
מקרה בוחן

המרכז הוקם 
ביוזמה  

:ובמימון של

11מס׳ 

מתכת•  סקטור 

מ"אגמו בע

52,500₪: שווי המענק הממשלתי

גוון רחב של  המספקת מ, אגמו היא חברה מובילה בפיתוח וייצור אביזרי נירוסטה איכותיים
לקוחות החברה כוללים מפעלים מתעשיות  . פתרונות בתחום אביזרי נירוסטה ומוצרי זרימה

.ועוד, כימיה, מזון ומשקאות, פרמצבטיקה, הסמיקונדוקטור

.חלד-ומערכות מפלדת אלמיכלים, סעפות, מפעילים, ברזים: מוצרים
.עובדים170-בחברה כ: עובדים

תועלות צפויות

חיסכון של  

בשנה₪ 600,000

הפחתת פליטות

ח"פדטון 640של

צמצום צריכה של

ק מים בשנה"מ26,000

זיהה נקודות בהן המפעל יכול  , ביצע מיפוי מעמיק במפעלהמרכז להתייעלות במשאבים 

ובהתאם למסקנות המיפוי הותאמו למפעל יועצים לתחומי  , להתייעל כלכלית וסביבתית

מנהל תיקים מטעם המרכז  . ההתייעלות השונים ממאגר היועצים המקצועיים של המרכז

.את פעילות היועציםותכללליווה , ניהל את הפרויקט

:התמקד בשני נושאים עיקריים, שהובל על ידי הנהלת המפעל, הפרויקט

;אוויר דחוס ומערכות הייצור, כולל מערכת מיזוג האוויר, התייעלות אנרגטית רוחבית•

.התייעלות במערך מחזור המים במפעל וצמצום הבוצה•

הפרויקט המשותף של חברת אגמו "
,  והמרכז להתייעלות במשאבים

בשיתוף שלוש חברות מומחים 
,  גדיר: בתחומי חיסכון במים ואנרגיה

EQWהניב הצעות מעניינות  , וצלול
לשינויים ושיפורים במערכות 

חלקם יושמו מיידית וחלקם  . השונות
בתהליך ביצוע אשר יניב תוצאות  

זהו שיתוף . בחודשים הקרובים
אשר תורם , פעולה מוצלח מאוד

"ותרם למשתתפים ולמדינת ישראל

מנהל פרויקטים  , קובי שרון
אגמו, השקעות ותשתיות

rec.co.il | info@yail.co.il | 08-9474111| המרכז להתייעלות במשאבים 

אתגרים

.בשנה₪ 206,000חיסכון של •פוטנציאל תועלת
.ק מים בשנה"מ26,000צמצום צריכה של •
.טון פסולת נוזלית בשנה100הפחתה של •
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מ"צלול מים צלולים בע• יועצים התייעלות מערך המים| סביבה 

הפחתת צריכה של  

ש"קוט1,300,000

ואת העלויות  , המפעל היה מעוניין להתייעל ולצמצם את צריכת המים והפקת הבוצה
.הכרוכות בהם

התקנת מדי מים ואיסוף נתונים ולקיחת  , זרמיםאיפיון, הפרויקט כלל מיפוי צרכני מים במפעלהצעות הייעול
.דגימות לבדיקות מעבדה

מיידיפתרון אשר הביא לחיסכון , כבר במהלך הפרויקט הוחלף ברז הסחרור בעלות זניחה•
.ק מים"מ5,000ק מים ולחיסכון שנתי של "מ20של 

. לטיהור מים( Deionization| דיוניזציה)DIהומלץ לחברה להתקין מערכת •
במערכת זו המים יסוחררו במעגל סגור ותתאפשר השבת מים רבים אשר כיום נשפכים  

.מצריכת המים המפעלית60%-כתוצאה ניתן יהיה להפחית כ. לביוב
ותצמצם את כמות  , התקנת מערכת אידוי תסייע למפעל להתייעל בטיפול בפסולת נוזלית•

