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והמשוכללות  מהגדולות  המחצבה 

באמצעות  תנוהל  בעולם  מסוגה 

מערכת תוכנה משוכללת שתוספק 

על ידי קונטאל

קבוצת קונטאל אוטומציה ובקרה הישראלית זכתה במכרז 

חזק, מכשור  וזרם  גבוה  לאספקת מערכות חשמל מתח 

ובקרה למחצבת מלט חדשה בקפריסין בהיקף של כ-20 

מיליון שקל. המחצבה החדשה צפויה להחל את פעילותה 

בעוד כשנה ולספק חומרי גלם אגריגטים לתעשיית הבניין, 

הכבישים והרכבות באירופה ואגן הים התיכון.

שמעון גרשון, מנכ”ל משותף בקבוצת קונטאל אומר כי “אנו 

שמחים לקחת חלק בפרויקט זה,  מדובר במחצבה גדולה 

ומתקדמת  המתוכננת לייצר מעל  1,300 טון תוצרת לשעה. 

חברת קונטאל זכתה בפרויקט זה בזכות הניסיון הטוב של 

במפעל  ובמיוחד  בקפריסין  דומים  בפרויקטים  החברה 

המלט בלימסול שם בצענו שדרוג מוצלח של כל מערכות 

החשמל והבקרה”.  כמו כן הוסיף שמעון “במחצבה זו נביא 

לידי ביטוי את נסיונה של קונטאל בהקמת מפעלי תעשייה 

החשמל  בתחום  הן  מובילות  בטכנולוגיות  שימוש  תוך 

והבקרה, והן בתחום פתרונות תקשורת ומערכות התוכנה 

לניהול היצור”.

הפרויקט כולל תכנון בסיסי ותכנון חשמלי מפורט לחיבור 

של 10 מאגה-וואט, יצור והתקנה של לוחות מיתוג ושנאים 

ומתנעים  חלוקה  לוחות  של  והתקנה  יצור   גבוה,  למתח 

זרם חזק 3,200 אמפר, אספקה והתקנה של משקלי סרט, 

גלאי מתכות, ומגנטים, אספקה והתקנה של מכשור שדה, 

עבודות שדה של אספקה והתקנה של עשרות קילומטרים 

לוחות  של  והתקנה  יצור  ופיקוד,  כוח  חשמל  כבלי  של 

בקרים מתוכנתים, ועבודות תוכנה ותקשורת לאוטומציה 

ובקרה כולל שרתים מקומיים ומרוחקים.

מערכות  תספק  קונטאל  קבוצת 
של בהיקף  ובקרה  מכשור   חשמל 
בקפריסין  למחצבה  שקל  מיליון  אוטומציה ובקרה בע”מכ-20 
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חברת חשמל נערכת ליישום חוק אוויר נקי:
תחליף את מערכות הניטור והגזים בהיקף של כ-8 מיליון שקל

קבוצת קונטאל אוטומציה ובקרה זכתה במכרז של חברת 
החשמל, במסגרתה תתקין מעל 100 מערכות ניטור גזים 
ומכשור נלווה, שיאפשרו לחברת החשמל בישראל למדוד 
והטמפרטורה  הספיקה  הלחץ,  הגז,  ריכוזי  את  במדויק 
ציוד  בהחלפת  מדובר  בארץ.  השונות  הכוח  בתחנות 
שקיים היום בחברת החשמל והתאמתו לתקנות החדשות 

במסגרת חוק אוויר נקי.

של  והולכה  ייצור  וסמנכ”ל  למנכ”ל  המשנה  בכר,  משה 
חברת החשמל , אומר כי “מערכות ניטור הגזים הם חלק 
חשוב מפעילות רחבת היקף בה אנו נוקטים לקידום הגנת 
חברת  כי  לוודא  מנת  על  במרץ  פועלים  אנו  הסביבה. 
החשמל תעמוד בכול הדרישות שיבואו לידי ביטוי בתקנות 
הנמצאות  כוח  מתחנות  אוויר  מזהמי  לפליטת  חדשות 
בתחילת  לתוקף  שייכנס  נקי  אוויר  ובחוק  חקיקה  בהליך 
2011. הניטור שבעזרתו אנחנו מודדים את הביצועים בזמן 
על  נדרש  להיותו  מעבר  פנימית,  בקרה  כלי  הוא  אמת 
של  מערכת  קיימת  בנוסף,  הסביבה.  להגנת  המשרד  ידי 

תחנות ניטור הפזורות מסביב לתחנות הכוח”.

אומר  קונטאל  בקבוצת  משותף  מנכ”ל  גרשון,  שמעון 
מסוגו  הגדול  הינו  שקל,  מיליון  בכ-8  המוערך  המכרז,  כי 
בזכות  בפרויקט  זכינו  בעולם.  ומהגדולים  בארץ  שנערך 
גזים  ניטור  בתחום  בפרויקטים  שלנו  השנים  רב  הניסיון 

בארובות בארץ ובחו”ל. 

על  החשמל  חברת  את  מברך  “אני  גרשון:  הוסיף  עוד 
האנלייזרים  הסביבה,  איכות  תחום  את  לקדם  נכונותה 
רב  ערך  בעלי  הארץ  ברחבי  הכוח  לתחנות  המיועדים 
משמעות, מדידת מזהמים כגון תחמוצות חנקן, תחמוצות 
בקרה  מאפשרים  ואחרים  הפחמן  חד-תחמוצת  גופרית, 
משמעותי  שיפור  ומבטיחים  רציף  באופן  הפליטות  על 

באיכות הסביבה”.

