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چكیذُ
هثسلّای حطاضتی صفحِای پطُزاض تِ ػٌَاى یىی اظ فكطزُتطیي ٍ پطتاظزُتطیي هثسلّای حطاضتی هَخَز زض صٌؼت اؾت.
ٍیػگیّایی ًظیط تاظزُ حطاضتی تاال ،فكطزگی ؾاذتاضیٍ ،ظى ون ٍ ّعیٌِّای ًصة ،ضاُ اًساظی ٍ ػولیاتی ون ایي ًَع
هثسلّا ضا اظ ؾایط اًَاع هثسلّا هتوایع ؾاذتِ اؾت .ضاًسهاى تاالی هثسلّای حطاضتی تط ؾَزآٍضی ٍ التصازی قسى فطآیٌس
تَلیس ،تأثیط تؿعایی زاضزً .ؿثت ؾغح تِ حدن زض ایي ًَع هثسلّا زض حسٍز  1000 - 1500هتط هطتغ تط هتط هىؼة اؾت
وِ زض همایؿِ تا ًؿثت ؾغح تِ حدن هثسلّای پَؾتِ ٍ لَلِ تا هیعاى  40تا  70هتط هطتغ تط هتط هىؼة لاتل همایؿِ
ًیؿت .ایي ًَع هثسل اظ تؼساز ظیازی صفحات افمی ٍ هَاظی تاّن تكىیل قسُاًس وِ زض تیي آًْا ؾغَح هیاًی یا ثاًَیِ
اًتمال حطاضت وِ اصغالحاً پطُ ًاهیسُ هیقَز ،لطاض هیگیطزٍ .خَز پطُّا زض ایي هثسلّا خْت فطآّن آٍضزى ؾغَح گؿتطزُ
تَزُ ٍ ؾثة افعایف ؾغح اًتمال حطاضت ٍ تاظزُ حطاضتی هیقًَس .اظ ٍیػگیّای هٌحصط تِ فطز ایي ًَع هثسل لاتلیت
پكتیثاًی اظ تیف اظ  12خطیاى فطآیٌسی ٍ لاتلیت واضوطز زض تماضب زهایی پاییي اؾت .واضتطز اصلی هثسلّای حطاضتی
صفحِای پطُزاض تِ عَض گؿتطزُ زض فطآیٌسّای وطایَغًیه ًظیط تَلیس گاظّای صٌؼتی ٍ هایغؾاظی گاظّای فطآیٌسی ًظیط
گاظ عثیؼی هایغ ٍ ّوچٌیي فطآیٌسّای غیط وطایَغًیه ًظیط صٌایغ پتطٍقیوی اؾت .زض تحمیك حاضط تِ زلیل تاظزُ تاال ٍ
واضتطز ٍؾیغ تِ تطضؾی خع تِ خع ایي هثسل تِ ّوطاُ تكطیح ؾاذتاض ایي هثسل پطزاذتِ ٍ ٍیػگیّای هٌحصط تِ فطز ایي
هثسل ًظیط ٍظى ون ،فكطزگی ظیاز ،تاظزُ تاال ٍ  ...هؼطفی هیگطزًس.
ٍاصگاى کلیذی 6هثسل حطاضتی ،وطایَغًیه ،هثسل حطاضتی صفحِای پطُزاض ،پطُ ،تاظزُ تاال ،صفحات تَظیغ وٌٌسُ.
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 -5هقذهِ
هثسلّای حطاضتی صفحِای پطُزاض ،تِ ػٌَاى یىی اظ پط تاظزُتطیي اًَاع هثسلّای حطاضتی قٌاذتِ هیقًَس .عطاحی ٍ ؾاذت
هثسلّای حطاضتی صفحِای پطُزاض ًرؿتیي تاض زض ؾال  1961تَؾظ لٌفاؾتی صَضت پصیطفت[ .]1ایي هثسل ظهاًی وِ هحسٍزیت
فضا ٍخَز زاضز ،تطخیح زازُ هیقَز[ .]2,3ایي هثسل تِ ػٌَاى یىی اظ اًؼغافپصیطتطیي اًَاع هثسل قٌاذتِ قسُ وِ لاتلیت
پكتیثاًی اظ  12خطیاى فطآیٌسی ٍ  4ؾغح زهایی هرتلف ضا ّوعهاى زض یه پَؾتِ زاضا اؾت[.]4
یىی اظ هْنتطیي ذصَصیات ایي ًَع هثسل زاقتي ؾاذتاض فكطزُ(ًؿثت ؾغح تِ حدن تاال) هیتاقس .افعایف ًؿثت ؾغح تِ
حدن زض ؾاذتاض هثسل ّای حطاضتی تِ هٌظَض افعایف هیعاى اًتمال حطاضت ٍ زض ًتیدِ افعایف تاظزُ ایي تدْیعات صَضت هیگیطز.
ّوچٌیي ایي اهط هَخة واّف ؾغح تثازل حطاضت تا هحیظ تیطًٍی ٍ تِ تثغ آى تِ حسالل ضؾاًسى ًكت حطاضتی هیگطزز[ .]5,6اظ
ؾَی زیگط عطاحی ایي تَع هثسل حطاضتی تایس تِ گًَِ ای تاقس وِ ووتطیي هیعاى اصغىان ٍ زض ًتیدِ آى حسالل افت فكاض ضا زض
خطیاًات فطآیٌسی ایداز وٌس[ .]4,5تواهی ایي هؿائل تِ ّوطاُ ٍیػگیّای هٌحصط تِ فطزی اظ خولِ زهای ػولیاتی پاییي ایي
هثسلّا(هحسٍزُ زهایی وطایَغًیه)ٍ ،یػگی ّای ذال ؾیاالت فطآیٌسی گصضًسُ اظ آًْا ،لعٍم تِ حسالل ضؾاًسى ًكت حطاضت ٍ ...
هثسلّای وطایَغًیه ضا اظ ؾایط هثسلّای حطاضتی هتوایع هیؾاظز[ .]2,5,7,8هثسل صفحِای پطُزاض آذطیي ًؿل اظ هثسلّای
حطاضتی وطایَغًیه هی تاقس وِ زاضای هعایایی ّوچَى تاظزّی تاال ،ضؾیسى تِ تماضب زهایی پاییيً ،ؿثت ؾغح تِ حدن تاال ٍ
لاتلیت پكتیثاًی اظ چٌس خطیاى ؾیال تِ عَض ّوعهاى زض یه ٍاحس هیتاقس .لصا زض ایي همالِ ؾاذتواى ولی ،آضایف خطیاىّا ،اًَاع
پطُ هَضز اؾتفازُ ،العاهات هْن زض عطاحی هىاًیىی هثسل حطاضتی صفحِای پطُزاض ٍ ٍیػگیّای هٌحصط تِ فطز ایي ًَع هثسل تحت
ػٌَاى هعایا ٍ هؼایة تَضیح زازُ هیقَز.

