
 

 

= 

 

 

 

 כללי

הם שני פרמטרים  SPL (Sound Pressure Levelועוצמת לחץ אקוסטי ) SWL (Sound Power Level)עוצמת הרעש )הספק אקוסטי( 

הוא  SPLלחץ אקוסטי בעוד סביבתיים חשובים שיכולים להשפיע על בחירת והתאמת מגדל קירור לסביבה ולדרישות הלקוח. 

 . והוא ערך תאורטי לא ניתן למדידה SWLפרמטר קל יחסית למדידה ישירה בעזרת מדי רעש, 

SPL :ניתן לחישוב ע"י SPL = 10𝑙𝑜𝑔 (
𝑝2

𝑝𝑟𝑒𝑓
2 ) = 20𝑙𝑜𝑔 (

𝑝

𝑝𝑟𝑒𝑓
). 

𝑝𝑟𝑒𝑓 ;לחץ אקוסטי בנקודה – 𝑝כאשר:  = 20𝜇𝑃𝑎 – .יחוס לחץ אקוסטי 

אזור הקרוב לתריסים כאשר מקור  – למגדל ת אווירכניסאזור באופן כללי, כל מגדל קירור מתחלק לשני מוקדי רעש עיקריים: 

אזור של בית מפוח כאשר מקורות הרעש העיקריים פה הם  – מהמגדל ת אווירציאאזור י ;הרעש העיקרי בו הוא נפילת המים

 המפוח והמנוע.

 חישוב עוצמת הרעש 

שמקורו במגדלי קירור. המחנה  SWLקיימים כיום סטנדרטים רבים המגדירים את התנאים ותהליכים לקביעת עוצמת רעש 

בנקודות ומשטחים סביב המגדל. השוני  SPLמחושב בצורה עקיפה מתוך מדידת  SWLהמשותף בין כל הסטנדרטים הוא ש 

. הבדלים נוספים בין SWLעל מנת לחשב את  SPLמדוד את העיקרי בין כל הסטנדרטים הוא בנקודות ובמשטחים בהם יש ל

( וכאלה הכוללים את far-field( וחלקם על מדידות רחוקות )near-fieldהסטנדרטים: חלקם מתבססים על מדידות קרובות )

 חלקם מיועדים עבור מגדלים קטנים וחלקם עבור מגדלים גדולים. ;שניהם

מגדירים מעטפות או משטחים )שלמים או חלקיים( אשר כולאים את שני מקורות  מדידה המוגדרים בתוך הסטנדרטיםהמשטחי 

בצורה  SPL, אחד הסטנדרטים המקובלים כיום, קובע את משטחי ונקודות למדידת  DIN 45635הרעש של המגדל. לדוגמא, 

 הבאה:

 

 

 בצורתה המופשטת הינה: SPLמתוך  SWLהנוסחה לחישוב 

SWL =  𝑆𝑃𝐿𝑎𝑣𝑔 + 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 + 𝐺𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐 𝑇𝑒𝑟𝑚 

 כאשר 

עוצמת רעש 
 במגדלי קירור



 

 

𝑺𝑷𝑳𝒂𝒗𝒈 – :מיצוע של כל ערכי הלחץ אקוסטי בכל הנקודות על משטחי המדידה בצורה הבאה 

𝑆𝑃𝐿𝑎𝑣𝑔 = 10𝑙𝑜𝑔10 [
1

𝑆𝐴𝑇
∑ (𝑆𝐴𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 ∙ 10(0.1𝑆𝑃𝐿𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡))

𝑛

𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡=1

]  

𝑪𝒐𝒓𝒓𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 –  ,ערך התיקון שמטרתו לקחת בחשבון את השפעת הרעש של גורמים סביבתיים, כגון: רעש רקע, החזרי רעש

פחות מעוצמת הרעש של  10-15dBכיווניות, וספיגה אטמוספרית. בד"כ כאשר עוצמת הרעש מגורמים חיצוניים מוערכת ב 

 המקור הנמדד, ניתן להזניח אותה.

𝑮𝒆𝒐𝒎𝒆𝒕𝒓𝒊𝒄 𝑻𝒆𝒓𝒎 –  בד"כ המיספרי ב( ערך המבטא את שטחו של משטח המדידהfar field  ומלבני בnear field ומחושב )

 כך:

𝐺𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐 𝑇𝑒𝑟𝑚 = 10𝑙𝑜𝑔10(𝑆𝐴) 

 לאחר מדידת עוצמות הרעש במשטחים הנדרשים, סיכום התוצאות יתבצע בצורה הבאה:

Sound Power [dB(A)] Geo. Term [dB(A)] 𝑺𝑨 [𝒎𝟐] 𝑺𝑷𝑳𝑨𝒗𝒈 Position (surface) 

𝑆𝑊𝐿𝑆1 𝐺𝑇𝑆1 𝑆𝐴𝑆1 𝑆𝑃𝐿𝑆1 𝑆1 

𝑆𝑊𝐿𝑆2 𝐺𝑇𝑆2 𝑆𝐴𝑆2 𝑆𝑃𝐿𝑆2 𝑆2 

... 