ITS תומר ישראלי מונה למנהל מכירות בחברת קונטאל

ITS, ספקית פתרונות  )34( מונה למנהל מכירות בחברת קונטאל  תומר ישראלי 
תוכנה לניהול הייצור מקבוצת קונטאל אוטומציה ובקרה.

לדברי שי גרשון, מנכ”ל קונטאל ITS: “כספקית מובילה בפתרונות תוכנה לניהול 
ריצפת ייצור, אנו משקיעים כל מאמץ לפיתוח המשאב האנושי ומתן שירות מקצועי 
לי  ואין  הלקוחות,  בקרב  והערכה  רב  ניסיון  עימו  מביא  תומר  החברה.  ללקוחות 
ספק כי יוכל לתרום וגם ללמוד בסביבה עשירה בטכנולוגיות ומלאה באתגרים. 

אנו מאחלים לו הצלחה רבה בתפקיד החדש”.

תומר ישראלי הנו בעל 5 שנות ניסיון בתחום הטכנולוגי, בתפקידיו האחרונים כיהן כמנהל מכירות בחברה למשק וכלכלה, בינת 
תקשורת מחשבים ו-SRL פתרונות תוכנה. כמו כן, הנו בעל תואר ראשון  בכלכלה וניהול מהאוניברסיטה העברית.
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של  PlantAX  מערכת 
 Rockwell Automation
משלבת בקרה תהליכית ובטיחות 
בדרישות  עמידה  תוך  תהליכית 

SIL3 ודרישות החוק
התהליכית  הבקרה  מערכת  הרחבת 

טכנולוגיית  של  שילוב  כוללת   PlantPAx

תוך   ControlLogix בקרי  עם   ICS Triplex

 SIL 3 עמידה בתקני בטיחות  בדרגה

 PlantPAX -חברת רוקוול הציגה לא מכבר  את מערכת ה

לבקרה תהליכית מבוססת בקרי ControlLogix. ההכרזה 

לבין  התהליכית  הבקרה  מערכת  בין  משלבת  החדשה 

מערכות ICS Triplex עם דגש על בטיחות תהליכית. 

ליצרנים המעוניינים בשילוב יישומי בקרה תהליכית ובטיחות 

תהליכית, מערכת PlantPAx Process Automation מציעה 

 TMR- Triple-יכולות חדשות, כולל שילוב של טכנולוגיית ה

של  משולשת(  מודולים  )יתירות    Modular Redundant

הבטיחות  ומערכות   Trusted SIL 3 הקרויה   ,ICS Triplex

לסייע  עשויות  אלה  יכולות   .AADvance התהליכית 

ומסכנות,  צפויות  לא  מתקריות  להימנע  למשתמשים 

העלולות להוות איום על עובדים, נכסים והסביבה.

היתירות המשולשת קובעת ערך של נקודת בקרה מסוימת 

נקודה  כל  קריאות.  שלוש”  “שניים-מתוך  באמצעות 

במערכת נמדדת למעשה 3 פעמים. אם אחת מהקריאות 

אינה תקינה – המערכת תדע לבחור את הערך הנכון על 

ידי שני הערכים הזהים מתוך שלושת הערכים הנקראים. 

במידה ושלושת הערכים אינם זהים תדע המערכת לבחור 

את הערך הנכון ביותר ולהוציא במקביל התרעה בהתאם.

הבקרה  למערכות  מאפשרת  החדשה  השילוב  יכולת 

אלה  ישירות  לתקשר  התהליכית  והבטיחות  התהליכית 

עם אלה ולשתף נתונים חשובים, כגון מידע אודות סטטוס 

המערכת, התרעות, אירועים ומידע קריטי מסוגים נוספים. 

הזמן  את  ממזער  הפרודוקטיביות,  בשיפור  מסייע  הדבר 

המוקדש לפתרון בעיות ומאפשר התאוששות מהירה יותר 

מהפרעות מבלי לסכן את הבטיחות או האבטחה.

ההשקעות  של  תוצאה  הוא  המקיף   PlantPAX “פתרון 

הנכבדות שהשקיעה Rockwell Automation בטכנולוגיות 

“ההרחבה  קונטאל.  מחברת  גרשון  שי  אומר  תהליכיות”, 

יעילות  בחירה  אפשרויות  למשתמשים  מציעה  החדשה 

הם  שלהם.  הבטיחות  לדרישות  מענה  הנותנות  יותר, 

יכולים לבחור את רמת השילוב הרצויה להם תוך שימוש 

 SIL בטכנולוגיה המציעה במדויק את הרמה הדרושה של

מאפשרת  זו  ייחודית  מדרגיות  תקלות.”  בפני  ועמידות 

 Rockwell של  המוצרים  מגוון  מתוך  לבחור  ללקוחות 

מענה  ומציעים  סביר  במחיר  המתאפיינים   ,Automation

לדרישות היישומים.

מערכת Trusted של ICS Triplex היא פלטפורמה מקורית 

גבוהה  רמה  מספקת  זו  מערכת   .TMR SIL 3 אישור  עם 

עצמה  את  הוכיחה  ואף  לתקלות  ועמידות  זמינות  של 

בשטח במשך שנים כאחד מהפתרונות המובילים בתחום 

המבוססת   ,AADvance מערכת  התהליכית.  הבטיחות 

על תכנון מודולרי, היא פתרון חסכוני ויעיל ליישומי בקרה 

לשמש  ויכולה   I/O של  פחותה  לרמה  הזקוקים  קריטיים 

עמידה  תוך  וטריפלקס  דופלקס  סימפלקס,  לפונקציות 

בדרישות SIL1, 2 או 3.

