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 תקציר 

פחות משנתיים מהחלטת הממשלה להגדיל באופן משמעותי את כושר ההתפלה של מדינת ישראל,  
להקמת מתקן ההתפלה חדש בשורק. הצעתה של    PPPטכנולוגיות נבחרה כזוכה במכרז  IDEחברת

אגורות לעומת   65-ש"ח לקוב מים, מחיר הנמוך בכ 1.45-תקדים של כעמדה על מחיר חסר   IDEחברת

מיליארד ש"ח לאורך   3.3-המחיר הנמוך ביותר לקוב מים המשולם כיום. הוזלה זו תחסוך למשק המים כ
מיליון קוב מים לשנה, צפוי להיות הגדול   200, בעל תפוקה של 2תקופת פעילות המתקן. מתקן שורק 

 .35%-את כושר ההתפלה של מדינת ישראל בכ מסוגו בעולם ולהגדיל
מתקן ההתפלה בכלל, ומתקן החשמל שבו, משלבים שיקולי תכנון יוצאי דופן שאיפשרו את מחיר המים  

 .שנקבע בפועל
תחנת כוח המופעלת בגז  ,63MVAמתקן החשמל כולל תחמ"ש לחיבור מתח עליון הכולל שני שנאים של 

מנועים ווסתי תדר במגוון גדלים החל מחלקיקי קילוואט   C, OPבשיתוף עם חברת 87MWבהספק של 

 .מגה וואט המשמשים את משאבות הלחץ הגבוה 7-עד
אחת למתקן ההתפלה, סקאדה למתח הגבוה, סקאדה של תחנת   -המתקן משלב מספר מערכות בקרה

 .הכוח, שכולן מסונכרנות אחת עם האחרת
מדים חשמליים ממגוון סוגים, וברזים המופעלים  מתקן התפלה כולל בתוכו מכשור חשמלי רב, הכולל 

 עה בתקשורת תוך חסכון משמעותי בלוחות ובכבילה.כל אלו בוצחשמלית. הבקרה על 
בשילוב עם חברת יאני    IDEהתכנון המורכב נעשה באמצעות המומחים עתירי הניסיון של חברת

 .בראשותו של עמנואל מרינקו בתחום החשמל
 .2023ים מים מותפלים במהלך שנת המתקן צפוי להתחיל להזר

תכנון המתקן, עוד בשלב הגשת ההצעה, כלל חשיבה מחוץ לקופסה ופתרון אתגרים הנדסיים שאיפשרו  
להגיע למחיר הנמוך של קוב מים כאמור לעיל. כידוע, מתקני התפלה הם מתקנים עתירי   IDEלחברת 

בתכנון החשמל של מתקן ההתפלה שגם לו הייתה השפעה על נסה להתמקד מאנרגיה, מאמר זה 
 התמחור.

 החשמל  הצגת מתקן

ון פלמחים  האחד מכיוק"ו,  161במתח  קווים עיליים מתקן החשמל מחובר לחברת החשמל באמצעות שני  
שתי כניסות   -הכוללת חמישה שדות AISשמתחברים לתחנת משנה (, 1והשני מחולון )דרך מתקן שורק 

  . 63MVA 161/11.5KV, ושתי יציאות למתקן ההתפלה, דרך שני שנאים שדה מקשרחברת חשמל, 

וא  היתרון ה -הורדת המתח ישירות למתח העבודה של העומסים במתח ביניים יש לה יתרון וחסרון
שירדנו ישירות למתח העבודה של עומסי מתח הביניים, ויחד עם זאת החסרון שאנחנו צריכים להתמודד  

 עם רמת זרמי עבודה וזרמי קצר גבוהה יותר. 
-MV-ו  MV-10הנקראים  כל אחת מהכניסות למתקן ההתפלה מגיעה לשני לוחות מתח ביניים ראשיים,

חדר   4חח"י וחדר   -5חדר  -) שמחולק לשניים 45, הממוקמים בחדר החשמל הראשי שנקרא חדר 20

תאים, הכוללים חלוקה לשנאי מתח  11-החשמל הראשי של המתקן(. כל אחד מהלוחות האלה מורכב מ
נמוך המזינים את האיזור, הזנות במתח גבוה לחדרי החשמל המשניים, כניסות מתחנת הכוח, ותא 

 מקשר.
 . 1,2A,2B,3 -נת העומסים במתקןישנם ארבעה חדרי חשמל משניים המשמשים להז

הסיבה לכך נעוצה מדרישת פיקוד העורף לכך שהמתקן, כמתקן  -כל החדרים במתקן מחולקים לשניים
בזמן התקפת טילים. לכן כל החדרים חולקו לשניים כשחצי חדר ממוגן   50%חיוני, ימשיך בתפקוד של 

 ע"פ דרישות פיקוד העורף. 

