبى ًغج  ثِ ضزیت هی 9/1

ّبی ایدبد ؽذُ اس ٍ ّوچٌیي تٌؼ ]7 [ّبهجذلاطویٌبى طزاحی 

عبیز دالیل ایدبد تٌؼ )ًظیز فؾبر عیبل، ارتؼبؽبت ٍ غیزُ( ایي آلیبص 

ًیش هٌبعت ًوی ثبؽذ   در ًوًَِ فَالد آلیبصی وِ در رتجِ عَم تٌؼ 

حزارتی ایدبد ؽذُ لزار دارد ٍ ًوًَِ هظ وِ ووتزیي هیشاى تٌؼ 

ٌؼ ایدبد ؽذُ در لَلِ اس همذار تٌؼ تَلیذی را دارد ًیش، هبوشیون ت

ٍ  76/6ثبؽذ  ضزیت اطویٌبى در ًوًَِ فَالد آلیبصی تغلین ووتز هی

اع   پظ دٍ خٌظ فَق اس ًظز هیشاى تٌؼ ایدبد  1/5در ًوًَِ هظ 

 ؽذُ در ؽزایط وبروزد هذ ًظز، هٌبعت ٍ لبثل اعتفبدُ ّغتٌذ 

 

ٍ تٌؼ در طَر وِ هؾخـ اع  تغییز خٌظ در تَسیغ دهب ّوبى 

ّبی حزارتی پَعتِ ٍ لَلِ تبثیز سیبدی دارد ٍ ثب تغییز خٌظ هجذل

ّبی ایدبد ؽذُ )در ؽزایط یىغبى وبروزد هجذل( تَاى اس رزاثیهی

حزارتی خلَگیزی وزد  الجتِ اًتخبة خٌظ ثزای هجذل  در اثز  تٌؼ

ثغتگی ثِ ؽزایط دیگزی اس لیجل ؽزایط هحیط وبری اس ًظز ٍخَد 

ّبی عزد ٍ ذُ ٍ آالیٌذُ، ؽزایط ٍ رَاؿ ؽیویبیی عیبلهَاد رَرً

 گزم، هیشاى اًتمبل حزات ٍ غیزُ ًیش دارد 
 

 سٌجیصحت 

 اعتفبدُ    ]VDI ]8ٍ9ثزای ثزرعی فح  وبر اًدبم ؽذُ اس رٍػ      

ؽَد  اعبط وبر ایي رٍػ هحبعجِ ػذد ًبعل  رٍی دعتِ لَلِ ثب هی

اعتفبدُ اس رٍاثط تدزثی ٍ همبیغِ آى ثب همبدیز هحبعجِ ؽذُ تَعط 

ًزم افشا اع   ثِ ایي هٌظَر ثب اعتفبدُ اس رٍاثط تدزثی ػذد ًبعل  

 خٌظ
 لَلِ

 (Paهبوشیون) (Paهیٌیون)

699/1×107 فَالد سد سًگ  108×653/1  

261/1×107 فَالد آلیبصی  107×469/7  

012/3×107 آلَهیٌیَم  108×168/1  

389/1×107 هظ  107×491/5  

 تٌؼ ًْبیی تٌؼ تغلین هبوشیون تٌؼ  خٌظ

653/1×108 فَالد سد سًگ  106×215  106×505  

469/7×107 فَالد آلیبصی  106×505  106×825  

168/1×108 آلَهیٌیَم  106×221  106×340  

491/5×107 هظ  106×280  106×310  
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ّبی هختلف عیبل عو  هجذل حزارتی در عزػ  رٍی دعتِ لَلِ

