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شود   ی استفاده م  یخنک ساز  یاست که برا ی زاتیاز تجه ی کی یی کولر هوا
و   ستینوع کولرها چ نیساختار ا اما .در صنعت دارد ی قابل توجه  کاربرد و

 کند؟ ی چگونه عمل م 

مقاله همراه ما  نیدر ا یی هوا یکسب اطالعات در مورد کولرها یبرا
 .دیباش

 

 ییکولر هوا 1#

  زین Fin Fan ی حرارت  یهوا خنک که به مبدل ها ی حرارت یها مبدل
توجه به   با ای ستیکه آب در دسترس ن یرددر موا معمولا  معروف هستند،

مورد نظر را به دست  ندیفرآ ی خروج یتوان دما  ی م طی مح  یحداکثر دما
 .شوند ی آورد، استفاده م 

با خنک  سهیدر مقا یتوانند راه حل ساده تر  ی خنک کننده هوا م  زات یتجه
  یبه پمپ ها ازیآب خنک، ن  یها ستمیدر س رایز  شدن با آب باشند؛

 باعث باشد که ی خنک کننده م  یبرج ها ای یمرکز  لریچ  ،ی لوله کش شتر،یب
در   یی هوا کولر .شود ی م ستمیس یعملکرد و نگهدار  نهیهز شیافزا

 .ردیگ ی مورد استفاده قرار م ی متنوع اریبس یکاربردها

 :هستند ری معمول شامل موارد ز یها کاربرد

 یروغن  یکولرها  •
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 یکولیو گل ی آب یکولرها  •
 موتور  یاتورهایراد •
 ک یدرولیروغن ه یکولرها  •
 خنک کننده حلقه بسته  یها ستمیس •

عمر،  نی تر  ی طولن  ،یات یعمل نهیکاهش هز  ،یکاربرد یدستگاه ها نیا
ها را ارائه  ستمیاز س کیاز هر  یو حداقل نگهدار  نانیاطم  تیقابل نیبالتر 

 .دهند ی م

 

 

 نحوه عملکرد مبدل هوا خنک  2#

  .شود ی استفاده م  طیمح یبه هوا ع یانتقال گرما از ما  یبرا یی کولر هوا  از
که به عنوان ماده خنک   یجو یهوا .گرما است یدرون لوله ها رسانا ع ی ما

مبدل هوا خنک، توسط   کیمنظور حذف گرما، در  به  کند، ی کننده عمل م
 .ابدی ی م انیاز لوله ها جر یفن به صورت عمود 
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خنک کننده هوا، لوله  یانتقال حرارت مبدل ها یها ی ژگ یمنظور بهبود و به
توانند منجر به  ی پره ها م  نیا .شوند  ی م  ی طراح  ی خارج یها با پره ها

 .قابل توجه سطح انتقال گرما شوند شیافزا

لوله با توجه به کاربرد  یها فیمانند طول، عرض و تعداد رد یی پارامترها
 ی اصل یاجزا .ت است متفاو  یخاص لوله پره ا ی طراح  نیخاص و هم چن

 :است ری خنک کننده هوا شامل موارد ز ی حرارت یمبدل ها

 ی پره ا لوله •
 لوله  دسته •
 و یفن و درا مونتاژ •
 یپلنوم هوا و مجموع ساختار کل محفظه •
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 استفاده از مبدل هوا خنک  تی مز  3#

مسئله  کیاستفاده شود، اساساا  یی از کولر هوا دیبا ایکه آ نی ا انتخاب
بهره  یها نهیهز  ،یا هیسرما  یها نهیهز  نیاول شامل  است که یاقتصاد

 باشد که ی م  ی ط یمح  ستی فضا و مالحظات ز یازهاین ،یو نگهدار  یبردار 
  ریخنک کننده با هوا را در تحت تاث بیو معا ای در مورد مزا یر یگ میتصم

