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Streszczenie. Istotnym problemem w dnach sitowych wymienników ciepła jest zamocowanie rurek 
w płycie, np. przez rozwalcowanie. W wyniku tego procesu następuje trwałe odkształcenie plastycz-
ne wokół otworów, co ma wpływ na kształt sąsiednich otworów, a następnie na pracę całej płyty 
i rurek. Dla konstruktorów wymiennika ciepła istotna jest analiza wytrzymałościowa połączenia, 
pozwalająca na określenie stanu naprężeń i przemieszczeń dna sitowego w jego warunkach pracy. 
Metoda elementów skończonych umożliwia wierne odwzorowanie konstrukcji, a także technologii 
wykonania i montażu wymiennika. W pracy przedstawiono obliczenia naprężeń i odkształceń dla 
różnych grubości dna sitowego.
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styczne
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1. Wprowadzenie

 Istotnym problemem w wymiennikach ciepła jest zamocowanie rurek w płycie 
perforowanej. W wyniku tego procesu następuje trwałe odkształcenie plastyczne 
wokół otworów, co ma wpływ na kształt sąsiednich otworów, a następnie na pracę 
całej płyty i rurek.

 W pracy przedstawiono obliczenia naprężeń i odkształceń dla różnych gru-
bości dna sitowego. Na skutek zmniejszenia grubości dna sitowego zwiększa się 
jego ugięcie, przez co rurki wkładu grzewczego są bardziej narażone np. na utratę 
stateczności.
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2. Model numeryczny

Obliczenia wytrzymałościowe MES [1] przeprowadzono dla jednobiegowego 
wymiennika ciepła, którego model (rys. 1) opracowano na podstawie dokumentacji 
technicznej podgrzewacza wody zdekarbonizowanej Py-100-020 [2]. Na podstawie 
dokumentacji koncesyjnej do obliczeń przyjęto:

— moduł Younga E = 2·105 MPa,
— liczba Poissona ν = 0,3,
— granica plastyczności K10 Re = 235 MPa,
— wytrzymałość na rozciąganie Rm = 345÷440 MPa,
— granica plastyczności St41K Re = 255 MPa,
— wytrzymałość na rozciąganie Rm = 400÷490 MPa,
— gęstość ρ = 7,85·103 kg/m3 

Zasadniczymi elementami wymiennika ciepła (rys. 1) są: ściany sitowe — 1, den-
nice — 2, płaszcz — 3, rury wkładu grzewczego — 8, uszczelki wkładu grzewczego 
— 10. Ściany sitowe są mocowane do płaszcza i dennic za pomocą śrub złącznych 
— 9. Króćce 6 i 7 doprowadzają i odprowadzają wodę, a króćce 4 i 5 doprowadzają 
parę. Szczegół „B” pokazuje wymiary otworu w dnie sitowym przed roztłoczeniem 
oraz wygląd połączenia rurka-dno sitowe po roztłoczeniu.

Rys. 1. Schemat wymiennika ciepła
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Do obliczeń wytrzymałościowych na drodze numerycznej, wykorzystując 
warunki symetrii, opracowano model dyskretny (rys. 2 ) stanowiący 1/8 część 
wymiennika ciepła. Model ten podzielono na elementy typu SOLID 45. Obliczenia 
wytrzymałościowe miały na celu wyznaczenie naprężeń i odkształceń występujących 
w dnach sitowych wymiennika w nominalnych warunkach pracy, tj.:

komora wodna:
 ciśnienie p = 0,78 MPa,
 temperatura T = 293 K,
komora parowa:
 ciśnienie p = 1,17 MPa,
 temperatura T = 523 K.

Obliczenia wytrzymałościowe przeprowadzono dla przypadków:
1. zgodnie z dokumentacją 60 mm,
2. grubość płyty zmniejszono o 15%.

Rys. 2. Model numeryczny

Nacisk na uszczelkę obliczono na podstawie podanej w dokumentacji technicz-
nej wymiennika ciepła wymaganej wartości napięcia wstępnego śrub połączenia 
dennica-uszczelka-dno sitowe-uszczelka-płaszcz. 

Nacisk na uszczelkę 7,1 MPa

Ciśnienie roztłoczenia rurka-dno sitowe 176 MPa
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4. Wyniki obliczeń numerycznych

Obliczenia wytrzymałościowe przeprowadzono metodą elementów skończo-
nych, stosując profesjonalne pakiety programu ANSYS. W wyniku obliczeń wy-
trzymałościowych przy użyciu metody numerycznej otrzymano rozkłady naprężeń 
zredukowanych liczonych według hipotezy Hubera-Misesa. Wyniki obliczeń nume-
rycznych [1] dla przypadku pierwszego (g = 60 mm) przedstawiono na rysunkach 
3 i 4. Wyniki dla przypadku drugiego (g = 50 mm) pokazano na rysunkach 5 i 6.

Rys. 3. Rozkład naprężeń zredukowanych w dnie sitowym (przypadek 1)

Rys. 4. Odkształcenia [mm] całkowite dna sitowego (przypadek 1)
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Rys. 5. Rozkład naprężeń zredukowanych w dnie sitowym (przypadek 2)

Rys. 6. Odkształcenia [mm] wymiennika ciepła (przypadek 2)
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4. Wnioski

Działanie w kierunku optymalizacji konstrukcji wymiennika ciepła jest eko-
nomicznie uzasadnione, bowiem są to urządzenia bardzo trudne do wykonania 
i kosztowne. Obliczenia wytrzymałościowe przy pomocy metody numerycznej 
rzeczywistej konstrukcji wymiennika ciepła przeprowadzono dla dwóch grubości 
dna sitowego g = 60 mm i g = 50 mm. Spodziewano się, że po zmniejszeniu grubości 
dna sitowego o 15%, wartość naprężeń nie przekroczy 200 MPa. Przeprowadzona 
analiza wyników obliczeń numerycznych wymiennika ciepła wykazała, że dno sito-
we nie jest miejscem koncentracji naprężeń. Można zatem wnioskować, że zmiana 
jego grubości jest możliwa i nie spowoduje znaczących zmian stanu naprężenia i 
odkształcenia mających wpływ na pracę wymiennika.

Artykuł wpłynął do redakcji 28.03.2007 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w kwietniu 
2007 r. 
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Optimization of heat exchanger design
Abstract. For designers of heat exchangers, the strength analysis of the connection, which allows for 
determination of the state of stress and the calculation of displacements of the perforated bottom 
after fixing pipes in it, is of special importance. It results from the computations carried out that
maximum reduced stresses in the perforated bottom are significantly lower than the values of
admissible stresses.
In this paper, the computations of stresses and strains for various thicknesses of the perforated 
bottom have been presented. As a result of decrease in the thickness of the perforated bottom, its 
deflection increases.
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Universal Decimal Classification: 539.4