.טון בשנה100-כימי בכ-פיזיקופינוי פסולת זו לטיפול 

https://www.rec.co.il/
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ש בשנה על ידי מערכות מיזוג האוויר "קוט1,500,000צריכת אנרגיה של •אתגרים
ומערכות חימום וקירור המים 

שהוא פחות ידידותי לסביבה , 22Rמקרר מים שפעולתו מתבסס על גז •
2030ועל פי חוק צפוי לצאת משימוש בשנת 

מערכות מיזוג אוויר ישנות ולא יעילות פועלות לצד מערכות חדשות•
גם במצבים בהם מזג האוויר לא מחייב  , שימוש מתמשך במיזוג אוויר•

.בהעדר מערכת לכניסת אוויר צח, זאת

22Rהחלפת מקרר מים בקו נוזלים למערכת יעילה יותר שלא עושה שימוש בגז •הצעות הייעול
הוספת מערכת אינדוקציה והוספת מפוח פיצוי למערכת  , החלפת מזגנים ישנים•

היניקה
שינוי ערך הטמפרטורה של מיזוג האוויר באולמות ייצור•
מערכת הכוללת בקר  : למיזוג אוויר באולמות הייצוראקונומיזורשילוב מערכת •

לצורך התייעלות  , שמאפשר כניסת אוויר צח לצורך אוורור בהתאם למזג האוויר
אנרגטית

בשנה₪ 240,000-ש השווים לכ"קוט610,000חיסכון של •פוטנציאל תועלת
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מ"מהנדסים בעEQW• יועצים מיזוג אוויר וחימום וקירור מים| אנרגיה 

מפעלית-התייעלות אנרגטית כלל| אנרגיה 

לא כולל מיזוג  )צריכת אנרגיה שנתית גבוהה של מערכות המפעל •
ש"קוט3,300,000של ג"בסד( האוויר

חוסר יעילות ודליפות ממערך האוויר הדחוס•
צריכת אנרגיה מחוץ לשעות הפעילות•
איבודי חום•

איתור ותיקון דליפות אוויר דחוס•
"מוביל"הכנסת בקר שיבטיח שימוש במדחס היעיל כמדחס •
איחוד מערך האוויר הדחוס עם חברת האחות הסמוכה על בסיס התשתית הקיימת•
התקנת מערכות כיבוי אוטומטיות•
החלפת יחידת קירור לא יעילה•

בשנה₪ 150,000-בערך של כ, ש"קוט390,000חיסכון של •

אתגרים

הצעות הייעול

פוטנציאל תועלת

תועלות כלכליות וסביבתיות

עלויות ותועלות כלכליותפתרון

206,00047,0000.23

270,000100,0002.7

22,50050,0002.2

מעבר למערך 
אוסמוזה הפוכה

:  התקנת מאייד
צמצום פסולת נוזלית

החלפת מקרר מים 
בקו הייצור

חיסכון
(ש״ח בשנה)

השקעה
(ש״ח)

החזר השקעה
(שנים)

חיסכון במים
(ק"מ)

15,750

100

700,000

116,000265,0002.3

95,0001000

66,250207,5003.1

החלפת מזגנים ישנים 
והוספת מפוח למערכת 

היניקה
שינוי ערך טמפרטורה מיזוג 

אוויר אולמות ייצור 
:  למיזוג אוויראקונומיזור

בקר להכנסת אוויר צח  
בהתאם למזג האוויר

232,500

190,000

132,500

צמצום פסולת 
בוצה  –נוזלית 

(טון)

אנרגיה 
(ש"קוט)

תועלות סביבתיות  
(חיסכון משאבי סביבה)

126

103

72

פליטות גזי חממה
(בשנהCO2eטון )

55,00030

109,00033,0000.3

2,3004,0000.2

18,95083,0004.4

–מערך האויר הדחוס 
הכנסת  , איתור ותיקון דליפות

בקר ואיחוד המערך על בסיס  
תשתית קיימת

התקנת מערכות  
כיבוי אוטומטיות

החלפת יחידת קירור  
לא יעילה

293,000

61,000

36,100

159

33

20

1,000,100 100 15,750 742,600543

מ"הנדסה בעגדיר• יועצים 
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