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בקרה תעשייתית:

Rockwell Automation של Studio 5000 שי גרשון - על סביבת העבודה החדשה << 

 >> גיל ליסוביץ - על הקשר שבין בקבוק יין לבין מערכות ראייה ממוחשבות

Factory Talk View - החדשה HMI-נמרוד הורוביץ - על גרסת תוכנת ה <<

בקרת תהליכים:

 >> יובל אייל - על בחירת טכנולוגיות הגילוי הטובות ביותר למדידת גזים רעילים, 

     דליקים ואדים של תרכובות אורגניות נדיפות

>> שמואל לסמן - על מרווה קיטור ומעקף טורבינה

ניהול הייצור:

 >> ישראל קליינברגר - על יישומים לטלפונים ניידים

>> קובי צדף - על סיפור הצלחה ביישום מערכת לניהול הייצור במפעל דוקרט

בקרת מבנים ומיזוג אויר:

 >> גיא גיורא  - על מערכות קרור אויר לטורבינות גז

>> משה לייבה - על שסתומי פיקוד ליחידות מפוח נחשון

קרא בעלון על:

ועל... כנס קונטאל השני 
בנושא תקנים ומכשור 

לניטור גזים

קריאה מהנה

קונטאל מרחיבה את פעילותה - מקימה סניף גם בצפון הארץ

 לאור הגידול בפעילות העיסקית של קונטאל ובמטרה לשמור על רמת שירות גבוהה ובלתי מתפשרת 
גם באזורים גיאוגרפיים מרוחקים ממטה החברה בפ“ת,  

מקימה החברה בימים אלו סניף חדש בצפון הארץ בפארק תעשיות בר-לב (סמוך לצומת אחיהוד).
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:: העמותה הבינ“ל לאוטומציה ISA ישראל תקיים ב-30 
לאפריל את הכנס הבינלאומי בנושא

 FUTURE TRENDS IN INSTRUMENTATION -  
PROCESS CONTROL בגני התערוכה , ת“א - במסגרת 

 תערוכת ישראכם. שי גרשון מקונטאל ירצה בנושא: 
”Cloud Control -  בקרה בעננים“.  תקציר ההרצאה:  

מחשוב הענן כובש את העולם בסערה. שירותי מחשוב 
הענן הם ההתפתחות הטכנולוגית המשמעותית והגדולה 

ביותר בתחום מערכות המידע בשנים האחרונות. 
בהרצאה נסקור את התופעה שסוחפת את העולם 

ונדון במספר יתרונות בולטים בזכותם הופך מחשוב 
הענן לפופולרי ביותר ויותר ארגונים. בהרצאה, נציג 
ארכיטקטורות אפשריות למערכת בקרה בענן, נדון 

בחסמים הקיימים ליישום מחשוב ענן למערכות בקרה 
ונסקור את היתרונות והחסרונות של יישום עתידני זה. 

ננסה לענות על השאלה האם מערכות הבקרה של 
המחר ישייטו על ענן?

::  חברת Rockwell Automation  שחררה גרסאות 
חדשות לתוכנת הבקר ולמערכת ה-HMI שלה. פרטים 

נוספים זמינים בהמשך העלון.

 GENIE קונטאל חתמה על הסכם הפצה עם חברת  ::
המתמחה במערכות דגימה לתעשיית הגז והפטרוכימיה. 

::  בתחילת חודש מרץ תקיים קונטאל בחיפה ובבאר 
שבע שני כנסים בנושא תקנים לניטור רציף וחוק אוויר 

 נקי. לפרטים ניתן לפנות ליובל אייל:
  yeyal@contel.co.il 

 ,GFG קונטאל תפיץ בישראל את מוצרי חברת  ::
מהחברות המובילות בעולם באספקת גלאי גזים ניידים 

רעילים ונפיצים. 

::  מערכת חמישית במספר למדידת ערך קלורי מתוצרת 
ABB סופקה לתחנת הפחתת גז של חברת נתיבי גז 

טבעיים לישראל.

::  שלוש מערכות ניטור גזים מתוצרת ABB שנבנו 
במפעל הלוחות של קונטאל סופקו לארובות תחנות 

הכוח של חברת החשמל.

::  קונטאל סיפקה בהצלחה מכונה חדשה למפעל 
”פריגו“ בירוחם. המכונה כוללת מערכות פניאומטיות 

ומערכות לראייה ממוחשבת, ומצוידת במערכות בקרה 
והינע חשמלי מתוצרת Rockwell Automation. המכונה 

החדשה מבצעת תהליכי בדיקת התזה לתרסיסים 
תרופתיים.

::  חברת קונטאל סיפקה מערכת לאבטחת איכות 
למחלקת אריזה עבור ”מלח הארץ“ שבאילת. המערכת, 

שבודקת את תקינות אריזת חבילות המלח, מצוידת 
.Cognex במצלמה חכמה של חברת

::  קונטאל סיפקה בהצלחה מערכת לזיהוי ולמניית זמן 
פליטת אבקות בתהליכי יציקת מתכות עבור חברת 

”מודגל“. המערכת כוללת מערכות לראייה ממוחשבת 
של חברת Cognex ומשולבת במערכת בקרה של 

.Rockwell Automation

::  מפעל ”קרלסברג“ שדרג את רישיונות התוכנה שלו 
לתכנות בקרים מסדרת RSLogix. מערך התוכנות 

החדש יאפשר למפעל ליהנות מפונקציות חדשות במוצר, 
וכן להתאים את המערכות לגרסאות חדשות של מערכות 

ההפעלה של חברת מייקרוסופט.

::  קונטאל סיימה בהצלחה פרויקט לשדרוג מערך 
בקרים במתקן הכלרה של ”מקורות“ בצפון. הפרויקט 
כלל שדרוג מערכות בקרה ישנות והחלפתן במערכות 

חדישות, תוך עמידה בלוחות זמנים וזמני השבתה 
צפופים.

קצרים

עובדים חדשים שהצטרפו לקבוצת קונטאל ברבעון האחרון

יורי סמירנוב - לתפקיד תמיכה 
ושירות בקרת מבנים בקונטאל

איגור צ‘רבקו - לתפקיד תמיכה 
ושירות בקרת תהליכים בקונטאל

טל רקיץ - לתפקיד מחסנאי 
בקונטאל

טניה רובינשטיין - לתפקיד מתאמת 
מכירות בקרת תהליכים  בקונטאל

יבגני לרמן - לתפקיד מהנדס פיתוח 
במיטב טק

אנדריי פודיסימוב - לתפקיד מהנדס 
אינטגרציה במיטב טק

אסף אסלן  - לתפקיד תומך מערכות 
ITS-מידע ב

 קונטאל תשדרג מתקני ייצור עבור התעשייה האוירית 
המשמשים לייצור מכלולים למטוסי בואינג 787

קונטאל מרחיבה את פעילותה - 
מקימה סניף גם בצפון הארץ

לאור הגידול בפעילות העיסקית של קונטאל 
ובמטרה לשמור על רמת שירות גבוהה ובלתי 

מתפשרת גם באזורים גיאוגרפיים מרוחקים 
ממטה החברה בפ“ת,  מקימה החברה 

בימים אלו סניף חדש בצפון הארץ בפארק 
תעשיות בר-לב (סמוך לצומת אחיהוד).

סניף זה מצטרף לסניף הדרומי הקיים 
בעומר,  ב“ש.

המשרדים הצפוניים,  המשקיפים אל 
רכס הכרמל ומפרץ חיפה וממוקמים 22 

ק“מ בלבד ממנו, יאויישו ע“י צוות ניהולי 
והנדסי מיומן הכולל מהנדסי מיכשור, 

תוכנה ובקרה אשר יהוו מענה מקצועי זמין 
לדרישות הלקוחות.

קונטאל זכתה במכרז של עבודות השבחה ותחזוקה של מערכות ייצור בתעשייה האווירית. 
היקף העבודות - למעלה מ-6 מליון ₪. בפרויקט ייחודי זה תביא קונטאל לידי ביטוי את 

יכולותיה ההנדסיות הרב-תחומיות, אשר בזכותן זכתה במכרז היוקרתי לאחר תהליך בחינה 
ארוך מצד הלקוח. במסגרת העבודות שתבצע קונטאל יסופקו שירותי הנדסה מקצועיים 

בתחומי האוטומציה והבקרה, מכשור, חשמל, מכניקה, הידראוליקה, שסתומי בקרה, מערכות 
יניקה, מערכות לחץ, תוכנה וממשקים אל מערכות מידע ארגוניות. בתחום הבקרה תספק 

קונטאל מערכות בקרה של חברת Rockwell Automation  וכן את מערכת ה-HMI מסדרת 
Factory Talk View. מערכות הבקרה נדרשות לעמוד בדרישות רגולטוריות מחמירות של 

תעשיית התעופה האמריקאית - NADCAP, ואף לעבור הסמכה של חברת בואינג.
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 מאת: שי גרשון, סמנכ“ל הנדסה 

Logix Designer :21 גרסה

Studio 5000
Rockwell Automation מכריזה על דור העתיד של כלי 

התכנון ושל היכולות ההנדסיות שלה: סביבת התכנון 
.Studio 5000 - והנדסת האוטומציה

סביבת התכנון Studio 5000 מבוססת על כלי התכנון 
RSLogix 5000 ומתעתדת להיות המקום שבו מהנדסי 
תכנון יַפתחו את כל האלמנטים של מערכת הבקרה - 

המקום שיאפשר להם להשתמש בעבודה ובמידע באופן 
אינטגרלי במהלך  התפעול והתחזוקה.

