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•     במהלך תקופת החגים צפויה ’קונטאל’ 

לשדרג את מערכות הבקרה למתקן מי-חמצן 

במכתשים. השדרוג יבוצע בליווי מהנדסים 

מחברת Rockwell Automation. בפרויקט 

ICS-חדיש מסדרת TMR זה יותקן בקר

Triplex בעל יתירות משולשת. כמו כן, תוסב 

במהלך השדרוג מערכת DCS ישנה למערכת 

 Rockwell בקרה תהליכית חדשה של

Automation, גם היא מבוססת על בקרי הדגל 

  Point I/O ומסדרת ControlLogix מסדרת

 הפופולארית.

•     בימים אילו קונטאל מבצעת השבחה 

לצנטריפוגה בתעשייה צבאית.

המערכת מונעת ע”י מנוע סרבו ודרייבר 

Kinetix מבית Rockwell Automation בשילוב 

 HMI ומערכת Logix של בקרים מסדרת

.RSView מסדרת

•    חברת “בתי זיקוק פז אשדוד” משלבת 

  Allen-Bradley ControlLogix מערכות בקרה

בפרויקט ההרחבה במתקן האלקלציה. 

הפתרון שנבחר כולל 5 מערכות בקרה עם 

דרישות בטיחות גבוהות הנובעות מאופי 

המתקן. “קונטאל“ גם נתנה במסגרת עבודה זו 

ניתוח של ממשקים אל מערכות DCS קימות 

וותיקות של פז אשדוד ועבודות אינטגרציה.

•     “קונטאל“ מספקת בימים אלו מערכת 

בקרה לשלד מכאני עבור יצרנית הבלוקים 

“טרמודן”. המערכת תשמש עבור מכונת ייצור 

בלוקים חדישה של ספק מחו„ל. בפרויקט 

זה תעשה “טרמודן” שימוש בשני בקרי 

CompactLogix בתקשורת Ethernet/IP לוסתי 

 .PowerFlex 70 מהירות מסדרת

•     חברת הסטארטאפ “TIP“ בחרה 

 Rockwell Automation בפתרונותיה של

וקונטאל למערך ייצור הגבס שלה. הפתרון 

משלב בקר CompactLogix בתקשורת 

 Ethernet/IP אל יחידות ה-IO המרוחקות, 

 PowerFlex וכן אל כ- 20 וסתי מהירות

בהספקים שונים מסדרה 40 ו-400.

אוגוסט  חודש  בתחילת  חנכה   ITS קונטאל 
מערכת חדשה לניהול קריאות השירות של 

הלקוחות.

נוסף  נדבך  הינה  השירות  תוכנת  הטמעת 
יעד  אשר  הארגון,  באסטרטגיית  וחשוב 
ללקוח  השירות  שיפור  הוא  בתוכה  מרכזי 
בינלאומיות,  שירות  שיטות  אימוץ  ידי  על 
אמפיריים  ומדדים  כלים  של  יישום  תוך 
המאפשרים הן ללקוח והן לחברה שקיפות 
השירות.  בקריאות  הטיפול  תהליך   בכל 
מקצרת  השירות  תוכנת  הטמעת  כמו-כן 
דרמטי. באופן  בתקלות  הטיפול  זמני   את 

לקוחות  המערכת,  משהוטמעה  כעת, 
החברה יכולים לפתוח קריאות שירות באתר 
להתעדכן,   ,7/24 הפעיל  ייעודי  אינטרנט 
ולקבל  התקלה  סטאטוס  את  לעדכן 
התראות למיילים בזמן אמת על אודות כל 

שלבי הטיפול בקריאה עד לפתרון מלא.

לפני מספר חודשים התמנה עובד החברה 
עשיר  ניסיון  בעל  מומחה  סינואני,  סער 
להקים  מנת  על   ,MES מערכות  ביישום 

ולנהל מחלקת שירות עצמאית. 
למד  סער  האחרונים  החודשים  במהלך 
והפרויקטים  הלקוחות  מגוון  את  להכיר 
מקצועיים  גורמים  עם  יחד  גיבש  הקיימים, 
נוספים אמנת שירות ויצר מדיניות פנים וחוץ 
ארגונית לטיפול בקריאות שירות אשר אותה 
לכלל  האחרונים  השבועות  במהלך  הציג 

לקוחות החברה. 

קונטאל  ”כיום  כי  נמסר  החברה  מהנהלת 
בישראל  המובילה  החברה  הינה   ITS

הפרויקטים  ריבוי  הייצור.  ניהול  לפתרונות 
הקיימים גרם לנו להבין, עוד בשלהי 2010, כי 
על מנת לאפשר שחרור מוצרינו לשוק בזמן 
המוצר  איכות  על  שמירה  תוך  יותר  מהיר 
שינויים  מספר  לבצע  יש  ללקוח,  והשירות 
בארגון. ההשקעה במערך התמיכה והקצאת 
זו,  למשימה  איכותיים  אדם  כוח  משאבי 
מרמת  ליהנות  לקוחותינו  לקהל  תאפשר 
להגדיל  ובכך  יותר,  טובים  ותחזוקה  שירות 

את ניצולת משאבי הייצור שברשותם”.

למעשה  הינה  השירות  מערכת  הטמעת 
צעדים  של  בסדרה  וחשוב  נוסף  צעד 
ובהם  האחרונה,  השנה  במהלך  שנעשו 
שינוי המבנה הארגוני של קונטאל ITS. זאת 
שירות  מחלקת  העמדת  לאפשר  מנת  על 
עצמאית שתהיה באינטראקציה רציפה עם 
הלקוח ובד בבד עם צוותי מחלקת הפיתוח 
לשרת  למעשה  ותוכל  הבדיקות,  ומחלקת 
האפשר  ככל  אובייקטיבית  בצורה  ולקדם 

את האינטרס של הלקוח.

קצרים

עובדים חדשים שהצטרפו לקבוצת קונטאל ברבעון האחרון:

קונטאל ITS - שירות לקוחות

1( צור גרונר - לתפקיד מנהל       

פרויקטים בקונטאל

2( לירן אביטבול - לתפקיד מהנדס 

בקרה בקונטאל 

3( דוד לוי - לתפקיד מהנדס בקרה 

בקונטאל

4( צבי שקד - לתפקיד מתכנן חשמל 

בקונטאל

5( שי יתברך - לתפקיד חשמלאי  

בקונטאל

6( לאונד שבלב - לתפקיד חווט לוחות 

חשמל בקונטאל

7( ניר צרפתי - לתפקיד עובד ייצור 

בקונטאל

ITS -8( חיים חמו - לתפקיד מתכנת ב

9( אורן רובין - לתפקיד בודק תוכנה 

ITS -ב

10( אורי אולנובסקי - לתפקיד מנהל 

ייצור במיטב טק

11( יאנה לוין - לתפקיד מלחימה 

במיטב טק

ברכות ואיחולי הצלחה לכולם.
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 כיצד לבחור 

פילטר הרמוניות מתאים?
 כיצד לבחור 

פילטר הרמוניות מתאים?

ליניאריים  הלא  העומסים  של  הגובר  הגדילה  קצב   >>
ווסתי  כגון  המפעלית,  החשמלית  ברשת  למצוא  שניתן 
רשת  ואמינות  איכות  לגבי  השאלה  את  מעלה  מהירות, 
להרמוניות  ניתנת  יתרה  לב  תשומת  החשמלית.  ההזנה 
מכיוון שהן מעמיסות את תשתית הרשת החשמלית, גורמות 
לבעיות אמינות של הציוד, ובנוסף, מבזבזות אנרגיה. יצרנים 
עושים שימוש בפילטרי הרמוניות אקטיביים ופאסיביים על 

מנת שהבעיות שגורמת ההרמוניה יהיו תחת שליטה.
נכונה את פילטר  כיצד לבחור בצורה  הוא לדעת  האתגר 
ההרמוניות המתאים וכיצד לקבל את התוצאות המיטביות. 
מטרת כתבה זו היא לעזור להתמקד בפרמטרים החשובים 
בעת בחירת פילטר הרמוניות ברשת מתח נמוך, וכן, לעזור 

להימנע משגיאות נפוצות.

איכות חשמל והרמוניות
זרמים הרמוניים נגרמים על ידי עומסים לא לינאריים. 

בעת צריכת הספק, תחת מתח סינוסואידלי, רכיבים אלו 
גורמים לזרמים אי-סינוסואידליים ברשת. זרמי הרמוניה 

אלה גורמים להפסדים נוספים בתשתיות החשמל ויכולים 
לגרום להעמסת יתר תרמית. 

זרמי הרמוניות העוברים דרך עכבת הרשת החשמלית 
גוררים מפלי מתח אי-סינוסואידליים העשויים לסכן את 

איכות מתח הרשת. מכשור רגיש, כגון, ציוד רפואי, מחשוב 
וכדומה, הניזון מרשת חשמלית כזו, עלול להיפגע. 

מבנה עקרוני של עומס לא ליניארי
נתמקד בגשר מיישר תלת פאזי, 6 פולסים. מיישר תלת פאזי 

הוא דוגמה קלאסית. בחיבור עומס אופייני לסוג מיישר זה, 
חלק גדול מההספק מוחזר לרשת בצורה של הרמוניות זרם. 
ממיר תדר הוא עומס אופייני שכן מספרם הולך וגדל בקצב 

 מהיר בכל תחומי התעשייה. 

