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 כללי

VFD (Variable Frequency Drive) , הינה מערכת המשנה את מהירות הסיבוב של מנוע חשמלי באמצעות שינוי תדר זרם

כאשר החלופין המגיע אליו. ניתן לעשות שימוש במערכת זו במגדלי קירור ולהקטין את מהירות הסיבוב של מנוע המפוח 

על קו המים הקרים   PT 100טמפרטורת המים הקרים יורדת מתחת לטמפרטורה הדרושה לצרכן. בפועל, מתקינים רגש דוגמת

היוצא מבריכת מגדל הקירור ומחברים רגש זה, דרך מתמר למשנה התדר שמותקן בלוח החשמל והבקרה של המגדל. משנה 

וח מגדל הקירור בהתאם לטמפרטורת המים הקרים. המפוח יסתובב התדר מתוכנת לשנות את סיבובי המנוע שמסובב את מפ

לאט יותר עד שיגיע לעצירה מוחלטת כאשר טמפרטורת המים תרד מתחת לסף מסוים המוגדר על ידי המתכנן. כאשר תעלה 

 טמפרטורת המים ותעבור סף זה בכיוון ההפוך, יגביר משנה התדר את מהירות סיבובי המנוע וחוזר חלילה.

  

 VFDיתרונות 
 ארבעה יתרונות עיקריים לשימוש בבקר תדר עבור מגדלי קירור:

מהזרם הנקוב. התקנת משנה תדר  10בהתנעה ישירה נוצר זרם התנעה גבוה מאד, עד פי   -בבהארכת חיי הציוד הסו •

התוצאה היא הקטנת תקטין את זרם ההתנעה ואת מומנט ההתנעה וכך כניסת המנוע והמפוח לפעולה תהיה הדרגתית. 

 העומס המכאני על המערכת הסובבת בעת ההתנעה והארכת חיי הממסרת, המצמדים בסרן הממסר והמנוע עצמו.

במקרים רבים חשוב לתהליך שטמפרטורת המים הקרים תהיה קבועה:  לא גבוהה  -בקרה ושליטה טובים יותר על התהליך •

רוכימית או בתהליך קירור שפכים כחלק מטיפול בקטריאלי(. במקרים מדי או נמוכה מדיי )לדוגמא: תהליכים בתעשייה הפט

 אלו שומר בקר התדר שטמפרטורת המים הקרים לא תרד מתחת לטמפרטורה הרצויה וכן שלא תעלה על רף מסוים.

 הרעש הנגרם על ידי מפוח מגדל הקירור הינו אחד משני מקורות הרעש העיקריים של מגדל -שליטה בעצמת רעש המפוחים •

הקירור. התקנת מהירות סיבוב המפוח מקטינה בצורה משמעותית את הרעש שהוא יוצר. מכיוון ששעות הלילה הן מחד גיסא 

רגישות יותר לרעש ומאידך גיסא מאופיינות בטמפרטורת טרמומטר לח נמוכות יותר, ניתן להתשתמש במשנה מהירות 

 קתו.כאמצעי אפקטיבי להפחתת רעש מגדל קירור בלי לפגוע בתפו

היתרון הבולט ביותר בהתקנת משנה תדר הוא חיסכון בחשמל. מגדלי קירור מתוכננים לתנאי סביבה   -חסכון בחשמל •

מחמירים אך רוב הזמן הם פועלים בתנאי סביבה נוחים יותר מתנאי התכנון המקוריים. על כן, התקנת משנה תדר במקרה זה 

שעות  5800אולם    oC 26.5גדל קירור הם טמפ' טרמומטר לח של כדאית במיוחד. כך למשל באשדוד, תנאי התכנון למ

. הפעלת משנה תדר בשעות אלו oC 22משעות הפועלה השנתיות( טמפ' הטרמומטר הלח אינה עולה על  70% -בשנה )כ

יביא לחסכון משמעותי בהוצאות החשמל של מגדל הקירור. החסכון המשמעותי בהוצאות החשמל נובע מהקשר הפיסיקלי 

בא: הקטנת מהירות הסיבוב של המפוח מביאה להקטנת מהירות האויר במגדל הקירור. הקטנת מהירות האויר מביאה ה

