
 

 کولرهای هوايی و کاربرد آن در صنايع نفت, گاز, پتروشيمی و نيروگاهی 

ن نوع مبدلها را به دو  ي توان اي م یباشد. بطوركلي ال آن هوا مي از دو س یكي شود كه ي گفته م ی حرارت  یبه مبدلها یي هوا یمبدلها
م نمود.  ي تقس یگروه اصل  

ساختار لوله    یر فاز است و عمدتا دارايي ك بخار در حال تغي  اي ع ي ك ماي در آنها  یندي ال فرآي هستند كه س يیگروه اول مبدلها    -
   ان دارد. ي ها جر ال دوم درون لولهي ها و س رون لولهي ن مبدلها هوا در سمت ب ي باشند. در اي دار م پره

دار    ساختار صفحه پره  ی عمدتا دارا ه است ك یگري از دا گي آنها هوا  یندي ال فرآي شود كه سي را شامل م  يیگروه دوم مبدلها    -
.باشندي م  

 ركنندهي ، تبخيیهوا یتوان به كولرهاي ن آنها مي شتری دارند كه از مهمتري دار در صنعت کاربرد ب  لوله پره یدارا  يیهوا یمبدلها
مطرح است كه   يیهوا ین انواع مبدلها ي از پركاربردتر یكي به عنوان  يی هوا یان كولرهاي ن مي در ا. ها اشاره نمود  ها و چگالنده

.روندي كار م  به  یمي ع نفت، گاز و پتروشي مختلف صنا یدر واحدها  
  زماني عز هني م عي در جهت خدمت به صنا ی و تکنولوژ یصنعت  يیخود کفا  یدر راستا ١٣٧٠در سال  کي شرکت پارس تکن 

  تي فعال یروگاهي ن  عي و صنا یمي نفت، گاز، پتروش ی ها نـهي در زم  یو خدمات  ی دي تول یمجموعه   ک ي و به عنوان  س،ي تاس ران،ي ا
قرار   یالملل ني معتبر ب  یشرکتها ف ي سالها بدست آورده, ما را در رد ني شرکت در ا ني که ا یبا تجارب .  خود را آغاز نموده است 

. داده است  

TYPICAL AIR-COOLED HEAT EXCHANGER CONFIGURATIONS 
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