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 כללי

 SS, 316 304. "מסוימות במתכות שימוש לעשות המגדל יצרן מתבקש, קירור מגדלי של הטכני המפרט במסגרת, רבות פעמים

SS, L316  ,SS904 ,ההבדלים את בקיצור להציג הינה זה מסמך מטרת. אלו ממפרטים הלקוחים ביטויים הם"  חמה בטבילה מגולוון 

 .אלו במתכות שימוש לעשות יש בהם המקרים לגבי מנחים קוים ולתת המתכות סוגי בין

 

 סוגי מתכות במגדל קירור

 גבוהה קשיחות רמת בעלת לשימוש נפוצה מתכת הינה ברזל. חום והולכת חשמלית בהולכה המאופיין, מוצק חומר הינה מתכת

 המכיל ברזל) ובפלדה  בברזל החסרון.  ובניינים אוניות, מכונות בבניית מקובל לחומר הברזל את הופכים אלו תכונות. נמוך ומחיר

, מים על מתבסס קירור מגדלי של ההפעלה שעקרון מכיוון(. קורוזיה) ושיתוך בחלודה עמידים אינם שהם הוא( פחמן 1.5%-0.5%

 המתכות קבוצת על נמנים שאינם מבנה בחומרי לבחור ניתן, כחלופה. קירור מגדלי בניית לצורך מתאימה אינה הגנה ללא פלדה

 עמידות בסגסוגות ב להשתמש ניתן, לחלופין(. חמה בטבילה גלוון) חם נוזלי באבץ המתכת את לצפות או( פיברגלס כדוגמת)

 (. SS או Stainless Steel) חלד אל לפלדת הפלדה את הופכת 11.5% על העולה בכמות כרום הוספת.  וקורוזיה חלודה בפני

. לחמצן נחשף הכרום כאשר נוצרת אשר( פסיבציה שכבת) דקה שכבה בזכות באה קורוזיה בפני חלד-אל פלדת של העמידות

 . לעין להיראות מכדי דקה והיא, שמתחתיה המתכת על מגנה ולכן, ולאוויר למים חדירה אינה זו שכבה

 וניקל כרום של שונים הרכבים בעקבות בא השינוי. ייחודיות תכונות בעלות קבוצות למספר חלד-אל פלדות את לקטלג נהוג

 ו כרום 16% לפחות המכילות בברזל עשירות חלד אל פלדות היא קירור במגדלי לשימוש המקובלת המתכות קבוצת. במתכת

 904 ה זו קבוצה מבין. לריתוך יותר נוח זה מתכת סוג כי מציינת L האות תוספת. SS 316 SS 304 משתייכת זו לקבוצה. ניקל 6%

 .וזרחתית גופריתית לסביבה ואף( ים מי כדוגמת) לכלורידים ביותר הגבוהה העמידות בעלת הינה

. חומצית לסביבה מירבית עמידות בעלת Alloy 20 כדוגמת מתכות הסופר קבוצת נמצאת חלד-האל מתכות של הפירמידה בקצה

 .וקורוזיה שיתוך בפני עמידותה קטנה – יותר גבוהה המים שטמפרטורת ככל

  

  סיבה עיקרית לשימוש בפלדות אל חלד במגדלי קירור:
המרכיב בעל ההשפעה המשמעותית ביותר על שיתוך המתכת היא רמת הכלורידים 

. בשל 600ppmל  ppm 250הרשת של ישראל נעה רמת הכלורידים בין  במים. במי 

)תלוי בתכנית  10עד פי  2האיוד במגדלי הקירור עולה רמת הכלורידים במי המגדל פי 

תכת ביחס לרמת הכלורידים הטיפול במים(. הטבלה שלהלן מציגה את עמידות המ

המתכת  ppm 600וברמת כלורידים של  Co30והטמפרטורה. כך למשל, בטמפ' של 

ובטמפ' ppm 1200. ברמות כלורידים הגבוהות למשל מ SS316המתאימה לשימוש היא  

ש בהרכב . השימוש בסופר מתכות למגדלי קירור ייעשה רק במקרים בהם י904, המתכת המתאימה היא נירוסטה Co40של 

 ובמקרה של שימוש במי ים. המים חומרים מאכלים כדוגמת חומצה הידרופלואורידית בריכוז משמעותי

שימוש בסוגי 
מתכות בבניית  

 מגדלי קירור


