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   ست؟ی چ یمبدل دو لوله ا .1
  یانواع مبدل دو لوله ا  .2
   ( Tube) وبی( و تPipeتفاوت لوله ) .3
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مورد استفاده  یاز انواع مبدل ها ی ک ی (Double Pipe) یمبدل دو لوله ا
با قطعات آن  یی نوع مبدل ها و آشنا نیا ی طراح  .مختلف است ع یدر صنا

 .است ند یمهندس فرآ کی ی از جمله مهارت ها

و عملکرد مبدل دو    ی قطعات، طراح 100مقاله شما را با صفر تا  نیا در
 .کرد میآشنا خواه یلوله ا

 ..دیبا ما همراه باش پس

 :خواند دیدر ادامه خواه  آنچه

آموزش  قهیدق 20در  ی دو لوله ا یبا عملکرد مبدل ها یی آشنا •
 ییوی دیو

 یدو لوله ا یمبدل ها انواع •
 وب یلوله و ت  تفاوت  •

نوع مبدل ها  نی ا ی طراح  میو مفاه ی مبان  ریز ی آموزش   وید یو قهیدق 20 در
 :داد میرا به شما آموزش خواه

 

 ست؟یچ  یمبدل دو لوله ا 1#

  اسیمبدل پوسته لوله کوچک است که در مق  کیدر واقع  یدو لوله ا مبدل
نوع مبدل  نی است که ا نیآن هم ا لیدل .کاربرد دارد اریکوچک بس یها
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با اشغال کردن حجم   ی عبارت  به ها، نسبت سطح به حجم شان باالست و
 .به ما خواهند داد زیرا ن ی خوب ی کمتر، سطح انتقال حرارت

در  الیس کیدر آن ها  رای شود، ز ی گفته م  یمبدل ها دو لوله ا نیا به
مبدل  نیدر ا انیجر دارد، انیآن جر رونیدر ب گرید الیلوله و س کیدرون 
 .ناهمسو باشد ایتواند همسو    ی ها م

 

 یازمندین یپاسخگو ،یمبدل دو لوله ا کی موارد که ممکن است  ی برخ در
 البته .شود ی نوع استفاده م  نیچند مبدل از ا اینباشد، از دو  ندیفرآ یها

 در م،یکه چند مبدل به صورت جدا داشته باش ستی ن ی معن نیبه ا نیا
 .شود ی استفاده م یو سر  یاز چند مبدل به صورت مواز  یموارد نیچن

 فایو نقش چند مبدل را ا رندیگ یسازه قرار م  کیهمه مبدل ها در  ی عنی
 .کنند ی م

   ی متوال یو به تعداد مبدل ها Parallel شده میتقس یها ی تعداد دب  به
Serie میبه دو شاخه تقس یورود انیعنوان مثال اگر جر به .ندیگو  ی م  

 2P-10Sرا به صورت  آن میهم داشته باش ی شود و سه مبدل متوال
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( مبدل  2*10) 20است که ما از  نی ا انگریواقع ب در که میکن ی م  ینامگذار 
 .میاستفاده کرده ا

 :دیکن ی نوع مبدل ها را مشاهده م  نیا کیشمات  ریشکل ز در

 

 Shell یاست که برخالف مبدل ها نی مبدل ها ا نیقابل توجه در ا نکته
& Tube   مبدل ها از لوله  نی ا در شود، ی استفاده م وبیکه در آن ها از ت

سرد و گرم    یها انیانتقال جر یبرا وبی ز ت موارد ا  ی و در برخ Pipe ای
 .شود ی استفاده م 

 

 ی انواع مبدل دو لوله ا 2#

 :شوند ی م یبند میتقس  ی دسته کل 3به  ی به طور کل یدو لوله ا  یها مبدل
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ا 1-2# لوله  دو   Simple Double)  ساده   یمبدل 
Pipe) 

لوله   کیلوله که در درون  کیدارند و از  ینوع مبدل ها ساختار ساده ا نیا
  ی هم گفته م  Jacket لوله بزرگتر به شده اند که لیبزرگتر قرار گرفته، تشک

 .شود

 :دیکن ی مشاهده م  ریرا در شکل ز یدو لوله ا  ینوع مبدل ها نی ا کیشمات 

 