היריעה של Studio 5000 רחבה יותר ומאפשרת עבודה 
על יותר מבקר אחד, ועל כן מדובר בכלי תכנון ופיתוח 

עם פריסה כלל מערכתית. גרסה 21 מסמלת את השלב 
.Logix Designer הראשון בתהליך זה עם השקת היישום

מטרות עיקריות:

•   שיפור ניהול הפרויקטים ושיתוף הפעולה בהם

תיעוד הפרויקטים מגובה על גבי הבקר ומאפשר למספר 
מהנדסים לעקוב אחר השינויים במערכות הבקרה באופן 

מקוון. בו בזמן, הבקר הופך את תהליך ניהול הגרסאות 
לפשוט יותר בלי להפחית מכמות הלוגיקה של היישום. 
כמו כן, אחסון מידע קריטי של הפרויקט על גבי הבקר 

הופכת את השירות ואת התחזוקה בשטח לפשוטה יותר 
ללא צורך בגישה אל קובץ פרויקט נפרד.

•   קיצור זמני הפיתוח והתחזוקה

אחסון ועקיבה אחר התראות באמצעות מנגנון מובנה 
לרישום התראות מבטיח את רציפות המידע ההיסטורי.

 Studio-באמצעות הגישה הייחודית והחדשנית המוצעת ב
5000 - מציגה Rockwell Automation פלטפורמת בקרה 

יחידה עם מנוע בקרה משותף וסביבת פיתוח שמטרתה 
לספק יכולות ברמה עולמית עבור כל סוגי האוטומציה.

 Studio 5000 סביבת התכנון והנדסת האוטומציה
משלבת בין אלמנטים של תכנון והנדסה ליצירת 

מסגרת סטנדרטית אחת. האלמנט הראשון הוא היישום 
Logix Designer. Logix Designer הוא פיתוח מתקדם 

של התוכנהRSLogix 5000 ויוסיף להיות המארז שבו 
תשתמש לתכנות בקרי Logix 5000 עבור מערכות בקרה 
תהליכיות, בדידות, מבוססות וסתי מהירות, כמו גם עבור 

מערכות לניהול מנות, בקרת תנועה ומערכות בטיחות.

סביבת Studio 5000 מאפשרת לך את היתרונות  הבאים:

•   שימוש בתכנון אינטואיטיבי יחיד ובמארז תוכנה אחד

•   פיתוח פתרונות בקרה באופן פשוט יותר

•   גישה ליותר מידע בזמן אמת

•   פיתוח מספר יישומים מקומיים בפלטפורמת בקרה אחת

•   פיתוח יישומים בסביבה הנדסית משותפת

באמצעות יתרונות אלה תוכל לקבל:

•   תפוקה מיטבית

•   תגובה מהירה יותר לדרישות השוק והעסק

•   זמני הרצה קצרים יותר

•   עלויות תחזוקה והדרכה מופחתות

•   עלות בעלות כוללת נמוכה יותר

Studio 5000: Logix Designer גרסה 21 של

התוכנה Studio 5000 כוללת את היישום Logix Designer המיועד 
 ControlLogix לתכנות ולהגדרה של הבקרים המתוכנתים 

.Allen-Bradley מבית CompactLogix-ו

Studio 5000 Logix Designer משמר את תהליכי העבודה והממשקים 
הידידותיים של תוכנת הבקר RSLogix 5000 ומאפשר רמה חדשה 

של אינטגרציה במערכת באמצעות שמירה של ההערות והתיאורים 
Comments & Descriptions, וכן של לוג ההתרעות הישר בתוך הבקר. 

אחסון מידע מסוג זה בתוך הבקר מאפשר שיתוף פעולה הנדסי 
רב יותר ומבטיח שמידע אודות התראות לא יאבד במקרה של כשל 

 ברשת או בתקשורת.

Studio 5000™  
סביבת תכנון והנדסת אוטומציה



עלון חדשות קונטאל, רבעון ראשון, 2013 עמוד מס‘ 4

Studio 5000: מבט אל העתיד

גרסאות עתידיות של Studio 5000 ישלבו יישומים נוספים בתוך 
המסגרת המשותפת הזו כדי לתת מענה למשימות הנדסיות, כגון 

פיתוח HMI, ניהול ספריות עבור רכיבים שבהם נעשה שימוש חוזר, 
אינטגרציה למידע ועוד.

יכולות מרובות הכלולות בסביבה משותפת אחת יאפשרו למהנדס 
הבקרה להגדיר מידע פעם אחת בלבד ולהשתמש בו בקלות 

במערכת. באופן זה ניתן יהיה לשפר את יעילות הפיתוח ולהפחית את 
כמות שגיאות התכנות. כמו כן, לסביבת התכנון וההנדסה הזו צפויות 
יכולות תקשורת ויישום במהירויות גבוהות יותר והיא תאפשר שיפור 

בתפוקה, זמן תכנון קצר יותר וזמן הגעה לשוק מהיר יותר.

דרישות מערכת

מערכת מומלצת לחוויית משתמש מיטבית:

Intel Core i5 2.4 GHz מעבד   •

8GB זיכרון פנימי   •

20GB שטח כונן קשיח פנוי   •

 WDDM 1.0 עם מנהל התקן DirectX 9 התקן גרפי   •
ומעלה

מערכות הפעלה נתמכות:

גרסה זו של תוכנת Studio 5000 נבדקה עבור מערכת 
ההפעלה הבאות:

 Microsoft Windows 7 Professional  • 
(64 סיביות) עם ערכת Service pack גרסה 1

 Microsoft Windows 7 Home Premium   • 
 (64 סיביות) עם ערכת Service pack גרסה 1

 Microsoft Windows 7 Home Premium   • 
(32 סיביות) עם ערכת Service pack גרסה 1

 Microsoft Windows Server 2008 R2   • 
מהדורה רגילה עם ערכת Service pack גרסה 1

Studio 5000™  
  סביבת תכנון

והנדסת אוטומציה

המשך מעמ‘ 3
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על יינות 
ומערכות לראייה 

ממוחשבת
מאת: גיל ליסוביץ,  מהנדס מכירות

חברת קונטאל אוטומציה ובקרה סיפקה מערכת 

ראייה ממוחשבת למדידת גובה היין ב“יקבי רמת 

שנת  מאז  הפועלים  הגולן“,  רמת  ”יקבי  הגולן“. 

בישראל  בגודלו  השלישי  היקב  את  מהווים   ,1983

ולהם חלק חשוב במהפכת האיכות בתחום היינות 

מערך  את  ולשפר  להוסיף  מנת  על  הישראליים. 

הייצור  בתהליך  להטמיע  היקב  בחר  הייצור, 

מערכות ראייה ממוחשבות של קונטאל. 

חברת  של  חכמה  מצלמה  התקנת  כלל  הפרויקט 

על   .“7 בגודל  תצוגה  ופאנל   ,IS7010 מסוג  קוגנקס, 

ועל  הייצור,  באולם  אור  רעשי  עם  להתמודד  מנת 

ביצעה   – המצלמות  על  פיזית  הגנה  לספק  מנת 

לאזור  נירוסטה  עשויות  מכאניות  התאמות  קונטאל 

עשרות  הגולן“  רמת  ל“יקבי  והתאורה.  המצלמה 

מוינו  הבקבוקים  כל  ושונים.  משובחים  יין  בקבוקי 

להתמודד  תוכנתה  המצלמה  וצבעם.  גודלם  על-פי 

בין  לבחור  המפעיל  כשעל  הבקבוקים,  כלל  עם 

המסוים  הבקבוק  סוג  את  המגע  במסך  האופציות 

שעובר את תהליך המילוי. במקרה של מילוי יתר או 

דרך  פסילה  אות  שולחת  המצלמה  חסר,  מילוי  של 

אחת מארבע היציאות הדיגיטליות שלה אל מערכת 

הריג‘קט הפועלת על קו הייצור.
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 Rockwell Automation שחררה את הגרסה מספר 7 
 לתוכנת ה-HMI שלה - 

Factory Talk View

חברת Rockwell Automation הוציאה את הגרסה 

השביעית של מערכת ה-HMI שלה, בה הודיעה 

על שורה של פיתוחים ושל כלים חדשים המסייעים 

.HMI-לקצר את זמני פיתוח והרצת מערכות ה

 HMI-חברת קונטאל ממשיכה בהטמעת מערכות ה

החדישות של Rockwell Automation, המותאמות 

לכל סוגי התעשייה והיישום. לא בכדי נחשבת מערכת 

זו לטובה מסוגה בעולם, וכוללת בתוכה מנגנונים 

ופונקציות מתקדמות בתחומי אבטחת המידע, מנגנוני 

Audit Trail מתקדמים לתעשיות הרגולטוריות, בסיס 

נתונים משותף עם מערכות הבקרים המתוכנתים, 

ספריות אובייקטים נרחבות, מודלים משלימים 

להיסטוריה, וכלים רבים נוספים המעמידים אותה 

בחזית הטכנולוגיה העולמית.

