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בדיקה חשובה לשנאים גדולים שיכולה  – 'פתיחת חלונות'

 להצילם מחימום קיצוני
המתח מוליכי קריטיות בשנאים הם מוליכי המתח הנמוך והחיבורים ביניהם. האחת הנקודות 

 זרם גבוה, כמובן בהתאם ליחסי ההשנאה.  יםהנמוך בשנאים מוביל

מצד ראשוני ולמתח ק"וו  161של למתח עליון  המחוברכך למשל, שנאי הספק סטנדרטי 

בשנאי ייצור ראשיים  מצד משני מוליך פי שבע יותר זרם במתח הנמוך.ק"וו  22של גבוה 

 ויותר. 14המחוברים למנועים/משאבות, יחס זה יכול להיות גם פי 

 הבעיה: זרם גבוה + אי רציפות = נקודה חמה
כאשר זרם חשמלי גבוה עובר 

רציפות -במוליך אשר קיימת בו אי

 : כמו כלשהי

  של שני לא מושלם ריתוך

 .מחברים

 כבל -בעזרת נעל חיבור

 .גובור

 כיפוף של המוליך או ברך 

 ,מעבר מחומר לחומר 

רציפות זו -סביב אי כל אלו יוצרים 

'מערבולת זרם' בדומה למערבולת 

שאבן  מים מים הנוצרת בצינור

הרציפות הזו -תקועה בו. סביב אי

  נוצרת נקודה חמה.

בצילום: התפחמות קלה כתוצאה 

 מברך

 

 

 קיצור חיי השנאינזילות שמן, התוצאה: נקודה חמה = 

 נקודה חמה בשנאי גורמת לאורך זמן לשתי בעיות עיקריות:

החום הרב שעלול להגרם מנקודת חמה יכול לחמם את הבידוד המוצק  .1

)הצלולוזה( שסביבו, לגרום לפליטת לחות ולקצר את אורך חיי השנאי. אורך 

 חיי השנאי = אורך חיי הבידוד המוצק.

אורך חיי הבידוד 

המוצק = אורך חיי 

השנאי. התחממות 

יתר מקצרת את חיי 

 הבידוד המוצק.

רציפות במוליך -כל אי

של זרם גבוה יוצרת 

 התחממות נקודתית.



רסת את אטמי השמן של לאורך זמן, התחממות יתר באיזור מחברי השנאי הו .2

המבודדים ונגרמת נזילת שמן. אטמי מבודדי מתח נמוך אשמים בחלק גדול של 

 נזילות שמן בשנאים, מסיבה זו.

מאפשרת הצצה, בדיקה ההפתרון: "פתיחת חלונות" 

 והידוק מחברים
 

נמוך המיועדים -פתחים מיוחדים מול מחברי מתח –ברוב שנאי ההספק ישנם 'חלונות' 

לאפשר גישה למחברים אלו לצורך בדיקה ויזואלית וגישה למוליכים ופסי הצבירה המחברים 

וטיפול את סלילי המתח הנמוך למחברים העליונים. ישנם מספר יתרונות חשובים לבדיקה 

 :זה

 

ת לאתר בעיות בדיקה ויזואלית מאפשר .1

סביב המחברים המעידים על המצאות 

התפחמות סביב  גוןנקודה חמה כ

המחברים, משקעים חשודים, שינוי צבע 

 בפסי הצבירה.

מסביבת ניתן לקחת דגימות נייר  .2

המחברים ולבדוק את מידת הנזק שעבר 

 במעבדה.

ניתן להדק ברגי מחברים חשוב ביותר:  .3

רופפים ובכך לשפר בצורה משמעותית 

ולבטל ע"י כך נקודות את טיב החיבור 

 .חמות

 

 

 

 

 

חיבור מנע המשך נזק  מנסיוננו: הידוק משמעותי של ברגי

 מנקודה חמה
 

במתקן תשתיות קריטי ערכנו פתיחת חלונות וגילינו 

ברגי הידוק שנדרש הידוק משמעותי לחיזוקם. בכך 

 ה.נמנע המשך נזק כתוצאה מנקודה חמ

 

 מספר שלבים:הטיפול כולל 

  הורדת מפלס השמן אל מתחת לחלונות

 ופירוק החלונות.הפתיחה, 

  מקיפה לאיתור נזק בדיקה ויזואלית

 כתוצאה מחימום.

  הידוק ברגי מחברים.  –והחשוב מכל 

 

בסיום הטיפול, סוגרים את פתחי החלונות, 

ומחליפים את האטמים לפי הצורך, ממלאים את 

ן השמן, בודקים את שלמות האיטום ולפי מצב השמ

בדרך כלל גם מסחררים אותו תחת חום וואקום 

 להוצאת לחות. 
 

 

 

 

 

 אמ. וי. איי. בע"מ 

 073-3777888 ':טל

 073-3777800 :פקס

 info@mva.ltdדוא"ל: 

 mva.ltd: אתר

___________________________ 

שלחתי לך ידיעון זה כי 

חשבתי שהנושא יעניין 

אותך. אם טעיתי, אנא לחץ 

 על הלינק להסרה
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