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 SCADA מערכת  ותספק  תתכנן  קונטאל 
מתוכנתים  בקרים   500 מעל  הכוללת 

עם  אירופה  במערב  מתקן  עבור  המערכת 
תייצר  קונטאל  טכנולוגית.  דרך  פריצת  ומהווה  מעניינת  ארכיטקטורה 
של  רבות  עשרות  הכוללת  תקשורת  ומערכת  בקרה  לוחות   500 מעל  ותספק 
חדר  כולל  היישום  אופטיים.  סיבים  בטבעות  המחוברים  תעשייתם  מתגים 
Factory Talk View תוכנה  בפתרונות  שימוש  העושים  שרתים  עם  בקרה 

לא  היום  שעד  פעולות  של  מרחוק  ביצוע  לאפשר  דרישה  הנה  במערכת  המיוחד 
במהירות  מרחוק  פקודות  העברת  היתר:  בן  זאת,  שתאפשר  טכנולוגיה  הייתה 
מרחוק,  תוכנה  לשנות  אפשרות  המרוחקים,  הבקרים  לכל  השנייה  חלקי  של 
באמצעות  מיושם  הדבר  ההפעלה,  מערכת  את  לשנות  ואף  תוכנה  לטעון 
הבודד. הבקר  לרמת  עד   Ethernet IP, IP = Industrial Protocol רשתות 
.Rockwell Automation, Allen Bradley מתוצרת  הבקרים 

הטכנולוגית  היכולת  בזכות  זה  יוקרתי  בפרויקט  זכתה  קונטאל 
צוות  להעמיד  היכולת  בזכות  וכן  הלקוח  לדרישות  והמענה  הגבוהה 
קצר. בזמן  ופתוח  ליישום  מוכחת  יכולת  עם  ומפתחים  מהנדסים 

אוטומציה ובקרה בע”מ

זכייה



ישום מעגלי בקרת דלק בטורבינות גז

התרשים הנו ישום של מעגלי בקרה בחוג סגור שקונטאל יישמה והפעילה בהצלחה בפרויקט שדרוג מערכות הבקרה וההשמטות של 

טורבינות גז בהספק של 16mw האחד

המעגל מתאר את המרכיבים של מערכת הבקרה , כוללים הגנות מפני עליה 

מהירה או ירידה מהירה במהירות.

המעגלים יושמו בבקרים מתוכנתים מסדרת הדגל ControlLogix במבנה גיבוי 

חם.

מערכות ההגנה מפני רעידות כולל מדידות המהירות ומיקום הצירים ייושמו 

.XM באמצעות מכשור מתקדם מסוגו מהסדרה

 Bentley נעשה שימוש בחישנים קיימים כולל גששי רעידות שלא הוחלפו מתוצרת

.Nevada
ממשק מפעיל גרפי צבעוני שהותקן על דלתות  ארונות הבקרה מהסדרה 

.PanelView
.Rockwell Automation Allen Bradley כל המוצרים מתוצרת

המערכת כללה שרתים למערכות השליטה והבקרה עם שרידות בגיבוי הן ברמת 

השרתים והן ברמת הפנל שעל הדלת.

ייצוב מעגלי הבקרה וההרצה של הטורבינות נעשו בזמן קצר זאת לאחר ביצוע 

סימולציות ממוחשבות במעבדת קונטאל.

חדשה   תוכנה  מערכת  תתקין  נטפים 
בישראל  במפעליה  הייצור  לניהול 
ובעולם, החברה בחרה בפתרונותיה של 
קונטאל ITS לאחר תהליך בחינה ארוך.  

היקפו של  הפרויקט כ- 4 מיליון  ש”ח.

ספקית  קונטאל,  מקבוצת   ITS קונטאל  חברת 

 MES מערכת  תיישם  הייצור,  לניהול  תוכנה   פתרונות 

ייצור  ריצפת  לניהול   )Manufacturing Execution Systems(
של  בתחום  בעולם  המובילה  החברה  נטפים,  של  במפעליה 

בהדרגה  ייושם  הפרויקט  לחקלאות.  חכמים  מים  פתרונות 

במפעלי החברה בישראל וברחבי העולם.

 ,ITS  במסגרת הפרויקט תוטמע במפעלי נטפים על ידי קונטאל

מערכת ניהול רצפת ייצור באמצעות טכנולוגיה חדישה של חברת 

 .ITS המיוצגת בישראל ע”י קונטאל Rockwell Automation

המערכת,המצוידת בממשקים מקוונים אל מערכת  ה-SAP של 

מקנה  היא  נטפים.  לפעילות  חיוני  תפעולי  כלי  מהווה  המפעל,  

ישירה למידע אודות תפוקות, מלאים,  נגישות  להנהלת המפעל 

הניהוליים  הדרגים  שליטת  את  משפרת  וכך  וכדומה,  השבתות 

כן  כמו  האספקה.  שרשרת  ושל  הייצור  של  השונים  בהיבטים 

ומעקב  האיכות,  אבטחת  לשיפור  יכולות  המערכת  מספקת 

.)Audit Trail( ביקורת

 MES-המובילה בשוק ה ,ITS אומר: “לקונטאל ITS שי גרשון, מנכ”ל

תעשיות,  במגוון  אלו  מערכות  ביישום  מוכח  ניסיון  יש  בישראל, 

והפרמצבטיקה.  התרופות  המזון,  הפלסטיק,   תעשיות  ביניהן 

השונים  בפרויקטים  ביטוי  לידי  או  בשלנו  והמומחיותה  הניסיון  

לפרויקט  נטפים  ידי  על  לבחירתנו   והובילו  ובאירופה,  בישראל 

הנרחב ביותר מסוג זה שבוצע עד היום בישראל”.

צביקה ברקאי, סמנכ”ל הייצור בנטפים, אומר: “הטמעת המערכת 

החדשה לניהול הייצור במפעלי נטפים, תאפשר לחברה לשפר 

את מערך הייצור ולהמשיך בתנופת הצמיחה. המערכת החדשה 

נטפים,  במפעלי  הייצור  של  היעיל   תפעולו  להמשך  חיונית 

הבכירים  הדרגים  מצד  לתמיכה  זכתה  השדרוג  על  וההחלטה 

ביותר של  החברה”.

ITS אודות קונטאל
קונטאל  מקבוצת   ITS קונטאל  חברת 

ספקית  הנה  ובקרה  אוטומציה 

ייצור  ריצפת  לניהול  תוכנה   פתרונות 

 MES - Manufacturing Execution(

של  התוכנה  פתרונות   .)Systems
ושכבת  הייצור  רצפת  שבין  בשכבה  מענה  מעניקים   החברה 

ה-ERP. לחברה ניסיון רב בהתקנת מערכות ניהול ייצור ללקוחות 

והמשקאות,  המזון  תעשיות  כגון  רגולטיבית,  בסביבה  הפועלים 

של  לקוחותיה  בין  ועוד.  הרכב  תעשיות  הפרמצבטיקה,  תעשיית 

החברה נמנים: יוניליוור, אבן קיסר, דקסון, טרה, ועוד. 

בכתיבת  מתמחה  החברה  המפעל,  צרכי  בהגדרת  ייעוץ  לצד 

פי  על  פרויקטים  ותיעוד  בדיקות  מפרטי  טכניים,  מפרטים 

הפדראלי  הממשל  של    21CFRPartll )ותקנות   GAMP דרישת 

האמריקני(.

מערכות  בין  מקוונים  ממשקים  ביישום  מוכח  ניסיון  לחברה 

  SAP, Movex מובילות כגון ERP האוטומציה והבקרה לבין מערכות

ועוד.

אודות נטפים
נטפים הינה החברה הגדולה והמובילה בעולם בתחום פתרונות 

מים חכמים לחקלאות.  עיקר פעילותה של החברה מתמקד כיום 

בפרויקטים גדולים של השקיה, בפרויקטים של חממות ובגידולי 

ביו –אנרגיה. היקף המכירות של החברה עמד על כחצי מיליארד 

דולר בשנת 2007.

נטפים מקיימת פעילות עסקית בלמעלה מ- 110 מדינות ופועלת 

העולם.  ברחבי  יצור  מפעלי  ו-13  בנות  חברות   35 באמצעות 

החברה מעסיקה  כ- 2,600 עובדים.

נטפים נמצאת בבעלות משותפת של שלושה  קיבוצים )חצרים, 

יפתח ומגל( ושל הקרנות מרקסטון  וטנא. מנכ”ל החברה הנו עופר 

בלוך והיו”ר הינו עו”ד ראובן בכר.

קונטאל ITS תטמיע פתרונות תוכנה לניהול הייצור במפעלי נטפים

אוטומציה ובקרה בע”מ
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שש דרכים להורדת הצריכה באנרגיה - צו השעה
הורדת הצריכה באנרגיה הנה צו השעה. מפעלים שלא יתנו את הדעת לסוגיה זו ולא ינקטו צעדים לקיצוץ בהוצאות אלו,  צפויים למצוא עצמם על פי תהום.

רבות נכתב על מחירי האנרגיה, על העלייה במחירי חומרי הגלם, על בעיית שערי המטביע שמקשה על היצוא ונותנת יתרון למתחרים שמעבר לים. כן נכתב 

ולהשתכלל.  כל אלו מחייבים את התעשייה הישראלית להתייעל  חופשי ברחבי העולם.  שינויים המאפשרים מסחר   – והורדת מכסים  הגלובליזציה  רבות על 

המסורתית.   בתעשייה  חדישות  טכנולוגיות  ביישום  חסך  שני  מצד  אבל  גבוהה,  טכנולוגית  יכולת  אחד  מצד  באנומליה:  מאופיין  הישראלי  המשק 

להתמודד.  נדרש  הוא  בפניהם  האתגרים  אל  בהצלחה  ולהתכונן  להתמודד  לו  שיאפשרו  טכנולוגיות   ומערכות  מושגים  הקורא  בפני  נסקור  זה  במאמר 

הטכנולוגיות המתוארות במאמר זה קיימות ומוכרות לחוגים מסוימים בתעשייה. חלקם של המפעלים עושה בהן שימוש, ובחלקם האחר- עדיין קיים חסך רב. 

