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 ןמש אלל םיסחדמב שומישב םהמ ענמיהל רשפאש הקוזחת תומישמ 

ללא שמן מציעה יתרונות משמעותיים  הסיחדטכנולוגית 
סילוק שמן מהמערכת יכול  ,מבחינת היעילות והביצועים

 ילעומת מדחסי בורגשיפור ביעילות  50%להניב עד 
 .עם מהירות משתנה 25%ועד  במהירות קבועה

בלאי  ןיאמדחסים נטולי שמן אין חיכוך במכיוון ש בנוסף,
ר את הביצועים לאורך חיי פמשדבר  מכני במהלך הפעולה

 .המדחס

בעוד שביצועים לטווח הארוך הם יתרון מרכזי, ישנם 
יתרונות נוספים של טכנולוגיית מדחס ללא שמן מבחינת 

 תתחפהלהתחזוקה. הסרת שמן ממערכת הצ'ילר מביאה 
זוקה תכופות תח תולועפ לטבמ רשא צ'ילרה תובכרומ

 .תיתרוסמ ןומיש תכרעמ עם צ'ילריםהנדרשות ב

מספר משמעותי של רכיבים  פהמוסי ןמשמערכת לניהול 
טיפוסית כוללת  ןמש מערכת ניהול ,תפעוליתומורכבות 

מצנן שמן, שמוריד את טמפרטורת  רכיבים כמו מפריד שמן,
ששמן חם מאבד חלק מתכונות השימון שלו;  השמן מכיוון

ר מהשמן למניעת דילול; רקה תא קלסמהמחמם שמן, 
הנעים  סחדמה יקלחלומשאבת שמן שמפיצה את השמן 

 ולבוכנת העמסה.

עם זאת, צ'ילר המשתמש בטכנולוגיית מדחס ללא שמן, 
כל ב ךרוצ ןיאש, מכיוון כולל פחות רכיבים מכניים ומורכבות

. הדבר מביא ןומישההמרכיבים הקשורים למערכת 
ובאמינות גבוהה יותר ובצריכת אנרגיה להפחתה בתחזוקה 

 .רלי'צלאורך חייו של ה

ללא שמן: רוריקאך אינם נדרשים עוד במערכות  ןמש םעצ'ילרים ממשימות התחזוקה הבאות נדרשות  5

שמן  הזילנאבמדי שנה. יש צורך  -שמן ל הזילנא תקידב .1
השמן ואם  תוכיא בכדי לקבוע את מצב  רלי'צב סחדמ לכל
 קזנ םורגה ללוכי רשא תויצמוח וא ןת כלשהומתכ יאלב ונשי
עבור כל  ח"ש 450 עולה וז הקידב כלל בדרך .םיסחדמל
 ללא שמן.. משימה זו אינה נדרשת במערכות סחדמ

קבוע מדי שנה. החלפת השמן על בסיס  -שמן  תפ. החל2
נחוצה על מנת להבטיח את איכות ואמינות השמן. שמן 

המזוהם בעצמים זרים עלול לגרום לנזק משמעותי למדחס. 
, לא כולל דמי  ח"ש 6,000 כ בדרך כלל זה יכול לעלות

      . תיגולוקא העיגפ תעינמל סילוק
 ללא שמן. יםצ'ילרבמשימה זו אינה נדרשת 

שנתי. מסנן שמן נדרש -דו  תורידת –. החלפת מסנן השמן 3
כדי לסנן מזהמים בשמן במערכת צ'ילרים משומנים 

המסתובב במערכת. פילטר שמן סתום ימנע את זרימת 
במדחס. ה מכנית קשה עיגלפהשמן במערכת ויכול לגרום 

משימה זו אינה  .הפלחהל ח"ש 3600 כבדרך כלל זה עולה 
 ללא שמן. ים'ילרצנדרשת ב

 תקלות במערכות שמן:   
טמפ' שמן שנמוכה 
טמפ' שמן גבוהה 
לחץ שמן נמוך 
לחץ שמן גבוה 
זרימת שמן נמוכה 
פילטר סתום 
תקלה במשאבת שמן 
לחץ שמן תקול מתמר

בורגי עם שמן

Turbocor ללא שמן 



ל רכיבי מפתח במערכת ש הקוזחתל יתנש וד הקי. בד4
 ,'פמט שגר ץחל ןשייח ,שמן מיכלמשאבת שמן,  :ניהול שמן

 .םומיח ףוג

הדרושים  ןמשישנם מרכיבים קריטיים רבים במערכת ניהול 
. משאבת שמן נחוצה כדי שימון תקין למדחסיםכדי להבטיח 

 ומפריד השמן סחדמב םיענה םיקלחלשמן  תקפסאלהבטיח 
 ןמשה תדרפהב לשכ .םמחליפי החול ןמש רבעמ עונמל ידכ
 תקופתו תוליצנב תיתועמשמ עגפי סחדמל ותרזחהב וא
 דואמ בושח ררקהבנוסף, כאשר שמן מתערבב עם  .רלי'צה
 םורגי וז המישמב לשכ ,ןמשה ןגאב םומיח ףוג י"ע וריסהל
 ללא שמן. יםצ'ילרימה זו אינה נדרשת במש, סחדמב קזנל

. שמירה על מפלס מפלס השמן לש תימוי תורידת הקידב .5
הקריטיות ביותר השמן הנכון היא אחת המשימות 

. בדומה למכונית עם מנוע בעירה פנימית, לרמות םיסחדמב
שמן לא תקינות יכולות להיות השלכות קטסטרופליות על 

. רמות שמן נמוכות עלולות לגרום לפגיעה סחדמהאמינותו 
 תיחפההמנוע בעוד שמן עודף עלול ל ריצבו במסבים

. למעשה, מחקר עצמאי רלי'צמשמעותית את יעילות ה
-ASHRAE 751 ארגון האמריקאי לקירור ומיזוגשנערך על ידי 

RP  ןמשעודף יש  םויכמצא כי לרוב הצ'ילרים המותקנים 
       המומלצות מה שמדרדר את הביצועים. מעבר לרמות 

  ללא שמן. יםצ'ילרב אין חשש לבעיה זו

 ידספהו הקוזחתה תויולע תא םיחקול ונחנא םאהביצועים ומפחית תחזוקה, משפר את  רלי'צהמ ןמשסילוק לסיכום, 
 !הנשב םילקש יפלא תורשעל עיגהל לוכי הז ןמש םע רוריק תוכרעמב היגרנאה

 !!! יש אלטרנטיבה
 ןמש אלל םירלי'צ םע הדובעב ךוסחל רשפא הז לכ
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