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 כללי

מגדל קירור הינה יחידת ציוד המיועדת לסלק חום עודף מתהליך כלשהוא לאוויר הסביבה באמצעות מים. סילוק החום העודף 

אויר ומים גורם מתבצע על ידי יצירת מפגש ישיר בין זרם המים החמים המגיעים מהתהליך לבין אויר הסביבה. המפגש בין 

לאידוי חלק קטן של המים ותהליך זה מביא לקירור המים מספר מעלות מתחת לטמפרטורת הסביבה. המים המקוררים  

מסוחררים דרך מחליפי חום ובאמצעותם מקררים את הצרכן הסופי.  כדי לשמור על שלמות ציוד החלפת החום ועל יעילותו יש 

 ורלהקפיד על טיפול נכון במי מגדל הקיר

 מטרות הטיפול במי מגדל הקירור

 מניעת היוצרות משקעים ואבנית. •

 מניעת קורוזיה.  •

 מניעת התפתחות מיקרואורגניזמים. •

 מטרות אלו מושגות באמצעות סינון, ריכוך או זיקוק, ניקוז והוספת כימיקלים מתאימים.

 

 מונחי יסוד

הקירור. כמות המים המתאדה במגדל הקירור עומדת ביחס ישר המים שמתאדים במהלך תהליך  - Evaporation)מי אידוי ) •

מספיקת הסחרור. להלן  1% -לעומס החום שמפנה המגדל. באופן גס ביותר, ככלל אצבע ניתן לומר כי קצב ההתאיידות היא כ

  נוסחה מעט יותר מדוייקת המאפשרת הערכה של מי האידוי:

0.0016 x DT [OC] x "ש[ ספיקת התאיידות.   ]מק"ש[ ספיקת סחרור = ]מק 

כתוצאה מאידוי המים, עולה רמת המוצקים במים שנשארו להסתחרר במגדל הקירור. כדי  לשמור על  -(Blow Downמי נקז ) •

רמה מוגדרת של מוצקים במים יש לבצעה הקזה יזומה של כמות מים נוספת אל מחוץ למערכת. כמות מי הנקז נקבעת ע"י 

     המוליכות החשמלית של המים במערכת המהווה אינדיקציה לריכוז המלחים במים.רמה מוגדרת מראש של 

מי ההשלמה, כשמם, תפקידם להשלים את כמות המים החסרה במקום מי האידוי ומי הנקז. ככלל  -(Make-Upמי השלמה ) •

    מספיקת סחרור המים במגדל הקירור. 2 – %1.33  -אצבע, כמות מי ההשלמה עומדת על כ

. זהו היחס בין מוליכות )או ריכוז הכלורידים( במי המגדל למוליכות )או ריכוז (Concentration Cycles)ור התרכזות מחז •

. מספר מחזרורי ההתרכזות )ולמעשה רמת 4 - 3הכלורידים במי ההשלמה.  בד"כ מספר מחזורי ההתרכזות עומד על כ 

ולת חומרי המערכת )מגדל הקירור ומחליפי החום( להתמודד עם המוליכות( נקבעים על ידי חברת הטיפול במים בהתאם ליכ

הרכב המים המרוכזים. נוסחה פשוטה המציגה את היחס בין מספר מחזורי ההתרכזות,כמות מי האידוי ומי הנקז  במגדל קירור 

 היא:
 

𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

Concentration Cycles − 1
=  Blowdown  

 

 

 

 

 טיפול במים

 למגדלי קירור 

 

 



 

 

 

 במי מגדל הקירורהגורמים בהם יש לטפל 

מי ההשלמה מכילים מוצקים שאינם נמסים כמו: חול, טיט, חומרי רקב אורגנים ותוצרי קורוזיה. בנוסף מגדלי  -מוצקים מרחפים •

קירור פתוחים חשופים לסביבה ולכן הם צוברים זיהומים מהאוויר. מוצקים אלו שוקעים בקווי המים, מונעים מעבר חום תקין 

 רוזיה.ולעיתים גורמים לקו

מלחים קשי תמס הם הסיבה העיקרית למשקעים )אבנית( במערכת. האבנית   - מלחי סידן  ומגנזיום )מלחים קשי תמס( •