ّویي همذار اس تحلیل ػذدی ًزم افشار،  آیذ  عپظپَعتِ ثذع  هی

ؽَد ٍ ثب همبدیز در ؽزایط هؾبثِ عیبل عو  پَعتِ، اعتخزاج هی

گیزد  هَرد همبیغِ لزار هی VDIثذع  آهذُ اس رٍاثط تدزثی رٍػ 

وِ اس ایي رٍػ خْ  ًؾبى دادى  ]9[در هٌبثغ ٍ همبالت هختلف 

ذُ اع  در فح  هحبعجبت اًدبم ؽذُ تَعط ًزم افشار اعتفبدُ ؽ

حذٍد ثیغ  درفذ رطب ثیي همبدیز هحبعجِ ؽذُ اس رٍاثط ٍ همبدیز 

 ثذع  آهذا اس تحلیل ًزم افشار هدبس اػالم ؽذُ اع   
ؽَد همبدیز حبفل اس سیز دیذُ هی 7ؽىل ّوبى طَر وِ در      

ّبی پبییي عیبل ٍرٍدی ثِ تحلیل ًزم افشار ٍ رٍاثط تدزثی در عزػ 

ؽَد، ارتالف سیبدی ثب ثَدى خزیبى در پَعتِ هی پَعتِ وِ ثبػث آرام

ّن دارًذ  ثب سیبد ؽذى عزػ  عیبل ٍرٍدی ٍ آؽفتِ ؽذى خزیبى در 

ّبی وبهال آؽفتِ ؽَد ٍ در خزیبىپَعتِ همذار ایي ارتالف ووتز هی

گیزد  در هحذٍدُ عزػ  عیبل ٍرٍدی ثِ در هحذٍدُ هدبس لزار هی

ؽذُ اس ّز دٍ رٍػ دارای  پَعتِ در ایي تحمیك همبدیز هحبعجِ

ثبؽٌذ  پظ ثب تَخِ ثِ ارتالف ًبچیش ٍ در هحذٍدُ لبثل لجَل هی

هیشاى رطبی هَخَد ٍ هبوشیون رطبی هدبس، فح  هحبعجبت اًدبم 

 گیزد ؽذُ هَرد تبئیذ لزار هی

 
: همبیغِ هیبى ػذد ًبعل  عو  پَعتِ حبفل اس تحلیل ػذدی ٍ 7ؽىل 

 VDIػذد ًبعل  ثذع  آهذُ اس رٍػ 

 

 بررسی استقالل تحلیل ٍ ًتایج از هص
ثِ هٌظَر ًؾبى دادى ػذم ٍاثغتگی ًتبیح حبفل اس تحلیل ًزم      

