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 לכל מאן דבעי
ת מר חירם אביהוא לצוותי שיפור רבים ו  , שנת הצטרפותי לבתי הזקוק בחיפה, צּו 1979מאז שנת 

 חומי הבקרה והתהליכים בתעשיה הפטרוכימית, צוותים בהם שותפתי ואת חלקם הובלתי.בת
בקרה דינמית בעמודי זקוק, ייצוב  –בין הפרוייקטים הרבים אותם בצענו יש לציין את הבולטים שבהם 

בים מעגלי בקרה וכיוונונם ככלי לצמצום עלויות והגברת אמינות, ניתוח מערכי אנרגיה והבאת פרוייקטים ר
ניתוח מערכי החלפת  –בתחום זה שעיקרם ייצוב טורבינות תוך חיסכון משמעותי בקיטור. בנוסף לנ"ל 

חום תוך ירידה לרמת בצועי מחליף החום הבודד, ניטור ומעקב אחרי צרכני אנרגיה "כבדים" ) תנורי 
 תהליך ו/או דוודים( ועוד.

הפרטים, הכל מתוך מגמה להגיע לבסיס הבעיה  במשך כל זמן עבודתנו , מר חירם גילה יסודיות וחקירת
ופתרונה תוך שילוב הצוות התפעולי. צורת עבודה זו איפשרה יישום הפתרונות המוצעים , פתרונות 

 שהביאו לחיסכון משמעותי בעלויות התפעול.
 אשמח לתת פרטים מדוייקים יותר על פרוייקט זה או אחר.
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(Free translation) 
To whom it may concern 

Since 1979, the year I joined ORL in Haifa, Mr. Hiram Avihu was assigned to lots of 

improvement teams in the areas of Process Control and Processes in the Petrochemical 

Industry, in part of which I participated and some of which I led. 

Among the many projects we conducted, the more prominent should be mentioned – 

Distillation columns dynamic control, stabilization and tuning control loops as a tool for 

reducing costs and increasing reliability, energy systems analysis and bringing many 

projects in this area, mainly stabilizing turbines in significant savings in steam. In 

addition to these - Analysis of heat exchange systems down to the level of the individual 

performance of the heat exchanger and monitoring "heavy" energy consumers (process 

furnaces and / or boilers) and more. 

All along our work, Mr. Hiram investigated and revealed the details thoroughly, all with 

the aim to reach the right solution to the problem with collaboration of the operational 

staff. This form of work has enabled the implementation of the proposed solutions, which 

led to significant savings in operating costs. 

I would be happy to provide more accurate information on a specific project. 

Regards  

Azi Bilik - VP Projects 

Dor Chemicals 

Mobile - 052-2615116 

  


