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בקרה תעשייתית
 נמרוד הורביץ - על טכנולוגיית FDT וניהול אביזרי המכשור               

במפעל המודרני.  

גיל ליסוביץ - על חסכון באנרגיה באמצעות וסתי מהירות מנועים.

«

«

קרא בעלון על:

בקרה תהליכית
 יובל אייל - מערכת SensiTrolTM לבקרת CO בחניונים.

 אלדד ברעם - על אנלייזר חדש לניטור רעילות.

שמואל לסמן - על שיפור הבטיחות בשסתומי ניתוק בתעשייה   

התהליכית.  

«
«
«

www.contel.com  פורטל שיתוף הידע החדש של קונטאל

מערכות תוכנה לניהול הייצור
על מערכת לניהול ריצפת הייצור במפעלי סולבר.

על סדרה חדשה של מערכת MES לתעשייה הפרמצבטית.

«
«

ועל נושאים נוספים... «
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 קונטאל זכתה באספקת מערכות 
הבקרה למתקן התפלת המים החדש שבונה 

חברת מקורות ייזום בקפריסין.

 -  HMI -גירסה 6 החדשה למערכת ה   
Factory Talk View - הטובה בעולם של 

Rockwell Automation יצאה לאור וכוללת 
כ-2500 ספריות אוביקטים מובנות.

 צוות קונטאל ממשיך בבדיקות הקבלה 
של מערכת הבקרה בתחנת הכוח הסולרית 

בספרד.

  לאחר שדרוג מערכות הבקרה 
והתוכנה בשני אוטוקלאבים של אלביט 

סאיקלון, מבצעת קונטאל בימים אלו שדרוג 
שלישי נוסף.

  קונטאל ITS תספק מערכת תוכנה 
לניהול הייצור במפעל המלוחים של שטראוס 

בשדרות.

 סדרת L7X החדשה של סדרת 
הבקרים ControlLogix  ממשיכה להפתיע 

בזכות מעבד בעל ליבה כפולה 32 ביט 
המבטיח כ-300% שיפור בביצועי הבקרה.

  קונטאל ITS זכתה במכרז של משרד 
התשתיות לאספקת מערכות תוכנה לניהול 

מערכי תפעול מסווגים.

   צוות קונטאל מבצע את עבודות 
התוכנה עבור פרויקט הרחבת FAB28 של 

אינטל בקריית גת.

  קונטאל תספק את מערכות הבקרה 
עבור קו השיחול החדש של חברת כפרית. 

 500KW הפרויקט כולל אספקת וסת מהירות
.PowerFlex 700 מהסדרה הפופלרית

  קונטאל תשדרג את מערכות בקרת 
הדלקים השחורים של חברת סונול. הפרויקט 

כולל החלפת לוחות בקרה ופעולות חיווט 
נרחבים במהלך סופ”ש יחיד.

 קונטאל, המייצגת בארץ את חברת 
OVENTROP - גרמניה, תספק ברזי וויסות 

ומשֵווי לחץ דיפרנציאלי למערכת מיזוג האוויר 
במבנה האשפוז החדש של בי„ח הדסה עין 

 כרם - ירושלים. 
פרוייקט זה מצטרף לשורה ארוכה 

של פרוייקטים בהם ברזי הוויסות של 
OVENTROP מספקים מענה ייחודי ואיכותי 

למערכות בעלות דרישות גבוהות לדיוק 
ואמינות בוויסות ההידרוני.

 מעבדת בקרי CAREL ברופין:  כתוצאה 
משיתוף פעולה רב שנים של חברת קונטאל 

וביה„ס להנדסאים במכללת רופין, מקימה 
חברת קונטאל במכללה מעבדת בקרים 

חדישה בתמיכתה הפעילה של חברת 
CAREL – איטליה. המעבדה החדשנית 

החלו את עבודתם בקבוצת קונטאל 
 ברבעון האחרון:

 אריאל מלינובסקי - 
איש סיסטם - מיטב טק

 אילי וולף - מעצבת גראפית 
בקבוצת קונטאל

סרג' בוגינסקי - הנדסאי תמיכה 
ושירות - בקרת תהליכים

אסף סופר - מהנדס בקרה - 
 אוטומציה תעשייתית

יום הדרכה ייחודי בנושא:  אבטחת 
מידע ומענה לדרישות רגולטוריות 

- מערכות בקרה ברצפת הייצור
 

אבטחת מידע ברצפת הייצור הינה אתגר 
משמעותי המקבל תאוצה יתרה בתקופה 

 האחרונה. 
הרשות הממלכתית לאבטחת מידע 

)רא"מ( מנחה יצרנים כיצד לעמוד 
בדרישות המקובלות בתחומי אבטחת 

 המידע. 
ביום הדרכה ייחודי זה תספק קונטאל כלים 

ומושגים בנושאים הקשורים באבטחת 
מידע ברצפת הייצור ותסייע למשתתפים 
להבין טוב יותר את הדרישות בתחום ואת 

 הפתרונות הקיימים.

מחיר ההדרכה: 3750 ש"ח + מע"מ.

משך ההדרכה: 8 שעות.
 המחיר כולל א.צהריים

 מספר המקומות מוגבל.
 מיקום ההדרכה : משרדי קונטאל ,

פתח תקווה . 
מועדי ההדרכה*: 

 2�.6.��, 6.4.�� ,28.2.��

* יתכנו שינויים במועדי ההדרכה.

בין הנושאים שיועברו: 

אבטחת מידע - מבוא וצרכים.

תכנון רשת והפרדת רשתות.

 התקנים וטכנולוגיות למעבר מידע 

.WaterFall חד- כיווני    

 שימושים והתקנים לעמדות הלבנת 

    מידע לרשת מבצעית.

השמת רשת פיתוח סטרילית - תכנון 

    ודוגמאות.

הצפנת מידע - ייעודים ופתרונות.

OTP - מנגנונים מקובלים לאימות

    סיסמאות משתמשים.

סקירת דרישות רגולטוריות לעמידה

    בתקני אבטחת מידע מקובלים.

סקירת וירוס הסטרקסנט שפגע

    במערכות הייצור באיראן - ממצאים

    ודרכים להתגוננות.

תכנון רב-שלבי לעמידה בדרישות

    אבטחת מידע.

דיון פתוח וייעוץ בנושאי אבטחת מידע.

קצרים

עובדים חדשים

תכלול 20 עמדות של בקרים אוניברסליים 
 .CAREL מתוצרת )PLC( משוכללים

במסגרת שיתוף הפעולה יזכו הסטודנטים 
במכללת  רופין לקורס בקרים מתוכנתים 

הכוללים תקשורת מתקדמת וסביבת פיתוח 
 .למסכי תצוגה, מרכז בקרה ועוד

 ערן אופר - בתפקיד מתכנת 
ITS בקונטאל

 דורון יפה - בתפקיד מתכנת 
ITS בקונטאל

 ארז רחמים - בתפקיד מתכנת 
ITS בקונטאל

אלגרה פישר - מנהלת אבטחת איכות 
- מיטב-טק

לריסה מלניקוב - מלחימה - מיטב- טק
אנה פנאסנקו - עובדת ייצור - מיטב-טק

בהצלחה לכולם.
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FDT ניהול המכשור במפעל בטכנולוגיית
מפעל מודרני מורכב ממספר רב של אביזרים שונים המהווים יחד את מערכת הבקרה המפעלית. בין האביזרים הללו ניתן למצוא בקרים 

מתוכנתים, תוכנות HMI, מסכי הפעלה, וסתי מהירות, ברזים ומכשור מדידה.