איור 1 מראה את שלושת התצורות הנפוצות ביותר של גשר 
מיישר תלת פאזי 6 פולסים. בחלק הימני של השרטוט ניתן 

לראות את העומס הקבוע P=Const. העומס מייצר את ההספק 
הנצרך על-ידי המהפך ומנוע ההשראה שמחובר אליו, נניח 

.20kW -שערך זה שווה ל 

תצורה A באיור 1 אינה מכילה כל רכיב מגנטי להחלקת הזרם. 
תצורה B עושה שימוש בסליל AC בכניסת מעגל היישור 

.) Lac( מובנה DC בעלת סליל ,C תצורה .)Lac(
שימוש בסליל זה נעשה בדרך כלל בווסתי מהירות עוצמתיים 

יותר. בכל שלושת התצורות הרשת החשמלית והיגב הרשת 
החשמלית מופיעים בחלקו השמאלי של השרטוט. 

Zline מייצג את העכבה הכוללת של שנאי החלוקה, קווי 
החלוקה, הגנות וכו’. אנו נניח, בדוגמה שלנו, שחלוקת העכבה 
 .)6mOhm=18Uh; R=L( הזו היא חצי התנגדותית וחצי השראית
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איור 2: השרטוט מראה זרם כניסה i ברשת תלת פאזית מאוזנת. זרם כניסה i )לבן(, 
זרם אקטיבי ia)ירוק( וזרם ריאקטיבי ib)אדום(, עבור תצורות A, B ו-C מאיור 1. כל 

. Arms הערכים הנתונים הם

 C -ו A, B עבור תצורות i איור �: הגרף מראה ספקטרום הרמוניות של זרם הקו
מאיור 2. בנוסף להצגת ההרמוניות )עמודות כחולות( הטבלה מייצגת את מגבלות 

תקן EN61000-12-3 )תאים לבנים(, וערכי ה- THD המעשיים, בתוספת הערכים של 
ההרמוניות בודדות )5,7,11,13( וערכי ה- PWHD. תאים בעלי רקע אדום מייצגים 
ערכים שאינם עומדים בתקינה. תאים בעלי רקע ירוק מייצגים ערכים העומדים 

בתקינה. הבורר בחלקו הימני של הגרף מייצג את ערך יחס הקצר ) Rsce( אשר 
בדוגמא שלנו שווה ל-120.

נעשה שימוש בערכים הבאים:
2,000uF - )Cdc( DC-link קבל -

 500uH )2%( )Lac( Bבתצורה AC-reactor -סליל ה -
1mH - )Lac( C  בתצורה DC-link - סלילה -

באיור 2 ניתן לראות את זרם הכניסה i של תצורות A,B ו-C ברשת 
תלת פאזית מאוזנת. הזרם האי-סינוסואידלי  i )אות לבן באיור 2(, 

נגזר ממקור מתח סינוסואידלי. ניתן לפרק זרם זה לשני רכיבים 
 אורטוגונליים:  ia)אקטיבי( ו- ib)ריאקטיבי(.

ia + ib = i
 

הזרם האקטיבי ia )ירוק( הינו אות סינוסואידלי בתיאום פאזי עם 
אות המתח, זוהי ההרמונית הבסיס, והיחידה שאחראית להעברת 

 ההספק מהמקור אל העומס.

הזרם הריאקטיבי ibww)אדום( הינו הרכיב הנותר של הזרם. הוא 
מבטא את חיסור הזרם האקטיבי )ירוק( מזרם הכניסה i )לבן(. זרם 

זה מעביר הספק מדומה בתוך הרשת )הלוך ושוב( ואינו מעורב 
 בהעברת הספק ממשי.

הספקטרום של הזרם הריאקטיבי מוכל מהרמוניות ורכיבים 
 ריאקטיבים של זרם הבסיס )ראה איור 3(. 

יחד עם זאת, ניתן להזניח את אותם רכיבים ריאקטיבים של 
תדר הבסיס. הזרם הריאקטיבי ib מכיל את ההרמוניות ה-

5,7,11,13,19,23 ו- 25, כאשר ניתן למצוא הרמוניות גבוהות יותר 
 מההרמוניה ה-25, אך אלו זניחות. 

הזרם הריאקטיבי מייצר הפסדים נוספים בקווי המתח וגורם למפלי 
מתח אי-סינוסואידליים על עכבת הרשת החשמלית. אלו גורמים 

להפרעות במתח הקו ולפיכך מורידות את איכות ההספקה. לאור 
הנתונים הללו, ניתן לקבוע שזרם ריאקטיבי אינו מועיל במערכת ויש 

 לבטלו.
 Ib, Ia ,/-מוגדרים כ ,ib, ia,i של הזרמים RMS-ערכי ה

 Ia + Ib = I :ומקושרים על פי הנוסחה הבאה

הזרם הריאקטיבי Ib, יכול להכיל מגוון רחב של ערכים שונים, 
זאת בתלות בתצורה שעושים בה שימוש. בדוגמא שלנו ערכי זרמי 
ה-RMS הינם 17.4A, 45.5A ו-13.9A )איור 2(. לזרם הריאקטיבי יש 

השפעה גדולה על זרם הכניסה I. ערך ה-RMS של זרם הכניסה 
 .31.1A -53.4 ועד לA-משתנה בתלות בתצורה )עבור עומס זהה( מ

ואילו רק הזרם האקטיבי Ia כמעט וזהה בשלושת התצורות וערכו 
.28A-נותר סביב ה

איור �: מבנה נפוץ של עומס לא ליניארי )גשר מיישר – 6 פולסים(. A - ללא צ’וק, 
.DC-link עם צ’וק - C ,בכניסה AC עם צ’וק - B

המסקנה שניתן להגיע אליה מהתבוננות בנתוני הזרם השונים היא 
שהזרם האקטיבי Ia )הפרופורציונאלי להספק הממשי שהעומס 

צורך(, במקרה של עומס לא ליניארי כמו מיישר 6 פולסים, יכול 
.I להיות משמעותית נמוך יותר מזרם הכניסה

מבנה עקרוני של עומס לא ליניארי
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 A, איור 4: הטבלה העליונה מראה את הפרמטרים של העומס הלא ליניארי בתצורות
B ו-C ללא פילטר הרמוניות. הערכים באדום בדרך כלל אינם נתונים בדפי המפרט של 
היצרן עבור העומסים הלא ליניאריים. הטבלה התחתונה מראה את הערכים של פילטר 
ההרמוניות הפאסיבי בתצורות A, B ו-C. הערכים באדום בדרך כלל אינם נתונים בדפי 

המפרט של היצרן עבור פילטר הרמוניות.

איור �: מתאר מיישר 6 פולסים עבור תצורות B ו-C עם פילטר הרמוניות אקטיבי 
המחובר במקביל )פילטר הסטה(.

איור 6: טבלה זו מראה את הפרמטרים של פילטר הרמוניות אקטיבי עבור תצורות 
B ו-C. הערכים באדום בדרך כלל אינם נתונים בדפי המפרט של היצרן.

 בחירה נכונה של פילטר הרמוניות פאסיבי

בחירת הדרגה של פילטר הרמוניות פאסיבי נגזר מדרגת העומס 
הלא ליניארי ללא פילטר ההרמוניות. ההשוואה בין שתי הטבלאות 

באיור 4 מראה לנו שלא ניתן לעשות שימוש בזרם הכניסה של 
המערכת כפרמטר לבחירת הדרגה, שכן זה משתנה מתצורה 
 P וההספק הממשי Ia לתצורה. למעשה רק הזרם האקטיבי

נשארים זהים עבור כל שלושת התצורות, ולכן, הם יכולים לשמש 
 Ia כפרמטר לבחירת דרגת הפילטר. לצערנו, הזרם האקטיבי
)שהוא למעשה זרם הכניסה של פילטר ההרמוניות הפאסיבי( 
בדרך כלל אינו נתון בנתוני יצרן של העומסים הלא ליניאריים 
)לדוגמא ווסת מהירות(. לפיכך, הנתון היחיד שניתן לעשות בו 

שימוש כפרמטר לבחירת דרגת פילטר ההרמוניות הפאסיבי הוא 
ההספק הממשי P של העומס הלא ליניארי.

בחירה נכונה של פילטר הרמוניות אקטיבי

שלא כפילטר הרמוניות פאסיבי, פילטר הרמוניות אקטיבי מותקן 
במקביל לקו המתח )פילטר הסטה(. רק תצורות B ו-C מיוצגות 

באיור 5. תצורה A אינה מיוצגת ממניעים כלכליים מכיוון שפילטר 
הסטה דורש רכיבים מגנטיים על העומס. קל לראות את הסיבה 

לכך גם מהתבוננות על צורות הגל באיור 2. במידה ואין רכיבים 
מגנטיים )תצורה A(, זרם התיקון של פילטר ההרמוניות האקטיבי 

מאוד גדול ובכל יגדיל את הגודל הפיזי של פילטר ההרמוניות 
האקטיבי בצורה משמעותית. לצורך הפשטות, אם פילטר 

הרמוניות אקטיבי אידיאלי בהתחשב בתצורות B ו-C באיור 5, ניתן 
 לראות בקלות שהבא מתקיים:

.)C-ו B( 2 באיור ia זרם הקו תואם לזרם האקטיבי   -
 ib  זרם ההסטה של הפילטר תואם לזרם הפאסיבי   -

.)C-ו B( 2 באיור     
.)C-ו B( 2 באיור i זרם הכניסה למיישר תואם לזרם הכניסה   -

ההצהרות לעיל נכונות כתלות בתנאי שעכבת הקו  Zline זניחה 
ביחס לעכבה של Lac )תצורה B( ו- Lac )תצורה C(. בדוגמה 

 שלנו התנאי מתקיים.

