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کولینگ  تگاورف فگایالر، صن تگنو   و برج خنک کننده )شرکت تجهیزات و فناوری کاویان طراح و تولید کننده  

ساخ مان ن توانای  طراح  و ساخت انواع برج خنک کننده م ناسب با آخرین اس انداردهای مرتالط در دنیا و با در نظر ،رف ن 

 نیاز مش رین نوع تنوت و شرایط فرآیندی را دارد. 

 باشد: های خنک کننده به شرح زیر م  خدمات شرکت تجهیزات و فناوری کاویان در زمینه برج

  طراح  و ساخت انواع برج های خنک کننده تنو   و ساخ مان 

 بهینه سازی انواع برج های خنک کننده موجود 

 افزایش ظرفیت برج های خنک کننده موجود 

 تومیرات و نوسازی و تامین قطوات برج های خنک کننده  

 

برج خنک کننده یک دس گاه کاهش دهنگده حگرارت 

است که از طریق کگاهش دادن دمگای جریگان آه بگه 

کند و حرارت مایع در مجاورت با  دمای پایینن عمل م 

های دیگر دمای خود را از دست داده و  هوا و یا سیس م

مایع خنک شده مجدد به سیگس م و خطگوت تولیگد بگاز 

 ،ردد.  م 

 کاربردهای برج های خنک کننده عالارتند از: 

خنگک سگازی آه مفگرفگ  مگورد اسگ گ گاده در 

این کارخانجات فوالد  های هس ه های حرارت ن نیرو،اه های شیمیای ن نیرو،اه های ن تن پ روشیم  و دیگر کارخانه پاالیشگاه

 های مسکون  و اداری.  های تهویه مطالوع برای مج مع و نورد و سیس م
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 انواع برج های خنک کننده :

 های خنک کننده در دو نوع مدار باز و مدار بس ه طالقه بندی  برج

 شوند. م 

  تقسیم بندی از نظر نوع مدار ،ردش آه - 1

 (Open Circuit Cooling Tower) برج های خنک کننده مدار باز 

 (Closed Circuit Cooling Tower) برج های خنک کننده مدار بس ه 

 تقسیم بندی از نظر نحوه عملکرد سرمایش  - 2

 (Wet Cooling Tower) برج های خنک کننده مرطوه 

 (Dry Cooling Tower)  برج های خنک کننده مدار خشک 

 (Hybrid Cooling Tower Wet/Dry ) خشک  -برج خنک کننده دو،انه مرطوه 

  تقسیم بندی از نظر جریان آه و هوا نسالت به همدیگر - 3

 (Counter flow Cooling Tower)  برج خنک کننده جریان مخالف 

 (Crossflow Cooling Tower) برج خنک کننده جریان م قاطع 

 تقسیم بندی از نظر جریان هوا داخل برج خنک کننده - 4

 (Natural Draft Cooling Tower)  برج خنک کننده جریان طالیو  

 (Mechanical Draft Cooling Tower) برج خنک کننده جریان مکانیک  

 تقسیم بندی از لحاظ جنس بدنه - 5

 های خنک کننده فایالر، ص برج

 های خنک کننده  فلزی برج

 های خنک کننده  چوب  برج

 های خنک کننده  ب ن  برج



 

 

www.kavian-tech.com 
3 

 

 

 برج خنک کننده فایبرگالس مدار بسته

برج خنک کننده مدار بس ه تنها برج خنک کننده مداربس ه تمام کامپوزی   دارای کویل مس  و یا ،الوانیزه در ایران و 

و کارکرد در  (CTI) کننده اتحادیه اروپا بر اساص آخرین اس انداردهای جهان  برج خنک CE دارای ،واهینامه اس اندارد

شرایط عادی و سخت )تابش آف اهن محیط غالارآلود و آلودهن آه 

،ردش  با سخ   و آلود،  باال و ...ف طراح  و ساخ ه شده است. 

و به (Counter flow) کننده از نوع جریان مخالف های خنک برج

  .طراح  شده است (Rectangular) تورت چهار،وش

 

 ،ردد: نوع تولید م  2برج خنک کننده مدار بس ه را در  

  برج خنک کننده با کویل مس 

 برج خنک کننده با کویل ،الوانیزه ،رم 

 ضد زن  ¹برج خنک کننده با کویل اس یل 

¹Stainless steel 316 

http://asicoeng.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%AE%D9%86%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/100-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%AE%D9%86%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%A7%DB%
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 فن برج خنک کننده:

فن یا پروانه یک  از قطوات اتل  برج خنک کننده است که برای عالور هوا از روی سطح پکین  داخل کولیگنگ  تگاور بگه 

های برج خگنگک کگنگنگده  های محورین از این نوع فن در دس گاه شود. با توجه به مزایای فن منظور تالادل حرارت اس  اده م 

 :توان به موارد زیر اشاره کرد م  (Axialف شود.  از مزایای فن محوری اس  اده م 

  مفرف انرژی برق کم ر نسالت به فن های سان ری یوژی 

 تدای  بسیار کم ر 

 عدم نیاز به سرویس و نگهداری و روغن کاری 

 ها قابلیت تنظیم میزان دب  هوا از طریق تغییر زاویه پره 

  عدم ایجاد ارتواش در دس گاه )در تورت باالنس

 اس اتیک  و دینامیک ف

  کارکرد به تورت مکش  و امکان اس  اده از لوور

پلیمری در دریچه هوا به منظور جلو،یری از ورود 

 ،رد و غالار به داخل برج خنک کننده

 .دارای دب  هوای بسیار باال و امکان اس  اده از یک دس گاه فن برای هر سایز برج خنک کننده 