 -2تشزیح ساختار کلی هثذل حزارتی صفحِای پزُدار
هثسل حطاضتی صفحِای پطُزاض اظ یه ّؿتِ ٍاحس هتكىل اظ تؼساز هكرصی اظ الیِّا تا پطُّای هَجزاض تكىیل قسُ اؾت.
ؾاذتواى ایي هثسل ،اظ زٍ ؾغح هؿغح آلَهیٌیَهی وِ هاتیي آًْا صفحِ آلَهیٌیَم هَجزاض تِ ػٌَاى پطُ لطاض گطفتِ ،تكىیل قسُ
اؾت .وٌاضُّای ّط الیِ تا ؾتَىّای آلَهیٌیَهی هؿسٍز هیگطزز .خْت ایداز یه ّؿتِ هٌؿدن ول هدوَػِ الیِّا زض وَضُّای
ذأل لحینواضی هیقًَس .هغاتك قىل 1الف اًساظُ یه هثسل صفحِای پطُزاض تَؾظ ؾِ تؼس ػطض( ،)Wاضتفاع( ٍ )Hعَل( )Lتیاى
هیقَز .قىل  1ب ؾاذتواى ایي ًَع هثسل ضا لثل اظ ػولیات لحینواضی ًكاى هیزّس[ .]10،9،7قىل  2الف ؾاذتواى ػوَهی
ایي هثسلّا ضا ًكاى هیزّس وِ تا اؾتفازُ اظ لحینواضی الیِّای هرتلف ایي هثسل تِ ّن هتصل قسُاًس .اخعای فطػی ایي هثسل
قاهل ؾغَح تَظیغوٌٌسُ خطیاى ٍ هدطاّای ٍضٍز ٍ ذطٍج اؾت .ؾغَح تَظیغوٌٌسُ خطیاى ٍظیفِی ّسایت ؾیال تِ زضٍى
واًالّا ٍ ّوچٌیي اًتمال ؾیال اظ واًالّا تِ هدطاّای ٍضٍز ٍ ذطٍج ؾیال ضا تط ػْسُ زاضًس .هدطاّای ٍضٍز ٍ ذطٍج ًیع ٍظیفِی
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ػثَض ؾیال تِ زاذل ٍ ذاضج اظ هثسلحطاضتی ضا اًدام هیزٌّس[ّ .]4,11-13ؿتِ ّای هثسل حطاضتی صفحِای پطُزاض هیتَاًس
تصَضت چٌسگاًِ تا آضایف هَاظی یا ؾطی وٌاض ّن لطاضگیطًس وِ ایي ًَع هثسل ّا ضا هٌیفلس 1گَیٌس .قىل  2ب ؾاذتواى هثسل
هٌیفلس هَاظی ضا ًكاى هیزّس.