מורידה את קצב מעבר החום ומקטינה את חתך הזרימה בצנרת. המשמעות של האבנית היא בזבוז אנרגיה וקירור לקוי. שכבת 

 אנרגיה והפסד יעילות משמעותי. 3%-מ"מ מובילה לבזבוז של כ 1-אבנית בעובי של כ

מלחים אלו הנמצאים במים מתפרקים גם ליונים שליליים )כלורידים, ביקרבונטים, סולפיטים ועוד(, וגם ליונים   - מלחים אחרים •

חיוביים )בעיקר מתכות אלקליות(. המלחים מעלים את רמת המוליכות וגורמים לקורוזיה. תהליך הקורוזיה מוביל ליצירת 

 משקעים והרס המערכות.

רור מספקת תנאים טובים להתפתחות מיקרואורגניזמים כמו אצות, בקטריות, עובש ופטריות. מערכת הקי  - מיקרואורגניזמים •

 המיקרואורגניזמים יוצרים שכבת ביופילם המורידה את קצב מעבר החום ומקטינה את חתך הזרימה בצנרת.

 

 

 סוגי טיפול במי מגדל הקירור

 

ט ובכך מקטינה את סכנת המשקעים . במגדלי קירור מקובל מערכת הסינון מקטינה את רמת המרחפים כמו חול וטי -סינון  •

 מיקרון. 200עד  50-מזרם הסחרור ברמת סינון של כ 10%-לסנן זרם צדי בספיקה של כ

 שלושת סוגי הסינון העיקריים הם: מדיה, דסקיות ומצע .

הנקשרים למלחים ובכך נוצרים מרחפים שלא למניעת הצטברות מלחים קשי תמס מוסיפים כימיקלים  - הוספת כימיכלים למים •

מתגבשים על משטחי החלפת החום, אותם ניתן לנקז החוצה מהמערכת. כמות הכימיקלים אשר מוסיפים למים עומדת ביחס 

לספיקת מי ההשלמה. מערכת טיפול במגדלי קירור כוללת על פי רב, בקרה על רמת החומציות ועל כמות האינהיביטור שהוא 

 קינטית על פני המתכות שהיא מהווה הגנה בפני הקורוזיה.    יה. בנוסף, הכימיקלים המוספים יוצרים שכבת פסיבציהמרסן קורוז

ניתן להוסיף למגדל הקירור מתקן ריכוך המחליף את יוני הקלציום והמגזניום ביון של נתרן או אשלגן. תהליך הריכוך   - ריכוך •

 טין את סכנת יצירת האבנית.מקטין את ריכוז המלחים קשי התמס ובכך מק

מערכות אלו כוללות מיכל ריאקציה ובתוכו מותקנות אלקטרודות. הזרם החשמלי שעובר    - מערכות אלקטרו כימיות •

באלקטרודות יוצר ריאקציה כימית אשר תלויה באיכות המים, הציפוי של האלקטרודות וגודל הזרם.  תהליך השיקוע נוצר במיכל 

  שיקוע במערכת. בנוסף נוצרים בתהליך חומרי חמצון אשר נותנים מענה מסוים לחיטוי  המים.ובכך נמנע 

( מרחיקה את המלחים מן המים ובכלל זה DIהמערכת )מערכת אוסמוזה הפוכה או מערכת מחליפי יונים,   - התפלה / זיקוק •

הנקז ומי ההשלמה הנדרשים לשמירת רמת המוליכות את הקלציום והמגנזיום. מים אלו מכילים פחות מלחים ולכן כמות מי 

 המקסימאלית המותרת, קטנה משמעותית. הקטנת כמות מי הנקז חוסכת בהוצאות המים, האנרגיה וההוצאה בגין כימיקלים.

