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ימאתון בע"מ

שווי המענק הממשלתי: 42,000 ₪ 

ימאתון החל דרכו בשנת 1986 כמחלקה במפעל ימ"א לייצור קרטון 
גלי. בהמשך התפתח כישות נפרדת המתמחה בייצור קרטון כוורת 

על כל גווניו. המפעל מציע פתרונות אריזה, מיגון מוצרים ובנייה 
במוצרים ירוקים, ניתנים למחזור וידידותיים לסביבה.

מוצרים: מגוון רחב של מוצרים המבוססים על קרטון כוורת, קרטון 
גלי וספוגים ובכללם: משטחים, מארזים, לוחות, קופסאות ועוד 

עובדים קבועים: 85; מהם עובדי ייצור: 60.

אנרגיה

הנוזלים והדבקים בקרטון נדרשים לעבור ייבוש כחלק מתהליך הייצור במפעל. מערכת הייבוש, אתגרים
שהתבססה על מכולה עם חימום ואוורור לסחרור האוויר, לא תאמה את הצורך בזמני ייבוש קבועים 

בסטנדרט אחיד וגרמה לאתגרים תפעוליים:

מכולת הייבוש לא עמדה בקצב הייצור הנדרש ויצרה צוואר בקבוק, כאשר לפניה נערם מלאי רב • 
שחיכה לייבוש.

שינויים במזג האויר השפיעו על יעילות המערכת וקצב התפוקה.• 

שונות בזמני הייבוש לא אפשרו תכנון מדויק של זמני ייצור ואספקה.• 

ייבוש לא אחיד של הקרטונים הוביל לפחתים בתחנה הבאה. לחילופין, לצורך הימנעות מפחתים, • 
הקרטונים הושארו במכולה לזמן רב, עד לייבוש מלא של כל הפרטים.

"העבודה מול המרכז להתייעלות במשאבים 
וחברת הייעוץ צלול הותירה רושם חיובי. 

הנהלת המפעל הייתה עדה לרצון כן ואמיתי 
לחקור ולהגיע לשורש הבעיות. דרך מתן 

פתרונות ריאליים וישימים, תוך ליווי תכוף, 
עדכון, תיאום ודיווח ברמה גבוהה וברורה. 

ביצוע הבדיקות בשטח יחד עם עובדי המפעל 
ורתימתם לביצוע השינוי הדרוש הביאו 

להצלחה הדרושה. יועצי האנרגיה, חברת 
EQW, הציעו פתרון לסוגיה אשר יצרה צוואר 

בקבוק במפעל והשפיעה על הפריון" 

דרור נוש, סמנכ"ל תפעול, ימאתון
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המרכז להתייעלות במשאבים ביצע מיפוי מעמיק במפעל וזיהה נקודות בהן המפעל יכול 
להתייעל כלכלית וסביבתית. בהתאם למסקנות המיפוי, המרכז התאים למפעל יועץ אנרגיה 

ויועץ שפכים ממאגר היועצים המקצועיים שלו. מנהל מטעם המרכז ניהל את הפרויקט, 
ליווה ותכלל את פעילות היועצים.

הפחתה של 5.5 טון 
פסולת מסוכנת בשנה

חיסכון של 

230,000 ₪ בשנה
שיפור של 33% 

ביחידות תפוקה ליום

יועצים • EQW מהנדסים בע"מ

תועלות צפויות

המרכז הוקם 
ביוזמה 

ובמימון של:

http://rec.co.il
http://rec.co.il
mailto:mailto:info%40yail.co.il?subject=
http://www.yamaton.co.il/
https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_environmental_protection
https://www.gov.il/he/Departments/Topics/industry_and_environment


שפכים

מניעה במקור על ידי איסוף דבקים.• 

הקטנת בורות וטיפול מהיר בשפכים ללא המתנה.• 

נהלי ניקיון ותחזוקה סטנדרטיים למניעת מעבר דבקים לשפכים.• 

התאמת כמות הקואגולנטים )כימיקלים הלוכדים חלקיקים מרחפים שגורמים למים להיות עכורים, • 
גורמים לשקיעתם ומאפשרים את צלילות המים( לצורך הצריכה האמיתי.

