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  מבוא "
  

יזום של תאים משמעות המוח "קירור" ו/או "מיזוג אוויר", מתייחס לשיוי 

טיפול" בתאי האקלים "באזור/חלל מטופל מוגדר. תהליך ה אקלימיים השוררים

טמפרטורה, רמת  במגוון מישורים: דרשיםאפיוי ביצוע במטרה למצות מתבצע 

  .של החומר) צבירהה יכל מצב(ב רויקיון האווילחות יחסית 

דימי - תרמואפשר עקב פעולה מחזורית של מעגל מת התאים האקלימייםשיוי 

מכי. הפעולה המחזורית -אלקטרומופעל באמצעות מגון אשר  בתוך מעגל סגור,

מאפשרת היווצרות תהליך דימי של טיפול באוויר ו/או כל גורם פיזיקלי אחר, 

.. מקטע ו (סילוקו) אל מחוץ לחלל המטופל.וגריעת ,המצא באזור מוגדר מראש

  ...ןבל רוחשב ספדוהש מהספר

  

  רקע כללי

רת מזון וכעזר לתהליכים , מערכות קירור ועדו לשמיעשריםהבתחילת המאה 

מגוון תעשייתיים, ואילו כיום או עדים לכך כי מערכות מיזוג אוויר מתוכות ל

טיפול ברמת הטמפרטורה והלחות לעיין ובכלל זה: וחות האדם  ,יישומים

בדירות מגורים, משרדים, בתי ספר, אולמות אירועים, בתי עסק, מפעלים, הליכים 

במתקי מיזוג אוויר המשמשים לוחות אדם אין  ,לליתעשייתיים ועוד. באופן כ

דרישות קריטיות לשמירת הטמפרטורה ורמת הלחות, בהן מושם דגש על שמירת 

  מוגדרים מראש.  אקלימיים םתאי

בי האדם סובייקטיבית  קרבבעקבות מחקרים רבים, ודע כי רמת הוחות ב

, )FORT CHARTCOM( טבלת וחותומשתה מאדם לאדם, לאור זאת בתה 

המסייעת למתכן מיזוג האוויר לקבוע בדרך וחה ומקובלת תאי תכון 

אופטימליים למתקן. טבלאות אלו מגדירות תוים בסיסיים במתכות של עקומות 

   .רופים שוים של טמפרטורה ולחות יחסית (ראה טבלאות וחות בהמשך)יוצ

מיזוג אוויר לשלושה פלחי שוק יתן לחלק את אפיוי הביצוע של מערכות קירור ו

  קריים: יע

 72,000טון קירור ( 6- כשל מתייחס לציוד בתפוקה ממוצעת  - שימוש ביתי  .1

BTU/Hמקטע מהספר... .), במצב קירור/חימום ו/או אוורור ..  
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  טון קירור  50-מתייחס לציוד בתפוקה ממוצעת של כ - שימוש מסחרי  .2

)600,000 BTU/Hמקטע מהספר.... ..אוורור ), במצב קירור/חימום ו/או  

מתייחס למאות ואלפי טוות קירור, במצב קירור/חימום  - תעשייתי  שימוש .3

  מקטע מהספר... ...ו/או אוורור

תוך שימת דגש על עמידה בתקים המחייבים, ימע  ,מיצוי שיטות עבודה חדשיות

ת זקים עתידיים ויביא לשיפור הרווחיות הכוללת של העסק, בד בבד עם מיע

  מקטע מהספר.... "..מגמה ברורה של הפסדים והוצאות מיותרות
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  1פרק 

  יסודות קירור
  ומיזוג אוויר

  

אוויר מאגד בחובו אלמטים רבים ומגווים, החל מהצד התחום הקירור ומיזוג 

וכלה במבה הכימי פיסיקלי של  ,דימיים- מכי ואפיוי הביצוע התרמו- האלקטרו

בכלל זה: קררים (גזים), שמים, אטמים וכו'. על כן ודעת  ,החומרים הפועלים בו

לכל העוסקים בתחום רחב זה, להכיר את המבה הכימי ואפיוי  רבה,חשיבות 

גזים הפועלים בתהליך המחזורי של מעגל הקירור, בד בבד עם הכרת ההביצוע של 

 תאפיוי הפיקוד והבקרה החשמלי הכוללת גם אתמכית - המערכת האלקטרו

  . )מערכת הלחצים (דחיסה וייקהו

  התפתחות מערכת הקירור  1.1

ובארצות תעשיית הקירור בימיה הראשוים פותחה על ידי מהדסים באגליה ����

על בסיס יחידות מדידה ווסחאות שפותחו בעיקר בעבור  ערכו חישובים הם הברית.

ידות המדידה יצור קרח. יחיחישובי כוח הספק, כריית מחצבים, מכויות ומכוות ל

פוט,  (British Thermal Unit), כללו: כוח סוס, יחידות בריטיות למדידה תרמית

  מרובע, טמפרטורה פרהייט ועוד.  לאיטשפאוד, פאוד 

מערכת הקירור הראשוה וכראה גם החשובה ביותר, פותחה בתחילת המאה 

הוכח כי שמירת העשרים לעף המזון ובפרט בעבור אחסון ושימור מזון. באותה עת 

משמעותית את תהליך  ה) מאטC04.4טמפרטורה מוכה לאורך זמן (ממוצע של 

ידוע כי מזון  ,חיי המדף של המזון. כמו כן המאריך את בקטריות, דבר הצמיחת 

, יתקלקל במהירות עקב תהליך מואץ של C020 -המאוחסן בטמפרטורת חדר של כ

ות הליך צמיחת הבקטריות איטי צמיחת בקטריות, בה בשעה שבטמפרטורות מוכ

  יחסית. 

, בין החלוצים בתחום מיזוג האוויר, מערכת CARRIERפיתח ד"ר  1902בשת 

.." דחיסת קרר (גז) שהיוותה בסיס לפיתוח ציוד קירור ומיזוג אוויר הידוע כיום.

  מקטע מהספר...
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  עקרון פעולת מערכת קירור "  1.2

����ח "מעגל קירור" מתייחס לפעולת מי תרמוהמוון מכמי, הפועל באופן -גדי

תהליך במחזורי במעגל סגור. התוצאה הסופית של פעולת מעגל הקירור מסתכמת 

התייחסות  תוךמתמשך של שיוי טמפרטורת אוויר או וזל באזור מוגדר מראש, 

מתבצע  זהכל  .ישירה לתאי הלחות והטמפרטורה המתבקשים בחלל המטופל

לצורך המחשת הפעולה , ולכן הטמפרטורה מחוץ לחלל באופן דימי ביחס לתאי

  המחזורית של מערכת הקירור, שתמש במוח חום.

תהליך הקירור מחזורי ומסתכם בספיחה (קליטה) ופליטה קבועה של חום  ,כאמור

מוחשי מאזור אחד אל מחוצה לו. הדבר דומה בעקרון להוצאת מים מסירה לא 

 ,חלל המטופל) חייב להישאר יבש, אולםמקביל לההחלק הפימי שלה (: אטומה

 .מחלחלים בקביעות מים פימה ,מפאת "סדק" הקיים באמצעיתה -לצורך הדוגמה 

הימאי (משול למערכת הפיקוד והבקרה) פעיל מ ,בכדי למוע את טביעת הסירה

ספוג יבש (משול למדחס הקירור וסוללת המאייד אמצעות שימוש בבתהליך ספיגה 

א טובל במים המחלחלים פימה לתוך הסירה וסופג אותם עד הו ) אותוהפימית

מוציא הימאי את הספוג אל מחוץ לסירה וסוחט אותו  ,לבסוף .למכסימום הקיבולת

"מוציא" הימאי בכל  ,על ידי כך .(משול לפעולת סוללת העיבוי החיצוית והמאוורר)

מבצע זו  פעולהאת פעולה את כמות המים המכסימלית שביכולת הספוג להכיל. 

בהתאם לכמות המים ו (כל זמן שרצפת הסירה איה יבשה) במידת החיצותהימאי 

מהירות (תדירות) הפעולה תלויה בכמות המים הדולפים כששיש להוציא מהסירה, 

  מקטע מהספר... .. פימה לתוך הסירה, דהייו בקוטר הפתח.

  

  רכיבי מעגל הקירור
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  וג אווירלתכנון מתקן מיז מנחים יםכלל"

דרך קירות או מעטפת חיצוית של  ,המושג "חדירת החום" (איפלטרציה / זליגה)

חלל מטופל, מתייחס לתופעה פיזיקלית קבועה הלקחת בחשבון כפרמטר בסיסי, 

בעת התכון הראשוי של המתקן. תופעה זו ובעת עקב הפרש טמפרטורה גבוה 

בחשבון מהיבט החום המוחשי ו/או  (יחסית) בין החלל המטופל ומחוצה לו, ולקחת

הקור הדרש לגריעה מהחלל המטופל במהלך הורדת הטמפרטורה במצב קירור 

  מקטע מהספר... "..ו/או העלאת הטמפרטורה במצב חימום.

במהלך שיוי מצב  ,החום מתבצעת ביחידת המאייד הפימית(גריעה) פעולת ייקת 

  ספר..... מקטע מההצבירה של הקרר ממצב וזלי לגז.