כאשר בוחרים את דרגת פילטר ההרמוניות האקטיבי, בדיוק כמו 
בפסיבי, יש להתחשב בפרמטרי המיישר ללא הפילטר.

באיור 6 ניתן לראות רשימת פרמטרים עבור תצורות B ו-C )ללא 
פילטר(. הערך היחידי שיש בו שימוש ממשי הינו הזרם הריאקטיבי 

Ib, אשר מייצג את הפרמטר החשוב ביותר בפילטר ההרמוניות 
האקטיבי: זרם התיקון )זרם ההסטה(. שלא כמו בפילטר ההרמוניות 

הפאסיבי, בפילטר ההרמוניות האקטיבי דרגת הפילטר משתנה 
כתלות בתצורה B או C. זרם התיקון הנדרש עבור תצורה B הינו: 

 13.9A נדרש פילטר בעל זרם תיקון של ,C 17.4, בזמן שבתצורהA
בלבד. תוצאות החישוב זהות לחלוטין לערכים המתקבלים באיור 2 

אשר חושבו על-ידי ביצוע התמרת פורייה.

יחס עלות תועלת 
אי ידיעת פרמטרים מסוימים של העומס הלא ליניארי יכולה 

להוביל לבחירה לא נכונה של פילטר הרמוניות, בין אם הוא פאסיבי 
או אקטיבי. בחירת פילטר הרמוניות נכון ובדרגה הנכונה היא צעד 

חשוב בשמירת האיזון של עלות תועלת במערכת שלנו. בהינתן 
העובדה שחלק מהפילטרים כמו EMC, פילטר יציאה, צ<וק כניסה, 

נבחרים כתלות בזרם הכניסה I, חלק מהאנשים שוגים בהנחתם 
כי גם בחירת פילטר הרמוניות צריכה להיעשות דרך פרמטר זה. 

הדרך הנכונה, כאמור, הינה בחירת פילטר הרמוניות פאסיבי 
בהתחשב בפרמטר ההספק הממשי P, ובחירת פילטר הרמוניות 

.Ia אקטיבי בהתחשב בזרם הריאקטיבי המחושב

 



עלון חדשות קונטאל, רבעון שלישי, 2011 עמוד מס 6

בימים אלה אני מציין ארבעים שנות פעילות ב“קונטאל“. ארבעים 
שנה זה המון זמן, גם במושגים של חיי אדם, וודאי שבמקום העבודה. 

נקודת הציון הזו היא הזדמנות טובה להביט לאחור, להיזכר בדרך, הן 
ברמה המקצועית והן ברמה האישית, ואולי גם לערוך מאזן מסוים של 

הצלחות, הישגים ותובנות שנצברו. 

כשאני מתבונן בסיפור התעשייה בישראל בארבעים השנים האחרונות, אני 
בהחלט מבחין בין התעשיות שהשקיעו במיכון ובאוטומציה לבין אלה שלא. 

כמנכ„ל משותף ב“קונטאל“, קל לי להיזכר ברשימה ארוכה של סיפורי 
הצלחה של תעשיות עם פריון גבוה שעברו תהליכי הורדת עלויות, הפחתת 

אנרגיה והפחתת פליטות באופן שתורם לשימור איכות הסביבה. במהלך 
השנים, חלקה של “קונטאל“ בסיפור הגדול של התפתחות התעשייה 

הישראלית גדל והעמיק באופן מרשים. מחברה המונה ארבעה עובדים 
שנוסדה בשנת 1964 ובעיקר ייצגה את מיטב היצרנים בעולם בתחום 

המכשור והבקרה, הפכה “קונטאל“ לחברה המעסיקה 
כיום, יחד עם החברות הבנות שלה, מעל 200 עובדים 

וממוצבת בשוק הישראלי כחברה מובילה הן ברמת 
הטכנולוגיה והן בזמינות המשאבים. על רקע זה, אני 
מוצא סיבות טובות להתבונן לאחור בסיפוק ולהביט 

קדימה באופטימיות ובעניין. 

דרוש טכנאי: הכול התחיל ממודעה קטנה בעיתון
בקיץ 1971 הגעתי ל”קונטאל” בעקבות מודעה קטנה 

בעיתון, שבה מר תאודור סוקולובסקי, מייסד ”קונטאל”, 
חיפש טכנאי לשירות. באותה עת החברה מנתה, מלבד 

המייסד, עוד טכנאי אחד ושתי מזכירות. כשנה לאחר 
מכן, הצטרף גדעון טילמן, ומאז אנו פועלים ב”קונטאל“ 

שכם אל שכם. 
ההתפתחות האישית שלי בחברה התרחשה תוך 

לימוד מתמיד. כשהתחלתי לעבוד בחברה, למדתי 
בקורס להכשרת טכנאים ובהמשך סיימתי תואר שני 

באוניברסיטה העברית )EMBA(. מעבר לכך, מר סוקולובסקי בעצמו היה 
מורה מצוין שהתווה כיוון ונתן אמון וחופש פעולה מלאים. עבדתי ולמדתי 

במשולב. היו הרבה מקרים שבהם למדתי משהו חדש במסגרת הלימודית 
וכבר למחרת בבוקר יישמתי במסגרת העבודה. ביצעתי עבודות במפעלי 

הפלדה בעכו, בבתי קירור ובתעשיית המזון, במקומות כמו „מחלבות 
יוטבתה„, „עוזת  נחל עוז„, „כפרית כפר עזה„ ועוד )ראוי לציין בסיפוק, 
שכל החברות הללו המשיכו לעבוד איתנו במלוא המרץ לאורך שנים(. 

הסקרנות האישית והנטייה ללמוד ולקלוט טכנולוגיות חדשות, הביאו אותי 
למצב שיכולתי להעריך את הסיכונים הכרוכים בעבודות חדשות ובכיוונים 

חדשים, ולהיערך לכך בהתאם מבעוד מועד. הדבר איפשר ביטחון 
בכניסה לתחומים חדשים והרחבת סל הפתרונות והמוצרים שלנו.

האם זה מה שחלמתי לפני 40 שנה שאעשה היום? התשובה היא לא. לא 
היו לי שאיפות לטווח רחוק כל כך. כתפיסת עולם, בחנתי את המשימות 
השוטפות בהסתכלות לאופק הקרוב. יחד עם זאת, תמיד ניסיתי לראות 

איך כל צעד יכול להוות בסיס להמשך התפתחות. כלומר, הדגש שלי היה 
על בניית תשתיות. התפיסה הזאת באה לידי ביטוי ב“קונטאל“ בתיעוד 

לקחים ברמה שתאפשר שימוש בידע הנצבר בעבודות עתידיות, במתן 
שירות ברמת איכות שתבסס את רצון הלקוח להמשיך לקבל מאיתנו 

שירותים, ובקשרים עם שותפים עסקיים בחו“ל, שיכילו, מעבר לעסקה זו 
או אחרת, מצע מוצק לשיתוף פעולה עם אופק רב שנים. 

התפתחות החברה: צמיחה הדרגתית וקשרים מבוססי אמון 
”קונטאל” צמחה והתפתחה ללא קפיצות מדרגה קיצוניות. הצמיחה 
המתמדת נבעה בעיקר מהשקעה הדרגתית בתשתיות ובכוח אדם. 
מרבית ההחלטות הגדולות בחברה התקבלו מתוך הסכמה. כשהיו 

חילוקי דעות ברמה הניהולית לעניין השקעה, תמיד מבחן הסיכונים היה 
נר לרגלינו. בתחילת דרכה התמקדה ”קונטאל“ בשיווק ובמכירה של 

מכשור טכנולוגי, ובהמשך התפתחה בהדרגה לחברה שסיפקה למעגל 
מתרחב של לקוחות גם עבודות פיתוח, הנדסה, תוכנה וייצור. אבני דרך 

משמעותיות היו הרכישות של “מיטב-טק“ ו“הידרוקום“, שאותן הפכנו 
מגופים בהליכי כינוס נכסים לחברות מובילות בתחומן. 

בשלבים הראשונים הקשר עם הלקוחות היה קשר מאוד אישי והתאפיין 
ביחסים של אמון מלא. כאשר ללקוח הייתה תקלה, היה זה אך טבעי 

שיתקשר אלי גם בשעות הקטנות של הלילה. בשעת הצורך יצאנו 
לספק חלפים גם ללא הזמנות מסודרות. ההתגייסות לעזרה ביחסים 

בין ”קונטאל” ללקוחותיה היו גם בכיוון ההפוך. לא פעם לקוחות נחלצו 
בשעת הצורך לטובת החברה. למשל, אם לקוח אחד היה זקוק בדחיפות 

למוצר מיוחד שלא זמין במלאי, הייתי יכול לפנות ללקוח אחר, שידעתי 
שהוא מחזיק חלפים מהסוג הנדרש, ולקבל אותם לשם מתן מענה מיידי 
לבעיה. ניהלנו קשרים ברמה כזו של אמון ושותפות עם לא מעט לקוחות. 
כדוגמה אני יכול להזכיר מקרה של כשל שהתרחש לפני למעלה מעשור 
בבתי זיקוק אשדוד, כשל כתוצאה ממכת ברק חזקה. הברק פגע ברשת 

התקשורת ודרכה, בו זמנית, בחמש מערכות בקרה. עוד באותו לילה, 
תוך דחיית ההליכים הפורמאליים למועד מאוחר יותר, פעלנו לספק 

את כל הנדרש להחזרה המהירה ביותר של המפעל לעבודה. מאז עברו 
שנים ובתי הזיקוק „פז אשדוד„ ממשיכים לעבוד עם 

„קונטאל„ כספק הבית במגוון רחב של טכנולוגיות 
מכשור ובקרה. 