پطُ
خطیاى ؾیال
(ب)

(الف)

ؾتَىّای آلَهیٌیَهی
صفحات خساوٌٌسُ

شكل( 6)5ساختواى هثذلحزارتی صفحِای پزُدار الف)اتعاد هثذل حزارتی ب)ًوایی اس یک الیِ هثذل حزارتی صفحِای پزُدار قثل اس عولیات
لحینکاری[.]3,59
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(الف)

(ب)

شكل( 6)2الف) اجشای هثذل صفحِای پزُدار  6الف) ًاسل عثَر سیال ب) هجزاّای عثَر سیال ج) صفحات تَسیعکٌٌذُ د) صفحات جذاکٌٌذُ
ُ) هیلِّای ًگْذارًذُ ٍ) پزُ س) صفحات پَشاًٌذُ [ ]52ب) هثذل حزارتی هٌیفلذ سِ ّستِ ای هَاسی[.]59

 -9اًَاع پزُ هَرد استفادُ در ساختواى هثذلحزارتی صفحِای پزُدار
3

ؾاذتاضّای هتؼسزی تطای پطُّای ایي ًَع هثسل ٍخَز زاضز وِ اظ آى خولِ هیتَاى تِ پطُّای ؾازُ ،1ؾَضاخزاض ،2زًساًِزاض
ٍ وٌگطُزاض 4اقاضُ وطز[ .]9,12,14-17هغاتك قىل  -3الف ،پطُّا ی ؾازُ زاضای ؾاذتاض صافی ّؿتٌس وِ اظ گؿیرتِ قسى خْت
خطیاى ؾیال خلَگیطی هیوٌٌس .ایي ًَع پطُ زض هَاضزی وِ ػسز ضیٌَلسظ 5تؿیاض پاییي ٍ ًیع زض حالی وِ افت فكاض تؿیاض تحطاًی
اؾت ،تطخیح زازُ هیقَز .زض پطُ ؾَضاخزاض هغاتك قىل  - 3ب ػول ؾَضاخ وطزى یا تصَضت واهل یا تصَضت هطتؼی اًدام هیقَز.
اظ آًدا وِ ؾَضاخّای ایداز قسُ ؾثة افعایف آقفتگی هیقًَس ،زض همایؿِ تا پطُّای ؾازُ ضطایة اًتمال حطاضت ضا افعایف
هیزٌّس ،اها اظ عطف زیگط افعایف زضصس ؾَضاخّای ایداز قسُ ؾثة واّف ؾغح اًتمال حطاضت هیگطزًس .زٍ ًَع پطُ ؾازُ ٍ
ؾَضاخ زاض ػوَهاً تطای ظهاًی وِ ؾیال زض حال خَقف ٍ هیؼاى تاقس ،اؾتفازُ هیقًَس .اگط اظ ایي زٍ ؾاذتاض اؾتفازُ قَز ،هیعاى
ضؾَبگصاضی ون هیقَز .قىل  -3ج ٍ ز ؾاذتاض زًساًِزاض ٍ وٌگطُزاض ضا ًكاى هیزّس وِ تطای ایداز حساوثط آقفتگی اؾتفازُ
هیقَز .ػولىطز اًتمال حطاضت پطُّای زًساًِزاض حسٍز  1/5تا  4تطاتط ًؿثت تِ پطُّای ؾازُ تیكتط اؾت اها زض ػول افت فكاض
تاالتطی ایداز هیوٌٌس[.]4

