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קירור  , אתגרים הנדסיים בביצוע מערכות קיטור

 ומיזוג אוויר במחלבות
 

 :ראשי פרקים
 

 : שילוב מערכות אנרגיה בתהליך ייצור החלב•
 עיקרון בסיסי של תהליך ייצור החלב•
 שילוב של מערכות ייצור מי קרח וקיטור בתהליך הפסטור•

 

 :קירור ומיזוג אוויר במחלבות, סקירת מערכות קיטור•
 מערכות ייצור מי קרח•
 מערכות ייצור קיטור•

 

 :תיאור מקרה בוחן -)'יא, בראשית ז(וארובות השמיים נפתחו •
 'רטט בהשראת רוח'תופעת •
 אמצעים לשיכוך תנודות של ארובות •

 



 :ראשי פרקים
 

 : שילוב מערכות אנרגיה בתהליך ייצור החלב•
 עיקרון בסיסי של תהליך ייצור החלב•
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 אמצעים לשיכוך תנודות של ארובות •
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 -שילוב מערכות אנרגיה בתהליך ייצור החלב
 עיקרון בסיסי של תהליך ייצור החלב



 -שילוב מערכות אנרגיה בתהליך ייצור החלב
 עיקרון בסיסי של תהליך ייצור החלב



 -שילוב מערכות אנרגיה בתהליך ייצור החלב
 שילוב של מערכות מי קרח וקיטור בתהליך הפסטור 

 פסטור

Heat Treatment 



 -שילוב מערכות אנרגיה בתהליך ייצור החלב
 שילוב של מערכות מי קרח וקיטור בתהליך הפסטור 

 פסטור

Heat Treatment 



 -שילוב מערכות אנרגיה בתהליך ייצור החלב
 שילוב של מערכות מי קרח וקיטור בתהליך הפסטור 

Heat Treatment 



 -שילוב מערכות אנרגיה בתהליך ייצור החלב
 עיקרון בסיסי של תהליך ייצור החלב
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 : שילוב מערכות אנרגיה בתהליך ייצור החלב•
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 -קירור ומיזוג אוויר במחלבות, סקירת מערכות קיטור
 נתיבות -שדרת האנרגיה במחלבת טרה החדשה

   C180°, בר10בלחץ , קיטור לתהליכי פסטור•
 C30°אספקה ' מי מגדל קירור לעיבוי בטמפ•

 C6°אספקה ' מים קרים למיזוג אוויר בטמפ•
    C0.5°~' מי קרח לתהליכי פסטור ואחסון חלב בטמפ•

 -C6°' תמלחת לצינון חדרי קור וקירור עמוק של חלב שתיה בטמפ•
 -C10°' מדחסי קירור באמצעות אמוניה לייצור מי קרח בטמפ' מע•

 
 

 



 -קירור ומיזוג אוויר במחלבות, סקירת מערכות קיטור
 טרה נתיבות -'ש/טון קיטורDanstoker13.5,  -דודי קיטור 2



 -קירור ומיזוג אוויר במחלבות, סקירת מערכות קיטור
 טרה נתיבות -Marley-SPX THR 6000 TR - -מגדלי קירור 4



 -קירור ומיזוג אוויר במחלבות, סקירת מערכות קיטור
 טרה נתיבות -א"טון קירור כ York500,  -מקררי מים 2



 -קירור ומיזוג אוויר במחלבות, סקירת מערכות קיטור
 טרה נתיבות -א"טון קירור כ York280,  -מקררי תמלחת 2



 -קירור ומיזוג אוויר במחלבות, סקירת מערכות קיטור
 טרה נתיבות -א"טון קירור כ York500,  -מדחסי אמוניה 3



 -קירור ומיזוג אוויר במחלבות, סקירת מערכות קיטור
 טרה נתיבות -ק"מ 4000 -מכל אגירת מי קרח



 -קירור ומיזוג אוויר במחלבות, סקירת מערכות קיטור
 טרה נתיבות -מערכות ייצור מי קרח

 טון קרח ביממה 400מכונות לייצור של עד  2
Vogt- Turbo Ice- Fragmented Ice Maker   

 אגירת קרח בתעריפי שפל  •
 המסת הקרח בשעות שיא•
 אספקה אחידה  ' טמפ•
 יעילות אנרגטית גבוהה•
 צובר בהפסקות חשמל•
 ילר'צאפשרות פעולה במצב •



 מכל אגירת מי קרח
 ק"מ 4000
 

 'מ 15 -קוטר 
 'מ 23 -גובה 



 -קירור ומיזוג אוויר במחלבות, סקירת מערכות קיטור
 טרה נתיבות -מערכות ייצור מי קרח

 מכונות לייצור קרח 2
Vogt- Turbo Ice- Fragmented Ice Maker   

 -ייצור הקרח מתבצע בשני מחזורי פעולה
  -       Ice Makingבניית קרח

Ice Harvesting    -קציר קרח 

 טון קרח ביממה 400מכונה לייצור של עד 
Vogt- Turbo Ice- Fragmented Ice Maker   

 ?טון קירור 1מהו 
 טון אמריקאי של קרח ביממה 1כמות האנרגיה הדרושה לייצר 

144  BTU/Lb x 2000 Lb / 24 h = 12,000 BTU/h = 1 TR 



 -קירור ומיזוג אוויר במחלבות, סקירת מערכות קיטור
 טרה נתיבות -מערכות ייצור קיטור

 בר 10@ טון בשעה  13.5דודי קיטור לייצור של עד  2
Danstoker-  High Pressure 3 Pass Steam Boiler  