جنس آلومینیومن فایالر، ص و پل  آمید هس ند که بر اساص درخواست مش ری و قطر مورد نظر به تورت س ارش   3فن ها از 

م ر ساخ ه شده و به تورت اس اتیک  و دینامیک  باالنس شده. بدیه  است هاه )نگافگ ف فگن بگه  15سان یم ر تا  55از قطر 

تورت کام ً س ارش  بر اساص اندازه شافت موتور و یا ،یربکس از جنس کربن اس یلن اس نلس اس یل و یا چدن  سگاخگ گه 

 .نیز کاربرد وسیو  دارد(Air - Cooler) ها ع وه بر اس  اده در برج خنک کنندهن در کولرهای هوای   شود. فن م 



 

 

5 

 ای برج خنک کننده قطره گیر النه زنبوری و تیغه 

انواع پکین  مدیا ثابت جهت باال بردن سطح و مدت زمان تماص آه و یگا 

 ,PPها و ابواد مخ لف طراح  و از جگنگس در سایزمایع خنک کننده با هوا 

PVC, Stainless still  شود. ساخ ه م 

ف یک  از قطوات داخل  برج خنک کنگنگده Drift Eliminator) قطره ،یر

است که به منظور جلو،یری از به بیرون پاشیدن قطرات آه از کگولگیگنگ  

تاور در اثر مکش فن در قسمت باالی سیس م توزیع آه در برج های کان گر 

فلو و بود از پکین  در داخل برج های خنک کننده کگراص فگلگو نفگب 

،ردد. اس  اده از قطره ،یر در برج خنک کنندهن باعث ترفه جویگ  در  م 

 شود. مفرف آه و جلو،یری از خیس شدن محیط اطراف کولین  تاور م 

 :انواع قطره گیر برج خنک کننده

ن با این نام نامگذاری (Honeycomb) قطره ،یر النه زنالوری )سلول ف : این نوع قطره ،یر به دلیل شکل مشابه النه زنالور  - 1

کاربرد دارد و از دو نگوع  (Package type) شده است . قطره ،یر النه زنالوری بیش ر در برج های خنک کننده کوچک

توسط چسگب  PVC ها در قطره ،یر ساخ ه م  شوند. اتفال ورق (PP) پل  پروپیلن - 2    (PVC)وینیل کلراید پل  -1پلیمر 

،یرد. مزیت قطره ،یر پگلگ   توسط جوش حرارت  با دس گاه پیشرف ه ال راسونیک انجام م PP شود ول  در قطره ،یر انجام م 

را  PP مقاومت بسیار باالتر در برابر مواد شیمیای  و اشوه ماورای بن ش م  باشد که طول عمر باالی قطره ،گیگر (PP) پروپیلن

 .کند تضمین م 

و توسط اتفال با قطوه  S های به شکل سینوس  یا حرف قطره ،یر تیغه ای )پروفیل ف: این نوع قطره ،یر از قرار ،رف ن پروفیل 

ای بیش ر در کولین  تاورهای بزرگ تنو   کاربگرد دارد از جگمگلگه  شود. قطره ،یر تیغه پ س یک  به نام اسپیسر تشکیل م 

 مزایای قطره ،یر تیغه ای به اس حکام مکانیک  باالتر و نیاز کم ر به ساپورت جهت نفب 

 در داخل برج خنک کننده م  باشد. ول  راندمان کم ری نسالت به قطره

 .،یر النه زنالوری دارد 
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 :نازل برج خنک کننده

در بررس  قسمت های مخ لف برج خنک کننده یک  دیگر از بخش های مهم سیس م پاشش آه ن نگازل بگرج خنگک کننگده 

 باشد. م 

وظی ه نازل برج خنک کننده کاهش سطح مقطع دب  عالوری آه و به عالارت  افزایش سرعت جریان آه در خروج  از نگازل 

باشد. نازل برج خنک کننده در اتول سیاالت عملکردی برعکس دی یوزر دارد. نازل برج خنک کننده با افزایش سگرعت  م 

 . شود آه با سرعت اس اندارد با سطوح پکین  برج خنک کننده برخورد نماید در جریان خروج  آه از خود باعث م 

برای باال بردن بازده  برجهای خنک کننده هنگام پاشش آه, آه باید به روی تمگام 

ها برسد و در غیر این تورت ا،ر قسم   خال  بماند هوا بگه دلیگل  سطوح پکین  مدیا

  فشار کم ر از آن ناحیه فرار خواهد کرد و عملکرد برج خنک کننده مخ ل خواهد شد.

هرچه نازل برج خنک کننده قطرات آه ریزتری را اسپری کند میزان تماص آه و هوا 

کنند پگس نگازل  بهگ ر اسگت کگه  بیش ر شده و درتد خنک کنند،  بیش ری ایجاد م 

  قطرات آه ریزتری تولید کند.
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