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בקרה תעשייתית:
> כיצד תפיק יותר ממשני התדר של Rockwell Automation
באמצעות תחזוקה חזויה
> הרובוטים השיתופיים – העתיד כבר כאן
> קונטאל טכנולוגיות היא הספקית הרשמית והבלעדית
בישראל של חברת התאורה SVL

בקרה תהליכית:
> החכרת אנלייזרים למפעל פניציה
> על שדרוג אנלייזרים נשר רמלה
> שסתום להגנה על מדחס צנטריפוגלי מפני תופעת
( Anti Surgeנחשול)
> הרצאה במסגרת הקונגרס הבין לאומי של ,ISA
העמותה הישראלית למכשור ובקרה במסגרת תערוכת ישראכם

בקרת מבנים ומיזוג אוויר:
> על שסתומי פיקוד במערכות מיזוג אוויר

ניהול הייצור:
> סינכרון שרשרת האספקה – לתיאום נתוני ייצור בזמן אמת

מיטב-טק:
> על סידרה חדשה של טרמוסטטים ובקרים עם מסכי מגע-
משפחת הMTS -

קריאה מהנה!

11.5.17
אודטוריום גן התעשייה
עומר

18.5.17
25.5.17
קונטאל פ"ת

חדשות קונטאל

קצרים...
קונטאל שותפה בחברת MMTS
קבוצת קונטאל ממשיכה להתרחב – מגדילה את היצע הפתרונות שלה בתחום
"סוף קו הייצור" (שינוע ואריזה אוטומטית) -נכנסה לאחרונה כשותפה בחברת .MMTS

חברת  MMTSמכפר תבור היא חברה ותיקה העוסקת בתכנון ואספקה של פתרונות אריזה
משולבים לתעשיה .בין היתר ,מספקת החברה מכונות אוטומטיות לקשירה באמצעות סרטי
פלסטיק ,מכונות עטיפה בסטרץ' ושרינק ,כמו גם חומרי אריזה מתכלים כגון סרטי קשירה
מפלסטיק ופלדה .לחברה פתרונות בתחום מערכות סימון תעשייתיות בדיו ובלייזר ,מערכות
רזולוציה גבוה ,מערכות הדפס והדבקה ,מערכות שירוול ועוד .בתחום השינוע מציעה החברה
פתרונות אוטומטים כוללים ליצרניי הקרטון  .צוות המהנדסים והטכנאים המיומן של החברה
מספק שירותים בפריסה ארצית וערוך לתת מענה מהיר ללקוחות הקבוצה.
השותפות בין קונטאל ו MMTS-מאפשרת שילוב והרחבה של סל הפתרונות לתעשייה של
שתי החברות בזכות ידע וניסיון הנדסי רב שנים .שילוב בין פתרונות סוף הקו של  MMTSלבין
תחומי הפעילות הקיימים של קונטאל בתחום המערכות האלקטרומכניות ,מערכות הרובוטיות,
מתוצרת  ,FANUCמערכות ההינע המדויקות מתוצרת ALLEN-BRADLEY/ROCKWELL
 AUTOMATIONמייצרים ערכים נוספים לקהל הלקוחות המשותף בתעשייה של שתי החברות.

מחלבת שטראוס מציגה-
מגמת התייעלות מתמדת
בתפוקה
בתחילת הרבעון נערכה בשטראוס פגישת סיכום שנה להצגת
סטטוס פרויקט הManufacturing Execution Systems) -
 )MESשבוצע ע"י קונטאל  ITSבחלוף שנת פעילות במערכת.
ברוב מפעלי הקבוצה בישראל הוטמע מודול הOEE (Overall( -
 Equipment Effectivenessשל מערכת ה.MES -
בפגישה ,נציג המחלבה הציג את תועלות המערכת :מתקרבים
ל 10% -שיפור בתפוקות המפעל תוך פחות משנה שהושגו תוך
שימוש במערכת ה MES -שיושמה ושילוב של תהליכי מצוינות
תפעולית באתר .בהחלט הישג מרשים לשנת פעילות ראשונה.
בהזדמנות זו שלוחה תודה לכל העוסקים במלאכה שטביעת
האצבע שלהם ניכרת בפרויקט  -מיכה אביטן ,דנה ציון ,שושי כהן
ודריו ארדיטי משטראוס; ישראל קליינברגר ,אבי פרקש ,חמי הר
מלך ,סער סינואני ,מיטל ניב ורותם וייס מקונטאל  .ITSכל הכבוד,
יישר כח והמשך שיתוף פעולה פורה.

קונטאל בקהילה – מיזם "סטארט אפ לחיים"
קונטאל ,בהובלת שמעון גרשון -מנכ"ל משותף ,פיתחה מיזם חינוכי ייחודי " -סטארט אפ לחיים".
התכנית מיועדת לנערים ונערות עם פוטנציאל גבוה ומטרתה מימושו באמצעות העצמה אישית,
הענקת כישורי חיים וכלים להצלחה בלימודים ובחיים .במסגרת התכנית ,מתקיימת סידרת מפגשים החושפת את
המשתתפים לתעשייה ולהייטק ,למוסדות הציבור השונים ולמוסדות קהילתיים.
בתמונות :חשיפה לטכנולוגיה -ביקור במעבדת רובוטיקה וראייה ממוחשבת בקונטאל ,העצמה רגשית באמצעות סידור פרחים
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סדרת  IOחדשה
לאזורים נפיצים

סדרת Stratix 1719 - ex i/o

מתגי תקשורת חדשים

שדרוג מערכת ה HMI

סדרת Stratix 2500

מערכת ה HMI-מסדרת  Factory Talk Viewהחלה פעילותה
באופן מבצעי מלא במערך המלט במפעל נשר.
בתאריך  30.3.17עלתה המערכת בהפעלה מבצעית מלאה
במערך המלט של המפעל ,וחדר הבקרה מפעיל את מערך
המלט במערכת החדשה באופן מלא והמערכת הישנה ((PCIM
אינה משמשת עוד כמערכת הפעילה .הפעלת המערכת הינה
צעד חשוב בקידום הטכנולוגי של הרשת התפעולית במפעלי נשר.
המערכת כוללת שרתי  ,HMIתוכנת  ,Historianיישום  ,SPCוכן
כלי לניתוח ואנליזה של נתונים  – Vantage Pointכולם מסדרת
 Factory Talkשל .Rockwell Automation

סדרת Stratix 2500-1

במפעל "נשר" רמלה

סדרת Stratix 5950
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קצרים...
קונטאל סיימה בהצלחה את
שדרוג מערכת הבקרה במפעל
צין של כימיקלים לישראל
קונטאל סיימה בהצלחה את
שדרוג מערכת הבקרה במפעל
צין של כימיקלים לישראל.
במהלך חודש אפריל עלתה
לאוויר מערכת הבקרה החדשה
במפעל אורון של כימיקלים
לישראל .המערכת החדשה
מחליפה בקרים מתוכנתים
ישנים של חברת מודיקון,
ומערכת  HMIישנה מסדרת
 .P C I Mהמערכת החדשה
מבוססת בקרי תהליך של חברת
 Rockwell Automationמסדרת
 ,ControlLogixומערכת הHMI-
העוצמתית מסדרת  .Factory Talk Viewצוות המהנדסים של קונטאל
עסק בהסבת התוכנה תוך שימוש במתודולוגיות שדרוג מוכחות שבוצעו
בפרויקטים קודמים בתעשייה האוירית ,כל זאת על מנת להבטיח זמן
השבתה מינימלי של תהליכי הייצור במפעל .השדרוג בוצע תוך שימוש
במתאמי תקשורת של חברת  Prosoftבאמצעותם חוברו הבקרים החדשים
לארגזי ה IO-הקיימים של מודיקון .בשבועות הקרובים צפויה לעלות לאוויר
מערכת דומה במפעל אורון השכן.

פתרונות סוף-קו
קונטאל העלתה בהצלחה מערכת מישטוח עבור טחנת הקמח רוט.
טרום חג הפסח העלתה חברת קונטאל מערכת משטוח חדישה עבור טחנת
הקמח רוט .המערכת מבוססת על רובוט מסדרת  R2000של חברת Fanuc
בעל כושר הנפה של  125ק"ג.
הפרויקט כלל תכנון מכאני
והנדסי וכן את אספקת
המסועים וכלל המכלולים
המכניים הקשורים במערך
המשטוח.
במסגרת הפרויקט נעשה
שימוש במערכת בקרה
מסדרת CompactLogix
של חברת Rockwell
 Automationכולל בקר
 Safetyווילונות הגנה.
חברת קונטאל מספקת
פתרונות סוף-קו הכוללים
מערכות משטוח,
רובוטיקה ,אריזה ,וסימון
למפעלי תעשייה.

