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 כללי

 הפעלה נכונה של מגדלי קירור תחת תנאי קור קשים תלויה במידה רבה בביקורת ומעקב תכופים אחר מצב המגדל ואחר  

מערכת פיזור המים וכן על החלקים המועדים להצטברות קרח  ,השפעות מזג האוויר על חלקיו החשובים כגון: המערכת הסובבת

 כגון: התריסים, בריכת המים, המילוי ופתחי כניסת האוויר.  

מעלות צלזיוס נוהלי ההפעלה הרגילים מופסקים ויש להתחיל בנוהל הפעלה בתנאי  7.2 -כאשר טמפרטורת הסביבה צונחת ל  

 חורף.

 

 הפעלת מגדלים בתנאי חורף קשים

 : מגדל קירור הפועל תחת תנאי קור קיצוניים 

 עקרונות הפעלה:

צלזיוס  10º -יש לנטר את טמפ' המים ולשמור שלא תרד מתחת ל •

, יש להתאים את הפעולות ערך מינמאלי אחר)אם התהליך דורש 

 ערך זה יישמר(.המונעות כך ש

שמי כלומר  על המגדל, גבוה ככל שניתן תרמייש לשמור על עומס  •

אם העמסת חום  .ניתןהבטמפרטורה גבוהה ככל  התהליך יכנסו

היא חלקית, יש להפעיל מעקף מים חמים מלא ישר לתוך בריכת 

 המגדל.

מקסימאלית למגדל כדי שכל המילוי מים יש לשמור על ספיקת  •

והמים החמים ינועו על פני כל המקומות  וצנרת הפיזור יישטפו

צינורות הפיזור המשניים ות בדיזבאופן יעיל ורציף. יש להקפיד שה

 .ותונקי ותתקיניהיו והראשיים 

  

 

 פעולות:

 פעם ביוםביקורת פיזית של חלקי המגדל הקריטיים  •

היא האמצעי היעיל ביותר לשלוט על  )במקרה וקיים ממיר תדר( האטת מהירות סיבובי המפוח בהתאם לטמפ' המים •

טמפ' מים מינימאלית. חשוב להקפיד על כך שבמגדלים בעלי תאים רבים, מהירות הסיבוב  באזורים עםהיווצרות קרח ו

 תרד במקביל בכל התאים בכדי למנוע מצב בו ישנם תאים העובדים במהירות גבוהה יותר ובהם יכול להיווצר קרח.

במקרה בו סיבובי המפוח נעצרו לגמרי וטמפ' המים בבריכה ממשיכה לרדת, יופעל מעקף מים  -הפעלת מעקף מים חמים  •

חמים ישירות לבריכת המים מבלי שיעברו במילוי. במקרה בו מבקש המפעיל להפעיל מעקף המים את כל החמים שיזרים 

ו ספיקת המים בתאים שכנים רק בתא אחד, יש לוודא שניתן לבודד אותו הידראולית משאר התאים בכדי למנוע מצב ב

 יורדת ומגבירה את הסיכוי להיווצרות קרח.

 

 

תפעול מגדלי קירור 
 בתנאי קור קיצוניים



 

 

 מגדל קירור מושבת והפעלה מחודשת  תחת תנאי קור קשים:

 עקרונות:

, פתחי ומתנקזת תכנון המגדל כך שלא יישארו מים בעת הפסקת עבודה ממושכת: בריכות מתנקזות, מערכת פיזור יעילה •

 אוויר הניתנים לאטימה. 

שמירה על תקינות המגדל בעת שאינו עובד על ידי ניקוי ופינוי קרח ושלג המצטברים על המפוח, תקרת המגדל  ופתחי  •

 האוויר.

הפעלת אמצעים לשמירה על חום מינימאלי בעת עצירות לא ממושכות: בריכות מים מחוממות, מנועים וממסרות עם  •

 ות. מערכות חימום פנימי

 

 סדר פעולות להפעלת מגדל לאחר עצירה ממושכת:

 הכנת המגדל להפעלה; ביקורת פיזית של מערכות המגדל השונות, פינוי שלג וקרח שנערם על חלקים קריטיים.  •

 הזרמת מים חמים דרך המעקף אל בריכת המים ולאחר מכן ביטול המעקף והזרמת מים רגילה.  •

הפעלת המפוח בכיוון ההפוך כדי לדחוף אוויר חם דרך המילוי והתריסים ולהמיס בכך קרח שהצטבר עליהם. פעולה זו  •

 דקות,  20תימשך על פי הצורך בין עד 

דקות לפני שמפעילים את המפוח בכיוון העבודה. בזמן זה יש לפנות את  20-5לאחר מכן יש לתת למגדל "לנוח" למשך  •

 הקרח שנמס ומהתריסים וכן את הקרח שייתכן והצטבר על המפוח בעת פעולתו ההפוכה.

משלב זה ההפעלה ובכללה שליטה על מהירות סיבובי המפוח ושימוש במעקף המים החמים יהיו על פי העקרונות שפורטו  •

 בסעיף הקודם.