  

  עקרונית של מעגל קירור ת פעולה סכימ
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  עקרונות פעולה -מעגל הקירור "

תבצעת פעולה מחזורית (במעגל סגור) של בתאי תכון סטדרטיים, מבמתקן הפועל 

מצבי הצבירה של הקרר ההופך מגז בלחץ במתבצע שיוי מחזורי הקרר, ובמהלכה 

ובחזרה לגז. (בסוללת העיבוי) גבוה  לוזל בטמפרטורה ולחץ(בסוללת המאייד) מוך 

למיצוי תאי  מאפשרים את מימוש התהליך התרמו דימי הדרש אלושיויים 

  . מקטע מהספר...התכון הדרשים

  להלן הגדרת השלבים של התהליך התרמו דימי:

המדחס איו בפעולה, מעגל הקירור מלא  -המערכת מוכה לעבודה  - שלב ראשון

דהייו  ,רמת הלחצים מאוזתוקרר מתאים,  /וזל)גזחומר (של  בכמות הדרשת

. ..מוך (ייקה ודחיסה) של המערכתצד הקיימת השוואת לחצים בין הצד הגבוה ל

  מקטע מהספר...

... מקטע מתקבלת "דרישה" להפעלת המערכת -  התחלת עבודה -  שלב שי

  מהספר...

גז הקרר  - טורה גבוההטמפרבתהליך העיבוי, דחיסה / לחץ גבוה  -שלב שלישי 

... מקטע ו/או ב מותקת מחוץ למבההדחס (מהמדחס) אל סוללת העיבוי 

  מהספר...

 מוכה יחסיתובטמפרטורה גבוה הקרר הוזלי דחס בלחץ  - קו הוזל -שלב רביעי 

, בקר (שסתום התפשטות, ציוריות קפילריות ץמסוללת העיבוי אל בקר לח

  .. מקטע מהספר...יסה לסוללת האיוד.וכו'), הממוקם בכאלקטרוי 

) ביויתהקרר הוזלי (מצא בלחץ וטמפרטורה  -  תהליך האיוד -השלב החמישי  

עובר דרך הבקר הוזלי, זורם דרך פתח צר אל סוללת האיוד בעלת חתך צרת גדול ה

  .. מקטע מהספר...יותר.

הגז זורם לציור  -  ייקה מסוללת האיוד בחזרה אל מדחס הקירור -השלב השישי  

  מקטע מהספר... .. .ייקה בעל קוטר גדול יחסית לציור סוללת המאייד

גז הקרר שאב אל המדחס בלחץ ובטמפרטורה  -  מדחס הקירור - השלב השביעי 

  ... מקטע מהספר...דרך ציור הייקה יםמוכ

 ארגיה/החוםהמכיל את ה -  יחידת העיבוי קולטת מחדש את הגז - השלב השמיי

  .. מקטע מהספר....מטופלמקורר/המהחלל ה וגרעש
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  קירורעגל תכנון מנקודת מוצא ב

לשלב התכון הראשוי ודעת חשיבות מרובה לתפקוד יעיל וממצה של המתקן 

ביחס לאפיוי הפעולה וסוג  ,לאורך זמן. הגדרה כוה של אפיוי הביצוע הדרשים

מקטע  ...קן קירור ומיזוג אווירהציוד המתבקש, מהווה קודת מוצא בתכון מת

  מהספר...

  

  חום  1.3

  מקטע מהספר..... חום הוא תוצאה של ארגיה.����

מצאים וכל החומרים עשויים מאטומים קטים המאוחדים יחד ליצירת מולקולה, 

  .. מקטע מהספר...במצב של תועה מתמדת.

  זרימת החום  1.4

.. טמפרטורה מוכה יותר.חום לחומר בזרימת החום מתבצעת תמיד ממקור ה����

  מקטע מהספר...
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  םומעבר ח

עשה בה שימוש עיקרי למטרות הישרדות, כמו  ,הדליק אשמאז למדה האושות ל

תהליך  למעשה היאקרית חום  .שיטות "האש הפתוחה"ב לתהליכי חימוםגם 

 לרמה המוכה(מקור החום) אלקטרומגטי המוסר את הארגיה מהרמה הגבוהה 

 –"סטיפן  הוסחהה, לפי ישיל ק"מ 300,000במהירות של  ורה מוכה יותר)(טמפרט

מקטע .. .)Q ) =(4T2/100 –) (E.A 4.9 * 4 T1/100במעלות קלווין)  Tk(: בולצמן"

  מהספר...

  הערכת עלויות – שיטות החימום

, על כן, לפי בחירת המוצר ו/או הגישה שיטות חימוםקיים מגוון רחב של 

דרשת, על בסיס הייעודית הדרשת לחימום, יש לבדוק את ישימותה לאפליקציה ה

ושיטה, על יתרוותיה וחסרוותיה... מקטע הבת הקווים המחים של כל שיטה 

  מהספר...

  טכניקות השימוש -הסקה 

הטכיקות המעשיות מרבית כי , אפשר לראות השיטות השוותבחיתן של לאחר 

  ... מקטע מהספר...מים חמיםססות על סחרור מצאות בשימוש גורף, מבוה להסקה

  טמפרטורה נמוכה  -  קור 1.5

או חוסר בחימום שהוא תוצאה של הוצאת  קור משמעותו טמפרטורת חומר מוכה�

 החום מהחומר. 

 ה הכללי של האטומים,תועהמשתה כיוון  - כתוצאה עקיפה מהליך הקירור 

  ... מקטע מהספר...הזרימה מואטת ומהירות

  מדידת טמפרטורה  1.6

רמת החום של  את מקבלים את עוצמת החום או אוהטמפרטורה  במדידת����

  ... מקטע מהספר...החומר

  

  סקלות למדידת טמפרטורה 

   F.או פרהייט  Cמדידת הטמפרטורות מתבצעת בדרך כלל בסקלת צלסיוס 

  ... מקטע מהספר...בכדי להשוות בין שתי הסקלות יקח לדוגמה: 
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  ממדים מדידת  1.7
...  רך חישוב אורך, רוחב, שטח ופחלצו ,מתייחס למדידת ממד אחד או יותר����

  מקטע מהספר...

  לחץ  1.8 

  .. מקטע מהספר....כוח ליחידת שטח - לחץ ����
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  2פרק 

  תרמודינמיקה
  

מתייחס לתמורות החלות בין המופיעים השוים של ארגיה  תרמודימיקהתחום ה

ויתוח התמורות הבה  .עבודה לבצעה לת שליכו(פיסיקאלית), ובשיויים וב

ייצר ולהל ל) מאפשרות אטרופיהו, מסה  חֹום :כגון( והארגיות הטמוות בחומר

 .חייבים להבין ולמדוד תפוקותמכאיים מורכבים המ- תהליכים אלקטרו

"חום וארגיה מכית יתים להמרה הדדית". עבודה וחום  - חוק הראשוןצהרת הה

  זהים ארגטית.

טמפרטורה מוכה (קור) איה עה מגוף קר לגוף חם, התועה  -  חוק השיצהרת הה

  ... מקטע מהספר...תתבצע תמיד מהגוף החם לגוף הקר.

  

  

  

  

  

  

                 

  

  חום מוחשי  2.9

וספת חום מוחשי מתייחס לת����

כתוצאה מכך עולה שלחומר מסוים, 

חום בו הטמפרטורה. יתן להגדיר 

חום הגורם לשיוי כ מוחשי

מקטע  ...חומרה תטמפרטורב

  מהספר...
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  אנטלפיה   2.23

החישוב מתבצע באמצעות טמפרטורת  .מתייחס למדידת כמות הארגיה בחומר����

בהתייחס לטבלאות חום J).  ( יחידת המדידה לאטלפיה היא ג'ולהחומר והלחץ בו. 

ולמעשה החום הספציפי משתה בהתאם לסוג החומר, ספציפיות, יתן לראות כי 

  מקטע מהספר... מקטע מהספר... .. מקדם חום שוה.לכל חומר 

  יחס הרוויה ולחות יחסית 2.25

ויר, ומתייחסים ומזג א בסיסיים על תאיהתוים המהווים חלק מאלו מוחים ����

ת באוויר בזמן תון. אם צא מקודת ורטיבות השוררהלרמת הלחות היחסית/

 ..הוא סופג טוב יותר.כך החה כי אוויר סופג לחות, ראה כי ככל שהוא יבש יותר 

  מקטע מהספר...
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  3פרק 

  תנאי תכנון כלליים 
  

אש את דרישות כפי שוכחו עד לשלב זה, חובה על המתכן להתאים מר

מערכת הקירור הביצוע של ת והטמפרטורה ותאי הלחות המתבקשים, ביחס ליכול

  ומיזוג האוויר לספק. 

של מתקן קירור  מכיים-אלקטרולפי שמשיך ודון במכלול ההיבטים ה ,אם כן

ומיזוג אוויר, ברצוי להסב את תשומת לבכם לאלמט חשוב ביותר והוא אלמט 

בו מוטל על המתכן לגשר בין התיאוריה למעשה, ולהתייחס   התכון. זהו השלב

להספקים, לכמויות אוויר ולאפיון הכללי הדרש (טמפרטורה, רמת לחות יחסית, 

אזור בארץ, עומס חום חיצוי וכו') ממתקן הקירור, כל זאת ביחס למכלול תוים 

  מקטע מהספר... ..טכיים של המבה והעומס התרמי בו.

   

   

  

  

  

  

  הערכת תפוקת הקירור הנדרשת 3.1

זהו התאי הראשוי  .בחירה של ציוד קירור ומיזוג אוויר איה דבר של מה בכך����

למיצוי הדרישות המתבקשות, ולצורך כך יש להתבסס (בעקביות) על קביעה 

מדויקת ובלתי מתפשרת של צרכי הקירור והחימום של המבה ביחס לדרישות 

ק זה היא להציג את תהליכי הערכת עומס החום, פר- הביצוע הדרשות. מטרת תת

  מקטע מהספר..... ביחס לעמידה בתאי התכון הדרשים.

  מעבר חום בהולכה  3.4
מעבר חום בהולכה מתייחס לשיוי או מעבר מולקולרי, כלומר, זהו מעבר חום ����
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המצא מעבר זה מתבצע תמיד מן החומר מחלקיק לחלקיק בתוך חומר מסוים. 