באופן טבעי, התעשייה התפתחה והחברות גדלו, 
והקשרים בין החברות יותר מוסדרים, אבל יחד 

עם זאת, משהו מאותה גישה התחלתית קיים עד 
היום באיכות של רבים מהקשרים המקצועיים של 

„קונטאל„.

על חזון החברה ומימושו
לפני כשמונה שנים קבענו בשיתוף העובדים את חזון 

החברה. החזון התפרסם בעלון „קונטאל„ ובאתר 
החברה. זהו נוסח החזון: “חברת „קונטאל” חרתה 

על דגלה לפעול למען לקוחותיה, כך שהתעשייה 
תפעל ביותר נצילות של מתקני הייצור ויותר 

יעילות של המפעלים. חברת “קונטאל“ תפעל 
כדי שלקוחותיה יפחיתו את צריכת האנרגיה הדרושה להשגת יעדיהם 

וישמרו על איכות הסביבה”.  דבר החזון אולי עשוי להישמע יומרני ומליצי 
במקצת, אולם אנו פועלים למימושו הלכה למעשה. החזון כולל אתגר, כי 

עבור שמירה על איכות הסביבה  בלבד יקשה עלינו לזכות בהתלהבות 
ובתקציב מצד חלק מהלקוחות. תמונת המצב כיום היא שהחזון ממומש 
באופן ישיר בפרויקטים רבים. בפרויקטים אחרים, החזון מתממש באופן 
עקיף כתוצר לוואי של הפרויקט, הואיל וכמעט כל אוטומציה של מכשור 

ובקרה הנעשית כיום תורמת ליעילות ולאיכות הסביבה. החזון מפורסם 
וברור לכלל עובדי החברה ואנו פועלים על-פי החזון. במקרים של 

התלבטות, אנחנו בוחנים את כלל אפשרויות הפעולה ובוחרים בזו העונה 
בצורה הטובה ביותר על דרישות החזון. דפוס פעולה זה מקצר תהליכי 

קבלת החלטות ומאפשר לנוע קדימה בזריזות ועם פחות היסוסים. 
גם אם ברור שהתעשייה בארץ צריכה לעבור עוד כברת דרך ארוכה, וגם 

כשידוע שרבים מדי עדיין לא הטמיעו את חשיבות האוטומציה, מכשור 
ובקרה, יש לנו ב„קונטאל„ סיפוק גדול לראות שהחזון הזה אכן מתממש, 

ועל כך מעידים מאות רבות של לקוחות בארץ ובחו“ל. 
כדוגמה אחת מיני רבות, אזכיר סיפור הצלחה מדהים שהחל לפני 15 שנה 
וממשיך גם היום. ביצענו אז עבודות של חומרה, תוכנה, אוטומציה, בקרה, 

כולל עבודות חשמל ומכשור במפעל מלט סמוך ללימסול בקפריסין. 
בעבודה זו ענינו על דרישות איכות גבוהות מאוד בלוח זמנים צפוף במיוחד. 

איכות המוצר המוגמר, כפי שנמדדה בתום העבודה, הייתה גבוהה באופן 
ניכר מהמצב הקודם ומציפיות הלקוח, ובנוסף, יעילות המפעל, כפי 

שנמדדה בהורדה בעלויות הייצור לטון קלינקר, הייתה משמעותית ביותר 
)גם מומחה מחברת נשר שביקר באתר שנים לאחר תום העבודה לא חסך 
מאיתנו מחמאות(. הייצור הצריך פחות חשמל וגם זיהום האוויר שנגרם על 

ידי הכבשן פחת בהרבה. 
לאחר סיום הפרויקט, הלקוח תחזק את המערכת בכוחות עצמו, ולמעשה 

נותק הקשר בין החברות. עד לפני כשנתיים. אז הטלפון ב”קונטאל” 
צלצל ועל הקו היה מהנדס החשמל של אותו מפעל, שהכיר מקרוב 
את פירות העבודה וזכר אותנו לטובה. מהנדס חשמל זה המליץ על 

”קונטאל” בפרויקט הקמה של מחצבה מהגדולות בעולם. בעבודה זו 
ביצענו תכנון מפורט, לא רק של מערכות המכשור והבקרה, אלא גם של 

 דברים מאת שמעון גרשון, מנכ”ל משותף  ב“קונטאל“, 
עם ציון 40 שנות פעילות בחברה
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מערכות ההינע, שכללו ווסתי מהירות חדרי מיתוג מתח גבוה, כולל תכנון 
ואספקה של שנאי מתח גבוה, לוחות מיתוג, רשתות מורכבות של סיבים 

אופטיים, שרתים, והכול כמערכת שלמה מקצה אל קצה. בסיכומו של 
דבר, התוצאות המוכחות בפרויקט הראשון בתרומה לנצילות קווי הייצור, 

לאיכות ולניהול אנרגטי, חיזקו את המוניטין של ”קונטאל” באופן שהתבטא 
בקבלת פרויקט גדול ומשמעותי. 

יחסי אנוש כערך, מול הלקוחות ובתוך הארגון 
יחסי אנוש זה דבר שלא ניתן למדידה ואפילו קשה להסבר, אבל החשיבות 

שלו היא עצומה בעיניי. מן הסתם, זה קשור גם לרקע האישי שלי. גדלתי 
במשפחה בת שבעה אחים ואחיות, ולכן קשר חם עם הסביבה והצורך 

והיכולת לחלוק עם אחרים את המשאבים הקיימים, הם דברים הטבועים 
בדמי. אני זוכר מקרה שבו לקוח שלנו, שמבצע פרויקטים ברחבי העולם 

בנושא ייצור אנרגיה, ביצע פרויקט בארצות-הברית. בשלב הרצת מערכת 
בקרה התקשר אלינו מהנדס שנתקל בקושי בעבודתו. בשל הבדלי 

השעות התמיכה ניתנה באמצע הלילה. אותו לקוח היה יכול לקבל תמיכה 
ישירות מהסניף הקרוב של היצרן, אבל מניסיונו העדיף להתקשר אלינו. 

למחרת התקבל מייל תודה, ובעבודות העתידיות הלקוח זכר אותנו 
לטובה.

יחסי אנוש טובים חשובים בקשרים עם לקוחות, אבל לא פחות בקשרים 
בין האנשים בתוך הארגון. לכן השתדלנו לטפח ב„קונטאל„ תרבות פנימית 
שבה ליחסי האנוש ניתן משקל רב. כשאני מסתכל לאחור, נעים לי להיזכר 

בכך שבאופן אישי יצאתי הרבה מאוד פעמים לשטח עם העובדים. 
למעשה, עד היום אני עושה את זה. כשמדברים על „השטח”, לפעמים 

מדובר במקומות עם הרבה חול ואבק, קירבה לכבשנים חמים ותנאי 
רעש כבד. בשטח ביצעתי עבודות כתף אל כתף עם עובדי החברה. אני 

ממש נהנה לעבוד עבודת כפיים, ולא אבקש מעובד לעשות דברים שאני 
לא מוכן לדרוש מעצמי. יש לי תחושה שהדבר מעניק לחברים לעבודה 

הרגשה של שבירת מחיצות ושותפות לדרך, ומאפשר ריצה משותפת 
קדימה. 

שימור וטיפוח ההון האנושי והידע הארגוני 
הידע של הארגון הוא נכס בעל חשיבות אסטרטגית ראשונה במעלה. אנו 

מעוניינים לא רק שהעובדים יהיו חכמים, אלא גם שהארגון כארגון יהיה 
„חכם„. הרבה מאמץ ומחשבה הוקדשו להפיכת הידע שנצבר מידע של 

אנשים בודדים לידע של הארגון. המהלך הזה לא התאפשר הודות לכלים 
ממוחשבים, אלא על יד הקניית תרבות ארגונית של שיתוף וחליפין בתוך 

החברה, דבר שמעלה באופן טבעי את המוטיבציה של העובדים ואת רמת 
ההזדהות והאכפתיות כלפי מקום העבודה. אנו פועלים בנושא חשוב זה 

במספר מישורים. 
ראשית, אנו משרתים תעשייה בתחומים שונים ונחשפים לטכנולוגיות 

שונות ומגוונות. לא פעם ידע שנרכש מניסיון בתחום תעשייה אחד משרת 
לקוח מתחום תעשייה אחר. זכור לי שבטקס פתיחת מפעל „אינטל„ 

בירושלים בשנות השמונים, נשא דברים מנכ„ל „אינטל„, ד”ר דוב פורמן, 
ואמר שאחת התרומות הגדולות של „אינטל” לתעשייה הישראלית היא 
ש„אינטל„ הביאה לארץ רמה גבוהה של טכנולוגיה איכותית. בפרויקט 

ההוא „קונטאל„ סיפקה עשרות רבות של מערכות בקרה גדולות, 
מכשור שכלל משסתומי בקרה ועד תוכנה לשמירה על יציבות של לחץ 
וטמפרטורה בחדרים נקיים. העבודה עם „אינטל„ תרמה רבות ליכולת 

שלנו, שממנה מימשנו בהמשך גם בעבודות בתעשייה הפרמצבטית. זוהי 
תעשייה המחויבות על פי חוק לעמוד בדרישות ולידציה ואיכות גבוהות, 

וכיום „קונטאל„ הינה ספקית הבית של מרב יצרני התרופות בישראל, 
ובהם „טבע„, „דקסון„, „תרו„ ו„אגיס„.