כדי למנוע התפתחות מיקרואורגניזמים ואצות, מוסיפים לבריכת מגדל הקירור ביוציד  -  מניעת התפתחות מיקרואורגניזמים •

 )סוג של כימיקל(. שיטת הטיפול היא ע"י הזרקת הכימיקל במנות הלם של פעם עד פעמיים בשבוע.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 להלן טבלה המציגה ערכים לניטור והערכת איכות מים במגדל הקירור ובסביבתו:

 

איכות מי רשת 
 בישראל

ערך רצוי 
במי מגדל 

 הקירור
 פרמטר נבדק יחידות חשיבות הבדיקה

 <3,000 

 (c°25 -)ב 

המוליכות החשמלית של המים גדלה ככל שכמות  100-1000

המלחים בהם גדלה. אינדיקציה לריכוז כלל המלחים 

 במים

 מ. סימנס

ms 

 מוליכות חשמלית

EC-

Conductivity 

 <2,000 100-1,000 

    600התקן >

ערך זה מבטא את כמות המוצקים המומסים במים 

 )סה"כ כמות היונים(.

 מגל

ppm 

TDS 

Total Dissolved 

Solids 

 קורוזיה יכולה להיווצר ע"י ריכוז גבוהה של כלורידים. 20-500 300> 

 

 מגל

ppm 

 ריכוז כלורידים

Chlorides     

(Cl-) 

מבטא מלח של חומצה זרחתית ברמות גבוהות תורם  10-60 250> 

 לקורוזיה.

 מגל

ppm 

 )סולפטים )גופרה

  ׂ 

(SO₄) 

Sulfates      

חיובי  קרוב ל 

– 0 

ערך זה מבטא את רמת הקורסיביות או יכולת השיקוע  

 PH,CaCO3,Alk;TDS,T(C°)של המים, הערך בנוי מ: 

 LSI 

 ערך זה מבטא את פוטנציאל הקשיות והשיקוע של המים, 200-350 750> 

בעיקר הערך מבטא ריכוז יוני הסידן והמגנזיום אשר 

מיצגים את כלל האניונים במים )ביקרבונטים, כלורידים 

 ועוד..(  

 מגל

ppm 

 כללית קשיות

TH – Total 

Hardness  
(as CaCO3) 

מבטא את ריכוז הקרבונטים במים. חומרים אלו עם יוני  200-300 800> 

הקשיות. המושג "זמנית" סידן ומגנזיום יוצרים את 

מקורו בעובדה שקשיות זו אינה תמידית בתוך המים 

 ( שלהםpHוהדבר תלוי בטמפרטורה ובערך ההגבה )

 מגל

ppm 

-ריכוז ה

 אלקליניות

 )קשיות זמנית(

Alkalinity   (as 

CaCO3)  

 <150        

as SiO₂ 

  ערך זה מיצג יצירת שקיעה שלא ניתן להמיס אותה 10-20

)הסיליקה יוצרת תחמוצת(. מלחים קשי תמס כדוגמת 

 OCקלציום סולפט אשר שוקעים בטמפרטורות מעל 

ויש קושי לסלק אותם בניגוד למלחים מהקטגוריה  130

 של הקשיות הזמנית.

 מגל

ppm 

 סיליקה

 קשיות קבועה

(Si)             

Silica 

 0.5)מגודל של ערך זה מבטא חלקיקים במגוון גדלים  ~1  50< 

מיקרון( הגורמים לעכירות ומשקעים במים . הערך 

הספציפי למגדל הקירור תלוי בסוג המילוי המותקן בו. 

 זהו הנתון המשמעותי ביותר לנטיית המילוי להסתם.

 מגל

ppm 

כלל מוצקים 

 מרחפים

TSS 

מדד הקובע את פילוג החלקיקים בעזרת מסננות   

בגדלים שונים. מדד זה עוזר להחליט על סוג המסנן 

 הרצוי למים הנבדקים  

 פילוג חלקיקים 

PSD 

טמפרטורת המים יכולה לשנות באופן מהותי את קצב  17-22 15-40

 ועוצמת הפעילות הכימית.  

c° 

 

 טמפרטורה

Temperature 

9 – 7 

 (c°25 -)ב 

>( מים חומציים עם פוטנציאל 7ערך ההגבה נמוך) 7-8

<( גבוה פוטנציאל 7קורסיבי גבוהה. ערך ההגבה)

 שקיעה גבוה

 ערך הגבה  

pH 