 המוזנים במתח גבוה: במתקן ישנם  מספר עומסים 
 3, מוזנות מחדר חשמל 11.5KVמ"וואט במתח של  7בהספק   -HPPמשאבות לחץ הגבוה  8

 1מוזנות מחדר חשמל  6.6KVמ"וואט במתח של  1.5בהספק  -משאבות אינטק 6



 3מוזנות מחדר חשמל   6.6KVמ"וואט במתח של  1.9בהספק  -משאבות קסקדה 8

 3מוזן מחדר חשמל  11.5KVמ"וואט במתח של  2.8פק בהס -מנוע המתנע של הטורבינת גז

מוזנים   6.6-, כאשר העומסים ב11.5KVכאשר יש לנו עבור העומסים האלו רמת מתח ביניים אחת של 

 כולם דרך ווסתי תדר עם שנאי אינטגרלי.

 קילוואט.  200-וולט, המזינה את העומסים הגדולים מ 690-בנוסף ישנה רשת חשמל ב 

 חד קווית מתח גבוהתכנית  -1איור 

 
 

 בניית רשימת העומסים של המתקן 

של מתקן החשמל, נדרשים לו שני תוצרים   (Basic design)כאשר מהנדס החשמל ניגש לתכנון הראשוני 

שמהווים את הבסיס לתכנון. האחד הוא רשימת העומסים, שמצויין בתוכה את שמות העומסים,  
ומאפייניהם. בטיוטות הראשוניות רשימת העומסים הינה רשימה בסיסית המציינת את שמות העומסים, 

טת הרבה יותר ומכילה את הפרטים  והספקם המשוער, כשבשלב המתקדם יותר רשימת העומסים מפור
 הבאים:

כלכלי.  -ברשימת העומסים של המתקן, נעשתה מחשבה מאומצת מאוד לשם הגעה לאופטימום טכנו
 . אפרט כמה שיקולים

 קילוואט נדרשים להיות מוזנים במתח ביניים.  1000ראשית הוגדר במסמכי המכרז שמנועים מעל 
או מתח נמוך לעומס  בינייםקול לבחור בהזנת מתח בד"כ, ישנם כמה פרמטרים שמשפיעים על השי

 מסוים.
יקרים יותר ודורשים יותר מקום. הליפופים למנועי   במתח ביניים  לוחות ומנועים -מצד אחד עלות הציוד

 יקרים הרבה יותר והמנוע גדול יותר עקב בידוד ומרחקי פריצה.  בינייםמתח 
דורשים כבילה בכמות משמעותית גדולה יותר עקב   מנועים במתח נמוך -הכבילה אמהצד השני ישנו נוש

 הזרמים הגבוהים. 
  -קילוואט )תלוי במספר פרמטרים 500-ל 200בד"כ האיזור שבו משתלם לעבור למתח ביניים נע בין  

 מתח העבודה, מרחקים בין הלוחות לעומסים( -למשל
יקרה בסדר גודל לפחות  שבמתח ביניים  -והוא עלות ווסתי התדר -ישנו פרמטר נוסף 2במתקן שורק 

קילוואט נדרשו תהליכית  200מהעלות עבור ווסתי תדר במתח נמוך. מרבית העומסים שלנו מעל 
 לשליטה על מהירות הסיבוב מה שחייב אותנו ברכש של ווסתי תדר. 



את גודל הזרם   1.7, שמקטינה פי  690V -הפתרון לסוגיה במתקן הינה תוספת של רמת מתח נוספת

 ת הציוד ברמות של ציוד מתח נמוך. יוהנמוך, אך משאירה את עלו במנועי המתח
זה נתן לנו מרחב תמרון, ובחרנו את נקודות העבודה של העומסים כך שרוב המכריע של העומסים יהיו  

קילוואט )פרט לעומסי מתח ביניים הבודדים שצוינו(. כך חסכנו משמעותית גם   1000בטווח של עד 
 בעלויות הציוד. בעלויות הכבילה וגם 

 טיפול בהרמוניות

הרמוניות הן תמיד נושא מאתגר כאשר מדובר במתקן הכולל עומסים לא לינאריים כה רבים ובהספק  
 גדול, כווסתי תדר. 