𝑆𝑊𝐿𝑆𝑁 𝐺𝑇𝑆𝑁 𝑆𝐴𝑆𝑁 𝑆𝑃𝐿𝑆𝑁 𝑆𝑁 

𝑺𝑾𝑳𝑻𝑶𝑻 𝑮𝑻𝑻𝑶𝑻 𝑺𝑨𝑻𝑶𝑻 𝑺𝑷𝑳𝑻𝑶𝑻 𝑺𝑻𝑶𝑻 
 

 A-Weightingשכלול הרעש 

רגישות של ה(, (SPLכאשר מכשירי מדידת הרעש קולטים את ערכי הספקטרום האמתיים )לינאריים( של עוצמת לחץ אקוסטי 

ומת הערכים המדודים. מכיוון ששיקולי הרעש ברוב עהאוזן אנושית לטונים מסוימים גורמת לאותם טונים להישמע באופן שונה ל

המקרים מתקשרים ישירות לשמיעה אנושית, נהוג לתקן את ערכי הרעש בתדרים על הספקטרום בשכלול הרגישות האוזן 

ולכן בשער התדרים על הספקטרום התיקונים יהיו  1kHZ-4kHzהאנושית. באופן כללי אוזן אנושית רגישה יותר לצלילים בתדרים 

 שליליים:

dB(L) to dB(A) 

8K 4K 2K 1K 500 250 125 63 

-1.1 1 1.2 0 -3.2 -8.6 -16.1 -26.2 

 

 תכונות ופעולות אריתמטיות שימושיות של הרעש

𝑆𝑃𝐿𝑇𝑂𝑇   עוצמות רעש אקוסטי: nחיבור של  • = 10𝑙𝑜𝑔10[ ∑ 10(0.1𝑆𝑃𝐿𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡)𝑛
1 ] 

𝑆𝑃𝐿𝑝2השפעת המרחק ממקור הרעש על עוצמת הלחץ האקוסטי ניתנת לביטוי ע"י:      •
= 𝑆𝑃𝐿𝑝1

+ 20𝑙𝑜𝑔10 (
𝑟1

𝑟2
) 

 (.SPLבעוצמת לחץ אקוסטי ) 6dBמכאן ניתן להסיק כי הכפלת המרחק ממקור הרעש )הנקודתי( תביא לירידת 

 נקודה. באותה SPLבמדידת  3dBכל הכפלה של מקורות הרעש תביא לעלייה של  •

 שיטות להקטנת רעש במגדלי קירור

פעמים רבות קורה מצב ששבו רמת הרעש של המגדל הסטנדרטי חורגת מדרישות סביבתיות מצד הלקוח. מגדל כזה דורש 

התאמת פתרונות להקטנת רמות הרעש שלו. קיימות מספר דרכים להקטין את רמת הרעש במגדל קירור. מכיוון שמקורות 

גם השיטות להקטנת עוצמת רעש יתחלקו  –כניסת אוויר ויציאת אוויר  - םמתחלקים לשני אזורים עיקרייהרעש במגדל קירור 

 לשני אזורים אלה:



 

 

 מגדלמהאוויר ה יציאתאזור 

אחד ממקורות הרעש העיקריים באזור יציאת המגדל הוא המפוח.  – שימוש במפוח שקט יותר •

קיימים כיום בשוק יצרנים המייצרים מפוחים מיוחדים המיועדים לשימוש במגדלים עם דרישות 

 .HOWDENשל  SXרעש מחמירות במיוחד. דוגמה טובה למפוחים כאלה הוא מפוח מסדרת 

ן המשמעותי ביותר על הרעש הפרמטר שמשפיע באופ - הקטנת מהירות סיבוב המפוח •

שמקורו במפוח הוא מהירות קצה הכנף של המפוח. ככל שמהירות קצה כנף גבוהה יותר, רמת הרעש של המפוח 

 VFDתהיה גבוהה יותר. את מהירות קצה כנף ניתן להוריד ע"י הקטנת מהירות זוויתית של המפוח בשימוש במערכת 

לא ישירה(. בד"כ הקטנת המהירות הזוויתית תביא להגדלת המנוע או בשימוש ביחס תמסורת גדול יותר )בהנעה 

 והגיר הנדרשים לקבלת התפוקה המובטחת.