דרך שנייה לקנות ידע עוברת בקשר ההדוק עם השותפים העסקיים שלנו. 
מדובר בחברות מובילות ברמה העולמית, כל חברה בתחומה, חברות כמו 

רוקוול A-B, סימנס, ABB ואחרות. כל אחד מהגופים הללו עובד איתנו 
כשותפים לכל דבר, ובמיוחד לעניין שיתוף בידע, ונעים לציין שכבר קרה 

לא פעם, שאנחנו הקטנים תרמנו לידע של השותפים הגדולים שלנו מעבר 
לים. 

דרך נוספת לקניית ידע היא, כמובן, ההשכלה הפורמאלית. כנגזרת של 
חזון החברה אנו מעודדים את העובדים לצאת ללימודים ומעניקים להם 
תמיכה בצעדים אלו. אני אישית חבשתי את ספסל הלימודים לכל אורך 

חיי. הפעם האחרונה הייתה לפני שנים מעטות, כשסיימתי לימודי ניהול 
לתואר שני באוניברסיטה העברית במסלול מיוחד למנהלים. ההכשרה 

הפורמאלית, עוד יותר מקניית הידע תוך כדי העבודה, תורמת לעובד ידע 
אישי. כאן טמונה הזדמנות ואתגר: איך להפוך את הידע האישי הזה לחלק 

מהידע הארגוני? גם לשם כך פיתחנו עם הזמן תרבות וכלים מתאימים, 
שהפעלתם מתבטאת בסופו של דבר ברמת הביצוע הכוללת של אגפי 

החברה השונים.  

חיסכון באנרגיה הלכה למעשה 
כולם רוצים לחסוך אנרגיה. החוכמה הגדולה היא לעבור מהסיסמה 

לביצוע. 
ב„קונטאל„ אנחנו משלבים את החיסכון בתחומים רבים. היכולת שלנו 

באה לידי ביטוי לא רק בתכנון המערכות והתוכנה, אלא גם במכשור 
ובפיתוח מוצרים מיוחדים לנושא זה )להרחבה קראו את המאמר ”שש 

דרכים להורדת עלויות אנרגיה” באתר החברה(. כדוגמה אפשר להזכיר 
את הפיתוח, ב”מיטב-טק” מקבוצת ”קונטאל“, של מכשיר פשוט ולא יקר 

 TLC - :המתאים לכל מזגן ביתי, משרדי או מזגן מפוצל. המוצר )דגם
Temperature Limit Controller for energy saving( קל להתקנה, מתאים 
למרב המזגנים, פועל גם במצב קירור וגם במצב חימום, ומאפשר חיסכון 

באנרגיה על ידי שמירה על הפרשי טמפרטורה בין האוויר הקר שהמזגן 
 מספק לאוויר החוזר )לפרטים ראו אתר „מיטב-טק„,

 www.meitavtec.com(. זוהי, כאמור, רק דוגמה מתוך סט של כלים 
ודרכים זמינות ל„קונטאל„ להפוך את החיסכון באנרגיה מסיסמה לחיסכון 

אמיתי, הלכה למעשה.
 

התמודדות עם כשלים: להפוך לימון ללימונדה
נכון שלפעמים קשה לאנשים להודות בטעויות ובכישלונות. קורה גם 

שהמנגנון הטבעי גורם לנו לשכוח ולהשכיח את הכישלונות, כמובן 
שנתקלנו בכשלים נקודתיים במהלך הדרך. בעניין זה, הניסיון לימד 

אותי שלפעמים דווקא ניהול נכון של הכשלים יכול להביא לקפיצת דרך 
ולהתקדמות. אם כבר הופיעה הבעיה כדאי לנסות להפוך אותה לדבר 

מועיל, בדיוק כמו שאפשר לקחת את הלימון החמוץ ולהכין ממנו לימונדה. 
הדרך שבה אני מנסה לטפל בכשלים ב„קונטאל„ מעוגנת במנגנון שמנוהל 
על-ידי מערכת האיכות ונקרא מל„מ )”מוצר לא מתאים”(. מדובר במנגנון 

שבו כל אחד מעובדי החברה יכול להכריז על מל„מ וכל תלונת לקוח 
מוכרזת כמל”מ. התהליך נחלק לשניים: תגובה מידית לפתרון הבעיה 

ודיון ענייני על שינוי והתאמת התהליכים בחברה כדי למנוע כשל עתידי. 
כשנעשה דיון כזה, חשוב שיתקיים ללא נזיפות וללא חיפוש אשמים, שכן 

המטרה היא ניצול ההזדמנות לשם לימוד ושיפור תהליכים. 

ולסיום, עם מבט לעתיד 
באופן אישי, כשאני מביט לאחור על ארבעת העשורים שחלפו, אני חש 
סיפוק רב על מימוש חזון שהוא חלומו של כל מנהל בתעשייה: חזון של 

הגדלת הפריון, יחד עם הורדת האנרגיה הנצרכת ותרומה לשימור איכות 
הסביבה. 

כשאני מביט לצדדים, אני רואה סביבי שכבה רחבה של מהנדסים צעירים 
ומוכשרים, וביניהם גם את הדור השני האישי של המייסדים. את מיכל 

טילמן-גז, בוגרת הטכניון ובתו של שותפי גדעון טילמן, המנהלת את 
”מיטב-טק” בהצלחה רבה. ולצדה, את שי גרשון, בני, בוגר אוניברסיטת 

הנגב בהנדסת חשמל, שמנהל את ההנדסה בקונטאל ומשמש מנכ„ל 
חברת ITS. במהלך השגרה ב”קונטאל“ עבודתם של מיכל ושי כבר נראית 
לנו כדבר טבעי, אולם אני יודע, במיוחד כיום, שאין זה מובן מאליו שילדים 
בוחרים להצטרף לדרכים שסלל דור ההורים. דבר זה משמש עבורי עוד 

סימן להצלחתה של “קונטאל” ולצדקת הדרך.  
ואסיים במבט לעתיד - אותו מבט שליווה אותי לאורך כל השנים 

ב„קונטאל„ - ואומר שאני יודע שלדור המייסדים, יחד עם השכבה הרחבה 
של החברים הצעירים והמוכשרים המהווים את דור ההמשך של “קונטאל”, 

יש את כל הכלים להמשיך ולפתח את החזון ולהוביל את החברה קדימה 
ולהתמודד עם האתגרים החדשים שהתעשייה והטכנולוגיה מציבה מולם.

המייסדים - יושב: שמעון גרשון, עומדים: תיאודור סוקולובסקי, 
גדעון טילמן ורוס מילר.

1979
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מגדל אלקטרה תל-אביב - מגדל ”חכם” 

מגדל אלקטרה הינו גורד שחקים הממוקם 
ברחוב יגאל אלון בתל אביב ומהווה את המילה 

האחרונה בתחום מגדלי המשרדים בארץ. 
המגדל מתנשא לגובה של 45 קומות בשטח 
כולל של כ-54,000 מ“ר )1450 מ“ר לקומה(. 

המגדל בבעלות חברת אלקטרה ואמפא נדל”ן 
 הינו החמישי בגודלו בארץ. 

בין השוכרים בבניין: חברת Google ששכרה 6 
קומות בשטח כולל של כ- 8,000 מ„ר, משרד 

הפרסום „אדלר חומסקי„ )4 קומות(, מסעדת 
ת„א-יפו של השף חיים כהן ועוד.

מערכת מיזוג האוויר במגדל מבוססת על 
מערכת מקררי מים )צ’ילרים( המספקת מים 

קרים לצרכנים ולשטחים הציבוריים. לצורך חישוב צריכת מיזוג האוויר 
החודשית של כל צרכן וצרכן הותקנה מערכת מניית אנרגיה מבית 

”קונטאל אוטומציה ובקרה”. מטרת מערכת המנייה המתקדמת 
המותקנת גם בעשרות מבני משרדים ומרכזים מסחריים בארץ, הינה 
לוודא כי כל צרכן משלם עבור צריכת האנרגייה שלו בפועל בהתאם 

למדידה שמבצע מונה האנרגיה.
באופן עקיף, מערכת המנייה מאפשרת לצרכן לכלכל את צעדיו 

וליישם מדיניות ארגונו, המעודדת חיסכון באנרגיית מיזוג-אוויר, מתוך 
ידיעה שהוא לא מתחלק עם האחרים בצריכת האנרגיה הכוללת, אלא 

משלם רק עבור צריכתו שלו.
מערכת מדידת צריכת האנרגיה מבוססת על מוני אנרגיה מתוצרת 

„סימנס„ מדגם UH50, המבוססים על טכנולוגיה אולטראסונית. המונה 
מודד את ספיקת המים ואת הפרש הטמפרטורות בין קו האספקה 

לקו החזרה ומחשב, באמצעות בקר מובנה, את צריכת אנרגיית הקרור 
ביחידות קווט„ש.