  .  רה גבוהה אל החומר המצא בטמפרטורה המוכה יותרטמפרטוב

מעבר חום בהולכה דרך שטח קיר, גג זכוכית או כל סוג משטח רפלקטיבי אחר, 

מעבר החום איו כולל בתוכו את  ,כלומר .מבוסס על החה שמשטחים אלו מוצלים

את תוספת החום אשר   וגם לאתוספת החום אשר חודרת דרך המשטחים ה"ל 

  מקטע מהספר..... כתוצאה מקרית שמש ישירה עליהם. חודרת

  חום קרינה  3.5

עד שלב זה הערכו שהמבה המדד מוצל כולו. מכאן ואילך תייחס לאזורים ����

חשופים במסגרת החיצוית של המבה, אשר חשופים לקרית שמש ישירה. במקרה 

כתוצאה שכן  ,,זה יש לקחת בחשבון את תוספת החום החודרת למבה עקב קריה

  מכך וסף עומס חום משמעותי לחלל הפימי של המבה.

מקור החום הסולארי (מהשמש) מועבר בצורת קריה. חום הקריה דומה בדרכים 

רבות לחום המופץ מורת להט רגילה. חום העור והקריה עים בקווים ישרים, 

על ידי משטח  ושיהם קלטים ועוברים דרך קיר או זכוכית ובאותה מידה מוחזרים 

ולרוב אים חודרים חומר באופן כללי, הם בלמים , כגון מראה. למרות זאת ,בהיר

  מקטע מהספר..... אטום ומבודד.

נקודות עזר לחישוב עומס תרמי ותפוקת  3.6
  קירור 

וה דבך חשוב הגדרה ראשוית של תאי התכון המתבקשים בחלל המטופל מהו����

לעיין חישוב ואפיון מערכת מיזוג אוויר התואמת את הדרש. בשלב זה, 

את תאי הטמפרטורה ורמת הלחות היחסית הדרשת,  יםהלקוח/יועץ/מתכן מגדיר

.. מקטע אפיוי המתקן והאמצעים הדרשים. בהתאם לכך יגשים לתכן אתו

  מהספר...

  

   קווים מנחים להתקנת מערכות מיזוג 3.7
  אוויר מפוצלות

לצורך מיצוי תאי התכון המתבקשים, ודעת חשיבות מרובה לאופן התקת ����

המערכת לאחר שלב התכון, דבר המתבטא בתמחור הראשוי של המערכת, 

  באיכויות הביצוע לאורך זמן ובהוצאות התפעול השוטפות. 
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י הביצוע אם כן, או יוצאים מקודת החה ברורה כי מיצוי אופטימלי של אפיו

(לעיין תפוקת קירור וספיקות אוויר) היו פוקציה ישירה של איכות ההתקה 

להלן קווים  ,ביחס לתכון. במטרה להקל על תהליך בחירת הציוד ואופן התקתו

  מחים לביצוע: 

  

  קביעת מיקום ההתקנה 3.7.1

ם ביהלן קודות מרכזיות לתשומת לללי התכון והביצוע המקובלים, לבהתאם לכ

  ... מקטע מהספר...המתכן והמתקין: של

  מעבר צנרת ("שרוול")פרט חדירת גג ל

לושא קוטר הצרת  המקשרת, פה להמלצות היצרן בהתאם לדגם המזגן    8.9

  ולתפוקתו.

  התקן את צרת הגז בהתאם להוראות היצרן ולסטדרט המקובל.  8.10

להקפיד על הדברים  , ישציור היקוזהמתקן לושא התקת  תכוןבעת  .1

  ... מקטע מהספר ...אים: הב
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  4פרק 

כלי עבודה בסיסיים 
  תחום שירות בל

  קירור ומיזוג אוויר
  

איכות השירות מהווה דבך חשוב להצלחה בפעילות עסקית לאורך זמן. כיום 

דרש להבין בתחום קירור ומיזוג אוויר, ה שירותהש מוטלת אחריות כבדה על אי

: כלל זהוב ושאים רלווטיים,רחב של במגוון המעשי והתיאורטי צד את ה

לצד המקצועי, עליו בוסף  .ועודבסיסית מכיקה, פיסיקה - תרמודימיקה, אלקטרו

 החל, תועבוד הם הוא דרש בעת ביצועללעמוד באתגרים טכיים בלתי מתפשרים, 

התקת מערכות כלה בו ,אחזקה מועתורות ישהראשוי, דרך  תכוןמהבה ב

  מקטע מהספר ... ...חדשות

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

  מנחים לאיש שירות כללים

 ן בך בןבוחעבודתך ו תשעאיש שירות יקר, שים לב לעובדה כי הלקוח מתבו 

כרטיס הביקור האמיתי מהווה את  אהו . מבחיתו,אותך דרך ארגז הכלים

 מקטע מהספר..... שלך, שמור עליו.

משקפי הגה לעייים בעת יסור  שמן, ותמטליות ייר סופג - ציוד אישי .1
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אף, משקפי הגה  מסכותושיוף, כפפות עבודה, סרבל עבודה, כובע עבודה, 

לריתוך והלחמה, חומר יקוי וחיטוי ידיים, סמרטוטים גסים,  םייעודיי

סבון ליקוי ידיים (מומלץ ללא צורך במים), קרם עור עדין, מטפה כיבוי 

 .. מקטע מהספר...ייד + לרכב.

 

 

 

  

  

  

  

 

 

  בכלי עבודה ואביזרים ושימושגישה  4.1
   נלווים

שירות שטח לעיין אוויר מתפתח, עבודת אשי ההתחום קירור ומיזוג שככל ����

את מגבלות הציוד על המתכן להכיר  .והתקות הופכת מורכבת ומגוות יותר

 מגבלות והיתרוות שלהבת הבמקביל ל, ולעבוד על פי החוקים והתקים הקיימים

למוד ל ביצועעל אשי ה ,הציוד הקיים כמוצר מדף בחברות השוות. באותה מידה

תקים המקובלים לביצוע עבודות ותן בהתאם ליישם אאת דרישות התכון ול

  .. מקטע מהספר...מהסוג הדרש.

  . ..רפסהמ עטקמ ...מדידה לבדיקות מיוחדות וכו' כלי,  .1
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  5פרק 

  צנרת נחושת 
  ואביזרים נלווים

משמשת ה "Lצרת חושת מסוג "מבוצע שימוש רחב ב ירוובמתקי קירור ומיזוג א

מכיים -אלקטרומגוון אביזרים הולכת חומר הקרר במעגל הקירור, ולחיבור בין ל

ברובה מחושת והיתרה מתערובת זו מיוצרת צרת  .מושלםתקן מיחד מהווים ה

בתהליך ערגול  תצרת המיוצרפימי. פר , בתהליך משיכה ללא תמתכות אחרות

  .מתקי אמויהבלמעט זה  בתחוםת בשימוש מצא התפר פימי) אי תבעל(

... מקטע : בתחום קירור ומיזוג אוויר להלן סוגי צרות ואפיון השימוש בהם

  מהספר...

  

  אפיוני ביצוע - נחושת הלחמת צנרת   5.7
השימוש בכל אחת מהן כששיטות ואפשרויות להלחמת צרת חושת,  גווןקיימות מ����

  . תהחיבור הדרשוצורת בהתאם לסוג הציור מאופיין ומשתה 

: הלחמה רכה (בדיל), הם קירור ומיזוג אווירמתקי בלהלחמה מקובלות השיטות ה

  מקטע מהספר... ..הלחמת חושת (סילפוס) והלחמת כסף (סילבר).
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  6פרק 

מעגל הקירור 
  ואביזרים נלווים 

  

מותקים במסגרת מתקן ה כייםמ- אלקטרו מגוון אביזריםמעגל הקירור מורכב מ

כולל. מערכת פיקוד ובקרה איטגרלית מאפשרת לקבל את תאי התכון 

המתבקשים, תפקידה לפקח ולבקר על פעולת המתקן בהתאם לאפיוי הביצוע 

תכון התהליך הוא באמצעות ש ומיתהליך קירור/חימום. מהדרשים להיווצרות 

אביזר ביחס לדרש ממכלול המערכת. ראשוי המאחד את אפיוי הביצוע של כל 

, תוך הבת תפקידם במערכת ויישומם הספציפיאביזרים מגוון בפרק זה דון ב

  הכוללת של מתקן קירור ומיזוג אוויר מושלם.

   

  דחסן - מדחס קירור  6.1

תפקיד המדחס במעגל הקירור הוא לספק לקרר את הכוח המיע (ארגיה) הדרש ����

  .. מקטע מהספר...מחזור קירור"."המוגדר כ ,מי מחזורידי -לביצוע תהליך תרמו

 אופייניים והשפעתם על מעגלתכנון  נתוני - נחשון עיבוי 

  הקירור

 -סוג צרת וקוטר 

חושת בקוטר חיצוי 

)O.D( "5/8  ליחידות

טון קירור, ו/או  3מעל 

ליחידות מסחריות  3/8"

 בעלות תפוקה קטה מזו

(מתייחס למתקן מיזוג 

 .. טדרטי).אוויר ס

  מקטע מהספר...

עקב המבה הדק והחד 
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ולמוע שבירה. כפועל יוצא במטרה לחזק כופפים קלות שי הקצוות של הצלעות, מ

, להימע מפציעות וחתכים עקב מגע לא זהירכדי יש לטפל בסוללה בזהירות מכך, 

ע מקט.. .רמת דרכןוזכמות האוויר האת בזה להקטין כדי למוע כיפוף הצלעות וו

  מהספר...

