ارتباط با صنعت
آنچه خواهید خواند:
مبدل های حرارتی
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مبدلهای حرارتی
مقدمه:
مبــدل حرارتــی سیســتمی اســت که جهــت انتقــال حــرارت بین دو
یــا چنــد ســیال مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .مبدلهــای حرارتــی
در هــر دو  فراینــد گرمایــی و ســرمایی بــه کار گرفتــه میشــوند.
بــه عبارتــی دیگــر وســایلی هســتند کــه جهــت ســرد و گــرم کــردن
ســیاالت مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .ســیاالتی کــه بــه کار گرفتــه
میشــوند ،ممکــن اســت توســط دیــوارهای از یکدیگــر جــدا شــده
باشــند و یــا بــه طــور مســتقیم بــا یکدیگــر تمــاس داشــته باشــند .از
مبدلهــای حرارتــی بــه طــور گســترده در تبریــد (سردســازی) ،تهویــۀ
هــوا ،نیروگاههــا ،صنایــع شــیمیایی و پتروشــیمی ،پاالیشــگاههای
نفــت ،فرایندهــای مربــوط بــه گاز طبیعــی و تصفیــۀ فاضالبهــا مــورد
اســتفاده قــرار میگیرنــد .نمونــۀ کالســیک مبدلهــای حرارتــی در
موتورهــای احتــراق درونســوز یافــت میشــود کــه در آنهــا ســیالی
کــه بــه خنککننــدۀ موتــور معــروف اســت از طریــق کویــل رادیاتــور
جریــان مییابــد و هــوا از کنــار کویلهــا عبــور میکنــد کــه
باعــث خنکشــدن ســیال خنککننــده و گرمشــدن هــوای ورودی
میشــود .مثــال دیگــر میتــوان بــه  heat sinkهــا اشــاره کــرد کــه
دســتگاههایی بــرای خن ـک کــردن قطعــه یــا تجهیزاتــی هســتند کــه
مبــدل حرارتــی منفعــل بــوده و گرمــای تولیــد شــده توســط دســتگاه
الکترونیکــی یــا مکانیکــی را بــه محیــط کــه اغلــب هــوا میباشــد،
منتقــل میکننــد.
صنایــع مختلفــی در طراحــی انــواع مبدلهــای حرارتــی فعالیــت