1

Straight plane
Perforated
Serrated
4
Herringbone
5
Reynolds number
2
3
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(ب)

(الف)

(ز)

(ج)

شكل( 6)9ساختار هختلف پزُ در هثذل صفحِای پزُ دار الف) صفحِ راست ب) سَراخدار ج) دًذاًِدار د) کٌگزُدار[.]0

 -0آرایش جزیاى در هثذلحزارتی صفحِای پزُدار
چٌسیي حالت تطای ؾاذتاض خطیاى ٍخَز زاضز وِ اظ خولِ هیتَاى تِ خطیاى ًاّوؿَ ،هتماعغ یا چٌسگصضی اقاضُ وطز .تا ایي
ٍخَز اغلة آضایف ًاّوؿَ ،تِ ػلت اثط تركی حطاضتی تاال ،تطخیح زازُ هیقَز .تٌْا تا اًتراب آضایف ًاّوؿَ هیتَاى تِ تاظزُ 99
زضصس زؾت یافت .تاظزُ هثسل حطاضتی تصَضت اذتالف زهای ؾیال هیٌیون(ؾیال تا  mcpووتط) تِ حساوثط اذتالف زهای هَخَز
زض هثسل تؼطیف هی قَز .تِ زلیل ایٌىِ آضایف هتماعغ ًؿثت تِ ؾایط آضایفّا افت فكاض تیكتطی ایداز هیوٌس ،ایي آضایف تیكتط
زض فطآیٌسّای هایغ-گاظ اؾتفازُ هیقَز[ .]3,7,18قىل  4اًَاع ایي آضایفّا ضا ًكاى هیزّس.

(الف)

(ج)

(ب)

شكل( 6)0الگَی جزیاى در هثذل صفحِ ای پزُ دار الف) ًاّوسَ ب) هتقاطع یا عوَد تز ّن ج) چٌذگذرُ[.]54

خْت تَظیغ ؾیاالت تِ صَضت آضایفّای فَق اظ صفحات تَظیغ وٌٌسُ زض اتتسای ّط الیِ اؾتفازُ هیوٌٌس .تا تَخِ تِ ًَع صفحات
تَظیغ وٌٌسُ ،آضایف خطیاىّا تؼییي هیقَز[ .]13قىل  5اًَاع ایي صفحات تَظیغ وٌٌسُ ضا ًكاى هیزّس.
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شكل( 6)1صفحات تَسیع کٌٌذُ در هثذل صفحِ ای پزُ دار[.]59

 -1کارتزدّای ٍسیع هثذلّای حزارتی صفحِای پزُدار
واضتطز اصلی ٍ ػوسُ هثسل حطاضتی صفحِای پطُزاض زض فطآیٌسّای هایغ ؾاظی ٍ خساؾاظی وطایَغًیه َّا ،هایغؾاظی گاظ
عثیؼیّ ،یسضٍغىّ ،لیَمً ،یتطٍغى ،اتیلي ،پطٍپاى ٍ پطٍپیلي ٍ ّ ٍ...وچٌیي تَلیس هَاز پتطٍقیوی هاًٌس اتیلي ٍ  ...اؾت[.]13
خسٍل( )1ذالصِای اظ واضتطزّای هتٌَع ایي ًَع هثسل زض صٌایغ هرتلف ضا ًكاى هیزّس.
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.]59[ کارتزد هثذلّای حزارتی صفحِای پزُدار6)5(جذٍل
Plant Types
Industrial gas production
Air Separation
Liquefaction