  

  כמות אוויר -ספיקה 

מתייחס לכמות האוויר המסופק מהמפוח לפרק זמן מוגדר (שיה, דקה, 

 שעה וכו'). ספיקת המפוח תוה באופן קבוע ביחס לרמת לחץ

  .. מקטע מהספר....(כמות האוויר המוזרם/פח הזרימה) ולהתגדות

(רגל   Cubic Feet per Minute- ספיקת האוויר תוה ביחידות בריטיות

במטר מעוקב לדקה ו/או המדדות וביחידות מטריות  ,לדקה) תמעוקב

  במטר מעוקב לשעה. 

  

  אמצעי התפשטות  6.4

, ובעקיפין גם לוויסות כמות הקרר הזורם במערכתמשמשים  אמצעי התפשטות����

 ,בקרי לחץ, מכשירי הצרה: אמצעי התפשטותשמות מקובלים ל ללחץ השורר בו.

  .םסטטיי-ותרמו אוטומטיים מכשירי ויסות

  מעגל קירור.כל סוג של מהווים חלק איטגרלי מאמצעי התפשטות 

כשהמשך כל  ,איידלסוללת המאת כמות הקרר הזורם  יםמווסת אמצעי ההתפשטות

  מוגדרים מראש... מקטע מהספר...לאפיוי ביצוע תהליך הקירור המחזורי בהתאם 
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וס שאגר בו (בצרת קפילרית שמירת טמפרטורת הקרר ביחס לחום הכמ .1

 .הושא לא מבוצע)

של  תשיחון אופטימלירמת על  הרישמ .2

העוזב את חשון האיוד  ,הקרר

(מתייחס לשסתום התפשטות תרמי 

.. .עם או בלי משווה לחץ חיצוי)

  מקטע מהספר...

 

  

   

  

   חתך לחצי עבודה –תרמי התפשטות  בקר

הפועלים כוחות בו ה(קבוע), מצם מאוזן של הצמצב מתייחס ל -משוואת הלחצים 

מקטע ... ל פי המשוואה הבאה: משתווים. מצב זה מחושב עעל הדיאפרגמה 

  מהספר...

  סולונואידי -ברז חשמלי  6.8

סליל מגטי המופעל חשמלית, שסתום, קפיץ , ברז חשמלי בוי מגוף עשוי פליז����

 םתפקיד, על חדל)(פ  ON-OFFתלפעול יםמיועדים חשמליים ברזבדרך כלל, ובוכה. 

 דרכו אל שסתום ההתפשטותהזורם במעגל הקירור לפתוח ולסגור את מעבר הקרר 

  .ושאר אפיוי הביצוע המקובלים במערכת
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מטרה קרוב ככל האפשר לשסתום ההתפשטות, בישירות על קו הוזל, מורכב  הברז 

מקטע  ..למוע מפל לחץ. גוף הברז והמגון המכאי אטומים למיעת דליפת קרר.

  מהספר...

  

  

  דגמים אופייניים - ברזים חשמליים 

  

  

  

  

  

   ... מקטע מהספר... החשמלי סליללבעת הזת חשמל  -  אופן הפעולה

  
  משאבת חום -דרכים  4ברז  6.9

ברז ארבע דרכים מיועד לשות את כיוון זרימת הקרר במעגל הקירור, במטרה ����

ך. במצב אוורור, לברז זה אין להפוך את פעולת המערכת ממצב קירור לחימום ולהפ

  מקטע מהספר..... משמעות תפקודית.

לפי התקת הברז, יש לוודא את 

אפיוי החיבור הדרשים ביחס 

לכיווי הזרימה הדרשים, להלן 

חתך התקה כללי לרוב הדגמים 

  המקובלים:

מתחבר  -עליון  - ציור אמצעי 

לצרת קו הדחיסה  באופן קבוע

מקטע .. .ישירות מהמדחס 

   מהספר...
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  7פרק 

  קררים (גזים) 
  ושמני קירור

  

משמשים לגריעת החום מהחלל המטופל, מתקי קירור ומיזוג אוויר בהקרר  יחומר

ת, ומתבצעת דימי-תרמוופליטתו אל מחוצה לו במסגרת תהליך הקירור. פעולתם 

 רשיםקבע בהתאם לאפיוי הביצוע הד סוג הקרר .באופן מחזורי בתוך מעגל סגור

תייחסות למבה הכימי ותחומי הטמפרטורה בהם הוא מתפקד תוך ה, מהמתקן

  .. מקטע מהספר....תאופטימלי

  תקן הגז המתאים למסוג קביעת  7.2

  יש להתייחס לתוים הבאים:  ,למתקןסוג הגז המתאים בעת הגדרת ����

 טמפרטורות ולחצי עבודהדימיות (פיסיקליות) של הגז, כולל -תכוות התרמוה .1

 מערכת. של הכון אי התחימום וקירור, ביחס לתבמצב 

  ומיזוג אוויר. כקרר למערכות קירורהגז  מקדם היעילות של .2

.. מקטע מהספר .א במגע עם הגז (שמן, אטמים וכו')ולבים סוג החומרים שית .3

...  

  למזגנים  994הישראלי דרישות התקן  7.4

, הקרר בכל 2005ורש שהחל משת , לפיו בדקים המזגים בארץ, ד1חלק  994ת"י ����

, HCFCאו  CFCואט, לא יהיה מטיפוס  7000- מזגן בעל תפוקת קירור המוכה מ

  .. מקטע מהספר...הדרישה ה"ל חלה על כל סוגי המזגים. 2006ושהחל משת 

  חומרי קירורבעבודה עם בטיחות  7.5

ם בעבור מפאת חשיבותו הרבה של הושא, מובאים בזה כללי בטיחות בסיסיי����

גישותם הגבוהה של אשי השירות למגוון  .כל הבאים במגע עם חומרי הקירור

מצדיקה התייחסות רבה לושא הבטיחותי חומרים ותרכובות כימיים, רחב של 
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  מקטע מהספר...הביצוע המקובלים לטיפול בקרר... ולאפיוי 

  קררים במתקנים קיימים  7.8

כמות גז ב s ',CFCרבים עם קררים ממשפחתים מתקים פועלרחבי העולם עדיין ב����

אלו מהווים יעד עיקרי להחלפת סוג תקים טון כימיקלים. מ 30,000 של משוערת

  . קררה

מערכות בלמעט  s ',CFCכל הקררים ממשפחתדרגה יוחלפו בהל פי התכון, ע

קטה מצאות בכמות ערכות אלו מאמם  BFC-13.הפועלות עם תערובת של 

  .. מקטע מהספר...עבורן.חלופי קרר  יןן איחסית, אך עדיי

  מערכות ספיגה  7.10

של המאה הקודמת חלה בשות התשעים ����

תחום זה, בין ות רחבת בהתפתח

המערכות החדשות פותחה מערכת קירור 

מים דו דרגתית בעלת יצולת גבוהה 

.. מקטע יחסית של הארגיה המושקעת.

  מהספר ...

  

  

 

   ברכלכלי  מערכות קירור 7.11

הגז למערכות קירור אלו משמש: באויות, רכבות, מכולות (ארגזים מיוחדים), ����

משאיות, חלק מהובלת ציוד, במערכות מיזוג אוויר חדשות בקטלוג של מערכות או 

   ... מקטע מהספר ...:רות. להלן אומדים כללייםילש

  מיזוג אוויר לרכב  7.12

מערכות מיזוג סוג הקרר לרוב  הוחלף 1994החל משת  ,לחוקים החדשיםבהתאם ����

  .. מקטע מהספר ....HFC-134a - ל CFC'S- לרכבים, מ אוויר המיוצרותה
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  לקירור  יםשימור גז 7.14

רות למעגלי הקירור, ללא שימת יבצע טיפול ושהיה מקובל ל עד לפי מספר שים����

, לדוגמה באמצעות מערכת מיחזור או מערכת במערכת קררדגש על שימור ה

שימוש חוזר במטרה לבצע , PUMP DOWNלמעט במערכות בהם יתן לבצע , משית

  .. מקטע מהספר...העבודות.בקרר לאחר סיום 

1.    

  בהתאם לחוקים גל קירורשטיפת מע 7.17

  החדשים

ובסיסית זו, הדרשת במהלך התקה ותיקוים במעגל הקירור, פעולה סטדרטית ����

לאחר ולכלוך די לחות א ,יראווקות את מעגל הקירור ממבוצעת מתוך מגמה ל

.. מקטע ושמן שרוף.קרר החלפת ביצוע תיקון או התקה ראשוית ובפרט לאחר 

  מהספר...

  

  ושימוש חוזר בקרר מיחזור  7.18
 עלהמערובות כימיות הרסיות, תברחבי העולם מבוצע שימוש רחב ב כי העובדה����

למבה האקולוגי  ומיעת זקים מתמשכים עצירהלמציאת פתרוות להמודעות את 

  מקטע מהספר..... ולשכבת האטמוספירה של כדור הארץ.

  מדחסים  - שמן קירור  7.23

הם עים באופן ו, יםמכיהם הקירור עים של מעגל ה החלקים����

ייבים . כפועל יוצא, הם חמשך כל זמן פעולת המערכתבדימי 

השמן מתערבב עם הקרר, להיות משומים ביעילות ולאורך זמן. 