מיזוג האוויר הנו צרכן ובזבזן האנרגיה הגדול ביותר במשק הישראלי. המשק הישראלי המודרני עדיין לוקה בחסך בכל הקשור למודעות לנושא.

ביקרתי לא מכבר באחד מבתי החולים שבמרכז הארץ, בו הותקנה מערכת בקרת מיזוג אוויר מרכזית. המערכת לא פעלה היטב, וכאיש מקצוע 

הבחנתי מיד כי גם החימום וגם הקירור פעלו יחדיו, בשעה שבחוץ היה מזג אוויר יפה. מערכת בקרה מודרנית יודעת לבקר את מערכות מיזוג 

האוויר ולפתוח באופן אוטומטי תריס המאפשר כניסה של אוויר צח בזמן שמזג האוויר מחוץ למתקן עומד בקריטריונים המוגדרים. בזבוז האנרגיה 

בבית החולים הזה לא ניתן לתיאור. בעוד שהטמפרטורה הרצויה מצויה באוויר הטרי שמעבר לחלון – מערכת הבקרה המיושנת בחרה להפעיל גם 

מערכות הקירור וגם את מערכות החימום יחדיו – על מנת להגיע לערך הרצוי.

 אצל רבים מכוון התרמוסטט האלקטרוני של המזגן שבחדר על 5 מעלות צלזיוס. לשם מה? 

חברות, ארגונים ומפעלים רבים אינם עושים שימוש  בתרמוסטט אלקטרוני, וויסות הטמפרטורה אצלם הינו  ידני על ידי הפעלה או כיבוי של המזגן. 

נתקלנו לא אחת במזגנים הפועלים 24 שעות ביממה בחדרי ישיבות נטושים במשך סופי שבוע ארוכים.

הפתרון הינו זול ופשוט, ולעיתים לא נדרשת כלל השקעה כספית גבוהה ביישום מערכות בקרה מרכזיות ממוחשבות. סקר על ידי מהנדס 

מיזוג אוויר מומחה יכול להוביל לעיתים קרובות למסקנה כי באמצעות שימוש בתרמוסטט אלקטרוני פשוט, ניתן יהיה להוזיל את עלויות צריכת 

האנרגיה בארגון באופן ניכר. באמצעות חיבור התרמוסטטים במבנה אל מחשב מרכזי ניתן לבקר ולשלוט באופן פשוט ונוח באמצעות דפדפן 

האינטרנט,ראה תוכנת מקסינט שפותחה ע”י מיטב-טק בשיתוף קונטאל,  ולבצע הפסקות יזומות של מערכת מיזוג האוויר, גילוי חדר לא מאוכלס 

וניתוק המזגן, בחינת מזג האוויר בחוץ ושינוי ערכים בהתאם, קביעת משטרי עבודה למערכות מיזוג האוויר, לדוגמא: בכל יום מערכת המיזוג תפסיק 

עבודתה בשעה 5 בערב, בימי שישי, שבת, חגים – לא תפעל כלל, וארגונים רבים קיבלו החלטה ניהולית על פיה טמפרטורת המינימום בארגון 

מוגבלת ל- 21 מעלות )או ערך אחר דומה(, ועל ידי כך הגבילו באמצעות אביזרי הבקרה והתרמוסטטים את העובדים והמשתמשים בשירותי המיזוג. 

צעד ניהולי זה עשוי להפחית באופן מיידי וניכר את צריכת האנרגיה בארגון, ללא פגיעה כלשהי בתפקוד הארגון. בדיקה תקופתית של מערכות 

בקרת האקלים הקיימות בארגון עשויה להאיר את הליקויים הקיימים במערכות אלו, ולהציע דרכים לשיפור וחסכון באנרגיה.

לא פעם שמענו את לקוחותינו מתלוננים על חלוקה שאינה שווה בדמי השימוש במערכות מיזוג אוויר משותפות. בעוד דייר מסוים מבקש לחסוך 

במיזוג, דייר אחר נהנה מתשלום ממוצע נמוך אודות לחסכון של הדייר השכן. שימוש במדי אנרגיה במבנים ציבוריים מביא לחסכון מוכח באנרגיה. 

כך למשל, בקניון רחב ידיים נדרשים לעיתים בעלי החנויות לשלם עבור תצרוכת מיזוג האוויר על פי זמן העבודה של החנות בפועל, ולא על פי 

צריכת האנרגיה בפועל. על ידי שימוש במונה אנרגיה יוכל כל בעל חנות לשלם על פי הוצאות האנרגיה בפועל, ולא על פי זמן העבודה. מוני אנרגיה 

מאפשרים זאת בקלות יחסית, ועשויים לסייע להקטין את התופעה בה דלתות גדולות בחנויות פתוחות לרווחה והמזגן עובד במלוא העוצמה על 

מנת להתגבר על בריחת הקור. מודעות וגבייה מבעל החנות בהתאם לצריכה – תסייע בידי המבקשים לחסוך, ותבהיר ל”בזבזנים” שבין בעלי 

החנויות מהו מחירו האמיתי של הקירור שמופעל.

מערכות מוני האנרגיה המודרניות מסוגלות אף להפיק את חשבונות החיוב היחסיים על פי השימוש בפועל באופן ממוחשב ואוטומטי.

מיזוג אוויר1

שימוש בחשמל בשעות 2
שפל לפי תעריף תעו”ז של 

חברת החשמל

מוני  שילוב  כיום,  רבים.  לכישלונות  בעבר  וזכה  וותיק  הנשא 

עשוי  קצר  סקר  אפשרי.  הנו  התעו”ז  בשיטת  החשמל  חברת 

הנכון  הפתרון  הכלכלית.   הכדאיות  מידת   את  ולקבוע  לעזור 

הינו שילוב של בקרים מתוכנתים שיגרמו לאיזון עומסים וקבלת 

המפעל.  של  והחיסכון  הייצור  למדיניות  המתאימות  החלטות 

סקרים שבוצעו בתעשייה מצאו כי ניתן להוריד עומסים בשעות 

שיא וליהנות מתעריף נמוך.

 אופטימיזציה של 
 דודי קיטור, 

מדידת גזים בארובות

באופן  פועלים  היצרני  במפעל  התנורים  ו/או  הקיטור  דודי  האם 

אופטימאלי?  מדידה של ריכוזי הגז בארובה הינה משימה פשוטה 

יותר מבעבר, ואינה יקרה באופן יחסי. המדידה מספקת את היכולת 

לווסת באופן אוטומטי את היחס שבין האוויר לדלק ולמצוא נקודת 

עבודה אופטימאלית. נשיג על ידי כך לא רק חסכון באנרגיה אלא 

גם הפחתת הנזקים למתקני הייצור, וכמובן בונוס בצורת הפחתת 

זיהום האוויר לסביבה.
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ע”י  נצרך  ומידית של צריכת החשמל. העומס החשמלי ברוב מפעלי התעשייה  הינו אחת הדרכים להקטנה משמעותית  ויסות מהירות המנועים 

מנועים, ויסות אוטומטי של מהירות המנוע מקטין באופן ישיר את  צריכת האנרגיה של הארגון.

לדוגמא, במפעלי תעשייה נפוץ מאוד השימוש בבוחשים המערבלים חומרי גלם  במיכלים. כמעט בכל תעשייה בה תהליכי הייצור הינם מנתיים, 

מתחיל השלב הראשון בתהליך הייצור בערבול חומרי הגלם, ממש כמו במיקסר הביתי. הבוחש התעשייתי הגדול לא חייב לעבוד באותה המהירות 

בכל זמן עבודתו. שינוי המהירות והורדתו לערך מינימאלי מחושב על ידי וסת מהירות, מבלי להזיק לתהליכי הייצור. שימוש בווסת מהירות במיקסרים 

התעשייתיים הגדולים יפחית באופן ישיר את צריכת החשמל במפעל היצרני.

 

דוגמא נוספת היא משאבה חשמלית שאינה מווסתת מהירות ונעה במהירות קבועה.  במקרה כזה שינוי הזרימה מבוצע ע”י שסתום בקרה. באופן 

זה נוצר מפל לחץ על הברז והמשאבה מתאמצת יותר. התקנת וסת מהירות ביישום זה תקטין באופן ניכר את צריכת האנרגיה, ואת הצורך בשימוש 

בברז מבוקר שצורך אף הוא אנרגיה.

ביישומים בתעשייה בהם נעשה שימוש במפוחים חשמליים, התקנת מד לחץ וויסות המהירות בהתאם ללחץ תשפר את המערכת ותפחית בצריכת 

האנרגיה.

ישנן  עוד דוגמאות רבות, חלקן פשוטות ליישום וחלקן דורשות הוספת מעגלי בקרה נוספים. במרבית המקרים ניתן לאמוד את הכדאיות וחישוב 

ההחזר מול ההשקעה עוד בשלב התכנון, טרם ביצוע ההשקעה.

וסתי מהירות4

שימוש במערכות בקרה ומחשוב בעלי שרידות וזמינות, מונע ומפחית את התקלות בייצור, ובכך מונע אובדן מנות ייצור ומביא לחיסכון בחומרי גלם 

ואנרגיה.

מערכת בקרה משוכללת יכולה לגלות תקלות ולמנוע אובדן חומרים בייצור. אם בעבר מטרה זו נשמעה יומרנית ובלתי מושגת, הרי היום זו מטרה 

ממוקדת ומוגדרת בדייקנות בתקני בטיחות בעבודה ובתעשייה. ההגדרות באות עם שאלה פשוטה למשתמש: מה הנזק שיגרם עקב תקלה במכונה? 

ועל פי התשובה והמחיר קל להגדיר את רמת מערכת הבקרה אליה הארגון נדרש. 