שסתומי ויסות למערכות מים
קרים/חמים – מיזוג אויר

תוצרת  Oventropגרמניה כבר מעל  160שנה
יתרונות שסתומי ויסות OVENTROP
• בעזרת שסתומי  OVENTROPניתן לווסת
ולמדוד ספיקה במערכות מים לקבלת איזון
אופטימאלי.
• עם שסתומי  OVENTROPויסות הזרימה
הינו תוך הפסד לחץ מינימאלי הודות למבנה
השסתום.
• שסתומי  OVENTROPמיוצרים מהחומרים
האיכותיים ביותר ובעלי תו-תקן לשימוש
במערכות מי שתייה ובמערכות מי-ים.
• שסתומי  OVENTROPבעלי סגסוגת פליז
איכותית ועמידה בפני ריאקציה עם מים.
• בשסתומי  OVENTROPלא נדרשת כל פעולת
אחזקה הודות לאטם ראש כפול.
• בשסתומי  OVENTROPההתקנה פשוטה הודות למיקומן של כל
פונקציות השסתום בכוון אחד.
• שרות ,מלאי ותמיכה טכנית כמיטב המסורת של חברת קונטאל.
• מחירים תחרותיים.
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קונטאל טכנולוגיות הינה הספונסרים של קבוצת הרובוטיקה Robogold

מכפר יונה.
הקבוצה זכתה במקום הראשון
בתחרות האזורית שנערכה בחיפה
ובמקום הראשון בתחרות הארצית
בת"א בתאריך  .1.3.17בקטגוריה
.Fll )First Lego League
הקבוצה יוצאת לייצג את ישראל
בתחרות העולמית שמתקיימת
ביוסטון טקסס בפסח.

סיור בבתי זיקוק חיפה
שמואל לסמן – מומחה שסתומי בקרה

אוגי ליאור זילברשטיין מנהל פרויקטים
מחלקת  VISIONורובטיקה במהלך
במהלך עבודות בתחום מערכות
 -VISIONמפעל פרמצבטיקה

אלון הראל מונה לתפקיד
מנכ"ל ITS
מילא בעבר מיגוון תפקידים בתחום הפיתוח ,שיווק,
ייעוץ טכנולוגי וניהול בכיר בחברות מידע טק ,ברק
תוכנה ואמדוקס .לאלון תואר שני במנהע"ס מאוני'
ת"א ותואר ראשון במדעי המחשב מהטכניון.

במהלך חול-המועד פסח ,השתתף אריאל גרופי מקונטאל בסיור בחברת
 Fanucביפן.
בתמונה מימין  -פגישה עם רובוט שיתופי במהלך הסיור ביפן
בתמונה משמאל  -אריאל עם נשיא והבעלים של חברת  ,Fanucד"ר Y.Inaba

Industrial Internet of Things

קונטאל  ITSהציגה במהלך חודש אפריל את מערכת ה Connected Wipes -בתערוכת  INDEX-17שהתקיימה בז'נבה .המערכת מצוידת בטכנולוגיות מתחום
ה (Industrial Internet of Things) IIOT -מאפשרת חיבור של מכונות ייצור מגבונים לחים אל הענן ומשדרגת את יכולות היצרנים לנהל את נכסי הייצור שלהם.
המערכת נבנתה בשיתוף עם יצרנית המכונות האיטלקית ,חברת  ,Teknowebמקבוצת החברות .IMA
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קצרים...

זרקור על ...שי ברקוביץ'
בקונטאל מאז  1999בתפקיד מנהל פרויקטים בתחום בקרת מבנים.
אוהב בתפקיד את העבודה באתרי הלקוחות ,את הסיפוק מפרויקט שמסתיים בהצלחה ולשביעות
רצון הלקוח ,את הקשרים האישיים שנוצרים עם הלקוחות ,עבודת הצוות ושיתוף הפעולה והידע
עם העמיתים בקונטאל.
נהנה מהיחס וההערכה של קונטאל ותחושת השייכות לחברה.
מתגורר בפתח-תקווה .נשוי לליאת ,מהנדסת תעשייה וניהול ומנהלת מדיה ב .YNET-אב לשלוש
בנות ,אגם תלמידת כיתה ג' ,נויה תלמידת כיתה א' ורומי בת ה.3-
בשעות הפנאי ,מטייל עם המשפחה ברחבי ארץ ישראל ,שומע מוסיקה מגוונת וצופה בסרטי קולנוע.

>>> דברים שלא ידעתם על שי:

אוהב ללמוד ולהעשיר את הידע בכל הקשור לטכנולוגיה ומחשבים בכלל ותחום ההנדסה ובקרה בפרט .אוהב לבשל ולאכול ארוחות
משפחתיות ,משחק פלייסטיישן בקביעות עם חברים ,אוהב לצאת להופעות מוסיקליות ולתיאטרון.
האני מאמין של שי ,הוא להגיע בכל בוקר לעבודה (גם ביום א' )...עם חיוך ,להתייחס במלוא הרצינות לעבודה שמבצע ,לתת את השירות
הכי טוב שאפשר ללקוחות ולהוות דוגמא אישית לאחרים.

גיוסים חדשים בקבוצת קונטאל

ברכות לעובדים החדשים שהצטרפו לקונטאל בחצי שנה האחרונה:
קונטאל אוטומציה ובקרה

יניב פרלשטיין – מנהל פרויקטים למח'
איתי קליימן  -סטודנט
מקסים ורשקוב – סטודנט
מירב דרי – מנהח"ש
יעל רקוביץ' מצגר – מנהח"ש
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Vision

קונטאל ITS

מיטב-טק

אלון הראל – מנכ"ל

אדוארד שליאכוב – מהנדס בדיקות

קונטאל אלקטרומכניקה ובקרה

משה גיל – מנהל מחסן
אוראל ביטון – חווט

בהצלחה!

תכנית קורסים 2017
20-22.6.17 | 24-26.4.17
10-12.12.17 | 25-27.10.17

13-15.11.17 | 2-4.4.17

13-15.6.17

תכנות בקרים בסיסי
מסדרת ,Logix
באמצעות תוכנת

תכנות בקרים מתקדם
מסדרת Logix
באמצעות תוכנת

תכנות בקרים
מסדרת SLC
באמצעות תוכנת

Studio 5000 – Logix Designer

Studio 5000 – Logix Designer

RSLOgix500

27-29.11.17

15.6.17 | 30.4.17
19.12.17 | 18.10.17

10-11.9.17

יישום בסיסי של מערכות
לראייה ממוחשבת
תוך שילוב טכנולוגיות
של חברת COGNEX

יישום מתקדם של מערכות
לראייה ממוחשבת
תוך שילוב טכנולוגיות של
חברת COGNEX

יישום מערכות HMI

באמצעות תוכנת

Factory Talk View SE

()SPREDSHEET

קורס חדש
" -IOTהאינטרנט של הדברים"

קורס חדש המקנה למשתתפים הכרה של תחום האינטרנט של הדברים בהקשר של
עולם הבקרה התעשייתית.
בקורס יקבלו המשתתפים חשיפה לאסטרטגיות יישום של ספקיות האוטומציה והתקשורת
הגדולות בעולם.

קורסים שייפתחו עפ"י דרישה
יישום מתקדם של מערכות לראייה ממוחשבת תוך שילוב טכנולוגיות
של חברת (COGNEX (VISION DESIGNER
מבוא לרובוטיקה ((FANUC
 - IOTהאינטרנט של הדברים*

פרטים בטלפון 03-9260340 :בדוא"לorlyn@contel.co.il :
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רובוטיקה ופתרונות אוטומציה

הרובוטים השיתופיים

העתיד כבר כאן!
מאת :אריאל גרופי

•

רובוטים שיתופיים הם בימים אלה אחד הנושאים הפופולריים ביותר
בתחום הייצור .הטכנולוגיה המרתקת מתאפשרת בזכות חידושים
בטכנולוגיית הבטיחות ,כולל חיישנים ,רובוטים ובקרים.
תחום הרובוטים השיתופיים מעורר עניין רב בקרב יצרנים ,יצרני מכונות
) )OEMוחברות אינטגרציה עקב ההבטחות להגדלת הפרודוקטיביות,
לשיפור המהימנות ולחיסכון בעלויות הייצור.
חברת  FANUCהציגה בשנה שעברה את  ,CR-35iAהרובוט הראשון
בהיסטוריה שעוצמת הכוח שלו מבוקרת .הרובוט מאופיין במעטפת
רכה ומצויד בטכנולוגיית חישה מתוחכמת .הוא נועד לעבוד בשיתוף
פעולה עם בני אדם במגוון של יישומים ,ויכול לספק תמיכה בתחומים
כמו הרמה של משאות כבדים ,הרכבה מכאנית ,סידור על משטחים,
אריזה וטיפול בחומרים.
אך לפני שהיצרנים והמפעילים התעשייתיים יוכלו ליהנות מהיתרונות
שהרובוטים השיתופיים מציעים ,ראשית עלינו להבין את ההשלכות
מבחינת בטיחות ומבחינה אנושית של שילוב רובוטים באיזורי העבודה
של בני האדם.