Natural Gas Processing (NGP)
- ExpanderType
- Nitrogen Rejection Unit (NRU)
- Liquefied Petroleum Gas (LPG)
- Helium Recovery

Liquefied Natural Gas (LNG)
- Base Load
- Peakshaver
Petrochemical Production
- Ethylene
- MTBE
- Ammonia
- Refinery Off-Gas Purification

Refrigeration Systems
- Cascade Cooling
- Liquefaction

Product & Fluids

Typical Tempreture Range,
c

Typical Pressure Range, bar.a

+65 to -200

1 to 60

+100 to -130

15 to 100

+65 to -200

5 to 75

+120 to -200

1 to 100

+100 to -269

15 to 45

Oxygen
Nitrogen
Argon
Rare Gases
Carbon Dioxide
Methane
Ethane
Propane
Butane
Pentane
Nitrogen
Helium
Hydrogen
Hexane
Carbon Dioxide
Liquefied Natural Gas
Multi-Component
Refrigerants
Ethylene
Propylene
Ethane
Propane
MTBE
Ammonia
Carbon Monoxide
Hydrogen
Helium
Freon
Ethylene
Propane
Propylene
Nitrogen
Hydrogen
Multi-Component
Refrigerants

 طزاحی هكاًیكی ٍ ساخت هثذلحزارتی صفحِای پزُدار-2
.] اؾت13[1ALPEMA ٍ ]19[2ANSI/1API 662اؾتاًساضز ؾاذت هثسلحطاضتی صفحِای پطُزاض تطاؾاؼ اؾتاًساضزّای
هثسلحطاضتی هطوة اظ الواىّای تثازلوٌٌسُ حطاضت(ّؿتِ یا هاتطیؿی وِ اًتمال حطاضت زض آى اتفاق هیافتس) ٍ الواىّای
1
2