נדרשת  ולא בזמן שבו  זו מתרחשת,   ובזמן של התקלה כאשר  גילוי אוטומטי  הינה  כיבוי אש. המטרה כמובן  הינה תקלה במשאבת  דוגמא לכך 

המשאבה לעבודה.  מערכת בקרה המתאימה עצמה לדרישה זו יודעת לנטר את התקלה ולהתריע בזמן, ואף להכניס את המערכת למהלך של 

ובכך מניעת  ייצור מתוכננת  זיהוי תקלה, עצירת  יש דוגמאות רבות שהמכנה המשותף שלהן הינו  ובכך למנוע את הנזק.   ייצור מתוכננת,  עצירת 

נזקים.

הנזקים מוגדרים SIL, Safety Integrity Level וישנם תקנים המגדירים את ההגנות הנדרשות במספר קטגוריות, החל מאירוע סביבתי חמור הדורש 

פינוי של אוכלוסיה, דרך נזקי גוף פחות חמורים, נזקים למתקני יצור או נזק לאיכות המוצר.  

נזקים  יותר ליכולתן של מערכות הבקרה לצמצם  ההגדרה הינה של הנהלת המפעל או של חברות הביטוח.  בארה”ב, חברות הביטוח מודעות 

כתוצאה מתקלות, ועוזרות למפעלי תעשייה  במימון מערכות הבקרה על ידי  הורדת הפרמיה השנתית.

שרידות במימד נוסף תקבל גם ע”י שימוש במערכות בקרה בעלות יתירות גבוהה, יתירות זה מוסג שונה מבטיחות, וגם בשרתי אל-כשל  בעלי יתירות 

בחומרה, כלומר מחשב כפול בחומרה שמאפשר המשך תפעול התוכנה גם במקרה של כשל ונפילת אחד השרתים.

הוכח באין ספור יישומים בתעשייה כי שימוש במערכות בקרה בעלות שרידות, זמינות ובטיחות מביא להורדת עלויות האנרגיה והפחתת אובדן חומרי 

הגלם.

שימוש במערכות בקרה בעלות שרידות וזמינות5

במספר  יפה  פעילות  יש  בארצנו  גם  הייצור.  לניהול  תוכנה  פתרונות  יישום  כולו  ובעולם   הישראלית  בתעשייה  נפוץ   2000 ה-  שנות  תחילת  מאז 

התוכנה  יצרניות  באירופה.  התעשייה  ממפעלי  יחסי  באופן  גדול  אלו  פתרונות  ליישם  שבחרו  הישראלית  בתעשייה  המפעלים  ושיעור  תעשיות, 

עשוי  אלו   תוכנה  במערכות  שהשימוש  ברורה  הבנה  מתוך  בו  ומשקיעות  התחום  את  דוחפות  במערכות,  השימוש  יותר  נפוץ   שם  בארה”ב, 

 -MES ולייעל את תהליכי היצור. השם הגנרי לפתרונות אלו הוא  ניכרת את צריכת האנרגיה בתעשייה   לעזור לחברות היצרניות להפחית במידה 

Manufacturing Execution Systems, מודולי תוכנה לשיפור היעילות וניצולות קווי הייצור. המערכות מאפשרות למדוד ולנטר בכל זמן את הפרמטרים 
הטכנולוגיים השונים המלווים את תהליכי הייצור, ובאמצעות כלי ניתוח מתקדמים, לטפל, לייעל ולהמליץ כיצד ניתן לשפר את תפוקות המפעל, 

או לחסוך ולצמצם בעלויות האנרגיה היקרות המהוות נתח גדול מעלויות הייצור הכוללות. מכוני מחקר מובילים בצפון אמריקה בדקו ומצאו כי בין 

המרכיבים העיקריים של עלויות תפעול הייצור במגוון תעשיות ניתן למנות את עלויות חומרי הגלם, עלויות שכר כוח אדם, ועלויות האנרגיה. 

משבר האנרגיה הנוכחי מדגיש את מידת נחיצותן של מערכות אלו לחיסכון באנרגיה ושיפור התמ«ג. 

מפעלים בתעשייה הישראלית שיישמו מערכות MES לניהול הייצור, הצליחו להפחית באופן ישיר כ-5% בממוצע מעלויות התפעול הישירות. בזכות 

מערכות אלו הצליחו לקוחות בתעשייה הישראלית להשיג את הגמישות והיעילות התפעולית של תהליכי הייצור שלהם. 

לדעת מומחים בענף, לאור המיתון הקרב והאמרת מחירי האנרגיה, צפויים יצרנים רבים נוספים להשקיע במחשוב ריצפת הייצור מתוך הבנה כי זו 

מערכת הכרחית בכדי להמשיך ולספק למפעלים יצרניים יתרונות יחסיים במשק התחרותי.

מערכות תוכנה לניהול הייצור ככלי לחיסכון באנרגיה6



שש דרכים להורדת הצריכה באנרגיה - צו השעה
הורדת הצריכה באנרגיה הנה צו השעה. מפעלים שלא יתנו את הדעת לסוגיה זו ולא ינקטו צעדים לקיצוץ בהוצאות אלו,  צפויים למצוא עצמם על פי תהום.

רבות נכתב על מחירי האנרגיה, על העלייה במחירי חומרי הגלם, על בעיית שערי המטביע שמקשה על היצוא ונותנת יתרון למתחרים שמעבר לים. כן נכתב 

ולהשתכלל.  כל אלו מחייבים את התעשייה הישראלית להתייעל  חופשי ברחבי העולם.  שינויים המאפשרים מסחר   – והורדת מכסים  הגלובליזציה  רבות על 

המסורתית.   בתעשייה  חדישות  טכנולוגיות  ביישום  חסך  שני  מצד  אבל  גבוהה,  טכנולוגית  יכולת  אחד  מצד  באנומליה:  מאופיין  הישראלי  המשק 

להתמודד.  נדרש  הוא  בפניהם  האתגרים  אל  בהצלחה  ולהתכונן  להתמודד  לו  שיאפשרו  טכנולוגיות   ומערכות  מושגים  הקורא  בפני  נסקור  זה  במאמר 

הטכנולוגיות המתוארות במאמר זה קיימות ומוכרות לחוגים מסוימים בתעשייה. חלקם של המפעלים עושה בהן שימוש, ובחלקם האחר- עדיין קיים חסך רב. 

מיזוג האוויר הנו צרכן ובזבזן האנרגיה הגדול ביותר במשק הישראלי. המשק הישראלי המודרני עדיין לוקה בחסך בכל הקשור למודעות לנושא.

ביקרתי לא מכבר באחד מבתי החולים שבמרכז הארץ, בו הותקנה מערכת בקרת מיזוג אוויר מרכזית. המערכת לא פעלה היטב, וכאיש מקצוע 

הבחנתי מיד כי גם החימום וגם הקירור פעלו יחדיו, בשעה שבחוץ היה מזג אוויר יפה. מערכת בקרה מודרנית יודעת לבקר את מערכות מיזוג 

האוויר ולפתוח באופן אוטומטי תריס המאפשר כניסה של אוויר צח בזמן שמזג האוויר מחוץ למתקן עומד בקריטריונים המוגדרים. בזבוז האנרגיה 

בבית החולים הזה לא ניתן לתיאור. בעוד שהטמפרטורה הרצויה מצויה באוויר הטרי שמעבר לחלון – מערכת הבקרה המיושנת בחרה להפעיל גם 

מערכות הקירור וגם את מערכות החימום יחדיו – על מנת להגיע לערך הרצוי.

 אצל רבים מכוון התרמוסטט האלקטרוני של המזגן שבחדר על 5 מעלות צלזיוס. לשם מה? 

חברות, ארגונים ומפעלים רבים אינם עושים שימוש  בתרמוסטט אלקטרוני, וויסות הטמפרטורה אצלם הינו  ידני על ידי הפעלה או כיבוי של המזגן. 

נתקלנו לא אחת במזגנים הפועלים 24 שעות ביממה בחדרי ישיבות נטושים במשך סופי שבוע ארוכים.

הפתרון הינו זול ופשוט, ולעיתים לא נדרשת כלל השקעה כספית גבוהה ביישום מערכות בקרה מרכזיות ממוחשבות. סקר על ידי מהנדס 

מיזוג אוויר מומחה יכול להוביל לעיתים קרובות למסקנה כי באמצעות שימוש בתרמוסטט אלקטרוני פשוט, ניתן יהיה להוזיל את עלויות צריכת 

האנרגיה בארגון באופן ניכר. באמצעות חיבור התרמוסטטים במבנה אל מחשב מרכזי ניתן לבקר ולשלוט באופן פשוט ונוח באמצעות דפדפן 

האינטרנט,ראה תוכנת מקסינט שפותחה ע”י מיטב-טק בשיתוף קונטאל,  ולבצע הפסקות יזומות של מערכת מיזוג האוויר, גילוי חדר לא מאוכלס 

וניתוק המזגן, בחינת מזג האוויר בחוץ ושינוי ערכים בהתאם, קביעת משטרי עבודה למערכות מיזוג האוויר, לדוגמא: בכל יום מערכת המיזוג תפסיק 

עבודתה בשעה 5 בערב, בימי שישי, שבת, חגים – לא תפעל כלל, וארגונים רבים קיבלו החלטה ניהולית על פיה טמפרטורת המינימום בארגון 

מוגבלת ל- 21 מעלות )או ערך אחר דומה(, ועל ידי כך הגבילו באמצעות אביזרי הבקרה והתרמוסטטים את העובדים והמשתמשים בשירותי המיזוג. 

צעד ניהולי זה עשוי להפחית באופן מיידי וניכר את צריכת האנרגיה בארגון, ללא פגיעה כלשהי בתפקוד הארגון. בדיקה תקופתית של מערכות 

בקרת האקלים הקיימות בארגון עשויה להאיר את הליקויים הקיימים במערכות אלו, ולהציע דרכים לשיפור וחסכון באנרגיה.

לא פעם שמענו את לקוחותינו מתלוננים על חלוקה שאינה שווה בדמי השימוש במערכות מיזוג אוויר משותפות. בעוד דייר מסוים מבקש לחסוך 

במיזוג, דייר אחר נהנה מתשלום ממוצע נמוך אודות לחסכון של הדייר השכן. שימוש במדי אנרגיה במבנים ציבוריים מביא לחסכון מוכח באנרגיה. 

