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 כללי

תפקידו של מגדל הקירור הוא סילוק חום עודף ממי תהליך המשמשים לקירור מערכות שונות. סילוק החום מהמים מתבצע על 

ידי סחרור המים במגדל הקירור אל מול זרם אוויר נגדי. המים המקוררים ממשיכים אל הצרכנים השונים, האחראים על העברת 

 החום בין המערכות הפועלות לבין מי המגדל. 

על מנת לצמצם את הסיכונים לתקלות מכאניות של הרכיבים השונים במערך הקירור ולאפשר עבודה יעילה לאורך זמן יש לדאוג 

לאיכות המים ונקיונם.  הטיפול במים יתבצע ע"י מערכת טיפול במים )הזרקת כימיקלים או כל פיתרון אחר( ועל ידי מסננים 

 מי הקירור.( מTSSמכניים שתפקידים להרחיק מרחפים )

 ישנם מס' מקורות אפשריים לזיהום של מי הקירור 

 מי תוספת באיכות נמוכה כגון מי שפכים מטופלים או מי נהר. •

 מזהמים שמקורם באוויר הנכנס אל המגדל )אבק, חרקים, גזי פליטה תעשייתיים ( •

 מזהמים שמקורים ב"פריצה" של התהליך אל מי הקירור •

 הקירור כגון מלחים, זיהומים אורגניים וקורוזויה.מזהמים שמקורם במי  •

 

 מעבר להגנה על רכיבי המערכת,  הסינון המכני מוזיל את עלויות התפעול של המגדל ע"י 

התכשירים למניעת קורזיה ואבנית  "נצמדים" למרחפים הנמצאים במי הקירור במקום לציוד, סילוק  -חיסכון בכימיקלים •

 המרחפים מוריד את רמת הכימיקלים הדרושה.

המרחפים שנמצאים במי הקירור מהווים "גרעיני התעבות" להיווצרות אבנית וזיהומים ביולוגים אשר  -חיסכון בעבודה •

 ו באיזורים בהם זרימת המים איטית )מחליפי חום( ונדרש לסלקם בצורה ידנית.בהמשך שוקעים בבריכת המגדל א

 סתימה וציפוי של משטחי החלפת החום )מחליפי חום, מילוי המגדל( פוגעים ביעלות מערך הקירור.  -חיסכון באנרגיה •

ה בטרם עת של הציוד מניעת שקיעה והידבקות של חומר אורגני ואבנית אל רכיבי המערכת תמנע החלפ -חיסכון בחלפים •

 עקב סתימה.

  .מאפשר עבודה במספר מחזורים גדול יותר -חיסכון במי תוספת •

 

 תהליכי סינון אפשריים במגדל קירור 

 30-50במקרים בהם יש חשש לכמות מרחפים גדולה במי התוספת מומלץ להתקין מסנן בדרגת סינון של  -סינון מי התוספת •

 מיקרון על מנת למנוע זיהום של מי הקירור. התקנה של סינון על מי התוספת לא מייתרת התקנה של סינון על מי הקירור.

ירור קטנות המשרתות רכיבים בעלי רגישות גבוהה סינון של כל מי הקירור, לרוב במערכת ק -(full streamסינון מלא ) •

 יקר -נותן הגנה מלאה לרכיבי המערכת בתרחישי קיצון  שונים, חיסרון   -לאיכות המים. יתרון 

 - 5%שיטת הסינון הנפוצה בעולם מגדלי הקירור. נסחרר  -(side streamסינון זרם צד ) •

נסחרר את כל כמות מי מספיקת הסחרור של המגדל מתוך הבנה שסטטיסטית  10%

הקירור תוך מספר שעות נתון ומצומצם. ההנחה היא  שקצב סילוק המרחפים מהמיים יהיה 

גבוה יותר מקצב תוספת המזהמים אל המים וכך נוודא איכות מים ברמה המתאימה. יתרון 

 לא –מאפשר גמישות מקסימלית, לא "עוצר" תהליך במקרה של תקלה בסינון, חיסרון  –

  תרון בתרחישי קיצון כגון סופת חול או פריצה חמורה ללמי הקירור.נותן פי

מערכות סינון מים 
 במגדלי קירור



 

 

 

 מזהמים במי מגדל הקירור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טכנולוגיות סינון מקובלות למגדלי קירור

 

 המזהםסוג  (במיקרוניםגודל )

 חול ים 100-1000

 אבק דק 10-100

30-10  נבגי עובש 

120-30  שערות 

60-30  אבק פחם 

 נמטודות 150

 אצות חוטיות 50<

10-1  חרסית 

 הערות
טכנולוגיית 

 שטיפה
 שיטת סינון המים

דירוג 
 מחיר

Foot 
print 

רמת סינון 
 }מיקרון{

סוג 
 המסנן

מתאים לחלקיקים בעלי משקל סגולי • 

 1.6מעל 

 לא מתאים לחומר אורגני• 

 אחזקה פשוטה• 

וניקוז מיכל 

האגירה אחת 

 לזמן קצוב

המים זורמים בצורה 

סיבובית כאשר החלקיקים 

הכבדים נזרקים אל דפנות 

המסנן ונאספים במיכל 

 אגירה תחתון.

 הידרוציקלון 70 - 1500 נמוך נמוך

לרוב עשוי מחומר פלסטי, יתרון גדול • 

 במי ים

 בעל עומק סינון• 

 מתאים במיוחד לחומר אורגני• 

בעזרת זרימה 

הפוכה ושחרור 

הלחיצה של 

אלמנט הסינון 

 )דסקיות(

המים עוברים דרך 

דיסקיות מחורצות 

הלחוצות יחדיו ע"י קפיץ 

והמזהמים נאספים על 

הדופן החיצונית ובין 

 הדיסקיות

 דסקיות 20 - 800 בינוני נמוך

 מותאם לתעשייה הכבדה• 

 לחץ שטיפה מינמלי• 

מינרלי )חול מותאים במיוחד לחומר • 

 אבק(

בעזרת מנגנון 

סורק  בעל פיות 

יניקה או מברשת 

המנקה את 

 הרשת

המים עוברים דרך גליל 

סינון עשוי חוט ארוג 

)רשת(  או משטח מחורר. 

המזהמים נאספים על פני 

 החלק הפנימי של הגליל.

 רשת 10 -  500 נמוך בינוני

 טכנולוגיה וותיקה •

 איכות סינון גובה •

 מי שטיפה גבוההכמות  •

 סוגים רבים של מצע סינון •

 מושפע ממהירות הסינון •

 עלול להיות מצע לזיהומים •

חוסר אחידות בסינון וחשש  •

 לפריצות.

 כמות מי שטיפה גבוהה •

בעזרת היפוך 

כיוון הזרימה על 

המצע ושחרור 

של החול. 

לעיתים יש 

שימוש במשאבות 

 עזר ומפוח אויר

המים עוברים דרך מצע 

סינון הבנוי מס' שכבות. ה

החלקיקים נעצרים במצע 

הסינון בצורה מכנית וע"י 

 כוחות משיכה חשמליים.

 10 - 100 גבוה גבוה
מסנן מדיה 

 )חול(

 הגדלה של פלוקים ביולוגים



 

 

 