הגרסה החדשה כוללת תאימות למערכות הפעלה 

חדשות של מייקרוסופט, כולל תאימות ל-64 ביט, 

וכן תאימות לגרסאות אחרונות של בסיסי הנתונים. 

למערכת החדשה נוספו אפשרויות חדשות להקלת 

הניווט במערכת עבור המשתמש: תמיכה מובנת 

בשליחת דואר אלקטרוני, מנגנון אוטומטי להתקנה 

מלאה של התוכנה ללא התערבות משתמש, תמיכה 

בגרסאות אחרונות של תוכנות Office, שיפורים חדשים 

בכלי Find & Replace, תמיכה בהצגת אובייקטים 

באמצעות gradient shading, הוספת אובייקטים מובנים 

ממערכת Historian, הרחבת יכולות המערכת לתמיכה 

ב-10 זוגות שרתים ו-50 קליינטים, ועוד תכונות רבות 

נוספות.

לחברת Rockwell Automation כלי המרה אוטומטיים 

המסייעים בידנו לשדרג מערכות HMI ישנות של יצרנים 

שונים, וביניהם WonderWare, GE ונוספים. בימים אלו 

מבצעת קונטאל פרויקטי שדרוג נרחבים למערכות 

HMI מתוצרת מקומית.

מסך מתוך מערכת Factory Talk View במתקן ייצור חדש בתעשייה הפרמצבטית

מאת: נמרוד הורוביץ, מנהל טכנולוגיות



עלון חדשות קונטאל, רבעון ראשון, 2013 עמוד מס‘ 7

   בחירת טכנולוגיות הגילוי הטובות ביותר למדידת גזים, רעילים,
דליקים  ואדים של תרכובות אורגניות נדיפות

העבודה בתעשייה חושפת את העובדים לגזים רעילים, 
דליקים ונפיצים .

עובדים העלולים להיחשף למספר סיכונים משתמשים 
במכשירים שבתוכם מותקנים מספר רגשים לגילוי סוגים 

שונים של גזים ובריכוזים שונים.

הרגשים הנפוצים ביותר הם רגשים למדידת גז דליק (גבול 
נפיצות תחתון באחוזים, (w%LEL), חמצן, פחמן חד-חמצני 

ומימן גופרתי.

 מרבית המכשירים מרובי-הרגשים מצוידים בארבעת רגשים 
אלה, לפחות. אולם, במקרים רבים רגשים אלה אינם מסוגלים 

למדוד את כל  הסיכונים הקיימים באוויר.

הרגשים הנמצאים בגלאי גז ניידים יעילים במיוחד בגילוי 
החומרים שאותם הם נועדו למדוד. הבעיה היא שהמשתמשים 

לעתים קרובות אינם מודעים למגבלות, ומשתמשים ברגשים 
באופנים שתוצאתם קריאות בלתי מדויקות. חשוב מאוד 

שהמשתמשים במכשירים אלה יבינו שהרגשים הכלולים בתוך 
המכשירים אינם יכולים למדוד כראוי את החומרים שהם לא 

נועדו למדוד.

החדשות הטובות הן 
שהתקדמות הטכנולוגיה , 

מזעור הגלאים מאפשריםו 
טווח רחב של טכנולוגיות 

וסוגי רגשים הזמינים לשימוש 
בתוך מכשירים ניידים מרובי-

רגשים. אם סוג אחד של רגשים 
אינו יעיל עבור גז מסוים אין 

פירוש הדבר שלא קיימות 
חלופות. המגבלה היחידה היא 

שהמכשיר חייב להיות גמיש 
מספיק כדי לשמש בטכנולוגיות 

הגילוי המתאימות ביותר.

רגשים לחמצן, פחמן חד-
חמצני ומימן גופרתי מתוכננים 

למדידת סוג יחיד של גז.. הגז 
היחיד שאליו מגיבים רגשים 
של חמצן הוא חמצן. רגשים 

אלקטרוכימיים שתוכננו 
למדידת גז מוגדר עשויים 

  Cross sensitivity להיות בעלי
גבוה . למרות שיצרני רגשים 

מתכננים את המוצרים שלהם כך שתגובתם לגזים השונים מהגז 
המוגדר שהם צריכים למדוד תהיה קטנה ככל האפשר, לא 

קיים תכנון מושלם. לדוגמה, רגשים לפחמן חד-חמצני עשויים 
להגיב גם למימן וכן לאדים הנפלטים מחומרים אלכוהוליים, 

ממסים ותרכובות אורגניות נדיפות אחרות (VOC). מאחר שרוב 
ההפרעות המזיקות הן שגיאות חיוביות, האפשרות שהרגש עלול 

לספק מדי פעם קריאות הגבוהות מהערך האמיתי של ריכוז 
פחמן חד-חמצני לא מהווה, בדרך כלל, חשש בטיחותי. פירוש 
הדבר שהעובדים עוזבים את האתר הנגוע מעט מוקדם יותר. 
באופן דומה, הקריאות של רגש למימן גופרתי עלולות להיות 

מושפעות מחשיפה לגזים  כגון מתאן .

מאת: יובל אייל, מנהל מחלקת בקרה תהליכית
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אילו סוגי רגשים אחרים זמינים למדידת גזים דליקים 
ותרכובות אורגניות נדיפות?

החלופות העיקריות למדידת גזים דליקים ותרכובות אורגניות 
 (PIDs) גלאי פוטו-יינון ,(TCDs) נדיפות הן גלאי מוליכות חום

.NDIR ורגשים מסוג

רגשים לגלאי מוליכות חום  •

רגשים לגלאי מוליכות חום הם סוג מיוחד של רגשים 
המשמשים לגילוי טווח נרחב של ריכוזי גז דליק.

הרגש כולל שני סלילים המורכבים מתיל דקיק המצופה 
בחומר קרמי ליצירת משטחים. המשטחים נמתחים בין שתי 

זרועות המצויות בכיוונים מנוגדים של מעגל חשמלי מסוג גשר 
וויטסטון. משטח הייחוס מבודד מהאוויר המנוטר בתוך תא 

אטום. המשטח הפעיל נחשף לאוויר העובר ניטור לשם גילוי 
הגז.

אם יש נוכחות של גז דליק במשקל קטן יותר ממשקל האוויר 
(כגון מימן או מתאן), המשטח הפעיל יפלוט חום באטמוספירה 

הדלילה באופן יעיל יותר מאשר במשטח הייחוס. אם יש 
נוכחות של גז במשקל גבוה יותר ממשקל האוויר (כגון פרופאן) 

המשטח מבודד על ידי האטמוספירה הכבדה יותר.

המגבלות העיקריות של רגשי מוליכות חום הן הדיוק של 
הרגש בריכוזים נמוכים של גז, וההשפעות העשויות להיגרם 

הגלאי מדגם G460 מסוגל לעשות שימוש במגוון 
רחב של רגשים וטכנולוגיות גילוי, לרבות O2, רגש 
סליל להט LEL רגיל, גז דליק ופחמן דו-חמצני 
NDIR, PID וביותר מעשרים סוגים שונים של 

רגשים אלקטרוכימיים מוגדרי-חומרים 
למדידת גזים רעילים.

משינויים בהרכב האוויר הנבדק על הקריאות. רגשי מוליכות חום 
אינם מומלצים לשימוש בחללים סגורים שם קיימת האפשרות 

למחסור בחמצן

גלאי פוטו-יינון (PID) למדידת תרכובות אורגניות   •
נדיפות

אדי ממס, דלק ואדים אחרים של תרכובות אורגניות נדיפות 
נפוצים בקביעות בסביבות עבודה רבות. למרביתם יש באופן 

מפתיע ערכי סף חשיפה לרעילות נמוכים. עבור רוב התרכובות 
האורגניות הנדיפות – מגיעים לערכי סף החשיפה לרעילות 
הרבה לפני שמגיעים לריכוז שמספיק להפעלת האתראה 

של LEL. מכשירים המצוידים בגלאי פוטו-יינון הם בדרך כלל 
הבחירה הטובה ביותר למדידת ריכוזי סף חשיפה של תרכובות 

אורגניות נדיפות.