כך למשל, בקניון רחב ידיים נדרשים לעיתים בעלי החנויות לשלם עבור תצרוכת מיזוג האוויר על פי זמן העבודה של החנות בפועל, ולא על פי 

צריכת האנרגיה בפועל. על ידי שימוש במונה אנרגיה יוכל כל בעל חנות לשלם על פי הוצאות האנרגיה בפועל, ולא על פי זמן העבודה. מוני אנרגיה 

מאפשרים זאת בקלות יחסית, ועשויים לסייע להקטין את התופעה בה דלתות גדולות בחנויות פתוחות לרווחה והמזגן עובד במלוא העוצמה על 

מנת להתגבר על בריחת הקור. מודעות וגבייה מבעל החנות בהתאם לצריכה – תסייע בידי המבקשים לחסוך, ותבהיר ל”בזבזנים” שבין בעלי 

החנויות מהו מחירו האמיתי של הקירור שמופעל.

מערכות מוני האנרגיה המודרניות מסוגלות אף להפיק את חשבונות החיוב היחסיים על פי השימוש בפועל באופן ממוחשב ואוטומטי.

מיזוג אוויר1

שימוש בחשמל בשעות 2
שפל לפי תעריף תעו”ז של 

חברת החשמל

מוני  שילוב  כיום,  רבים.  לכישלונות  בעבר  וזכה  וותיק  הנשא 

עשוי  קצר  סקר  אפשרי.  הנו  התעו”ז  בשיטת  החשמל  חברת 

הנכון  הפתרון  הכלכלית.   הכדאיות  מידת   את  ולקבוע  לעזור 

הינו שילוב של בקרים מתוכנתים שיגרמו לאיזון עומסים וקבלת 

המפעל.  של  והחיסכון  הייצור  למדיניות  המתאימות  החלטות 

סקרים שבוצעו בתעשייה מצאו כי ניתן להוריד עומסים בשעות 

שיא וליהנות מתעריף נמוך.

 אופטימיזציה של 
 דודי קיטור, 

מדידת גזים בארובות

באופן  פועלים  היצרני  במפעל  התנורים  ו/או  הקיטור  דודי  האם 

אופטימאלי?  מדידה של ריכוזי הגז בארובה הינה משימה פשוטה 

יותר מבעבר, ואינה יקרה באופן יחסי. המדידה מספקת את היכולת 

לווסת באופן אוטומטי את היחס שבין האוויר לדלק ולמצוא נקודת 

עבודה אופטימאלית. נשיג על ידי כך לא רק חסכון באנרגיה אלא 

גם הפחתת הנזקים למתקני הייצור, וכמובן בונוס בצורת הפחתת 

זיהום האוויר לסביבה.
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ע”י  נצרך  ומידית של צריכת החשמל. העומס החשמלי ברוב מפעלי התעשייה  הינו אחת הדרכים להקטנה משמעותית  ויסות מהירות המנועים 

מנועים, ויסות אוטומטי של מהירות המנוע מקטין באופן ישיר את  צריכת האנרגיה של הארגון.

לדוגמא, במפעלי תעשייה נפוץ מאוד השימוש בבוחשים המערבלים חומרי גלם  במיכלים. כמעט בכל תעשייה בה תהליכי הייצור הינם מנתיים, 

מתחיל השלב הראשון בתהליך הייצור בערבול חומרי הגלם, ממש כמו במיקסר הביתי. הבוחש התעשייתי הגדול לא חייב לעבוד באותה המהירות 

בכל זמן עבודתו. שינוי המהירות והורדתו לערך מינימאלי מחושב על ידי וסת מהירות, מבלי להזיק לתהליכי הייצור. שימוש בווסת מהירות במיקסרים 

התעשייתיים הגדולים יפחית באופן ישיר את צריכת החשמל במפעל היצרני.

 

דוגמא נוספת היא משאבה חשמלית שאינה מווסתת מהירות ונעה במהירות קבועה.  במקרה כזה שינוי הזרימה מבוצע ע”י שסתום בקרה. באופן 

זה נוצר מפל לחץ על הברז והמשאבה מתאמצת יותר. התקנת וסת מהירות ביישום זה תקטין באופן ניכר את צריכת האנרגיה, ואת הצורך בשימוש 

בברז מבוקר שצורך אף הוא אנרגיה.

ביישומים בתעשייה בהם נעשה שימוש במפוחים חשמליים, התקנת מד לחץ וויסות המהירות בהתאם ללחץ תשפר את המערכת ותפחית בצריכת 

האנרגיה.

ישנן  עוד דוגמאות רבות, חלקן פשוטות ליישום וחלקן דורשות הוספת מעגלי בקרה נוספים. במרבית המקרים ניתן לאמוד את הכדאיות וחישוב 

ההחזר מול ההשקעה עוד בשלב התכנון, טרם ביצוע ההשקעה.

וסתי מהירות4

שימוש במערכות בקרה ומחשוב בעלי שרידות וזמינות, מונע ומפחית את התקלות בייצור, ובכך מונע אובדן מנות ייצור ומביא לחיסכון בחומרי גלם 

ואנרגיה.

מערכת בקרה משוכללת יכולה לגלות תקלות ולמנוע אובדן חומרים בייצור. אם בעבר מטרה זו נשמעה יומרנית ובלתי מושגת, הרי היום זו מטרה 

ממוקדת ומוגדרת בדייקנות בתקני בטיחות בעבודה ובתעשייה. ההגדרות באות עם שאלה פשוטה למשתמש: מה הנזק שיגרם עקב תקלה במכונה? 

ועל פי התשובה והמחיר קל להגדיר את רמת מערכת הבקרה אליה הארגון נדרש. 

נדרשת  ולא בזמן שבו  זו מתרחשת,   ובזמן של התקלה כאשר  גילוי אוטומטי  הינה  כיבוי אש. המטרה כמובן  הינה תקלה במשאבת  דוגמא לכך 

המשאבה לעבודה.  מערכת בקרה המתאימה עצמה לדרישה זו יודעת לנטר את התקלה ולהתריע בזמן, ואף להכניס את המערכת למהלך של 

ובכך מניעת  ייצור מתוכננת  זיהוי תקלה, עצירת  יש דוגמאות רבות שהמכנה המשותף שלהן הינו  ובכך למנוע את הנזק.   ייצור מתוכננת,  עצירת 

נזקים.

הנזקים מוגדרים SIL, Safety Integrity Level וישנם תקנים המגדירים את ההגנות הנדרשות במספר קטגוריות, החל מאירוע סביבתי חמור הדורש 

פינוי של אוכלוסיה, דרך נזקי גוף פחות חמורים, נזקים למתקני יצור או נזק לאיכות המוצר.  

נזקים  יותר ליכולתן של מערכות הבקרה לצמצם  ההגדרה הינה של הנהלת המפעל או של חברות הביטוח.  בארה”ב, חברות הביטוח מודעות 

כתוצאה מתקלות, ועוזרות למפעלי תעשייה  במימון מערכות הבקרה על ידי  הורדת הפרמיה השנתית.

שרידות במימד נוסף תקבל גם ע”י שימוש במערכות בקרה בעלות יתירות גבוהה, יתירות זה מוסג שונה מבטיחות, וגם בשרתי אל-כשל  בעלי יתירות 

בחומרה, כלומר מחשב כפול בחומרה שמאפשר המשך תפעול התוכנה גם במקרה של כשל ונפילת אחד השרתים.

הוכח באין ספור יישומים בתעשייה כי שימוש במערכות בקרה בעלות שרידות, זמינות ובטיחות מביא להורדת עלויות האנרגיה והפחתת אובדן חומרי 

הגלם.

שימוש במערכות בקרה בעלות שרידות וזמינות5

במספר  יפה  פעילות  יש  בארצנו  גם  הייצור.  לניהול  תוכנה  פתרונות  יישום  כולו  ובעולם   הישראלית  בתעשייה  נפוץ   2000 ה-  שנות  תחילת  מאז 

התוכנה  יצרניות  באירופה.  התעשייה  ממפעלי  יחסי  באופן  גדול  אלו  פתרונות  ליישם  שבחרו  הישראלית  בתעשייה  המפעלים  ושיעור  תעשיות, 

עשוי  אלו   תוכנה  במערכות  שהשימוש  ברורה  הבנה  מתוך  בו  ומשקיעות  התחום  את  דוחפות  במערכות,  השימוש  יותר  נפוץ   שם  בארה”ב, 

 -MES ולייעל את תהליכי היצור. השם הגנרי לפתרונות אלו הוא  ניכרת את צריכת האנרגיה בתעשייה   לעזור לחברות היצרניות להפחית במידה 

Manufacturing Execution Systems, מודולי תוכנה לשיפור היעילות וניצולות קווי הייצור. המערכות מאפשרות למדוד ולנטר בכל זמן את הפרמטרים 
הטכנולוגיים השונים המלווים את תהליכי הייצור, ובאמצעות כלי ניתוח מתקדמים, לטפל, לייעל ולהמליץ כיצד ניתן לשפר את תפוקות המפעל, 

או לחסוך ולצמצם בעלויות האנרגיה היקרות המהוות נתח גדול מעלויות הייצור הכוללות. מכוני מחקר מובילים בצפון אמריקה בדקו ומצאו כי בין 

המרכיבים העיקריים של עלויות תפעול הייצור במגוון תעשיות ניתן למנות את עלויות חומרי הגלם, עלויות שכר כוח אדם, ועלויות האנרגיה. 

משבר האנרגיה הנוכחי מדגיש את מידת נחיצותן של מערכות אלו לחיסכון באנרגיה ושיפור התמ«ג. 

מפעלים בתעשייה הישראלית שיישמו מערכות MES לניהול הייצור, הצליחו להפחית באופן ישיר כ-5% בממוצע מעלויות התפעול הישירות. בזכות 

מערכות אלו הצליחו לקוחות בתעשייה הישראלית להשיג את הגמישות והיעילות התפעולית של תהליכי הייצור שלהם. 