נתוני הצריכה מועברים למערכת אגירה מקומית )קומתית( מתוצרת 
חברת ”מיטב טק„, אשר בהמשך מעבירה את הנתונים לחדר הבקרה, 

שם מותקנת תוכנת ™ENERCON מבית ”קונטאל”.
תוכנת ™ENERCON דוֶגֶמת את קריאות כל מוני האנרגיה במבנה 

בתדירות של אחת לרבע שעה ומציגה את הצריכה ואת תעריף התעו„ז 
המתאים. היא אף יודעת להתריע על תקלות תקשורת או תקלות 

מכניות במונים. המערכת המשלימה במגדל הינה תוכנת ”איילת” של 
חברת QLC, המתממשקת אל תוכנת „קונטאל” באמצעות האינטרנט 

ודרכה מופקים חשבונות חשמל וחשבונות מיזוג האוויר לצרכנים 
במגדל. אופן חישוב הצריכה והתשלום מתבצע על-ידי חלוקה של עלות 

החשמל הכוללת של מיזוג האוויר במבנה על פי חלקו היחסי של כל 
 אחד מהצרכנים בצריכת האנרגיה הכללית.

? UH50 „איך פועל מונה אנרגיה ”סימנס
מונה אנרגיה אולטראסוני מתוצרת ”סימנס” הינו מכלול מדידת אנרגיית 

מיזוג  אוויר וכולל מד ספיקה אולטראסוני, 2 רגשי טמפרטורה ובקר 
חישוב אנרגיה.

המונה מותקן בקו חזרת המים הקרים ומודד את אנרגיית המים קרים 
הנצרכת על-ידי כל אחד מהצרכנים.

מדידת ספיקת המים מתבצעת באמצעות טכנולוגיה אולטראסונית 
המחשבת את הזמן הנדרש לגל אולטראסוני לעבור משדר אולטראסוני 

למשנהו עם כיוון זרימת המים ונגדה ובאמצעות הנוסחה : 

SIEMENS מונה אנרגיה

כתב : גיא גיורא , מהנדס מכירות 

מדידת ספיקה אולטראסונית

כאשר : 
q - ספיקת המים )מטר קוב לשעה(.

A - שטח חתך הצינור.
l - מרחק בין השדרים האולטראסוניים.

tup  - הזמן הנדרש לגל אולטראסוני לעבור משדר אחד לשני עם כיוון 
זרימת המים.

tdown - הזמן הנדרש לגל אולטראסוני לעבור משדר אחד לשני נגד כיוון 
זרימת המים.

לבסוף, חישוב האנרגיה ביחידות קווט„ש בבקר האנרגיה מתבצע 
באמצעות הנוסחה: 

יתרונות השיטה האולטראסונית: 
.”TRANSIT TIME” מדידת זרימה לפי עיקרון     •

•     היעדר חלקים נעים - תחזוקה נמוכה מאוד.
•     מפל לחץ מינימלי.

•     טווח דינאמי רחב למדידת ספיקה.
•     יכולת זיהוי זרימה קטנה ביותר.

•     התאמה לקוטרי צנרת קטנים וגדולים.
•     התאמה לכל סוגי המים.

•     היעדר דרישה לקטעים ישרים לפני המונה ואחריו.
•     אי תלות במוליכות החשמלית של המים.

•     צריכת חשמל נמוכה.
•     אי תלות במשטר הזרימה )טורבולנטית / למינרית(.

•     בחירת מונה בעל קוטר נמוך יותר מהקו לספיקה נתונה. 
•     אין סכנה לחמצון מבנה המונה.

.CLASS2 EN1434 המונה מכוייל במפעל היצרן ועומד בתקן     •

ENERCON™ תוכנת
תוכנת ™ENERCON מתוצרת „קונטאל„ יודעת לאחסן את צריכות 

האנרגיה ולחלקן באופן יחסי על פני צריכת החשמל הכללית של מיזוג 
האוויר.

התוכנה יודעת להפיק חשבונות לצרכנים ואף חשבון צריכה כללי, כמו גם 
להציג תקלות, כגון: תקלות תקשורת, תקלות ברגשי הטמפרטורה ותקלות 

מדידת הספיקה.
כמו-כן, מאפשרת התוכנה, בין היתר, לייצא את נתוני הצריכה של כל 

הצרכנים לקובץ אקסל ולהכין דו„ח מפורט המכיל מידע רב על תעריפי 
החשמל וזמני תעו„ז.

התוכנה מבצעת גם בדיקת תקשורת במבנה ודוֶגֶמת כל מונה ישירות 
לצורך קבלת מידע על הספיקה, הטמפרטורות והצריכה המצטברת.

q=
(tup-tdown) xlxA

2xtup xtdown

E=m.c.∆t

מערכת מניית אנרגיה של צרכני מיזוג אוויר

חשבון דוגמא ללקוח
עבור צריכת מ”א 

חודשית
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EtherNet/IP: שומרים על 
Ethernet-פשטות ה

 רשת EtherNet/IP מאפשרת 
 ארכיטקטורת רשתות פשוטה 

 ועוזרת ליצרנים ביצירת 
אופטימיזציה כלל 

מפעלית

”פשטות היא הצורה הטהורה של 
הגאונות” - אלברט איינשטיין

                                            << איינשטיין הכיר בעקרון זה כשניסח את 
                                         ”שלושת חוקי העבודה„ שלו. החוק הראשון

                                    היה „מצא פשטות בתוך הבלבול„. הוכחה                   
                                לנכונות החוק הזה נמצאת כיום בכל מקום:

                        פשטות הפכה להיות „הגביע הקדוש„ של ההמצאות,            
                     מ–Google ועד iPad. הפשטות מתרחבת 

           גם לאיתור הרשת התעשייתית האידיאלית.
כיום, מרבית רשתות ה-Fieldbus התעשתיות ברצפת הייצור הינן מבודדות 

ואינן מאפשרות שקיפות של נתונים ברוב רצפות מפעלי הייצור. במקום 
לשתף נתונים תפעוליים חכמים וחיוניים בין רצפת הייצור במפעל לשאר 

הארגון, רשתות ייחודיות אלו מונעות קבלת החלטות, אינן מאפשרות 
 ביצוע אופטימיזציה כלל מפעלית וניצול מלא של משאבי הייצור.

בנוסף, רבות מבין רשתות ייחודיות אלה אינן מתיישנות באופן מבוקר. אולי 
פעם הן היו הרשתות המהירות והאמינות ביותר, אך אם לא יתאימו עצמן 

בקלות לחידושים טכנולוגיים, ליתרונות שלהן יהיו חיים קצרים.

היסוד לגמישות העסקית
על מנת להשיג גמישות עסקית אמיתית, יצרנים זקוקים לארכיטקטורת 

רשת פשוטה, המספקת גישה לנתוני ייצור בזמן אמת. הרשת הפופולארית 
.Ethernet ביותר, שהיא הרבה יותר נפוצה מהאחרות, היא רשת

עם זאת, ארגונים רבים מתקשים בהתאמת הצרכים המורכבים של 
מקבלי החלטות חשובים )עיין באיור 1(. לדוגמה, מומחי טכנולוגיית המידע 

)IT( רוצים לנהל את הרשת באותה דרך שהם מנהלים את הארגון. יש 
להם כלי ניהול רשתות וניסיון רב באופן יחסי, אך עליהם ללמוד את 

הצרכים של עולם הבקרה בזמן אמת.
מהנדסי בקרה מבינים את תהליך הייצור ומעוניינים לעמוד בלוח זמנים 
תקין, אך עליהם להרחיב את מומחיותם ברשת Ethernet ולזכות בגישה 

למשאבי טכנולוגיית המידע.
יצרני מכונות, OEMS, רוצים להתרחק מרשתות קנייניות, לתמוך בפחות 

רשתות ולהשיג גישה מרחוק לציוד למען אספקת שירותי תחזוקה רבי 
ערך. ואולם, על מנת לספק את השירותים האלו, נדרשת להם יכולת 

התאמה למדיניות אבטחת הרשת של משתמש הקצה.

)IP=Industrial Protocol) EtherNet/IP-הצטרף ל
רשת EtherNet/IP היא רשת ה-Ethernet התעשייתית הפתוחה המובילה 

בעולם, שיכולה לטפל בטווח הרחב ביותר של יישומים, לרבות בקרה 
בדידה, בקרת בטיחות, בקרת תנועה, בקרת תהליכים ובקרת הינע. רשת 
EtherNet/IP מספקת מוצרי Ethernet בעלי יכולת תפעול הדדית מיותר 

 Cisco, Schneider Electric, Omron, Bosch Rexroth :מ-300 יצרנים, בהם
וכמובן - Rockwell Automation, שמספקים יותר מ-1,000 קווי מוצרים 

.EtherNet/IP וכמה מיליונים של התקני קצה שמותקנים ברשת
ביכולתה ליצור חיבור בין היישומים עצמם ובין התשתית לרמת המכשור, 

רשת EtherNet/IP מפשטת את זרימת הבקרה והמידע ומציעה את הנתיב 
הטוב ביותר לארכיטקטורת רשת יחידה. לרוב, ביצועיה עולים על ביצועיהן 
של הרשתות התעשייתיות המוכרות - הן בביצועי זמן אמת, גמישות וקלות 
התחזוקה והאבטחה. בנוסף, היא מספקת רוחב פס רחב, יכולת הרחבה 
 Ethernet וקישוריות פתוחה, ומעודדת את השימוש הנרחב בעולם ברשת

רגילה.
מאחר שרשת EtherNet/IP משתמשת באמצעים זמינים מהמדף ותואמת 

לתקני                                              ולמוסכמותיהם, מהנדסים ומומחי 
טכנולוגיית המידע יכולים בקלות לשתף פעולה בתהליכי הפריסה ולשמר 

את האבטחה, האמינות ואיכות השירות בתוך הארגון וברצפת הייצור.
רשת EtherNet/IP משתמשת בכלים נפוצים הן עבור הרשת התעשייתית 

והרשת הארגונית, ובמוצרים תעשייתיים סטנדרטיים כדוגמת מתגים, 
נתבים, פיירוולים לרשת Ethernet, מצלמות לרשת IP ומערכות טלפון 

.IP לרשת
 Ethernet לכן, היצרנים יכולים לנצל את החידושים הקיימים בטכנולוגיית

ו-TCP/IP רגילה, ולהפוך את רשת EtherNet/IP לארכיטקטורת רשת 
ניתנת לשדרוג המוכנה לעתיד.

