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   נצילות אנרגטית

Thermotechnology 

 פתרונות מתקדמים להגברת הנצילות במערכות קיטור

1 



TT/SLI-MKT | 13.11.2013 | © Bosch Industriekessel GmbH 2013. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, 

editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. 

  

Thermotechnology 

2 
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Steam: 250 - 55,000 kg/h 

Hot water: 650 – 38,000 kW 
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WSM-V / WSM-T CSM / CHP WA / WTM EHB / BEM / EHM GRM 

PM SP / RP RTS OCM / OSM / OPM / ORM 

בקונדנסטיפול  הכנת מי ההזנה  טיפול במים ואנליזה רציפה 
רכיבים להשבת חום  

 רכיבי גז ניקוזים

מי חזרה' רכיבי בטיחות טמפ רכיבי צנרת מודול משאבות  טיפול בדלק מחלק קיטור 

SD 
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 BOSCHאתרי הייצור של 

Factory  

I+II 

Gunzenhausen 

Factory 

Bischofshofen 
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Source: International Energy Agency, 2009 

38% למבנים 

31% לתעשייה 

31% לתחבורה 

t
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i

 התפלגות צריכת האנרגיה

 Energy requirements by sectors: 

  31% 
 

 מצריכת האנרגיה

 העולמית הולכת למגזר

 התעשייתי
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20 – 30 %  
 

הפחתת צריכת האנרגיה במגזר התעשייתי באמצעות  

 הרחבת השימוש באמצעי הטכנולוגיה

 :היעד האפשרי
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 משק הקיטור בישראל

 :מצב קיים

מערכות קיטור 3000-כ 

שנה 15-מערכות רבות בנות למעלה מ 

 אין מידע לגבי צריכת הדלק מול   -מעט מערכות ניטור ובקרה מתקדמות

 תפוקת הקיטור

יש נטייה להסב את המבערים בלבד לגז טבעי 

 עבודה קיים והתפלגות שעות העבודהמעט נתונים לגבי משטר 

אין השקעה בסקרי אנרגיה מקיפים 

 



 משק הקיטור בישראל

 :מה המפעל רוצה לקבל

מערכת קיטור המתאימה לצרכי המפעל 

חיסכון באנרגיה 

מידע  . "חיים קצרים, דוד לא מכוון פחות נציל -יכולות שליטה ובקרה על הדוד

 מאפשר אופטימיזציה גם בתהליכים אחרים במפעל" חכם

זמינות דוד גבוהה ומינימום תקלות 
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 דוד קיטור
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 נצילות אנרגטית

 מיכל מי הזנה מיכל איסוף קונדנס
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 גזי פליטה

 מבער

 ניקוזים

 קרינה והולכה
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 גזי פליטה



 :נוסחא לחישוב נצילות הבערה
 

 

 

 

 

 

 

 

h    :  נצילות הדוד]%[ 

qA   :  ארובה בהפסדי האנרגיה]%[ 

qL   :  הפסדי קרינה והסעה]%[ 
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  h = 100 %  - qA - qL 
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 :הפסדי החום בארובה

qA  :  הפסדי האנרגיה בארובה 

f  :  משתנה התלוי בדלק 

CO2max :  תלוי בסוג הדלק,חמצני -אחוז נפחי של הפחמן הדו 

O2:   אחוז נפחי של החמצן בגזי הפליטה 

tA :  גזי הפליטה' טמפ 

tL  :  (בכניסה למבער)האויר ' טמפ 

)(
21

21

2max,2

LAA tt
OCO

f
q 
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 אינטגלריאקונומייזר 

צינורות עם צלעות להגברת מעבר החום 

מורכב על תא הגזים של הדוד 

5-7% חיסכון בדלק של 

 מורכב במפעלBosch ,  מבודד ומוכן להפעלה

 (רק לבצע חיבורי צנרת)

דורש שטח רצפה קטן 

אין צורך בביסוס נוסף 

אין הרכבה בשטח 
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 תזרים כללי -אקונומייזר אינטגרלי
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 אקונומייזר נפרד
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 (עיבוי" )קונדנס"אקונומייזר 

                         CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + E 

 !כדי לנצל את האנרגיה הכמוסה באדי המים אנו נדרשים לקרר נמוך מנקודת הטל 

Fuel Net calorific 

value (Hu) 

 
[kWh/m³/kg] 

Gross 

calorific value 

(Ho) 

 

[kWh/m³/kg] 

Ratio 

 

 

 

Ho/Hu  [%] 

Flue gas 

dew point 

 

 

[°C] 

Theor. 

conden-

sate 

 

[kg/kWh] 

Natural 

gas „H“ 

 

10,35 

 

11,46 

 

110,7 

 

55,6 

 

0,16 
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 :דרישות

 מ"מפלבאקונומייזר עשוי 

 רטיבות"ארובה מתוכננת לתנאי" 