American Petrileum Institute
Approved American National Standard

44235232 6تلفي تْزاى
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تَظیغوٌٌسُ ؾیال(ًظیط هدطاّای ٍضٍز ٍ ذطٍج ،قیطّا ،هرعىّاً ،اظلّای ٍضٍزی ٍ ذطٍخی ،لَلِّا ،آب تٌسّا) اؾت .عطاحی
هىاًیىی تایس تطای ته ته الواىّا اًدام قَزّ .ؿتِ هثسلحطاضتی تطای اؾتحىام ؾاذتاضّای هَضز ًیاظ عطاحی هیقَز .تطای
عطاحی ؾاذتاض تایس ػَاهلی ّوچَى زها ،فكاضً ،فَشپصیطی ّیسضٍغى تِ هَاز ؾاظًسُ هسًظط لطاض زازُ قَز .هحاؾثات هطتَط تِ تٌف
حطاضتی ٍ فكاضی تطای تؼییي ضراهت لؿوتّای هْن زض هثسلّا ًظیط پطُ ،صفحِ ٍ  ...تایس هَضز تَخِ لطاض گیطز .یه ضاُ تطای
اًتراب صحیح هَاز ٍ ضٍـّای اتصال(ًظیط خَـواضی ،لحینواضی ،پطذوطزى ٍ تطًحواضی) ایي اؾت وِ تِ زها ٍ فكاض تَخِ قَز.
تٌف حطاضتی ٍ هحاؾثات ذؿتگیّ 2ن تایس اًدام قًَس تا هاًسگاضی ٍ عَل ػوط هثسل حطاضتی تطای هست ظهاى ضاُ اًساظی ٍ زٍضُ
ذاهَقی تا ترویي هحاؾثِ گطززّ .وچٌیي تایس تطضؾیّای الظم اًدام قَز تا لطظـّای ًاقی اظ خطیاى ؾیال تِ حسالل تطؾس،
چَى ایي لطظـّا هَخة تطٍظ پسیسُّایی ّوچَى ذؿتگی هیقًَس .عطاحی صحیح اتعاضّای تَظیغ ؾیال(قاهل ؾطقیطّاً ،اظلّا ٍ
لَلِّای ٍضٍزی ٍ ذطٍخی) ّن تایس ػالٍُ تط ّؿتِ هثسلحطاضتی اًدام گیطز تا ایي تضویي ایداز قَز وِ ذؿتگی زض عَل هست
واضوطز هثسل حطاضتی تِ ٍخَز ًویآیس[ .]1اظ خولِ هالحظاتی وِ زض عطاحی هىاًیىی هسًظط لطاض گطفتِ هیقًَس ،ػثاضتٌس اظ:
الف) فكاض :حساوثط فكاض واضتطزی تطای هثسلّای صفحِ پطُای لحین قسُ زض ؾال 1970تط اؾاؼ ضَاتظ 3ASMEحسٍزاً  50تاض
اذیط ٍ تا تْثَز ضٍـّای
تَزُ اؾت اها زض ؾالّای
آلیاغ هٌاؾة آلَهیٌیَم
اخعای هثسلحطاضتی
ایي فكاض تِ  111تاض ضؾیسُ
لحینواضی آلَهیٌیَم هیعاى
3003
صفحات تیطًٍی
اؾت[.]1,20
3003
صفحات خساوٌٌسُ
صفحِای پطُزاض لاتلیت
ب) هَاز :هثسلحطاضتی
3003
هیلِّای خساوٌٌسُ
ضا زاضز اها خٌؽ آلَهیٌیَم تِ
ؾاذت تا خٌؽّای هرتلف
3003
پطُّا
5083
ًاظلّا
حطاضتی ٍ هماٍهت تاالتط زض
زلیل ٍظى ؾثهّ ،سایت
تطخیح زازُ هیقَز .زض
هحسٍزُی زهایی وطایَغًیه
هثسلّای صفحِ پطُ ای اظ چٌسیي الیِ آلَهیٌیَم چیي زازُ قسُ ٍ هؿغح وِ تِ صَضت یه زض هیاى ضٍی ّن لطاض زازُ هی قًَس،
اؾتفازُ هیقَز .ایي ٍضقّای آلَهیٌیَهی تَؾیلِی ضیرتِگطی حوام ًوه تِ ّوسیگط لحین هیقًَس[ .]1,13,19خسٍل  2آلیاغ
هٌاؾة خْت ؾاذت ّط یه اظ لؿوتّای هثسل صفحِای پطُزاض ضا هؼطفی هیوٌس.
جذٍل( 6)2آلیاغ هٌاؾة تطای ؾاذت اخعای هتفاٍت هثسلحطاضتی صفحِای پطُزاض[.]19

1

The Brazed Aluminium Plate-Fin Heat Exchanger Manufacturers' Association
Fatigue calculations
3
The American Society of Mechanical Engineers
2
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5083

هدطای ٍضٍز ٍ ذطٍج ؾیال

ج) هحسٍزیتّای عطاحی هىاًیىی :اتؼاز هثسلّای آلَهیٌیَهی صفحِای پطُزاض تِ لحاػ هالحظات عطاحی ًویتَاًس اظ همساض
هكرصی فطاتط ضٍز .ایي هحسٍزیتّا تسلیل اتؼاز هحسٍز حَضچِّای ضیرتِگطی ٍ لحین هیتاقس .هوىي اؾت تتَاى هثسلّایی تا
اتؼازی تعضگتط اظ ایي ًیع ؾاذت اها ّویكِ هالحظات فكاض ّؿتٌس وِ فاوتَضی تؼییي وٌٌسُ هیتاقٌس[.]1
ز)هحسٍزیت ؾیاالت هَضز اؾتفازُ :ؾیاالت هَضز اؾتفازُ زض ایي ًَع هثسلّا تایس تِ عَض ولی ٍیػگیّای ًظیط )1 :تویع تَزى )2
ذكه تَزى تِ ػلت ایٌىِ ٍخَز لغطات آب زض زهاّای وطایَغًیه ؾثة ید ظزى ٍ هؿسٍز قسى هدطاّای هثسل هی قَز)3 .
ذَضًسُ ًثَزى ؾیاالت ًؿثت تِ آلَهیٌیَم
الظم تِ شوط اؾت پٌح تَلیس وٌٌسُ اصلی ٍ ػوسُ هثسلّای حطاضتی صفحِای پطُزاض ػثاضتٌس اظ صٌایغ چاضت(اهطیىا) ،وَتِ
اؾتیل(1غاپي) ،لیٌسُ(2آلواى)ًَ ،ضزٍى وطایَغًیه(3فطاًؿِ) ٍ ؾَهیتَهَ(4غاپي) [.]13,21