 יש לנו מספר מטרות כשאנחנו מעוניינים להפחית את רמת ההרמוניות במתקן:

, וחימום הציוד  מערכות בקרה והגנותהרמוניות עלולות לשבש פעולות של  -שיפור אמינות המתקן •
 . שגורם לקיצור אורך חייו

 אפקט הקרום מתגבר כתוצאה מהרמוניות, דבר שפוגע בלולאת -בטיחות המתקן •
 , סיכון לשריפותהתקלה וגורם לחימום הציוד וקיצור אורך חייו 

 )אפקט הקרום( ופגיעה במקדם ההספק פגיעה ביעילות המתקן עקב הגדלת הפסדי הולכה •
  0-במוליך ה מים ומתחיםדלת זרהג •
 IEEE-519כיום הדרישה הנפוצה היא לעמוד בתקן  -דרישות רגולטוריות •

 

 פתרון להרמוניות מתח וזרם כלפי פנים המתקן

  -תרון ההרמוניות בתוך המתקןהפתרונות הנפוצים כיום לפ
. לכל אחת מהשיטות או אחרים  AFE, ווסתי מסוג סינון פסיבי טורי או מקבילי, או סינון אקטיבי 

 חסרונות טכניים משלה.או  משמעותיותעלויות 
 כלכלית:-בתכנון המתקן חיפשנו ליישם פתרונות פשוטים, ויעילים טכנו

 שימוש ברשת נפרדת לווסתי התדר:עבור פנים המתקן, עשינו  
ם שהיא מבודדת מהעומסי 690V-ריכזנו את החלק המשמעותי של ווסתי התדר ברשת של ה

כן שמרנו על רמת העמסה מתאימה לציוד ברשת -כמו הרגישים במתקן )כמו מערכות הבקרה(.
 זו.

כך שכלפי הרשת  -כאשר כלפי הרשת עשינו שימוש בהזזות של קבוצות החיבורים של השנאים
לכל שנאי יש   -חילקנו את השנאים לקבוצות של שניים של רשת אחת מהשנייה.קוזזו ההרמוניות 

מעלות לשם קיזוז ההרמוניות החמישית והשביעית )אלו הן  30-תואם המוזז ממנו בשנאי 
 פולס(. 6ההרמוניות ה"בעייתיות" שמדברים על ווסתי תדר  

 30-ניתן לראות באיור מטה את ההרמוניה החמישית ואת אותה הרמוניה בשנאי מקביל המוזז ב
 וה והרשת.מעלות. ההרמוניות באופן משמעותי יקוזזו כלפי המתח הגב

  



 

, קבוצות חיבורי השנאים באחד תמעלו 30-ית ואותה הרמוניה בשנאי המוזז בשניה חמיוהרמ -2איור 
 מחדרי החשמל של המתקן 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כבלי אלומיניום מול נחושת עבור חיבור מנועים 

פקטורים רבים אחרים שיש לקחת  פערי המחירים בין נחושת לאלומיניום ידועים לכל. אבל פרט לכך יש 
 בחשבון בבחירת סוג המוליך.

המשקל הסגולי של נחושת  -משקל סגולי .מנחושת  1.5של פי לאלומיניום יש התנגדות סגולית  -מוליכות
ממ"ר ומטה קשים מאוד   35כבלי אלומיניום בחתך של  -זמינות מזה של אלומיניום. 3גדול בערך פי 

למוליכי    -רגישות לרעידות -פרמטר נוסף וחשוב מינים בכל חתך.להשגה, לעומת כבלי נחושת שז
אלומיניום יש נטייה להיסדק ולהישבק כתוצאה מרעידות. ישנן עדויות בעולם לכשל במוליכי אלומיניום  

כתוצאה מכך  ., ומקרים של כשלים בכבלי אלומיניום שחוברו ישירות לציוד סובבעיליים כתוצאה מרוחות
בפרויקט זה הוא   הפתרון רות מוליכי אלומיניום לקופסאות החיבורים של המנועים.לא ניתן לחבר ישי

 כדלקמן: 
לקחנו את   מנועים:העבור  שימוש בכבלי אלומיניום היכן שניתן עבור כל הכבלים שהינם בין לוחות.