חיבור אביזרים אלו למערכת הבקרה, ההפעלה והאחזקה שלהם דורשת ידע נרחב וגוזלת זמן רב ויקר. השימוש בטכנולוגיית FDT יכול להביא 

לניצול טוב יותר של נכסי המפעל, לשימור הנכסים ולחיסכון ניכר בזמן.

עם התפתחות הטכנולוגיה, התקדם גם עולם המכשור התעשייתי, והיום אביזרים רבים מוגדרים כ„חכמים„, וכוללים מעבד מובנה המאפשר 

קונפיגורציה, פרמטרים, התראות ועוד. אפשרויות ההתקנה הן כה רבות, עד שכיום כמעט ולא ניתן להפעיל מכשיר „ישר מהקופסה„, אלא יש 

צורך לבצע אתחול בו קובעים את שיטת העבודה, טווח רגישות, סוג ההתקנה ופרמטרים נוספים. בנוסף, כוללים אביזרי הקצה החכמים גם 

התראות פנימיות לבעיות שוטפות כגון אחזקה מונעת, תקלות, התראות ועוד.

מפאת מספר הפרמטרים הרב והמקום הקטן על גבי המכשיר עצמו פיתח כל יצרן ממשק תקשורת ייחודי לאביזרים שהוא מייצר.

בתקשורת זו ניתן לאתחל ולתחזק מכשירים בצורה קלה ויעילה. על-ידי מסכי אתחול מתואמים ספציפית לדגם המכשיר, גרפים ומסכי עזרה 

מתאימים.

שיטה זו מאפשרת למכשירן להתחבר לציוד מחברה אחת עם תוכנה מחברה שניה ובפרוטוקול של חברה שלישית, וכאן אנו עונים על השאלה: 

ומה עם מכשור של יצרן אחר?

בעיה דומה עמדה בפני יצרני המדפסות אל מול מערכות ההפעלה השונות ובראשן Windows. כל יצרן מדפסת בנה תוכנה ייחודית להגדרות 

המדפסת, הכוללת כלים מעולים להגדרה, הדפסה ואחזקה של המדפסות שלו. אולם הלקוח היה זקוק לתוכנה שונה מכל יצרן. לבסוף 

התאחדו היצרנים והקימו תקן משותף המאחד את מערכת ההפעלה כמסגרת כללית שבתוכה יכול כל יצרן מדפסת לשתול מסכים ייחודיים 

למדפסות שלו. הלקוח רואה את כל המדפסות דרך תוכנה אחת לניהול מדפסות וכולם מרוויחים.

FDT ברוכים הבאים לטכנולוגיית

טכנולוגיית FDT קובעת תקן אחיד לחיבור ולהגדרות מכשור 

למערכת מרכזית. הטכנולוגיה כוללת שני רכיבים:

 )Frame Application( א.     תוכנת מסגרת

)DTM( ב.     ממשקים לאביזרים ספציפיים

תוכנת המסגרת מאפשרת:

1.     סביבת ניהול אחידה

2.     הגדרת רשת התקשורת

3.     ניווט לאביזר הקצה

4.     ניהול הרשאות

5.     ניהול אביזרי קצה

6.     שמירת נתונים

:)DTM( הממשק

1.     מייצג את האביזר המותקן בפועל בשטח

2.     נכתב ע„י יצרן המכשור

3.     ניתן להעברה בין תוכנות FDT שונות

4.     כולל ממשק משתמש ייחודי לאביזר

5.     מאפשר גישה לכל הפרמטרים באביזר

כיצד מותקנת המערכת באופן מעשי?

מבחינה היסטורית נהוג היה לחבר את המכשור לבקר דרך 

כרטיסי IO. כלומר, על מנת להפעיל ברז היה נהוג לחווטו 

לכרטיס יציאה ועל מנת לקרוא מד זרימה היה נהוג לחווטו 

לכרטיס כניסה אנלוגי. 

על מנת לנצל את היתרון הטמון בטכנולוגית FDT ולאפשר 

כתיבה וקריאה של מספר פרמטרים רב לכל אביזר, יש צורך 

 .IO -לחבר את האביזרים בתקשורת במקום ב
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    ניתן לחבר את האביזר בתקשורות שונות לבקר 

 ) Hart, FF, Profibus, Modbus-TCP, ASI, CIP(. הבקר 

מחובר בתקשורת למחשב שעליו מותקנת תוכנת מסגרת 

ובתוכה מותקנים ממשקים לאביזרים השונים.

כאשר פותחים את תוכנת המסגרת, נסרקת רשת הבקרים 

חברת                                  

.Asset Center מייצרת תוכנת מסגרת הנקראת

תוכנה זו מאפשרת להתחבר למכשור שטח בעזרת 

ממשקי DTM, להציג מכשור, לקרוא ולכתוב פרמטרים, 

לראות התראות וגרפים, לשמור, לייצא ולהדפיס 

פרמטרים מהמכשירים.

ממשק נוסף של תוכנת Asset Center מאפשר לבצע 

ניהול גרסאות תוכנה לבקרים מתוכנתים, וסתי מהירות, 

מסכי הפעלה ותוכנות HMI. התוכנה מאפשרת לבצע 

Upload אוטומטי בשעה קבועה, להשוות אותו מול גיבוי 

קיים ולדווח על ההבדלים, למשל באמצעות משלוח 

התראות במייל.

נמרוד הורביץ, מנהל טכנולוגיות מחברת קונטאל 

אוטומציה ובקרה

ומוצגת רשימה של כל האביזרים המותקנים במערכת. 

ניתן לבחור אביזר, לקרוא ולכתוב אליו פרמטרים, לנטר 

התראות ולראות גרפים. את ההגדרות הללו ניתן לשמור, 

 .לייצא או להדפיס
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זרקור על
ישראל קליינברגר

בן 54, בקונטאל משנת: 2003.

 

.ITS תפקיד בחברה: מנהל טכנולוגיות בחברת הבת, קונטאל
 

השכלה: תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב, תואר שני 
במדעי המחשב.

 

האתגר המקצועי: קונטאל אי.טי.אס עוסקת ביישום מערכות 
ממוחשבות לניהול ריצפות הייצור של לקוחותיה. במסגרת 

תפקידי בחברה אני מופקד על הוצאתם לפועל של הפרויקטים 

 של החברה. 

התפקיד כולל קשת של פעילויות, החל מעזרה למחלקת 

המכירות, אפיון צרכי הלקוחות, הנחייה מקצועית של מנהלי 

הפרויקטים בחברה, ועד להבטחת ההטמעה השלמה של 

המערכות.

 

אוהב בתפקיד: את הקשר היומיומי מול צוות החברה ולקוחות 
החברה, אוהב את ההכרות עם ענפי התעשייה השונים וכמובן 

יישומן של טכנולוגיות מחשוב חדישות במטרה להמשיך ולהוביל 

את התחום.

 

חבר בקיבוץ יקום.
 

נשוי לציפי,  אב לשלושה בנים.
 

מחוץ לקונטאל: פעילות וולנטרית בקיבוץ - ניהול קרן לערבות 
הדדית. הקרן מיועדת לעזרה לחברי קיבוץ המצויים במצוקה 

כספית מיוחדת.