 ICS Triplex של  הבטיחות  פלטפורמות  בין  השילוב 

הבקרה  ומערכת   (SIS, safety instrumented systems)j

תעשיות  זיקוק,  לבתי  במיוחד  מתאים  התהליכית 

הפרדה  המחייבים  אחרים  ויישומים  הכבדות  הכימיקלים 

אולם  התהליכית,  הבקרה  לבין  התהליכית  הבטיחות  בין 

שואפים במקביל גם לנצל את היתרונות של פלטפורמה 

אחידה.
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SYSTEM SERVERS

CONDITION MONITORING
Integrate equipment

 Condition Monitoring and 
  minimize shutdowns

COMMUNICATIONS INCLUDE:
FOUNDATIONTM Fieldbus
HART
Pro�bus-PA 
DeviceNet
ControlNet
EtherNet/IP

BATCH MANAGEMENT

OPERATOR STATIONS

SEAMLESS OEM INTEGRATION
Easily integrate process skids in 

 your plant control systems

REMOTE I/O

REMOTE I/O
REMOTE I/O

CONTROLLER

CONTROLLER

REDUNDANT 
CONTROLLER

ENGINEERING STATION

PLANT ASSET MANAGEMENTPROCESS HISTORIAN

LINKING
DEVICE

LINKING
DEVICE

LINKING
DEVICE

DRIVE

DRIVE

ETHERNET/IP ETHERNET/IP

HART

MOTOR 
CONTROL
CENTER
Low Voltage MCC

FOUNDATION
FIELDBUS

PROFIBUS PA

HART

HART

Local HMI

MOTOR 
CONTROL
CENTER
Low Voltage MCC

MOTOR 
CONTROL
CENTER
Low Voltage MCC

FOUNDATION
FIELDBUS

ControlNet

EtherNet/IP

Plant EtherNet

Powered by Integrated Architecture TechnologyPlantPAx
Process Automation System

THINKINGPROCESS

התרעות  שיתוף  מאפשרת  המשותפת  הנתונים  תשתית 

תוך  יחידה,   EtherNet/IP רשת  באמצעות  ונתונים 

בכל  והמידע  האירועים  את  להציג  מאפשרת  שהיא 

 ,EtherNet/IP רשתות  משותף.   HMI דרך  הארגון  חלקי 

 CIP (Common Industrial פרוטוקול  על  המבוססות 

CIP אחרות  Protocol), מתקשרות עם רשתות מבוססות 

לרמת ועד  הייצור  מאולם  חלק  נתונים  נתיב   ויוצרות 

רשת  על  המבוסס  יותר  הדוק  שילוב  באמצעות   .IT-ה

משותפת פתוחה, מסייעות רשתות EtherNet/IP בצמצום 

של עד 50 אחוזים בעלויות המקובלות של התקנת רשתות 

של  החלק  השילוב  עלויות,  צמצום  מלבד  בהן.  ותמיכה 

פרוטוקול CIP מסייע בקיצור זמן התכנון ובצמצום המאמץ 

הנדרש לשילוב מערכות בקרה מאובטחות לעומת שיטות 

.OPC מקובלות כמו

תוכנת המערכת של PlantPAx מאפשרת ללקוחות ליהנות 

מהיתרון הנוסף של ניהול התקנים כמו חיישנים, מכשירים, 

להגדרה  ניתנת  שתצורתם  אחרים,  ונכסים  שסתומים 

בפתרונות  המעוניינים  לקוחות  לטובת  דקות.  בתוך 

 I/O Rockwell Automation מערך  יותר, השיקה  נפוצים 

ADD-ON-וכן מערך פקודות מובנות SIL2 חדש עם תקן

INSTRUCTIONS (AOIs)i לבקרים מתוכנתים  מסדרת 

ControlLogix. הפקודות המובנות ניתנות להגדרה וקלות 

היישום  לוגיקת  של  ההיקף  את  מקטינות  והן  לשימוש 

מפני  הגנה  הן  הכוללות   SIL2 ברמה  יישומים  במערכות 

כשל והן סבילות לתקלות.

ICS Triplex לבין מערכת  “רמת השילוב בין פלטפורמות 

האישית  ההתאמה  היקף  את  מצמצמת   PlantPAx

מבחינת  תפעולי  ערך  ומציעה  לבצע  נדרש  שהמשתמש 

נמרוד  אומר  השונות,”  במערכות  והשקיפות  הבקרה 

זו  “גישה  קונטאל.  חברת  של  הטכנולוגיות  מנהל  הורביץ, 

ה’הפרדה’  שימור  תוך  המערכות  של  ‘שילוב’  מאפשרת 

הבטיחות  בתחום  ללקוחות  חשובים  מרכיבים  שניהם   –

והבקרה התהליכית. במקביל, מצטמצמת גם האפשרות 

לכשל רב מערכתי בשל גורם משותף.”
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מסכים גרפיים וקוד להפעלת מיכשור

 Process Add-On Instructions and

Graphics

ממשיכה   Rockwell Automation חברת 

של  האוביקטים  ספריות  את  להרחיב 

העלתה  החברה   .PlantPax ה-  פתרון 

קוד  של  נוספות  דוגמאות  שלה  לאתר 

להפעלת  המיועדים   HMI ומסכי  לבקר 

אביזרי בקרה.

להורדה  ניתנות  אלו  דוגמאות 

בכתובת רוקוול  מאתר  חינם   ולשימוש 

 www.ab.com 

 PlantPax - Process Adds-On
התהליכית לתעשייה  מובנות  אוביקטים  ספריות 

אביזרי בקרה הם ברזים, משאבות, מיכשור מדידה אנלוגי ועוד.