תקנים לשיתוף פעולה בטוח

במקרים מסוימים ,השימוש ברובוטים שיתופיים יכול למזער את הצורך
בגידור ,ובכך לפנות שטח רצפה יקר ולחסוך בעלויות התפעול .עם זאת,
הרובוטים גם מביאים עמם סיכוני בטיחות חדשים.
התקנים  ANSI/RIA R15.06-2012ו ISO 10218-מתארים ארבע שיטות
מאושרות לשימוש ברובוטים שיתופיים במפעלי ייצור:
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עצירה מבוקרת בהתאם לתקני בטיחות :חיישני בטיחות מזהים
נוכחות אנושית ועוצרים את פעולת הרובוט אם העובד מתקרב יתר
על המידה.
תפעול בהכוונה ידנית :מפעילים אנושיים עוצרים את פעולת הרובוט,
נכנסים לתא העבודה ושולטים ברובוט או משנים את כיוונו באופן ידני
בהתאם לצורכי המשימה הנוכחית.
פיקוח על המהירות והמרחק :המפעילים והרובוטים חולקים את חלל
העבודה ושומרים על מרחק מוגדר אלה מאלה.
הגבלת העוצמה והכוח :בשיטה זו ,אם נוצר במקרה מגע בין רובוט
לבן אנוש ,הרובוט ממזער את העוצמה או מומנט הפיתול שלו כדי
שהעובד לא ייפגע.

•

•
•

הגבלת העוצמה והכוח היא שיטה חדשה יחסית ,שנועדה לספק בטיחות
במקרה שנוצר מגע בין רובוט לבן עובד במהלך התפעול .תקן ISO/TS
 15066מפרט ממצאים ממחקר על סבילות לכאב שנועדו לעזור לזהות
את מידת הכוח או הלחץ שאזורים שונים בגוף יכולים לשאת.

תהליך למידה

השימוש ברובוטים שיתופיים משנה את האינטראקציה בין בני אדם
למכונות ,ומציע עתיד מלהיב בענף הייצור.
עם זאת ,כדי להטמיע את המערכות הללו בצורה יעילה – וחשוב מכך,
בטוחה – יצרנים וגורמי תעשייה יידרשו לאמץ שורה של תקנים ,כלים
וגישות לניתוח סיכונים.
בנוסף ,הסכמת העובדים לשיתוף פעולה הדוק יותר עם רובוטים תחייב
את חברות ההנדסה להגביר את אמצעי הזהירות במטרה להגן על
בטיחותם של כל הגורמים המעורבים.

אוטומציה ובקרה תעשייתית ROCKWELL AUTOMATION

קונטאל מרחיבה פעילותה
בתחום הראייה הממוחשבת
החל מחודש מרץ השנה קונטאל טכנולוגיות הינה הספקית
הרשמית והבלעדית בישראל של חברת התאורה .SVL

 SVLהינה חברה גלובלית המייצרת תאורה המיועדת לקווי הייצור ובעיקר
למערכות ראיה ממוחשבת.
צוות מהנדסי המכירות ומהנדסי ה VISION -של קונטאל,
ישמחו לאפיון פתרונות לתאורה עבור מערכות ה  VISIONשלכם.
למוצרי  SVL Lightsאחריות של  10שנים,
למעט תאורת  UVשלה אחריות של שנתיים.
מוצרי החברה עומדים בתקנים המחמירים:
IEC/EN 62471 for LED Lighting Products
Standards for Eye and Skin Safety

לפרטים נוספים:
שחר פלג shaharp@contel.co.il 054-9260390
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אוטומציה ובקרה תעשייתית ROCKWELL AUTOMATION

כיצד תפיק יותר

ממשני התדר של Rockwell Automation
באמצעות תחזוקה חזויה
()Allen-Bradley Power Flex 750

מאת :אסף סופר

בדומה לבעלי רכב רבים ,קרוב לוודאי שאתה מכניס את רכבך למוסך לצורך
החלפת שמנים שגרתית ,אך אתה מתקשה לקיים את תוכנית הטיפול
המומלצת של היצרן ובספק אם אופן הנהיגה שלך מחייב בכלל החלפה
של השמנים...
הודות ליכולות האבחון הקיימות בכלי הרכב החדשים בשוק ניתן לבטל חלק
גדול מתהליך הניחוש הנלווה להחלטה על טיפול ברכב .נתונים חשובים
נאספים מהרכיבים הקריטיים של הרכב ונעשה בהם שימוש כדי להתריע על
בעיות העומדות להתרחש .הדבר יכול לסייע לנו לתחזק את הרכבים שלנו
בהתבסס על הצרכים בפועל ולא לפי הערכים הממוצעים המקובלים בענף,
ולעשות זאת לפני שיתרחשו תקלות הכרוכות בהוצאת גבוהות ובאי נוחות.
זו מהותה של תפיסת התחזוקה החזויה – והיא נכונה באותה מידה גם לגבי
קיום הפעילות בכל תחום עיסוק אחר .עם זאת ,כדי להבין את השפעתה
האמיתית של תחזוקה חזויה ,חשוב להבין קודם כול את ההבדל בינה לבין
תחזוקה מונעת.

תפיסת המניעה מול החיזוי:

תחזוקה מונעת כוללת גיבוש של תוכנית תחזוקה המיועדת לטפל בהתקנים או להחליפם בהתבסס על אורך החיים הצפוי שלהם.
אין ספק ,כי גישה זו עדיפה על תחזוקה בסגנון 'הפעל עד שתתרחש תקלה' ,אשר הופכת את זמני ההשבתה הבלתי מתוכננים לחלק
שגרתי ויקר מהפעילות השוטפת שלך.
עם זאת ,תחזוקה יזומה מבוצעת בהתבסס על תוכנית מוגדרת ולא לפי רמת התקינות והביצועים בפועל של התקן מסוים .גישה זו
יכולה להביא להחלפה מיותרת של התקנים תקינים לחלוטין ,הרבה לפני הצורך .נוסף לכך ,הדבר עלול לחשוף אותך למצב שבו
התקן מסוים יתקלקל לפני תאריך ההחלפה או הטיפול שנקבע בתוכנית.
התחזוקה החזויה ,לעומת זאת ,מבוססת על איסוף נתונים מן ההתקן כדי לעקוב אחר ביצועיו ועל החלת אלגוריתמים של חיזוי כדי
לצפות מראש תקלות זמן רב לפני שיתרחשו בפועל .יתירה מזו ,היא יכולה לשפר את רמת הדיוק של תוכניות התחזוקה ולהבטיח
ניצול מרבי של השקעותיך באמצעי אוטומציה.
ערכה התועלתי של התחזוקה החזויה הולך וגובר במקביל לגידול בזמינות ובהיקף של הנתונים שניתן לאסוף – לא רק מההתקן
עצמו אלא גם מרכיבים ספציפיים הכלולים בו .הדבר נכון במיוחד לגבי אחד מן ההתקנים החשובים ביותר באתר שלך – משני התדר
(התקני  ,(VFDהמשמשים כמשני מהירות.
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תובנות חיזוי מעמיקות יותר:

בין אם מדובר במדחסים ,במשאבות או במכבשים ,משני התדר הם האחראים לתהליכים מובנים המבטיחים לך פעילות ייצור רציפה.
כשאחד מהם נכנס להשבתה ,הפעילות כולה מושבתת.
למרבה המזל ,משני התדר המחוברים דרך הרשת ניתנים לגישה ,לניתוח ולמעקב לאורך זמן .יתירה מזו ,משני התדר המודרניים
מספקים מידע על חלק מרכיבי הליבה שלהם ,כגון מאווררים ,קבלים וטרנזיסטורי .(IGBT )Insulated Gate Bipolar Transistors
מאווררים ,לדוגמה ,הם התקנים מכניים המתבלים ומתקלקלים לאורך זמן .הדור האחרון של ממירי התדר כולל אלגוריתמים
מתוכננים מראש המנטרים באופן ספציפי את ביצועי המאווררים והמסוגלים לחזות במדויק את אורך החיים שלהם בהתבסס על
ניטור הטמפרטורה ,מהירות הפעולה ומספר שעות העבודה בפועל.
טכנאי תחזוקה יכול לנצל מידע זה כדי לתקן או להחליף את יחידת ההינע או רכיב מסוים .הודות לאפשרות לחזות תקלות חודשים
מראש ,הם יכולים לתכנן את ביצוע הטיפולים במהלך השבתות מתוכננות מראש ולהצטייד מבעוד מועד בחלפים הדרושים.