علیرضا صداقت

دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی شیمی،
دانشگاه صنعتی شریف
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دارنــد و همچنیــن دروس متعــددی در دانشــگاهها بــا
نامهــای گوناگــون در طراحــی مبدلهــای حرارتــی
ارائــه میگــردد .محاســبات مربــوط بــه مبدلهــا کاری
طوالنــی و گاهــی خســتهکننده اســت .مثــ ً
ا طراحــی
یــک مبــدل بــرای یــک عملیــات بخصــوص نیــاز بــه
حدسهــای زیــادی بــرای پارامترهــای مختلــف آن دارد
کــه بــا اســتفاده از آنهــا و طبــق اســتانداردها میتــوان
اندازههــای یــک مبــدل مناســب را بــا توجــه بــه اســتفادۀ
آن پیــدا کــرد .امــا بــا اســتفاده از برنامههــای کامپیوتــری
تمــام ایــن محاســبات توســط کامپیوتــر انجــام میشــود
و طــراح بــرای طراحــی تنهــا بایــد شــرایط عملیاتــی و
خــواص ســیاالت حاضــر در عملیــات را وارد کنــد .نــرم
افزارهــای   Aspen B-jacو   HTFSاز ایــن مــوارد
هســتند .ایــن نــرم افزارهــا شــامل برنامــه هایی میشــوند
کــه توانایــی انجــام چنیــن محاســباتی را دارنــد.
در ایــن نوشــته بــه توضیحاتــی در مــورد مبدلهــای
حرارتــی خواهیـم پرداخــت.
مبدلهــای حرارتــی را میتــوان از جنبــه هــای
مختلفــی دســتهبندی کــرد:
 1 .براســاس نــوع و ســطح تمــاس ســیال ســرد و
گــرم
 2 .براســاس جهــت و آرایــش جریــان ســیال ســرد
و گــرم
 3 .براساس نوع ساختمان و ساختار آنها
 4 .براساس مکانیزم انتقال حرارت بین سیالها
الــف) براســاس نــوع و ســطح تمــاس ســیال ســرد و
گــرم
الــف )1-در ایــن دســته از مبدلهــای حرارتــی
ســیال ســرد و گــرم توســط یــک دیــوارۀ جامــد ثابــت
از یکدیگــر جــدا شــدهاند و انتقــال حــرارت از طریــق
ایــن ســطح صــورت میگیــرد و بیشتــر مبدلهــای
موجــود در صنعــت از ایــن نــوع میباشــند کــه بــه آنهــا
مبدلهــای حرارتــی  Recuperativeگفتــه میشــود.
الــف )۲-در ایــن مبدلهــا ســطح جداکننــده
ســیال ســرد و گــرم دیگــر ثابــت نیســت و بــه طــور
دورهای قســمتهایی از ســطح در معــرض ســیال ســرد
و گــرم قــرار میگیــرد .ایــن نــوع مبــدل بیشتــر در
مقیاسهــای آزمایشــگاهی و تحقیقاتــی مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد کــه بــه آنهــا مبدلهــای حرارتــی
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 Regenerativeگفتــه میشــود.
الــف  ) ۳ -در ایــن نــوع مبــدل دیگــر ســطحی بیــن
ســیال ســرد و گــرم وجــود نــدارد و بــه طــور مســتقیم
ســیاالت در تمــاس بــا یکدیگــر قــرار گرفتهانــد و
انتقــال حــرارت صــورت میگیــرد .در ایــن نــوع مبــدل
کــه بــه مبدلهــای تمــاس مســتقیم معــروف هســتند،
جریانهــا دو مایــع غیــر قابــل اختــاط ()immiscible
هســتند و اغلــب یــک ســیال گاز و یــک ســیال دیگــر
مایــع اســت .ایــن مبدلهــا معمــوال دارای بــازده حرارتــی
فراوانــی هســتند .بــرای نمونــه میتــوان بــه برجهــای
خنککننــده ،کولــر هــای آبــی و گرمکنهــای موجــود
در نیروگاههــای بخــار اشــاره کــرد.
ب) براساس جهت جریان سیال سرد و گرم
مبدلهــای حرارتــی از لحــاظ آرایــش جریانــی و
جهــت حرکــت ســیاالت در مبــدل بــه  ۳دســته اصلــی
تقســیم میشــوند:
ب )1-مبدلهــای حرارتــی از نــوع جریــان همســو
()parallel
در ایــن نــوع مبــدل جهــت جریــان ســرد و گــرم
مــوازی یکدیگــر میباشــند .بــه عبارتــی دیگــر ،دو
جریــان ســیال از یــک ســمت وارد مبــدل میشــوند و هــر
دو در یــک جهــت جریــان مییابنــد و از انتهــای دیگــر
خــارج میشــوند .نکت ـهای کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد
ایــن اســت کــه دمــای ســیال ســرد خروجــی از مبــدل
هیــچگاه بــه دمــای ســیال گــرم خروجــی نمیرســد و
نزدیــک شــدن مقــدار دمــای خروجــی ســیال ســرد و
گــرم مســتلزم بکارگیــری ســطح انتقــال حــرارت موثــر
بســیار زیــادی میباشــد.
ب )2-مبدلهــای حرارتــی از نــوع جریــان غیــر
همســو ()counter-current
در شــرایطی کــه ســیال ســرد و گــرم مــوازی یکدیگــر
ولــی در خــاف جهــت هــم حرکــت کننــد ،مبــدل را
غیــر همســو مینامنــد .در ایــن مبدلهــا امــکان
برابــری دمــای خروجــی ســیال ســرد و گــرم وجــود
دارد کــه بــه ایــن پدیــده  temperature crossگفتــه
میشــود .ایــن مبدلهــا در شــرایط یکســان ســطح
انتقــال حــرارت کمتــری نســبت بــه مبدلهــای همســو
دارنــد و راندمــان بیشــتری دارنــد .بــه هنگامــی کــه
ســطح انتقــال حرارتمــان کمتــر شــود ،انــدازۀ مبــدل
حرارتیمــان کمتــر شــده و در نهایــت از لحــاظ صنعتــی