גלאי פוטו-יינון עושים שימוש בקרינת אולטרה-סגול שמקורה 
בנורה הממוקמת בתוך הגלאי בתור מקור האנרגיה הנדרשת 

לפליטת אלקטרון מהמולקולות הניטרליות של התרכובות 
האורגניות הנדיפות, תוך יצירת זרם חשמלי היחסי לריכוזו של 

החומר המזהם. כמות האנרגיה הנדרשת להוצאתו של אלקטרון 
יחיד ממולקולת המטרה מכונה בשם אנרגיית היינון (IE). ככל 

שהמולקולה גדולה יותר, כך קל יותר לגלות אותה! תכונה זו 
בדיוק הפוכה למאפייני הביצועים של רגש לחומר דליק מסוג 

סליל להט קטליטי.

רגשים מסוג NDIR למדידת גזים דליקים  •

רגשים מסוג Non-dispersive infrared NDIR מודדים את הגז 
כפונקציה של בליעת אור אינפרא-אדום באורך גל ספציפי או 

בטווח של אורכי גל.

מולקולות שונות בולעות אור אינפרא-אדום באורכי גל 
שונים. כאשר קרינת אינפרא-אדום עוברת דרך תא חישה 
הכולל בתוכו מזהם ספציפי, רק אורכי הגל התואמים את 

ספקטרום הבליעה של אותה מולקולה ייבלעו. שאר הקרינה 
עוברת דרך התא מבלי שתופרע. עבור מספר סוגים של 

מולקולות (למשל, גזים דליקים) אפשר למצוא שיא בליעה 
שאינו משותף לסוגים אחרים של מולקולות העשויות להימצא 
בתערובת המנוטרת. במקרה של גז דליק, אורך הגל השימושי 
ביותר הוא 3.3 מיקרומטרים (μm). הגלאי הפעיל ברגשים מסוג 
NDIR לגז דליק מודד את כמות האור האינפרא-אדום הנבלע 
באורך גל זה. גלאי ייחוס מודד את כמות האור באורך גל אחר 

כאשר אין כל בליעה. ככל שריכוז הגז הדליק גבוה יותר, כך 
תהיה הפחתה גדולה יותר בכמות האור המגיע לגלאי הפעיל, 

בהשוואה לאות הייחוס.

רגשים מסוג NDIR לגז דליק הם בעלי מספר יתרונות בהשוואה 
לרגשים מסוג סליל להט. רגשי NDIR אינם צריכים חמצן 
לפעילותם. הם גם אינם חשופים לנזק כתוצאה מחשיפה 

לחומרי הרעלה לרגשים. לבסוף, שלא כמו רגשים מסוג סליל 
להט, כן ניתן להשתמש בהם למדידת ריכוז גבוה של גז דליק 

מעל ריכוז LEL של 100%.

המשך מעמ‘ 7
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הפתרון המיטבי במקרה זה הוא 
גלאי מדגם G460 המצויד ברגש 

חמצן הכולל בתוכו אתראה 
”הפוכה“ המופעלת כאשר הריכוז 

עולה מעל 2.0% בנפח, רגש 
LEL% אינפרא-אדום לגז דליק 

(שאינו מחייב נוכחות חמצן לשם 
גילוי הגז), וכן רגש אלקטרוכימי 

למימן בעל טווח של 4-1% 
(ריכוז ה-LEL עבור מימן הוא 
 G460 4.2% נפחי). גלאי מדגם

צריך לכלול בתוכו גם משאבה 
ממונעת ניתנת לחיבור לשם 

דיגום האוויר בחלל כלי הקיבול 
באמצעות צינורית ומכלול 

בדיקה. מאחר שאין צורך לדלל 
את הדגימה באוויר חופשי כדי 

לקבל את הקריאות, אין צורך למקם את המכשיר באזור נטול 
מזהמים המרוחק מנקודת ביצוע הניטור.

לסיכום:

אין סוג אחד ויחיד של רגש מושלם לכל היישומים. 
ארבעת הרגשים הבסיסיים (LEL/חמצן/פחמן 

חד-חמצני/מימן גופרתי) בהם משתמשים במרבית 
המכשירים מרובי-הרגשים מהווים נקודת התחלה 
טובה, אולם ייתכן שהם לא יוכלו לנטר כהלכה את 

 הנוכחות של כל החומרים המסוכנים האפשריים.

המפתח להצלחה הוא הבנת סביבת הניטור, 
והתועלות והמגבלות הספציפיות של הרגשים 

הנבחרים. הטכנולוגיות והרגשים זמינים לרוב, כל 
עוד המכשיר שלך מסוגל לתמוך בשימוש בהם.

 NDIR אחת מהמגבלות החשובות ביותר של רגשים מסוג
 .(H

2
לגז דליק היא שלא ניתן להשתמש בהם למדידת מימן (

ביישומים בהם גז מימן עשוי להימצא, יש לצייד את המכשיר בסוג 
 LEL רגש שכן מגיב היטב לנוכחות של מימן, כגון רגש סליל להט

או רגש אלקטרוכימי המסוגל למדוד מימן בטווח הנדרש.

 GfG של חברת G460 מכשיר הניטור למספר גזים מדגם
Instrumentation מסוגל למדוד בו-זמנית עד שישה גזים 

 G460 מסוכנים שונים הנמצאים באטמוספירה. הגלאי מדגם
תוכנן לגמישות מרבית, והוא מסוגל להשתמש ביותר מ-20 

רגשים אלקטרוכימיים שונים מוגדרי-חומרים וכן בגלאי פוטו-יינון 
ורגשי NDIR למדידת פחמן דו-חמצני וגז דליק.

גלאי מדגם G460  הוא אחד מהמכשירים היחידים הקיימים היום 
בשוק המסחרי המסוגלים לכלול בתוכם הן רגש מסוג NDIR והן 

רגש מסוג PID באותו מכלול. ניתן גם להתאים אותו כך שיוכל 
לכלול הן רגש מסוג סליל להט והן רגש מסוג NDIR באותו 

המכלול. יש במכשיר מקום זמין להוספת רגש למדידת חמצן 
וכן עד שלושה ערוצים נוספים למדידה אלקטרוכימית של גזים 

רעילים.

דוגמאות לתצורות רגש שהותאמו ליישומים מוגדרים:

מכשירים המשמשים בבתי זיקוק למדידת טווחי   •
ppm של אדי תרכובות אורגניות נדיפות, מימן 

LEL, פחמימנים באורך C9-C1 (מתאן עד לנונאן), 
פחמן חד-חמצני ומימן גופרתי

אנשי בטיחות וגיהות בתעשיית בתי הזיקוק עוסקים באופן 
שגרתי במגוון רחב של תרכובות אורגניות נדיפות רעילות כגון 
הקסאן, טולואן, קסילן ובנזן, וכן באדים הנפלטים מהמוצרים 

המופקים שם למכירה (למשל, דיזל, בנזין, דלק סילוני וכיו“ב). 
אנשי בטיחות וגיהות מבינים שלא מספיק להסתמך על הקריאות 

מרגש LEL כדי לקבוע אם מתהווה מצב סכנה, או לא, בשל 
נוכחות ריכוזים רעילים של אדי תרכובות אורגניות נדיפות. 

למקרים כאלה מצויד גלאי מדגם G460 ברגש סטנדרטי מסוג 
 C1 המסוגל לגלות את כל הפחמימנים באורך) %LEL סליל להט

C9 – וכן מימן), רגש חמצן, רגש PID ורגש אלקטרוכימי כפול-
ערוצים מסוג ”COSH“ המסוגל לספק קריאות עצמאיות הן עבור 

פחמן חד-חמצני והן עבור מימן גופרתי.

מכשיר המשמש למדידת חמצן (O2) וגז דליק   •
בטווח של אחוזי LEL במהלך נהלים הכוללים 

הזרמת גז אינרטי לכלי קיבול בבתי זיקוק

דיגום של כלי קיבול שאליהם הוזרמו גזים 
אינרטיים מחייב לעתים קווי דגימות ארוכים 

מאוד. השימוש במשאבת דיגום ממונעת וניתנת 
 G460 לחיבור מאפשר למקם את הגלאי מדגם

במרחק של עד 150 מטרים מנקודת הדיגום.