 (חומצה גופרתית)דלק לנדרשת ניטרליות 
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 אפשרות ראשונה -אקונומייזר קונדנס 
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 אפשרות שנייה -אקונומייזר קונדנס 
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 אקונומייזר קונדנס
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 :הפסדי החום בארובה

qA  :  הפסדי האנרגיה בארובה 

f  :  משתנה התלוי בדלק 

CO2max :  תלוי בסוג הדלק,חמצני -אחוז נפחי של הפחמן הדו 

O2:   אחוז נפחי של החמצן בגזי הפליטה 

tA :  גזי הפליטה' טמפ 

tL  :  (בכניסה למבער)האויר ' טמפ 

)(
21

21

2max,2

LAA tt
OCO

f
q 
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 חימום מקדים של אויר הבערה
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חלק ממי ההזנה זורמים למחליף חום של אויר הבערה 

אויר הבערה מתחמם וזרם המים מתקרר 

מתבצע קירור של גזי הפליטה 
. 
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 חימום מקדים של אויר הבערה
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 גזי הפליטה

 מבער

 ניקוזים

 קרינה והולכה
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 מבער



בקרת מהירות במפוח 

הספק חשמלי נמוך במהירויות נמוכות 

 בקרת + בקרת חמצןCO 

דלק במבער/ מאפשר בקרה רציפה על יחס אויר 

הקטנת הפסדים על ידי צמצום מספר ההפעלות והכיבויים: 

נדרש מבער עם יחס מודולציה גדול 

מאריך את חיי המבער 
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 הגברת נצילות במבער
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בקרת מהירות במפוח 

הספק חשמלי נמוך במהירויות נמוכות 

 בקרת + בקרת חמצןCO 

דלק במבער/ מאפשר בקרה רציפה על יחס אויר 

הקטנת הפסדים על ידי צמצום מספר ההפעלות והכיבויים: 

נדרש מבער עם יחס מודולציה גדול 

מאריך את חיי המבער 
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 הגברת נצילות במבער
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צריכת החשמל מופחתת 

עוצמות רעש מופחתות 
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 במפוח בקרת מהירות -הגברת הנצילות במבער

Burner capacity in % 

 

M
o

to
r 

p
o

w
e

r 
in

 k
W

 

throttle valve (n=2850 1/min) 

יחס ההספקים הוא בחזקה  

 שלישית של יחס המהירויות
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בקרת מהירות במפוח 

הספק חשמלי נמוך במהירויות נמוכות 

 בקרתO2  + בקרתCO 

דלק במבער/ מאפשר בקרה רציפה על יחס אויר 

הקטנת הפסדים על ידי צמצום מספר ההפעלות והכיבויים: 

נדרש מבער עם יחס מודולציה גדול 

מאריך את חיי המבער 
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 הגברת נצילות במבער
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 :הפסדי החום בארובה

qA  :  הפסדי האנרגיה בארובה 

f  :  משתנה התלוי בדלק 

CO2max :  תלוי בסוג הדלק,חמצני -אחוז נפחי של הפחמן הדו 

O2:   אחוז נפחי של החמצן בגזי הפליטה 

tA :  גזי הפליטה' טמפ 

tL  :  (בכניסה למבער)האויר ' טמפ 

)(
21

21

2max,2

LAA tt
OCO

f
q 
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 :פילוג המשתנים בתערובת הבערה

דלק: 

שינוי בטמפרטורה 

בצפיפות או בצמיגות, שינוי בערך הקלורי 

שינוי בלחץ הגז 

אויר: 

באחוזי הלחות/ בצפיפות/ שינוי בטמפרטורה 

שינויים במתקן: 

בדוד/ לכלוך במבער 

שינויים בארובה 
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 O2/COבקרת  -הגברת הנצילות במבער
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1 

2 

3 

    Control 

    Oxygen sensor 

    Carbon monoxide sensor 
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  O2/COבקרת  -הגברת הנצילות במבער



בקרת מהירות במפוח 

הספק חשמלי נמוך במהירויות נמוכות 

 בקרתO2  + בקרתCO 

דלק במבער/ מאפשר בקרה רציפה על יחס אויר 

הקטנת הפסדים על ידי צמצום מספר ההפעלות והכיבויים: 

נדרש מבער עם יחס מודולציה גדול 

מאריך את חיי המבער 
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 הגברת נצילות במבער
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 גזי הפליטה

 מבער

 ניקוזים

 קרינה והולכה
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 קרינה והולכה
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 :נוסחא לחישוב נצילות הבערה
 

 

 

 

 

 

 

 

h    :  נצילות הדוד]%[ 

qA   :  ארובה בהפסדי האנרגיה]%[ 

qL   :  הפסדי קרינה והסעה]%[ 
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  h = 100 %  - qA - qL 
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 באזור  ( גשרים תרמיים) ספייסריםאין

