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 כללי

ניתן לקטלג מגדלי קירור באופנים שונים. אחת האבחנות הבסיסיות בין מגדלי הקירור מתייחסת לכיוון זרימת האויר דרך המילוי 

בצורה מאונכת לזרימת המים מכונה המגדל "מגדל בזרימה נגדית". כאשר שבתוך מגדל הקירור.  כאשר זרימת האויר מתבצעת 

 זרימת האויר דרך המילוי מתבצעת בניצב לזרימת המים מכונה המגדל "מגדל בזרימה צולבת".

 השרטוט שלהלן מדגים את ההבדל בין שני סוגי מגדלי הקירור:

 

 

 כיוון זרימת האויר ומבנה המגדל
 כיוון זרימת האויר במילוי משפיע על מבנה המגדל: 

במגדלי קירור בזרימה צולבת מגיעים המים בזרימה חופשית לתוך שוקת פיזור הממוקמת בחלק העליון של המגדל. בתחתית 

בי השוקת, חורים שבהם מותקנים מתזים מתאימים הדואגים לפיזור המים על גבי המילוי הממוקם מתחתם. המים זורמים על ג

המילוי ומתקררים על ידי אויר סביבה המאולץ על ידי המפוח להכנס למגדל עצמו. האויר, כאמור, זורם אופקית, בניצב למים 

 המים   של הקירור מידת את קובעים וגובהו המתקררים. סוג המילוי, עומקו

בראשו(. המגדל יכול להתבסס על שוקת אחת המפוח במגדלים מסוג זה יכול להיות דוחף )ממוקם בצד המגדל( או יונק )ממוקם 

 )כשאז מכונה המגדל "חד צדדי"( או שתי שקתות שביניהן מפוח יונק )ואז מכונה המגדל "דו צדדי"(. ראה תמונות להלן:

 0.2במגדלי קירור בזרימה נגדית, המים נכנסים למגדל הקירור בעזרת צנרת סגורה הנמצאת בלחץ )בדרך כלל לא פחות מ  

הכניסה למגדל הינה באמצעות צינור חלוקה ראשיהמתפצל לצינורות משנה בקוטר קטן יותר. ובכל צינור משנה שכזה אטמ'( 

 מותקנים מתזים אשר הופכים את זרם המים לטיפות.  

במגדל בזרימה נכנס האויר למגדל הקירור באמצעות פתחי כניסת אויר יעודיים הממוקמים במפלס נמוך מהמילוי. האויר נכנס 

לחלל תחתון מתחת למילוי ואז משנה כיוון ונכנס למילוי אנכית, כלפי מעלה, כשהוא זורם בניגוד לכיוון הזרימה של מים הנופלים 

 )ולא בניצב להם(.

( מתחת למילוי )בהמשך לתריסי כניסת האויר(וכן חלל Plenumפתחי כניסת האויר במגדל בזרימה נגדית מחייבים יצירת חלל )

 וי )בין התקרה לשכבת עוצרי הטיפות(. עליון מעל המיל
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 על ההבדל שבין זרימה נגדית וזרימה צולבת
 שני ההבדלים הנ"ל )מערכת פיזור שונה ווקיום חלל תחתון וחלל עליון( גוזרים הבדלים בתכונות של שני סוגי המגדלים:

יהיו על פי רוב גבוהים יותר ובעלי חתך שטח בשל מיקום הפלנום במגדלי קירור בזרימה נגדית, מגדלים אלו  -ניצולת קרקע  •

 (.  1בהכרח, למגדלים גדולים המוקמים באתר ףקטן יותר ממגדל קירור בזרימה צולבת כדי להשיג את אותה התפוקה )לא תק

מאותה סיבה, ניתן לתכנן מגדלי קירור בזרימה צולבת כך שיהיו נמוכים יותר ממגדל דומה בזרימה נגדית.   -גובה המגדל  •

קונפיגורציה זו יכולה להתאים למגדלי קירור הממוקמים על ראש בניין כאשר חתך הגובה משמעותי מבחינה ארכיטקטונית או 

 במקרה של תקרה נמוכה )לדוגמה בחניוני רכב(.

 מבנה מגדל הקירור בזרימה צולבת הינו נוח יותר לתחזוקה מאשר מגדל בזרימה נגדית משני טעמים:  –נוחות תפעולית  •

שה למערכת הפיזור. במגדל קירור מזרימה צולבת ניתן לגשת בכל רגע נתון למתזים )המצויים כאמור בשוקת הפיזור(, גי •

לבדוק אותם, לנקות ולהחליף במידת הצורך בעוד במגדל קירור מזרימה נגדית יש להכנס לתוך המגדל )לא ניתן לביצוע 

 ה.כשהמגדל פועל( כאשר בדרך כלל הגישה למתזים אינה נוח

גישה לחלל המגדל. במגדל קירור בזרימה צולבת, המצוייד במפוח יונק )בראש המגדל(, שהיא הקונפיגורציה המקובלת,  •

