طراحی مبدل حرارتی Shell & Tube
در این بخش مراحل طراحی یک مبدل حرارتی  Shell & Tubeرا با کمک محاسبات دستی و با استفاده از هند بوک معرفی می کنیم.
مراحل طراحی بدین شرح است:
 -1قطر لوله ،ضخامت و طول آنرا حدس میزنیم
 -2برپایه قطر داخلی و خارجی ضریب رسوب () را حدس میزنیم
 -3جنس لوله را فرض میکیم و از روی آن هدایت گرمای آنرا بدست میآوریم (طبق جدول زیر)

 -4اکنون میتوان سه دما را فرض کرده و دمای چهارم را یافت .یا با فرض چهار دما دبی سیال پوسته یا طرف لوله را محاسبه
نمود .بکمک معادله گرمایی داریم:

 -5برپایه نوع جریان ،اختالف دمای متوسط لگاریتمی LMTD ،را محاسبه میکنیم
برای جریان مختلف الجهت ()Counter Flow

برای جریان هم جهت ()Co-Currentr Flow

 -6برپایه پیکربندی مبدل ضریب تصحیح دما را بصورت زیر بدست آورید.
 1-6برای یک پوسته با دو پاس لوله

که:

برای دیگر پیکربندی ها از چارتهای زیر بهره گیری کنید

ضریب تصحیح دما :یک پاس پوسته با دو یا چند زوج پاس لوله

ضریب تصحیح دما :دو پاس پوسته با چهار یا ضریب چهار پاس لوله

ضریب تصحیح دما :پوسته چند بخشی با دو یا چند زوج پاس لوله

ضریب تصحیح دما :پوسته دو مسیره با دو پاس لوله
 -7بکمک رابطه زیر اختالف متوسط را محاسبه کنید

 -8به عنوان نخستین حدس ضریب انتقال حرارت را مطابق جدول زیر انتخاب کنید

 -9سطح انتقال را بصورت زیر محاسبه کنید

 -11بر پایه قطر داخلی یا خارجی ،ضخامت لوله و طول لوله هایی که قبالً فرض گرفته شد تعداد لوله ها را بصورت زیر محاسبه
کنید

 -11گام و قطر باندل ( )bundle diameterرا بصورت زیر محاسبه کنید

که:

که بسته به نوع آرایش لوله ها (گام سه گوش یا جهار ضلعی) K1و  n1از از جدول زیر بدست میآیند

 -12از چارت زیر پس از انتخاب کلگی شناور مبدل ،کلیرانس قطر باندل ( )bundle diameter clearanceرا بدست آورید.

 -13قطر پوسته را از رابطه زیر محاسبه کنید.

Ds = Db + BDC
 Calculate the spacing -14فاصله صفحات آشفته کننده جریان ) ) baffleرا ار رابطه زیر محاسبه کنید

Bs = 1.4Ds
 Calculate the are for cross-flow -15سطح جریان متعامد را از رابطه زیر محاسبه کنید.

 -16سرعت جرمی ( )mass velocityطرف پوسته را از برابری زیر محاسبه کنید.

 -17از روابط زیر و بر پایه پیکربندی سه گوش یا چهار ضلعی قطر معادل پوسته را محاسبه کنید

 -18از رابط زیر عدد رنولد را بدست میآوریم.

 -19از رابط زیر عدد پرانتل ( )Prandtleرا بدست میآوریم.

 -21ضریب انتقال میآوریم.حرارت طرف پوسته را بدست آورید

که  𝐽ℎاز منحنی زیر بدست میآید:

 -21از رابطه زیر افت فشار در پوسته را محاسبه میکنیم.

که 𝑓𝐽 از منحنی زیر بدست میآید:

 -22از رابطه زیر تعداد پاس لوله ها را محاسبه میکنیم.

 -23از رابطه زیر سرعت جرمی طرف لوله را محاسبه میکنیم.

 -24از رابطه زیر سرعت طرف لوله را محاسبه میکنیم.

که 𝑖𝜌 جرم ویژه سیال داخل لوله است
 -25عددهای رنولد و پرانتل را برای سیال داخل لوله محاسبه میکنیم .توجه کنید که زیر نویس " "iاشاره به سیال داخل لوله دارد.

 -26بکمک یکی از روابط زیر ضریب انتقال حرارت 𝑖 ℎرا محاسبه میکنیم.

یا برای همانند سازی از رابطه زیر استفاده کنید

 -27ضریب انتقال حرارت کلی را محاسبه میکنیم.

بر پایه جریان داخل لوله

یا بر پایه جریان خارج لوله

که 𝑖𝑑 ℎو 𝑜𝑑 ℎبترتیب ضرایب انتقال حرارت الیه زنگار داخلی و خارجی لوله است
 -28ضریب اتقال حرارت کلی را که در مراحل پیش بدست آوردیم با مقدار آن در مرحله  8مقایسه میکنیم .اگر بهم نزدیک بودند
فرض ما درست بوده است و می توانیم نتایجی چون سطح کل لوله ها ،تعداد لوله ها ،طول و قطر مبدل ،گرمای انتقالی ،و دیگر
مشخصات طراحی را در جدولی بنویسیم.
در غیر اینصورت ،عدد بدست آمده در مرحله پیش را بعنوان فرض مرحله  8در نظر بگیرید و محاسبات را طبق مراحل یاد شده
تکرار کنید تا اختالف بین این ضریب انتقال حرارت کلی ناچیز باشد.
 -29بکمک رابطه زیر افت فشار طرف لوله را محاسبه میکنیم.