ספר אחרון שקראתי:  טרילוגיית המתח של הסופר סטיג לרסון. 

קונטאל ITS מקבוצת קונטאל 
הטמיעה מערכת לניהול הייצור 

במפעלי סולבר
סולבר העלתה לאויר מערכת תוכנה חדשה לניהול הייצור 

במפעלה בישראל ובארה„ב , המערכת צפויה להתרחב 
לאתרים נוספים של החברה בישראל ובעולם. לאחר תהליך 

בחינה ארוך בחרה בפתרונותיה של קונטאל I.T.S.  היקפו של  
הפרויקט כ- 500 אלף שקל.

חברת קונטאל I.T.S בע„מ, ספקית פתרונות תוכנה 
 MES לניהול הייצור מקבוצת קונטאל, מטמיעה מערכת

Manufacturing Execution Systems לניהול ריצפת ייצור 
במפעליה  של סולבר, מהחברות המובילות בעולם בייצור 

חלבוני סויה מיוחדים. הפרויקט ייושם בהדרגה במפעלי 
החברה בישראל ובאתרי ייצור נוספים בעולם.

במסגרת הפרויקט מוטמעת בימים אלו  במפעלי סולבר 
מערכת ניהול רצפת ייצור על ידי קונטאל  I.T.S, באמצעות 

טכנולוגיה חדישה של החברה. 

המערכת מהווה כלי תפעולי חיוני לפעילות סולבר. היא 
מקנה להנהלת החברה נגישות ישירה למידע אודות תפוקות, 

מלאים, השבתות וכדומה, וכך משפרת את שליטת הדרגים 
הניהוליים בהיבטים השונים של הייצור ושל שרשרת האספקה. 

כמו כן, מספקת המערכת יכולות לשיפור אבטחת האיכות, 
.)Audit Trail( ומעקב ביקורת

שי גרשון, מנכ„ל קונטאל I.T.S, מוסר כי „I.T.S ממשיכה 
להוביל ולפתח את שוק ה-MES בישראל. אנו צופים כי סולבר 
תמשיך בצמיחה הודות למדיניות ההנהלה המפוקחת הדוגלת 

בהשקעה לצורך התייעלות ארגונית. המערכת שהוטמעה 
בסולבר, בדומה לפרויקטים אחרים שהתקנו בתעשייה, 
תספק כלי תפעול מעולים לשיפור שליטת דרגי הניהול 

השונים, ותקנה לסולבר גמישות ושקיפות ברצפת הייצור„.

לדברי יפה ברז´ינוב, מנהלת מערכות המידע בסולבר 
„הטמעת מערכת חדשה לניהול הייצור במפעלי סולבר 

תאפשר לחברה להמשיך בתנופת הצמיחה של החברה. 
המערכת החדשה חיונית להמשך תפעולו היעיל  של הייצור 

במפעלי סולבר, וההחלטה על הטמעת המערכת זכתה 
לתמיכה מצד הדרגים הבכירים של  החברה. היישום של 
המערכת וזהות תהליכי ההפעלה והדיווח של התפוקות 

והאיכות גם במפעלי סולבר בחו„ל תשפר מאוד את השליטה 
וקבלת המידע המיידי מכל מפעלי החברה„.

אודות סולבר
סולבר היא חברה גלובלית שמרכזה בישראל, ומפעליה 

נמצאים בישראל, בסין ובארה„ב.
החברה עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של חלבוני סויה 

לתעשיות מזון בתחומים שונים: משקאות, חטיפים, בשר 
ותחליפי-בשר.

סולבר משווקת גם מוצרים להאכלת בעלי-חיים ואיזופלבונים.

הודעה לעיתונות
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 אנלייזר חדשני לניטור רעלים מתוצרת 
חברת LAR הגרמנית

מאת: אלדד ברעם.

חברת LAR הגרמנית הכריזה לאחרונה על שיווקו של אנלייזר 
חדשני לניטור רעלים במים. עיקרון הפעולה של האנלייזר, פרי 
פיתוחיה של LAR, הינו מדידה של צריכת החמצן של חיידקים 

המבצעים ניטריפיקציה. תהליך הניטריפיקציה הוא דו-שלבי ודורש 
חמצן. בשלב הראשון מומרות תרכובות אמוניה )NH¬3( לניטריט  

 .)-NO3( ובשלב השני מומר הניטריט לניטרט ,)-NO2(

כמות החמצן שנדרשה בתהליך הינה 
אינדיקטור לפעילות של החיידקים 

המבצעים ניטריפיקציה. מכיוון שהחיידקים 
רגישים לחומרים רעילים, כגון: חומרי 

הדברה, מתכות כבדות ועוד, הרעלתם 
תביא מיידית לירידה בצריכת החמצן, 

שהינה אינדיקטור ברור לנוכחותו של רעלן. 
מכיוון שקיים קשר ישיר בין נוכחות הרעלן 

לפעילות החיידקים, אין צורך בתהליך 
ספציפי לזיהוי כל חומר וחומר רעיל, 

והשינוי בפעילות החיידקית הינו המדד 
המדויק ביותר. בזכות עיקרון הפעולה הזה, שיטה זו מדויקת יותר מרוב 

השיטות הקונבנציונליות והאנלייזר מתאים למפעלי מים, מט„שים 
ומעבדות.

מכיוון שהחיידקים שמבצעים ניטריפיקציה רגישים במיוחד לזיהום, 
במקרה של מט„ש הפועל בשיטה ביולוגית, הרעלה של החיידקים 
שמבצעים ניטריפיקציה גורמת להרעלה נוספת של כל אוכלוסיית 
המיקרואורגניזמים. ההרעלה המשנית נובעת מכך שבהעדרם של 

מאת: שמואל לסמן

חטיבת ABB Power and Automation הודיעה ביוסטון, טקסס 
במהלך חודש ספטמבר 2010 על תחילתו של שיתוף פעולה עם חברת 

Dresser Masoneilan , שמתמחה בנושא שסתומי בקרה לתעשייה 
התהליכית. בנושא התקן SIL-3 לשיפור הבטיחות בשסתומי השמטה, 

שיתוף פעולה זה צפוי להניב ממשק בין מערכות הבקרה של 
System 800xA( ABB( לבין מערכת בקרת בטיחות.   

המוצר  Emergency Shout down Device - SVI II ESD תוכנן במיוחד 
עבור ניטור ואבטחת תקינותם של שסתומי הניתוק On/Off המותקנים 

בצמתים הקריטיים בתעשייה התהליכית כדוגמת תעשיות הנפט, 
הכימיה והפטרוכימיה ובתהליכים תעשייתיים אחרים.

המצב הנוכחי
נכון להיום מצויד Shut down Emergency בסולנואיד ובמערכת 

מפסקי גבול בלבד. מצב זה יכול להוביל לכשל פעולה הנובע מכשל 
מערכות פנאומטיות או מכאניות בשסתום עצמו. תדירות נמוכה 

בהפעלתו תביא למצב בו יתקע במצבו האחרון.
תקן ה- IEC 61508 דורש ביישומים מסוג זה לבצע בדיקה רציפה של 

השסתום ומערכותיו מבלי לגרום להפרעה לתהליך.
.3-SIL 61508 עבור IEC עומד בהגדרת תקן SVI II ESD -ה

ההתקן מאפשר ליווי שסתום הניתוק הן בפעולה רציפה של בדיקת 
רכיביו המכאניים של השסתום והן רכיביו הפנאומטיים גם לאחר 

פעולת ה- Emergency, וזאת באמצעות אפשרות משוב קבוע של 
השסתום להתקן האמור.