האם אחרת את מועד הטיפול?
אם אינך בטוח ביכולות התחזוקה החזויה לסייע לפעילות שלך,
שאל את עצמך:

•
•
•

האם אתה חווה זמני השבתה עקב תפקוד לקוי של ממירי תדר כדבר שבשגרה?
האם אתה מתכנן תחזוקה שוטפת להחלפת רכיבים בווסתי תדר – כגון מאווררים ,מסננים וטרנזיסטורי IGBT
– בלי שתדע מראש אם אכן אמורה להתרחש תקלה?
האם אתה מנצל את תקציב התפעול שלך במקום את תקציב התחזוקה לטיפול בבעיות הינע?

אם השבת בחיוב לאחת מהשאלות האלה ,זה הזמן להעדיף ממירי תדר המאפשרים תחזוקה חזויה.
חברת קונטאל משווקת את ווסתי המהירות  Power-Flexמסדרת  753וסדרת  755המאפשרים
אחזקה חזויה.
לפרטים נוספים אנא פנה אל אסף סופר 054-9260386

טכנולוגיות חדשות
בתחום המכשור ,הבקרה
ומערכות הספק

20

המפעל החכם

17

הכנס השנתי בנושא:

11.5.17
אודטוריום גן התעשייה
עומר

18.5.17
25.5.17
קונטאל פ"ת
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ראייה ממוחשבת:

ועכשיו בצבע
על סדרת – In-Sight 2000
בהמשך לסדרה החדשה נוספו דגמים נוספים של מצלמות צבע
מאת :שחר פלג
 In – Sight 2000cקטנה חכמה וקלה לתפעול.
חברת קונטאל ממשיכה לשווק את מוצריה של חברת קוגנקס
בישראל והפעם נציג את סידרת המצלמות החדשה In-Sight
.2000c
הסדרה החדשה של  In-Sight 2000cמשלבת למעשה את
הכלים של תוכנת ה  In-Sightהמוכרת במצלמה קלה ופשוטה
לתפעול עבור אפליקציות "פשוטות" בתחום ה .VISION
יתרונות ה In-Sight 2000c

• המצלמה עובדת בסביבת תוכנת  In-Sightהעוצמתית.
• בניית האפליקציה על התוכנה בצורה של שלב אחר שלב מחיבור המצלמה ועד שלב
הרצת האפליקציה ,ניתן לראות בתמונה מטה.
• תאורה מובנית ועדשות ניתנות להחלפה.
• גוף המצלמה מודולרי ,ניתן לשנות את כיוון הצילום ב  90מעלות.
• כלים פשוטים לבניית אפליקציה המתבססת על צבע ולא אל תחום האפור.
• כיוון קל של הפוקוס ע"י מברג.
ניתן לראות בתמונת המסך מטה את תרשים זרימה של בניית האפליקציה.
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ניהול הייצור ITS

סינכרון שרשרת האספקה
לתיאום נתוני ייצור בזמן אמת
מאת :אלון הראל

ייצור מצריך עשרות פעולות מסירה נוכח המעבר של סחורות וחומרים
באמצעות ספקים ,סחורה נכנסת ,קבלת החומרים במפעל ,ייצור,
אריזה ,משלוח ,הובלה יוצאת – ובסופו של דבר ,מסירה ללקוח.
כל בעיה – דחייה עקב איכות לקויה ,או חוסר רכיב – גורמת לעיכוב
בשרשרת ההספקה ומסכנת את המסירה ואת שביעות רצון הלקוח.
קיימת דרך טובה יותר.
במצב של 'ארגון מחובר' ( ,)Connected Enterpriseהמתאפשר הודות
לטכנולוגיות 'האינטרנט של הדברים' ( ,)IoTהפעילויות השונות של
שרשרת ההספקה מתואמות דיגיטלית .הדבר מאפשר לספקים להגיב
מידית לבעיות המתעוררות.

חשוב מכך ,הארגון המחובר מציע יתרונות משמעותיים בנושא
שרשרת ההספקה:

•
•
•
•
•

הספקים יכולים להגיב מידית לדרישות הביקוש של לקוחות הקצה
ניתן לגבש תוכניות לוגיסטיות תוך כדי קביעת לוח זמנים לייצור
ניתן לבצע מיטוב של משאבים בעזרת תוכניות גמישות על סמך
נתוני ביקוש בזמן אמת
הלקוחות יכולים לעקוב אחר מצב המוצרים ולהיערך למסירתם
מערך הניתוח של העסק יכול לשפר את הביצועים בשלבים השונים
של שרשרת ההספקה
רמת השקיפות החדשה של שלבי שרשרת ההספקה מבטיחה
הזדמנויות משמעותיות לשיפור הפרודוקטיביות והרווחיות ,כמו גם
הפחתת העלויות (כגון הקטנת מלאי ,שיפור השימוש בכוח אדם
ובמשאבים).

כאשר האינטרנט של הדברים מקשר את כל הפונקציות הפנימיות (כגון
מידע לצורך ניתוח על ידי מחלקות הכספים ,משאבי האנוש ,המו"פ
ועוד) ,את כל הספקים (כגון תחזיות ,לוחות זמנים) ואת כל הלקוחות

(כגון מצב הזמנות ,מפרטי מוצרים) ,אזי מתקיים מיטוב של שרשרת
ההספקה בכללותה וגם משתפרים הביצועים והתשואות של כל אחד
מהארגונים המעורבים בתהליך.
חשוב לציין כי הרמה הגבוהה של תיאום ,שיתוף פעולה והצלחה –
המתאפשרים בזכות האינטרנט של הדברים – ניתנת להשגה כיום.
אם החברה שלך עדיין אינה פועלת כ'ארגון מחובר' ,מומלץ לבצע את
תוכנית ארבעת השלבים שלהלן כדי להניח את התשתית לשיפור.

שרשרת ההספקה:

 .1הערך את יכולת החברה לעשות שימוש באמצעי שליטה ובקרת
ייצור ובהתקנים משובצים לצורך לכידה ושיתוף של נתונים בזמן אמת,
וכן הערך את תשתית המידע שלה ואת הפתרונות שלרשותה בתחום
של ביג-דטה ( – )Big-Dataבמטרה שתוכל לפעול על סמך המידע.
מהם הרכיבים המיושנים או החסרים במערך הכולל?
 .2תעדף את הסיכונים הנובעים מהיעדר תשתיות או רכיבים מדורות
קודמים בכל הנוגע לפעילות (כגון בטיחות ,איכות ,עמידה בזמנים),
לארגון (כגון אבטחת מידע) ולשרשרת ההספקה (כגון לקוחות מרוצים).
תקציב ותוכנית לשדרוגים.
 .3מינוף של נתוני זמן אמת המתקבלים מהתקנים ,נכסים ויישומים.
תאם את הביצועים לאורך שלבי שרשרת ההספקה על ידי שיתוף
נתונים.
 .4הפוך נתונים לבינה עסקית עבור 'הארגון המחובר' – וגם עבור
שרשרת ההספקה – כדי לסייע בשיפור קבלת ההחלטות לגבי מחזורי
חיים של מוצרים ,ייצור ,ניהול ספקים ,אפשרויות הובלה ,שירות ותמיכה
ועוד.
ספקים מעוניינים במידע בזמן אמת ,כפי שניתן לצפות מ'ארגון מחובר'
באמצעות האינטרנט של הדברים .לקוחות דורשים נראות וביצועים
כפי שניתן לצפות מארגון מחובר באמצעות האינטרנט של הדברים.