לדעת מומחים בענף, לאור המיתון הקרב והאמרת מחירי האנרגיה, צפויים יצרנים רבים נוספים להשקיע במחשוב ריצפת הייצור מתוך הבנה כי זו 

מערכת הכרחית בכדי להמשיך ולספק למפעלים יצרניים יתרונות יחסיים במשק התחרותי.

מערכות תוכנה לניהול הייצור ככלי לחיסכון באנרגיה6



לדעת מומחים בענף בשנת 2008 צפויה הפריצה הגדולה של מערכות הוירטואליזציה. חברות מובילות במשק הישראלי אימצו לא מכבר את פתרונות 

הספקיות המובילות ובחרו במערך שרתים וירטואלים עבור שירותים חיוניים בארגון. כעת הגיע העת לחדד גם מהן  החסרונות של   מערכי הוירטואליזציה 

וכיצד ניתן להתמודד עמן  בהצלחה. 

חברה העוסקת במתן שירותי Helpdesk  ומספקת תמיכה במערכות תוכנה  המושתות  על גרסאות תוכנה שונות ומערכות הפעלה שונות, חייבת לתחזק 

מערך חומרה עצום על מנת לתת מענה מהיר לפניות הלקוחות התובעניים.  VMWARE האיר את האור בקצה המנהרה האפלה והיום בזכות טכנולוגיית 

הוירטואליזציה אנו מסוגלים לספק מענה מהיר, אמין וזול לקהל לקוחות רחב עבור מגוון עשיר ומטריציוני של אפליקציות \ מערכות הפעלה. אז איפה 

העוקץ? היכן נקודת התורפה של עולם המחשוב הוירטואלי? 

אכן, התשובה פשוטה וקלה. למדנו כולנו כי לא שמים את כל הביצים בסל אחד. וכאשר הורחבו מערכות הוירטואליזציה ונכנסו גם לשימוש במערכות 

המחשוב הקריטיות של הארגונים, נדרש מענה ברור יותר לשאלה זו. לאן אנו רצים? האם לשים את כל שרתי ה Production תלויים ביחידת עיבוד אחת  

הינה הבחירה הנכונה בארגון ? האם תקלה בלוח אם תשבית כליל מערך שרתים שלם? האם נתק או קצר באחד מהמעגלים החשמליים בכרטיס התקן 

יחיד עליו מותקנים מספר לא מבוטל של שרתים  עשוי לעצור את הארגון מלתפקד? מה עשויה להיות המשמעות בכרטיס רשת תקול של שרת פיזי 

וירטואלים המספקים שירותים חיוניים ואף קריטים  בארגון? והיכן כל זה מעמיד את אחריותי המקצועית כמנמ”ר מול האתגרים המיחשבויים בפניהם ניצב 

הארגון בראשו אני עומד? 

 חברת VMWARE הכריזה לאחרונה על תאימות מוצריה לשרתי אל – כשל של חברת סטראטוס. לא בכדי נדחתה ההכרזה 

 שטומנת בחובה מהפך תפיסתי במושגי עולם הוירטואליזציה. מנמ”רים רבים שנהרו בקסם העולם הוירטואלי  עלולים לשאול 

עצמם האם לא נשבו בקסמיה של הטכנולוגיה המופלאה טרם הוצג בפניהם גם צידו השני של המטבע. 

 בזכות טכנולוגיה משלימה מבית ספקית שרתי אל כשל – סטראטוס, נשמעה אנחת הרווחה המהדהדת 

 במרכז העסקים של חברת VMWARE בשדרות היל-ויוו, בפאולו אלטו שבקליפורניה. הוכחת 

 היישימיות ומבחני הביצועים שעברו שרתי סטראטוס, הוכיחו למעלה מכל ספק כי שימוש בשרתי 

 אל-כשל, בעלי מנגנון יתירות ברמת החומרה, כן מאפשרים לשים את כל הביצים באותו הסל, 

בזכות שרת האל כשל המיוחד. 

השרת, עליו מותקנים למעשה שתי יחידות מכל רכיב חומרה, מאפשר לנתר כשלים בזמן אמת בכל אחת מיחידות החומרה, ולנטרל את השימוש בה מבלי 

לעצור את פעולת השרת. המכלול התקול מוחלף בזמן ריצה מבלי לעצור את השרת, וכך מאפשר להחזיר את מערך הגיבוי החם לפעולה מבלי לעצור 

.VMWARE מבית ESX ומותאמים למערכת VMWARE את השרת הפיזי.  שרתי סטראטוס תומכים במערכת ההפעלה מבית חברת

פונים  ויותר לקוחות  יותר  יישומים קריטים בלבד,  ,מערך שרתי אל-כשל עבור  נציגת סטראטוס בישראל   ,  I.T.S היום התקינו לקוחות קונטאל  אם עד 

ומבקשים לנצל את יתרונות שרתי האל כשל לטובת יישום מערך שרתים וריטואלים בארגונם.

בעקבות הביקוש קונטאל I.T.S, ספקית פתרונות תוכנה לניהול הייצור מקבוצת קונטאל, הרחיבה פעילותה לתחום תשתיות המחשוב. לפני כשנה החברה 

כשל  אל  שרתי  יצרנית   – האמריקאית  סטראטוס  חברת  את  בישראל  לייצג  החלה 

מהפכניים, המונעים השבתות לא מתוכננות של מערכי מחשוב. מהלך זה נבע מזיהוי 

ושרידות של מערך המיחשוב,  זמינות   הצורך הקיים בשוק במענה תשתיתי המבטיח 

והרצון להעניק ללקוחות החברה פתרון איכותי ואמין. 

שרתי אל-כשל של סטראטוס חיוניים ליישומים בהם נדרשת זמינות ושרידות מירביות 

של מערך המחשוב, כולל הגנה מלאה לנתוני זמן אמת והבטחת פעילות רצופה של 

האפליקציה בכל רגע נתון.

חדשים,  שוק  למגזרי  לפנות   I.T.S לקונטאל  אפשר  החדש  הפעילות  לתחום  כניסה 

הרחבת  לצד  וטלקומוניקציה  וחשמל,  אנרגיה  הביטחוני,  הפיננסי,  המגזרים  ביניהם 

פעילותה בקרב מגזרי תעשייה  אליהם כיוונה החברה לפני כן דוגמת תעשיית המזון 

והמשקאות, הפרמצבטיקה, ותעשיית הרכב.

סטראטוס הוכיחה את עצמה במשך 27 שנות פעילותה בפיתוח שרתי אל-כשל, כמו 

כגון  בניגוד לטכנולוגיות מתחרות ברמת התוכנה  גם באלפי התקנות ברחבי העולם. 

קלאסטר )Cluster(, אשר מבקשות למזער את הנזקים ללקוח באמצעות צמצום זמני 

מתוכננות  הלא  ההשבתות  למניעת  פועלים  שרתי סטראטוס  שרתים,  של  ההשבתה 

זמן המעבר לשרת הגיבוי,  ובכך חוסכים את   ,)Failover Time = 0 seconds( עצמן 

שיכול להימשך דקות ואף שעות. במבחן התוצאה, זמן ההשבתה של השרתים בעת 

שימוש בשרתי אל כשל של סטראטוס עומד בממוצע על 60 שניות בשנה בלבד לעומת 

זמן השבתה של שעה אחת ויותר בממוצע בשנה בעת שימוש בתוכנות קלאסטר.

החומרה  רכיבי  כל  של  מלאים  וסינכרון  כפילות  מבוססת  סטראטוס  טכנולוגיית 

וירטואליזציה לאן?

העיקריים. בעוד שהפתרונות המוכרים מושתתים על סנכרון בתוכנה, פתרונותיה של חברת סטראטוס מושתתים על גיבוי חם ברמת החומרה בין 

הרכיבים השונים. המערכת מורכבת למעשה משני שרתים המסונכרנים בינהם על ידי רכיבי חומרה ייחודים של סטראטוס. יכולת זו מאפשרת להריץ 

מערכת הפעלה יחידה בו זמנית על שני שרתים. במקרה של כשל בשרת אחד, שרת שני ממשיך בפעולה ללא זמן השבתה. הדבר אינו מצריך פתרון 

ברמת התוכנה, או התאמה כלשהי ברמת האפליקציה. בשרתי סטראטוס מובנית “מערכת מומחה” המפקחת על פעילותם התקינה של רכיבי 

החומרה, מאתרת ומבודדת תקלות, ומדווחת אוטומטית אל מרכז התמיכה של סטראטוס בקונטאל I.T.S על תקלות. 

שרתי אל-כשל של סטראטוס מותקנים בחברות מובילות במשק הישראלי, וכן בשמונה מתוך עשרת הבנקים הגדולים בעולם, ב-12 מתוך 15 חברות 

הפרמצבטיקה המובילות, ב-14 מתוך 20 חברות הטלקומוניקציה הגדולות וביותר מ-225 מוסדות ממשלתיים וביטחוניים ברחבי העולם. כך למשל, 

בין הלקוחות שבחרו בשרתי סטראטוס ניתן למנות את הבנקים Bank of America, Citibank, Bank of China, The Saudi British Bank, חברות 

Merrill Lynch, חברות השליחויות הבינלאומית  Visa International, Master Card, Diners Club, American Express, בית ההשקעות  האשראי 

 .AT&T -ו Motorola, Orange, Verizon וחברות התקשורת UPS-ו FedEx

RSLogix5000 קיצורי דרך בתוכנת

    טבלת פרמטרים 

הרבה פעמים בעת בדיקות מול קוד הבקר נדרשת טבלת פרמטרים לבדיקה או בקרה.

תוכנת RSLogix5000 מאפשרת ליצור טבלת פרמטרים זו באופן אוטומטי או ידני.

)Watch ולבחור View או לפתוח את תפריט( Alt+3 לצפיה בטבלה זו יש ללחוץ על מקשים

טבלת פרמטרים תופיע בתחתית המסך.

בחירת Current Routine מציגה את הערכים של כל הפרמטרים מהרוטינה הפתוחה כרגע.