  .ורם ביחד איתו אל כל חלקי המערכתוז

מותקת משאבת שמן חיצוית או פימית,  קירורסוג של מדחס בכל 

 תפקידפעילות של המדחס. הולאופי לדגם הממוקמת בהתאם 

ליוק שמן מאגן המדחס (בזמן פעולתו), ולהזרימו  משאבהה

לחץ גבוה יחסית ללחץ הייקה השורר בו. השמן מוזרם ב

והבוכות של המדחס, לציר הראשי ולשאר האביזרים העים  מערכת התלתליםל

  .. מקטע מהספר...במערכת.
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 8פרק 

  מערכת פיזור האוויר
  

פיזור אוויר לחלל המטופל מתבצע באמצעות מפוח איטגרלי ביחידת הטיפול באוויר, 

וממה אל החלל המטופל באמצעות מערכת תעלות ומפזרים. יחידת פיזור האוויר 

ם לאפיוי הביצוע הדרשים ביחס לאופי ההתקה, תוך התייחסות למבה בחרת בהתא

החיצוי והמראה הוויזואלי. מערכת תעלות פיזור האוויר מאופיית בשטח חיכוך מוך, 

  מקטע מהספר... .. המאפשר זרימה בהתגדות מוכה, ביעילות משטח (צוואר) מיימלי.

  המלצות וקווים מנחים לתכנון מערכת  8.1

  זור אווירפי

תכון מערכת פיזור האוויר מתבצע לאחר חישוב העומס התרמי וקביעת כמויות ����

האוויר הדרושות לחלל המטופל. שלב זה קריטי למיצוי אופטימלי של אפיוי 

  מקטע מהספר... .. .הביצוע, ולצורך העיין יש להתייחס למרכיבים הבאים: 

  הגדרות ומונחים טכניים   8.2

בתחשיבי ביצוע/מעה למכרז, בהם על הקבלן לעמוד בדרישות התכון בפרק זה דון �

ובסטדרטים המתבקשים. באחריותו לוודא כי סוג החומר ממו עשוי המפזר עומד 

בדרש, צבעו מתאים ביחס לדרישות האדריכל, אפיון פיזור האוויר (קירי, תקרתי) 

  מקטע מהספר... .. . ולהלן הגדרות:תואם, רמת רעש מוכה ועמידות לאורך זמן. 

  כי בין גובה המפזר האופקי ובין החלק התחתון של זרם  מרחק -שקיעהא

שקיעה  האוויר, לאחר הגיעו אל קצה גבול מרחק הזריקה (באופן כללי, קיימת

  מקטע מהספר... .. . כאשר האוויר הראשוי קר יותר מהאוויר המשי).

 

  אפשרויות פיזור אוויר ודגמי מפזרים 8.4
וג המפזרים הדרש מהווה דבך חשוב בהצלחת פרויקט מיזוג אוויר. בפרק זה ס ����

  מקטע מהספר... .. .מושם דגש על הושא. 
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  9פרק 

   אמכרז לדוגמ
  אופן הגשה, 

  מאפייני תכנון וביצוע
  באוויר מרכזיות לטיפול יחידות   9.1

    ואביזריםה מבנ �

המיועדות לפעולה באוויר  במתקן סטדרטי, מבוצע שימוש רחב ביחידות טיפול

  . בלחץ מוך

  :  להלן קודות התייחסות מרכזיות, בעת בחירת יחידה לטיפול באוויר

חדר המכוות ואפיוי הביצוע מבה תוגדר מראש בהתאם ל - תפוקת היחידה  .1

  ביצוע ובהתאם לדרישות המתכן).תוי ההדרשים (בהתייחס ל

  על היצרן. אופן מושלם במפבתתבצע  -ביית היחידה  .2

מ"מ  1.5בעובי  היחידה תיוצר מפח מגלוון - עובי פחים  .3

  . יציב מגלוון ו/או אלומייום שלד ברזלכולל  מיימום,

הפח החיצוי של היחידה ייצבע בהתאם  - צביעה  .4

לדרישות התכון בצבע יסוד ובשתי שכבות צבע עליון 

  מקטע מהספר... .. . .מיקרון) 150(מיימום 

   טבהמכשירי הר 9.3

ידוע כי חימום באמצעות מערכת מיזוג אוויר מייבש את האוויר, כדוגמת ספוג ����

הסופח אליו לחות ומתייבש. למיעה ייבוש יתר, מקובל להתקין בהתאם לדרישה 

מיוחדת, מכשירי הוספת לחות. הפעלת מכשיר הלחות מתבקשת בטמפרטורת חוץ 

לחות לחלל מטופל  מוכה, במטרה להעלות את רמת הלחות היחסית. הוספת

מסייעת לשמור על ריהוט עשוי עץ, מיעת חשמל סטטי ושיפור תאי הוחות בחלל 

  מקטע מהספר... .. .המטופל.
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   ומפזרי אווירת תעלו 9.5

תעלות אוויר מיועדות ליתוב כמות האוויר המטופל ביחידות, הכוללת גם אוויר ����

התאם לאפיוי הביצוע ח שחור, במפח מגולוון ו/או פצח. תעלות לחץ מוך מיוצרות 

ת בהתאם לדרישות התכון, וביחס בצעביית מערכת התעלות מת. הדרשים

 - , המלצות "סמקה" ו1505סעיף  15פרק משרדי - הביןהוראות המפרט הכללי ל

"Ashrae Guide".  

ייצור והתקת התעלות יתבצעו 

בהתאם לתקים המחייבים, 

ועליהם להיות מאושרות 

אים: בטיחות בתחומים הב

בהתקה, חוזק חומרים, 

חומרי בידוד חסיים לאש, 

חומרי בידוד לא מייצרים 

עשן, מעטה חיצוי חלק וללא 

גרדים וכל הדרש כמפורט 

 .. בחוקי הבייה הרלווטיים.

  מקטע מהספר...

  

  כיוון  וסתי חלוקת אוויר ומדפי 9.7

ו/או פלסטיק מחומר  מ"מ 1מיימלי של מפח מגולוון בעובי מיוצרים וסתי החלוקה ����

ABS  עים על ציר במקשה אחת. בווסתי חלוקה עשויים פח מגלוון, התריסים

 .. .מוקשה. ABS, ובווסתי פלסטיק על ציר עשוי מחומר מרכזי עשוי מפליז משוך

  מקטע מהספר...

  מדפי אש 9.12

מיועדים למוע מעבר אש ועשן אל החלל המטופל בעת שריפה, מדפי אש ועשן ����

לוי עשן. ימערכת גמתכת מכי, ישירות מ-אמצעות הפעלת מוע חשמלי או דוב

שעות לעיין איבוד  1.5המדפים בים מחומרים עמידים באש לפרק זמן של 

ן הישראלי המחייב ת"י תקשלמות, סוג החומר ואופי ההתקה זאת בהתבסס על ה

  פר...מקטע מהס .. .םהדים בושא בטיחות אש בבייי 1-3חלק  1001
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  פיקוד  -אינסטלציה  -מערכות חשמל  9.13
  ובקרה 

תהייה כפופות להוראות "פרק מכי -המבוצעות למתקן אלקטרועבודות החשמל ����

כל . למתקן המיוחדטכי במפרט הכללי ובמפרט המופיע  ,חשמל" מתקי 08

ביקורת בודק מוסמך על  ועבריבהתאם לתקים המחייבים, ו וצעובי תועבודה

להציג את אישור הבודק בסיום העבודה הקבלן מחויב קבלן מיזוג האוויר. חשבון 

  מקטע מהספר... .. .(הושא יתואם באופן ברור בחוזה העבודה)

  

  חשמל  לוחות 9.14

באופן אכי או אופקי, בהתאם לתכון לוחות חשמל יתן להתקין ����

, ללא צבוע או פלסטיק קשיח מפחמוגדר מראש. הלוחות ייבו 

 10גובה מיימלי של , יוגבה לאחורית. לוח עומד על רצפה גישה

  מקטע מהספר... .. .ממה ס"מ

    

   חשמליים מנועים 9.16

עמדו בתו תקן הישראלי, ויפעלו יהמועים ����

מקובל להשתמש באופן שקט ללא רעש מגטי. 

, חד פזי או בזרם חילופיןבמועים הפועלים 

. הרץ 50ובתדר של  V 230/400י תלת פאז

(סבל"ד). סיבובים לדקה 1400מהירות סיבוב של 

, ומיליההספק מעל למיימום  10%רמה של ב ,תאמו לפעולה רגילהויהמועים 

  מקטע מהספר... .. .אלא אם צוין אחרת

  מתנעים ומבטחים  9.17  
מבטיחים מדגם חצי אוטומטי, מקובל להשתמש ב����

 :פרמטרים הבאיםלייחס המתכן בהת דייל אושר עמ

  מקטע מהספר... .. .

   

יותקו מבטיחים  ,כ"ס 5 עד בהספק מועים ב .1

  . מסוג חצי אוטומטי
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  /הסבר מסירה יתיק 9.29

פורטים מסור למזמין ארבעה תיקים מבאחריות הקבלן לטרום מסירת המתקן, ����

פרטי הציוד המותקן, חומר הסבר  ,קטלוגיםטכיים, מפרטים  :המכילים ,לאיםומ

שוטפת ומועת של המתקן, טופסי מדידה ואפיוי ביצוע של  מלא לתפעול ואחזקה

  מקטע מהספר... .. המתקן.

  

  חודשי בדק שנתי / שירות ואחריות  9.31

חודשי אחריות לתפקוד המתקן  12בעבודות קבליות, מקובל לדרוש מיימום ����

ואיכויות ההתקה. להלן קווים מחים, להתייחסות בעת הגשת 

  ריות ושירות שתי למתקן:    הצעת מחיר לעיין אח

מקובל לדרוש מהקבלן ערבות טיב, בוסף לאחריות על 

מקטע  .. ביצוע, איכות.כוללת את אופן ה טיבהמתקן. ערבות 

  מהספר...

