
מקרה בוחן

המרכז הוקם ביוזמה  
:ובמימון של

23מס׳ 

פלסטיק• סקטור 

מ"בעטובופלסטלגין 

73,500₪: שווי המענק הממשלתי

ומתקדמת  ומייצר בטכנולוגיה ייחודית , 1967הוקם בשנת טובופלסטמפעל לגין 
30-למגוון גדול של לקוחות ביותר מ, לקוח לאריזה בשפופרות-פתרונות מותאמי

.מדינות ברחבי העולם

קוסמטיקה  , לאריזת מוצרי מזוןהמשמשות פלסטיק ואלומיניום שפופרות : מוצרים
.ורפואה

.160-כ: קבועיםעובדים 

תועלות צפויות

חיסכון של  

בשנה₪ 1,180,000-כ

הפחתת פליטות של  

טון גזי חממה בשנה825

שיפור של  

בפחת התפעולי20%

:פרויקטים להתייעלות במשאביםבמפעל בוצעו שני 
בחינת צריכת האנרגיה עבור תשתיות הייצור והצגת חלופות  | פרויקט התייעלות אנרגטית •

.  לחיסכון אנרגטי
הייצור  , חקר וצמצום המקורות שמהם נובע הפחת דרך התכנון| פרויקט צמצום פחת •

ובאמצעות צוותי עבודה במפעל וסיוע בפיתוח שיטות וכלים כדי לצמצם  , ובקרת האיכות
.  פחת זה

סייע למפעל לאתר את הנקודות בהן ניתן להתייעל כלכלית  להתייעלות במשאבים המרכז 
ובהתאם לצרכי המפעל איתר והתאים למפעל יועצים מתחום האנרגיה והתפעול  , וסביבתית

.  ממאגר היועצים המקצועיים שלו

להתייעלות במשאבים המרכז "
ההתייעלות  בכיוון דחף אותנו 

לפרויקט  האנרגטית בנוסף 
.הפחת
והמימון נתפרו לנו באופן הליוווי

ואנחנו מאוד מרוצים  , אישי
."  מהעבודה המשותפת

, ל"מנכ, יואב גרינברג
טובופלסטלגין 
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שלום נטל תהליכים עסקיים• יועצים ובקרת איכותייצור| תפעול 

בחובו עלויות  הפחת טומן . בתהליך הייצור16%-בשיעור של כעם פחת גבוה התמודד המפעל 
.משמעויות סביבתיות ופגיעה בפריון המפעלי, רבות

סיכום  , יישום תכנית ייצור לאופטימיזציית פחת, נהלים למיקרו עצירות|האופסטקווי •
.ייצורסדרות 

בין  לקוח -ספקבניית תהליכי , ממשקי איכות בין מחלקתייםיישום |מחלקות המשך •
.סיכום סדרות ייצור במחלקות ההמשך, מחלקתיים

.בזמן אמתתגובות ניהול , לאיכותצוות אחריות , לבעיות איכותתחקור | ג"תוצאיכות •
מדידת , מהירות ידנית או אוטומטיתהפחתת |מערכת אוטומטית לניהול מיקרו עצירות •

.שינוי ואקום אוטומטי, קורט אוטומטית

):במספר יחידות(פחת שפורפרות בייצור חיסכון 
יחידות1,300,000: האופסטקווי •
יחידות100,000: המשךמחלקות •
יחידות  25,000: ג"תוצאיכות •
יחידות500,000: עצירות-מיקרומערכת לניהול •

גרם חומר גלם20-ל10בין הוא ממוצעת משקל יחידה * 

אתגרים

הייעולהצעות 

פוטנציאל תועלת

https://www.rec.co.il/
http://rec.co.il/
mailto:info@yail.co.il
https://www.lageentubes.com/
http://bpltd.co.il/


תועלות כלכליות וסביבתיות
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תועלות סביבתיות  עלויות ותועלות כלכליותפתרון
)חיסכון משאבי סביבה(

275,000380,0001.38

67,500145,0002.15

265,000635,0002.4

אוויר דחוס

מערכת קירור מכונות

מערכות מיזוג

חיסכון
)ש״ח בשנה(

השקעה
)ש״ח(

החזר השקעה
)שנים(

חומ״ג
)טון(

חשמל
)קוט״ש(

פליטות גזי חממה
)בשנהCO2eטון (

655,000356

160,00087

625,000339

1,177,775
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: חיסכון בצריכת החשמלפוטנציאל תועלת
בשנהש"קוט655,000: דחוסאוויר •
ש בשנה"קוט160,000: מכונותקירור •
.בשנהש"קוט625,000:  מיזוגמערכות •

450,00050,0000.1

מיידי--50,000

מיידי--120,000

קווי אופסט

מחלקות המשך

ג"תוצאיכות 

19.547

1.54

0.3751

225,000115,0000.5 7.518קווי אופסט

1,325,0001.12291,440,000825

מ"מהנדסים בעEQW• יועצים אנרגיה

המשמש  , חשמלעל צריכת לחלוטין כמעט גבוהה ומבוססת צריכת האנרגיה במפעל אתגרים
,  מערכות קירור, אוויר דחוס, לרבות בקרת אקלים(והתשתיות מערכי הייצור להפעלת 

).מכונות והפעלת מערכי היצור

אוויר דחוסהצעות הייעול
צמצום נזילות  , קטריםכולל התאמת , מערך צנרת ההולכה של אוויר דחוסשדרוג •

.מדידהוהוספת אמצעי 
שימוש בלחץ (בקו האלומיניום " נשפנים"לוחיבור מפוח אוויר לחץ נמוךהתקנת •

").יקר"במקום אויר דחוס " זול"אויר נמוך 
,  הוספת מדחס עם משנה תדר:שיוריכולל מערכת לניצול חום , הוספת מדחס•

אשר יוכל להשתמש  , חוםמחליף מדובר במדחס בעל . אשר ישמש כמדחס מוביל
.שיוריבחום 

מערכת קירור מכונות
י שינוי  "למשל ע(שתפעיל את מערך הקירור בצורה יעילה שילוב מערכת בקרה •

).טמפרטורת מי ההספקה כאשר טמפרטורת הסביבה מאפשרת זאת
).מחליף חום אוויר מים(לקירור מים לתבניות בעזרת אוויר הוספת מחליף חום •

מערכות מיזוג
.החלפת יחידת מיזוג אוויר של מחלקת הזרקה:מיזוג אוויר מחלקת הזרקה•
מערכת בקרה לשימוש באוויר צח כאשר  :במחלקת ההזרקהאקונומייזרהוספת •

.תנאי הסביבה מאפשרים זאת
החלפה מדורגת של יחידות מיזוג אוויר מפוצלות ישנות  :מיזוג מפעל ומשרדים•

.VRF/אינוורטרליחידות חדשות 
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