 -2هشایا ٍ هعایة هثذلحزارتی صفحِای پزُدار
هعایای اصلی ایي هثسلّا ًؿثت تِ هثسلّای زیگط تِ صَضت ظیط ذالصِ قسُ اؾت.
 -5-2هشایای هثذلّای حزارتی صفحِای پزُدار
تِ عَض ولی هثسلّای صفحِای پطُزاض اظ ًظط ػولىطز حطاضتی ًؿثت تِ هثسل ّای حطاضتی زیگط وِ اظ ؾغَح گؿتطزُ اؾتفازُ
هیوٌٌس ،تْتط هی تاقس.


5

هیسلّای صفحِای پطُزاض اهىاى ضؾیسى تِ اذتالف زهای تؿیاض ون حسٍز ℃  1تیي خطیاى ّای ته فاظی ٍ ℃ 3تیي
خطیاىّای چٌس فاظی ضا فطآّن هیؾاظًس .تِ عَض ولی اذتالف زهای هتَؾظ ولی ℃  3/6زض هثسلّای صفحِ ای پطُزاض
تِ واض هیضٍز.

1

Kobe Steel
Linde
3
Nordon Cryogenic
4
Sumitomo
2

Temperature Approach
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اهىاى تثازل حطاضت تیي چٌس خطیاى زض آًْا ٍخَز زاضز .حسٍز  12خطیاى زض یه هثسل تا فاصلِ صفحات ٍ ؾاذتواى پطُ
تْیٌِ قسُ هیتَاًٌس تا یىسیگط تثازل حطاضت وٌٌس.
تاظزُ حطاضتی تؿیاض تاالیی ضا هیتَاى تطای آًْا زض ًظط گطفت .هرصَصاً زض واضتطزّای وطایَغًیه تاظزُ حسٍز  %95ضا
زاضًس.
ؾغح اًتمال حطاضت تاال زض ٍاحس حدن زض حسٍز  1000-1500 ⁄زاضًس وِ زض همایؿِ تا ًؿثت ؾغح تِ حدن
هثسلّای پَؾتِ ٍ لَلِ تا هیعاى ⁄
 40-70لاتل همایؿِ ًیؿت.



ّؿتِ ّا هیتَاًٌس تِ صَضت هٌفطز تاقٌس یا تِ صَضت ؾطی یا هَاظی تَؾظ هًَتاغّای هٌیفلس قسُ تِ تِ یىسیگط اتصال
یاتٌس.



ؾایع ٍ ٍظى ون ایي هثسلّا اهىاى ًصة ؾازُ آًْا تا فًَساؾیَى ٍ ؾاذتاضّای ؾازُ وٌٌسُ ضا فطآّن هیآٍضًس[.]4,22-25

 -2-2هعایة هثذلّای حزارتی صفحِای پزُدار
هحسٍزیتّای هطتَط تِ هكرصات اتؼازی ٍ ضؾَب گصاضی تِ صَضت ظیط هیتاقس:



اظ ًظط تَظیغ هٌاؾة خطیاى هحسٍز هیتاقٌس.
تِ زلیل وَچىی اتؼاز ایي هثسلّا ٍ واّف ظهاى تطای اًتمال حطاضتً ،ویتَاى هیعاى زتی تاالیی ضا آًْا زض ًظط
گطفت.



ًیاظ تِ ؾیؿتن وٌتطل پیچیسُتطی تِ ًؿثت هثسلّای پَؾتِ  -لَلِ زاضًس.