  

  תקלות אופייניות  -גל הקירור מע 9.32
  ודרכים לפתרונן

בשלב זה, לאחר שהתמקדו  ����

במכלול האביזרים ואפיוי 

קירור, הביצוע של מעגל ה

תמקד בתקלות אופיייות 

ודרכים לפתרון. בפרק זה, דון 

בסיבות להיווצרות תקלות 

אופיייות במעגל קירור ובמתקן 

הכולל, ובמגוון האפשרויות 

  מקטע מהספר... .. לתקן.

  תקלות אופייניות –מעגל הפיקוד  9.33
  ודרכים לפתרונן
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  10פרק 

קווים מנחים לניהול 
   פרויקט מיזוג אוויר

  

יהול מיומן, בכל שלבי הפרויקט, מהווה דבך 

חשוב להצלחה ארוכת טווח במישור 

הקבלי, החל מקבלת עבודות חדשות וכלה 

ברמת הרווחיות הכללית לאורך זמן. על 

מהל הפרויקט לפעול לפי כללים ברורים, 

מתוך שאיפה למצות את האיטרס הראשוי 

של החברה, החל מסיום מהיר של עבודות 

ארגון והתכון הראשוי, ממשיך בעבודות ה

הביצוע השוטף בתיאום עם הגורמים 

המתאימים, הגשת חשבוות לתשלום 

רבות הטיב בסיום ומסירת המתקן ליזם בתחילת שת האחריות, וכלה בקבלת ע

  מקטע מהספר... .. תקופת האחריות .

  התארגנות והגדרת יעדים לביצוע  10.2

  הכנת לוח זמנים �

מים של הפרויקט כפוף לוח הז

ללוח הזמים הכללי של מכלול 

העבודות במבה ביחס לתאריך 

המופיע בצו תחילת העבודה, 

ובהתאם יש להכין מסמך לוח 

זמים ולאשרו עם גורמי 

   הפיקוח.

  ותטרסים הישירים של החברה, בהתבסס על ההכים ישקף את האילוח הזמ

 מקטע מהספר... .. .י גורמים אחרים. והפעולות הדרשות לביצוע העבודות על יד
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  סיום עבודות הפרויקט 10.4

  הכנת המתקן למסירה סופית �

בסיום עבודות ההפעלה והתיקוים הסופיים של המתקן, 

יעביר מפעיל המתקן למהל הפרויקט תמות מצב. 

מהל הפרויקט יבצע עם המפעיל בדיקת מסירה 

 .. .פיקוחא לערב את גורמי התכון וה"פימית", בל

  מקטע מהספר...
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  11פרק 

  רעש -עוצמת הקול 
  

  

ארגיה מתייחס ל קולהמושג עוצמת ה

לחץ של המופיעה במעגלי תודות (גלים) 

אוויר, בתחום השמע של האדם ומעבר לכך. 

 ,בסיס דימיקול מיוצר מכל גורם הפועל על 

מועים חשמליים, ובכלל זה בי אדם, חיות, 

ות דימי-תרמומערכות  ,ערכות מכיותמ

  . וכו'

חוש השמע מתורגמת ב קוליתהארגיה ה

 המוקרת רעשעוצמת הכעוצמת רעש קולי. 

מושפעת מהאזור בו היא שמעת, ובאופן 

סובייקטיבי מהאוזן השומעת אותה. 

מושם  ,מטרדהפוך לבמטרה למוע מרעש ל

 תעיעוצמתו ומ תדגש רב על הפחת

   היווצרותו.

ל מהווה אמצעי תקשורת ומשמש הקו

 ...תופעה פיסיקליתע,  והיו להעברת מיד

  מקטע מהספר... 

  עוצמת הקול 11.1

 ,רגעי)באופן מוגדרת כשיוי בלחץ האטמוספרי הורמלי המתבצע בקודת זמן (����

כתוצאה מגל הקול. אוזן האדם רגישה מטבעה לשיויים בלחץ האטמוספרי, 

, באמצעות כשיוי ברום הקול תמדד עוצמה זו. עוצמות קולמת אותם למתרגו

מסוגלת לשמוע קרוי ן האדם טווח גלי הקול שאוז. יחידות לחץ (דין) ובדציבלים

  .. מקטע מהספר...מצלול.

   /רעשהקטנת עוצמת קול  11.4

מערכות קירור ומיזוג אוויר ועדו לשפר את איכות חייו, אולם כתוצאה מפעולתן ����
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. הושא מקבל הובע מרמת רעש גבוהה ביחס למקובל ,דמטרוצר לעיתים רבות 

  דיוים משפטיים. כדי תביעות ובסביבת מגורים, עד  יתר תוקף

כו ה לאזק בלתי הפיך תקן, של מ יםמיקום והתקה ולאוזן עלולים לגרום ללמב 

הגדלת בשים האחרוות הוחמרה בעיית הרעש הובע מהציוד, כתוצאה מ. האדם

  .. מקטע מהספר...הולך וגדל בושא.הו על כך מספר התלוות יעיד. כמותה

  הקטנת מטרד הרעש 

  :לקודות הבאות להתייחסמכל סוג שהוא, מומלץ מטרד הרעש הקטין לבמטרה 

  גורמים הבאים: בהתייחס ל -  להתקהרמת הרעש של הציוד המיועד אפיון  .1

  יםים - ) (פקג' יםמשולבמתקה מותקכוללים: מחוץ למב ,

   מאייד, סוללות ואביזרי פיקוד.מעבה, מוע מוע דחס, מ

  יםים - מפוצליםמתקמחוץ  מותק

יחידת עיבוי, מדחס , כוללים: למבה

 מבהבתוך ה. מוע חשמלי ומאוורר

מצאים: מסן ומפזר אוויר, תעלות, 

 ותרחיקמסוג זה מצרות וכו'. יחידות 

את יחידת העיבוי למקום פחות מפריע 

.. .ת אלו מהוות גורם עיקרי למטרד הרעש)ויחידכי (יש לציין 

  מקטע מהספר...

  מניעת רעש 

יכולה לבוא לידי ביטוי במגוון פעולות. לא מדובר בהכרח בתיקון הבעיה מיעת רעש 

אלא במיעת היווצרותה מלכתחילה. להלן מספר תחומי פעילות שראוי לכל רשות 

  עירוית להוביל: 

  .. מקטע מהספר...ת הגבלת רעש.תקותכון מובה בהתאם ל
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  מפלס הרעש   11.9

 ,מטר מפתח פליטת האוויר 1.5עד  1במרחק של מתקן מדדת מת הרעש הצפויה מר����

ובע בעיקר מפעולת . מטרד רעש דציבל 75-45טווח שבין ומדידה זו אמורה להיות ב

  .. מקטע מהספר...היחידה החיצוית.

  

 ההיבט המשפטי  11.10
למיעת מפגעים, הקשור לפקודת הזיקין החוק  .שפחת המטרדים"ל"מ רעש שייך����

מכוח חוק אלו, ומתייחס באופן מפורט למטרד הרעש. מטפל במטרדים (וסח חדש), 

, המגדירות את 1990 - קו תקות למיעת מפגעים (רעש בלתי סביר), תש"ן וזה ת

  רמות הרעש המותרות. 

, האם הוא השמעת מהות הרעש ר אידגההחוקים והתקות למיעת מפגעים באים ל

 או לא. מהווה מטרד 

באופן מטרד יכול להיווצר . מטרדכר פעולה מסוימת יקשה להגדמטבע הדברים, 

ת הרעש הובעת מפעולת מכשיר אדם מסוים מחליט שרמכאשר סובייקטיבי, 

 ,מהות הרעש מפרה את החוקבמקרה בו או . עולה על המותר בתקותכלשהו 

יושמים החוקים המגדירים מטרד אים מאם כן, עה של ממש למתלון. ומהווה הפר

אובייקטיבי המדד מהו המדדים אובייקטיבים, בעוד התקות קובעות על פי רק 

  .. מקטע מהספר...וכו'). למטרד (מעל דציבלים מסוימים
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  12פרק 

 ורת החשמלמבוא לת
   פיקוד ובקרה

אחת מהדרכים כוח מיע חשמלי. מכיים מופעלים באמצעות -מתקים אלקטרו

, (גרטורים) מתח מחולליבוססת על מארגיה חשמלית המקובלות לייצור 

סדרת חוטים המלופפת בצורת סליל באמצעות  זרם חילופיןהמיועדים לאספקת 

. כתוצאה מסיבוב מסתובבת במהירות קבועה בתוך סליל ייח (סטטור)ו (רוטור

  מתח חשמלי.בקטבים וצר וה מגטי הרוטור כגד סטטור ייח, וצר שד

  שדה מגנטי 

המבה המכי של קוטבי הסלילים והוסחה לחישוב המתח החשמלי מתבססת על 

  : ... מקטע מהספר... , להלן הוסחההמחולל (גרטור)

  המעגל החשמלי 12.1
 ,ממוקם על הציר האכי )הרוטור(מחולל, מחוג הבמעגל חשמלי המייצג את גוף ����

רוטור במהירות הב וביסעת ת המתח המושרה בסלילי הרוטור. בא ייצגוהוא מ

שתה בכל רגע תון מיתן להבחין כי זווית המחוג  ביחס לסטטור, )wקבועה (

   .e = sin. wtלפי הוסחה  ,שאר תון. גודל האך ) wt(חדשה בקודה מת תמקמו

  חשמליהמעגל הרכיבי  12.3

  . רכןהמתח החשמלי המיוצר במחולל מוזן לצ����

, יםגדעל הרכיבים המרכיבים את המחולל, ובכלל זה:  עומס חשמליייצר מהצרכן 
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זרם חשמלי הזורם מייצר עומס או חלקם ה. שילוב של גורמי יםסלילו יםקבל

צרכן. מתייחסים לאופי העבודה המתבצע ב החשמלי והספקוזרם ה. התהגות םדרכ

  ... מקטע מהספר...: בין העומסים מתבטאהקשר 

  הספק  12.5

  .W = e x iההספק מוגדר כמכפלת הזרם במתח  ����

זווית שבין פאזור המתח מהווה את ההפאזה י כיתן לראות  זוריתאבצורה פ

   .)Φ)/W = e x I פאזור הזרםל

  ... מקטע מהספר...Q-ו P הספק יתן לחלוקה לשי רכיבים היצבים זה לזה 

  

  

  

  

    הואופן פעולמבנה  - נוע חשמלימ 12.6

המועים באופן שוטף מכיים, -מוע חשמלי סטדרטי בוי מאביזרים אלקטרו����

פועלים באופן הרמוי . מכלול האביזרים והמוע החשמלי באמצעות מוע חשמלי

  . וייקתו במעגל הקירור קררת  סידחבמטרה לייצר ארגיה של 

 שת.בהתאם לאפליקציה המתבק ,במתח חד פזי ו/או תלת פזיחשמלי מוזן מוע 

קירור איו שוה ממוע חשמלי אחר, והוא מוע מדחס המוע החשמלי של 

  ... מקטע מהספר... באמצעות האביזרים הבאים:
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  מנועים חשמליים סוגי  12.7

תפקיד המוע החשמל הוא לתרגם ארגיה חשמלית ����

המוע, מאפייי עלות לתועה קווית או סיבובית.  