?3-SIL מהו
SIL - Safety Integrity Level הוא אמצעי להגדרה של דרישות תקני 

הבטיחות או הסתברויות הבטיחות במערכת המפעלית. ישנם 4 רמות 
בטיחות נוספות המאפיינות את דרישות ה  SIL כמובא בתרשים:

החיידקים שמבצעים ניטריפיקציה, מצטברים עודפי אמוניה בתמיסה, 
שמרעילים את שאר המיקרואורגניזמים ובכך נפגע תהליך הטיפול 

כולו. 

זיהוי מהיר ומדויק של חומרים רעילים במדיום נותן למפעיל המט„ש 
את היכולת להגן על התהליך הביולוגי ולקבל אינדיקציה מהירה 

לתוצאה. זמן התגובה באנלייזר הוא עד 15 דקות. זמן תגובה קצר 
כזה גם מאפשר למפעיל להסיט כמעט מיידית את זרם הקולחים 

מהטיפול הביולוגי, להגן על התהליך מזיהום, וכן לבדוק ולברר מהו 
 .המוקד של ההרעלה

SIL-3 שיפור הבטיחות בשסתומי ניתוק בתעשייה התהליכית
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?)Partial Stroke Test( PST מהו
המונח PST אינו מושג חדש והוא מופיע באפליקציות שונות מזה שנים 

רבות.
החדשנות בטכנולוגיות ניטור של שסתומי השמטה היא יכולת 

 Smart -אגירת הנתונים באופן רציף תוך הסתייעות בתכונותיו של ה
 HART( ואפשרות התקשורת הרצופה עימו Positioner SVI II

Device(. במקרים בהם אין בנמצא תקשורת HART או אפשרויות 
 Build in Push-הפעלה כמובא מעלה, ניתן באמצעות מערכת ה

Bottom לבצע את בדיקת תקינותם של מרכיבי שסתום הבטיחות, 
המפעיל הפנאומטי, עומס וכוח הקפיצים, חיכוך אטם הציר ופרמטרים 

אחרים באופן מחזורי ובזמן נתון וללא תלות בתקשורת חיצונית. 
ה- PST מאפשר ביצוע דיאגנוסטיקה במספר שלבים:

• סגירה מדורגת של השסתום המנוטר ממצבו הפתוח לסגור, לשם 
 Stem - מדידת מהירות התגובה וכן זיהוי נקודות חיכוך - בלאי ה

Packing, כולל הידוק יתר )בכפוף לתנאי התהליך(.
• אפיון מהלך השסתום בתחום שבין %10-%15 מתחום עבודתו הרציפה 

ולאורך תקופת זמן של חודשים או שנים.

סה"כ צבר ה-Valve Stroke בהתאם למודל ולגודל השסתום יאפשר 
הפקת דוחות בדבר תקינות החלקים הפנאומטיים והמכאניים של 

השסתום.
חשוב לציין שה-PST מבצע את רצף הבדיקות גם ללא סגירה 

מוחלטת מול התהליך, ולכן הוא לא יוכל לבדוק באופן מלא את 
אפשרויות כשל השסתום לכל מלוא תנועת מהלכו. על כן, על מנת 

להשיג את תקן ה- SIL-3 קיים מונח נוסף:

)Probability of Failure on Demand PFD) Avg
מדד זה מאפשר חיזוי של כשל עתידי של השסתום ומערכותיו כאשר 

ה-PST  יבצע את בדיקתו ואת אגירת הנתונים בכיסוי תחום מהלך 
התנועה של %50 או יותר.

הסתברות ה- PFD Avg ניתנת לחישוב באמצעות פרמטרים דוגמת 
"ערך כשל סיכוני" מול מרווח זמן הבדיקה.

אפשרויות התפעול 
תכנונו המיוחד של ה- SVI II ESD מאפשר ניטור רציף של שסתום 

ההשמטה באמצעות מספר רב של אפשרויות התפעול ולפי הפירוט 
הבא:

2 wire Analog Safety Demand )ASD)

 20mA +/4 מאפשר שימוש בסיגנל הבקרה בתחום של ASD מודל
HART  בהפעלה פנאומטית )מפעיל מוחזר קפיץ(, כאשר סיגנל 

.Safety Trip Signal הבקרה מגדיר את סף ההשמטה הבטיחותית

2 wire Discrete Safety Demand )DSD)

  VDC +HART 24-0 מאפשר שימוש בסיגנל שבין תחום  DSD- מודל ה
בהפעלה פנאומטית )מפעיל מוחזר קפיץ( וסיגנל ה  Vdc 0 מגדיר את 

.Safety Trip Signal סף ההשמטה הבטיחותית

4 – Wire Analog Setpoint with Discrete Safety Demandׂׂ (A/DSD)

מודל ה -A/DSD מאפשר שילוב בין סיגנל הבקרה האנלוגי הנע בין 
20mA + HART/4 , פעולת פתיחה וסגירת שסתום הבטיחות, ובנוסף 

אפשרות הפעלה ושימוש בסיגנל שבין תחום VDC 24-0. פיתרון זה 
 Emergency Shut מאפשר שילוב של שסתום בקרה יחד עם פונקציית

Down  בהתקן אחד.

אופן ההתקשרות
ההתקשרות עם המוצר ניתנת לביצוע במספר אופנים:

Local Display .1 - באמצעות מערכת לחיצים.
.ValVue ESD -באמצעות תוכנת ה - HART Remote .2

.375 HHD .3

ESD -דיאגנוסטיקה שסתום ה
התקנתו של המוצר SVI II ESD מאפשרת, כאמור, את בדיקת אופן 

תפעולו של שסתום החירום בצומת הקריטית של התהליך.
הניטור מבוצע בזמן אמת, On-line, באמצעות 5 חיישני לחץ 

)PressureSensors( המאפשרים כיסוי מושלם של מרבית פעילויותיו 
ותפקודו של השסתום בדיאגנוסטיקה קבועה.

מעל ל-70 אפשרויות התרעה עומדות לרשותנו הכוללות בין השאר:
Valve Stuck open/closed
Analog and digital diagnostic feedback Pneumatic train Integrity
Air supply Low/High
Breakout Force Exceeds
Stroke test completely in concert with / or independent from 
safety systems 
Graphic representation of partial stroke

 Valvue - ESD
הורדת הנתונים והדיאגנוסטיקה ניתנת לביצוע באמצעות תוכנת 

ה- Valvue - ESD  לניטור רציף, כולל אפשרות תקשורת לזיהוי מצב 
כל מערכות ה- ESD ברחבי המפעל.

תוכנת הכיול ה- Valvue מאפשרת את כל פעולות האחזקה והכיול של 
ה- SVI  II ESD כדוגמת:

Setup, device ,alarms PST- Partial Stroke Test
חתימת הPST - ניתנת לאגירה ושמירת נתוניה מאפשרת השוואה 

 Valvue -עתידית במסגרת תוכנית האחזקה של השסתום. תוכנת ה
ESD מאפשרת הפקת דו"ח הכולל את החתימה האמורה.