במקום להחליף רשתות ישנות חסרות שימוש מדי כמה שנים, היצרנים 
יכולים להפוך את רשת EtherNet/IP לתשתית הארכיטקטורה 

התעשייתית שלהם ולהתבסס עליה כדי לעמוד בקצב של הטכנולוגיות 
החדשות.

IEEE 802.3/ TCP/ UDP/ IP

המשך בעמוד הבא <<



עלון חדשות קונטאל, רבעון שלישי, 2011 עמוד מס �0

 Rockwell איור �: חברת
 Cisco וחברת Automation

Systems שיתפו פעולה כדי לספק 
הדרכה, הנחיה לתכנון, המלצות, 

וכן את נוהלי העבודה הטובים 
ביותר, במטרה להאיץ את מיזוג 
הרשתות ולעמוד בדרישות של 

מומחי טכנולוגיית המידע, מהנדסי 
בקרה ויצרני מכונות.

רשת EtherNet/IP מסייעת ביצירת 
ארכיטקטורת רשת פשוטה 

ומציעה אסטרטגיית הגירה ברורה

”יישומים, התקנים ושירותים לרשת Ethernet ימשיכו לשגשג הן במרחב 
המסחרי והן במרחב התעשייתי”, אמר קרייג רזניק, מנהל מחקר בקבוצת 

היועצים ARC. “מאחר שרשת EtherNet/IP משתמשת בפרוטוקול 
Ethernet רגיל ולא בפרוטוקול קנייני, היצרנים יכולים למנף את 

 Ethernet-ההתפתחויות ולזכות בנוכחות וביכולת ההתחברות של רשת ה
 ביישומים ברמת העסק גם ברצפת הייצור במפעל.”

EtherNet/IP ניסיון בישראל עם רשת 
מפעל “סלטי צבר” היה מן הראשונים בישראל שהתקין עוד בשנת 2006 

את מערכות הבקרה, התקני ה-IO והבקרים המתוכנתים על תשתית 
תקשורת Ethernet/IP. הודות לכך נהנה המפעל מזמינות גבוהה של 

אביזרי הקצה והרשת. מאז ועד היום עשרות יצרנים נוספים בישראל נהנים 
מהיתרונות שמציעה רשת EtherNet/IP – אף ביישומים של יצרני בקרה 

 אחרים שאימצו פרוטוקול זה.
במתקן ההתפלה החדש שבונה חברת “מקורות” בלימסול תבוסס 

התקשורת על רשת ה-Ethernet/IP, ובזכות כך ייהנה מתקן ההתפלה 
מאחידות בפריסת תשתיות התקשורת באתר. 

EtherNet/IP יתרונות בשימוש ברשת 
על ידי החלפה של אסטרטגיית רשתות עם ריבוי שכבות בארכיטקטורת 

רשת סטנדרטית, יצרני OEM יכולים לקצר את זמני ההנדסה, להקטין 
את סיכוני האינטגרציה ולהפחית את העלויות הכוללות של תכנון, פיתוח 
ואספקת המכונות. בינתיים, היצרנים בוחרים ברשת EtherNet/IP מפני 
שהיא מספקת תקשורת פשוטה וביצועים גבוהים כלל מערכתיים, והיא 

מבוססת באופן נרחב. הצלחתה נשענת על כמה מאפיינים טכניים 
 חשובים שמייחדים אותה, כגון:

*   רשת סטנדרטית אחת: רשת EtherNet/IP מבצעת יישומי בטיחות, 
תנועה ותהליכים, ועוד ואינספור יישומים נוספים. זאת בהשוואה לרשתות 

האחרות שנזקקות לגרסאות רבות, לכללים מורכבים ולתוספת חומרה 
 לצורך כך.

*   גמישות בתכנון: רשת EtherNet/IP מציעה את כל אפשרויות התכנון 
הקיימות ברשת Ethernet מסחרית כדי לענות על צורכי יישומים. לדוגמה, 

משתמשים רבים מחלקים רשת גדולה למקטעים קטנים יותר. רשת 
EtherNet/IP תומכת בחלוקה כזו למקטעים ומספקת יכולת העברה 

חלקה של נתונים על פני הרשת, זאת לעומת הרשתות האחרות, שלא 
מאפשרות בקלות ניתוב מידע בביצועים גבוהים בין רשתות, כגון איסוף 

 נתונים בזמן אמת או גילוי ראשון של תקלה.

 רשת EtherNet/IP כיום ובעתיד
רשת EtherNet/IP מאפשרת יצירת ארכיטקטורת רשת פשוטה ומציעה 

אסטרטגיית הגירה ברורה עבור משתמשים המעוניינים להבטיח את עתיד 
הרשת שלהם. היא מציעה גם את הנתיב הטוב ביותר לארכיטקטורת רשת 

ממוזגת, ומסייעת ליצרנים בהפשטה של זרימת נתוני הבקרה והמידע 
לשם השגת אופטימיזציה כלל מפעלית.

כמו כן, המינוף של טכנולוגיות מסחריות ועסקיות, המתאפשר על ידי רשת 
EtherNet/IP, מסייע ליצרנים לפתור את הבעיות העסקיות העתידיות 

באמצעות חדשנות וגמישות.

התקנות החדשות לנושא ניטור רציף 

 התקנות החדשות באירופה בנושא תקני פליטות מארובות ממתקני 
הפקת חשמל גדולים                          וממתקני שריפת פסולת 

                                              , כמו גם הדרישות המחמירות בנושא 
 הפחתת הפליטות, דורשות מהמפעלים, בין היתר, התקנת מכשור 

ניטור רציף איכותי ואמין.

 ,BIMSCHV 13 -ו TA- LUFT מאז שנות ה-80, עת הופיעו התקנים, כגון 
ירדו כמויות המזהמים המותרות לפליטה בעשרות אחוזים, כפי שניתן 

לראות בגרף המצורף.

 

במסגרת התקנות החדשות, נדרש מהמכשור לעמוד בדרישות רבות, 
וביניהן מדידות רבות בו זמנית, תחומי מדידה נמוכים ביותר וזמן עבודה 

של 97%-95%. כאשר המכשור אינו תקין, יש להפסיק את פעולת המפעל, 
או לחילופין להזמין מדידות תכופות מעבדתיות עד להשמשת הציוד 

הרציף. אלה דרישות יקרות בשל המרכיבים הרבים שאותם צריך לנטר.
מערכות ניטור גזים התחילו להופיע בתחילת המאה הקודמת. בתחילה 

הופיעו מערכות ORSAT שמדדו בצורה ידנית. לאחר מכן הגיעו אנלייזרים 
למדידת CO2 וחמצן. כיום המערכות הינן מערכות אוטומטיות המאפשרות 

 FTIR ,NDIR ,UV :ניטור עשרות גזים בעזרת מכשיר אחד, מערכות כגון
ועוד. 

לצורך אכיפת הדרישות, יצא תקן EN 14181 אשר בא לתת מענה 
לבחינת אמינות המכשור. 

 Stationary source emissions. Quality assurance of automated 
measuring systems

 QAL1 התקן מכיל שלושה שלבים עיקריים הנקראים 
:)Quality Assurance Level(

 QAL1 שבו יצרן הציוד מקבל אישור לאספקת הציוד
 )Quality Assurance Level 1( על-ידי מעבדה מוסמכת, כאשר 

המובילות הן: TUV הגרמנית ו MCERTS האנגלית, זאת לפני ההתקנה 
ורק לאחר קבלת אישור זה מותר ליצרן הציוד לספקו למדידות.

בדיקה זו הינה בדיקה מקיפה ומעמיקה ובה נבדקות שתי מערכות במשך 
כחצי שנה בארובות. לאחר הבדיקה מוציאה המעבדה דו”ח מקיף ובו 

ניתנים פרמטרים רבים, כגון: תחום מדידה מינימאליים ומקסימאליים, 
השפעת גזים על הגז הנמדד, זמן מותר בין כיולים ועוד.

לאחר ההתקנה נעשה שלב שני               , בו בודקים את אמינות הציוד 
וביצועיו על-ידי בדיקות REFERENCE מקבילות על-ידי מעבדה 

מוסמכת, שבה בודקים פרמטרים רבים כגון: תחום גילוי, ליניאריות, 
 חזרתיות ועוד.

בשלב זה מקובל לעשות 15 מדידות, 5 מדידות ביום במשך 3 ימים, 
מדידות שצריכות להיעשות בתנאי הפעלה שונים של המפעל, סוגי דלקים 

שונים, נצילות שונה ועוד.
במידה והמכשיר נכשל בבדיקות, יש לתקנו או להחליפו באחר ולבצע שוב 

את הבדיקות.