 .دهد ی قرار م

  سهیخنک کننده با آب مقا نهیتوان با گز ی را م با هوا یخنک ساز  یای مزا
 .نمود

  ستمیس ایآ  شود که ی ابیشده و ارز ی مورد به مورد بررس دیموارد با نیا
 ای هستند  ی و عمل یکاربرد مورد نظر، اقتصاد  یخنک کننده با هوا برا یها
 .ریخ

 

 یی کولر هوا یمعرف 4#

  ی در مورد آلودگ ریاخ یها ی ها، همراه با نگران نهیهز ش ی آب و افزا کمبود
آب  ی حرارت  یخنک کننده، استفاده صنعت از مبدل ها  یآب و برج ها

 یکه وجود گرما ی هنگام جه،ینت در .کاهش داده است اریخنک را بس
هوا   یانتخاب مبدل ها نیبهتر  ست،ین ریدر داخل کارخانه امکان پذ شتریب

 .باشند ی خنک م
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ها و کارخانه  شگاهیدر پال یخنک ساز  ندیاز فرآ یمده ابخش ع اکنون
  .شود ی با خنک کننده هوا انجام م ی حرارت یدر مبدل ها یی ایمیش یها
  ی ها استفاده م روگاهین یخنک کننده هوا برا یاز کندانسورها نیچن هم

 .شود

  .بزرگ باشند ار یاست؛ اما کندانسورها ممکن است بس کسانیکار  اصول
خنک کننده هوا مانند   یبا دستگاه ها دیرا نبا Air cooler ای یی هوا کولر

مبدل   کیتر از  دهیچیمبدل هوا خنک، پ کی ی طراح  .اشتباه گرفت لرهایچ
  یشتر یب یرهایسازنده و متغ  یاجزا رایز پوسته و لوله است؛ یدارا ی حرارت

 .شده است  جادی ا ،یآن بسته به مشخصات مشتر   ساختار .ردوجود دا

  شتریب زهیگالوان یبه سمت سازه ها شی رسد گرا ی وجود، به نظر م نیا با
 .ندارند  ازین یو نگهدار   ریگونه تعم چیدر واقع به ه رایز است؛

  دیخنک کننده هوا در کل صنعت نفت و گاز، از تول ی حرارت یها مبدل
  فشار بال و طیدر شرا ،ی م یپتروش یها و کارخانه ها  شگاهی بالدست تا پال

  ی مورد استفاده قرار م طیخورنده و مح عات ی ما نیبال و هم چن یدما
 .رندیگ
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 شوند؟ یچگونه ساخته م  ییکولر هوا 5#

لوله   کیاز  ندیاستفاده در فرآ  یمبدل هوا خنک، برا  کی طور معمول،  به
 .شده است ل یلوله ها تشک یشکل در دو انتها لیبا جعبه مستط یپره ا
 .شود ی م  نیچند فن تام ای  کیخنک کننده توسط  یهوا

به  بسته .کند  ی به سمت بال حرکت م  ی افق یلوله ا ق یهوا از طر معمولا 
 یتوانند به صورت اجبار  ی لوله، فن ها م قیشدن هوا از طر دهیکش  ایفشار 

 .باشند یی القا ای

محفظه پلنوم محصور شده است که هوا  کی فن و لوله توسط  نیب یفضا
 قیهستند که از طر ی ک یها معمولا موتور الکتر فن .کند ی م  تیرا هدا

سرعت معمولا تسمه   یها رندهیگ  .کنند ی کاهنده سرعت عمل م ی نوع
 .راست هستند  هیزاو  یدنده ها ای HTD یوهای ، دراV یها
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  یفولد ی ک یمکان  ویاز درا ی بانیپشت ستمیتوسط س وی فن درا مجموعه
 .شود ی م  ی بان یپشت

هر فن هستند تا به طور خودکار  یرو  ی ارتعاش چیسوئ یها معمولا دارا آن
 .از تعادل خارج شده است، خاموش کند   ی لیرا که به دل ی فن