למה אתה מחכה? לפרטים נוספים צור קשר עם אלון הראל 054-9260396
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מיזוג אוויר

שסתומי פיקוד במערכות מיזוג אוויר
מאת :משה לייבה
חימום ,אוורור ומיזוג אוויר מיושמים ע"י אפליקציות שונות ומגוונות
על מנת לייצר סביבת נוחות לאדם.
על מנת לייצר ולספק סביבת נוחות זו בסביבת אקלים כשלנו ,אנו
משתמשים לרוב באנרגית קירור המופקת ומועברת לכל צרכן ע"פ
דרישה.
לצורך כך ,מתוכננות מערכות הידראוליות לקירור וחימום מים הנתמכות
ונעזרות בשסתומי בקרה מסדרת  Acvatixשל חברת  Siemensעל מנת
לספק את האנרגיה לצרכן בצורה אופטימאלית ,תוך השמת דגש על
יעילות וחסכון באנרגיה.
בעזרת שסתומי הבקרה מסדרת  Acvatixשל חברת  Siemensניתן
לתכנן ולחשב מגוון רחב של יישומים הידראוליים בסטנדרטים שונים
החל משליטה מדויקת ומהירה מאד ( 2שניות( על הפעלת השסתום
ע"י מפעילים אלקטרו מגנטיים ,שליטה מדויקת ויעילה בעזרת מפעילים
אלקטרו הידראוליים וכלה בשליטה יעילה וחסכונית בשסתומים כדוריים
ושסתומי פרפר עם הפעלה חשמלית לפתיחה וסגירה.
בבחירת שסתומי הבקרה מומלץ וחשוב מאד להסתמך על שסתומים
בעלי אמינות גבוהה מצד אחד ותחזוקה נמוכה מצד שני.
בעזרת שסתומי הבקרה מסדרת  Acvatixשל חברת  Siemensניתן
לעשות זאת בצורה פשוטה יעילה וחסכונית.
בכדי לייצר מערכת הידראולית יעילה מדויקת וחסכונית עלינו לשלוט
בצורה טובה ואופטימאלית בספיקה ובטמפרטורת המדיה.

בחירת השסתום נעשית ע"י בחירת  KVSשלו ,שהיא למעשה המדד
של ספיקת המים העוברים דרך השסתום כשהוא פתוח לחלוטין ומפל
הלחץ עליו הינו .bar1
בחירת שסתום הבקרה ומפעילו תלויים במידה רבה ביישום עבורו הם
מיועדים ונדרשים.
סדרת שסתומי  Acvatixשל חברת  SIEMENSמספקת את כל מגוון
השסתומים והמפעילים עבור היישומים השונים תוך כדי השמת דגש
על איכות ,דיוק ואמינות.
מקובל להשתמש בספיקות
קטנות של עד
 90ליחידות מיזוג אויר
בשסתומים כדוריים בעלי
אופיין מיוחד המאפשר
שליטה טובה על כמויות
המים המסופקות ליחידה.

gpm

גופי השסתומים עשויים פליז
ומיועדים ללחץ סטטי של עד
 ,bar 40ה TRIM -הכדורי
עשוי פלב"ם ותחום המידות
 "1/2עד . "2

בכדיי לייצר סביבת נוחות ואקלים טובה ,מעגלי ההידראוליקה וסחרור
המים צריכים להישלט ע"י שסתומים ומפעילים אמינים ואיכותיים.
המפעילים ממירים סיגנל חשמלי לתזוזה ליניארית או סיבובית על מנת
לשלוט בספיקה הנפחית העוברת דרך השסתום ויכולה להשתנות בין
.0%-100%
המטרה היא להשיג שליטה מקסימאלית בין מהלך המפעיל לבין
הספיקה העוברת דרך השסתום.
לצורך כך יש לחשב את מקדם הספיקה  KV-של השסתום הנדרש.
ערך זה הוא למעשה מדד כמות המים העוברים דרך השסתום כשהוא
במיקום מסוים כשמפל הלחץ עליו הינו .bar1
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מפעילי השסתומים הכדוריים הם בעלי מומנט הפעלה של  2עד 10
ניוטון-מטר והם מותאמים במיוחד למידת השסתום ומפל הלחץ המרבי
המאפיין אותו .
תודות לתכונות האופיין ומיבנה השסתום ,מקדם ספיקת השסתום
הכדורי ( (Kvsגבוה במידה ניכרת מול זה של שסתום סטנדרטי באותה
מידה .מאידך ,להתאמה טובה לתנאי הזרימה ,ניתן לקבל ערכי KVS
שונים לאותה מידת שסתום.
לדוגמא :שסתום בקוטר " 3/4ניתן לקבל עם ערכי  Kvsשל  4או 6.3
או .10
שסתום בקוטר של " 2ניתן לקבל עם מקדם  Kvsשל .63
לשם השוואה בשסתומים אחרים ניתן לקבל מקדם זה רק בקוטר
שסתום של " 2.5או ".3

מיזוג אוויר

תכונות עיקריות:

•
•
•
•
•
•
•

דו ותלת-דרכי .PN40 -
מידות " 1/2עד " ,2חיבורי הברגה.
טמפרטורות זורם שבין  C° 1ל.C° 120 -
מקדמי ספיקהKvs (m³/h) = 1÷63 :
מפעילים סיבוביים עם אפשרות לקפיץ מחזיר.
אמינות גבוהה במיוחד.
מחירים תחרותיים.

שסתומים אלו מתאימים לספיקות וקטרים של עד " 2שכן מעבר לכך כל
שינוי במהלך הסיבובי של השסתום מוביל לשינוי גדול בספיקה ובעקבות
כך השליטה על העברת הספיקה והאנרגיה הינה פחותה.
עובדה זו יכולה לגרום לבזבוז מיותר של אנרגיה ומשאבים.
לשם כך ,בשסתומים שקוטרם מעבר ל " 2מומלץ מאד להשתמש
ולעבור לשליטה אנכית ( (Verticalשל השסתום המספקת דיוק רב
וחסכון משמעותי באנרגיה.

תכונות עיקריות:

•
•
•
•

מהלך עבודה שבין  20-40מ"מ
חיבור רקורדים או אוגנים
מפעילים חזקים במיוחד עם כוח מיצוב ייחודי ובטיחות ע"י
קפיץ מחזיר
אמינות גבוהה במיוחד בתנאים קיצוניים לכל יישומי מזג אוויר

כשנדרשת בחירת שסתום ניתוק חשמלי לבקרת  ON/OFFבוחרים
בשסתומי הפרפר הייחודיים והאמינים של חברת  .SIEMENSגם כאן
ישנם דגמים ליישומים שונים ומגוונים.
כשנדרש שסתום המתגבר על הפרש לחצים של  bar 7בוחרים בסדרה
החדשה  VKF42הן ליישום  ON/OFFוהן ליישום בקרה רציפה .V 0-10
כשנדרשת סגירה והתגברות על הפרש לחצים גדול יותר באה לעזרתנו
סדרת  VKF46המסורתית המסוגלת להתגבר עד הפרש לחצים של
.bar 16
באופן דומה כשנדרשת רמת דיוק גבוהה ו/או כשהמדיה הינה מתחת
ל  c°1רצוי מאד לבחור שסתומים עם מהלך אנכי (שסתומי גלוב( ולא
סיבובי גם בקטרים שהינם מתחת ל.2" -
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בקרה תהליכית

שסתום להגנה על מדחס צנטריפוגלי
מפני תופעת (נחשול) Anti Surge
מאת :שמואל לסמן
בתהליכי ייצור כימיים או בהולכת
גזים נדרשת לעיתים הגברת לחץ
לצורך שינוע או דחיסה .הגברת
הלחץ נעשית באמצעות מערכת
מדחסים (סוגים שכיחים -טורבינה
או צנטריפוגלי).
במדחס צנטריפוגלי ,האנרגיה
מועברת מתוך סדרה של להבים
מסתובבים מאיץ  Impellerלגז
הנדחס .פעולת הדחיסה מוגדרת
כהעלאת הלחץ באמצעות הקטנת
הנפח .המינוח "צנטריפוגלי" מרמז
כי זרימת הגז דרכו היא רדיאלית,
והעברת האנרגיה והדחיסה נגרמת
משינוי כוחות צנטריפוגליים הפועלים
על הזורם .לכל מדחס דרושה מערכת של אבחון ובקרה למניעת נחשול
(.)Anti-Surge