افشار ثِ ؽزایط ٍ تؼذاد هؼ ثٌذی هذل، ثِ ػٌَاى ًوًَِ تحلیل اًدبم 

   آلیبص آلَهٌیَم ثب ؽزایط ٍ تؼذاد هؼ هختلف درًظز گزفتِؽذُ ثزای 

ثب در ًظز گزفتي ] 10[ّبی اًدبم ؽذُ ؽَد  ثب تَخِ ثِ ثزرعیهی

ػذد الوبى  2203904ؽزایط هذل ٍ عخ  افشار در دعتزط، هذل ثب 

الوبى چْبر ٍخْی  751866الوبى ؽؼ ٍخْی،  1417636وِ ؽبهل 

    ى هذل افلی در ًظز گزفتِ الوبى رطی اع ، ثِ ػٌَا 34402ٍ 

ؽَد  ثزای ًؾبى دادى اعتمالل ًتبیح تحلیل اس تؼذاد ٍ ؽزایط هی

هؼ ثٌذی، ًتبیح حبفل اس تحلیل هذل افلی تح  ؽزایط وبهال 

یىغبى ثب ًتبیح حبفل اس تحلیل یه هذل ثب تؼذاد هؼ ثیؾتز ٍ یه 

ثِ ایي گیزد  هذل ثب تؼذاد هؼ ووتز هَرد همبیغِ ٍ ثزرعی لزار هی

الوبى ؽؼ  1715594الوبى )ؽبهل  2712160ثب تؼذاد  هٌظَر هذل

ػٌَاى الوبى رطی( ثِ 58342الوبى چْبر ٍخْی ٍ  938224ٍخْی، 

الوبى )ؽبهل  1632760ثب تؼذاد  ّبی ثب تؼذاد هؼ ثیؾتز ٍ هذلهذل

الوبى چْبر ٍخْی ٍ  565720الوبى ؽؼ ٍخْی،  1031850

ّبی ثب تؼذاد هؼ ووتز در ًظز هذل ػٌَاىالوبى رطی( ثِ 35190

گزفتِ ؽذُ ٍ ًتبیح حبفل اس تحلیل آًْب تح  ؽزایط وبهل یىغبى 

 ٍ هذل 1هذل  ،گیزد  هذل ثب تؼذاد هؼ ثیؾتزهی هَرد همبیغِ لزار

ثزای ثذع  آٍردى   ؽًَذهی ًبهگذاری 2هذل  ،ثب تؼذاد هؼ ووتز

ّبی ًزم افشار اس لبثلی ارتالف ثیي ًتبیح تحلیل هَارد فَق ثب اعتفبدُ 

ّبی هذًظز اًغیظ، ّزثبر تحلیل هذل افلی را ثب تحلیل یىی اس هذل

دّین ٍ ًتبیح تحلیل ّزدٍ را ثِ یه در یه فبیل ٍرن ثٌچ لزار هی

وٌین  اًغیظ ًتبیح تحلیل را هَرد همبیغِ لزار پزٍصُ ًتیدِ ٍارد هی

 6ح در خذٍل ایي ًتبی وٌذ ّب را گشارػ هیدّذ ٍ ارتالف آىهی

 آٍردُ ؽذُ اع   
 

 همبیغِ ًتبیح حبفل اس ثزرعی اعتمالل اس هؼ :6 خذٍل

 

 ًتیجِ گیری6

ّبی هَرد اس ًظز هبوشیون تٌؼ ایدبد ؽذُ اس هیبى خٌظ

سًگ دارای ثیؾتزیي همذار تٌؼ ٍ ثشرگتزیي ثزرعی، فَالد سد 

هحذٍدُ تَسیغ تٌؼ ٍ هظ دارای ووتزیي همذار تٌؼ ٍ 

 وَچىتزیي هحذٍدُ تَسیغ تٌؼ اع  

ثْتزیي خٌظ اس هیبى هَارد هَرد ثزرعی ثب تَخِ ثِ حذاوثز 

تٌؼ حزارتی ایدبد ؽذُ در همبیغِ ثب تٌؼ تغلین، ًوًَِ 

ثیؾتزیي همذار ضزیت اسخٌظ فَالد آلیبصی اع   ایي ًوًَِ 

ّب دارد  پظ اس فَالد آلیبصی، ًوًَِ اس خٌظ اطویٌبى را در لَلِ

هظ ًیش دارای ؽزایط هٌبعجی اس ًظز تٌؼ حزارتی ایدبد ؽذُ 

 تؼذاد هؼ افلی ردیف

تؼذ هؼ تغییز 

ی

ا

ف

ت

ُ 

 ارتالف

1 2203904 2712160 18/0  % 

3 2203904 1632760 59/0  % 
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ّبی آلَهیٌیَم ٍ فَالد سد در همبیغِ ثب تٌؼ تغلین اع   ًوًَِ

 سًگ اس ایي ًظز هٌبعت ًیغتٌذ 

 تطکر ٍ قدر داًی 

ایي همبلِ ثزگزفتِ اس پبیبى ًبهِ وبرؽٌبعی ثب تَخِ ثِ ایٌىِ 

ثبؽذ)ثب اػوبل ثزری ارؽذ داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ دسفَل هی

ای ٍ آلبی تغییزات(، اس سحوبت اعبتیذ هحتزم آلبی دوتز حوشُ

دوتز ؽْزٍئی وِ اعبتیذ راٌّوب ٍ هؾبٍر ایي پبیبى ًبهِ ثَدًذ 

 آیذ ووبل تؾىز ٍ لذرداًی ثؼول هی
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