
מקרה בוחן

המרכז הוקם 
ביוזמה  

:ובמימון של

32מס׳ 

פלסטיק• סקטור 

מ"מוצרים פלסטיים בעפלסגד

115,500₪: שווי המענק הממשלתי

אחסון ושינוע לשימוש  , פלסגד מפתחת ומייצרת פתרונות אריזה

ולה שני אתרי ייצור  1982החברה הוקמה בשנת . רב פעמי

.  ב"בישראל ואתר ייצור נוסף בארה

פתרונות פלסגד נותנים מענה למגוון ענפי משק ותעשייה החל 

מענפי החקלאות והמזון דרך חברות פארמה וטקסטיל וכלה  

.DIY-במחסנים לוגיסטיים ושוק ה

.90: עובדים קבועים

תועלות צפויות

חיסכון של  

בשנה₪ 544,321

הפחתת פליטות של  

טון גזי חממה בשנה56

הוספת יכולת ייצור של עוד כ

יחידות מוצר50,000

.  פלסגד מייצרת פתרונות אריזה רב פעמיים מפלסטיק עם כמות מכונות הזרקה גדולה
גבוה  setupופחת , החברה מתמודדת עם צריכת אנרגיה משמעותית בעלות גבוהה

.הגורמים לפגיעה בכושר היצור ואיבוד חומרי גלם

זיהה נקודות בהן ניתן להתייעל כלכלית  , ביצע מיפוי מעמיקהמרכז להתייעלות במשאבים 
ובהתאם למסקנות המיפוי איתר והתאים יועץ אנרגיה ויועץ בתחום התפעול  , וסביבתית

.  ממאגר היועצים המקצועיים שלו

פרויקט ההתייעלות בפלסגד  "
צפוי להקטין את כמות הפחת  

המתורגמת לחיסכון  , 20%-ב
.  ח בשנה"אלף ש500של 

-זאת על ידי קיצור זמני ה
Set-Up   והעלאת הניצולת

."והיעילות של המכונות

ל תפעול"סמנכ, פיני אלון 
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אנרגיה

אתגרים

אין מוני . מצריכת החשמל המפעלית25%ילרים הצורכים לפחות 'צ3באתר גדות 

שנה ומבדיקות שונות שבוצעו נמצא 25ילרים הם מעל 'הצ3-מ2. אנרגיה על היחידות

מכונות הזרקה אשר  14בנוסף במפעל . נמוכיםCOP))כי הנצילות ומקדם היעילות 

.צורכות את מרבית החשמל במפעל

מ"הנדסה בעגדיר• יועצים 

https://www.rec.co.il/
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מ"אוריין יועצים בע• יועצים ובקרת איכותייצור| תפעול 

מהזמן 1/3. משעות העבודה2/3-בכהייצור בפועל מתבצע , במפעל מגוון מכונות הזרקה
.ארוכים ועודSet Upזמני ה , המכונות לא מייצרות עקב תקלות

.25%-בכ OEE-שיפור מדד ה

(.סכום השעות בכל מכונות ההזרקה)שעות בשנה 10,000-בכשעות עצירת מכונות ירדו 

.לשנה' יח50,000עקב כך ניתן להעריך כי המפעל יגדיל את הייצור בלפחות 

תועלות כלכליות וסביבתיות
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עלויות ותועלות כלכליותפתרון
תועלות סביבתיות  

(חיסכון משאבי סביבה)

מיידי-13,000

15,32150,0003.3

16,00039,0002.4

תיקון דליפות האוויר

קירור שמן עם מעבה אוויר

מערך המשאבות

חיסכון
(ש״ח בשנה)

השקעה
(ש״)

החזר השקעה
(שנים)

חשמל
(קוט״ש)

פליטות גזי חממה
(בשנהCO2eטון )

32,00017

34,04618

39,00021

544,321

אתגרים

הצעת הייעול

פוטנציאל תועלת
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הצעות הייעול

מערך האוויר הדחוס

על ידי איש האחזקה , בדרגות חומרה שונות, תיקון דליפות אוויר–תיקון דליפות אוויר •
.  מינימילתבמפעל בעלות 

-קירור תהליכי

י  "ההמלצה היא לבטל קירור ע. במפעל מסוחררים מים קרים לצינון תבניות ולצינון שמן•
ללא השקעת  )ילר באולם אחד בתקופת החורף ולקרר באמצעות מעבה אוויר בלבד 'צ

(אנרגיה

התגלה כי הן עובדות  , משאבות עיקריות במפעל3נבדקו -מערך המשאבות•

מכיוון שהן ישנות הומלץ . העבודה המתוכננת' בנצילות נמוכה ופועלות רחוק מנק

.לרכוש משאבות חדשות

.בשנהש"קוט105,000: חיסכון בצריכת החשמלפוטנציאל תועלת

.בשנה₪ 44,000: חיסכון כספי

ולעקוב  לנטרשיפור בסביבת העבודה על ידי קביעת מדדים שונים על מנת שהמפעל יוכל 

.אחר הפעילות השוטפת

:  מדד ליעילות היצור הכולל את הפרמטרים הבאים- OEE%-מדד כמותי להתייעלות 

(.שעות עבודה לחלק לשעות פוטנציאליות)אחוז הזמן שבו המכונה עבדה –זמינות % •

לחלק  ( תקינים ופסולים)כמה יוצר בפועל : אחוז העמידה בכמות התקן–ביצועים % •

.לכמה ניתן היה לייצר מאותו המוצר על המכונה לפי התקן

(.כ המוצרים שיוצרו"מוצרים תקינים לחלק לסה)אחוז המוצרים התקינים –איכות % •

500,00010,0000.02 התייעלות תפעולית

99,0000.2105,04656
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