




 

HARARAT GOSTAR  
VERTICAL STEAM BOILERS 

 
HARARAT GOSTAR vertical boilers are recognized 
guarantee of world class design quality, equipped 
with corrugated spiral smoke tubes. Operating over 
many years, HARARAT GOSTAR Boilers are 
renowned for reliability, durability, and high 
performance, as well as robust design.  

HARARAT GOSTAR are the internationally 
acknowledged experts in the provision of steam and 
hot water generation systems to meet the latest 
standards. HARARAT GOSTAR boilers are founded 
on over a half century’s experience in the design 
and manufacturing of international industry-leading 
innovation in Steam and Hot Water industry. 

Design 
Developed using several years’ experience gained in 
the boiler industry, each product features a robust 
design and construction ensuring a long operational 
life and maximum efficiency. The well-proven 
design with corrugated spiral smoke tubes delivers 
maximum efficiency. The company’s extensive 
range of Steam and Hot Water boilers incorporate 
all the controls, valves, and fittings required for safe 
operation. 

Quality 
HARARAT GOSTAR advanced production 
machineries, including automatic welding machines, 
head forming equipment, flanging machine, dishing 
unit, rollers, Corrugated furnace & tubes forming 
machine, and plasma cutters mean that production 
to the highest possible quality levels is assured. 
Furthermore, continuous research has been 
distinguishing characteristics of HARARAT GOSTAR 
products.  
HARARAT GOSTAR Steam and Hot water boilers are 
certified by ISIRI (INSTITUTE OF STANDARDS AND 
INDUSTRIAL RESEARCH OF IRAN), the Design 
drawings are approved by TÜV-Austria, and quality 
process standards and procedures are third party 
audited to latest BS2790 and ISO 9001 standards. 
 

 نقشه و روش ساختطبق  ترـحرارت گس سونابخـار دیگهاي 
THOMPSON COCHRAN ن و قدیمی ترین از معتبرتری س،ـانگلی

وظرفیت ن، طول عمر باال راندماکه  شرکت هاي اروپایی می باشد
 TÜVشرکت  یباشد که به تاییدآنها مدقیق از ویژگیهاي الینفک 

 شرکتهاي بازرسی دنیا، نیزرسیده است. بزرگتریناتریش، از 
جهت باال  ایبخار وآبگرم در دن يها گیبزرگ سازنده د يشرکت ها

 ست،یز طیدر مصرف سوخت، حفظ مح ییصرفه جوبردن راندمان و 
طول عمر  شی، و افزاCo2 emissionsهوا و کاهش یکاهش آلودگ

 يها لوله بهبخار سونا مجهز  يها گیاقدام به ساخت د لرها،یبو
 نینموده اند. در ا SPIRAL)رالی(اسپ تیآتشخوار تماماً کروگ

واردات و  دیبا خر حرارت گستر یو مهندس يدیراستا، شرکت تول
مذکور نموده است،  يلرهایبو دیمربوطه اقدام به تول زاتیتجه

، جهت کسب حداکثر راندمان، سونابخار  يها گیدتمامی درساخت 
  .دینما یاستفاده م اسپیرال تیآتشخوار تماماً کـروگـ يلوله ها از

 اروپایی طراحی
له مجهز بودن به لوتوجه به در انتخاب دیگ بخار سونا از موارد مهم 

بخار سونا حرارت گستر،  گید ؛می باشدSPIRALکروگیتتماما هاي 
بخار سونا بدون  يگهایبا د سهیدر مقا يراندمان و طول عمر باالتر

باالي خود متضمن  و طول عمر با راندمان داشته، تیکروگ يلوله ها
هزینه هاي به مراتب کمتر مصرف سوخت و دیگر هزینه هاي 

مراحل ساخت بویلرها  هکلی بر نقشه اولیه،عالوه  مربوطه می باشد.
 که ایی می باشدـبا حفظ ریزترین جزییات امر مشابه شرکت اروپ

بواسطه آموزش توسط مهندسین، در این شرکت مهیا گردیده 
لرها بواسطه نوع تولید ویژه شامل نکاتی به غایت ـتولید بوی .است

. دا می گردددر طول زمان کارکرد هویهر یک ریز می باشد که لزوم 
به مراتب مر ـطول عراندمـان و  ، سبببرآیند رعایت تمامی موارد

سال  30در بیش از  رـرارت گستـشرکت ح دیگهاي ساخت باالي
هاي که در نهایت مهم ترین مشخصه  گردیده کارنامه این شرکت

 .کیفی یک محصول می باشد

 کیفیت
ولیه با باالترین طرح و نقشه متمایزاروپایی، بکارگیري مواد ا درکنار

بکارگیري ورقها با ضخامتهایی باالتر از  ،کیفیت و برترین متعلقات
بهره گیري از  و استاندارد جهت باال بردن طول عمر دستگاهها،

ترین تجهیزات ساخت از قبیل دستگاههاي جوشکاري زیرپودري رب
محیطی، طولی و تیوب پلیتها، جهت جوشکاریهاي  اتوماتیک تماما

دیگر  و هاي تماماً کروگیت و لوله هاي الت ساخت کورهماشین آ
موارد، ضمانتی می باشند برحسن انجام مراحل تولید. نام شرکت 
حـرارت گسـتردر کنار بزرگترین شرکت هاي رده اول بین المللی 
جهت دیگهاي بخار و آبگرم در وندور لیست شرکت ملی نفت ایران 