להקטנה על פי המעלה השניה )הֶחזקה( של ההתנגדות לזרימת האויר בתוך מגדל הקירור. התוצאה הינה הקטנה במעלה 

בהוצאות האנרגיה  50%ץ תביא לחסכון של כמעט  הר 40הרץ ל  50השלישית של הספק המנוע. כך למשל הקטנת התדר מ

של מגדל הקירור. מכיוון, שכאמור, טמפ' הטרמומטר הלח במרבית שעות השנה נמוכה מהטמפרטורה עבורה תוכנן מגדל 

הקירור )כמעט בכל ימי החורף ובמרבית שעות היממה בשעות הקיץ(, ניתן להפעיל את משנה התדר ולהביא לחסכון של 

 ם בהוצאות האנרגיה השנתיות של מגדל הקירור. עשרות אחוזי

 

 

משנה תדר 
 למגדלי קירור



 

 

 

  להלן: 1תחשיב זה מוצג בטבלה מס' 

.   

מנסיוננו, ההשקעה בהתקנת משנה תדר למגדלי קירור 

  פחות משנהאת עצמה תוך  מחזירה

 

 

 

 

  

 המעשי במישור

 
ניתן לבחון מספר קונפיגורציות חלופיות להתקנת משנה תדר )לדוגמא: התקנת משנה תדר אחד במגדל קירור בן מספר תאים 

 "מדלג", התקנת משנה תדר בהספק של כלל המנועים השולט על כל המנועים יחד(. הקונפיגורציה המקובלת הינה  התקנת

 מהמנועים.  אחד לכל נפרד תדר משנה

דיין מומלץ להפעילם כיחידה אחת ולהכניסם לפעולה בו זמנית במהירות נמוכה גם כאשר מותקן משנה תדר לכל מנוע בנפרד ע

שתוגבר על פי הצורך במקביל. כאמור, זו הדרך הטובה ביותר להאריך את חיי המערכות המכאניות ולחסוך בחשמל. התקנת 

הבדל המחיר בין  משנה תדר לכל מנוע מקטינה את הסכנה לכשל כולל במערכת במקרה של כשל נקודתי במשנה התדר.

 .חלופה זו לבין החלופה המבוססת על משנה תדר אחד לכלל המנועים אינו גבוה ולכן חלופה זו היא המומלצת על ידינו

 . 2תכנות בקר התדר צריך להתבצע על בסיס טבלת משטר הפעלה כדוגמת טבלה מספר 

כשמתקינים משנה תדר למגדל קירור המצוייד בממסרת, יש להקפיד כי מהירות הסיבוב לא תרד מתחת לרף המומלץ על ידי 

 ( וזאת בשל העובדה שהקטנת המהירות מתחת לרף זה פוגעת בפיזור השמן. Hz 25 –יצרן הממסרת )על פי רוב 

התדרים, תואמת את  לעיתים, מהירות הסיבוב של המפוח בנקודה מסויימת על פני רצף 

התדר העצמי של מגדל הקירור וגורמת לרעידות של המגדל. ניתן להתגבר על בעיה זו 

באמצעות תכנות פשוט של בקר משנה התדר אשר פשוט "ידלג" על פני נקודה בעייתית 

 זו. 

 

 

 2'  מס טבלה

Hz

Cold water 

temp

50 Above 23
o
C

45 Below 23
o
C

40 wait 5 min

35 wait 5 min

30 wait 5 min

25 wait 5 min

20

נתונים בסיסיים והנחות עבודה:

52הספק המנוע )בקילו וואט(

$0.11עלות קילו וואט שעה

24ממוצע שעות הפעלה של המגדל ביום

300ממוצע ימי הפעלת המגדל בשנה

30%הקטנת המהירות הממוצעת )אחוזים(

הקטנת צריכת החשמל בממוצע בעת 

66%הפעלת הבקר )באחוזים(

ממוצע שעות הפעלה במהירות מופחתת 

18)מתוך שעות ההפעלה של המגדל ביום(

$3.50שער הדולר

דולר ארה"ב

   41,184$הוצאות חשמל שנתיות נוכחיות למפוח

   20,891$הוצאות חשמל שנתיות צפויות למפוח

   20,293$חסכון צפוי שנתי למפוח

 1'  מס טבלה