הפיק ממו שיתן לתועלת הביצוע הדרשים וה

. סוג המועהספק ומדד חשוב בבחירת ים מהוו

והיעילות  המוע החשמליבמקביל לשיפור אביזרי 

אביזרים הוהפיקוד תח מערך ופ התפעולית שלו,

צילות הלווים אליו, על בסיס קו מחה המגדיר כי 

פוקציה ליעילותו במסגרת הציוד בו מהווה המוע 

תפעולו ואחזקתו ל, וכפועל יוצא מכך גם הוא מותקן

סוגי בפרק זה תמקד ביתוח ואפיון  .לאורך זמן

מועים חשמליים, ובפרט אלו המצאים בשימוש 

  .. מקטע מהספר....בפלח השוק הביתי והמסחרי

  מבוא לפיקוד ובקרה  12.9

אופן בתהליך מובה שבא לידי ביטוי במדובר תורת הבקרה היה רב תחומית,  ����

וזאת שוות (מכיות, ביולוגיות, רובוטיות ועוד) הערכות ממובה על פי דרישות ה

  מתמטי זהה. לוגי/תחת ייצוג 

ככל שהתהליכים בתעשייה עשים מורכבים יותר, כך מתקיים צורך ביישום מערך 

מערכות הבקרה פוצות כמעט בכל אי לכך, בקרה הדוק ומדויק יותר על התהליך. 

ספיקה, , זרימה, גובה מפלסה, טמפרטורבקרת  :כגון מכאי- אלקטרותהליך 

  .. מקטע מהספר...מתח, זרם, ריכוז מוצקים בוזל וכו'.תאורה, 

  D.D.C - ערכת בקרה דיגיטלית מ 12.10

משמשת כבקר אוטומטי לתהליך  ) (Direct Digital Controlרכת בקרה דיגיטליתמע����

תקלות משתה באמצעות מחשב ספרתי, ליישום תוכיות לחיסכון בארגיה לריכוז 

  .. מקטע מהספר...ודיווח שוטף של אפיוי ביצוע ישירות למרכז הבקרה.

  מערכת בקרה וניהול ממוחשבת של מזגנים ומפוחי נחשון 

חשון באמצעות בקר ייעודי (כדוגמת -מערכת בקרה ושליטה על מזגים ומפוחי

(AircoNet  המתקשר עם כל יחידות הקצה באתר. הבקר מחובר ישירות או ברשת

) לעמדת מחשב קיימת ממה יתן לשלוט על LANקשורת המחשבים המקומית (ת
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  .. מקטע מהספר...כל המזגים באופן כולל ופרטי.

  ) VSD - תדר בקר מהירות (משנה  12.12

. תהליך להשיג שיוי מהירות רציף ואיסופי במועיועד בקר לשיוי מהירות מ����

  למוע.  ההזה התדר של מתח השיוי מתאפשר באמצעות ויסות 

 

  מהירות ביחס לתדר –שנה תדר מ

  

  

  

  

  

  

מתואמת מתח  תהורדצורך לפצות ביש  ,HZ 50 - מתחת ליורד כאשר תדר המוע 

מרוויה  עולהימ ,לשמור על שטף קבועשווה. הורדת המתח מתבצעת במטרה  יחסוב

צריך להמשיך  ,HZ 50-כאשר מעלים את התדר מעל ל ,מגטית במוע. בדומה

במהירות ) מצוי הרשת(מתח המוצא מתח עלות את המתח במוע. מכיוון שולה

  ... מקטע מהספר... קבוע ריישאוההספק , מומט במוע ירדה HZ ,50-הגבוהה מ

  איתור תקלות  -פיקוד ובקרה   12.13

בפרק זה דון בתקלות במערכת הפיקוד והבקרה אשר מהוות אחוז גבוה ממכלול ����

הביצוע הדרשים ממערכת הפיקוד זהים ברוב סוגי התקלות במתקן. אפיוי 

המערכות, ההבדל העיקרי בין המערכות ובע מתאי הביצוע ביחס להספק המתקן. 

על כן, או תייחס למערכת הפיקוד והבקרה באופן כולל ,ללא פרוט לסוגי 

  .. מקטע מהספר...המתקים.

  
  מתח נמוך צעדים לאיתור תקלות במתקן

 ם על מהות התקלה.קבל את מרב הפרטי .2

 ... מקטע מהספר...ודא כי הלקוח מתפעל כון את המתקן. .3
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  13פרק 

התייעלות אנרגטית 
קירור ומיזוג  תקניבמ

   אוויר
מיזוג קירור ומתקי צילות שיפור 

ראה כמגמה התופסת  אוויר ישים

תאוצה ברחבי העולם. הוכח כי 

יתן להשביח כמעט כל סוג של 

עול מתקן ולהביאו לרמת תפ

ביחס למצבו התון,  תאופטימאלי

ובכך לחסוך עד כדי עשרות אחוזים 

בצריכת החשמל של מתקים כאלו 

באמצעות מערכות  (לדוגמה

GEG|Save י התפעול של מעגלי קירור תרמומיים- המיושמות לשדרוג מאפיידי 

  חדשיות)... מקטע מהספר... VRV-VRFובקוספט דומה במערכות 

   מצעי שיווקיחיסכון באנרגיה כא 13.1
כיום, קודת המוצא הרווחת היא שעלות הארגיה על כל סוגיה תמשיך לגדול ����

גם בעתיד. רוב המשווקים מודעים לושא, ומצלים אותו כמוף לקבלת יתרון יחסי 

על פי מתחרים. הם מבהירים ללקוח הסופי, המעויין במידע לגבי רכישת מערכת 

ה חסכוו מודע לכך שאיית, כי מוטב שיידע מראש שהוא עתיד לשלם את זולה ואי

ההפרש מאוחר יותר, בשל העלות הגבוהה של התפעול ושל התחזוקה; וכי גם הפעם 

פיו הזול עולה בסופו של דבר ביוקר. סביר להיח -יקוים הכלל שאיו משתה, שעל

שהעלות הראשוית של המוצר החוסך ארגיה גבוהה יותר, אולם מוטב לדעת 

מה עלות התפעול ומה רמת הבלאי, מאשר להיקלע להוצאות כבדות  מראש גם

  .. מקטע מהספר...לאורך חיי הציוד.

  גישות מעשיות להגדלת מחזור המכירות 

חיסכון בארגיה הוא גורם חשוב. כיום אפשר לראות כי לקוחות הקצה מודעים 

וקים בעלות גבוהה יותר תמורת וחות. יש משו אתיותר לושא, אך מוכים לש
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המפיק וחות מרבית  ,הגורסים כי המפתח להצלחה הוא מכירה של מוצר יעיל

במיוחד לאור הצפי העתידי שמחירי החשמל ימשיכו  ,בארגיה מועטה יחסית

להאמיר. הקו המחה הזה, הבא לידי ביטוי בפרסומות מובילות, זוכה להצלחה ללא 

  .. מקטע מהספר...ויכוח.
  

יזוג אוויר חיסכון באנרגיה במערכות מ 13.2
  ).D.Xבהתפשטות ישירה (

לראות קשר ואפשר  ,הארגיה הכללית הצרכת למיזוג אוויר עולה בהתמדה����

ישיר בכל העולם בין עליית התל"ג (תוצר לאומי גולמי) ובין העלייה בצריכת 

  הארגיה למיזוג אוויר.

הברית -בארצותמהארגיה הצרכת הופתה שישית  בתחילת שות התשעים

מערכת מיזוג האוויר בדירת מגורים חשבה אם בעבר . מיזוג אוויר מתקיל

מערכת מיזוג התקת הכות למכילים רוב המבים החדשים הרי שכיום מותרות, ל

. שיוי זה הקבלן המבצע על ידיאם לא מערכות שלמות היתות  , לכל הפחות,אוויר

הארגיה הצרכת  הברית ובעולם כולו את שיעור-העלה בשים האחרוות בארצות

  .. מקטע מהספר....למיזוג אוויר

  
  לחיסכון באנרגיהנכון כאמצעי תכנון אדריכלי 

היתים לביצוע: בייה על פי קוספט הבייה הירוקה  םלהלן פרמטרים עיקריי

(העמדה, משטר רוחות, צמחיה, מים, ארגיה, תאורה טבעית, תאי וחות וכו'); 

 גרמי, תמוך (טיח קירות בעלי מקדם מעבר חוםמקטע מהספר....; )איטו ..  