על מנת להפחית את הסיכון לפיצוץ, בבתי זיקוק ובמפעלים 
כימיים רבים מקובל להחליף את החמצן שבחללים של מיכלים 
וכלי קיבול בגז אינרטי כגון חנקן או פחמן דו-חמצני. באופן רגיל, 

ישנן שתי קריאות השוות בחשיבותן במהלך נוהלי הזרמה אלה. 
ריכוז החמצן חייב להישאר מתחת לערך סף מוגדר (במתקנים 

רבים ערך הסף הוא 2.0% חמצן בנפח). הקריאה השנייה היא 
מדידה ישירה של כמות הגז הדליק הנמצא בחלל של כלי 

הקיבול. בסוגי הגזים הדליקים שנתקלים בהם לעתים קרובות, 
נכלל גם הגז מימן.
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 מרווה קיטור ומעקף טורבינה 
  Steam Form 84000 דגם

מרווה הקיטור ומעקף הטורבינה SteamForm מייצג טכנולוגיה עתירת 
ניסיון בת מעל ל-15 שנים של היצרן GE Masoneilan. ביכולתו לספק 

מענה ספציפי לכל דרישות הלקוח בהצלחה לטווח ארוך ובאיכות 
ביצועים גבוהה. ייעודו העיקרי של מרווה הקיטור הוא לשימוש 

ולהתקנה במפעלים כימיים ופטרוכימיים הצורכים קיטור רווי בלחץ 
קבוע ויציב במורד הזרם.

תהליך הרווית הקיטור דרוש בעיקר בתהליכים של תעשיית הנייר, 
תחנות כוח או זיקוק דלקים.

תהליכים אלו צורכים את אנרגיית הקיטור בתעשייה ודרישותיהם 
שונות, מורכבות ומחייבות עמידות בתנאים קיצוניים ותובעניים. 

 .Staem Form-למטרה זו בדיוק פותח ה

המוצר מאפשר מספר פעולות בו-זמנית:

 - הפחתת לחץ הקיטור

 - הורדת עומס הרעש

 - הורדת טמפרטורת הקיטור מהנקודה השחונה אל הנקודה הרוויה

שימוש עיקרי נוסף הוא בהגנה על טורבינות קיטור להפקת אנרגיה 
חשמלית, תהליך המאופיין בזמן תגובה מהיר בשימוש המוגדר כ- 

Turbine By pass. תהליך זה מהווה הסטה והטיית ספיקת הקיטור 
מלהבי הטורבינה, תוך הדמיית העומס התרמי ועיבויו. הטורבינה 

מאיטה את קצב הסל“ד עד לעצירה מוחלטת, וזאת ללא הפעלת 
כוחות מכאניים העלולים להפר את האיזון הצירי.

פרופיל הזרימה המיוחד של צנרת היציאה מאפשר את קיצורה של 
צנרת מורד הזרם, ואת נקודת המדידה של טמפרטורת הקיטור. מבנה 

מיוחד זה מונע את היווצרותם של המאמצים התרמיים באמצעות 
הולכתם מכיוון היציאה למרכז מכלול השסתום.

הפחתת רעשי הזרימה

תכנון הנדסי מיוחד- Low Noise V-Log, הינו מכלול למניעת רעשי 
זרימה המונע את היווצרותם של רעידות הנובעות ממהירות זרימה 

על קולית של הקיטור בנקודת הזרקת המים, המסייעים להורדת 
הטמפרטורה מהנקודה השחונה אל הנקודה הרוויה.

Variable Orifice Spray Nozzle

מערכת מתיזים ונחירים משתנה וייחודית המאפשרת ערבוב אנרגטי 
יעיל, באופן מדויק העוקב אחרי יחס טמפרטורה\לחץ הקיטור בשלב 

המעבר מהתחום השחון אל הרווי.

מאת: שמואל לסמן, מנהל מכירות שסתומי בקרה
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Spray water – טכנולוגית הזרקת המים

להשלמת המערכת ל-GE Masoneilan מגוון שסתומים המצוידים 
במכלול Anti Cavitation ללחצים גבוהים (לחץ המים המוזרקים גבוה 

בממוצע בכ-10% מלחץ הקיטור השחון).

השסתומים המוצעים הם מסדרת Anti Cavitation trim 21000, או 
.Multistage Lincolnlog

Smart Performance 

כחברה מובילה בתחומה מספקת GE Masoneilan חבילה מושלמת 
של מכשור שדה מבוסס מיקרו מעבדים, המאפשר הטמעה וממשק 

בין מערכת הרווית הקיטור לבין מערכת הבקרה, תוך הפחתת עלויות 
ההפעלה והתחזוקה.

מערך ה-Smart Valve Interface כולל את המוצר SVI2AP התומך 
 Foundation-התומך בתקשורת ה ,FVP-וכן את ה ,HART בתקשורת

Fieldbus. מכשור שדה זה עמיד בכל התקנים המחמירים, והוא 
מאפשר למשתמש לייעל ולשפר את תפקוד המוצר ולקבל את החזר 

ההשקעה בטווח זמן קצר. 

 לפרטים נוספים ניתן לפנות לשמואל לסמן, 
 קונטאל אוטומציה ובקרה 

טלפון: 03-9260306

                      נתוני יצרן:

Materials

• Carbon Steel 
• Chrome-Moly 
• Other Materials Available Upon Request   

Sizes

•  Inlet 4” - 30” (DN 100 – 750) 
•  Outlet 6” - 36” (DN 150 - 900)

Connections

• Buttweld 
• Raised Face Flange 
• Ring Type Joint Flange
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מפעל ”דוקרט“ (Ducart) הינו המפעל המוביל בישראל לייצור 

אריזות קרטון לתעשיית המזון ומוצרי הצריכה. בתוך מתחם 

המפעל, הממוקם בכפר מסריק, מצוי מפעל נוסף (DEP) שהינו 

המפעל היחידי בישראל המייצר אריזות קרטון לחלב. 

בחודש אפריל 2012 קונטאל החלה בביצוע פרויקט של איפיון, 

יישום, התאמה והטמעה של מערכת ניהול ייצור (MES) בשני 

המפעלים גם יחד, תוך התחברות למערכת בקרה בפריסה 

רחבה והתחברות למערכת 

הניהול הארגוני מבית ”פריוריטי“ 

.(Priority)

הפרויקט ב“דוקרט“ בוצע על-ידי 

צוותו של איציק אילן בהצלחה 

רבה ועלה לאוויר לראשונה 

בחודש נובמבר 2012, עם חיבור 

המפעל הראשון (שלב א‘). לאחר 

כחודש של הרצות, שבאמצעותן 

התנסה צוות עובדי המפעל 

בתפעול המערכת ומנהלי הארגון 

קיבלו הוכחה ואישור על אמינות 

ונכונות הנתונים, ניתן האור הירוק 

להטמיע את שלב ב‘, שכאמור 

הסתיים בסוף חודש ינואר. 

לפי דברי מנהל מערכות המידע 

בחברה, מר עירד דוכס, ”תהליך 

קליטת המערכת נראה מבטיח 

והוא מתנהל בהתאם לתכנון. 

אלה הדברים אשר המערכת 

באה לקיים עבורנו: (א) הפקת 

תובנות בנושא הפחתים כדי 

שנוכל למצוא נקודות כשל 

בתהליך ולהקטין את רמת 

הפחת בכל אחד ממרכיבי הייצור 

ובסך הכול של התהליך. (ב) דיווח 

מלא על פני 24 שעות ביממה 

של רמת הפעילות של כל מרכז 

עבודה. (ג) איסוף עלויות נכון 

ומלא של כוח אדם, חומרים וזמן 

מכונה שהושקעו בכל פקודת 

עבודה לצרכי תמחיר והתייעלות. 

(ד) מתן תמונת מצב עדכנית של 

הנעשה ברצפת הייצור בכל רגע 

ורגע.“

אנו בקונטאל נמשיך לתמוך ולסייע ל“דוקרט“ 
בשנים הבאות עלינו לטובה, על מנת שהחברה 

תוכל להפיק את המיטב ממערכת ניהול הייצור 
החדשה, להתייעל, להשתפר ולצמוח.

עלייה לאוויר ב“דוקרט“
 קונטאל ITS סיימה בימים אלה את שלב ב‘ (השלב הסופי) 

 בהטמעת מערכת ניהול הייצור (MES) במפעל ”דוקרט“
ITS מאת: קובי צדף, סמנכ“ל מכירות ופיתוח עסקי קונטאל
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היקף הקורס: 3 ימים

לפרטים נוספים
ניתן לפנות
לאורלי 

03-9260340
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בשנת 2006, כשהתחלנו 
לבצע את התקנת 

מערכות ניהול הייצור 
הראשונות שתומכות 

בעמדות ניידות בעזרת 
מסופונים במחסני 

חומרי גלם או במחלקות 
האריזה – חשבנו שאנחנו 
עושים היסטוריה. שמחנו 
על כך שהלקוחות שלנו, 

החדשניים באופיים, 
מאפשרים לנו ליישם 

טכנולוגיות חדישות 
ברצפת הייצור שלהם. 

