
מקרה בוחן

המרכז הוקם 
ביוזמה  

:ובמימון של

12מס׳ 

מתכת• סקטור 

מ"בעורגוס

36,000₪: שווי המענק הממשלתי

.  י עיבוד שבבי מדויק עבור תעשיית המתכת"מ היא חברה מובילה בייצור כלים ע"בעורגוס
, מזון, רפואה, תעופה, רכב, בין לקוחות החברה ניתן למצוא מפעלים בתעשיות המכונות

.שסתומים ועוד, תבניות, אנרגיה, כימיה, נפט, ברזים

כלים לייצור גלגלי  , מגוון רחב של פתרונות מתקדמים לחריטה וכרסום של הברגות:מוצרים
,  ופאזותחירוץפתרונות מתקדמים לחריטה וכרסום של ,CNCשיניים באמצעות מכונות 
.במתכת ופלסטיקצילועוכלים ידניים המאפשרים 

.עובדים150-בחברה מועסקים כ: עובדים

תועלות צפויות

חיסכון של  

בשנה₪ 480,00

הפחתת פליטות  

ח"פדטון 503של

ביצע  המרכז להתייעלות במשאבים . התמודד עם צריכת אנרגיה גבוההורגוסמפעל 

והתאים למפעל שני יועצי אנרגיה , זיהה נקודות אפשריות להתייעלות, מיפוי במפעל

מערכות מיזוג  : שעבדו על שני מוקדים להתייעלות אנרגטית, ממאגר המומחים שלו

.ומערכות אוויר דחוס ושאר צרכני האנרגיה המפעליים; האוויר

במסגרת הפרויקט נבחנו המערכות הקיימות והוצגו חלופות לשיפור תהליכים  

כאשר לכל חלופה נבנה אומדן עלות והערכה לחיסכון  , וצמצום צריכת האנרגיה

.כאמצעי לחישוב החזר השקעה שנתי צפוי, הצפוי

ורגוסהפרויקט המשותף של חברת "
,  והמרכז להתייעלות במשאבים

בשיתוף שתי חברות מומחים בתחומי  
הניב  , EQW-וגדיר, החיסכון באנרגיה

הצעות מעניינות לשינויים ושיפורים 
חלקם יושמו . במערכות השונות

מיידית וחלקם בתהליך ביצוע אשר  
זהו  . יניב תוצאות בחודשים הקרובים

שיתוף פעולה מוצלח מאד אשר תורם  
."ותרם למשתתפים ולמדינת ישראל

מנהל פרויקטים  , קובי שרון
ורגוס, השקעות ותשתיות
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צמצום של  

ש"קוט1,200,000

מפעלית-התייעלות אנרגטית כלל| אנרגיה 

ש בשנה ממערכות המפעל "קוט7,500,000צריכת אנרגיה של •
חוסר יעילות של מערך האוויר הדחוס ודליפות ממנו•
איבודי חום•
צריכת אנרגיה מחוץ לשעות הפעילות•

בשנה₪ 275,000-בשווי של כש"קוט800,000חיסכון של • פוטנציאל תועלת

מ"הנדסה בעגדיר• יועצים 

אתגרים

איתור ותיקון דליפות אוויר דחוס•הצעות הייעול
איחוד מערך האוויר הדחוס עם חברת האחות הסמוכה על בסיס התשתית הקיימת  •
התקנת מערכות כיבוי אוטומטיות•
חימום מקדים באמצעות חום שיורי ממדחסי האוויר של מי התהליך•
כונס אוויר ביחידות הקירור•

https://www.rec.co.il/
http://rec.co.il/
mailto:info@yail.co.il
https://www.vargus.com/
http://www.gadir.co.il/


rec.co.il | info@yail.co.il | 08-9474111| המרכז להתייעלות במשאבים 2021אוגוסט | מתכת | מ "בעורגוס| 12' מס| מקרה בוחן 

תועלות כלכליות וסביבתיות

עלויות ותועלות כלכליותפתרון

17,50045,0002.6

42,500110,0002.6

40,000130,0003.3

שילוב מערכת בקרה  
למערכת קירור מים למכונות

מחליף חום לקירור מי קירור שמן 
קירור מקדים של מי –בעזרת אוויר 

הקירור בעזרת אוויר חיצוני
הוספת מקרר בעל יעילות אנרגטית 

אינוורטרמבוסס על מדחסי , גבוהה

חיסכון
(ש״ח בשנה)

השקעה
(ש״ח)

החזר השקעה
(שנים)

480,000

19,00037,5002

13,0001000

18,00045,0002.6

ברזי בקרה על מחליפי החום ומשנה  
מהירות על משאבת הסחרור לקירור  

מחליפי החום 

העלאת טמפרטורת מי הקירור  

–מערכת חימום מים למקלחות 
הוספת משאבת חום לחימום מים  

סניטריים  

45,000

32,500

45,000

אנרגיה 
(ש"קוט)

תועלות סביבתיות  

(חיסכון משאבי סביבה)

24

18

24

פליטות גזי חממה
(בשנהCO2eטון )

100,00054

55,0001000

145,00040,0000.3

39,0004,0000.1

שינוי ערך טמפרטורת מיזוג אוויר  
באולמות ייצור 

איתור ותיקון  –מערך האויר הדחוס 
דליפות ואיחוד המערך על בסיס 

תשתית קיימת
–צריכה מחוץ לשעות הפעילות 

התקנת מערכות כיבוי אוטומטיות

13,500

452,500

103,000

7

246

56

1,200,000 532,000649

23,00020,0000.9

68,000100,0001.5

–מערכות הקירור התהליכי 
הצבת כונס אוויר ביחידות הקירור  

חימום –חימום מקדים למי תהליך 
מקדים באמצעות חום שיורי ממדחסי  

האוויר

61,000

180,000

33

98

45,000

120,000

24

65

י כלל מערכות המפעל"ש ע"קוט7,500,000-צריכת אנרגיה שנתית של כ•אתגרים
מערכות ותיקות הזקוקות להחלפה או שדרוג•

שילוב מערכת בקרה למערכת קירור מים למכונות  •הצעות הייעול
הוספת מחליף חום לקירור מי קירור שמן בעזרת אוויר•
אינוורטרמבוסס על מדחסי , הוספת מקרר בעל יעילות אנרגטית גבוהה•
הוספה של ברזי בקרה על מחליפי החום ומשנה מהירות על משאבת סחרור  •

ברז הבקרה , בהתאם למידע שמתקבל מהבקר. המים לקירור מחליפי החום
משנה את גודל המעבר דרכו זורמים המים וכך מבקר את מהירות הזרם

העלאת טמפרטורת מי הקירור בשתי מעלות צלזיוס להפחתת עלויות הקירור•
הוספת משאבת חום לחימום מים סניטריים  : מערכת חימום מים למקלחות•
שינוי ערך טמפרטורה של מיזוג האוויר לאולמות ייצור  •

בשנה₪ 200,000-בערך של כ, ש"קוט600,000חיסכון של •פוטנציאל תועלת

מ"מהנדסים בעEQW• יועצים מיזוג אוויר וחימום וקירור מים| אנרגיה 
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