בחירת Quick Watch מציגה טבלה ריקה אליה ניתן לגרור או להקליד משתנים מכל 

רוטינה.

    מעבר מיידי לנקודה הבאה במציאת תקלות

לפני הורדת קוד לבקר מבצעת תוכנת RSLogix5000 בדיקת תקינות.

במידה ונתגלו שגיאות, הן יופיעו ברשימה בתחתית המסך. יש לתקן שגיאות אלו לפני הורדת 

הקוד לבקר.

לחיצה על מקש F4 תפתח את הרוטינה ותקפיץ אותנו לשורה בה קיימת השגיאה.

לחיצה נוספת על מקש F4 תקפיץ אותנו לרוטינה ולשורה בה נמצאת השגיאה הבאה.
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לדעת מומחים בענף בשנת 2008 צפויה הפריצה הגדולה של מערכות הוירטואליזציה. חברות מובילות במשק הישראלי אימצו לא מכבר את פתרונות 

הספקיות המובילות ובחרו במערך שרתים וירטואלים עבור שירותים חיוניים בארגון. כעת הגיע העת לחדד גם מהן  החסרונות של   מערכי הוירטואליזציה 

וכיצד ניתן להתמודד עמן  בהצלחה. 

חברה העוסקת במתן שירותי Helpdesk  ומספקת תמיכה במערכות תוכנה  המושתות  על גרסאות תוכנה שונות ומערכות הפעלה שונות, חייבת לתחזק 

מערך חומרה עצום על מנת לתת מענה מהיר לפניות הלקוחות התובעניים.  VMWARE האיר את האור בקצה המנהרה האפלה והיום בזכות טכנולוגיית 

הוירטואליזציה אנו מסוגלים לספק מענה מהיר, אמין וזול לקהל לקוחות רחב עבור מגוון עשיר ומטריציוני של אפליקציות \ מערכות הפעלה. אז איפה 

העוקץ? היכן נקודת התורפה של עולם המחשוב הוירטואלי? 

אכן, התשובה פשוטה וקלה. למדנו כולנו כי לא שמים את כל הביצים בסל אחד. וכאשר הורחבו מערכות הוירטואליזציה ונכנסו גם לשימוש במערכות 

המחשוב הקריטיות של הארגונים, נדרש מענה ברור יותר לשאלה זו. לאן אנו רצים? האם לשים את כל שרתי ה Production תלויים ביחידת עיבוד אחת  

הינה הבחירה הנכונה בארגון ? האם תקלה בלוח אם תשבית כליל מערך שרתים שלם? האם נתק או קצר באחד מהמעגלים החשמליים בכרטיס התקן 

יחיד עליו מותקנים מספר לא מבוטל של שרתים  עשוי לעצור את הארגון מלתפקד? מה עשויה להיות המשמעות בכרטיס רשת תקול של שרת פיזי 

וירטואלים המספקים שירותים חיוניים ואף קריטים  בארגון? והיכן כל זה מעמיד את אחריותי המקצועית כמנמ”ר מול האתגרים המיחשבויים בפניהם ניצב 

הארגון בראשו אני עומד? 

 חברת VMWARE הכריזה לאחרונה על תאימות מוצריה לשרתי אל – כשל של חברת סטראטוס. לא בכדי נדחתה ההכרזה 

 שטומנת בחובה מהפך תפיסתי במושגי עולם הוירטואליזציה. מנמ”רים רבים שנהרו בקסם העולם הוירטואלי  עלולים לשאול 

עצמם האם לא נשבו בקסמיה של הטכנולוגיה המופלאה טרם הוצג בפניהם גם צידו השני של המטבע. 

 בזכות טכנולוגיה משלימה מבית ספקית שרתי אל כשל – סטראטוס, נשמעה אנחת הרווחה המהדהדת 

 במרכז העסקים של חברת VMWARE בשדרות היל-ויוו, בפאולו אלטו שבקליפורניה. הוכחת 

 היישימיות ומבחני הביצועים שעברו שרתי סטראטוס, הוכיחו למעלה מכל ספק כי שימוש בשרתי 

 אל-כשל, בעלי מנגנון יתירות ברמת החומרה, כן מאפשרים לשים את כל הביצים באותו הסל, 

בזכות שרת האל כשל המיוחד. 

השרת, עליו מותקנים למעשה שתי יחידות מכל רכיב חומרה, מאפשר לנתר כשלים בזמן אמת בכל אחת מיחידות החומרה, ולנטרל את השימוש בה מבלי 

לעצור את פעולת השרת. המכלול התקול מוחלף בזמן ריצה מבלי לעצור את השרת, וכך מאפשר להחזיר את מערך הגיבוי החם לפעולה מבלי לעצור 

.VMWARE מבית ESX ומותאמים למערכת VMWARE את השרת הפיזי.  שרתי סטראטוס תומכים במערכת ההפעלה מבית חברת

פונים  ויותר לקוחות  יותר  יישומים קריטים בלבד,  ,מערך שרתי אל-כשל עבור  נציגת סטראטוס בישראל   ,  I.T.S היום התקינו לקוחות קונטאל  אם עד 

ומבקשים לנצל את יתרונות שרתי האל כשל לטובת יישום מערך שרתים וריטואלים בארגונם.

בעקבות הביקוש קונטאל I.T.S, ספקית פתרונות תוכנה לניהול הייצור מקבוצת קונטאל, הרחיבה פעילותה לתחום תשתיות המחשוב. לפני כשנה החברה 

כשל  אל  שרתי  יצרנית   – האמריקאית  סטראטוס  חברת  את  בישראל  לייצג  החלה 

מהפכניים, המונעים השבתות לא מתוכננות של מערכי מחשוב. מהלך זה נבע מזיהוי 

ושרידות של מערך המיחשוב,  זמינות   הצורך הקיים בשוק במענה תשתיתי המבטיח 

והרצון להעניק ללקוחות החברה פתרון איכותי ואמין. 

שרתי אל-כשל של סטראטוס חיוניים ליישומים בהם נדרשת זמינות ושרידות מירביות 

של מערך המחשוב, כולל הגנה מלאה לנתוני זמן אמת והבטחת פעילות רצופה של 

האפליקציה בכל רגע נתון.

חדשים,  שוק  למגזרי  לפנות   I.T.S לקונטאל  אפשר  החדש  הפעילות  לתחום  כניסה 

הרחבת  לצד  וטלקומוניקציה  וחשמל,  אנרגיה  הביטחוני,  הפיננסי,  המגזרים  ביניהם 

פעילותה בקרב מגזרי תעשייה  אליהם כיוונה החברה לפני כן דוגמת תעשיית המזון 

והמשקאות, הפרמצבטיקה, ותעשיית הרכב.

סטראטוס הוכיחה את עצמה במשך 27 שנות פעילותה בפיתוח שרתי אל-כשל, כמו 

כגון  בניגוד לטכנולוגיות מתחרות ברמת התוכנה  גם באלפי התקנות ברחבי העולם. 

קלאסטר )Cluster(, אשר מבקשות למזער את הנזקים ללקוח באמצעות צמצום זמני 

מתוכננות  הלא  ההשבתות  למניעת  פועלים  שרתי סטראטוס  שרתים,  של  ההשבתה 

זמן המעבר לשרת הגיבוי,  ובכך חוסכים את   ,)Failover Time = 0 seconds( עצמן 

שיכול להימשך דקות ואף שעות. במבחן התוצאה, זמן ההשבתה של השרתים בעת 

שימוש בשרתי אל כשל של סטראטוס עומד בממוצע על 60 שניות בשנה בלבד לעומת 

זמן השבתה של שעה אחת ויותר בממוצע בשנה בעת שימוש בתוכנות קלאסטר.

החומרה  רכיבי  כל  של  מלאים  וסינכרון  כפילות  מבוססת  סטראטוס  טכנולוגיית 

וירטואליזציה לאן?

העיקריים. בעוד שהפתרונות המוכרים מושתתים על סנכרון בתוכנה, פתרונותיה של חברת סטראטוס מושתתים על גיבוי חם ברמת החומרה בין 

הרכיבים השונים. המערכת מורכבת למעשה משני שרתים המסונכרנים בינהם על ידי רכיבי חומרה ייחודים של סטראטוס. יכולת זו מאפשרת להריץ 

מערכת הפעלה יחידה בו זמנית על שני שרתים. במקרה של כשל בשרת אחד, שרת שני ממשיך בפעולה ללא זמן השבתה. הדבר אינו מצריך פתרון 

ברמת התוכנה, או התאמה כלשהי ברמת האפליקציה. בשרתי סטראטוס מובנית “מערכת מומחה” המפקחת על פעילותם התקינה של רכיבי 

החומרה, מאתרת ומבודדת תקלות, ומדווחת אוטומטית אל מרכז התמיכה של סטראטוס בקונטאל I.T.S על תקלות. 

שרתי אל-כשל של סטראטוס מותקנים בחברות מובילות במשק הישראלי, וכן בשמונה מתוך עשרת הבנקים הגדולים בעולם, ב-12 מתוך 15 חברות 

הפרמצבטיקה המובילות, ב-14 מתוך 20 חברות הטלקומוניקציה הגדולות וביותר מ-225 מוסדות ממשלתיים וביטחוניים ברחבי העולם. כך למשל, 

בין הלקוחות שבחרו בשרתי סטראטוס ניתן למנות את הבנקים Bank of America, Citibank, Bank of China, The Saudi British Bank, חברות 

Merrill Lynch, חברות השליחויות הבינלאומית  Visa International, Master Card, Diners Club, American Express, בית ההשקעות  האשראי 

 .AT&T -ו Motorola, Orange, Verizon וחברות התקשורת UPS-ו FedEx

RSLogix5000 קיצורי דרך בתוכנת

    טבלת פרמטרים 

הרבה פעמים בעת בדיקות מול קוד הבקר נדרשת טבלת פרמטרים לבדיקה או בקרה.

תוכנת RSLogix5000 מאפשרת ליצור טבלת פרמטרים זו באופן אוטומטי או ידני.