 

 

 מצעים וציוד מיוחד שמומלץ להתקין במגדל הצפוי לפעול בתנאי קור קשים:א

 וניתנים לסגירה מוחלטת תריסים מתכווננים •

 האוויר כניסת לוחות ייעודיים לסגירת פתחי •

 הישר לבריכת המגדל נכנסיםחמים המעקף צנרת מים  •

 לבקרת מהירות המפוחמשנה תדר  •

 Sumpמותאם לעבודה בתנאי קור קשים: יכולת להסתובב בשני כווני סיבוב, שמן סינטטי, טרמוסטט, מחממי שמן,  גיר •

Heaters הגיר יכול לעבוד במצב .reverse  סב"לד. 875עד חצי ממהירות הגיר רגילה היינו 

תעבות בפיתולי הנחושת, יש מחממים מונעי ה –מנוע מותאם לעבודה בתנאי קור קשים, מצויד באמצעי חימום פנימיים  •

 להזמין את המנוע עם שמן סינטטי למסבים למניעת קפיאה של השמן בעת הפסקות פעולה בתנאי קור קשים.

 אצלנו מותקן כסטנדרט( –ף מים )לצמצום הטיפות המגיעות לתריסים א •

 גופי חימום בבריכת המים המקוררים •

 .מד טמפ' בבריכת המים הקרים •

 )תקף במגדלים בזרימה צולבת( –מה בשקתות המים החמים סכרי מים לוויסות זרי •

 תומחוזקותריסים ת מילוי ותשתי •

 ברזים מפוקדים על צנרת הכניסה למגדל להפרדה הידראולית בין תאים שונים •

 

  

 

 

 



 

 

 סוגי מגדלים והתאמתם לפעילות תחת תנאי קור קשים

 
כאשר משווים בין מגדלים בזרימה נגדית או צולבת אין הבדל גדול ביכולתם להתמודד עם תנאי קור קיצוניים, אולם נראה 

 יתרונות בשל מבנהו ואופי פעולתו: מספרכי למגדל בזרימה צולבת 

קי מגדל בשל העובדה שגובה נפילת המים מהמילוי לבריכת המים הוא מינימאלי ישנה פחות התזה של טיפות על חל •

 אחרים וכך קטן הסיכוי להצטברות קרח.

בשל העובדה שפיזור המים מתבצע מבריכות בתקרת המגדל ניתן לווסת את המים החמים כך שישטפו טוב יותר את חלקי  •

המילוי הקרובים לצד החיצוני של המגדל , הצד הקרוב לטמפרטורת החוץ הקרה. שטיפה רציפה ומוגברת זו של מערכת 

קת המים בבריכת הפיזור על ומצמצמת את הסיכוי להצטברות קרח. ניתן לווסת את חלחמים תריסים במים ה כולל המילוי

 ידי סכרים זמניים או על ידי הגדלת קוטרי המתזים בצדדים הקרובים יותר לקצה המגדל.

העובדה שפיזור המים הפעלת המפוח בכיוון הפוך לצורך הפשרת קרח הנו יעיל יותר במגדלים בזרימה צולבת, בשל  •

החמים על פני המילוי יעיל יותר. כפועל יוצא מכך המסת הקרח טובה יותר במגדלים אלו, שכן היא מתבצעת הן באמצעות 

מים חמים והן באמצעות אוויר חם. במגדל  בזרימה נגדית, פיזור המים החמים פחות יעיל במילוי  שבצד החיצוני, עקב כך 

 על האוויר החם שמזרים המפוח דרך המילוי ללא 'עזרת' המים החמים, והיא פחות יעילה. ברובה תבססתפעולת ההמסה מ

אפשרות להצפות של בריכות המים החמים שכן המים שייזלו מהבריכות יקפאו הוא החיסרון אחד במגדלי בזרימה צולבת  •

 מהר מאד תחת תנאי קור קיצוניים. מכאן עולה החשיבות הרבה שבמניעת הצפות כאלו.

 

זרימה צולבת לנגדית אינה מעלה יתרון מובהק לסוג זה או אחר, ברור כי התצורה הכי פחות מומלצת  ןהשוואה בישבעוד 

הסיבה לכך היא שעקב הפרשי לחצים בין  מפוח דוחף.מגדל קירור המצויד בבתנאי קור קיצונים היא שיפעל למגדל קירור 

אזור אל מפתח יציאת האוויר אדים -לציה של אוויר רוויוקסריוצרת רנ ,היציאה של האוויר אל ומהמגדלפתח פתח הכניסה ו

בהכרח את  האדים, תחת תנאי קור קיצוניים, מגביר -ע והמפוח. זרימת אותו אוויר רוויהמנוכניסתו, שם  ממוקמים  פתח

 הסיכוי להיווצרות קרח על המנוע והמפוח.

 

 סיכום
 . תלויה במידה רבה בביקורת ומעקב תכופים אחר מצב המגדלמגדלי קירור תחת תנאי קור קשים עמידות 

האטת מהירות סיבובי המפוח בעזרת משני התדר, מעקף צנרת מים חמים  -אמצעי עזר למניעת הצטברות הקרח כוללים בעיקר 

וספות מבנה ישירות לבריכה על מנת לשמור על טמפרטורת מים סבירה בבריכה, מחממים למיניהם לשמירה על הציוד המכאני ות

        שונות המסייעות על צבירה ו/או ניווט החום לאיזור הקפוא.

 .בשל מבנהו ואופי פעולתו ן קל על פני מגדל בזרימה נגדיתלמגדל בזרימה צולבת יש יתרו

 