סיכום
 כעת ניתן איפה לסכם את ייעודו של 

.Emergency Shout down Device - SVI II ESD
 ABB שילוב המוצר והטמעתו במערכת הבקרה של חברת

 )System 800xA( תספק את הרמה הגבוהה ביותר של הבטיחות 
והבקרה הקיימים היום בשוק תוך ייעול התהליך.

 Emergency ההתקן תוכנן במיוחד עבור ניטור אבטחת תקינותם של
Shout down Device המותקנים בצמתים הקריטיים של התהליך.

.3-SIL 61508 עבור IEC עומד בהגדרת תקן SVI II ESD -ה
המוצר מאפשר ליווי שסתום הניתוק הן בפעולה רציפה של בדיקת 

רכיביו המכאניים והן רכיביו הפנאומטיים, זאת גם לאחר פעולת 
ה-Emergency באמצעות אפשרות משוב קבוע של השסתום למכשיר.

.DTM וכן EDDL המוצר מותאם לתמיכה בטכנולוגיה דוגמת
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מחירי האנרגיה הגבוהים 
מגבירים את הצורך 
בבקרת מנוע יעילה 

מבחינה אנרגטית. לצורך 
מניעת הפסדי אנרגיה 

מהנדסי חשמל ומהנדסי 
תהליך רבים פונים למשני 

תדר כאלטרנטיבה לחיבור 
כוח ישיר. זאת כדי למנוע 

את וויסות התהליך על-ידי 
מנחתים כדוגמת שסתומים 

וברזים.
התקדמות בטכנולוגיית 
המתנעים, בחירה נכונה 

של מרכיבי החומרה, 
ואסטרטגיית הפעלה נכונה, 

תורמים לביצועים טובים 
יותר, לגמישות בבקרה 

ולחסכון באנרגיה. 
בהתאמת ארכיטקטורת 

בקרת המנוע יש להתחשב 
בדרישות חשובות, וביניהן: 
הספק רגעי מרבי, פעולה 

בתחום היעיל ביותר, מקדם 
הספק, מחיר והפסדי 

השנאי המבודד, אפשרויות 
רגנרציה, הולכה סינכרונית 

ופתרונות חכמים ייעודיים 
לחסכון באנרגיה.

 אופטימיזציה בניצול ההספק

עומס צנטריפוגלי מציע את הפוטנציאל 
הגדול ביותר לחסכון באנרגיה, 

באמצעות בשימוש במשנה תדר 
VSD וזאת ע„י בקרת מהירות המנוע. 
צריכת האנרגיה במניפות ובמשאבות 

צנטריפוגליות מוכתבת על-ידי חוק 
האפיניות )Affinity Law( : הזרם 
פרופורציונאלי למהירות, הלחץ 

פרופורציונאלי לריבוע המהירות וכוחות 
הסוס פרופורציונאליים למהירות 

במעלה שלישית. כלומר, אם אפליקציה 
מסוימת נדרשת ל-80% בלבד מהזרם, 

המשאבה או המניפה תופעל ב-80% 
מהמהירות, ותצרוך רק 50% מההספק. 

במילים אחרות, הנחתה של 20% 
במהירות גוררת הפחתה של 50% 

בצריכת אנרגיה.

 ניתן להשיג חסכון באנרגיה גם על-ידי 
ניהול אספקת הספק בהתבסס על 

דרישות המערכת.
לדוגמא: לקוח ביצע שדרוג ההינע של 
סדרת מסועים שהייתה מועמסת יתר 

על המידה וממוקמת בסמוך לאתר 
חציבה. השדרוג כלל הוספת משנה 

מהירות, במתח ביניים, במתח הזנה של 
6.6kV. המוצר שנבחר היה מהסדרה 

הפופולארית PF7000, מתוצרת חברת 
Allen-Bradley. יכולות הרגנרציה של 

משנה המהירות מאפשרות עצירה 
מהירה של המסוע, וזאת ללא שימוש 

ברכיבי בלימה שונים, וללא בזבוז 
אנרגיה. בוצע גם שינוי בתהליכי העבודה 

על-ידי שידרוג מערכת העמסה של 
המסוע, שהביא לתוספת יעילות רבה, 

זאת על-ידי התאמת מהירות המסוע 
כך שההעמסה נעשית בצורה מלאה 

ואחידה. נמצא כי במסוע המועמס 
למחצה מתבזבזת אנרגיה ונוצרת 

שחיקה שלא לצורך. 
הרווח הגדול של המפעל נמצא 

בהפחתת העוצמה/גודל וסתי המהירות 
המותקנים. לפני השידרוג, המסוע דרש 

6 דרייברים בעלי מהירות קבועה בהספק 
של 1.5MW ליחידה, בחישוב כולל מדובר 

על 9MW להפעלת המסועים. בעזרת וסתי 
המהירות נעשה שימוש ב-3 וסתי מהירות 
 ,6MW 2 ליחידה, סה„כMW בהספק של

זאת לבקרת המהירות ולצורך התנעה רכה.

קצב שיא הביקוש

וסת מהירות נותן פתרונות גם לחברות 
שעובדות בשיטת הגבלת שיא הביקוש. וסת 

מהירות עוזר להפחית את פסגת הביקוש 
על-ידי אספקת ההספק הנדרש ליישום 

מסוים, וביצוע הגברת המהירות ככל הנדרש, 
תוך שמירה על ערכי צריכת שיא נמוכים.

מקדם הספק עושה את כל ההבדל

מקדם הספק והשפעתו על ההזזה ועל 
הפרעות ההרמוניה הינו פקטור חשוב 
בבחירת וסת המהירות. מתנעים אשר 

קרובים במקדם ההספק שלהם לאחד, 
מתרגמים עובדה זו לחסכון באנרגיה.  

דוגמא להשלכות מקדם ההספק על מחירי 
האנרגיה ניתן למצוא בשני מתנעים של 4000 

כ„ס. אחד עם מקדם הספק אמיתי של .95 
והשני עם מקדם הספק של .98 החיסכון 

בהפעלה השנתית עבור 8760 שעות שימוש, 
בעלות של 0.07$ לק„ש הוא 63,173$ לטובת 

המתנע עם מקדם ההספק הגבוה יותר. 
זאת בנוסף על התועלת שבהורדת רמת 

ההרמוניות ,חתך הכבלים והאורך המקסימלי 
האפשרי של הכבלים בן הווסת למנוע.