בשפכים של המפעל נמדדו חריגות של ריכוזי מזהמים באופן תדיר. במסגרת ביצוע אפיון והפרדת זרמים אתגרים
במפעל בוצעו תצפיות וניתוח נתונים, מהם הוסק כי החריגות נבעו מהתפרקות ביולוגית של דבקים בטרם 

הגעתם למתקן טיפול בשפכים, כתוצאה משתי סיבות מרכזיות:

השפכים עמדו מספר ימים בבור בו מתבצע תהליך ההתפרקות הביולוגית של הנוזלים. • 

בהעדר נהלים וסטנדרטים, תהליך שטיפת המכונות לא התבצע על פי פרמטרים קבועים אלא בהתאם • 
לניסיון העובד.

הצעת הייעול

התייעלות בחומר גלם: הפחתה של 0.5 טון בשנה של קואוגולנטים, סודה ופולימרים, בעקבות איסוף • פוטנציאל תועלת
דבקים בתהליכי מניעה במקור ובתהליכי התחזוקה והשטיפות, והפנייתם למחזור הדבק בתוך המפעל. 

צמצום צריכת הקואגולנט יביא לחסכון של 10,000 ₪ בשנה.

מניעת חריגות בשפכים: הקטנת העומס במתקן הטיפול במפעל בין 60%-50% על ידי מניעה במקור.• 
)Chemical Oxygen Demand, מדד לריכוז חומרים אורגניים הניתנים לחמצון(, •  COD הפסקת חריגות של

)Total Suspended Solids – מוצקים מרחפים, מדד לעכירות( וכלורידים לרמת התקן במט"ש. TSS

חיסכון בפינוי בוצה לרמת חובב: כ-5.5 טון השווים ל-20,000 ₪ בשנה.• 
הגדלת כושר ייצור:הגדלת כושר יצור ללא צורך לרכוש פתרון קצה ב200,000 ש"ח, בזכות ההסטה • 

מפתרון קצה להפחתה במקור.
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יועצים • צלול בע"מ

תועלות כלכליות וסביבתיות
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פתרון

התאמת צריכות הקואגולנט

ביטול בור שפכים

תועלת צפויה 
מהפתרון

עלויות ותועלות 
כלכליות

 תועלות סביבתיות 
)חיסכון משאבי סביבה(

תועלת צפויה 
מהפתרון

החזר השקעה  
)שנים(

חסכון 
)ש"ח(

חומ"ג  
)טון(

השקעה 
)ש"ח(

הפחתת 
מיידיקואגולנטים

הגדלת כושר ייצור

יחידת טיפול אוויר - השקעה של 200,00 ₪ תביא לעלייה בתפוקה של 33% באופן מידי, וב-150% מהתפוקה בטווח הבינוני 

צמצום בוצה 

סה״כ

מיידי

מיידי

10,0000.5

 200,000 
)בשנה הראשונה(

20,000

230,0000.5

5.5

5.5

פסולת 
)טון(

התקנת מערכת לטיפול באוויר בדגש על ניצול אנרגטי 
אופטימלי ושימוש באוויר צח, המאפשר יעילות 

אנרגטית בהתאם למזג האוויר )טמפרטורה ולחות(: 

הזרמת אוויר חם ויבש בטמפרטורה מבוקרת • 
תאפשר את ייבוש הקרטונים.

אוויר רווי מים יוצא מהמכולה ויקורר להוצאת המים.• 

אוויר יבש וחם )בעל פוטנציאל ספיחה גבוה( יוכנס • 
חזרה למכולה.

הצעת הייעול

חיסכון בזמן: צמצום ה-Process Lead Time )זמן תהליך הייבוש( ב-60%.• פוטנציאל תועלת
 מדד שיפור תפעולי: עלייה של 33% בכמות תפוקת היחידות ביממה. • 

)לאחר הגדלת קיבולת הייצור בקו, ניתן יהיה להגיע לשיפור של כ-300% מהמצב הקודם(. 
שיפור איכות התכנון ועמידה במועדי אספקה. • 
ביטול הצטברות קרטונים בתהליך לפני מכולת הייבוש.• 
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