به عنوان اولین  81سال  و شرکت ملی گاز ایران قرار دارد و در
شرکت موفق به اخذ گواهینامه استاندارد جهت دیگهاي آبگرم و 

 A وفق به اخذ برچسب مصرف انرژي گریدم ،همچنین. دیبخار گرد
  .از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گردیده است

 



 

VERTICAL STEAM BOILER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notes: 
1. Oil fuel consumption based on class D: BS2869 N.C.V. 35863 kJ/l (15422 BTU/l). 
2. Gas fuel consumption based on gas N.C.V. 34828 kJ/m3 (935 BTU/Ft3). 
3. All dimensions and weights are approximate only. 
4. Fuel consumption based on boiler working pressure of 7ATMS. 
5. Equipped with Corrugated Spiral smoke tubes. 

Working Pressure : 3Upto 10 ATMS 
Standard Working Pressure: 7 ATMS 

MODEL  HG65 HG100 HG150 HG200 HG300 HG400 HG500 
 Kg/h 100 156 234 312 468 625 780 

Evaporation F.&A.100°C(212°F) KW 65 100 150 200 300 400 500 

Dimensions 

A mm 950 1000 1100 1250 1550 1650 1750 

B mm 750 800 900 1050 1350 1450 1550 

C mm 850 900 1000 1150 1450 1550 1650 

D mm 1700 2030 2100 2200 2400 2600 2700 

Recommended chimney Dia. mm 150 150 150 200 200 200 250 

Safety Valve Dia. mm 20 25 25 25 32 40 40 

Steam Stop Valve Dia. mm 25 25 25 32 40 40 50 

Blow Down Valve Dia. mm 25 25 25 25 25 25 25 

Feed Check Valve Dia. mm 25 25 25 25 25 25 25 

Feed Pump Inlet Dia. mm 25 25 25 25 32 32 32 

Feed Water Strainer Dia. mm 25 32 32 32 40 40 40 

Oil Inlet Connection Dia. B.S.P 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4" 

Fuel Consumption (Diesel) kg/h 5.1 8 12 16 24 32 40 

Fuel Consumption (Diesel) l/h 5.9 9.31 13.97 18.63 27.93 37.24 46.55 

Fuel Consumption (Nat. Gas) m³/h 6.4 10 15 20 30 40 50 

Boiler Weight Empty Kg 1350 1450 1650 1900 3300 3700 4100 

Boiler Weight  to N.W.L Kg 1470 1650 1950 2400 4100 4700 5200 

 



                                                         

  عمودي بخار يگهاید راندمان شیدار درافزا نیچ ایت یکروگتماما  يلوله هاریتاث                                                           
 

  
 
 

، اهمیـت اسـتفاده از تکنیـک هـایی کـه      دیگ هـاي بخـار عمـودي   افزایش راندمان ) در CONVECTIONانتقال حرارت جابجایی (اهمیت  به علت

  V.H.T.Eبتوان انتقال حرارت را افزایش داد بیشتر می شود. اخیراً مطالعات زیادي بر روي روش افزایش انتقال حرارت صورت گرفته کـه بـه   

(VORTEX  HEAT  TRANSFER  ENHANCEMENT) همانطوریکه از نام آن برمی آید اساس کار در ایـن روش هـا بـر پایـه      که معروفند

لولـه هـاي آتشـخوار    در CORRUGATE اسـتفاده از چـین یـا کروگیـت      ،V.H.T.Eد متـد  یکی از روش هاي پر کاربر .استوار است ایجاد گردابه

CORRUGATED (SPIRAL) TUBES  زایش انتقـال حـرارت   می باشد که بـه واسـطه تولیـد توربوالسـیون بیشـتر باعـث افـ       دیگ هاي بخاردر

می گردد. تحقیقات نشان داده که انتقال حرارت داخل لوله هاي تماماً چین دار یـا تمامـاً   عمودي لطبع افزایش راندمان دیگ هاي بخار جابجایی و با

طبق منحنی ذیل انتقال حرارت جابجایی در لولـه هـاي تمامـاً کروگیـت در محـل       الصهبطور خولی  ،کروگیت داراي الگوي بسیار پیچیده اي می باشد

افـزایش   چین هاي زیاد و بالطبع در لوله هاي تماماً کروگیت بعلت ،همچنینلوله هاي صاف می باشد. تا پنج برابر انتقال حرارت در  چین ها تقریباً

بعلـت چـین   و تشعشـعی   V.H.T.Eبـه روش  ، و مجموع افزایش انتقال حرارت جابجایی می یابدافزایش  نیزسطح آن ها، انتقال حرارت تشعشعی 

 را به میزان زیادي افزایش می دهد. عمودي ندمان دیگ هاي بخاررادر لوله هاي تماماً کروگیت(چین دار) هاي زیاد 

 
                                     

                                                                                               
 

 صافلوله میزان انتقال حرارت در 

 

 لولهچین هاي میزان انتقال حرارت در 

ــرارت    ــال ح ــزایش انتق ــودار اف  درنم
 لوله کروگیت ايه نیامتداد چ

 چین اول چین دوم

 لـولـه تماما کروگـیـت
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