במקרים מסוימים בדרישות הלקוח יש העדפה לכיווני רעש, כלומר  – הוספת קיר רעש בהיקף של תקרת המגדל •

הרעש בכיוונים אחרים. במקרים כאלה בד"כ הלקוח דורש לשמור על רמות רעש רק בכיוון מסוים ואין דאגה לגבי רמות 

ניתן להוסיף קיר בצד המגדל שרמת הרעש היא קריטית וליצור מעין המשכיות של מעטפת המגדל. בצורה זאת חלק 

נמוכים יותר בכיוון  SPLמהרעש )שמקורו במערכות באזור יציאת המגדל( ייחסם ויוחזר מהקיר, מה שיתבטא בערכי 

 ל יציאת המגדל לא קטן אלא פשוט הרעש מנווט לכיוון אחר.הכולל ש SWLהזה. בשיטה זאת 

כאשר אין העדפה לכיוון רעש וקיים צורך להקטין את עוצמת  –משתיקי ומחסומי רעש  •

הרעש הכוללת ביציאת המגדל, משמשים במחסומי רעש שיוצרים מעין קופסה מסביב לבית 

הכוללת ביציאת  SWLה  מפוח. קופסה כזאת "בולעת" חלק מהרעש ובכך מקטינה את רמת

המגדל. יחד עם זאת, קופסה כזאת תיצור גם התנגדות נוספת ביציאה מהמגדלת )עלייה 

 בלחץ סטטי( המחייבת התאמה של המערכת המכאנית.

 מגדללאוויר ה כניסתאזור 

חי פתרון זה דומה במהותו להוספת קיר רעש בתקרת המגדל והוא מוגבל לסגירת פת – סגירת פתח כניסת אוויר •

כניסת אוויר רק בצדי המגדל הרגישים לרעש. במקרים מסוימים יהיה צורך להגביה את פתחי כניסת האוויר שנשארו 

 פתוחים על מנת לשמור על ספיקת אוויר הדרושה לפעולת המגדל.

ק אומנם בד"כ מתייחסים למעטפת )קירות( המגדל כאל תווך מבודד רעש, בפועל זה לא מדוי – עיבוי מעטפת המגדל •

ועקב העובי הדק של הקירות חלק מהרעש מצליח לעבור את הקירות. ניתן להגדיל את יכולת הבידוד של מעטפת 

 המגדל ע"י עיבוי קירות המעטפת.

התקנת התריסים בפתחי כניסת האוויר מקטינה את רמת הרעש באזור כניסת אוויר. למשל ידוע כי תריסים  – תריסים •

 הנמדדת ליד כניסת האוויר.  SPLברמת  3dBמורידים כ  Brentwood של  CL-100מדגם 

מקור הרעש העיקרי באזור כניסת האוויר הוא רעש נפילת המים. בכדי  – משתיקי מים •

ש זה יש צורך לרכך את נפילת המים. קיימות מספר שיטות לרכך את להקטין מקור רע

הוספת  ;נפילת המים, כאשר הנפוצות שבהן: הוספת רשת עם גוף צף על פני המים

שילוב של שניהם. בשיטות אלה ניתן להגיע לירידה  ;משטחים בשיפוע קצת מעל פני המים

 .7dB(A)-של עד כ 

אלה דומים במהותם לאלה שהוצגו בפתרונות ביציאת אוויר מהמגדל. במקרה פתרונות  –ומשתיקי רעש  קיר אקוסטי •

שיש העדפה כיוונית לרעש ניתן להוסיף קיר אקוסטי במרחק מסוים מאזור כניסת האוויר אשר יקטין את הרעש 

הכוללת באזור הכניסה, מוסיפים משתיקי רעש  SWLהמורגש מאחורי הקיר. כאשר המטרה היא להקטין את רמת ה 

 כל כניסות האוויר.ב

 סיכום

הוא נושא סביבתי חשוב והתאמת מגדל קירור לדרישות האקוסטיות של הלקוח היא תהליך מורכב. שני עוצמת רעש 

במיקום מסוים היא פעולה די פשוטה, חישוב ה  SPL. בזמן שמדידת SWLו  SPLהפרמטרים החשובים המאפיינים את הרעש הם 

SWL  מתוךSPL ה מסטנדרט לסטנדרט. ישנן שלל שיטות וכלים הוא תהליך מורכב, רגיש להרבה גורמים חיצוניים, ומשתנ

 להפחית את עוצמת הרעש הנפלט ממגדלי קירור אך נדרש ידע וניסיון בכדי להתאים את הפתרון לסיטואציה.

 