חיסכון באנרגיה בעזרת וסתי תדר
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העלות החבויה של שנאים

ניתן להקטין את השפעתן של הפרעות הרמוניות, אשר יוצרות חום 
עודף במערכות החשמל המפעליות ותורמות להפסדים, זאת 

על-ידי שימוש במתנע ללא שנאי. 
AFE מתנעים חסרי שנאים משתמשים בטכנולוגיית

)active front-end rectifier( , עם ריאקטור קו  והגנת מתח
אינטגראלית בעלת מבנה פשוט. כתוצאה מכך מידת המתנע 

קטנה ב 50-30 אחוז, ומשקל המתנע קטן ב- 70-50 אחוז. מכיוון 
שווסתים חסרי שנאים מייצרים פחות הפסדים, ומכיוון שמובנים 
בהם פחות רכיבים מגנטיים בריאקטור קו, הם גם מבטלים את 
הצורך באוויר קירור נוסף. יעילות השנאי היא בסביבות 99-98.5 

אחוז, בעוד שבווסת מהירות בטכנולוגיית AFE ניתן להגיע ליעילות 
של 99.5 אחוז. תוספת זו, של כמחצית האחוז עד אחוז שלם, גוררת 

חסכון אנרגיה רב. מהנדסים יכולים לחבר מתנעי AFE למנועים 
קיימים, ובכך גם לחסוך באנרגיה וגם לשפר את גמישות הפעלת 
המנוע בתהליך. כדוגמא ניתן לקחת מנוע בהספק של 4000 כ„ס, 
שבראשית דרכו היה מחובר דרך שנאי ועלות ההפעלה החודשית 
שלו עמדה על 154,804$. לאחר חיבור המנוע לווסת מהירות חסר 

 שנאי )Transformer Less( , עלות הפעלה חודשית בהספק זהה 
הייתה 153,249$. לכאורה הפרש נמוך, אבל בחישוב שנתי, מדובר 
בחיסכון של 18,660$, זאת כאשר עלות קו„ש הינה בממוצע 0.07$.

ייצור חשמל באופן עצמאי

חלק מאפליקציות וסתי המהירות מאפשרים לא רק להפעיל 
מנועים בצורה יעילה, אלא גם לייצר אנרגיה ולהחזירה למערכת 

החשמל המפעלית או למוכרה לגורם אחר. לדוגמא, במפעל 
לייצור סוכר באמריקה עושים שימוש באנרגיית קיטור עודפת 

לייצור חשמל. אנרגיה זו מניעה טורבינה. הלקוח חיבר ווסתי 
מהירות למנועי חשמל יעילים שסובבו בעזרת אותן טורבינות 

קיטור. וסתי המהירות מתוצרת Allen-,Bradley PF7000, במתח 
הזנה של 2300V, בהספק של 1000 כ„ס. מערכת ההנעה חדשה 

מספקת הספק חשמלי של 1420kW, ובצורה זו המפעל מתוגמל 
ב-158,480$ בכל שנה.

 
מתנע אחד עבור מנועים רבים

דרך נוספת לחסוך בעלויות 
שימוש במעקף סינכרוני, 

שבה עושים שימוש בווסת 
מהירות בודד להפעלת 

מספר מנועים המתואמים 
סינכרונית, אשר מעבירים את 
העומס ממקור אחד למשנהו 

על-ידי התאמת צורת גל 
המתח, תדר, המשרעת ויחס 
הפאזות בין 2 מקורות. שימוש 

בווסת מהירות להתנעת מנוע, 
הגברת המהירות למהירות 

הרצויה, וביצוע סינכרון גורמת 
לירידה בזרם העבודה המירבי 

ומיעלת את התהליך.
היתרון הכלכלי בשימוש 

במעקף סינכרוני מתבטא הן 
בעלויות ההתקנה הראשונית 

והן בעליות ההפעלה. מערכת סינכרונית עבור שני המנועים עולה 
ב-33% פחות בהוצאות ההקמה, ומקטינה את ההפסדים בהשוואה 

לתצורה של מספר וסתי מהירות.

חסכון פוטנציאלי נוסף

פתרון חכם הכולל וסתי מהירות חכמים יכול להביא ליעילות ולחסכון 
באנרגיה, אך לא כל וסתי המהירות הינם בעלי תכונות זהות.  

• יכולות תוכנה: 
על-ידי תכנון חכם של זמני האצה נכונים ניתן להגביל את זרם ההתנעה 

ל- 110-105 אחוז מהזרם הנומינאלי. לעומת זאת, בהפעלה ישירה 
הזרם מגיע לכ- 700 אחוז מהזרם הנומינאלי.

:SGCT )symmetrical gate-commutated thyristors) •
מתגים מוליכים למחצה המתוכנתים לעבודה במתח גבוה יכולים 

להבטיח איבודי הולכה נמוכים יותר זאת ללא פגיעה בתדר עבודה 
גבוה.

• ייעול הספק:
אופטימיזציה של צריכת ההספק יכולה להיעשות על-ידי ביצוע 

התאמה טובה של המתח הנדרש באפליקציות כגון מניפות ומשאבות.
• תקשורת:

אפשרויות של אוטומציה גבוהה והגבלת מומנט בתוכנה, ארכיטקטורה 
משולבת באמצעות תקשורת בין וסתי המהירות, מתנעים רכים 

ואחרים, ושילובם במערכת הבקרה, זאת באמצעות כלי תוכנה אחדים 
של הבקר המתוכנת ותוכנות הווסת והמתנע הרך, כל אלה מעניקים 

למיישם יכולת גבוהה  וגמישות לשינויים ומותירים פחות מקום טעויות 
אנוש.

ניהול אנרגטי גורר החזר השקעה

בחינה מחודשת זהירה של האפליקציות בעזרת וסתי מהירות, הינה 
השקעה חכמה. חיפוש אחר מתנעים חכמים בטכנולוגיה מתקדמת 
ויישום אפליקציות של רגנרציה, מעקף סינכרוני, וסת מהירות חסר 

שנאי, תוכנה גמישה ותקשורת, הינם כלים מתקדמים לחסכון 
באנרגיה. שימוש בווסתי מהירות לצורך חסכון באנרגיה הינה השקעה 

נבונה שמחזירה את עצמה בתקופה של שנה עד 3 שנים.

www.ab.com :למידע נוסף
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מערכת SensiTrolTM לבקרת CO בחניונים
המשרד להגנת הסביבה פירסם לאחרונה שינויים ועדכונים בחוק רישוי עסקים, 

המחייבים אגירת נתונים, כמו גם דרישה לאישור תקן לגלאי.
חברת קונטאל פיתחה מערכת מבוססת בקרי pCO של חברת CAREL, הכוללת תוכנה 

 )CO( ייחודית וחדשנית לניטור, בקרה ואגירת נתונים של ריכוזי גז פחמן חד-חמצני
בחניונים תת-קרקעיים.

היתרונות העיקריים של המערכת:
 חיסכון ניכר בחיווט הודות לחיבור גלאים בתקשורת ליחידת הבקרה .

 אגירה שנתית של אירועים ושיאי ריכוז יומיים בבקר באמצעות תוכנת  
        SensiLogTM והעברתם למחשב חיצוני.

 הצגת אירועים אחרונים ושיאי ריכוז יומיים למשתמש על גבי תצוגת
        הבקר.

 מערכת מודולרית המאפשרת ניטור מספר רב של גלאים במספר
        קבוצות הפעלה, המותאמת לחניונים קטנים וגדולים.

 הפעלה ידנית של מערכת האיוורור דרך הבקר.
   SensiCOTM 300-PX 20-4, דוגמת mAהבקר מתאים לעבודה עם רגשי 
         ו-ADOS, המאושרים על ידי המשרד לאיכות הסביבה וגורמים נוספים.

 הבקר המודולרי נפרד ממערכת הבקרה ונוח לשירות לחיבור תקשורת    
        אופציונאלי לבקרת מבנה.

 שלוש רמות גישה על ידי סיסמאות והוראות הפעלה בעברית. 
 פשטות בהתקנה ונוחות בתפעול.