אל תבינו לא נכון. זה 
לא שמסופון היה פריט 
טכנולוגי כל-כך חדשני, 
אלא שהתפיסה שניהול 

ייצור יכול להתבצע 
מעמדות ניידות, ובכך 

לחסוך זמן יקר של הגעה 
ממקום למקום כדי 

לתפעל ולדווח – היא 
שהייתה חדשה עבורנו. 

מאז עברו מספר שנים 
ועולם הניידים התפתח 

ללא הכר. כתוצאה מכך, 
עלתה הדרישה לתמוך 

במכשירים חכמים כמו טלפונים סלולריים וטאבלטים למיניהם מתוך 
כוונה לשלבם בייצור השוטף של המפעל. עם ההתקדמות מלקוח 

ללקוח התחלנו ליישם במקביל מסכי מפעיל המאופיינים לעמדות 
נייחות (צגי מגע או מסכי PC) וכאלה המתאימים למסכי המכשירים 

 הניידים, בעלי הצג הקטן יותר. 

לאחרונה, קונטאל החלה בביצוע פרויקט עבור חברה תעשייתית 
גדולה ומובילה בתחומה, אשר בה ישולבו מסכי תפעול זמן אמת 

מעולם ה-SCADA וה-HMI, ובמקביל נתונים ממערכות ניהול ייצור 
הקיימות במפעל – וכל זאת על גבי אפליקציה ייעודית לטלפוניים 

 ניידים ולמכשירי טאבלט התומכים במערכת הפעלה של אנדרואיד. 
המערכת תאפשר למפעילי הייצור ולמנהליו גישה ניידת ואפשרות 

לתפעל את הקווים השונים לכל אורכם, לדווח תוך כדי תפעול ולראות 
את המתרחש בזמן אמת. למנהלי המחלקות תאפשר המערכת ניתוח 

קונטאל ITS - ניהול ייצור במכשירים ניידים עולה מדרגה נוספת
קונטאל ITS משיקה מודל תוכנה חדש להצגת מסכי תפעול למנהלים דרך טלפונים חכמים ומכשירי טאבלט. 
המודל מהווה מודל משלים לתוכנות איסוף נתונים כדוגמאת היסטוריין \ PI ולמערכות ניהול הייצור, ומאפשר 

לדרגי הניהול השונים להתעדכן בזמן אמת בנעשה בריצפת הייצור.

ITS מאת: ישראל קליינברגר, סמנכ“ל טכנולוגיות, קונטאל          

נתונים ודוחות תפעוליים, 
המוצגים באופן יזום, או 

כתוצאה מהתראה קיימת 
במערכת שאותה ניתן 

יהיה גם לתפעל בעתיד 
באמצעות המכשיר הנייד 

מכל מקום בעולם. 

יתרונותיה הבולטים של 
המערכת הינם בכך 

שהעקרונות שעליהם 
בנוייה מערכת ניהול 
הייצור (הגדולה, לא 
זו הנתמכת בניידים) 

נשמרים, ובכך איננו משנים 
את תרבות העבודה של 

צוותי הייצור, את דרישות 
הארכיטקטורה, את 

אבטחת המידע ואת אופן 
ביצוע הפעולות במערכת 

הממוחשבת שנשמרות 
פשוטות, קלות ומהירות 

לביצוע, וזאת בכדי לא 
להפריע למהלך הייצור 

התקין ובד בבד לאסוף את 
כל המידע הדרוש לצורך 

שיפור וייעול התפעול.

קונטאל ITS משקיעה בכל שנה אלפי שעות אדם בפיתוח המוצר 
הקיים ובקידום טכנולוגיות חדשות בתוכו. בכל שנה אנו מבצעים 

הדרכות מקצועיות לצוותי הפיתוח, משתמשים בשירותי ייעוץ של 
המומחים המובילים בישראל ושולחים את הצוותים לקורסים מקצועיים 

בבתי הספר וההדרכה המובילים בתחומם, על מנת להמשיך ולהוביל 
את המוצר בחזית הטכנולוגית ולשמר את היתרון של מערכת ניהול 

הייצור של קונטאל על פני מתחריה. 

פרויקט זה מהווה כאמור עליית מדרגה נוספת בפיתוח הטכנולוגי של 
ניהול הייצור מבית קונטאל. אנו סבורים כי בעתיד הקרוב נוכל לראות 

את היישום הזה מבוצע באופן סטנדרטי בכל מערכות ניהול הייצור 
שאנו מתקינים בשוק הישראלי והעולמי.
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 מערכת קירור אוויר 
לטורבינות גז

קונטאל יישמה בהצלחה את שילובה של מערכת קירור באמצעות איוד 
בתחנת כוח תרמו-סולארית. המערכת מדגם OPTIMIST ומתוצרת 

CAREL, מותקנת בתחנת הכוח הממוקמת בקיבוץ סמר הסמוך לאילת. 
.AORA SOLAR היחידה התרמו-סולארית פותחה על-ידי חברת

הגידול הגובר בביקושי האנרגיה בעולם, אשר מתבטא בעלייה בפליטות של 
גזי חממה ושל מזהמים אחרים המשפיעים על איכות הסביבה בה אנו חיים 

ועל אקלים כדור הארץ, כמו גם החתירה להשגת ביטחון באספקת האנרגיה, 
מובילים לצורך הולך וגובר באנרגיה סולארית.

קיימות שיטות שונות לייצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש. אחת מהן הינה 
הטכנולוגייה התרמו –סולארית, שבה מנוצל חום השמש בכדי לייצר קיטור 

ולהניע טורבינה לייצור חשמל. טכנולוגיה זו עושה שימוש בקרינה הישירה של 
השמש בלבד, המרוכזת על מנת לחמם נוזל תרמי (מים, שמן או תמיסות 

מלח מותך) ולהמירה לקיטור. יעילותה של המערכת התרמו-סולארית תלויה 
ביעילות האופטית וביעילות המרת החום של המתקן.

 המתקן בנוי משלושה מרכיבים עיקריים:

ז (COLLECTOR) – מערך של מראות או רפלקטורים אשר קולטים את  מרכֵּ
 הקרינה וממקדים אותה. מערך זה מצויד במערכת עקיבה אחר השמש.

מקלט (RECIEVER) – קולט את הקרינה הממוקדת ומשמש כתווך להסעת 
 חום אל מערכת המרת האנרגיה .

מערכת המרת האנרגיה – ממירה את החום לאנרגיה חשמלית.

יעילותה של טורבינת הגז גדלה ככל שמסת האוויר גדלה, וזאת כתוצאה 
מהעלייה בצפיפות האוויר הנגרמת בעקבות קירור האוויר הנכנס אל 

 הטורבינה.

תפקידה של מערכת הההרטבה הוא לקרר את האוויר שמוזרם לטורבינה, 
 CAREL ובכך להגדיל את תפוקת הגנרטור ואת יעילותו. המערכת מתוצרת

פועלת גם כמערכת הוספת לחות וגם כמערכת קירור אוויר. המערכת כוללת: 
משאבה נפחית המעלה את לחץ המים ל-16 באר; וסת מהירות על המשאבה 

הגורם לעבודה בנקודה האופטימלית ומונע בזבוז אנרגיה; בקר מתוחכם; 
מפריד טיפות במורד הזרימה, המונע הגעה של טיפות מים לטורבינה, 

ומערכת פיזור הרסס בתא ההרטבה. תהליך הקירור מתבצע באופן אדיאבטי 
כאשר אוויר בא במגע עם טיפות מיקרוניות של רסס. המים משנים את מצבם 
מנוזל לגז וגורמים לטמפרטורת האוויר הזורם לרדת. איוד של 100 קג“ש רסס 

מוריד מהאוויר עומס חום של 69 קילווואט. המשמעות המיידית של דבר זה 
הינה חיסכון באנרגיה. צריכת החשמל של המערכת נמוכה ביותר. המערכת 
 אינה מייצרת מפלי לחץ על מפוח המערכת, ובכך שומרת על נצילות יציבה.

חברת קונטאל תיכננה את מערכת ההרטבה ושיתפה פעולה עם חברת 
”אאורה“ בהתאמת המערכת.

 תיאור שילוב מערכת
ההרטבה בטורבינת הגז

 שסתומי פיקוד ליחידות 
מפוח נחשון

קונטאל עוברת ל“כחול לבן“: משווקת באופן בלעדי 
שסתומי פיקוד ליחידות מפוח נחשון ”קליק קונטרול“ 

מתוצרת ”שגיב“.