ניתן להיכנס לחלל האמצעי, הממוקם מתחת למפוח, בעוד המגדל פועל. בצורה זו ניתן לבחון ולבדוק את מערכת עוצרי 

 התחתון בעוד במגדל בזרימה נגדית לא ניתן להכנס למגדל בעודו עובד.הטיפות ולהתבונן במערכת המכאנית גם מצידה 
 

צורת הפיזור הגרוויטציונית במגדל מזרימה צולבת מאפשרת גמישות תפעולית גדולה יותר ושינוי בספיקת   -ספיקת מים  •

לבת בעשרות אחוזים הסחרור מאשר בזרימה נגדית. באופן כללי ניתן להגדיל/להקטין את הספיקה במגדל קירור בזרימה צו

באופן פשוט יחסי על ידי החלפת התותבים המותקנים בתוך המתזים הגרוויטציוניים בתותבים בעלי מעבר מים גדול יותר. 

 במגדל בזרימה נגדית, הגמישות נמוכה יותר שכן הגישה למתזים )ולתותבים( קשה יותר.

יש לדאוג בזמן ההפעלה הראשונית לאזן את חלוקת המים בין במגדל בזרימה צולבת, בו מותקנות מספר שקתות,  -פיזור מים  •

השקתות כך שכל שוקת תקבל גובה מים דומה לשאר השקתות. א האיזון בין השקתות מבצעים בעזרת שינוי מצב המגופים 

 המותקנים בכניסה לכל שוקת ושוקת.

ה צולב אמור להיות נמוך מעט מזה הנדרש בעקרון, עומד המים הנדרש ממשאבה המספקת מים למגדל קירור בזרימ -לחץ מים  •

מ'( עבור מערכת הפיזור. לחץ נוסף זה מגדיל מעט  3למגדל קירור בזרימה נגדית שכן באחרון על המשאבה ליצור די לחץ )כ 

 את צריכת החשמל של משאבה במגדל קירור מזרימה נגדית.

(. בלימת anti light louversסת אויר לבלימת אור השמש )מגדל קירור בזרימה נגדית מצוייד לרוב בתריסי כני  -חשיפה לאור  •

האור מפחיתה משמעותית את גידול האצות בחלל המגדל כתוצאה מאור השמש ובהתאמה, לקיטון בכמות הכימיכלים הנדרשים 

ותו יש לטיפול בבעיה זו. במגדל בזרימה צולבת )המצויד במפוח יונק, כמקובל(, החלל שמתחת למפוח חשוף לשמש וכדי לכס

 לדאוג לפתרון ייחודי )כיסוי חלק הבריכה החשוף במשטח אטום לדוגמא(.

מעלות צלזיוס(  0מקובל לטעון כי מגדל קירור בזרימה צולבת מתאים יותר לאקלים קר )טמפרטורות הנמוכות מ   -אקלים קר  •

זים )בדרך כלל אלו הקרובים שכן הוא מאפשר הקטנה של כמות המים על פני שטח המילוי באמצעות חסימה של חלק מהמת

למפוח(. בצורה זו, הגדלת העומס ההידראולי על פני יתר המילוי מתבצעת באופן שווה, מקטינה את הסיכון שהמים יקפאו 

 ומאפשרת חיזוי מדוייק יותר של ביצועי המגדל בתנאים אלו.  

חתית המילוי, דרך החלל של כניסת האויר עד במגדלי קירור בזרימה נגדית נוצר רעש כתוצאה מנפילת טיפות המים מת -רעש  •

שהם מגיעים ופוגעים בבריכת המים הקרים. ניתן להשתיק רעש זה במספר אמצעים )כגון התקנת משתיקים בכניסת האויר 

למגדל הקירור( אולם הבעיה מצומצת משמעותית מלכתחילה במגדלי קירור בזרימה צולבת בהם  הקצה התחתון של המילוי 

 לפני המים בבריכה.צמוד כמעט 

 

 סיכום
מגדלי קירור בזרימה נגדית דורשים על פי רוב שטח בסיס קטן יותר והם מאפשרים ניצול טוב יותר של השטח הנתון ולכן 

 קונפיגורציה זו היא המקובלת בשוק מיזוג האויר )כאשר שטח הגג הוא משאב יקר( ובכל מקרה בו שטחים הינם משאב בחוסר.

בזרימה צולבת נחשבים נוחים יותר לתפעול ומתאימים במקרים בהם נדרש מגדל בעל צללית נמוכה ורמת רעש מגדלי קירור 

 נמוכה. הבחירה בין שתי הקונפיגורציות תלוייה בתנאי השטח הנתון ותלויה בדרישות המיוחדות של כל פרוייקט ופרוייקט.

                                                           
 מגדלים גדולים, המוקמים באתר, ניתן לתכנן כך שבשטח נתון מגדל קירור בזרימה צולבת יהיה גבוה ממגדל בזרימה נגדית   1