Deaerator 

Steam Boiler 



 -קירור ומיזוג אוויר במחלבות, סקירת מערכות קיטור
 טרה נתיבות -מערכות ייצור קיטור

 מעברים מטיפוס תרמיל וצינורות עשן 3מבנה עקרוני של דוד קיטור בעל 



 
 הרכבת הארובות בפעם הראשונה

 

 
 פתח פליטה לארובה

 

 טון  14 -כ -משקל, מ"מ 950 -קוטר, מטר 38 -גובה: נתוני כל ארובה -
 איש לא העיר או הכין אותנו לבאות, 2011הארובות הורכבו בדצמבר  -
 למחרת היום נפתחו ארובות השמיים מזג אוויר סוער תקף את האזור -
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 :קירור ומיזוג אוויר במחלבות, סקירת מערכות קיטור•
 מערכות ייצור מי קרח•
 מערכות ייצור קיטור•

 

 :תיאור מקרה בוחן -)'יא, בראשית ז(וארובות השמיים נפתחו •
 'רטט בהשראת רוח'תופעת •
 אמצעים לשיכוך תנודות של ארובות •

 



 
 מקרה בוחן) 'יא, בראשית ז(השמיים נפתחו  וארובות

 'רטט בהשראת רוח'תופעת 
 



 
 מקרה בוחן) 'יא, בראשית ז(השמיים נפתחו  וארובות

 'רטט בהשראת רוח'תופעת 
 

חיפשנו בדחיפות מתכננים שיתנו פתרון לבעיה, הארובות היטלטלו בפראות מצד לצד, ארובות השמיים נפתחו 
תקשרו את הארובות למבנה", "תקשרו את הארובות עם כבלים", "תעשו ספירלה: "העצות זרמו ללא הרף מכל צד..." 
בקיצור הרבה יועצים ואף מבוגר אחראי אחד שייתן את הדין והיה אם... 
 שמתמחה בתחום" דינמיקה"הגענו לחברת ,שעות של טירוף מערכות  48לאחר 
מסתבר שאין דין ארובה בודדת כדין שתי ארובות סמוכות זו לזו, וכך היה, "תפרקו מיד את אחת הארובות: "עצה ראשונה 
להכניס לתמונה את חברת : עצה שניהGERB  הפתרון יוצג להלן, "כל מה שזז"מגרמניה המתמחה באיזון וריסון של... 
 



 
 מקרה בוחן) 'יא, בראשית ז(השמיים נפתחו  וארובות

 'רטט בהשראת רוח'תופעת 
 

 מסתבר שאין דין ארובה בודדת כדין שתי ארובות סמוכות זו לזו



 
 מקרה בוחן) 'יא, בראשית ז(השמיים נפתחו  וארובות

 'רטט בהשראת רוח'תופעת 
 

 מסתבר שאין דין ארובה בודדת כדין שתי ארובות סמוכות זו לזו

Wind Induced Vibrations of Two Chimneys in Tandem, in the Proximity-Wake Interference Region  



 
 מקרה בוחן) 'יא, בראשית ז(השמיים נפתחו  וארובות

 'רטט בהשראת רוח'תופעת 
 



 
 מקרה בוחן) 'יא, בראשית ז(השמיים נפתחו  וארובות

 אמצעים לשיכוך תנודות של ארובות
 

   -שלב ראשון
בניית מסבך תומך להרפיית מאמצים בבסיס , פירוק שתי הארובות

 הארובה הצפונית והתקנתה מחדש  
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 אמצעים לשיכוך תנודות של ארובות
 



 
 מקרה בוחן) 'יא, בראשית ז(השמיים נפתחו  וארובות

 אמצעים לשיכוך תנודות של ארובות
 



 
 מקרה בוחן) 'יא, בראשית ז(השמיים נפתחו  וארובות

 אמצעים לשיכוך תנודות של ארובות
 

 TMDאופן פעולה עקרוני של משכך תנודות מטיפוס 

TMD- Tuned Mass Damper 
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TMD- Tuned Mass Damper 

 TMDאופן פעולה עקרוני של משכך תנודות מטיפוס 
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 אמצעים לשיכוך תנודות של ארובות
 

TLD- Tuned Liquid Damper 

 TLDאופן פעולה עקרוני של משכך תנודות מטיפוס 



 
 מקרה בוחן) 'יא, בראשית ז(השמיים נפתחו  וארובות

 אמצעים לשיכוך תנודות של ארובות
 



 
קירור  , אתגרים הנדסיים בביצוע מערכות קיטור

 ומיזוג אוויר במחלבות
 

 :ראשי פרקים
 

 : שילוב מערכות אנרגיה בתהליך ייצור החלב•
 עיקרון בסיסי של תהליך ייצור החלב•
 שילוב של מערכות ייצור מי קרח וקיטור בתהליך הפסטור•
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 מערכות ייצור מי קרח•
 מערכות ייצור קיטור•

 

 :תיאור מקרה בוחן -)'יא, בראשית ז(השמיים נפתחו  וארובות•
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 אמצעים לשיכוך תנודות של ארובות •
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