קונטאל אוטומציה ובקרה בע“מ מפתח-תקווה וחברת ”שגיב“ 
מקיבוץ משאבי שדה (מקבוצת גאון אגרו תעשיות) חתמו על הסכם 

שיתוף פעולה. על פי ההסכם, החל מה-1 בינואר 2013 משווקת 
 “CLICK CONTROL” קונטאל באופן בלעדי את שסתומי הפיקוד

ליחידות מפוח נחשון מתוצרת חברת ”שגיב“.

עד כה שיווקה קונטאל את שסתומי ”ERIE“, אך לאחרונה החליטה 
הנהלת קונטאל לעבור למוצרי ”כחול לבן“ ולשווק את מוצרי 
”שגיב“. קודם לקבלת החלטה זו אישרו מהנדסי קונטאל, וכן 

משובים של משתמשים רבים, את איכותם הגבוהה של שסתומי 
”קליק קונטרול“ הפועלים בהצלחה בשוק הישראלי מזה למעלה 

משבע שנים.

חברת ”שגיב“ הינה החברה המובילה בישראל בייצור ברזים 
כדוריים ואביזרי צנרת מפליז למים, גז, דלק ושמן. למוצרי ”שגיב“ 

כבר יצא מוניטין בארץ ובעולם בזכות האיכות, הדיוק והאמינות 
הגבוהה שלהם.

קונטאל אוטומציה ובקרה בע“מ היא חברה פרטית מובילה, 
הפעילה מזה כ-50 שנה בתחומי בקרת מיזוג האוויר, בקרת 

תהליכים ואוטומציה תעשייתית. בתחום בקרת מיזוג האוויר, נוסף 
למוצרי ”קליק קונטרול“, משווקת קונטאל גם מגוון רחב של ציוד 
הכולל, בין היתר: רגשים, שסתומי בקרה ובקרים, מערכות מניית 

אנרגייה וחיוב צרכני מ“א, מערכות בקרת מבנים ממוחשבות, 
מערכות בקרה למתקני קירור, מערכות הוספת לחות, שסתומי 
וויסות מים במתקני מ“א, מערכות VAV ועוד. כל אלה מתוצרת 

 SIEMENS, CAREL, :החברות המובילות בעולם, וביניהן
 .JOHNSON CONTROLS-ו OVENTROP, BARCOL-AIR

קונטאל היא גם חברת הֵאם של מיטב-טק, המספקת פתרונות 
בקרה למערכות מיזוג-אוויר בכלל וליחידות מפוח-נחשון בפרט.

קונטאל מחויבת ללקוחותיה להחזיק מלאי גדול של שסתומי ”קליק 
קונטרול“ ולתמוך בהם ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, בדיוק כפי 

שהחברה נוהגת בנוגע ליתר המוצרים שאותם היא משווקת.

מאת: גיא גיורא, מהנדס מכירות מיזוג אויר

מאת: משה לייבה, מהנדס מכירות מיזוג אוויר
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זרקור על...

אודי בן סימון, בוגר תואר ראשון ושני בהנדסת חשמל 
ומחשבים.

עובד שלוש שנים בקונטאל כמנהל פרויקטים בבקרה 
תעשייתית. לאחרונה התמנה לתפקיד ראש-צוות 

פרויקטים בשלוחת קונטאל בעומר. 

אודי נהנה מהאתגר המקצועי והניהולי שבתפקיד: 
מחד גיסא, מעבודת ההנדסה שמחייבת חשיבה ופתרון 

בעיות במגמת תנועה והתעדכנות מתמדת בחידושים 
הטכנולוגיים. ומאידך גיסא, מעבודת הניהול של צוות 

עובדים מצוין, איכותי ומקצועי.

אודי מעריך את העצמאות, את האחריות ואת התמיכה 
שהוא זוכה לקבל מהנהלת קונטאל בניהול הפרויקטים.

עבורו, הסיפוק הגדול ביותר בתפקיד הוא - לקוחות 
מרוצים. לשם כך הוא מוכן להשקיע את כל המאמצים 

והמשאבים.

בשעות הפנאי (המועטות...) אודי מבלה בעיקר עם 
משפחתו: בת הזוג ליבי והתינוקת תמר. את מעט זמן 

שנותר הוא מקדיש לחברים.

כ-workaholic ,לצערו הוא לא מוצא היום זמן פנוי 
לתחביבים.

Rockwell Automation הרחיבה את 
טווח ההספק הנקוב של וסתי מהירות זרם 

 Allen-Bradley של PowerFlex 755 חילופים 
ל-1500 קילו ואט, או ל-2,000 כוח סוס. בכך היא 

משלימה את טווח ההספקים של תיק סדרת
PowerFlex 750 ומציעה ללקוחות מגוון רחב של 

אפשרויות ותכונות. וסת המהירות להספק הגבוה 
נשען על גמישות היישומים ועל חוויית המשתמש 

האחידה של סדרת PowerFlex 750, ומציע 
לתעשיות הכבדות אפשרות חדשה לבקרת 

הספק מתקדמת.

וסת מהירות PowerFlex 755 מתאים היטב 
למגוון יישומים, החל מבקרה פשוטה על מהירות 

משתנה ועל מומנט משתנה, ועד למערכות 
התובעניות ביותר שמחייבות בקרת מומנט 
קבועה. יישומי המטרה כוללים מאווררים, 

מערבלים, מדחסים, מסועים, ומשחלים 
(אקסטרודרים), וכן יישומים לתעשיות הדלק 

והגז, הצמיגים והגומי, בתי הזיקוק, המתכת 
והכרייה.

”בתכנון וסתי מהירות PowerFlex 755 הבאנו 
בחשבון את קלות השימוש, והרחבנו את טווח 
ההספקים כך שנוכל לספק את אותה חוויית 

משתמש למגוון יישומים.“ אמר ג‘ון צ‘רני, מנהל 
המוצר העולמי ב-Rockwell Automation. ”בין 

אם היישום מצריך כוח סוס אחד ובין אם הוא 
מצריך 2000 כוחות סוס, ממשק המשתמש 

בכל מסגרת של PowerFlex 755 כמעט זהה. 
אופן השימוש המשותף מפשט את התפעול, 

החל מקביעת התצורה והשילוב, ועד לתחזוקה 
ולפתרון בעיות.“

הרחבת המסגרת האחרונה מהווה שיפור של 
יכולות הבקרה יחסית למודלים קודמים של 

הספק גבוה, כולל תכונות כגון מתח נקוב של 
 .N-1 400, 480, 600 או 690 וולט, וטכנולוגיית

בטכנולוגיית N-1 המשתמשים יכולים לקבוע את 
התצורה של PowerFlex 755 בעל הספק גבוה כך שתנצל 

אחד, שניים או שלושה מתוך מבני ההספק שלו. דבר זה 
נותן את היתרות ואת הבקרה המתקדמת, הדרושות לניהול 
אפקטיבי של שינויי עומס, להגנה על הציוד ולהמשך פעולת 

וסת המהירות גם במקרה של הפסקת חשמל. האפשרות 

מאת: גיל ליסוביץ, מהנדס מכירות
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 Rockwell Automation מעלה את ההספק של סדרת וסתי המהירות
 Allen-Bradley PowerFlex 755 ל-2000 כוח סוס

הרחבת משפחת וסתי המהירות PowerFlex 755 מאפשרת חוויית משתמש אחידה 
לווסתי מהירות בטווח שמתחיל בכוח סוס אחד ומסתיים ב-2000

לפס זרם ישר משותף מאפשרת למשתמשים לחבר את וסת 
מהירות זרם החילופים PowerFlex 755 לתצורת פס זרם ישר, 

שמנצלת את מחזורי ההגברה השונים לשיתוף באנרגיה. השימוש 
במערכת פס זרם ישר משותפת מסייע לשיפור ביצועי המערכת 

ומצמצם את ההפסד – ובסופו של דבר גם משפר את נצילות 
האנרגיה של היישום.

כמו כל וסתי המהירות PowerFlex 755, גודל המסגרת האחרונה 
כולל יציאת אתרנט מובנית וחריצים אופציונליים מרובים 

שמאפשרים למשתמשים להתאים את וסת המהירות לדרישות 
היישום שלהם. מודולים אופציונליים כוללים קלט/פלט, משוב, 
בטיחות, תקשורת נוספת וספק כוח עזר. בנוסף, העיצוב דמוי 
המגירה מאפשר לגשת לווסת המהירות בנוחות וכךלזרז את 

ההתקנה ואת התחזוקה. הממיר ותא הבקרה של וסת המהירות 
יכולים להישאר בתוך היחידה גם בשעה שהמתמר נשלף החוצה, 
כך שחיווט הבקרה נשאר במקומו. וסת המהירות מתאים ליישום 

עצמאי, וכולל שעון זמן-אמת שמאפשר כתיבת יומן נתונים 
ואבחונים משופרים.