בדוגמאות אלו המסכים המחוברים לקוד הבקר מאפשרים הפעלה ידנית או אוטומטית, סימולציה, התראות, תקלות וטיפול 

בבעיות של אביזרי הבקרה.

כרגע ישנן באתר 22 דוגמאות הכוללות בין השאר ברזים, משאבות, כניסה אנלוגית, מינון, אינטרלוקים ועוד.

ההתקנה  אופן  את  המתאר  מפורט  הסבר  מסמך  מצורף  דוגמה  לכל 

והשימוש במסכים ובקוד המצורף.

 

ניתן  אך  והמנתית  התהליכית  התעשייה  עבור  במיוחד  נבנו  אלו  דוגמאות 

להשתמש בהם בכל מקום.

קוד הבקר ומסכי הגרפיקה שלו פתוחים וניתנים לשינוי. הקוד כולו מתועד 

ומוסבר ברמה הגבוה ביותר.

 

הדוגמאות פועלות על בקרי Logix ועל תוכנת FTView )תוכנת ה HMI של 

רוקוול(.

בקרי  על  כאמור  המבוססת   PlantPAX ממערכת   חלק  הן  אלו  דוגמאות 

.ControlLogix הדגל מסדרת

מערכת לשליטה ובקרה לתעשייה התהליכית. 

PlantPAX מאפשרת שליטה על תהליכים קטנים וגדולים כאחד.

Mode Indicator

Requested Mode Indicator

Current Process Variable Graph

I/O Status Indicator

Operator Mode Unlock and
Lock Command Buttons

High and High-High Limits

Current Process Variable

Low and Low-Low Limits

Buttons to select Input
PV or substitute PV

דוגמה לשליטה בכניסה דיגיטאלית
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ספר הדרכה – פקודות מובנות לבקרה אנלוגית



בקונטאל : 7 שנים.

תפקיד בחברה: תומך טכני בחומרה ומגוון 

מוצרי ALLEN BRADLEY  ובנוסף, אחראי על 

מעבדת התיקונים.

השכלה: הנדסאי אלקטרוניקה 

מקום מגורים: תושב פ”ת, “5 דקות 

מהמשרד”.

משפחה:  נשוי לאירית ואב לשקד בת ה-4.5  

ונעה בת ה- 7.

שלא בשעות העבודה: טיולים, סרטים 

)בעיקר מדע-בדיוני ומתח(. חובב גאדג’טים.

אתגר מקצועי: “מתוקף תפקידי אני אחראי 

על תיקונם והשבתם לכשרות של ליין מוצרים 

הנמצאים בקדמת הטכנולוגיה. האתגרים 

המקוצעיים הם רבים ומגוונים בעיקר בתחום 

האלקטרוניקה ומעגלים אלקטרונים ייחודיים 

המשולבים בכרטיסי החומרה של רוקוול. 

בנוסף היעדים והסביבה העסקית בה אני 

נדרש לפעול מאתגרים ומעניינים. אנחנו 

נדרשים לספק פתרונות מהירים ויעילים 

לתהליכי יצור רבים ולהשיב משאבי יצור 

לעבודה תקינה במהירות האפשרית”.

אוהב במיוחד בעבודה בקונטאל: “אני 

תמיד נהנה להכיר מפעלים חדשים ולהיחשף 

לחידושים במכונות וקווי היצור בתעשיה”.

ארנון יהודה  . . זרקור על.

Mode Indicator

Totalizer Progress Bar

Scale Weight

I/O Status Indicator

Operator Mode Unlock and
Lock Command Buttons

Tare Scale Button

Start and Stop Flow
Buttons
Check Tolerance Button

Bump Flow Button

Tolerance Indicator

Flow

דוגמה לשליטה על מערכות מינון על ידי משקל

התוכנה כוללת תצוגה גרפית ברזולוציה גבוה, ניהול מתכונים, תזמון 

בתהליך,  מלאי  ניהול  בתהליך,  ושליטה  ניהול  דוחות,  משאבים, 

דיווחים רגולטוריים וולידציה של התהליכים ומאפשרת ביצוע מודלים 

וסימולציות לפני הפעלה.

קונטאל   חברת  של  הטכנולוגיות  מנהל  הורביץ,  נמרוד  לדברי 

למאגר  מצטפרות  שיחררה  רוקוול  שחברת  החדשות  “הספריות 

קונטאל.  בחברת  בפרויקטים  שימוש  נעשה  בהם  מובנים  אוביקטים 

ניתן לקצר  שונים  חוזר באוביקים אלו בפרויקטים  באמצעות שימוש 

באופן משמעותי את זמן יישום מערכת הבקרה הכוללת הן את קוד 

המפחית  דבר   .HMI ה-  בתוכנת  האוביקטים  את  והן  הבקר,  תוכנת 

באופן משמעותי הן את זמן יישום הפרויקט והן את ההרצות במפעל”.
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אנליזת תהליכים רטובים עבור 

תעשיית המוליכים למחצה
 ABB מתוצרת  ייחודי  אנליטי  מכשור  מציעה  קונטאל  חברת 

לשיפור יעילות והקטנת פחת בתעשיית המוליכים למחצה

באמצעות אנליזה בזמן אמת של תהליכים כימיים רטובים מאפשר 
הפתרון התיעלות תפעולית באמצעות הגדלת התפוקות והקטנת 

הסיכון לכישלון

בתעשייה  הנפוצים  הכימיקלים  חלקית  רשימה 
שאותם סדרת WPA מסוגלת למדוד

8

בכימיקלים שימוש  או   )Cleaning( ניקוי   ,)stripping( הסרה  רטובים  בתהליכים   שימוש 

 אגרסיביים כגון חומצה או בסיס חזקים )Etching( הינן פרוצדורות נפוצות בתעשיית המוליכים למחצה. תהליכים אלו מאפשרים לבצע 

 שינויים כימיים ומבניים באלמנטים מיקרו-אלקטרוניים וכמו כן לטפל בכמות גדולה של אלמנטים. במקביל המכשור מאפשר השגת 

 תפוקות גבוהות תוך כדי  שמירה על איכות וסטנדרטים תחרותיים ושמירה על עלויות יצור נמוכות מצריכה שליטה ובקרה מדויקות מאוד 

בתהליכי הייצור הרטובים. סדרת WPA - Wet Process Analyzer מתוצרת ABB עוצבה ותוכננה עבור מדידות אונליין של הכימיקלים 

המעורבים בתהליכים הללו.