מהי תופעת ה ? Surge
במצב רגיל כאשר הלחץ הנדחס גבוה יותר מלחץ הכניסה ובספיקה
קבועה יישמר היחס )Forward Flow( .אולם קיימת הסתברות שבה
עלולה להתרחש זליגה מאזור הלחץ הגבוה חזרה לאזור הלחץ
הנמוך )Reverse Flow( .זליגה זו עלולה לעוות את צלעות המאיץ או
במקרים קיצוניים אף להגיע להיפוך רגעי
של כיוון הזרימה בו הלחץ הגבוה חוזר
לאזור הלחץ הנמוך שנדחס מחדש
וחוזר חלילה תוך התהוות רעידות חזקות
שיגרמו להפרת האיזון הצירי עד לקריסה
והרס .בנוסף עלול המדחס להתחמם יתר
על המידה אל מעבר לנקודה המותרת.
רעידות אילו ילוו גם ברעש גבוה .פעולה
ממושכת במצב זה עלולה לגרום נזק
מכני רציני למדחס ולחלקיו.
את אזורי ה  Surgeבמדחס צנטריפוגלי
ניתן לאפיין במונחים של זרימה תוך
זיהוי תכונות הגז הנדחס בערכים
של :אנתלפיה ,צפיפות או אנטרופיה.
(המוגדרת כפוטנציאל חישת החום
הנפלט או הנספג)
בנוסף ניתן לזהות את תחילת התהוות
ה  Surgeכפונקציה שבין המהירות וקצב
הזרימה ככל שעולה מהירות סיבוב
המאיץ.
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נקודת העבודה של המדחס

נהוג לציין את תחום נקודת העבודה של המדחס בין  2נקודות עיקריות
) SLL- )Surge Limit Line) and SCL-)Surge Control Lineכמובא
בתרשים מטה .כאשר גבול הפעולה המוגדר כ  SLLמציין את התחום
שמתחתיו תתקיים זרימת מינימום שעלולה לגרום לנזק למדחס .נקודת
הזרימה המקסימלית תוגבל עלי ידי עקומת  Stonewallהמגדירה את
ערך הזרימה שבו מהירות גז באחד מצלעות  Impellersמתקרבת
למהירות הקול .מעבר לנקודה זו תוגדר הזרימה כ .Chock flow
בהתאם לכך -ערכי ה  SLL ,SCLהם בעיקר פונקציית זמן התגובה
של מערכת ההגנה בשילוב אופייני שסתום הבקרה .ככל שמהירות
התגובה תהיה מהירה יותר כך יקטן המרחק שבין נקודות ה SLL – SCL
ובסופו של דבר תשפר את ערכי היחס שביניהם ותגביר את יעילות
המערכת וכמובן את החיסכון באנרגיה.

אופן שילובו של שסתום הבקרה במניעת תופעת
ה  Surgeותכונותיו הנדרשות
שסתום הבקרה יותאם ויתוכנן למספר מצבי הפעלה שונים כשמטרתו
העיקרית היא לשחרר באופן מבוקר חזרה לכיוון אזור יניקת המדחס את
עודפי הלחץ הגבוה באופן המונע רעש ,רעידות ,דליפה מוגזמת ושחיקה.
השסתום ישמש בדרך כלל לבקרת זרימה במהלך ההפעלה והכיבוי
של המדחס ובנוסף להעברה והקלת העומס חזרה לתהליך ,וכן יכולת
שליטה רגעית בעת הפסקת חשמל פתאומית למדחס .כדי למנוע חוסר
יעילות ,רצוי לשמור את השסתום במצב סגור במהלך הפעלה רגיל.

בקרה תהליכית
אולם עקומות המדחס עלולות להשתנות כתוצאה משינויי
הטמפרטורה ,הפרשי הלחצים על מכשירי המדידה ידרשו
מהשסתום לבצע גם בקרת וויסות במצב רציף בהתאם
לדרישות בקרת ה  Anti Surgeויחושב עם מקדמי ספיקה
 1.8-2.2מהספיקה המחושבת בנקודת ה .Surge
אופיין הבקרה המומלץ Linear :המאפשר שליטה טובה על
הספיקות עם אפשרות פתיחה מהירה בעת הצורך.
מכלול הוויסות ( )Trimיצויד ב  Perforated cageהתואם
את הגדרת מכלול להפחתת רעשים ( )Anti-Noiseעל
מנת לבקר את מהירות הזרימה דרך השסתום תוך מניעת
רעידות ושמירה על מפלס רעש שלא יעלה על dBA 85
שסתום ה  Anti surgeיאפשר שליטה ובקרה איכותיים
גם במקרה של ספיקה רגעית גבוהה הנובעת מדרישות
ה Surge
ערכי היחס בין הספיקה המקסימלית והמינימלית (Cv Ratio
 )Rangeabilityיוגדרו בגבולות דרישות הספיקה של תהליך
ההגנה על המדחס .כמו כן יתוכנן לווסת גם במצבי ספיקה
נמוכים במיוחד – (  )Low liftבהם המאמצים המכאניים יהיו גבוהים
לעיתים מותקן שסתום מעקף ( )Bypassבקוטר קטן על גבי שסתום
הבקרה שמיוצב במצב פתוח במשך זמן ההפעלה.
זמן התגובה לשינויי הספיקות חייב להיות מהיר (Super response
.)units
דרגת האטימה :קיימת סתירה בין דרישות הפעלת השסתום בפתיחה
מינימלית למשך פרקי זמן ארוכים עבור המדחס העובד בצורה יעילה
בנקודת עבודה שבה לא ייגרם כל נזק מכאני ולכן דרגת האטימה
המומלצת .Class V Trim Hard faced
ניתן לסכם שעיקר דרישות מערכת ההגנה בפני תופעת ה Anti surge
וסיבותיה הדורשת וויסות באופן רציף ישולב שסתום הבקרה ויותאם
לשלב ההפעלה הראשונית ובהמשך יגן על המדחס באופן קבוע כדי
להגן ולמנוע נזק למדחסים או לציוד הסובב.

ומה אנו בקונטאל נוכל להציע בעבורכם?

ל  GE Masoneilanשקונטאל נציגתה בישראל מזה שנים רבות
פתרונות רבים וניסיון רב שנים באיתור התופעה ומתן מענה טכני.
לפני מספר שנים סופקו שסתומי בקרה לאפליקציה מיוחדת זו
( .)Compressor Recycle Surge Applicationלהלן תיאור מקוצר של
אחד השסתומים:

Cage Guided, Balanced Globe Valve

השסתום בקוטר  12אינץ' כולל  Trim Balanced Cageמגדיר את ה
 Plugהמצויד בקדחי איזון על מנת לאפשר פתיחה ותגובה מהירים
ולמניעת חיכוך הנובע מהפרש הלחצים.
על מנת לאפשר שליטה על מהירות הזרימה והספיקה הגבוהה,
נדרשה התקנה של  ,)Low Noise Cage( LodBדבר שהפחית את ערך
הרעש מ  dBA 112למפלס רעש תקני של .85dBA
חומרי המבנה של כל המכלול (Trim 316 SST Stellited Plug ,seat
 ring and hard chrome cageהמפעיל שסופק הוא מסוג Spring
 returnשצויד במערכת  Super response unitשאפשרה שליטה בזמן
הסגירה של השסתום לכל אורך המהלך ( )Less than 4 secובהתאם
לדרישות המתכנן (.)Fast stroking requirements
חומרי המבנה של גוף השסתום .A216WCC RF 300
אטימת ציר השסתוםStem Packing L14 - ISO 15848 Part 1 :
העמיד בתנאי דרישות איכות הסביבה הקפדניות.
אנו לרשותכם בכל הקשור לבחירה – אפיון ואספקת שסתומי בקרה
בהתאם לדרישות ההתמודדות בפני תופעת ה  Anti surgeוסיבותיה
הדורשת וויסות באופן רציף או לשלב ההפעלה הראשונית.

Low Noise Trim FTO

Stem Packing L14 ISO 15848 Part
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שדרוג אנלייזרים במפעל נשר ברמלה
סדרת  AO 2000של חברת
מאת :יובל אייל

חברת קונטאל מספקת מערכות אנליטיות לחברת נשר מזה למעלה
מ  40שנה .שמעון גרשון ,מנכ"ל משותף בקונטאל מספר כי כבר
בשנות ה  ,70סיפקה קונטאל אנלייזרים מדגם  URAS 1ו MAGNOS
 1שהיוו פריצת דרך בתחום בארץ ,תחילה למפעל בהר טוב ,ולאחר
מכן  -למפעל ברמלה.
שמעון עסק באחזקת המכשירים .בימים ההם האנלייזרים היו גדולים
ויקרים מאוד ולכל מדידה היה אנלייזר נפרד וכיול נעשה עם גלילי גז
גדולים ויקרים .כיום יש אנלייזר אחד ל  4גזים וכיול נעשה בעזרת פטנט
ייחודי של  ,ABBתאי כיול מלאים בגז בתוך המכשיר.
קונטאל סיפקה לנשר אנלייזרים לקו יבש  1בשנת  1993ולקו  2בשנת
 ,1998כולל אספקה של למעלה מ  50מערכות אנלייזרים ,כולל
מערכות דיגום מקוררות מים בשל תנאי הטמפרטורה הקשים של
 1400מעלות וכמויות האבק של  2ק"ג .m3/
הסדרה שסופקה לנשר בשנת  1998הינה מדגם  URAS 14מתוצרת
 .ABBשודרגה בתחילת שנות ה  2000לדגם .URAS 26 AO
חברת קונטאל שדרגה את האנלייזרים בקו  1וכעת נמצאת בתהליך
שדרוג של  15מערכות נוספות בקו .2
היתרון שבשדרוג הינו החיסכון הכספי הגבוה של המפעל בשל העובדה
שניתן לשדרג את המודול האנליטי בלבד ולהשאיר את האלקטרוניקה
הקיימת.