 -נחושת שמוקמו בקרבת המנוע-שכלל קופסאות מעבר אלומיניום -1הפתרון שבוצע בפרויקט שורק 
 צענו מופות לכבלים הללו. ובי

 קופסאות מעבר מסוג זה הינם לוחות לכל דבר ועניין ומחייבים אחזקה שוטפת. 
בכבלי לעשות שימוש איזה הספק כדאי עד  נבדקכלכלי מאוד מדוקדק, בו -חישוב טכנו ראשית בוצע

 . נחושת ומאיזה הספק נבצע מופות

נחושת החל -אלומיניום ומופותנעשה שימוש בכבלי אלומיניום  615KWמהספק של  -690V-מנועים ב

 מ'.  60ממרחק של 
 מ'. 120החל ממרחק של  -615KWעד  400KW-מנועים מ

 באמצעות כבלי נחושת לכל האורך. -מנועים בהספקים נמוכים מכך
מטר   140-מטר ל 30המסקנה היתה שעבור המנועים במתח גבוה, שעבורם המרחק יחסית קצר )בין  

 )עלות ביצוע המעבר במתח גבוה יקר משמעותית(. כל היותר(, נעשה שימוש בכבלי נחושתל



המופות לכבלים הסימטריים יהיו מדגם תקני שמשווק ע"י חברת נצר ויותקנו ע"י מתקין מורשה שמוסמך 
 ידם.-על

 פתרון זה הוזיל משמעותית את עלות התקנת הלוחות ואת עלויות האחזקה הצפויות.

 תיאור ופרט ביצוע מופה לכבלים סימטריים למנועים  -3איור 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ליפופיים -שנאים תלת

תכנון מערך המתקן, כדי לעמוד בדרישות הספיקה, ובמחיר המים, היה מורכב מאוד. כפי שניתן לראות  
במערך,שטח המתקן לא ניחן במקום מיותר בלשון המעטה.כדי לעמוד בזה גם הציוד החשמלי במתקן  

ליפופיים, כאשר -בשטח מצומצם.אחד הפתרונות לכך היה שימוש בשנאים תלתהיה צריך להסתפק 
 .וולט בהתאמה  400-ו 690-המשניים ל 2-קילוולט, ו 11.5יפוף הראשוני למתח של הל

היתרונות לכך הן חסכון משמעותי במקום, שיפור איזון פאזות בליפוף הראשוני, חסכון כספי בכך שיהיה  
 שנאי אחד תלת ליפופי עם הזנת מתח ביניים אחת במקום שניים. 

נאי במעט יקרה ומורכבת יותר, ובנוסף באחזקה או בתקלה,  לעומת זאת החסרונות הינן בבנייה של הש
וולט יחד. הפתרון שלנו לכך הוא יתירות  400-וה 690-כאשר השבתה של שנאי משביתה את שדות ה

 מלאה ואפשרות להמשך עבודה תקינה במתקן גם במקרה של תקלה בשנאי אחד.

 חסכון משמעותי במקום  •
 הראשוני משפר את איזון הפאזות בליפוף  •
 חסכון כספי )שנאי אחד תלת ליפופי במקום שני שנאים עם שתי הזנות במתח ביניים( •

 חסרונות:

 וולט 400-ו  690הפסקה של שנאי אחד מנטרלת שדות  -אחזקה •



 וולט 690-וגם את ה 400-בשנאי משביתה גם את צד ה תקלה •
גדול יותר, ויש להתקין הבנייה של השנאי מעט יותר מורכבת ויותר יקרה. ליפוף ראשוני  •

 שלושה ליפופים והרבה יותר נחושת על אותה ליבה.

 תועלת כלכלית מול אתגר גדול-תחנת הכוח

בשיתוף פעולה של חברת   102MVAבלב מתקן ההתפלה מוקמת תחנת כח מבוססת גז טבעי בהספק 

IDE  עם חברתOPC . 