 

 ی پره ا یاستفاده از لوله ها 6#

فولد  مانند باشند؛ ی در دسترس  یاز هر ماده ا باا یتوانند تقر   ی لوله ها م نیا
آن ها   ی که حداقل قطر خارج گرید یاژهایآل ایکربن، فولد ضد زنگ، برنج 

کوچکتر استفاده   یاز لوله ها ی گاه دکنندگان یاز تول ی بعض .است نچیا کی
 نچیا 1.5 ای  1.25، 1.0 یلوله ها یدارا ،ییاغلب کولر هوا  اما کنند؛ ی م

 .لوله با توجه به مواد متفاوت است وارهیضخامت د حداقل .است

پره ها پره  نی تر متداول .هستند ی وم ینیاز مواد آلوم شهی هم باا یها تقر پره
شوند که   ی استفاده م  یی وارد در جام نیا .است چی و مارپ دهیچینوع پ

  انیاکثر مشتر  ند،یبالتر فرآ یدما یبرا .درجه باشد 350 ری ز ندیفرآ یدما
 یها پره .اکسترود شده باشند ا یشده  هیتعب یدهند پره ها ی م  حیترج
 .تحمل دما را دارند تیقابل  نیشده بالتر هیتعب

را در لوله   ی چیمارپ اریش کیشوند که  ی ساخته م یند یها توسط فرآ آن
قرار داده، سپس فلز تحت فشار را از لوله  اریرا درون ش پره دهد، ی برش م

از پره  دیبا اریش لیلوله به دل وارهید .راند تا در محل قفل شود ی به عقب م
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اکسترود   یپره ها زین انیاز مشتر ی برخ .تر باشد میشده ضخ هیتعب یها
حلقه  کیاکسترود شده با قرار دادن  یها پره .دهند ی م  حیشده را ترج

 ی عبور م  ی لوله را از دستگاه سپس .شوند ی لوله ساخته م  یرو ومینیآلوم
کند تا   ی له م رونیرا به ب ومینیاست که آلوم یی غلتک ها یدهند که دارا

 .شود لیپره تشک

  .مشابه دستگاه نورد است  ،یی اکسترود کولر هوا یلوله ها یبرا ندیفرآ نیا
 چیه با لوله دارد و ی خوب اریپره است که تماس بس کی یی نها جهینت

 یپره ها لیدل  نیهم به .در لوله وجود ندارد  ی شروع خوردگ یبرا ی شکاف
 .شوند ی استفاده م  ی ساحل یاکسترود شده اغلب در مکان ها
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  یو چگونه ساخته م  ستیهدر چ ا ی  ندی سرآ 7#
 شود؟

  ی م  ع ی را در لوله ها توز ع ی لوله ها هستند که ما یدر انتها یی ه هاجعب هدر
 یجوش کار  ی لیمستط یجعبه ها  ،یی کولر هوا یهمه هدرها باا یتقر  .کنند

است که در مقابل هر لوله   ی بدان معن نی ا .هستند نیشده و از نوع پالگ
جداگانه را   یکردن لوله ها  زیو تم ی بازرس  امکان شاخه وجود دارد که کی

 ی اتصال لوله نشت  یتوان از آن ها برا ی م  نیچن  هم .کند ی فراهم م 
 .استفاده کرد

  ی غلتک یبه لوله ها  ی دسترس  ی برا دیتول ندیدر فرآ نی پالگ یها سوراخ
معمولا از فولد   ندیسرآ .شود ی به سر صفحه استفاده م  افتهیگسترش 

 یاژهایاوقات از آل ی گاه  اما شود؛  ی فولد ضد زنگ ساخته م ایکربن 
 شود.  ی استفاده م  زیدارند ن ی در برابر خوردگ یشتر یکه مقاومت ب یگر ید


