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 כללי

תפקידו של מגדל הקירור הוא סילוק חום עודף ממי תהליך המשמשים לקירור מערכות שונות. סילוק החום מהמים מתבצע על 

ידי סחרור המים במגדל הקירור אל מול זרם אוויר נגדי. המים המקוררים ממשיכים אל הצרכנים השונים, האחראים על העברת 

 החום בין המערכות הפועלות לבין מי המגדל. 

של מגדלי הקירור,  המכאנית במערכת הגיע לניצול מירבי של יכולת הקירור ובמטרה להאריך את חיי המנועים המותקניםעל מנת ל

 .סביבהה תנאילבהתאם  המעטפתנדרש להתאים עבור כל מנוע את דרגת אטימות 

( אבק) חלקיקים מפני מסוים מכשיר של והאטימות ההגנה מידת של ( מציג סיווגInternational Protection Marking) IPתקן 

 הראשונה , כשהסיפרהIEC 60529 תקן ידי על המוגדרות, ספרות ומשתי IP האנגליות האותיות מצמד מורכב הסיווג. מים ומפני

 .מים לחדירת אטימות מסמנת שנייה והסיפרה, בסביבה ומוצקים אבק לחדירת אטימות מסמנת

מעיד ספרות בן שתי כל שילוב כש IP55, IP56, IP65, IP66 ןהרלוונטיות למנועים המותקנים במגדלי הקירור הינרמות האטימות 

 אטימות שונה בהתאם לתנאי הסביבה בה מותקן מגדל הקירור.רמת  על

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 במנועים האטימות רמת קביעת

 ודרישות הקירור במגדל המנועים מיקום, סביבה תנאי של מאילוצים נובעת הקירור במגדלי הנדרשת האטימות רמת קביעת

 . IP55 הינה הקירור מגדל במנועי סטנדרטיתה אטימותה רמת, ייחודיות. כעקרון לקוח

 

 

 

 אטימות רמת
 חשמליים מנועים

 קירור במגדלי



 

 

 

 תנאי סביבה
נמצא שטח מדברי פתוח, מפעל המייצר אבקות או  :מגדל קירור הפועל בסביבה קשה כאשר רמת המרחפים באוויר גבוהה

אשר מאפשרת הגנה מלאה מפני אבק או מרחפים  IP6Xלעמוד ברמת אטימות של על פי רוב, יידרש קשה, סביבה תעשייתית ב

 באוויר.

שרת אשר מאפ IPX6מגדל קירור אשר יוצב באזורים הידועים כמוכי סופות או גשמים רבים יידרש לעמוד ברמת אטימות של 

 הגנה מלאה מפני כניסת טיפות מים למנוע החשמלי.

 

 מיקום המנועים במגדל הקירור
 האטימות הנדרשתרמת על משפיעים אף הם תנאי העבודה של המגדל , כמו גם מגדל הקירורואופן הצבתם ב םמנועיהמיקום 

כאשר המנוע החשמלי מוצב מחוץ לזרם האוויר,   צה לו.מחואו יכולים להיות מוצבים בזרם האוויר  םמנועיה  ממנועי מגדל הקירור.

 . IP65או  IP55במקרה זה ייבחר על פי רוב מנוע בדרגת אטימות  על בחירת רמת האטימות.השפעה רבה יותר תנאי הסביבה ל

אשר מאפשרת הגנה מלאה מפני כניסת  IP56ות של אטימ לבחור בדרגתמומלץ  ,כאשר המנוע מותקן בתוך זרם האוויר הלח

ולכן אין, על פי רוב, צורך במנוע בדרגת  השפעת המרחפים בסביבה פחות רלוונטיתבמקרה זה,  .טיפות מים למנוע החשמלי

 .IP66אטימות 

  .התאמת רמת אטימות לתנאי העבודה של מגדל הקירור וסביבתו הינה כלי חשוב להארכת חייו של המנוע חשמלי

 

 

 

 קופסת חיבורים חשמליים
רמת אטימות במגיעה  של מנוע חשמלי קופסת חיבורים סטנדרטית

רמת אטימות של במומלץ להתקין את קופסת החיבורים  .IP55של 

IP56 כעקרון, מומלץ כי  .למניעת כניסת טיפות מים לחיבורי החשמל

מרמת רמת אטימות קופסת החיבורים תהייה תמיד שווה או גבוהה 

 האטימות במנוע.

מיקום קופסת החיבורים יכול להיות בצד המנוע החשמלי או בחלק 

 בהתאם לאילוצים באתר. העליון של המנוע, 

 

 