-הייצור מתבצע באמצעות טורבותוקם תחנת כוח בהספק שכזה, כאשר  ןשכאהייחוד במתקן זה הוא 
 לפס צבירה במתח ביניים שאליו מחוברים עומסי המתקן.גנרטור בודד, שמתחבר ישירות 

 פתרון זה מורכב מאוד מהסיבות הבאות:

 .80kA-זרמי הקצר הסימטריים מאוד גבוהים ומגיעים בקירוב ל •

בעוד כל הלוחות הראשיים הנשלפים  11.5KVבמתח של  5200A -זרם נומינלי של הגנרטור הוא כ •

 אמפר.  4000הקיימים הינם למקסימום זרם של 
 יש צורך לחבר את הגנרטור לשני פסי צבירה ראשיים בו זמנית ולגרום לחלוקת זרמים הנדרשת. •
כיוון שמעל זה   50kAהתכנון של הלוחות הראשיים הוא לניתוק של זרם קצר סימטרי של עד  •

שהגדול   ABBשל חברת  Limitersימות בעיות שליפה. לכן הותקנו המחירים אסטרונומיים וק

 מילי שניות. 20עם זמן ניתוק של עד  4000Aביותר שקיים הוא 

בנוסף נעשה שימוש בריאקטורים מגבילי זרם קצר בכדי להוריד את כושר הניתוק של הזרם  •
 סוך בעלויות. וזאת בכדי לח , ללוחות המתח נמוך המשניים,50kA (40kA,25kA)-למתחת ל

 

 ושימוש במפסקים ממונעים גם לעומסים  מצום שימוש במתנעים רכיםצ

בעיה ידועה במתקנים תעשייתיים, הינה מיתוג עומסים גדולים וההשפעה שלהם על הרשת. בהרבה  
מתקנים בוחרים לעשות שימוש באופן שרירותי במתנעים רכים, ללא קשר למצב הרשת, לעומסים 

 (.200KW-)סדר גודל של כמהספק מסוים 

יגרור הורדת מתח בפסי   עקב כך שזרם ההתנעה הגבוההסיבה העיקרית להתקנת המתנעים הרכים 
 ראשי.  400Vהצבירה הראשיים ובלוח 

 אך יחד עם זאת מתנע רך גורם לירידה במומנט ההתנעה של המנוע דבר אשר מאריך את זמן ההתנעה. 

𝐼2הינה  החימום של המנוע בזמן התנעהפונקצית  ∗ 𝑅 ∗ 𝑡 כלומר ייתכן שאכן המתנע יוריד את הזרם .
התנעה אך יחד עם זאת יאריך כ"כ את זמן ההתנעה כך שפונקצית החימום תגדל מעבר להתנעה ישירה 

 לקו. מה שעלול לגרום לחימום יתר של הליפופים ואף לשריפת המנוע. לכן הנושא נבדק בקפידה. 
תקין כדי לא לעבור את הטמפרטורה המקסימלית המותרת לליפוף המנוע  בנוסף יש לשמור על זמן הנעה 

מהזרם הנקוב   8לפי   5חשוב לזכור שזרם ההנעה במרבית המקרים הוא בין פי  -)בהתאם לסוג הבידוד(
מפיתוח החום בזרם   64של המנוע, וההפסדים )פיתוח חום( עולים לפי ריבוע הזרם ויכולים להגיע עד פי  

 נקוב.

  



-IECבעזרת חישוב פשוט של מפל המתח ברשת הזינה, ניתן לראות האם אנחנו עומדים בדרישות תקן 
 והאם ניתן לבצע הנעה ישירה לקו:  60034

Δ𝑆 =

𝐼𝑠 ∗ 𝑃𝑛

𝐼𝑛 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝛗 ∗  𝛈

 

 זרם הנעה )ביחס לנקוב( -Isכאשר 

Pn  הספק נקוב 

In- זרם נקוב 

 𝐶𝑜𝑠𝛗 ∗  𝛈 - נצילות ומקדם הספק 

את הספק  10%-( לא יעבור בR/Xאנחנו נדרוש שהערך שהתקבל, תוך כדי התחשבות בקבוע הרשת )

 הקצר של השנאי. 
 עומסים בלבד. 2-לאור בדיקה זו חסכנו משמעותית שימוש במתנעים רכים בפרויקט ל

ים יוצר בעיות  מעבר לכך שהשימוש במתנעים לא רק שמייקר את הפרויקט, אלא גם בהרבה מקר
 התחממות ליפופים בשל ההנעות הארוכות מדי. 