לאחר מכן, ולאורך חיי הציוד, בודקים באופן רציף את ביצועי הציוד בשלב 
שנקרא QAL3, אשר בו נבדקת פעילות הציוד, כולל DRIFT בין כיול 

לכיול, פעילות אשר נאגרת במכשיר, בתוכנות שמסופקות על-ידי יצרני 
 הציוד, או בתוכנות חיצוניות הנקראות

.DAS - DATA AQUISION SYSTEMS

(2001/80/EC)ׂ
(Directive 2000/76/EC)

)QAL2(

Ethernet-שומרים על פשטות ה :EtherNet/IP
)המשך(
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בטבלה הבאה ניתן לראות את השלבים השונים, כאשר אישור למכשור 
ניתן לפני התקנתו. בדיקת המכשור נעשית בעת ההתקנה ולאחר מכן, 

אחת לתקופה של כ-5 שנים, או תקופה קצרה יותר באם ישנו שינוי מהותי 
בתפקוד המפעל, או בתפקוד מערכת הניטור והבדיקות הרציפות בעת 

פעולת הציוד. 

מכיוון שנדרשת מהמכשור זמינות גבוהה ביותר, חברות רבות דואגות 
לזמינות גבוהה לאנלייזרים, כגון שימוש בתאי כיול המונעים את הצורך 
בגלילי גז, כיול אוטומטי, אספקת מערכות יציבות הדורשות כיול אחת 

לתקופה ארוכה ועוד.

מצורפת דוגמא למערכת כיול אוטומטית תוצרת ABB )ראה איור 1( , 
אשר קיימת במערכות NDIR דגם URAS ו-UV דגם LIMAS  הכוללות 

גז כלוא.
תאי הכיול מונעים את הצורך בגזי כיול מגלילים, מבצעים כיול אוטומטי 

ללא צורך בהתערבות חיצונית ודורשים כיול עם גלילי גז אחת לחצי 
שנה בלבד, דבר שחוסך משאבים וזמן רב, וכמו כן, עוזר לשמירת איכות 

הסביבה הודות למניעת הצורך בפליטת גזי כיול מזהמים מגלילי הגז.

כמו כן, תוכנות שליטה מרחוק מאפשרות דיאגנוסטיקה והפעלת הציוד 
מרחוק. לעיתים הן  מאפשרות תיקון תקלות ובוודאי מקטינות את זמן 

ההשבתה על-ידי דיאגנוסטיקה המאפשרת תיקון מהיר יותר במידה 
ונדרש, קבלת מידע על מהות התקלה ב-SMS ועוד.

לסיכום, אנו ממליצים ללקוחות לדאוג להתקנת מערכות בעלות אישור 
כדוגמת TUV, MCERTS, ולוודא שהאישור יהיה לאפליקציה המתאימה 

ושהמכשיר יהיה בעל יכולת למדוד בהתאם לדרישות מהמתקן.

לאישור המערכת משמעות רבה והיא מהווה מעין “תעודת ביטוח” 
בהצלחתה. גם בארץ, בעקבות חוק אוויר נקי, נכתב כעת תקן בנושא 

אבטחת איכות נתוני מכשירי ניטור רציף בארובות, כאשר סבירות גבוהה 
שחלק מהדרישות יילקחו מהדרישות שעליהן דובר בכתבה זו.

כישלון באישור המערכת דורש בדיקות חוזרות שהן יקרות מאוד )כפי 
שתואר בכתבה בשלב QAL2(. לעתים עד כדי החלפת המערכת הכוללת 

פירוק והתקנה חדשים.

 TUV-מידע נרחב על מכשירים בעלי תקן מתאים ניתן למצוא באתר ה
ובאתר SIRA MCERTS. ניתן למצוא את האתרים על-ידי הקלקת 

.GOOGLE-המילים ב

בדוגמה המצורפת ניתן לראות CERTIFICATE עם הפרמטרים 
הרלוונטיים. 

 בארובות והדרישות מהמיכשור

איור �: מראה תאי כיול



Micro �00 סדרת בקרי 
מבית

Rockwell Automation הכריזה לאחרונה על השקת סדרת בקרי 
מיקרו חדשים. הסדרה Micro �00, מיועדת ליצרני מכונות ומשתמשי 

קצה הנדרשים ליישומי בקרה קטנים של עד 48 נקודות בקרה. 
באמצעות הבקרים החדשים וכלי התוכנה החדש שפותח על ידי היצרן, 

יכולים המשתמשים לקצר את זמן הפיתוח והתחזוקה, ולהפחית 
בעלויות בניית יישום בקרה קטן. הבקרים, בליווי התוכנה החדשה

Connected  Components Workbench, מתאימים במיוחד ליישומים 
קטנים ומותאמים לשילוב וסתי מהירות מנועים, בקרת תנועה וצגי 

 הפעלה. 
רוקוול הכריזה עד כה על שני בקרים בסדרה זו: 

 :)IO 12-ליישומים זעירים )כ Micro ��0 בקרי 
.USB הבקרים מצוידים בפורט

The Micro810 controller features 
embedded smart relay function 
blocks that can be configured from 
a 1.5-inch LCD and keypad.  
The function blocks include 
Delay OFF/ON Timer, Time of 
Day, Time of Week and Time of 
Year for applications requiring a 
programmable timer and lighting 
control.

בקרי Micro ��0 : תומכים בעד 48 נקודות בקרה ועד 6 כניסות 
מהירות.

שילוב וסתי מהירות, חיישנים, צגי הפעלה תעשייתיים ואביזרי בטיחות, 
באמצעות בקרי מיקרו �00.

Micro830 controller provides flexible 
communications and up to six, 
high-speed counter inputs. It also 
provides easy incorporation of as 
many as five plug-in modules on the 
48pt models. These off-the-shelf, 
fully customizable controllers carry 
global certifications and support

הכרזה חדשה

Smart Relay Micro PLC

סטנדרט IS88 פותח על-ידי איגוד יצרנים וצוות מומחים 
בתהליכי אצווה )batch processing(. הסטנדרט האמריקאי 
הוא ISA S88.01 - 1995 והמקביל שלו ב-IEC הוא סטנדרט 

IEC61512 -1-1998, המוכר יותר בשם ISA-88 או בקיצור 
S88. סטנדרט זה מבסס שפה משותפת לתכנון, הפעלה 
 S88 ובקרה של מערכות תהליכי אצווה. כמו כן, סטנדרט

מגדיר ניהול מתכונים היררכי, חלוקה של התהליך למקטעים 
והפרדה של המוצרים מהתהליך המייצר אותם. הוא מאפשר 
שימוש חוזר וגמישות בהגדרת הציוד ופיתוח התוכנה ומספק 
 ERP,( מבנה לתיאום ואינטגרציה מול המערכות המסורתיות

.)MES 

?S�� מה התועלת בסטנדרט
סטנדרט S88 מגדיר מתודולוגיה המפרידה בין החומרה 
לתהליך. התהליך כולל את המוצר הסופי והמידע עליו 

)מעובד במחשב(, החומרה כוללת את הציוד והאביזרים 
המייצרים את המוצר והבקרה עליהם )ממומש בבקר(. 

הפרדה זו מאפשרת שימוש באותו ציוד לייצור כמה מוצרים 
שונים, וכן לביצוע תהליכים שונים על אותו מוצר. הסיבה 

המרכזית להפרדה זו נעוצה בכך שהיא מאפשרת פיתוח 
מתכונים פשוט מספיק ונוח לביצוע ללא צורך בשירות של 
מהנדס תהליך או בקרה. היכולת לפתח וליישם מתכונים 

חדשים במהירות מהווה את הגורם המרכזי לשיפור 
המתקבל בייצור בעזרת S88. בנוסף, הטרמינולוגיה 

המשותפת מאפשרת לכל הגורמים המעורבים בתהליך 
תקשורת פשוטה יותר ביניהם, הבנה מהירה של התהליך 

 והפחתת שגיאות וסיכונים.

כיצד מממשים ��IS בחבילת התוכנות של רוקוול?
RSLogix 5000 manager phase מפעיל את החומרה 

 RSlogix 5000-המעורבת בתהליך. תכונה זו של תוכנת ה
 .)phases( מאפשרת הוספה של קוד תוכנה המנוהל בשלבים

תכונה זו מובנית בתוך ה- RSlogix 5000 ומאפשרת שימוש 
בכל 4 שפות התכנות על מנת לממש את השלבים השונים 

 RSlogix 5000 -ולנהל אותם. בנוסף, מספקת תכנת ה
ממשק גרפי המציג אונליין את השלבים השונים ואת  התנאים 

למעבר בין שלב לשלב.
Factory Talk View - תבניות מובנות ב- FTview מציגות את 

תרשים הזרימה של השלבים בצורה גראפית באונליין, וכן 
מאפשרות ממשק למעבר ידני בין השלבים השונים וקבלת 

חיוויים מהבקר.
Factory Talk batch - תוכנה זו מעצימה את יכולות 

הסטנדרטיזציה בתהליכי הייצור ואחראית על הפרמטרים 
של התהליך ושל המתכונים השונים. התוכנה מספקת ממשק 

משתמש, ניהול מתכונים מתקדם, מידע לשיפור איכות 
המוצר ודיאגנוסטיקה.
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