מדויקים  ריכוזים  המכילות  לתמיסות  מיקרו-אלקטרוניים  אלמנטים  נחשפים  רטובים  בתהליכים 

מאוד של כימיקלים וריאגנטים אגרסיביים שאחזקתם והשימוש בהם מורכב ויקר. הארכת השימוש 

בכימיקלים בתהליכים הללו:

מפחיתה את הצריכה של הכימיקלים 

מפחיתה את כמות הפסולת הנוצרת בתהליך שדורשת טיפול מיוחד

מפחיתה את כמות בדיקות המעבדה הנדרשות על מנת להבטיח את איכות התהליך

מפחיתה את הסיכוי לזיהום בתהליך הייצור

הוכח כי השיפור בשלבי SC1, SC2 מגיע עד 25- 30%. משך הזמן להשגת ROI עומד בממוצע עבור 

יקרים  אורגניים  בממסים  שימוש  נעשה  שבהם  בתהליכים  אחת.  משנה  פחות  על  התהליכים  רוב 

ומורכבים במיוחד לטיפול, משך הזמן להשגת ROI עומד עומד לעיתים על פחות מ-6 חודשים.

סדרת WPA מציעה מגוון יתרונות ייחודיים ביניהם היכולת לבצע אנליזה למגוון של יותר מ-30 תמיסות 

שונות ונפוצות שנעשה בהן שימוש בתהליכים רטובים. ביכולת צוות הפיתוח האנליטי של ABB לבחון 

ולאפשר מתן פתרונות גם לחומרים ייחודיים וזאת בתאום מראש. כמו כן ABB מספקת  ציוד קליברציה 

מיוחד על פי דרישת הלקוח. 

את סדרת WPA מלווה תוכנת הפעלה FTSW1000 המאפשרת אינטגרציה מלאה של המכשור אל תוך תהליך הייצור. מלבד תצוגה 

ברורה ומהירה של הנתונים כגון ריכוזי התמיסות בתהליך התוכנה מאפשרת התראה אוטומטית עבור חריגה מטווח הריכוזים המותר 

בתהליך. ההתרעות יכולות להיות פשוטות עבור מפעילים אנושיים שעל הקו ואף יכולות להתחבר לציוד נוסף כגון ברזים או אביזרים 

נוספים המווסתים את ריכוזי הכימיקלים בתהליך.

סדרת WPA פועלת בעיקרון FT-NIR. ספקטרופוטומטר מתחבר באמצעות כבלים אופטיים 

)מוגן פטנט( הנקרא קליפר. הקליפר מחובר כחלק אינטגראלי אל הצנרת  אל תא חישה 

ועל  התמיסה  ודרך  בקליפר  עובר   IR באורך-גל  אור  הכימיקלים.  תמיסת  עוברת  שדרכה 

פי כמות בליעת האור נמדד ריכוז הכימיקלים. תהליך המדידה נעשה ללא פגיעה בתהליך 

המקורי וללא חשש לזיהומים. ניתן לחבר במקביל עד 8 קליפרים לאנלייזר יחיד.

הקליפר מתאים כמעט לכל גודל של צנרת טפלון בגלל מימדיו הקטנים. מימדיו הקטנים גם 

מאפשרים לו להיות מונח בתוך קבינטים, מיכלים או כל ציוד רטוב אחר שבתהליך. הקליפר 

עצמו עמיד מאוד לקורוזיה ולכימיקלים אגרסיביים אחרים.

סדרת WPA כולה מתוכננת לעמוד בתנאי הייצור הקשים ביותר כשהאנלייזר עצמו בעל מידות פיזיות צנועות )43x41x18 cm( ויכול להיות 

ממוקם עד 100 מטרים מהקליפרים. האנלייזר יכול להיות ממוקם מחוץ לחדר הנקי כיחידה עצמאית ויכול להיות חלק אינטגרלי מציוד 

הייצור עצמו.

•

•

•

•



  - מיוחדת  חינמית  וגירסה   RSLogix 500 הבקר  בתוכנת   חידושים 

.RSLogix Micro

החדשה  החינמית  המיני  וגירסאת   RSLogix 500 הותיקה   הבקר  תוכנת 

RSLogix Micro שפותחה לאחרונה, הם שני מוצרים המאפשרים לתכנת 

וסדרת   SLC מסדרת   Allen-Bradley של  המתוכנתים  הבקרים  את 

MicroLogix. התוכנות מאפשרות לשנות ולנטר את הלוגיקה בבקרים תוך 

 RSLogix שימוש בממשק מפעיל קל, פשוט ואינטואיטיבי. התוכנה החדשה

Micro ניתנת להורדה ללא תשלום מאתר החברה ומתוכננת במיוחד עבור 

הפיתוח  תהליכי  על  להקל  במטרה   MicroLogix המתוכנתים  הבקרים 

זמן  לחסוך  לך  ולסייע  עלות,  מבחינת  כדאי  באופן  הבקר  תוכנת  ויישום 

ולהגדיל את היעילות. 