 FactoryTalk הודיעה על שחרור תוכנת Rockwell Automation חברת
Pharma Suite 2.1. התוכנה החדשה כוללת מערכות רישום מידע אלקטרוני 

)EBR( ומותאם לצרכים הייחודיים של יצרנים בתחומי פרמצבטיקה וביו-
טכנולוגיה. הגירסה החדשה ממשיכה את מסורת החדשנות הייחודית של 

 Review" ומרחיבה את היכולות שלה בתמיכה במתודולוגיית  Pharma Suite
By exception". חברת  Rockwell Automation מיוצגת בישראל על ידי קבוצת 

קונטאל.
לדברי שי גרשון, מנכ"ל קונטאל I.T.S: "באמצעות ההכרזות החדשות 
של מערכת ה- MES מסדרת Pharma suite לתעשיות הפרמצבטיות 

- ניתן לייצרנים כלים חדשניים המאירים באור חדש את מערכות הרישום 
האלקטרוניות המסורתיות. בעוד שבעבר שכפלו מערכות ה- EBR את פעולת 

 EBR-הרישום הידנית ’והעתיקו‘ אותה אל סביבה ממוחשבת, מערכות ה
החדישות מאפשרות מעקב, ניתוח ואימות בזמן אמת, ויכולת אמיתית לשפר 

ולאתר חריגות בזמן הייצור. באמצעות כלים חדישים ועל גבי הפלטפורמה 
החדישה של היצרן ניתן ליישם כלים שיאפשרו למפעלים הפרמצבטיים לייעל 

את תהליכי הייצור ולשפר את האיכות והבקרה על המנות המיוצרות".
יכולות שימושיות חדשות מאפשרות לאנשי אבטחת איכות להתחיל לחקור 

סטיות בתהליך בזמן שהן מתרחשות ברצפת הייצור, במקום להמתין עד 
לסיום ביצוע האצווה. הסטיות שנאספו הן נקודת ההתחלה לתהליך הבחינה 

של אצווה. היכולת לצפות ברישום הסטיות בזמן אמת מאפשרת לאנשי בקרת 
האיכות לבחון בצורה יעילה יותר את הסטיות המתועדות ולסיים את תהליך 

הבחינה במהירות רבה יותר ופחות סטיות בתהליך.
יכולות ה-EBR החדשות מפחיתות את הזמן המבוזבז על בחינת מנות הייצור 

לאחר סיום התהליך, מה שמוביל לכך שהמוצר המוגמר מאוחסן במחסני 
החברה זמן קצר יותר בהמתנה לשחרור. קיצור התהליך מאפשר הפחתת 

עלויות מלאי, הגדלת מכירות ומאפשר למוצר להאריך את פרק הזמן בערוצי 
השיווק עד למועד פג התוקף. 

כל תהליכי המידע בתחום אבטחת האיכות תואמים לתקן ISA S88. המערכת 
 PDF, גם מאפשרת להפיק את נתוני רישום מנות הייצור בפורמטים שונים כמו

HTML, XML ודוחות נייר מסורתיים.

חידושים במערכת ה-MES לתעשיות הפרמצבטיות

                                                   משתפת פעולה עם חברת 
ה-CNC הגדולה באמריקה לשיפור האינטגרציה

Fanuc Fa America, חברת ה-CNC הגדולה ביותר באמריקה, 

וחברת Rockwell Automation, מהחברות הגדולות בעולם 

לפתרונות אוטומציה לתעשייה הכריזו על שיתוף פעולה ביניהן, 

שמטרתו להשיג אינטגרציה טובה יותר בין מערכות CNC לבין 

בקרים מתוכנתים. חברת Rockwell Automation מיוצגת 

בישראל על ידי קבוצת קונטאל.

לדברי נמרוד הרוביץ, מנהל טכנולוגיות בקבוצת קונטאל, 

"שיתוף הפעולה המעניין יאפשר לשתי החברות לספק פתרונות 

אוטומציה משולבים בתחומי תעשייה מרכזיים כמו שוק הרכב 

ושוק התעופה. החברות יעבדו יחד על שיתוף פעולה בין 

פלטפורמות הבקרים שלהן באמצעות טכנולוגיות תקשורת 

." EtherNet/IP - לריצפת הייצור

משתמשי קצה ו-OEM בישראל יוכלו להפחית את עלות 

האינטגרציה בין מערכות ה-CNC לבין מערכות הבקרה של 

Rockwell Automation / Allen-Bradley, לשפר את הסינכרון בין 
הפלטפורמות ולהרחיב את הנגישות למידע לרוחב רצפת הייצור. 

שתי החברות קיבלו דרישה מלקוחות לפתרונות אינטגרטיביים 

המבוססים על פלטפורמות פתוחות.
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דרישות הבטיחות ההולכות ומחמירות 
יחד עם עליה במודעות הסביבתית, 

מגבירים את הצורך במערכות גילוי גזים 
קבועות וניידות. קונטאל מספקת גלאים 
ניידים וקבועים ממיטב היצרנים בעולם, 

המספקים גלאים באיכות גבוהה בשיטות 
שונות בהתאם לגז הנדרש.

 GFG בין היתר, קונטאל מייצגת את חברת
הגרמנית המתמחה בציוד לניטור גזים, 

שאחת ממשפחות המוצרים הבולטת שלה 
הינה משפחת הגלאים הניידים. הגלאים 

הניידים של GFG מתאימים למגוון רחב של 
שימושים ויכולים לנטר במהירות ובדיוק רב 

סוגי גז שונים. הגלאים נותנים קריאות של 
ערכי הבטיחות הבאים:

•     TLV - הריכוז המקסימלי של גז שמותר 
לעובד לא מוגן להיחשף אליו ללא הגבלת זמן 
)בלי שהדבר יגרום לעובד לנזקים בריאותיים(.

•     STEL - הריכוז הממוצע המקסימלי של 
גז שמותר לעובד לא מוגן להיחשף אליו עד 
15 דקות )באופן שלא יגרום לעובד לנזקים 

בריאותיים(.
•     TWA - הריכוז הממוצע המקסימלי של 

גז שמותר לעובד לא מוגן להיחשף אליו עד 8 
שעות ביום )ובסך הכול חשיפה של 40 שעות 

בשבוע באופן שלא יגרום לעובד לנזקים 
בריאותיים(.

 GFG משפחת הגלאים הניידים של
מתחלקת לשלוש סדרות עיקריות:

Single-Gas Detectors     •
 .MICRO IV-גלאי הדגל בסדרה זו הינו ה

גלאי קטן ויעיל, הפועל באמצעות 2 סוללות 
AA סטנדרטיות, ויחד עם זאת, אורך החיים 

של הסוללות הוא בין 4-6 חודשים. הגלאי 
שגודלו לא יותר מאשר מחצית כף יד 

 DATA LOGGER ממוצעת כבר מכיל בתוכו
מובנה שניתן לחיבור ל-PC  חיצוני באמצעות 

 .IR כבל או תקשורת
ניתן לכייל את הגלאי ל-3 רמות של אזעקה. 

האזעקה היא באור, קול וויברציה. 
בקונפיגורציה בודדת הגלאי מתאים לאחד 

 O2, H2S, CO, NO, :הגזים מהמגוון הבא
 NH3, HCN, HCl, SO2, H2, C2H4O, SiH4,

 PH3, THT, HF, COCl2, NO2, Cl2, O3,
.ClO2

 
Multi-Gas Detectors     •

על מנת לנטר מספר גזים במקביל, מציעה 
חברת GFG גלאים ניידים המתאימים לניטור 

עד 7 גזים שונים בו-זמנית.
מבחינת גודל פיזי, ה-MICROTECTOR הוא 

הגלאי הקטן ביותר בעולם שיש בו גם חיישן 

NDIR וגם חיישן PID בגלאי אחד ובאותה 
קונפיגורציה.