השדרוג גם כולל אספקה של אנלייזרים לניטור  TOCבשיטת .FID
האנלייזרים מסדרת  Advance Optimaמשלבים טכנולוגיה מתקדמת
ואמינה עם יותר מ 75 -שנות ניסיון בתהליכים ובאנלייזרים גזיים
סביבתיים .המודולים מספקים פתרונות חדשניים למגוון נרחב של
יישומים החל מבקרת תהליך ,הגנה מפני התפוצצות ,ניטור בארובות
ועוד.
 AOהינה מערכת רב מערכתית המשלבת בתוכה מודולים שונים
לניטור וניתנת לשימוש כמעט בכל תהליך ייצור .היא הוכיחה את עצמה
רבות בתהליכים הסביבתיים הקשים ,תוך כדי תפעול פשוט וידידותי
למשתמש.
סדרת  AOמציעה מגוון רחב של טכנולוגיות מדידה עבור האנלייזרים,
ביניהן :ספקטרוסקופיית  ,IRספקטרוסקופיית  ,UVאנלייזרים פרמגנטיים
עבור  ,O2סנסורים אלקטרומגנטיים וכימיים ,מוליכות תרמית ויינון.
מערכת ה  AOמאפשרת מדידות של  6מרכיבים של גז במקביל ,כאשר
ביחידה מרכזית אחת ניתן לשלב עד  4מודולים של אנלייזרים .את
המודולים ניתן לתפעל מרחוק ע"י תקשורת אטרנט ,יכולת המאפשרת
קבלת דיאגנוסטיקה על המכשיר מכל מקום.
נשר משתמשת בתוכנת ה  Analyzeit Explorerהייחודית המחוברת
למודולים השונים ,מאפשרת בקרה ושליטה מרחוק ,מכל מקום בעולם
בעזרת רשתות ה  Ethernetואגירת נתוני הכיול כנדרש ע"י המשרד
להגנת הסביבה עפ"י נוהל .QAL 3

מאות מערכות מדגם  Advance Optimaמותקנות בארץ ליישומים רבים ולתעשיות שונות
האם גם אתה זקוק לשדרוג?
18

לפרטים נוספים -יובל איילyuvale@contel.co.il ,054-9260307 :

בקרה תהליכית

החכרת אנלייזרים למפעל פניציה
חברת קונטאל חתמה על חוזה אסטרטגי ארוך טווח עם
חברת פניציה בציפורית להחכרה של מערכת ניטור לארובת המפעל
מאת :יובל אייל
פניציה בציפורית ,באיזור התעשייתי המתפתח והצומח של נצרת
עילית ,מייצרת זכוכית צפה מאז  1934ומייצאת אותה ליותר מ36-
ארצות בכל רחבי הגלובוס עם קווי ייצור לזכוכית צפה הפועלים ,24/7
 365ימים בשנה.
בפניציה מועסקים למעלה מ  250עובדים.
החוזה שנחתם מתייחס לאספקה כוללת :החכרת הציוד לתקופה
ארוכה ,אספקת האנלייזרים לגזים תוצרת  ,ABBחלקיקים וספיקה
תוצרת  ,DURAGכולם בעלי תקן  QAL 1החדיש ביותר ,כנדרש ע"י
המשרד להגנת הסביבה על פי תקן  ,EN 14181 – 2014כמו גם
מערכות הדגימה ,התקנת הציוד בלוח ממוזג ,והתקנת הציוד בארובה
 ,ביצוע בדיקות קבלה למערכת ע"י מעבדה מוסמכת  QAL 2וכמובן
שירות במתכונת  24/7כולל החלפת חלפים ,כיולים וכל הנדרש
להפעלת המערכת בזמינות הנדרשת עפ"י חוק אוויר נקי.
חן פרי ,מהנדס מכשור ובקרה ראשי במפעל" :חברת קונטאל נבחרה
לביצוע הפרויקט ,בין היתר ,בשל המוניטין הטוב ורב השנים שלנו איתה.
בנוסף ,מצאנו כי לקונטאל ניסיון עשיר ומשמעותי והתקנות רבות בארץ
לציוד המוצע וכן צוות שירות מקצועי ומיומן ,כולל סניף זמין בבר לב
בקרבת המפעל".
חברת קונטאל הינה החלוצה והמובילה בפתרון עפ"י מודל זה,

המאפשר ללקוח חיסכון ניכר בעלויות הרכישה והאחזקה ומעניק
ללקוח שקט תעשייתי בכל הקשור למערכות הניטור ,כשלרשותו
עומדים הידע המקצועי והניסיון רב השנים של חברת קונטאל.
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הרצאה במסגרת הקונגרס הבין לאומי של ,ISA
העמותה הישראלית למכשור ובקרה במסגרת
תערוכת ישראכם
מאת :יובל אייל

במסגרת תערוכת ישראכם ,הרצה יובל אייל בנושא
אנלייזרים ומערכות דגימה במדידת גזים  ,חלקיקים
וספיקה בארובות לצרכי איכות סביבה – בחירת
האנלייזר המתאים ,כיול ושירות.
לקונטאל ולשותפות העסקיות שלה  ABBו DURAG
המובילות בעולם ובארץ באספקת מערכות ,CEMS
ניסיון רב ויובל הראה דוגמאות ליישומים בארץ,
ביניהם את תחנת הכח דוראד בה מותקנות מערכות
ב  12טורבינות הגז.
המערכות עומדות בדרישות המשרד להגנת
הסביבה שהוציא הנחיות בנובמבר  2011בממסגרת
חוק אוויר ןנוהל ניטור רציף לציוד המותקן בארובות.
נוהל זה מתבסס על המדיניות הנהוגה מזה זמן רב במדינות אירופה
לרבות תקן  EN 14181והוסיף כי בסוף  2016הודיע המשרד על עדכון
הנוהל והתאמתו לתקן .EN 14181-2014
הוסבר מה משמעות נוהל זה לגבי אופי בחירת ,בדיקת ותפעול
מכשירי הניטור וכיצד ניתן להגדיל את זמינות המכשירים בכדי לעמוד
בתקן זה.
תקן  EN 14181מכיל שלושה שלבים עיקריים שנקראים QAL (Quality
 Assurance Level( :QAL1שבו יצרן הציוד מקבל אישור לאספקת
הציוד ( (Quality Assurance Level 1ע"י מעבדה מוסמכת כאשר
המובילות הן TUV :הגרמנית ו  MCERTSהאנגלית ,זאת לפני ההתקנה
ורק לאחר אישור זה מותר ליצרן הציוד לספקו למדידות.
האישור ניתן למערכת כולה כולל מערכת הדגימה ,מערכת טיפול
בגז והאנלייזר עצמו.
בדיקה זו הינה בדיקה מקיפה ומעמיקה ובה נבדקות שתי מערכות
במשך כחצי שנה בארובות ולאחר מכן מוציאה המעבדה דו"ח
מקיף ובו ניתנים פרמטרים רבים כגון :תחום מדידה מינימאליים
ומקסימאליים ,השפעת גזים על הגז הנמדד ,זמן מותר בין כיולים ועוד.
דוגמא לאישור מצורפת:
לאחר ההתקנה נעשה שלב שני (QAL 2( ,בו בודקים את אמינות הציוד
וביצועיו ע"י בדיקות  REFERENCEמקבילות ע"י מעבדה מוסמכת ISO
( 17025בארץ יש כ  5מעבדות מוסמכות לדיגום בארובות( שבה
בודקים פרמטרים רבים כגון :תחום גילוי ,ליניאריות ,חזרתיות ועוד.
בשלב זה נהוג לבצע 15מדידות 5 :מדידות ביום במשך  3ימים,
מדידות שצריכות להיעשות בתנאי הפעלה שונים של המפעל ,סוגי
דלקים שונים נצילות שונה ועוד.
20
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במידה והמכשיר נכשל בבדיקות ,יש לתקנו או להחליפו באחר
ולבצע שוב את הבדיקות.
לאחר מכן ולאורך חיי הציוד ,בודקים באופן רציף את ביצועי
הציוד ,שלב שנקרא  QAL 3אשר בו נבדקת פעילות הציוד כולל
 DRIFTבין כיול לכיול ,פעילות אשר נאגרת במכשיר ,בתוכנות
שמסופקות ע"י יצרני הציוד ,או בתוכנות חיצוניות הנקראות DAS
.DATA AQUISION SYSTEMS

