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)Aquamarine( مبدل حرارتی پوسته و لوله ای آکوامارین
مبدل هـای حرارتـی پوسـته و لولـه ای آکواماریـن )Aquamarine( تولید شـرکت آذران صنعت امرتـات در 8 ظرفیت حرارتی از 20 الـی 200 کیلووات و 
از جنـس اسـتیل ضـد زنـگ تولید شـده و دارای کیفیـت و دوام باالیی می باشـند. این مبدل هـای حرارتی دارای طـرح چیدمان لوله های بسـیار کارآمد 
و دقیقـی می باشـند و تنهـا مبـدل اسـتخر و جکـوزی هسـتند کـه سـاختار آنهـا از بافل Baffle اسـتفاده می شـود. ذیـًا پـاره ای نکات فنـی مبدل های 
حرارتـی آکواماریـن )Aquamarine( عنـوان می گـردد. تسـتس های هیـدرو اسـتاتیک بـه منظـور اطمینـان از آب بنـدی و پیشـگیری از نشـت در چنـد 
مرحلـه بـر روی ایـن مبـدل هـا انجـام می گیرد. پوشـش دهی این مبـدل های حرارتی توسـط رنگ پـودری الکترواسـتاتیک به منظـور کیفیت ظاهری 

مطلـوب  انجـام می پذیرد.

توضیحاتی پیرامون بافل های بکار رفته در ساختار داخلی مبدل حرارتی  پوسته و لوله ای آکوامارین

بافل ها )مغشوش کننده های جریان( در مبدل های حرارتی پوسته و لوله دو وظیفه اصلی را بر عهده دارند. مهمترین وظیفه اینکه آنها لوله ها را در کل 
مجموعه در محل مناسب ثابت و فیکس نگه می دارند و از ارتعاشات ناشی از گردابه های بوجود آمده توسط جریان روی لوله ها جلوگیری می کنند. وطیفه 
دوم این است که جریان برگشتی سمت پوسته را هدایت کرده و در امتداد لوله ها به پیش رانده و در این حین سرعت و عدد رینولدز و ضریب انتقال 
حرارت را افزایش می دهند. بافل ها سبب می شوند که تعداد پاس جریان متقاطع در پوسته زیادتر شده و در نتیجه زمان انتقال حرارت و بازدهی کلی 
انتقال حرارت افزایش می یابد. مقطع بافل باید حداقل نصف و حداکثر 80 درصد قطر پوسته را بپوشاند تا از همپوشانی دو بافل مجاور به میزان حداقل 

یک ردیف لوله اطمینان حاصل شود. 
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