הגלאי מכיל בתוכו DATA LOGGER מובנה 
המסוגל לתעד עד 50 שעות עבודה ו-1800 
נקודות דגימה. ה-DATA LOGGER ניתן 

לחיבור ל-PC  חיצוני באמצעות כבל או 
.IR תקשורת

ניתן להוסיף לגלאי אביזרים רבים אחרים 
שמגדילים את נוחות העבודה כגון: מנשא, 

ציוד הטענה, כבלי תקשורת ועוד.
 O2, :הגלאי מתאים לגזים הנפוצים הבאים

 H2S, CO, CO2 NH3, HCl, PH3, HCN, NO,
NO2, SO2, אך ניתן להתאים אותו גם לסוגים 

אחרים.

Gas Leak Detectors     •
סדרת G300 מיודעת לגילוי מדויק ומהיר של 

דליפות גז כאשר התצוגה הינה בצורת גרף 
המחווה שינויים בכמות הגז. 

הגלאי מסוגל לחוות גז בטווח של
 ppm5-10,000 וההתראה שהוא מספק היא 

ויזואלית וקולית.
הגלאי כל-כך קל להפעלה שלחיצה בודדת 

על כפתור היא כל מה שנדרש כדי להפעילו. 
לגלאי סוללות נטענות מובנות שמספיקות 

לכ-8 שעות עבודה רציפות ללא הטענה.
החיישן פועל על עיקרון ספיחה כימית 

 הגלאים הניידים
GFG של 

)Chemosorption( ולאחר זמן חימום של 
דקות הוא מוכן לעבודה כאשר הקליברציה 

נעשית באופן אוטומטי.
ה-G300 מצויד בצינורית גישוש גמישה 

המקלה לבצע מדידה באזורים שהגישה 
אליהם בעייתית או מסוכנת.

כמו יתר הגלאים של GFG, הגלאי מתאים 
למגוון רחב של גזים נפוצים, אך מסוגל גם 

לגלות מגוון של גזים אחרים.

חברת GFG מייצרת עוד שתי משפחות של 
מוצרים:

•     גלאים קבועים לגזים - פתרונות מלאים 
לניטור של גזים, הכוללים גלאים ליותר מ-

500 סוגים שונים של גזים רעילים, נפיצים או 
אינרטיים. מערכות בקרה מלאות: מיקרו-

  )Wall Mount( פרוססורים, מערכות תלויות
.)Stand Alone( ומערכות עצמאיות

•     ציוד לניטור מים - מכשור לניטור דליפות 
אמוניה, pH וכלור במים.

לקבלת מידע נוסף על מוצרים אלו ואחרים 
של חברת GFG, ניתן לפנות למחלקת 

בקרת תהליכים בקונטאל.
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?HART מה הוא פרוטוקול
הרעיון עושה שימוש ברשת החוטים הקיימת ומעביר עליה, 

במקביל, נתונים נוספים מבלי לגרום לשינויים כלשהם לנתונים 
האחרים המועברים בה.

הפיתוח המבוסס על רעיון זה מאפשר להגדיל את כמות 
המידע הזורמת ברשת פי 10 ויותר, ולמעשה פותח ערוצי 

תקשורת שהיו חסומים בה לחלוטין.
כל מכשירי המדידה האנלוגיים יודעים להעביר את הערך אותו 

הם מודדים על-ידי אות זרם של 20mA-4 לבקר מתוכנת או 
לתצוגה חיצונית על גבי זוג חוטים.

אות זה הינו חד כיווני - ממכשיר המדידה לעבר הבקר. 
אות זה מכיל נתון אחד בלבד - הנתון הנמדד.

פרוטוקול HART מאפשר להעביר על אותו זוג חוטים אות 
דיגיטלי דו כיווני מבלי לפגוע באות הקיים.

 
מכשיר מדידה העובד עם 20mA-4 מאפשר לקרוא נתון אחד 

בלבד - הנתון הנמדד.
מכשיר מדידה העובד עם 20mA-4 עם HART מאפשר לקרוא 

ולכתוב כל נתון ופרמטר במכשיר.

לדוגמה:
מד ספיקה מאסית הפועל ב 20mA-4 עם HART יאפשר 

לקרוא בנוסף לספיקה מאסית גם ספיקה נפחית, טמפרטורה, 
משקל נצבר, התראות ותקלות מהמכשיר. ניתן גם לכתוב 

למכשיר קונפיגורציה ולאפס תקלות או את הצובר שלו.

?HART למה שווה להיזכר ב
אם תביטו היטב במכשירי המדידה אצלכם במפעל תבחינו 

.HART שחלקם הגדול תומכים ב
ניתן להחליף את כרטיס הבקר שמבצע את הקריאה מהמכשיר, 

.HART לכרטיס שתומך גם ב
 20mA-4 הכרטיס החדש ימשיך לעבוד באותה צורה מול האות

ובנוסף יאפשר לתקשר עם המכשיר.
הרווח הגדול מכך הוא שניתן לקרוא הכול מהמכשיר - כולל 

תקלות, התראות ונתונים אנלוגיים נוספים.

לדוגמא:
מד pH כולל בתוכו גם מד טמפרטורה לפיצוי על השינוי 

בטמפרטורת המדידה. במידה ומד הטמפרטורה מתקלקל, 
מתבצע פיצוי אוטומטי ל 25ºC. שימוש ב HART מאפשר לקבל 

התראה על התקלה מיד עם היווצרה.

פינת הטיפ

 הדרכה מתקדמת בנושא תקנים ומכשור לניטור גזים רציף
בארובות ובתהליכי ייצור בעקבות חוק אוויר נקי שנכנס לתוקף

חוק אוויר נקי, שנכנס לתוקף בתחילת 2011, דורש מהמפעלים היערכות רבה בנושא ניטור אוויר.
אחד הנושאים החשובים הינו התקנת מכשור אנליטי, אחזקתו וכיולו.

חברת קונטאל נערכה מבעוד מועד להחלת חוק אוויר נקי ונערכו ימי עיון בנושא ע"י מומחים בעלי שם מאירופה.
בהמשך להצלחת ימי העיון שנערכו, בהם השתתפו למעלה מ-150 איש, ולבקשת משתתפים רבים אנו נערוך 

קורס מתקדם שיתקיים ברבעון השלישי של השנה.
ההדרכה תיערך ע"י Dr. Berthold Andres, שהרצה ביום העיון הקודם, ויועברו בה הנושאים הבאים: 

. 760Euro. ההשתתפות בקורס כרוכה בתשלום בסך

המחיר כולל כיבוד קל ושתייה חמה לאורך כל היום וכן 
ארוחת צהרים מלאה.

תנאי תשלום: שוטף +45 יום מתאריך ההשתתפות בקורס. 

 ההדרכה תיערך בכיתת ההדרכה של קונטאל בקרית אריה, 
פתח תקווה . 

 נא אשרו השתתפותכם: 
 לפקס 03-9260333 

או לטל. 03-9260326
analytical@contel.co.il  או בדוא"ל לכתובת

 לפרטים נוספים :
 יובל אייל 054-9260307

או לורד כברה 054-9260326
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