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دستگاه  کیبه  ازین کنند، ی استفاده م کی درولیکه از روغن ه یی ها ستمیس
باالتر  ی روغن از سطح مشخص  یدارند تا دما کیدرولیخنک کننده روغن ه 

روغن ها و   نیا  یی باعث کاهش کارا  کی درولیروغن ه یدما شی افزا .نرود
  ستمیس ی مقاله ابتدا به معرف نیا  در .شود ی م  ستمیرساندن به س  بیآس

دستگاه به همراه کاربرد  نیانواع ا بعد و  میپرداز ی خنک کننده روغن ها م
 .دیکرد. در ادامه همراه ما باش میخواه ی را معرف کیهر 

 

 ست؟یچ کیدرولیخنک کننده روغن ه 1#

مبدل  کی  (Hydraulic Oil Cooler) کیدرولیکننده روغن ه  خنک
را  کیدرولیروغن ه یسرد، دما انیجر کیاستفاده از  با است که ی حرارت

در  معموال .ردیمورد استفاده قرار گ ستمیدهد تا دوباره در س ی کاهش م 
 ی حرارت اضاف   ایانبساط  ریچون پمپ، ش یی اجزا ی ک یمکان ستمیس کی

گرم شدن باعث  نی ا .شوند ی م  کیدرولیموتور باعث گرم شدن روغن ه
رساندن به   بیآس  باعث نازک تر شده و کی درولیروغن ه لمیشود که ف ی م

  ستمیس ی در برخ معموال .چون آب بند ها، کاسه نمد ها و... شود ی قطعات 
اجزا به عنوان  نی شود تا ا ی ها از خطوط لوله و مخازن مختلف استفاده م 

استفاده از خطوط لوله و   ندهایفرآ ی در برخ اما خنک کننده عمل کنند؛
از خنک کننده  دیبا نیبنابرا ست؛یمنظور مقدور ن نیبه ا رهیمخازن ذخ

 .استفاده شود کی درولیروغن ه
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 کیدرولیروغن ه یانواع خنک کننده ها  2#

  استفاده .است ی مبدل حرارت کی کیدرولیخنک کننده روغن ه ی طور کل به
بر اساس  نیبنابرا شود؛ ی سرد باعث تنوع خنک کننده م انیاز انواع جر

  ی م میتقس ری خنک کننده ها به دو دسته ز ی سرد مبدل حرارت انیجر
 .شوند
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 خنک  هوا •
 خنک  آب •

 هوا خنک یخنک کننده ها 1-2#

هوا به   انیجر از هستند که یی نوع خنک کننده ها در واقع مبدل ها نیا
  ی م  نییرا پا کی درولیروغن ه یکنند و دما ی سرد استفاده م  انیعنوان جر

  قهیگالن بر دق 200برابر با  ی هوا خنک حداکثر دب یکننده ها خنک .آورند
با  کیدرولیه روغن  .هستند نیماش اتوریبه راد هیشب ی شکل کل به دارند و

 قیخنک از طر  یهوا کنند و ی شکل عبور م U یی لوله ها نیباال از ب یدما
 .گذرد ی لوله ها م  نی ا یفن از رو کی

 انیجر  جادیمبدل باعث ا ن ی ا یلوله ها یخنک بر رو یهوا حرکت
با توجه به  اما  .شود ی شده و روغن داغ داخل لوله ها خنک م ی همرفت 

 ارینوع مبدل ها بس نیهوا، انتقال حرارت در ا یی گرما ت ی بودن ظرف نییپا
مغشوش کردن  ایاز هوا  یشتر یب انیبا عبور دادن جر البته .کم است

 شیانتقال حرارت را افزا زانیتوان م  ی از لوله ها م یعبور  یهوا انیجر
  ی انتقال حرارت بیضر دینوع مبدل ها جنس لوله با نیدر ا عتایطب .داد
باال مشخص است که راندمان   حات ی توجه به توض با .داشته باشد یی باال

از آن   استفاده است و  نییهوا خنک پا کی درولیروغن ه یخنک کننده ها
استفاده از آن ممکن  ایبه آب وجود ندارد و  ی که دسترس یی ها در جا

 .مقرون به صرفه خواهد بود ست،ین
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 آب خنک یخنک کننده ها 2-2#

 .نوع مبدل ها مرسوم است نیسرد در ا  انیه عنوان جراز آب ب استفاده
 & shell) پوسته و لوله یبه مبدل ها هیشب ی ت یآب خنک ماه یها مبدل
tube )یبا دما کیدرولیروغن ه یحاو یلوله ها  یآب بر رو ان یجر .دارند  

 .افتد ی اتفاق م یی حرارت با راندمان باال انتقال شود و ی م یباال جار 
 شی لوله ها سطح انتقال حرارت افزا یآب بر رو افتنی انیبا جر نیبنابرا
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نسبت به خنک  یخنک کننده آب خنک راندمان باالتر  جهینت در و افتهی
 .کننده هوا خنک خواهد داشت

آب خنک   کیدرولیخنک کننده روغن ه یمبدل ها ی در طراح ی مهم  موارد
 :از آن ها عبارت اند از ی برخ در نظر گرفته شوند که دیاب

 ( ک یدرولی)روغن ه الیس یفشار مجاز برا  افت •
 یبه مبدل حرارت یآب ورود  انیجر یدما زانیم •
 یسرد )آب( به مبدل حرارت  انیجر  یورود ی دب  زانیم •

از پمپ   استفاده .به استفاده از پمپ دارند ازیآب خنک ن یکننده ها خنک
از  شیب شی افزا  .دیآ ی به حساب م  بیع کیها  ستمیس نیا ندیدر فرآ

باعث رخ دادن  ی کیمکان ستمی س کیدر  کیدرولی روغن ه یحد دما
 .مبدل ها خواهد شد نیا  یاجزا ی تمام بیدر پمپ ها و تخر  ونیتاسی کاو
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غن  نکات مهم در انتخاب خنک کننده رو 3#
 کیدرولیه

مدنظر قرار  دی با کی درولیخنک کننده روغن ه کینکات در انتخاب  ی برخ
 .رندیبگ

 :هستند رینکات به قرار ز نیا

 کیدر  کی درولیدفع شده از روغن ه یگرما زانیم قیدق محاسبه •
 یزمان  ودیپر

 سرد مبدل انیدر جر الینوع س انتخاب •
سرد و گرم در  یها الیس یو دما   ی جرم انیحر قیمقدار دق  محاسبه •

 یمبدل حرارت