להורדת התוכנה ללא תשלום ניתן לפנות אל כתובת:

http://tinyurl.com/lx844m

תכונות

יעילות מוגברת

צור תוכניות לבקרים מבלי לחשוש מפני שגיאות תחביר

עבור אל השגיאות ותקן אותן במועד המתאים לך

שתף קוד משותף באמצעות תמיכה של ספריה

העתק או העבר במהירות הוראות בתוך פרוייקט או בין פרוייקטים

חיסכון מוגדל בזמן

 קצר את הזמן הנדרש ליצירה של תוכניות ולשינוים, דרך עריכה קלה 

 .Drag-and-Drop של דיאגרמת סולם בשיטת            

התוכנה כוללת דוגמאות ליישומים של מגוון יישומי בקרה נפוצים.

יכולות מוגברות לאבחון ולאיתור תקלות

לביצוע מהיר של בדיקות  כדי פעולה של הבקר  תוך   בצע עריכה 

            ואיתור תקלות

מהתוכנית  ששונו  או  שהועברו  שנמחקו,  שנוספו,  הבדלים   זהה 

            המקורית

אתר במהירות אזורים בעייתיים והחלף בקלות כתובות וטקסט

בחן בו–זמנית בחלון אחד את סטטוס הנתונים שיש ביניהם תלות

ערך מוגדל להשקעה

 MS–DOS–ייבא או ייצא בקלות פרוייקטים מכל מוצר תכנות ישן ב 

Rockwell בתוכנה של           

 התאם באופן אישי את RSLogix ושלב עם Office של Microsoft ועם 

            יישומים אחרים

































MicroLogixבקרים מתוכנתים
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SVI 2 AP Smart Valve Interface
ככל מערכת בקרה מודרנית סחפה מהפכת התחכום אף את 

שסתומי הבקרה בהפעלה פנאומטית והוסיפה להם אפשרויות 

של יותר מאשר יחידות קצה רגילות. 

סיבת התחכום נעוצה בהתקנתו של הפוזישיונר החכם. המגמה 

המסתמנת כיום בתעשיות השונות בעולם היא, בין השאר, איחוד 

בעלויות  לחסכון  שאיפה  מתוך  השונות,  האחזקה  מחלקות  בין 

התפעול.

מחלקות  בין  ברורה  חלוקה  הייתה  רחוק  הלא  בעבר  אם 

פעולות  ביצוע  באופן  וכן  ובקרה,  מכשור  חשמל,  המחשוב, 

שסתומי  דוגמת  אביזרים  של  פנאומטית  המכנית/  האחזקה 

בקרה - הרי שכיום המגמה היא איחוד כל המחלקות האמורות 

ויעיל,  מקומי  מיומן,  צוות  הכולל  אחזקה,  ניהול  מערך  תחת 

שיאתר את התקלות, יאבחן וייתן מענה טכני נאות: התקנה של 

טיב  לשיפור  חדשניים  יתרונות  בתוכו  הכולל  החכם  הממקם 

הבקרה, כולל אפשרות תקשורת דו כיוונית עם שסתום הבקרה 

הבקרה  שסתום  שילוב  תאפשר  ובקרה,  דיאגנוסטיקה  לצורך 

במגמה זו. יתרונות המוצר ושלובו יתוארו במאמר זה.

להכרת הפוזישיונר ותפקודו בחוג הבקרה נזכיר 

בקצרה את שסתום הבקרה ועזריו. 

 

בקרה בחוג סגור

המבוקר  המשתנה  מדידת  של  השפעה  יש  זו  בקרה  במערכת 

במערכות  תיקון  אפשרות  יש  כלומר  המערכת  פעולת  על 

 Feed back חוזר  אלה. הבקרה במערכת חוג סגור היא בהיזון 

המשתנה  על  השפעה  ידי  על  הסטייה  את  לתקן  המאפשרת 

לדוגמא:  לצמצמה.  או  הסטייה  את  לבטל  במטרה  המבוקר 

המבוקר.  התהליך  של  משוב  היא  טמפרטורה  וויסות  פעולת 

בכל פעם שחום התהליך עולה על החום הרצוי הבקר יעבד את 

הסטייה וימיר אותה לפקודה בקרה לתיקון המצב.

דיאגרמת מלבנים -בקרה בחוג סגור

שסתום הבקרה ועזריו

עיקר תפקידו של שסתום הבקרה כידוע הוא להמיר את סיגנל 

דוגמת: תהליך  על  שליטה  לצורך  מהבקר,  הנשלח  הבקרה 

ספיקה,לחץ,טמפרטורה או מפלס .אות הבקרה האנלוגי מומר 

סגר  של  לתזוזתו  שיגרום  כוח  המפיק  פנאומטי  לסיגנל  אפוא 

השסתום .יחסית לתושבת Seat/Plug. תזוזה יחסית זו תשנה את 

בכך  ותשפיע  הלחצים  הפרש 

על אופי הבקרה

השסתום  של  נכונה  לא  בחירה 

תגרום לבקרה גרועה על הזורם 

החלקים  של  מואץ  לבלאי  וכן 

ה”רטובים” של השסתום. 

המפעיל  על  הפועלים  הכוחות 

הפנאומטי הם:

הלחץ  -מפל  לחצים  הפרש   * 

    המופל על שסתום הבקרה.

* חיכוך אטם ה-Packing על ציר השסתום

* כוח קפיצי המפעיל הפנאומטי

אפיון תגובה איטי

נוזל,  מפלס  בקרת  כדוגמת  איטית,  תגובה  המציגות  מערכות 

תהליכי ערבוב, בקרת טמפרטורה, וכן מעגלי בקרת ריאקטור.  