)Watch ולבחור View או לפתוח את תפריט( Alt+3 לצפיה בטבלה זו יש ללחוץ על מקשים

טבלת פרמטרים תופיע בתחתית המסך.

בחירת Current Routine מציגה את הערכים של כל הפרמטרים מהרוטינה הפתוחה כרגע.

בחירת Quick Watch מציגה טבלה ריקה אליה ניתן לגרור או להקליד משתנים מכל 

רוטינה.

    מעבר מיידי לנקודה הבאה במציאת תקלות

לפני הורדת קוד לבקר מבצעת תוכנת RSLogix5000 בדיקת תקינות.

במידה ונתגלו שגיאות, הן יופיעו ברשימה בתחתית המסך. יש לתקן שגיאות אלו לפני הורדת 

הקוד לבקר.

לחיצה על מקש F4 תפתח את הרוטינה ותקפיץ אותנו לשורה בה קיימת השגיאה.

לחיצה נוספת על מקש F4 תקפיץ אותנו לרוטינה ולשורה בה נמצאת השגיאה הבאה.

 מדור הנותן טיפים למשתמש

1 

2

ם קטנים
דברי

שיוצרים הבדל גדול
 

אוטומציה ובקרה בע”מ
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חברת DURAG הינה מהמובילות בעולם לניטור רציף. DURAG מציעה מגוון גדול של אנלייזרים אונליין המודדים ספיקה, חלקיקים, לחץ וטמפרטורה. 

האנלייזרים של DURAG  מתאפיינים במגוון יכולות ופרמטרים כגון:

•  יכולת איפוס אוטומטי

•  מדידה שאינה מושפעת מגודל חלקיק, צבע או גאומטריה

•  יחידות  אטומות הרמטית שאינן מושפעות מהחומר הנמדד או תנאי המדידה

•  יכולת התאמה של האנלייזרים ושל המכשור התומך לצרכים המשתנים של הלקוח

MCERT -ו , TüV תאימות לתקני  •

לחברת קונטאל ניסיון רב בהתקנת אנלייזרים מתוצרת DURAG ובשיתוף עם חברת DURAG מעניקה קונטאל התקנה מלאה ותמיכה ברשימת לקוחות ארוכה.

מגוון האנלייזרים אונליין מתוצרת

אנלייזר In-Situ המורכב מגשש בצורת מוט בודד 
שמותקן לרוחב הארובה ושבנוי משני תאים נפרדים.

 D-FL100
אנלייזר למדידת ספיקה על-פי עיקרון 

הפרשי לחץ

 אנלייזר In-Situ מורכב 
מ-2 יחידות אולטראסוניות. היחידות ממוקמות אחת 

מול השנייה כאשר אחת מול הזרימה של החלקיקים 
והשנייה עם כיוון הזרימה.

D-FL200
אנלייזר אולטראסוני למדידת ספיקה

מערכת אנלייזר In-Situ  המורכבת משתי יחידות. 
ביחידה הראשונה נמצאים המשדר והמקלט 

וביחידה השנייה נמצא מחזיר אור )רפלקטור(.

D-R290
אנלייזר למדידת ריכוז חלקיקים על-פי 

עיקרון עכירות אופטית

אנלייזר In-Situ המודד את החזרת האור מחלקיקים 
בארובה. על מנת לייצר כמות אור גדולה למדידה 
נעשה שימוש במנורת הלוגן רבת עוצמה שמאירה 

את החלקיקים.

D-R300
אנלייזר למדידת ריכוז חלקיקים ואבק 

על-פי עיקרון החזרה אופטית

אנלייזר InSitu מורכב מגשש בצורת מוט בודד 
שמותקן לרוחב הארובה שפועל בטכנולוגית לייזר.

D-R800
אנלייזר לייזר למדידת ספיקת חלקיקים

אנלייזר InSitu מורכב מגשש בצורת מוט בודד 
שמותקן לרוחב הארובה ושבנוי מתאים נפרדים.

D-RX250
אנלייזר משולב למדידת אבק, ספיקה, 

לחץ וטמפרטורה

הדגימה מוצאת מן הארובה ומיובשת. הדגימה 
מוזרמת על נייר דביק ומוצבת בין מקור קרינה 
רדיואקטיבית של פחמן 14 לבין מקלט קרינה.

F-904-20
אנלייזר EXTRACTIVE העובד עם עיקרון 

הבליעה C-14 ומאפשר לדגום בארובות 
רטובות כאשר אין אפשרות למדוד עם 

מכשיר אופטי

האספקה  תכלול אנלייזרים תוצרת ABB , דגם URAS 26 למדידות של גזי הפליטה בתחומי מדידה נמוכים כנהוג 
בטורבינות גז.

המערכת שנבחרה עובדת  בשיטת EXTRACTIVE  ותכלול מערכת דיגום תוצרת ABB ולוח לציוד שיבנה בבית המלאכה 
של חברת קונטאל.

המערכת בשיטת EXTRACTIVE  מאפשרת למקם את האנלייזר במקום נוח לטכנאי לביצוע שירות וכמו כן תכלול 
מערכת תקשורת מתקדמת ANALYZE IT המאפשרת לתפעל את המכשיר, לבצע דיאגנוסטיקה ושירות מרחוק וזאת 

בתקשורת TCP/IP אשר מתחברת לאנלייזרים הקיימים במפעל.
כמו כן, תכלול האספקה מד ספיקה DP תוצרת חברת  DURAG דגם DFL 100 הכולל צינור מ- INCONEL  שמיועד 

לארובות שבהן יש טמפרטורות גבוהות עד ל 900 מעלות

קונטאל תספק 

מערכת ניטור גזים 

לתחנת הכוח החדשה  

במפעל נשר.

 

תאריכיםמחירתאורימיםשם הקורס#

1

RSLogix 5000
CONTROLOGIX

COMPACTLOGIX
F.LOGIX

3

פיתוח ותחזוקת בקרים מתוכנתים בעזרת 
 תוכנת הבקר מסדרה 5000 מבית 

.Rockwell Software
ControlLogix, CompacLogix :בקרים

1800 ש”ח

23-25/9/08

9-11/12/08

3-5/2/09

19-21/5/09

21-23/7/09

15-17/9/09

22-24/12/09

2
RSLogix 500

SLC 500
MICRO FAMILY

3

פיתוח ותחזוקת בקרים מתוכנתים בעזרת 
 תוכנת הבקר מסדרה 500 מבית 

.Rockwell Software
SLC, MicroLogix בקרים

1800 ש”ח

25-27/11/08

6-8/1/09

31/3-2/4/09

2-4/6/09

18-20/9/09

17-19/11/09

3
 RSLogix 5000

מתקדם
3

קורס המיועד לאנשי בקרה מנוסים שעברו 
קורס בסיסי בתוכנת  RSLOGIX 5000, יושם 

דגש על נושאים מתקדמים בפיתוח תוכנה.
1800 ש”ח

10-12/2/09

16-18/6/09

4
רשתות תקשורת

חדש! 
3

סמינר ייחודי המקנה יידע נדרש בתשתיות 
תקשורת ברצפת היצור. כולל סקירת רשתות 

  Ethernet/IP, ControlNet, DeviceNet,
 Factory-Talk, Profibus, Modbus,Remote

IO . במסגרת הסמינר ייבחנו שיקולים 
לבחירת רשת תקשורת לרצפת היצור.

2200 ש”ח

18-20/11/08

24-26/3/09

14-16/7/09

24-26/11/09

5
 RSView

Supervisory-
Edition

3

פיתוח יישום באמצעות RSView-SE  ספריות 
נתונים, פיתוח מסכי מפעיל, חתימות 

אלקטרוניות, איסוף נתונים, יישום בסביבה 
מרובת שרתים-מרובת לקוחות. דוגמאות 
מהתקנות מובילות בתעשייה הישראלית.

1800 ש”ח

17/3-19/3/09

9-11/6/09

29-31/12/09

6
 RSView

Supervisory-
Edition מתקדם

3
קורס מבוסס על נושאים מתקדמים בפיתוח 

אפליקציות לפאנלים תעשייתיים , מע’ 
RSVIEWSE מקומיות ומבוזרות

1800 ש”ח
5-7/5/09

8-10/12/09

 תוכנית הדרכה שנתית בנושא טכנולוגיות מבית
Rockwell-Automation 

קונטאל סיפקה מערכות רבות ווסתים למפעלי דקסון, תעשיות פרמצבטיות באור-עקיבא.

 הווסתים ישולבו במערכות הבקרה המתוכנתות ובקרת ניהול היצור של המפעל, דקסון פועל 
בסיביבה המבוקרת על ידי רשויות הבריאות כולל FDA ונדרשת לאיכות גבוהה ללא פשרות.

.POWER FLEX 700 ו POWER FLEX 400 דקסון משלבת משנה מהירות מסדרת

זה. בתחום  בעולם  מהמובלים  והנה  תרמופלסטיים  מוצרים  מייצרת  פלרם  יוחנן,  רמת  פלרם 

החברה מבקרת מערכות הינע באמצעות ווסתי מהירות מתוצרת Allen-Bradley ,המפעל שפועל 
מהירות. ווסתי  של  נוספת  סידרה  לאחרונה  הזמין  התוצרת  מאותה  מתוכנתים  בקרים  באמצעות 

וסתי מהירות
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חברת DURAG הינה מהמובילות בעולם לניטור רציף. DURAG מציעה מגוון גדול של אנלייזרים אונליין המודדים ספיקה, חלקיקים, לחץ וטמפרטורה. 

האנלייזרים של DURAG  מתאפיינים במגוון יכולות ופרמטרים כגון:

•  יכולת איפוס אוטומטי

•  מדידה שאינה מושפעת מגודל חלקיק, צבע או גאומטריה

•  יחידות  אטומות הרמטית שאינן מושפעות מהחומר הנמדד או תנאי המדידה

•  יכולת התאמה של האנלייזרים ושל המכשור התומך לצרכים המשתנים של הלקוח

MCERT -ו , TüV תאימות לתקני  •

לחברת קונטאל ניסיון רב בהתקנת אנלייזרים מתוצרת DURAG ובשיתוף עם חברת DURAG מעניקה קונטאל התקנה מלאה ותמיכה ברשימת לקוחות ארוכה.

