
KURU HAVA GEÇİŞLİ KANATLI  SOĞUTMA KULELERİ BAKIM VE 

KULLANIMI 

 

Kuru havalı su soğutma kuleleri, soğutma sistemlerinde, ısı ve güç üreten tesislerde atık ısıyı 

atmak için kullanılan sistemlerdir. Temel olarak kanatlı ısı değiştiricilerdir. Kuru kulelerde 

kapalı devredeki suyu soğutan kanatlı dış tarafta akan hava olduğundan bu tür ısı 

değiştiricilerinde alt sıcaklık sınırımız hava sıcaklığıdır. Yaş hava kulelerinde olduğu gibi 

suyun buharlaşma ve geriye kalan iyonların yüzeylere yapışması sonucu kirlenme 

olmadığından göreceli olarak bakımları kolaydır. Yine de kulemizden en iyi performansın 

alınabilmesi için aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir: 

 

 Kuru havalı soğutma kulesinin göreceli temiz bir ortamda çalıştırılması 

 Kanatların üzerine toz ve pislik veya yosun türü yapılar birikirse havanın geçişine ve 

kuru havalı soğutma kulesinin performans vermesine engel olacağından kanat 

temizliği gözlenmeli ve gerekirse 6 ay gibi periodlarla basınçsız su ile yıkanarak 

temizlenmesi gerekmektedir. 

 Boru içindeki devirdaim suyunun kapalı devre olarak çalışması gerekir. Bu devreye 

sürekli su beslenmesi (kaçaklar ve diğer nedenlerle) kalsit ve silikatların boru içinde 

birikmesi ve  ısı değiştiricisinin performansının düşmesine sebep olur. Aynı zamanda 

boruların tıkanarak pompa enerji harcamının artmasına sebep olur. Eğer herhangi bir 

şekilde boru içinde kalsit ve silikat birikmesi olmuşsa profesyonel bir ekip çağrılarak 

temizlenmesi gerekmektedir. 

 Kuru havalı soğutma kulesi kış aylarında donma olabilecek yerlerde çalıştırılıyorsa 

boru içi sıvısına antifriz eklenmelidir. Ya da otomatik kontrollü bir ısıtma sistemiyle 

kullanım suyunun sistem çalışmadığı zamanlarda dahil donma noktasına kadar 

soğuması engellenmelidir. Kış aylarında çalıştırılmaması durumunda içindeki suyun 

tamamen boşaltılarak ve giriş-çıkış vanalarının kapatılarak koruma altına alınması 

tavsiye olunur. 

 Yıkama (temizlik) haricinde kanatlara asla herhangi bir sebeple ıslatılmamalıdır. Eğer 

performansın arttırılması için kanatlara pulverize su veya direk olarak su gönderilirse 

kanatların üzerinde kalsit ve silikatların birikme riski yüksektir. Bu sa ısı 

değiştiricisinin performansını düşmesine yol açacaktır 

 Boru içindeki  devirdaim suyu olarak arıtılmış veya su yumuşatma cihazlarıyla 

yumuşatılmış su kullanılmalı, herhangi bir şekilde gelebilecek parçacıklara karşı filtre 

ile korunmalıdır. 

 Fanlar periodik olarak (6 ay gibi periodlarla) kontrol edilmeli, kanatlar üzerine 

yapışmış herhangi bir pislik varsa temizlenmeli, fan motorlarının aşırı güç çektiği 

görülürse profesyonel bakım ekibinden yardım alarak problemler düzeltilmelidir. 

Fanlardaki titreşim değerleri kontrol edilmeli herhangi bir şekilde titreşim değeri 

artmasında profesyonel bakım ekibinden yardım alınmalıdır. 

 

Her ürün gibi soğutma kulemize özen gösterirsek bize uzun süre problemsiz hizmet 

verecektir.     

 

 

 


