
מפעל טבע כ"ס חדר מכונות ראשי 

בשנת 2015 חברת טבע יצאה לפרוייקט שידרוג מערך קירור המים במפעל , 
לאחר בחינות רבות של צרכי המפעל ותוך כדי ראיה ארוכת טווח בנושא התייעלות אנרגטית  

בחרה להצטייד בצ'ילרים מגנטיים ללא שמן המצטיינים ביעילות אנרגטית גבוהה במיוחד.
משנת 2016 עובדים 3 צ'ילרים בתפוקה של 1,000 טון קירור כל אחד תוך כדי חיסכון אנרגיה 

אדיר למפעל.

חברת טבע בחרה לבצע מבחן עדות  במפעל  SMARDT קנדה  על מנת להיוכח שנתוני 
היעילות היוצאים מן הכלל אכן מתקבלים בפועל.

                                                                                                                                 להמשך קריאה...
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למערכות קירור  FATסיכום בדיקות 
של חברת
SMARDT

2015

יונסידוד : סיכם
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SMARDTשל חברת ילרים'לצ FATסיכום ח "דו

23-26.3.2015:   תאריך ביצוע הבדיקות

.קנדה, מונטריאולSMARDTחברת : מיקום הבדיקות

: נכחו בבדיקות

מתכנן–יואב שאולי

 קוואנטום–אמירשדה ואסף רוני

 טבע-יונסידוד

 SMARDTסיכום בדיקות מערכות קירור 
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הסבר כללי על אופן עבודת מדחס מגנטי ויתרונותיו
• Two-stage centrifugal design

• Magnetic bearings allow very
high reliability

• The permanent magnet motor’s
speed varies with the load,  
from 18,000 to 48,000 RPM.

• The inverter is integrated with
the power electronics and 
control systems.

• Very low starting current - 2
amps

• Capacitor bank ensures
controlled stop and de-levitation 
in the event of a loss of power

• Only scheduled parts
replacement is capacitor  bank -
once every 10 years

• Over 35,000 compressors in
operation

Turbocor at a glance

 Industry leading energy
efficiency

 Low noise
 100% oil-free, eliminating:
• Frictional losses
• Oil fouling of heat exchangers
• Oil circuit maintenance
• 70% of field service costs
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 ילרים'הצהסבר על אופן בדיקת:
חוברו למערכת המזרימה מים חמים בטמפרטורות שונות וזאת בכדי לבדוק את  ילרים'הצשלושת •

.בעומסים שוניםילר'הצתפוקות 
:נקודות קריטיות4ב ילר'צהוחלט לבדוק כל 

.120%

.250%

.370%

.4100%

.צריך לעמוד על פי התכנוןילר'הצבכל נקודה נבדקו כל הפרמטרים שבהם •
:הפרמטרים העיקריים אשר נבדקו הם•

תפוקה בטון קירור1.

צריכת מתח חשמלי2.

טמפרטורת מי חזרה3.

טמפרטורת יציאת מים קרים4.

טמפרטורת מי עיבוי בכניסה5.

טמפרטורת מי עיבוי ביציאה6.

.7COP

תצורת הבקרה ומצב  , נבדקו פיזית מבחינת טיב העבודהילרים'הצל "מעבר לבדיקות הנ•
.כללי של המערכות

דוחות הבדיקה מצורפות בסוף המצגת•
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:סיכום תוצאות הבדיקה
התוצאות בכל הפרמטרים היו טובות ואף מעבר למתוכנן
טיב העבודה והגמר של המערכות טובות
לא נשמעו רעשים חריגים מהמערכת בזמן העבודה
בקשה להחלפת הבקרים  מצידיבמהלך הבדיקה עלתה , מערכות הבקרה טובות וברורות

לסוג אחר אך לאחר בדיקה נוספת החלטתי להישאר עם הבקרים הגרמניים וזאת בכדי  
תעשייתיים המוכרים לטכנאים באתר והרבה יותר  PLCלשמור על סטנדרט של בקרי 

וגם בכדי לקבל תמיכה בשעות היום מגרמניה במידה ויש תקלה , פשוטים לתפעול שוטף
.מהותית

 אשר הוסיפו  , קוואנטוםהתרשמתי לטובה על החשיבה קדימה של המתכנן ושל חברת
חלונות בקרה רבים במערכת כולל הוספת אלמנטים טכניים בכדי להגדיל את נצילות 

.ולחסוך בכך אנרגיהילר'הצ

 מכיר לעומק את  שאסף אמירקוואנטוםיש לציין שהתרשמתי לטובה ממנהל השירות של
כך גם מנהל חברת  , מערכות הדחיסה המגנטיות ויודע להסביר היטב את סוג הטכנולוגיה

אשר עשה מאמצים רבים בכדי לעמוד בכל הבדיקות ולשלוח את כל רוני שדהקוואנטום
.הדוחות שבקשתי בסיום

.המערכות תקינות ועומדות בכל הפרמטרים אשר תוכננו מראש ואף מעבר לכך: לסיכום

 SMARDTסיכום בדיקות מערכות קירור 
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 ילר'הצתמונה הממחישה את גודל:
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 תמונות כלליות ממפעלSMARDT :

 SMARDTסיכום בדיקות מערכות קירור 



8

Make it
Sharp & Simple

בדיקה דוחות:

 SMARDTסיכום בדיקות מערכות קירור 
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נתוני עבודה ב 100% נתוני עבודה ב 70%

נתוני עבודה ב 50%  נתוני עבודה ב  20%


	Slide Number 1
	סיכום בדיקות מערכות קירור SMARDT 
	סיכום בדיקות מערכות קירור SMARDT 
	סיכום בדיקות מערכות קירור SMARDT 
	סיכום בדיקות מערכות קירור SMARDT 
	סיכום בדיקות מערכות קירור SMARDT 
	סיכום בדיקות מערכות קירור SMARDT 
	סיכום בדיקות מערכות קירור SMARDT 
	דוחות בדיקה
	דוחות בדיקה
	דוחות בדיקה
	דוחות בדיקה
	דוחות בדיקה
	דוחות בדיקה
	דוחות בדיקה
	דוחות בדיקה
	דוחות בדיקה
	דוחות בדיקה
	דוחות בדיקה
	דוחות בדיקה
	דוחות בדיקה
	דוחות בדיקה
	Blank Page
	Blank Page



