SABA BOROODAT Co.
یخساز لوله ای شرکت صبا برودت
ششکت صثا تشٍدت پاسس هفتخش تِ طشاحی ٍ ساخت دستگاُ یخساص لَلِ ای توام اتَهاتیک هجْض تِ سیستن
دیفشاست گاص داغ تِ ػٌَاى اٍلیي ٍ تٌْا ششکت تشٍدتی تَلیذ کٌٌذُ ایي ًَع یخساص دس کشَس هی تاشذ.
یخساصّای لَلِ ای ششکت صثا تشٍدت ساختِ شذُ اص لَلِ ّای استٌلس استیل تذٍى دسص ) (Seam lessتا
ظشفیتْای هختلف اص  15تي دس سٍص تا  60تي دس سٍص ساختِ شذُ تش اساس آخشیي استاًذاسدّای سٍص دًیا تِ
لحاظ طشاحی ٍ ساخت هی تاشذ.

از مسایای ایه ووع یخساز وسبت به یخساز قالبی می توان به موارد زیر اشاره ومود:
 -1ایي دستگاُ کاهال اتَهاتیک تَدُ ٍ تش خالف یخساص قالثی ًیاصی تِ ًیشٍی اًساًی جْت تاسگیشی ٍ تخلیِ
یخ ًوی تاشذّ .وچٌیي دس قسوت تخلیِ ی یخ هی تَاى تشای اًتقال خَد تِ خَد یخ تِ ّش ًقطِ ی دلخَاُ
یک کاًَایش قشاس داد تا دس صهاى خاص هقذاس هَسد ًیاص یخ تِ صَست اتَهاتیک دس هحل هَسد ًظش تخلیِ گشدد.
 -2یخ لَلِ ای سا تِ لحاظ کَچک تَدى ٍ کیفیت تاالی یخ هیتَاى دس دستگاُ پکیٌگ فشستاد تا تطَس
اتَهاتیک دس کیسِ ّای ًایلًَی تستِ تٌذی شَد تا تذٍى دخالت دست ٍ تطَس کاهال تْذاشتی ٍ دس ٍصى
ّای هختلف تِ دست هصشف کٌٌذُ تشسذ.
 -3هصشف آب یخساص لَلِ ای تاًذاصُ ٍصى یخ تَلیذ شذُ هی تاشذ چشا کِ هیضاى آب اضافی دس هحفظِ ی
پاییٌی دسام جوغ شذُ ٍ هجذدا اص طشیق پوپ تِ قسوت آب پخش کي تاالی دسام تش هی گشدد کِ دس ًتیجِ
دس هقایسِ تا یخساص قالثی هقذاس صیادی آب صشفِ جَیی هی کٌذ.
 -4ایي ًَع یخساص دس هقایسِ تا یخساص قالثی تِ دلیل ًذاشتي تلفات تشٍدتی دس اثش حزف سیال ٍاسطِ
(تشایي ) ٍ هجاٍست آب تا هثشد حذاقل %30کوتش اص یخساصّای قالثی اًشطی هصشف هیکٌذ
 - 5لَلِ ّای دسام یخساص اص جٌس فَالد ضذ صًگ تذٍى دسص ( )seam less stainless steelهی تاشذ کِ
هَجة ػوش طَالًی دسام هی شَد.
ّ- 6ضیٌِ ًگْذاسی یخساص لَلِ ای دس هقایسِ تا یخساص ّای قالثی کِ پس اص هذت کَتاّی دچاس پَسیذگی
ٍ فشسَدگی هی شًَذ تسیاس پاییي تش است .
 - 7ایي ًَع یخساص تِ دلیل ًصة ػوَدی ًیاص تِ فضای تسیاس کوتشی ًسثت تِ یخساص قالثی داسد.
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 – 8تِ دلیل ػذم چسثٌذگی ایي ًَع پشٍفیل یخ ٍ ًیض داشتي گشهای ًْاى رٍب تاال هی تَاى اص آى دس
صٌایغ هختلف استفادُ ًوَد.

کاربردهای یخساز لوله ای
اص ایي دستگاُ هی تَاى دس صٌایغ هختلف اص جولِ هَاسد صیش استفادُ ًوَد:
 کشتاسگاّْای طیَس صٌایغ شیالتی صٌایغ غزائی صٌایغ شیویائی تتي سیضی ٍ سذ ساصی کیتشیٌگ َّائی ٍ خطَط پشٍاصیّ -تل ّا ٍ سستَساى ّا