بــرای طراحــی مــا بهتــر خواهــد بــود زیــرا در صنعــت
حــرف اول و آخــر را اقتصــاد و هزینههــای ناشــی از
طراحــی و تعمیــر و نگهــداری میزنــد و در ایــن صــورت
هزینــۀ کمتــری خواهیــم پرداخــت.
ب )۳-مبدلهــای حرارتــی از نــوع جریــان عمــود بــر
هــم ()cross-flow
در ایــن نــوع مبدلهــا جهــت جریــان ســیالهای
ســرد و گــرم عمــود بــر هــم میباشــد .متداولتریــن
نمونــه از ایــن نــوع مبدلهــا میتــوان بــه رادیاتــور
اتومبیــل اشــاره کــرد .ایــن نــوع مبــدل هــا معمــوال در
کاربردهــای ســرمایش و گرمایــش هــوا یــا گاز بــکار
میرونــد .ایــن نــوع مبدلهــا متناســب بــا ایــن کــه
ســیال مخلــوط شــده و یــا مخلــوط نشــده باشــد بــه دو
دســته تقســیم میشــوند .در دســته اول یــک ســیال
مخلــوط شــده و دیگــری مخلــوط نشــده اســت .در دســتۀ
دوم هیــچ یــک از دو ســیال مخلــوط نشــدهاند .در دســته
اول میتــوان ایــن حالــت را در نظــر گرفــت کــه گاز میــان
یــک دســته لولــه بــه صــورت اجبــاری جریــان یابــد ،در
حالیکــه ســیال دیگــر بــرای مقاصــد گرمایشــی یــا
سرمایشــی در داخــل لولههــا اســتفاده میشــود کــه در
حالــت گاز جریــان یافتــه از روی لولههــا جریــان مخلــوط 
شــده اســت در حالــی کــه ســیال درون لولههــا مخلــوط
نشــده اســت .گاز بــه علــت آن کــه میتوانــد آزادانــه
حرکــت کنــد و انتقــال حــرارت را شــکل دهــد ،مخلــوط
میشــود و ســیال دیگــر درون مجــاری لولههــای مجــزا
قــرار گرفت ـه اســت و هنــگام فراینــد انتقــال گرمــا ،ایــن
ســیاالت نمیتواننــد بــا یکدیگــر مخلــوط شــوند.
در نــوع دیگــر ایــن مبدلهــا جریــان گاز از میــان یــک
دســته لولــۀ پــرهدار عبــور میکنــد و بنابرایــن مخلــوط 
نشــده اســت ،زیــرا در مجــاری مجزایــی کــه بیــن پرههــا
ایجــاد شــده جریــان مییابــد .ایــن نــوع مبــدل از نــوع
مبدلهایــی اســت کــه در کاربردهــای تهویــۀ مطبــوع
بــکار میرونــد.

ویــژه مــورد نیــاز اســت .وقتــی مبــدل گرمایــی قســمتی
از یــک دســتگاه یــا وســیلهای اســت کــه بایــد ســاخته
شــود ،یــک کاالی اســتاندارد بایــد تهیــه شــود .یــا اگــر
مالحظــات هزینــه و ســاخت ایجــاب کنــد ،بــرای کاربــرد
مــورد نظــر طراحیهــای ویــژهای بایــد انجــام داد .بــه
طــور کلــی چــه در زمینــۀ خریــد و چــه در زمینــۀ
طراحــی بایــد عوامــل زیــر در نظــر گرفتــه شــود:
 1 .شرایط انتقال گرما
 2 .هزینه
 3 .ابعاد فیزیکی
 4 .مشخصههای افت فشار
شــرایط انتقــال گرمــا بایــد در انتخــاب یــا طراحــی هر
مبدلــی بــرآورده شــوند .روش بــرآوردن ایــن شــرایط بــه
اهمیــت نســبی بســتگی دارد کــه بــه مــوارد  ۲تــا  ۴داده
میشــود .بــا جــاری ســاختن ســیاالت در داخــل مبــدل
گرمایــی بــا دبیهــای زیــاد ضریــب انتقــال گرمــای
کل افزایــش مییابــد ،امــا ایــن دبــی زیــاد باعــث افــت
فشــار بیشــتری در داخــل مبــدل میشــود و در نتیجــه
هزینههــای مربــوط بــه پمــپ کــردن جریــان افزایــش
مییابــد .اگــر ســطح جانبــی مبــدل زیــاد شــود ،الزم
نیســت کــه ضریــب انتقــال گرمــای کل و افــت فشــار
خیلــی بــزرگ باشــد ولــی ممکــن اســت محدودیتهایــی
در زمینــه ابعــادی بــرای مــا ایجــاد کنــد و از طرفــی
هرچــه مبــدل ابعــاد بزرگتــری داشــته باشــد باعــث
افزایــش هزینههــای طراحــی ،تعمیــر و نگـهداری خواهــد
شــد .البتــه مبدلهــای حرارتــی از لحــاظ حجمــی کــه
اشــغال میکننــد طبقهبنــدی هــای خاصــی دارنــد کــه
در ایــن راســتا میتــوان بــه مبدلهــای فشــرده اشــاره
کــرد .اگــر ســطح انتقــال حــرارت بــه ازای حجــم مبــدل
بیــش از  ۷۰۰متــر مربــع بــه ازای متــر مکعــب باشــد
بــه آن مبــدل ،مبــدل فشــرده گفتــه میشــود و بــرای
مــواردی کــه ممانعــت فضایــی و کمبــود جــا وجــود دارد
از ایــن مبدلهــا اســتفاده میشــود.

مالحظات طراحی مبدلگرمایی
در صنایــع بــرق و پتروشــیمی یــا فعالیتهــای وابســته
بــه آنهــا بســیاری از مبدلهــا خریداری شــده و براســاس
قیمــت و مشــخصات داده شــده توســط ســازنده یکــی از
آنهــا انتخــاب میشــوند .در کاربردهــای اختصاصیتــر
ماننــد صنایــع الکترونیــک یــا فضایــی ،طراحیهــای
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