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 כללי

מערכות  קירור  פועלות  לאורך זמן, ללא  הפסקה.   ,מהווה מרכיב משמעותי ונחוץ בתהליכי ייצור  רבים. בדרך כלל מגדל קירור

נדרש לעיתים להכניס את מגדלי הקירור להשבתה )מלאה או חלקית( שעלולה  בשל עצירת יצור, שיפוצים יזומים או חוסר דרישה,

אלא נכנס תקופה ממושכת. בנוסף, לעיתים, עקב אספקה מוקדמת לאתר, מגדל הקירור לא מופעל מיד עם סיום הקמתו  לארוך

לתקופת איחסון עד לשלב שבו שאר רכיבי המערכת יהיו מוכנים וידרש להפעילו.  על  מנת לשמור  על  מגדל הקירור ועל רכיביו, 

 יש  צורך בהכנות טרם השבתתו ובביצוע פעולות במהלך תקופת  האיחסון.

  

  הכנות טרם עצירה

 4ל  המערכת המכאנית  ת יש לעצור את ומצוידים בממסראשר  קירור מגדליב -ממסרות   •

דקות  3-4להפעיל שוב את הממסרת למשך  , יש לאחר שהממסרת התקררה .שעות לפחות

  .חודשים 6עד   –קצרה . פתרון זה מתאים לתקופת אחסון קבל שימון מיטביל על מנתבלבד, 

במידה ותקופת ההשבתה אורכת יותר מחצי  שנה,  מומלץ  למלא  שמן  בממסרת  עד  

 הגובה  המקסימלי ) לפני  הפעלה מחדש יש לרוקן שמן עודף,  עד  למפלס  עבודה תקין(  

 ולנתק  מהחשמל.  יש לעצור את המנועים והמשאבות הפועלים במגדל     -מנועים  •

 anti-condensationדים  ) אנגנון  למניעת  הצטברות מנועים  מצוידים  במוה במידה 

heaters.מומלץ להשאיר  את  המנגנון מחובר  לחשמל למשך תקופת ההשבתה ,) 

מים ולהשאיר את פתחי הש לנקז את בריכת המגדל ואת קווי הצנרת מי -מערכת פיזור מים   •

  הניקוז פתוחים.

 את ולכבות  ההזרקה צנרת את לנקז, הכימיקלים מיכלי את לרוקן יש –מערכת טיפול המים  •

 .הבקרים

 

 

 פעולות במהלך  תקופת ההשבתה 

מומלץ  לנצל את תקופת ההשבתה לטובת ניקיון  יסודי  של  חלקי  מגדל המושפעים  מזיהומים  סביבתיים : מילוי ,  -ניקיון   •

 תריסים , עוצרי  טיפות,  דיזות ובריכה. 

טיפולים תחזוקתיים  חיוניים,תיקונים חשוב  לנצל את  תקופת  ההשבתה  של מגדל קירור לטובת  ביצוע  ביקורת,  -ביקורות   •

 לבדוק את מצב המגדל, חלקי המתכת והברגים. על מנת קורות חודשיות ייש לבצע ב. בנה המגדל ולמערכות השונותלמ

במקרה ולא  ניתן  להפעיל  את  דקות. 5-10יש להפעיל את הממסרות ואת המנועים פעם בשבוע למשך   -הפעלות ביקורת  •

 דקות.  2-3במשך   המערכות באמצעות חשמל, מומלץ לסובב את  המפוחים  ידנית 

 תריסים .אין לכסות את העל מנת לשמור על  אוורור המבנה    - תריסים •

 

 

 

 

 

הוראות אחזקה 
למגדל קירור 

 פעיל שאינו



 

 

 

 הכנות לקראת הפעלה מחדש

 

 וחיבורי החשמל תקינים.הצירים משומנים , יש לוודא כי המנועים מגורזים כהלכה - מנועים •

 רמת השמן בממסרת היא כנדרש.יש לוודא ש – ממסרות •

ידנית על מנת לוודא שמסלול הכנפיים  מפוח בצורה יש לסובב את היש לבצע בדיקה וויזואלית לכנפי המפוח בנוסף  – מפוח  •

 ופעולת המערכת המכנית תקינה פנוי

טרם חיבור החשמל למגדל הקירור מחדש יש לוודא כי ההגנות מכוונות על הערכים המתאימים לצרכנים  - חשמל חיבורי •

 השונים.

 למלא את הבריכה ואת קווי הצנרת במים., יש לסגור את פתחי הניקוז שהושארו פתוחים - פיזור מערכת •

 יש למלא כימקלים במיכלים ולבצע כיול של הבקרים –מערכת טיפול במים  •

 

 

 

 מחדש ת מגדל  קירורהפעל

 יש לוודא כי המניפה מסתובבת לכיוון הנכון ומזרימה אוויר כלפי מעלה בתוך המגדל. •

 למדוד ולוודא כי הערכים הרצויים מתקיימים )טמפ', לחץ, ספיקה, זרם, מפלס מים וכו'(יש  •

 .ברז ההקזה מכוון כהלכהמערכת הטיפול במים עבודת באופן תקין ו יש לוודא כי •

 