הרחבת טווח ההספק היא רק אחד מכמה שיפורים שהוכנסו 
בווסת מהירות PowerFlex 755. השיפורים הנוספים נועדו להגמשת 

מגוון היישומים האפשרי. התכונות והיתרונות הנוספים כוללים את 
וסתי המהירות הרצפתיים הבאים ומודול אופציונאלי של יציאה 

:IP/כפולה לאתרנט

וסתי מהירות רצפתיים PowerFlex 755 בדירוג IP54 או UL סוג 
12 – ליישומים שמחייבים הגנה נוספת מהסביבה. וסתי המהירות 

 IP54 זמינים עם מארז בדרגת PowerFlex 755 הרצפתיים של
או UL מסוג 12. מארזים אלה מגינים על וסת המהירות מאבק 

ומסילוני מים, ומתאימים לסביבת פנים די קשה.

וסתי מהירות רצפתיים PowerFlex 755 בדירוג IP00, או 
NEMA/UL מסוג פתוח – וסתי המהירות מסוג פתוח מתוכננים 

לאפשרויות הרכבה גמישות, כולל אפשרות להרכבה בכיוון אנכי או 
אופקי. אופציה זו מאפשרת למתכנני מכונות, לאינטגרטורים של 
מערכות וליצרני מארזים, להתאים את וסתי המהירות לצורכיהם 

על ידי הוספת תוכן, ולהשתמש במארז לפי לבחירתם. וסת 
המהירות זמין כסדרת מודולים יחד עם ערכות לבחירת המשתמש.

 PowerFlex לסדרת IP/מודול אופציונאלי של יציאה כפולה אתרנט
750 – המודול האופציונאלי החדש לווסתי מהירות מסדרות 

PowerFlex 753 ו-PowerFlex 755 מאפשר להשתמש באופן 
גמיש וחסכוני בחיבורי אתרנט/IP, ותומך בכל תצורות האתרנט 
המקובלות בתחום: כוכב, קווי או טבעת; וכן בפונקציונליות של 

.(DLR) טבעת ברמת המכשיר
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חברת קונטאל ממשיכה להוביל את תחום מערכות הראייה 
הממוחשבת בישראל. קונטאל מספקת מערכות ראייה 

ממוחשבות של חברת Cognex, ומאפשרת ללקוחותיה לייעל 
את מערכי הייצור באמצעות פתרונות הראייה הממוחשבת. 

במהלך השנה האחרונה ביצעה וליוותה קונטאל עשרות 
פרויקטים הכוללים אלמנטים של ראייה ממוחשבת בתחומי 
תעשייה מגוונים: פארמה, פלסטיק, מזון, מוצרי צריכה, רכב, 

חקלאות, קוסמטיקה, גומי, אלומיניום, אלקטרוניקה ועוד. 

כחלק מתהליך הטמעת המוצרים בתעשייה, קונטאל ביצעה 
ומבצעת עבור לקוחותיה קורסי הכשרה בתחום הראיה 

הממוחשבת. בחודש אוגוסט התקיימה בקונטאל הדרכה 
ייחודית בת שלושה ימים שאותה הוביל מהנדס בכיר של חברת 

קוגנקס מאיטליה. תכני הקורס כללו הסברים על החומרות 
השונות, על חשיבות בחירת העדשות המתאימות ביותר, וכן 
על ההיבט של התאורה שאמורה להדגיש את חלק המוצר 
הנבדק בקו הייצור. במהלך הקורס התחברו המשתתפים 

בעזרת המחשבים האישיים, שעליהם הותקנה תוכנת הפיתוח, 
למצלמות החכמות ותרגלו הלכה למעשה יישומי ראייה 

ממוחשבת. 

במהלך שנת 2012 קיימה קונטאל הדרכות נוספות בתחום, 
שהועברו על ידי מהנדסי החברה לקהל לקוחות מגוון 

מהתעשייה הישראלית.

במהלך שנת 2013 תקיים קונטאל הדרכות אחדות 
למשתמשים החדשים בתחום. הקורס מיועד בעיקר לטכנאים 

שתפקידם לספק מענה בתחום הראייה הממוחשבת בארגונם, 
וכן למהנדסים המעוניינים להרחיב ולהעמיק את הידע שלהם 

בתחום.

קורסי הדרכה בתחום 
הראייה הממוחשבת בקונטאל

מאת: גיל ליסוביץ, מהנדס מכירות

משך שם הקורסמס‘ קורס
הקורס 

(ימים)

מחיר למשתתףתאריכיםתכני הקורס

מבוא לראייה 201
 ממוחשבת

Cognex

מבוא תיאורטי 1
ויישום בסיסי, כולל 

תרגול מעשי, של 
מערכות לראייה 

ממוחשת של 
קוגנקס

27.2.2013
21.05.2013

750 ש“ח

נושאים מתקדמים 202
במערכות לראייה 

ממוחשבת

לימוד ותרגול 1
מעשי של יישומים 

מתקדמים של 
מערכות לראייה 

ממוחשבת של 
קוגנקס

12.03.2013
19.6.2013

850 ש“ח
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”רוקוול“ העולמית פותחת את שירותי המעבדות הידועות שלה 
ומשיקה שירות חדש למגוון סוגים של ציוד תעשייתי מתוצרת מגוןן 

 (Rockwell) “רחב מאוד של יצרנים. במסגרת השירות החדש ”רוקוול
מאפשרת ללקוח התעשייתי בישראל לשלוח ציוד חומרה מקולקל 
לחברת קונטאל, אשר בתורה תעביר את הציוד ישירות למעבדות 

החברה בארצות הברית. 

הציוד האמור יעבור במעבדות בדיקות מקיפות ותהליכי בדיקת איכות 
מהמחמירים ביותר הקיימים, יתוקן ויישלח חזרה ארצה עם אחריות 

לשנה, בדיוק בדומה לאחריות הניתנת לציוד חדש.

במסגרת השירות החדש הושק אתר אינטרנט שבו יוכל הלקוח לעקוב 
אחר הטיפול בציוד החומרה שלו, להבין את מהות הבדיקות שנעשות, 
לקרוא גרפים וניתוחי נתונים המצביעים על הגורם האפשרי לתקלה, 

ולמעשה, להיות שותף לכל אורך התהליך. 

להלן רשימה של סוגי הציוד הכלול בשירות התיקונים:

(PLC) בקר תעשייתי    �

(DC או AC) וסתי מהירות �

(Servo) מנועי סרבו �

(DCS) בקרים מבוזרים    �

(Robots) רובטים �

(Weld Controllers) בקרי מכונות ריתוך �

 הסלוגן שבו בחרה רוקוול להשקת השירות החדש הינו:
 “Made by anyone. Repaired by us” 

 מיוצר על-ידי כל אחד - מתוקן על ידינו 
לא בכדי זהו הסלוגן שנבחר. הנה הרשימה של היצרנים 

אשר ”רוקוול“ מכלילה בשירות החדש:

ABB, AC Technology, Acrison, AEG, Aromat, ASR Servotron, 
Advance Motion, Atlas,  Amicon, Anyspeed, Asea, Baldor, BBC 
Veritron, Boldine Electric, Borg Warneri, Baumuller, Barber 
Colman, Boston Gear, Browning, Burton, Carotron, Cleaver 
Brooks, Contrex, CSR Contraves, Chrontrol Corp, Century, 
Control Tecniques, Culter Hammer, Danfoss, Dart Controls, 
Dayton, Doer, Dengensha ADC, Dynamatic, Electromotive 
Sys, Extech, Emerson, EMS Inc, Eurotherm, Fenner, Foxboro, 
Facts Engineering, Fanuc, Fincor, Fuji Electric, Gaston Country, 
Giddings & Lewis, General Electric, Graham, Hansen, Hitachi, 
Honeywell, IDM Controls, Indramat, Industrial Drives, Inland 
Motor, Jaguar, KB Electronics, Klockler-Moeller, KTK Ltd, 
Kawasaki, Kollmorgen, KEB, Leeson, Leesona, Lenze, Louis 
Allis, Love Joy, Magnetek, Mikki Pulley, Minarik, Mitsubishi, 
Motortronics, Modicon, Morse, Muller, Omron, Parametrics, 
Powertec, Polyspede, Punos Elektri, PLC Direct, Pacific 
Scientific, Randtronics, Robicon, Robotron, Relcon, Satronics, 
Seco, Siemens PLC, Staubli, Schneider, Sew-Eurodrive, Square 
D, Sumitomo, Telemecanique, Texas Instruments, Trallpa, 
Toshiba, U.S. Motors, Vickers, Volkmann, Warner & Swasey, 
Westinghouse, Woods, Yaskawa, York, Zycron. 

לפרטים נוספים על אודות שירות זה, אנא פנו למחלקת השירות של 
קונטאל בטלפון 03-9260340

 מעבדת הפיתוח והשירות של ”רוקוול“ העולמית 
(Rockwell Automation) - פתוחה לכולם!