בטבלה המצ"ב ניתן לראות את השלבים השונים ,כאשר אישור
למכשור ניתן לפני התקנתו ,בדיקת המכשור נעשית בעת
ההתקנה ולאחר מכן ,אחת לתקופה של כ  5שנים או תקופה
קצרה יותר ,באם ישנו שינוי מהותי בתפקוד המפעל ,או בתפקוד
מערכת הניטור והבדיקות הרציפות בעת פעולת הציוד.
מכיוון שנדרשת מהמכשור זמינות גבוהה ביותר ,חברות רבות
דואגות לזמינות גבוהה לאנלייזרים ,כגון ע"י תאי כיול המונעים את
הצורך בגלילי גז ,כיול אוטומטי ,אספקת מערכות יציבות הדורשות
כיול אחת לתקופה ארוכה ועוד.
כמו כן ,תוכנות שליטה מרחוק מאפשרות דיאגנוסטיקה והפעלת הציוד מרחוק ,לעיתים מאפשרות תיקון תקלות ובוודאי מקטינות את זמן ההשבתה
ע"י דיאגנוסטיקה המאפשרת תיקון מהיר יותר במידה ונדרש ,קבלת מידע על מהות התקלה ב  SMSועוד.
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בקרת מערכות מיזוג אוויר מיטב-טק

סידרה חדשה של
טרמוסטטים ובקרים עם מסכי מגע
משפחת הmts... -
מאת :ישראל וולק
בתחילת שנת  2017מיטב-טק החלה לספק לפרוייקטים בשוק שילוב של רגשי  CO 2בפנל בתוספת יציאה לדמפר אוויר צח,
הישראלי ודוגמאות לשוק בחו"ל של טרמוסטטים ובקרים עם מסכי מאפשר בפעם הראשונה פיתרון טוב ויעיל לחסכון עצום בתפעול
יח' האויר הצח בבנייני משרדים ,שלא היה קיים עד היום ,עקב עלויות
מגע דקורטיבים ברמה שלא נראתה עד היום.
גבוהות מאד של רגשי ה.CO 2 -
למעלה משנה של עבודות פיתוח קדחתניות ,כולל בדיקות רבות של
עיצוב המוצר ,הגיעו לידי סיום במוצר מדהים -שקוע תה"ט בקופסת הסדרה החדשה מופיעה במתחים של  230וולט 24 ,וולט 12 ,וולט,
גוויס סטנדרטית  3מודולים ,בשני צבעים :שחור ולבן ,עם מסך מגע כמו כן כפנל לבקרים בתקשורת (.(MTS-X500
גדול ומרשים ונוח מאד להפעלה.
על פי המסורת ובהתאם לדרכה של החברה לאורך שנים ,הסדרה הסדרה כוללת גם פנלים עם תקשורת  MODBUSאו  BACNETלפי
החדשה נותנת מענה מושלם לכל הדגמים הקיימים של יח' מיזוג -בחירה ברשימת ההגדרות לטכנאי.
האויר :יח' מפוחי נחשון ,יטאות ,יח' התפשטות ישירה (מזגנים( ,יח' כל הדגמים כוללים רשימה ארוכה של פרמטרים הניתנים לשינוי ע"י
כניסה מבוקרת לתפריט טכנאי.
 WATER-SORCEועוד.
סדרת הטרמוסטטים כוללת את כל התכונות ואת כל אפשרויות טרמוסטטים ובקרים עם מסכי מגע סופקו למשרדי הנהלת אלקטרה
הבחירה כפי שקיימות בסדרות הנוכחיות בתוספת פונקציות חדשות החדשים ,לתעשיה אוירית אלתא סופקו יח' עם בקרת  ,CO 2מכון
כגון רגשים נוספים מובנים בפנל בנוסף לרגש הטמפרטורה  -רגש גיאולוגי עם בקרת לחות ,בנק ישראל בקרת  ,CO 2אינטל חיפה ,ועוד
ידנו נטויה.
לחות ורגש .CO 2
תצוגת Co2

תצוגת טמפ'
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תצוגת לחות

תרמוסטטים עם מסך מגע
סדרת תרמוסטטים חדשה להתקנה תחת הטיח
ליח' מפוח-נחשון ,למזגנים ולבקרים בתקשורת

מסך מגע מואר וברור בקרת טמפרטורה ,CO2 ,לחות
עמעום תאורת מסך אוטומטי כניסה לגלאי נוכחות  -חסכון באנרגיה
לחצן להפעלת תאורה אופציה לשעון שבת
MTS220/FC/SUPER
תרמוסטט חדר אוניברסלי ,230VAC ,עם מסך מגע,
לפיקוד על יח' מפוח-נחשון
דרגה אחת קירור 2 ,דרגות חימום ,מפוח  3מהירויות
אופציה /CX :חיבור גלאי נוכחות לחסכון באנרגיה

EP8/CP/CX/SUPER/MTS
תרמוסטט חדר אוניברסלי ,12VDC ,עם מסך מגע,
לפיקוד על יח' מפוח-נחשון ויט"אות
דרגת אחת קירור לבחירה ( on/offאו )0-10
 3דרגות חימום ,מפוח  3מהירויות,
כניסת גלאי נוכחות לחסכון באנרגיה

MTS/X500
פנל הפעלה מקומי ,12VDC ,עם מסך מגע,
עבור בקרים בתקשורת מסדרת CTU
אופציה לתוספת:
 /CO2רגש  CO2מובנה בפנל
 /HUרגש לחות מובנה בפנל
 /SHשני שעוני שבת פנימיים – למיזוג אוויר ותאורה
MTS12/AC/SUPER MTS220/AC/SUPER
תרמוסטט חדר אוניברסלי 230VAC ,או  ,12VDCעם מסך מגע
לפיקוד על מזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים
 2דרגות מדחס קירור/חמום (משאבת חום)
מפוח  3מהירויות
שעון שבת
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המפעל החכם
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הכנס השנתי בנושא:

11.5.17
אודטוריום גן התעשייה
עומר

18.5.17
25.5.17

טכנולוגיות חדשות
בתחום המכשור ,הבקרה
ומערכות הספק

קונטאל פ"ת

תוכנית הכנס:
08:00-09:15
התכנסות ,סיור בתצוגה והדגמות

11:25-11:50
ניצול אופטימלי של נכסי הייצור באמצעות שימוש
במערכות הספק וחשמל – Rockwell Automation

09:15-09:30
 - The Connected Enterpriseשימוש בטכנולוגיות חדשות
כמנוף להתייעלות של תהליכי הייצור ושרשרת האספקה

09:30-10:00
פתרונות רובוטים ופתרונות סוף קו - End of Line Solution
סקירת פתרונות ודוגמאות ליישומים רובוטיים בארץ ובחו"ל

11:50-12:15
עקיבות בריצפת הייצור ויישומי ראייה ממוחשבת כמפתח
לשיפור איכות התוצרת הסופית – דוגמאות הלכה למעשה –
.Cognex
12:15-12:45
יישומי  Work-Flowבאמצעות  Win911להגדרת תרחישים
תפעוליים להתראות עבור מערכת ה HMI - Factory Talk

10:00-10:30
סקירת פתרונות וחידושים טכנולוגיים בתחום הבקרה –
חברת  – Rockwell Automationשילוב מערכת הפעלה
 Windowsעל בקרים מתוכנתים

12:45-13:15
חידושים בתחום מכשור אנליטי ושסתומי בקרה

10:30-11:10
הסבת מערכות בקרה תהליכיות במפעל נשר –
סיפורו של פרויקט

13:15-13:20
דברי סיכום

11:10-11:25
הפסקה ,כיבוד קל ,סיור בתצוגה והדגמות

13:20-14:00
ארוחת צהריים וסיור בתצוגה

אישור השתתפות
ההשתתפות הינה ללא תשלום ,אולם מתבקשת הרשמה מראש
דוא"לcontel@contel.co.il :
טל'03-9260300 :
מספר המקומות מוגבל!