פניאומאטי  מסוג  ממקמים  להתקין  מומלץ  אלו  במקרים 

אלקטרו-פניאומאטי  ממקם  או  דרוש(  אם   I/P מתמר  )כולל 

הבקרה.  אותות  והתאמת  היפוך  מעגלי  את  בתוכו  הכולל 

 Split( מפוצל  בקרה  אות  הדורשות  בקרה  במערכות  כמו-כן, 

 Range( או בשסתומי בקרה הדרושים שינויים באופייני זרימה -  

התקנת הממקם הכרחית

Positioner ממקם השסתום

בתהליכים המחייבים הקטנה של זמני הפיגור וההשהיה )תגובה 

הציר,  באטם  הקיים  החיכוך  על  והתגברות  מהירה(  דינמית 

נוזל,  מפלס  בקרת  כדוגמת  איטית,  תגובה  המציגות  מערכות 

תהליכי ערבוב, בקרת טמפרטורה, וכן מעגלי בקרת ריאקטור, 

ישולב מעגל הבקרה עם ממקם השסתום,שאותו ניתן להגדיר גם 

כחוליה המכנית המקשרת בין תנועתו היחסית של Plug שסתום 

השסתום  ציר  בין  הקישור  הבקרה.נקודת  מעגל  לבין  הבקרה 

את  המאפשרת  היחסית  התזוזה  כמשדר  מוגדרת  והממקם 

העברת משוב מיקומו של ה Plug לצורך תיקון מהלך השסתום 

אוויר  אספקת  מקור  דורש  האמור  הממקם  לתהליך.  יחסית 

חיצוני אשר יסייע למפעיל הפנאומטי להתאים את הכוח הדרוש 

לשליטה על התהליך. 
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Smart positioner –Smart Valve Interface

 Electropnumatic ובראשונה  בראש  הוא  החכם  הפוזישיונר 

והכולל  הבקרה  סיגנל  של  ישירה  המרה  המאפשר   Positioner

בתוכו את כל המרכיבים הבאים:

ממיר אות הבקרה

פוזישיונר פנאומטי ורכיביו

פוזישיונר אלקטרו-פנאומטי ורכיביו

Microprocessor מעבד

כרטיס   Microprocessor מעבד   - מבוסס  האלקטרוני  המעגל 

איסוף הנתונים האלקטרוני כולל בקר וזיכרונות שבתוכם צרובים 

טבלאות ונוסחאות הקשורות באופייני 

של  ושימור  בצבירה  הקשורים  נוספים  ופרמרטרים  הבקרה 

מהלך השסתום ואופן תפקודו יחסית לסיגנל הבקרה.

עם  אותם  ,משווה  אליו  המועברים  האותות  את  קורא  המעבד 

הטבלאות הקיימות ומתקן בהתאם את אות היציאה לממקם. 

הפנאומטיות  המערכות  בכל  החכם  הממקם  מצויד  כן  כמו 

הדרושות לבקרת מהלך השסתום ולהקטנת זמני הפיגור. 

אפשרויות התקשורת הדיגיטלית

“התכתבות ודיבור” דו העורקית עם הפוזישיונר ניתנת לביצוע 

ב 4 אופנים:

צג  משולבי  לחיצה  כפתורי  באמצעות  מקומית   הפעלה 

      דגיטלי המאפשרים את ביצוע פעולות דוגמת .

השסתום  סגר  של  מצבו  תצוגת  וכן  ,שליטה,  עצמי   למוד 

      יחסית לסיגנל הבקרה.

התחברות  המאפשר   RS-232  ממשק 

תקשורת  תוכנת  ידי  ועל  נישא  מחשב  עם  מקומית    

נים, הנתו צבירת  תוך   Valvue2 ודיאגנוסטיקה    

    והיסטוריית פעולתו של שסתום הבקרה.

 Highway Adressable התקשורת   פרוטוקול 

התקנת  בתוספת   Remote Transducer -HART   

תקשורת  בפרוטוקול  שימוש  מתאים,תוך  מודם    

       מתאים.

 

•

•

•

•

.1

.2

.3

.4

פונקציית ההפעלה הבסיסיות 

הפוזישיונר האמור מסוגל לבצע 

בעיקר הפעולות הבאות:

 לימוד עצמי של שסתום הבקרה 

     וכיולו

 היסטוריה רשומה של מספר 

     הפעולות

נתוני חיכוך הציר ומכלול הוויסות

 מדידת זמן המהלך ומהירות 

     התגובה

השוואת תזוזת השסתום יחסית לסיגנל

תיקון מתמטי של אופייני הבקרה

 מיגוון אופייני בקרה: לינאר ,שווה אחוזי וכן אפשרות בניה של 

     אופיין חופשי לפי 20 נקודות

Input signal-full range or split

אפשרויות כיול מרחוק 

אופציות נוספות:

משוב Feed Back של תזוזת השסתום יחסית לסיגנל הבקרה 

מפסקי גבול

Fail Safe

Fail Freeze

אפשרויות ההתקנה:

בקרה,  שסתום  כל  גבי  על  להתקנה  ניתן  לסוגיו  הפוזישיונר 

וכן שסתום בתנועה של רבע סיבוב  דוגמת שסתום טיפוס קווי 

תוך קביעת תחום העבודה המדויק של מהלך השסתום ולמוד 

תכונותיו.

למגבלות  בכפיפות  אטמ   1.4-6 האוויר  אספקת  לחצי  תחום   -

המפעיל ובצריכת אוויר מינמלית.