 הגלילי

חומרי בידוד באיכות גבוהה  ,

 מ"מ 100/120/150

 

ביחס לדודים   30%-גוף הדוד קומפקטי ב

 מתחרים
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 טכנולוגיית הבידוד

38 

 נצילות אנרגטית



 

בידוד על כל פתחי הניקוי והבדיקות 

בגוף הדוד 

בחיבור תא פתחי הגזים 

בגוף האקונומייזר 

 

  בשימוש באקונומייזר אינטגרלי מופחתים

 .סביבהלשטחי מעבר החום 
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 טכנולוגיית הבידוד
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 גזי הפליטה

 מבער

 ניקוזים

 קרינה והולכה
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 ניקוזים
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 ניצול אנרגיית הניקוזים

4 

5 

6 

    Make-up water 

    Cooling water 

    to the drain 

1 

2 

3 

    Expansion steam 

    Boiler water brine 

    Expansion and heat recovery 

    module EHM 
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 מיכל מי הזנה
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 קירור קיטור הפריצה

1 

2 

3 

4 

    Water treatment module WTM 

    Vapour cooler VC 

    Water service module WSM-V 

    Exhaust vapour 103 °C 

    Vapour condensate approx. 35 °C 5 
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 מיכל איסוף מי קונדנס
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אין הפסדי אנרגיה ומים בעת התפשטות הקיטור 

מפחית את כמויות הכימיקלים הנדרשות 

מקטין את כמויות הניקוזים במיכל מי ההזנה ואת כמות הריכוזים 

 (אין גזים) הקונדנסמקטין את הפוטנציאל לקורוזיה במיכל 
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 בקונדנסטיפול 
 בלחץ גבוה במקום מיכל פתוח בקונדנסמיכל טיפול 

 הקונדנסאחסון והעברת , איסוף -משימות
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 חיסכון באנרגיה באמצעות מערכת בקרה מתקדמת
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 אנליזה רציפה למים
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 :שומר על המערכת וגם חוסך כסף

 

 

חיסכון בכימיקלים 

חיסכון בדלק 

 אדם ושירותי חברת הטיפול במים-בכחחיסכון 
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 אנליזה רציפה למים
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53 

 טווח מודולציה דגול במבער

 חיסכון בדלק 1%עד 

 התאמה לדרישה

 הקטנת הבלאי

 

 בקרת מהירות למבער

 חיסכון בחשמל 75%עד •

 O2/ COבקרת 

 חיסכון בדלק 1%•

 מערכת ניקוזים

 חיסכון בכימיקלים•

מיכל התפשטות והשבת חום קיטור 

 הפריצה

 חיסכון בדלק1.5%עד •

 חיסכון במי פיצוי•

 במי קירור חיסכון  100%•

 צמצום מי ביוב•

 מערכת קונדנס

 חיסכון בדלק 12%עד •

 חיסכון במים•

 צמצום מי ביוב•

 חיסכון בכימיקלים•

 אקונומייזר יבש

 חיסכון בדלק 7%עד •

 אקונומייזר רטוב

 חיסכון בדלק 7%עד •

 חימום אויר הבערה

 חיסכון בדלק 2%עד •

 טיפול במים

 הקטנת כמות הניקוזים•

 שמירה על חיי המערכת•

 אופטימיזציה כללית

 בקרה מתקדמת

 תחזוקה שוטפת

 חיסכון בדלק 3%עד •

 הקטנת קריאות השירות•

 הגברת אמינות המערכת•

 עבודהמשופרת•

53 

 נצילות אנרגטית



TT/SLI-MKT | 13.11.2013 | © Bosch Industriekessel GmbH 2013. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, 

editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. 

  

Thermotechnology 

Energy optimisation 

Energy saving measures Savings potential 

 אקונומייזר חיסכון בדלק 7%עד 

 מחליף חום קונדנס חיסכון בדלק 7%עד 

 חימום מקדים של האויר חיסכון בדלק 2%עד 

 CO-בקרת חמצן ו חיסכון בדלק 1%עד 

 משנה מהירות מפוח חיסכון בחשמל 75%עד 
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Energy optimisation 

Energy saving measures Savings potential 

חיסכון בדלק 0.5%עד   מחליף חום קיטור פריצה 

חיסכון במי פיצוי .חיסכון בדלק 12%עד   מערכת קונדנס בלחץ גבוה 

  ובכחחיסכון בכימיקלים , חיסכון בדלק 0.5% עד

 אדם
 אנליזה רציפה אוטומטית

אמינות המערכת   הגברת, חיסכון בדלק 3%עד 

 וחיסכון בעלויות אחזקה

up to 0.5 % fuel saving, chemical saving, 

savings in personnel costs 
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