מגוון האנלייזרים אונליין מתוצרת

אנלייזר In-Situ המורכב מגשש בצורת מוט בודד 
שמותקן לרוחב הארובה ושבנוי משני תאים נפרדים.

 D-FL100
אנלייזר למדידת ספיקה על-פי עיקרון 

הפרשי לחץ

 אנלייזר In-Situ מורכב 
מ-2 יחידות אולטראסוניות. היחידות ממוקמות אחת 

מול השנייה כאשר אחת מול הזרימה של החלקיקים 
והשנייה עם כיוון הזרימה.

D-FL200
אנלייזר אולטראסוני למדידת ספיקה

מערכת אנלייזר In-Situ  המורכבת משתי יחידות. 
ביחידה הראשונה נמצאים המשדר והמקלט 

וביחידה השנייה נמצא מחזיר אור )רפלקטור(.

D-R290
אנלייזר למדידת ריכוז חלקיקים על-פי 

עיקרון עכירות אופטית

אנלייזר In-Situ המודד את החזרת האור מחלקיקים 
בארובה. על מנת לייצר כמות אור גדולה למדידה 
נעשה שימוש במנורת הלוגן רבת עוצמה שמאירה 

את החלקיקים.

D-R300
אנלייזר למדידת ריכוז חלקיקים ואבק 

על-פי עיקרון החזרה אופטית

אנלייזר InSitu מורכב מגשש בצורת מוט בודד 
שמותקן לרוחב הארובה שפועל בטכנולוגית לייזר.

D-R800
אנלייזר לייזר למדידת ספיקת חלקיקים

אנלייזר InSitu מורכב מגשש בצורת מוט בודד 
שמותקן לרוחב הארובה ושבנוי מתאים נפרדים.

D-RX250
אנלייזר משולב למדידת אבק, ספיקה, 

לחץ וטמפרטורה

הדגימה מוצאת מן הארובה ומיובשת. הדגימה 
מוזרמת על נייר דביק ומוצבת בין מקור קרינה 
רדיואקטיבית של פחמן 14 לבין מקלט קרינה.

F-904-20
אנלייזר EXTRACTIVE העובד עם עיקרון 

הבליעה C-14 ומאפשר לדגום בארובות 
רטובות כאשר אין אפשרות למדוד עם 

מכשיר אופטי

האספקה  תכלול אנלייזרים תוצרת ABB , דגם URAS 26 למדידות של גזי הפליטה בתחומי מדידה נמוכים כנהוג 
בטורבינות גז.
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וסתי מהירות
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הגדרתו המדויקת של שסתום בקרה הינה: המרה של אות הבקרה 

הנשלח מן הבקר Controller לכוח הפעלה  לשם שליטה או בקרה 

לאורך זמן בצורה קבועה וללא שינוי.

בתכנון מערכת הבקרה על זורמים,בחירה נכונה של השסתום תהיה 

לעיתים הבעיה הקשה  והמורכבת ביותר.

בחירה לא נכונה של השסתום תגרום לבקרה ולשליטה גרועים על 

הנוזל וכן לבלאי מואץ של חלקי המכלול “הרטובים” דוגמת סגר 

ותושבת המוגדרים כ Trim. )הגבר K גבוה(

שסתום גדול מדי לספיקה יעביר את מלוא הספיקה במהלך קטן יחסית 

ובכך יקטין בהרבה את תחום הויסות של השסתום.התוצאה תהיה 

שחיקה גבוהה של הסגר אל מול התושבת וכן תנודתיות תהליך הויסות.

לעומת זאת שסתום קטן מדי לספיקה יצריך פתיחה מלאה של 

השסתום ,פתיחה שתגרום למפל לחץ נמוך יותר ואפשרות אובדן יכולת 

הבקרה.

 פרמטרים לחישוב שסתומי וויסות ובקרה –
 ValSpeQ Dresser Masoneilan תוכנת

דיאגרמת מלבנים –חוג בקרה סגור –שסתום הבקרה –המשתנה המופעל. 

תהליך התאמת שסתום הבקרה
 חברת  Dresser Masoneilan  אחת מיצרניות שסתומי הבקרה המובילות בעולם 

 .ValSpeQ פיתחה לא מכבר תוכנה מתקדמת לחישוב ובחירת שסתומי הבקרה 

בתוכנה הושקעו משאבים רבים .

הגרסה האחרונה ניתנת להורדה ללא תמורה לפי הקישור:

http://www.masoneilan.com/internet/businessunits/measurement/subunits/masoneilan/pages/valvesizing.cfm

:ISA תוצאות החישוב מודפסות כמפרטים תואמי מפרטי

1.מפרט שסתום הבקרה

2.אופן החישוב בהתאם לנתונים

3.גרף אופיין השסתום

4.שרטוט מידות כולל מפעיל ועזרים. )גרסה מלאה(

בטרם נחשב ונבחר את שסתום הבקרה יש לאפיין את הנתונים כמובא מטה :

א.קביעת נתוני התהליך:

מהו הזורם ) נוזל ,גז, דו פאזי ?(

לחצי הכניסה והיציאה ) הפרש לחצים(

טמפרטורה.

ספיקה מבוקשת –יחידות מדידה

MW, molecular weight  משקל סגולי –צפיפות

קוטר צנרת כניסה ויציאה

צמיגות

לחץ קריטי ,לחץ האדים

בחישוב לגזים יש להקליד בנוסף את הנתונים:

Z, compressibility factor

K, Ratio of specific heats

ב.קביעת נתונים לבחירה סופית של השסתום:

ערך ה Cv  המחושב )מקדם השסתום(.

אופיין מבוקש Equal Percentage , Linear ואחרים

אחוזי מהלך פתיחת השסתום.

dBA  מפלס גובה הרעש

מהירות הזורם ביציאה מהשסתום ) יחידות f/s or m/s בעבור נוזל 

וביחידות Mach למדיום גז

חשיבות רבה יש להקדיש לסעיף זה האחראי באופן ישיר לריסון ערך 

הרעש והקטנת השחיקה.

מיקום ואוריינטציה של השסתום יחסית לצנרת.

   ,Flashing,  מול תופעות Trim אופי הזורם ביציאה מהשסתום ) עמידות ה

חישוב ה  Sigma עבור נתוני  Cavitation ועוד(

הספיקה המתוכננת המכסימלית  תלויה באופיין הבקרה הדרוש אולם חייבת להיות נמוכה מהקבוע של 

השסתום לשם מניעת שניקה והצערה בספיקת  הזורם כפי שפורטו בתחילת המאמר.

קביעת גודלו והתאמתו של שסתום הבקרה לנתוני התהליך ישפר מאוד את טיב הוויסות ,יחסוך בעלותו 

הראשונית וימנע בלאי מואץ של הסגר והתושבת ושאר החלקים “הרטובים”.

ניסיוננו רב השנים בחישוב והתאמת עומד לשרותכם. הניסיון הנצבר  שלנו הוא הרווח האמיתי שלכם.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשמואל לסמן  טל 03-9260306,054-9260306

slasman@contel.co.il דוא”ל

תמונת מסך  ValspeQ לאחר הקלדת הנתונים כמובא מעלה

שרטוט ומידות שסתום הבקרה ועזרים ) גרסה מלאה(

אוטומציה ובקרה בע”מ
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תוכנת FactoryTalk Asset Center מציידת אותך בכלי מרכזי לאיסוף, לניהול ולאבטחה של המכונות, 

האוטומציה, מכשור ובקרה ברחבי המפעל וחשוב עוד יותר, הוא יכול לעשות את כל אלו באופן 

אוטומטי,  כל זה בתוספת פיקוח לא רב מצד ההנהלה ובהשקעת עבודה מצד העובדים.

פתרון התוכנה המוצע FactoryTalk Asset Center כוללת שרת המספק פונקציות בסיסיות ויכולות 

המשותפות לכלל המערכת, יכולות  אשר באמצעותן אתה יכול למנף אפשרויות הקימות בנכסי 

האוטומציה, המכשור והבקרה,  בזכות תכנון מודולרי יכולה המערכת להתפתח ולגדול, בקצב הגידול 

של מטרותיך העסקיות ודרישות היצור  המשתנות.

פונקציות הבסיס הנכללות בשרת מספקות לך ולמתקן היצור שלך, מעקב וניהול באופן מרכזי, לא רק 

אחר שינויי הגדרות שמתרחשות במתקן, אלא גם אחר מי מהצוות המקצועי שביצע את השינויים, 

המערכת גם חוסמת אפשרות שינויים מאדם שלא הוסמך לכך.  השרת יסיע באבחון ובאיתור תקלות  

ובהפחתת הזמן הנדרש לתחזוקת  נכסי היצור. 

פונקציות בסיסיות של השרת כוללות : מסד נתונים מרכזי, בקרת מקורות ושינויים, עריכת ביקורות 

אירועים, אבטחה וניהול הרשאות, הודעות, דיווח בזמן אירוע, דיווח מתוזמן, אחזקה חזויה לציוד 

סובב - כאופציה, ועוד.

אוטומציה ובקרה בע“מ
http://www.contel.co.il

מהפכה בניהול נכסי מפעל 

Asset Center

Budgets

Strategies

Treatments

Performance
Predictions

Construction
Programm

Network
Condition

GIS Integration

Internet/Intranet Data
Collection

ODBC/Legacy

Queries

Data Management

Optimized Analysis

Global Reporting

Infrastructure

חקר ביצועים ותחזית יצור.

ניהול הרשאות ואבטחת הגישה למערכת הבקרה.

עקיבה ורישום פעולות המשתמשים.

ניהול רישום הגדרות נכסים: בקרים מתוכנתים, 

ווסתי מהירות, מכשור שדה ועוד.

גיבוי ושיקום להגדרות וישומי תוכנה.

אחזקה חזויה - אופציה.


