
  مشخصات عمومی و فنی
  برجهاي خنک کننده 

  HCCسري 
  

تولید شرکت صنایع سرماآفرین ایران

  )٩١٢٣٠نسخھ ( ١٣٩١اردیبھشت ماه  ٣٠



  HCC  برجهاي خنک کننده سريفنی عمومی و مشخصات 
 

شرکت صنایع سرماآفرین ایران براساس آخرین داده ها و  HCCسري برجهاي خنک کننده 
ادل حرارت و جرم در عمل تب. طراحی میشوند CTIاستانداردهاي موسسه بین المللی 

. برجهاي خنک کننده براساس جریان مخالف و تماس مستقیم آب و هوا صورت میپذیرد
پاشش آب به سمت پائین توسط یک سیستم اسپري مناسب و بکمک افشانک گریز از مرکز 

مشخصات دقیقتر . انجام و جرین هوا از پائین به باال توسط فن هاي سانتریفوژ تامین میگردد
  :بصورت زیر میباشد هر بخش

  

 Casingبدنه 

میلی متر اروپایی و اتصال اجزا به یکدیگر با پیچ  2جنس بدنه از ورق گالوانیزه به ضخامت 
بمنظور سهولت تعمیرات . و مهره گالوانیزه و نوار الستیکی سکاالستیمر آب بندي می باشد

یت دمونتاژ مجدد بازشو با قابلو یا نصب در محوطه هاي محدود، بدنه بصورت قطعات 
  .ساخته شده و سطوح داخلی بدنه قیر اندود میشود

  Basin تشت آب
میلی متر اروپایی ساخته شده و مجهز به مجاري  3تشت جمع آوري آب از ورق گالوانیزه 

بمنظور افزایش مقاومت تشت در مقابل . تغذیه آب، سر ریز، تخلیه و فالنج خروجی است
  .میگردددو الیه قیراندود  ،پوسیدگی

  سیستم پاشش آب
 Spray System 

افشانک هاي پاشش آب از نوع گریز از مرکز و از جنس پلی پروپیلن بوده که عمل 
اتمیزاسیون آب را به نحو مطلوب انجام داده و باعث پخش یکنواخت آب در سرتاسر جبهه 

ل رسوب طراحی و ساخت افشانک ها به گونه اي است که مانع از تشکی. عبور هوا میشود
  .در آنها میگردد

  فن
 Fan  

فن نصب شده بر روي برجهاي خنک کننده شرکت صنایع سرماآفرین از نوع سانتریفوژ با 
 Comefriبا کیفیت باال و براساس مشخصات فن کارخانه ) Forward(انحنا پره به جلو 

داد واندازه در انواع مدلها، تع. میباشد و بصورت استاتیکی و دینامیکی باالنس گردیده است



فن ها بگونه اي انتخاب میشود که میزان هوادهی مورد انتظار در دور مناسب تامین گردد، 
تا ضمن برخورداري از راندمان باال و صرف حداقل انرژي الکتریکی، از سر و صداي اضافی و 

  .فرسودگی قطعات در اثر خستگی جلوگیري شود

  سطوح خنک کننده
 Cooling 

Elements 

 30و بصورت النه زنبوري به ارتفاع  ABSک کننده از ورق هایی با جنس سطوح خن
سانتیمتر بوده و سبب تامین فرصت الزم جهت تماس مطلوب بین الیه هاي نازك آب و هوا 
گشته و ضمن ایجاد حداکثر میزان انتقال حرارت و جرم، افت فشار هوا در حد مطلوب 

  .میباشد

  گیرهاقطره
 Drift 

Eliminators  

گیر ساخته شده از ورقهاي چند خم گالوانیزه به ضخامت نیم استقرار صفحات قطره
. میلیمتر، در منتهی الیه مسیر عبور هوا، از فرار ذرات آب به خارج جلوگیري می نماید

گیرهاي نصب شده داراي راندمان بسیار باال بوده بطوریکه درصد عبور ذرات آب به قطره
  .ش دهدکاه %0.03خارج را تا زیر 

  دریچه دسترسی
 Access Door 

دستگاه برج خنک کننده مجهز به دریچه دسترسی مناسب است تا امکان بازدید و 
  .دسترسی به داخل آن را فراهم نماید

  ورودي هاي هوا
 Air Inlets  

مکش هوا به داخل فن از طریق مجاري ورودي ساخته شده از شبکه توري مستحکم فلزي 
با توجه به نصب شدن تورها در . در مقابل جریان هوا صورت میپذیرد و با حداقل مقاومت

  .ریل هاي کشویی به سادگی امکان دسترسی به داخل فن وجود دارد
  یاتاقانها

 Bearings  
و با اتصال مجراي گریسکاري آنها به بدنه برج امکان گریسکاري ژاپنی بوده یاتاقانها از نوع 

  .آنها به سهولت مقدور میباشد

  الکتروموتور
 Electro-Motor  

مناسب جهت کار  IP54با درجه حفاظت  ULالکتروموتورهاي نصب شده داراي استاندارد 
کاهش سرعت و انتقال قدرت از . در محیط هاي مرطوب و ساخت شرکت زیمنس میباشند

  .الکتروموتور به فن، توسط پولی و تسمه بوده که با قاب فلزي مناسب محافظت میگردد



Technical Specification 
For 

Cooling Tower (HCC Series) 
 

Fan 
Type Centrifugal 
RPM 400 
Number 1 
Material Steel 
Manufacturer Comefri - Italy 

Fan Shaft & Bearing 
Shaft Material CK45 
Type of Bearing Pillow Block 
Bearing Manufacturer Nippon- Japan 

Fan Elec. Motor & Drives 
No. of Elec. Motor 1 
Elec. Motor Protection Class IP54 
Elec. (V/Ph/Hz) 380/3/50 

Pan 
Sheet Metal Thickness 2 mm 
Material Steel 
Coating Galvanized 

Casing 
Sheet Metal Thickness 2 mm 
Material Steel 
Coating Galvanized 
Type of Joint for Assembly Screw & Seal Type 
Type of Tower flow Design Cross Flow 

شرکت سرماآفرین بنا به تائید فنی واحدهاي فنی و مهندسی خود و با رعایت و حفظ کیفیت محصول میتواند 
 .ه استفاده از اقالم جایگزین در ساخت محصوالت اقدام نمایدنسبت ب



 