וכל האינפורמציה הדיגיטלית  זרם ההפעלה,  - סיגנל הבקרה, 

מועברים דרך החיווט אל השסתום. 

  

ניתן לסכם אפוא את יתרונות הפוזישיונר ה”חכם” על 

פני הממקם המסורתי:

אל  הדו-כיוונית  בתקשורת  שתועבר  הדיאגנוסטיקה  אפשרות 

ומניעת  יותר  מהירה  אבחנה  תאפשר  וממנו  הבקרה  שסתום 

תקלות בלתי צפויות בשסתום הבקרה ובמפעילו הפנאומטי.

שפורטו  כפי  השסתום,  נתוני  וצבירת  האינפורמציה  העברת 

פרוטוקול  ובאמצעות  מקומית  תקשורת  מתאם  באמצעות 

חיסכון  תוך  התקלות  את  יאתר   ,Valvue2 תוכנה  אל   HART

בעלויות התפעול.

אמת,  בזמן  מצב  דו”חות  הפקת  תוך  זו  ממוחשבת  בדיקה 

הצורך  מידת  על  מסודר  מעקב  תאפשר  קבועה,  בתדירות 

בשיפוץ עתידי, ללא צורך של פירוק השסתום הנבדק מהקו או 

השקעה כספית בשיפוץ מיותר. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

אוטומציה ובקרה בע”מ

SVI2 AP Dresser Masoneilan
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 אודות “מקורות”
הלאומית,  המים  חברת  “מקורות”, 
מספקת כ-80% ממי השתייה במדינה 
למגזר  המים  צריכת  מסך  וכ-70% 
כולל  ולתעשייה,  לחקלאות  הביתי, 

מים לרשות הפלסטינית ולממלכה הירדנית, בכפוף להסכמים 
של  ק”מ   10,500 מתקנים,   3,000 באמצעות   זאת  מדיניים. 
המים  אספקת  מערכת  עיקריים.  בקרה  מרכזי  ו-8  מים,  קווי 
של החברה מאחדת את מרבית מפעלי המים האזוריים, את 
המערכת  נגב”.  ירקון  “מפעל  ואת  הארצי”  “המוביל  מערכת 
ואקוות  ההר  אקוות  הכנרת,   – שונים  ממקורות  מים  משלבת 
מותפלים.  מליחים  ומים  מותפלים  ים  מי  קידוחים,  החוף, 
ושילוב מים  מגוון פעילויותיה של החברה כולל פיתוח, הפקה 
השבת  התפלה,  שונים,  מים  בסוגי  טיפול  רבים,  ממקורות 
קולחים, הגברת הגשם, תפיסת שיטפונות, שיפור איכות המים, 

פיתוח טכנולוגיות והטמעתן בפעילותה העסקית. 

ITS אודות קונטאל
קונטאל  מקבוצת   ITS קונטאל  חברת 

ספקית  הנה  ובקרה  אוטומציה 
ייצור ריצפת  לניהול  תוכנה   פתרונות 
 .)MES - Manufacturing Execution Systems( 
מעניקים  החברה  של  התוכנה  פתרונות 

לחברה   .ERP-ה ושכבת  הייצור  רצפת  שבין  בשכבה  מענה 
הפועלים  ללקוחות  ייצור  ניהול  מערכות  בהתקנת  רב  ניסיון 
תעשיית  והמשקאות,  המזון  תעשיות  כגון  רגולטיבית,  בסביבה 
הפרמצבטיקה, תעשיות הרכב ועוד. בין לקוחותיה של החברה 

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

לצד ייעוץ בהגדרת צרכי המפעל, החברה מתמחה בכתיבת מפרטים 

 GAMP דרישת  פי  על  פרויקטים  ותיעוד  בדיקות  מפרטי  טכניים, 

)ותקנות 21CFRPartll של הממשל הפדראלי האמריקני(.

לחברה ניסיון מוכח ביישום ממשקים מקוונים בין מערכות האוטומציה 

והבקרה לבין מערכות ERP מובילות כגון SAP, Movex  ועוד.

בעקבות רכישת חברת  

הידרוקום:

קונטאל ITS תתחזק 

 ותפתח את מערכת

ה-SCADA של 

חברת “מקורות” 

קונטאל ITS מקבוצת קונטאל, ספקית פתרונות תוכנה לניהול 
הייצור, הודיעה כי בעקבות רכישת חברת הידרוקום מערכות 
שליטה ובקרה בע”מ על ידי קונטאל אוטומציה ובקרה בע”מ, 
חברת  של   SCADA-ה מערכת  את  ותפתח  תתחזק  היא 
בהתאם  זאת  המים,  אספקת  מערך  על  השולטת  “מקורות”, 

להסכם ל-4 שנים הקרובות, שנחתם עם “מקורות”.

את  פיתחה  “הידרוקום   :ITS קונטאל  מנכ”ל  גרשון,  שי  לדברי 
נתחזק  אנו  ‘מקורות’.  חברת  של  והבקרה  השליטה  מערכת 
חברת   עם  שנחתם  להסכם  בהתאם  התוכנה  את  ונפתח 

‘מקורות’ ”.

“מקורות”  בחברת  וטכנולוגיה  להנדסה  סמנכ”ל  איפרגן,  רפי 
אומר: ”אנו מברכים על שיתוף הפעולה עם קונטאל ובטוחים כי 
יחד נוביל את מערכת ההידרו-סקאדה לתוצאות אופטימאליות 
שישרתו נאמנה את מערך אספקת המים של מדינת ישראל - 

מערכת קריטית בעלת חשיבות לאומית ממדרגה ראשונה”. 

 -  הידרוקום 
 SCADA מערכת 

ארצית פריסה  עם 