בנוסף לכך, עבור העומסים שעבורם עברנו להנעה ישירה, זיהינו עומסים שצפויים לעבוד באופן רציף  
פני מגענים, שאומנם בנויים לכמות -וכמעט ללא מיתוגים, ועבורם בחרנו בשימוש במפסקים ממונעים על

 ים אלו העניין לא היווה בעיה מה שחסך לא מעט מקום בלוח ובחדר. פעולות מופחתת, אך לעומס

 למכשירים חשמליים  Profibusתקשורת 

תוכננו   2בשונה מהנהוג במרבית מתקני ההתפלה בארץ, מערכת הבקרה והמכשור לפרויקט שורק 
, לוחות הסתעפות בשטח DCSארכיטקטורה מבוזרת וחסכונית על ידי שימוש במערכת בקרה של  בצורה

 סימנס.   מתוצרת IOעם מודולי תקשורת, וכרטיסי 

. הקריאות מועברות מהשטח Profibus PA/DPמכשור השטח ומפעילי הברזים שנבחרו בתקשורת 

 ות.בתצורת טבעת להגדלת האמינות ושריד PROFINETלבקרים בתקשורת 

 ווסתי תדר מתח נמוך

של דנפוס המשווקים בישראל ע"י חברת  FC-102ווסתי התדר במתח נמוך שנבחרו לשימוש במתקן הם 

 רדיון. 
כמו בשאר המכשור החשמלי במתקן, גם על ווסתי התדר השליטה נעשית כמעט לחלוטין בתקשורת 

Profibus . 

זרם קטן באופן   DC link-דרך ה DCרם , שמזרימה זmotor Preheatת בנוסף נעשה שימוש בפונקצי

 .מה שחוסך הזנות למחממים של סלילי המנועמתמשך כל עוד שהמנוע אינו בעבודה. 

 הפעלת משאבות לחץ גבוה על קיטור 

-משאבות בהספק של כ 10העומסים הגדולים ביותר במתקן הינם משאבות הלחץ הגבוה. מדובר על 
7MW  .כל אחת 

המשאבות מחוברות יחד עם טורבינת   10מתוך  8כדי לחסוך משמעותית בצריכת האנרגיה של המתקן, 
 קיטור, שמקבלות קיטור מדוודים, שהחום עבורם מופק מהחום השיורי של תחנת הכוח.  

ההנעה הראשונית של המערכת תבוצע ע"י המנועים החשמליים, וזו תבוצע ע"י ווסת תדר "מדלג",  
מסופקת ע"י חברת רוקוול. היתרון הגדול בכך הוא שיהיו שני ווסתי תדר בלבד שיניעו את מערכת הנעה ה

מאלה שנרכשו מחברת רוקוול  כל שמונת המנועים, חסכון משמעותי בעלויות וגם במקום )כל ווסת תדר
 מטר(. 16-באורך של כהינם 



זה נעשה שימוש  )בפועל בהספק להנעת כל מנועשיטת ההנעה מבוצעת ע"י שני קונטקטורים 
, ווסת התדר מעלה את התדר לכל אחד מהמנועים בזמן ההנעה עד ההגעה למהירות בברייקרים(

הסנכרונית, בה עוברים למפסק העוקף ועוברים להנעת המנוע הבא בתור. כל אחד מהדרייבים אחראי  
 להנעה של ארבעה מתוך שמונת המנועים.

 

 תכנון מתקדם בתלת מימד

-ון מתקנים )מסחריים בעיקר(, בימים אלה הולך ומתרחב השימוש במידול תלתכידוע לעוסקים בתכנ
, מה שמאפשר למקם על תא שטח BIM360מימד של המתקנים )מסחריים בעיקר( בעיקר עם תוכנת 

מסוים במודל תלת מימד את כל הציוד המתוכנן ובכך למנוע התנגשויות בין פריטי ציוד שונים ו/או למנוע  
 בזמן ההתקנה והתפעול. בעיות גישה 

 .Navisworksמימד של תוכנת -נעשה שימוש במידול מפורט תלת IDE-ב

כל שטח המתקן וכל איזור בפני עצמו ממודל, אם מבחינת משאבות, צנרת, גשרי צנרת, קונסטרוציות  
למיניהן, ומבחינת מתקן החשמל ממודלים כל סולמות ומגשי הכבלים, המנועים, לוחות החשמל בשטח, 

 עוד. המודל חוסך המון בעיות שיכולות להיווצר בשלב ההתקנות.ו
 

עד לעומסים  1יציאות מגשי כבלים מחדר חשמל  3D:מודל 4איור 

 


