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چکیده:
دراین پژوهش به بررسی روشی جهت پر شدن بهتر بالدر و حذف مرحله ی  fillingپرداخته شده است ،با توجه به اینکه در مرحله اول داخل بالدر
بخار وجود دارد و بعد از آن آب گرم وارد بالدر می گردد  ،اختالف دمای بین این دو فاز باید تغییر فاز ناگهانی فاز بخار موجود در بالدر
می گردد که باعث خالی شدن بالدر و افت فشار می گردد که مشکالتی را باعث می شود که می توان بدون استفاده از تجهیزات هزینه بر و با
استفاده از همان بخار موجود شرایطی را فراهم نمود که تغییر فاز و خالی شدن بالدر به این شکل اتفاق نیافتد .به این منظور از مکانیزم مبدل های
حرارتی هم سو می توان استفاده نمود تا هم بیشترین استفاده را از امکانات موجود ببریم و هم نیاز به فضای کمی داشته باشیم و هم بدون خرید
تجهیزات جدید بتوانیم به هم دمایی مورد انتظار برسیم.

کلمات کلیدی:
پرس پخت ،تغییر فاز ،خالی شدن بالدر ،مرحله .filling
محور مقاله :پشتیبانی فرایندها در پخت.
مقدمه
در مرحله اول داخل بالدر بخار با دمای  205درجه سانتیگراد وجود دارد و بعد از آن آب گرم با دمای  170درجه سانتیگراد وارد بالدر
می گردد ،اختالف دمای بین این دو فاز موجب تغییر فاز ناگهانی فاز بخار موجود در بالدر می گردد که باعث خالی شدن بلالدر و افلت
فشار می گردد برای جلوگیری از این پدیده اختالف دمای بین بخار و آب گرم را کاهش می دهیم تا میزان تغیلر فلاز را کلاهش دهلیم
برای این منظور از رفتار مبدلهای حرارتی استفاده می کنیم .مبدل های حرارتی تقریبا پرکاربردترین عضو در فرآیندهای شیمیایی انلد
و می توان آن ها را در بیشتر واحدهای صنعتی مالحظه کرد .آنها وسایلی هستند که امکان انتقال انرژی گرمایی بین دو یا چنلد سلیال
در دماای مختلف را فراهم می کنند[ .]1این عملیات می تواند بین مایع-مایع ،گاز-گاز و یا گاز-مایع انجام شود.مبدل های حرارتلی بله
منظور خنک کردن سیال گرم و یا گرم کردن سیال با دمای پایین ترو یا هر دو مورد استفاده قرار می گیرند]2[ .
مبدل های حرارتی در محدوده وسیعی از کاربردها استفاده می شوند .این کاربردهای شامل نیروگاه ها ،پاالیشگاه ها ،صنایع پتروشیمی،
صنایع ساخت و تولید ،صنایع فرآیندی ،صنایع غذایی و دارویلی ،صلنایع ذوب فللز ،گرملایش ،تهویله مطبلو ،،سیسلتم هلای تبریلد و
کاربردهای فضایی می باشند[.]3
مبدل های حرارتی در دستگاه های مختلف نظیر دیگ بخار ،مولد بخار ،کندانسور ،اواپراتور ،تبخیرکننده ها ،برج خنک کن ،پیش گلرم
کن فن کویل ،خنک کن و گرم کن روغن ،رادیاتورها ،کوره ها و … کاربرد فراوان دارند]4[ .
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تجربی
مبدل های حرارتی را می توان از جنبه های مختلف دسته بندی کرد :
– بر اساس نو ،و سطح تماس سیال سرد و گرم
– بر اساس جهت جریان سیال سرد و گرم
– بر اساس مکانیزم انتقال حرارت بین دو سیال سرد و گرم
– بر اساس ساختمان مکانیکی و ساختار مبدلها
بر اساس نو ،و سطح تماس سیال سرد و گرم
الف) مبدل های حرارتی از نو ،جریان همسو
در این نو ،مبدل ها جریان سرد و گرم موازی یکدیگر و جهت جریان سیال گرم و سلرد آن هلا موافل یکلدیگر ملی باشلند .یعنلی دو
جریان سیال  ،از یک انتها به مبدل وارد می شوند و هر دو در یک جهت جریان می یابند و از انتهای دیگر خارج می شوند .نکته ای که
1

باید به آن توجه داشت این است که دمای سیال سرد خروجی از مبدل هیچگاه به دمای سیال گرم خروجی نمی رسلد .نزدیلک شلدن
مقدار عددی دو دمای مذکور مستلزم بکارگیری سطح انتقال حرارت موثر بسیار بزرگی می باشد.
ب) مبدل های حرارتی از نو ،جریان غیر همسو
در شرایطی که جریان سیال سرد و گرم موازی یکدیگر و در خالف جهت هم باشد مبدل را جریان غیر همسلو ملی نامنلد .بایلد توجله
داشت در این نو ،مبدل ها امکان افزایش دمای سیال سرد خروجی نسبت به سیال گرم خروجلی وجلود دارد .ایلن مبلدلها در شلرای
یکسان از سطح انتقال حرارت کمتری نسبت به مبدل های همسو برخوردار هستند [5و6و. ]7
دستگاهها و روش:
اختالف دمای بین دو فاز بخار و آب گرم باعث تغییر فاز ناگهانی فاز بخار موجود در بالدر می گردد که موجب خالی شدن بالدر و افلت
فشار می گردد برای جلوگیری از این پدیده اختالف دمای بین بخار و آب گرم را کاهش می دهیم تا میزان تغیلر فلاز را کلاهش دهلیم
برای این منظور از رفتار مبدلهای حرارتی استفاده می کنیم و با استفاده از منابع موجود مطاب شکل ذیل لوله ی آب گلرم کله توسل
لوله بخار احاطه شده است و دارای جریان هم سو با بخار می باشد ،قبل از هر سیکل پخت مدت زمانی را در تماس بلا لولله بخلار قلرار
می گیرد و این باعث می شود این حجم از آب تقریبا به دمای بخار نزدیک گردد بخصوص در زمانی کله در مرحلله اول پخلت بخلار از
لوله عبور می کند میزان انتقال انرژی ،از به به آب گرم افزایش می یابد و به همدمایی آنها بیشتر کمک می کند.
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شکل : 1نمایی از ورودی لوله های آب گرم و بخار
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نمودار  : 1گراف مبدل های جریان همسو

نتایج و بحث
با هم محور قرار دادن ورودی لوله های آب گرم و بخار و نزدیک کردن دمای آن ها در مرحله ی  Fillingپخت از پدیده ی خالی شدن
بالدر به دلیل تغییر فاز بخار به مایع جلوگیری می شود .این اتفاق سبب می شود افت فشاری بین مراحل بخار و آب گرم در پخلت رخ
ندهد و همچنین زمان تاخیر در رسیدن مقدار فشار بخار به مقدار فشار آب گرم ،بسیار کاهش یابد که در کیفیت پخت تایر بسیار حلازز
اهمیت می باشد .ما همچنین می توانیم از طراحی جریان ناهمسو نیز استفاده کنیم و میزان انرژی دریافتی از بخار را باالتر ببلریم و بله
همان میزان اختالف دما را کمتر کنیم.
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شکل  :2وضعیت قبل از تغییرات
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 وضعیت بعد از تغییرات:3 شکل

همانطور که در گراف های باال نیز مالحظه می کنید تاثیر منفی تغییر فاز قابل رویت می باشد و همچنین نتیجه مثبت بعد از تغییرات
.را نیز می توان دید
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