  
  מונעת ותחזוקה יעיל  תפעול

 יהול טמפרטורת עבודה ( מערכת המיזוג וקביעת(Set Point ת ליאאופטימ

מדי בקירור תגרום לפעולה כה מוטמפרטורת עבודה ). קביעת ºC24(לדוגמה 

  .. מקטע מהספר...רציפה של המזגן ללא צורך.

  
 במזגנים מיני מרכזיים ומפוצליםסכון באנרגיה יח

 - ו TSת טכולוגיית ובעלמיזוג אוויר ת ומערכבאחרוה או עדים לשימוש גובר ב

VAV רגיה 35%רכיבים הגורמים לחיסכון של עד בתוכן  ותהמשלב, תומתקדמבא, 

מזגים אלה מקוטלגים בשוק תחת . לעילהדרישות שתוארו  כלעל  ותעואשר ו
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ערכת מיזוג מושלמת, לקוח מוהם מיועדים לספק ל ",אישי מזגן מרכזיהכותרת "

  .. מקטע מהספר....תבקרת חדרים תחת קורת גג אחכולל 

  )(VRV Variable Refrigerant Volumeמערכת  13.3
מערכת זו עושה שימוש בטכולוגיה ייחודית, המאפשרת הפעלתן של מספר ����

יצוית אחת (עם מדחס יחידות מאייד פימיות עצמאיות המחוברות ליחידת עיבוי ח

בודד). פריצת דרך טכולוגית זו סללה את הדרך למגוון רחב של ציוד ושל אפיוי 

ביצוע, שהלך וגדל עם השים. כיום מסוגלות מערכות אלה, הידועות כחוסכות 

טון  30- יחידות פימיות לכל היותר, בתפוקה כוללת של כ 32ארגיה, לפעול עם 

וכות במיוחד. הקו המחה של השיטה מתבטא בעיקר קירור ובטמפרטורות חוץ מ

.. .)מאיידיםיחידות הקצה (באופן רציף בהתאם לדרישת המערכת  וי תפוקתישב

  מקטע מהספר...

  

  )(VRF Variable Refrigerant Flowמערכת  13.4
  

עיקרון הפעולה של השיטה מבוסס על תזמון מדויק של התעת המדחסים, ����

פח הקרר הזורם ו יטור כמות השמן במערכת. זאת ועוד מבוצע שליטה על

באמצעות מערכת פיקוד חכמה, המשולבת גם ביחידות הקצה. בפועל, מבוצע ויסות 

משתה של זרימת הקרר במערכת כאמצעי להגדלת צילות המתקן, ובפרט על מעגל 

  ). (dxהקירור הפועל בהתפשטות ישירה 

קרר לאשכולות של עד  המערכת מורכבת מיחידת עיבוי אחת, המיועדת לספק

שמוה יחידות פים (קצה) לעף. יתן להתחבר עם יחידות פים (קצה) מתצורה 

  .. מקטע מהספר....ית, קסטה, מיי מרכזי ו/או רצפתיעיל

מערכת מפוצלת בתפוקה משתנה  13.5
  (אינוורטר)

לולייים, המשולבים אחד בתוך  2המערכת מורכבת ממדחס סקרול רגיל בעל ����

חד מהם ע בתועה סיבובית במישור אופקי כלפי השי, ובצורה זו השי כאשר א

  .. מקטע מהספר...דוחס באופן רציף את הקרר.

   VAV-מערכת מיני מרכזית/מרכזית  13.6
מערכת זו מבוססת על דמפרים (מדפי ויסות), המווסתים את ספיקת האוויר ����

צויה לחדר בהתאם לעומס התרמי העכשווי, ובכך שומרים על הטמפרטורה הר
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בחדר. במזגים המפוצלים, תפעולם עשה באמצעות שלט אלחוטי המשגר תשדורת 

  מרכזית. VAVלעיית (יחידת תצוגה), המחוברת בחוט למערכת פיקוד 

באמצעות השלט ועל פי דרישות הביצוע, אפשר גם להפעיל את המזגן ולדוממו. 

  ע מהספר..... מקטהחברות מספקות כאופציה גם שלט חוטי המותקן על הקיר.

חיסכון באנרגיה במערכות מיזוג אוויר  13.7
  משולבות

כאשר משווים בין יחידות קירור מים ליחידות מיזוג אוויר משולבות (פקג') ����

המיועדות להתקה על גגות, אפשר לראות כי בימים חמים צילות המערכת 

יורדת משמעותית. כיום, מיוצרות ערכות להמרת  תהמשולבת הקובציואלי

, Calmac Corp)ות משולבות מקוררות אוויר ליחידות קירור מים מרכזיות (יחיד

.. מקטע .®Roofbergכולל מערכת אגירת קרח. אחד ההתקים משווק תחת המותג 

  מהספר...

להתייעלות כמקדם שיפור הבנייה  13.8
 וחיסכון באנרגיה

ברוב מדיות המערב קיימת מזה שים פעילות ממשלתית וציבורית אחרת ����

). המדד Sustainable Developmentקיימא (- ת מדייות של פיתוח ברלהפעל

העיקרי בהקשר זה הוא "עצימות הארגיה", קרי היחס בין צריכת הארגיה ובין 

  .. מקטע מהספר.... )GDP( הגולמיהתוצר המקומי 

צמצום פליטות חומרים אורגניים  13.9
  נדיפים כאמצעי לחיסכון באנרגיה

גזים מתהליכי ייצור המכילים חומרים אורגיים  המודעות לטיפול בפליטות����

הולכת וגוברת בשים האחרוות. בשת  (Volatile Organic Compound)דיפים 

הוכה הצעת תקן המגדירה את הערכים המותרים לפליטות של מזהמים מסוג  1994

זה לפי חלוקה לקבוצות, לפי דרגת הסיכון הקיימת בכל אחת מקבוצות חומרים 

רק זה מתבסס על חומרים שסופקו באדיבותו של חיים מייזלס מחברת אלו. פ

  .. מקטע מהספר....אקוטופ. 

 

תקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר  13.10
  לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה) 

לפי סעיף  ותוקף סמכות) ממשה שחל(שר הארגיה והתשתית הוציא  1993בשת ����
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ובאישור ) 5542קובץ התקות  698' עמ( 11989 - לחוק מקורות ארגיה, התש"ן  3

  :הבאותתקות הועדת הכלכלה של הכסת את 

  :בתקות אלה - הגדרות

מהל אגף לשימור ארגיה במשרד הארגיה והתשתית, לרבות מי שהוא  -  "המהל"

  .. מקטע מהספר....הסמיכו לעיין תקות אלה

אנרגיות תקנות משק החשמל ( 13.11
   2005 -, התשס"ה )מתחדשות

ק זה מובאות תקות חלקיות מתוך מקבץ "תקות משק הארגיה" אשר בפר����

 לפי סעיפיםז"ל)  יעזרארגיה והמים (בימין בן אלשר השל  ובתוקף סמכותאושרו 

, החוק) -(להלן 1996  –לחוק משק החשמל, התש"ו  63 -(ב) ו20, 7והגדרות 

  .. מקטע מהספר.... :כדלקמן

מועד סיום תהליך בדיקות הקבלה שלפיהן  -  "ארגיה מתחדשת"סיכרון מתקן 

לוקה, לפי העיין, כי חה ןרישיוהולכה או בעל  ןרישיואישר בודק מוסמך מטעם בעל 

מתקיימים כל התאים או במתקן הביתי, לפי העיין,  ארגיה מתחדשתבמתקן 

 מתקןהמ קובציואלית חשמליתאו ארגיה  חשמלית קייהלהזת ארגיה 

  .. מקטע מהספר.... החשמל; לרשתהרלווטי 
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  14פרק 

   מתחדשתאנרגיה 
  

העלה , 1974בשת  ,משבר הארגיה שהתחולל בישראל לאחר מלחמת יום הכיפורים

חברות מובילות את המודעות לצורך במקורות ארגיה חלופיים. בעקבות המצב, 

ים רבים בתחומ בארץ ובעולם הפו משאבים רבים לפיתוח ארגיות חלופיות

  ... מקטע מהספר...ומגווים שהוגדרו במיוח הכללי "ארגיה מתחדשת"

  מערכת חימום מים סולארית 

  :םמערכת סולארית מורכבת משלושה חלקים עיקריי

 הממיר את האור הופל על משטח הקליטה (קולט) לארגיה תרמית.  -  קולט שמש

ור לשעות בהן הם האוגר את המים החמים שיוצרו בשעות הא -מיכל אגירה 

 .. מקטע מהספר ...דרשים.

    קולטנים לייצור חשמלמערכת  14.1

צלחת", בוי מסדרת מראות המרכזות את קרי השמש מכיווים "ה ,קולט החום����

שוים, במטרה להעביר את הארגיה הקלטת אל מוקד אחד או יותר הממוקם על 

והמוקד מצא בתוכה. מגדל. בדגם הפוץ, הצלחת עצמה מרכזת את הקריים 

שמחירו אמצעות גלאי תרמי, אופן אוטומטי במכוות עצמה אל השמש בצלחת ה

  .. מקטע מהספר...מוך יחסית.

  מבט לעתיד  14.2

 ארגיית השמששל יצול המתאימים להעמקת האקלימיים בישראל התאים ����

בוצת קל ידי (ע לדוגמה הברית אמצעות רכישת מתקים שפותחו ויוצרו בארצותב

  .. מקטע מהספר....או מתקים מייצור מקומי. "אומיום ג'י"), 

  

+  17+  16+  15 ללוכ םיפרקה לכהמשך 
  עמודים... 701בספר המכיל  19+  18
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