 :باشد ریتواند به دو صورت ز ی ل ها ممبد  نیا ی داخل لوله

 (Bare Pipe) انیلوله عر (1
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نوع لوله ها  نینوع مبدل ها از ا نیاستفاده از ا یاکثر موارد برا در
 .شود ی استفاده م 

 (Finned Tube) لوله پره دار (2

 

 باشد  نییلوله ها پا ی ت ی انتقال حرارت هدا بیضر اگر

انتقال حرارت  بی ضر ی لوله داخل یبر رو  (Fin) با قرار دادن پره میتوان  ی م
 .سطح مبدل کمتر خواهد شد بی ترت   نیبد و میده شی را افزا ی ت یهدا

 

ها 2#- 2 ت  یمبدل   Multi tube Heat)  وبهیچند 
Exchanger) 

پوسته   یمشابه با ساختار مبدل ها  ی کم ینوع مبدل ها ساختار  نیا
شکل قرار   U ها به صورت  وبیاز ت  یها دسته ا آن در شکل دارند و  Uلوله

 :دیکن ی مشاهده م  ریدارند که در شکل ز
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از استاندارد   دینوع مبدل ها با ن یا ی طراح  یکه برا دیداشته باش ادی به
 .(Pipe)هنه لول دیاستفاده کن (Tube) وبیمربوط به ت  یها

 

 Hair Pin Heat Exchanger یمبدل ها 2#- 3

پوسته   کیدر  وبیتفاوت که هر پاس ت  نی ستند اما با اه ی نوع قبل مشابه
 ی مشاهده م  رینوع مبدل ها را در شکل ز  نی ا کیشمات   .جداگانه قرار دارند

 :دیکن
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  اریبس Temperature Cross ایگذر  یحل مشکل دما   یمبدل ها برا نیا
 .هستند دیمف

  ی گرم و سرد در خروج الیس یاست که دما  یی گذر جا یمنظور از دما) 
 (د شون ی باهم برابر م 

 

 (Tube) وبیو ت (Pipe) تفاوت لوله 3#

 

  جیاز اشتباهات را ی کیدارند،   یادیز یبا هم تفاوت ها وبیو ت  لوله
هنگام انجام    در است که نیمبدل ا ی از طراحان در هنگام طراح یار یبس

 .کنند ی استفاده م  وبیمربوط به ت  یلوله، از استاندارد ها یمحاسبات برا

از آنها  ی برخ یباهم دارند که در ادامه به بررس یادیز  یدو تفاوت ها نیا
 :پرداخت میخواه
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 یتفاوت در استاندارد طراح 1-3#

 کهیشود در حال  ی استفاده م  ANSI B316 از استاندارد Pipe ی طراح  یبرا
 ی استفاده م  TEMA Table D7,D7M از استاندارد وبیت  ی طراح  یبرا
 .میکن

 

 تفاوت در رده  2-3#

 یشود که مولفه ا ی مشخص م  (Schedule) ایلوله ها با اسجکوال  زیسا
ود، اسکجوال باال بر هرچه گوشت لوله است و ایضخامت  نی تع یبرا
 .باالتر خواهد رفت زیضخامت لوله ن زانیم

شود   ی مشخص م BWG با پارامتر وبی ت  زیها، ضخامت و سا  وبیت  یبرا
کاهش  وبیضخامت ت  زانیم ابد،ی شی پارامتر افزا نی مقدار ا هرچقدر که

 .افتیخواهد 

 

 و ابعاد  زیاز نظر سا 3-3#

در لوله   ی باشد، اندازه اسم ی م نچیا 2/ 1- 54لوله ها  ی اندازه اسم  بازه
با  یلوله ها یبرا ی ول  ستین ی کیباشد  نچیا 14آنها کمتر از  زیکه سا یی ها
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لوله برابر   ی لوله با اندازه قطر خارج  ی اندازه اسم  نچ،ی ا 14از  شتریب زیسا
برابر   بو یت  ی با قطر خارج وبیت  یها همواره اندازه اسم  وبیت  در .است
 .است

 

 نتقال حرارتا بیضر  سه یمقا 3-4#

وات بر متر مربع.    54لوله ها  یبرا ی تی انتقال حرارت هدا بیضر
وات بر متر مربع.   60ها برابر با  وبیو در ت   w/(m^2.k)))ن یکلو
ها در ساختار  وبیرو استفاده از ت  نیا از .است  w/(m^2.k)))ن یکلو

 تر است. ی منطق  ی حرارت یمبدل ها