ًَؾاًات هتٌاٍب خطیاى زض ایي هثسلّا هیتَاًس هؿألِی هْوی تاقس.



هحسٍزیتّای زهایی ٍ فكاضی تطای خٌؽّای هرتلف زض ایي هثسلّا ٍخَز زاضز.



لعٍهاً تایس اظ ؾیاالت تویع اؾتفازُ قَز .تِ ػلت فاصلِ ون تیي صفحات هثسل حطاضتی ٍ تطاون ظیاز صفحات ٍ ؾغَح
فیيزاض تویعواضی تِ ضٍـّای هىاًیىی تؿیاض زقَاض هیتاقس.



حساوثط فكاض ٍ زهای عطاحی تِ فكاض  65℃ ٍ 111 bargتطای آلَهیٌیَم هحسٍز هیگطزز.



زض صَضت ٍخَز ًكت ،هكاّسُ ًكتیّای زضًٍی ٍ تیي گصضّا ،هكىل ٍ غیط لاتل وٌتطل هیتاقس[.]4,22-25

ًتیجِ گیزی ٍ جوعتٌذی
یىی اظ پطواضتطزتطیي ٍ هؼوَلتطیي ًَع هثسلّای حطاضتی وِ اهطٍظُ تِ عَض ٍؾیؼی زض ؾیؿتنّای هرتلف هایغؾاظی گاظّای
وطایَغًیه تىاض هیضٍز ،هثسلحطاضتی صفحِای پطُزاض هیتاقس .ایي هثسلّا تَؾظ الیِّای اًثاقتِ اظ ٍضقّای هَجزاض پَقف زازُ
قسُ تا آلَهیٌیَم تكىیل قسُاًس .لطاض گطفتي پطُّا تیي ٍضقّای ترت ،یه واًال خطیاى ضا تكىیل هیزّسّ .ؿتِ ایي ًَع هثسل
حطاضتی اظ تؼساز تؿیاض ظیازی اظ ایي واًالّا تكىیل قسُ اؾت .ایي ٍاحسّا هیتَاًٌس زض فكاضّایی تا  111تاض ٍ زهای ℃ 65ػول
وٌٌس .ایي هثسلّا ؾغح هرصَصی زض حسٍز  1000 - 1500هتط هطتغ تِ اظای ّط هتط هىؼة حدن هثسل زاضًس ٍ تؿیاض هؤثط ػول
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 اًؼغاف پصیطی، فكطزُ ؾاظی تاال، پاییي تَزى ظطفیت حطاضتی ؾاظُی هثسل، ایي ًَع هثسل تْتطیي اًتراب اظ ًظط ٍظى.هیوٌٌس
. افت فكاض پاییي ٍ هاًسگی ون هیتاقس، ؾغح تثازل حطاضتی تاال، اؾتحىام ٍ ثثات تاال زض زهاّای پاییي،ذَب
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A Brief Description of Brazed Aluminum Fin Plate Heat Exchanger
in Cryogenic Processes
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Abstract
One of the most intensive and high-yielding plate fin heat exchangers as heat exchangers in the industry.
Features such as high thermal efficiency, structural compactness, low weight and cost of installation and
operation distinguished this type of heat exchangers from other types of exchangers. profitability and
economic efficiency of the exchangers significantly affect production process. In this type of exchanger,
the surface to volume ratio is of about 1000 – 1500 2/ 3, compared to surface to volume ratio of the 40
- 70 2/ 3 in shell and tube exchanger. This type of exchanger consists of a large number of horizontal
parallel plates whose interspace is filled with secondary heat transfer surfaced, technically fins. In this heat
exchanger, fins provides wide surfaces and thus an increased in the level of heat transfer and thermal
efficiency occurs. This type of heat exchanger supports more than 12 streams and is able to function in
low temperature. This exchanger is manly used in cryogenic processes including the production and
processing of the industrial gases ,and non- cryogenic processes such as the petrochemical industry. This
study reviews the structure of this exchanger in details because it is efficient, compactneess, low weight
and … .
Key words: Heat exchanger, Cryogenic, Fin plate exchanger, Fin, High effective, Distributer Plate.
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