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הנותן  מדד  מכונה,  ברמת  המדד   – נצילות 

כמויות  של  כפונקציה  התפוקה  את  למדוד  יכולת 

ועוד    איכות  אנרגיה,  גלם  חומרי  פחת,   בניכוי 

.OEE – Overall Equipment Efficiency

יעילות –האים המפעל פועל נכון,  שימוש מושכל בחומרי 

גלם, תזמון היצור באופן אופטימאלי, יצור מלאי עודף, גיול 

, הקצאת משאבי כוח  של מלאי חומרי גלם ומלאי מוגמר 

אדם בצורה אופטימאלית, מאזן אנרגטי ועוד.

נותנת מענה לשיפור הן הנצילות  מערכת בקרה מודרנית 

היצור והן ליעילות המפעל.

חדר אנלייזרים לפז אשדוד 

של במידות  אל-חלד  מפלדת  עשוי   החדר, 

גזים  3x5 מטר מיועד להכיל  4 אנלייזרים לניטור 

ונוזלים. 

נפיצה  בסביבה  לפעולה  במערכות  צויד  החדר 

טמפרטורה  על  לשמירה   EX מזגנים  שני  כולל 

קבועה תוך זמינות של 100% ע”י פעולה בגיבוי חם 

ומערכת  גזים  דליפת  גילוי  מערכת  כולל  הביתן 

אספקת אוויר נקי לחדר.

אשר  קונטאל  של  המלאכה  בבית  יוצר  החדר 

סיפק לאחרונה חדרים למפעל מכתשים ולברום 

בים המלח.

כמו כן סיפקה קונטאל לאותו פרויקט בפז אשדוד 

גז כרומטוגרף למדידת פרמטרים בדלק ומערכת 

דגימה לשני זרמים. 

של  ברמה  הנה  המקרים  ברוב  טובה  נצילות 

בקרים  של  ואוטומציה  מכשור  בעזרת  האוטומציה 

.HMI ומערכות  משוכללות  הינע  מערכות   מתוכנתים, 

יעלות טובה ניתן לקבל באמצעות מערכת לניהול רצפת 

  .MES-Manufacturing Execution System היצור

של  לצרכים  מענה  הנותן  מעניין  מידע  תמצא  זה  בעלון 

היצור.  קווי   של  הנצילות  ובהגברת  בהתייעלות  התעשייה 

זה כי  והבקרה,  האוטומציה  מערכי  לשדרוג  זמן   מצא 

צוו השעה.

יעילות, נצילות, חסכון באנרגיה וחומרי גלם ומה שביניהם
מה ההבדל בין יעילות ונצילות ואיך שדרוג מערכות בקרה נותן יתרון תחרותי בשוק מתכווץ



עושים סוויץ’ עם רוקוול אוטומיישן וסיסקו 
מאת אלון סלימן, קונטאל אוטומציה ובקרה בע”מ.

חברת קונטאל משיקה  מערך מלא של מתגי אתרנט תעשייתיים. המתגים הינם פרי שיתוף 
.Cisco ו Rockwell פעולה של החברות

חברת קונטאל אוטומציה ובקרה השיקה מערך כולל של מתגים משובצים )Embedded switches( עבור יישומי בקרה בתעשייה.

סלימן,  אלון  לדברי  התעשייתיות.  הבקרה  במערכות  הישר  הרשת  מצב  את  לנטר  לראשונה  ומאפשר  מסוגו  מתקדם  הינו  המתגים  מערך 
מהנדס מכירות בחברת קונטאל “את הגדרת המתג ניתן לבצע כבר מתוך תוכנת הבקר, בדיוק באותה דרך בה מגדירים כרטיס כניסות או 
יציאות בבקר – את החיוויים השונים של המתג והרשת ניתן לשלב בקלות בתוך דיאגרמת הסולם של הבקר – וכל זאת ללא צורך בביצוע שם 

עבודת התאמה”. 

המתגים  סדרות  פיתוח  על  שקדו  רוקוול  וחברת  סיסקו  חברת 
המשותפות – והשכילו לשלב כוחות על מנת ליצור סדרת מתגים 
בקרה,  יישומי  בין  לשלב  ניתן  הראשונה  בפעם  מעולה.  באיכות 

לבין רשתות האטרנט ללא צורך באחזקת מערכות נפרדות. 

ליניאריות  טופולוגיות   משלבים  החדשים  המתגים  מערכי 
לא  מתגים  של  סדרות  גם  כמו   ,)Ring( טבעת  וטופולוגיות 

מנוהלים. 

מסוגה.  הראשונה  הנה  זאת  מנוהלים  תעשייתיים  מתגים  סדרת 
ייצור,  וסביבות   IT סביבות  עבור  מותאמות  תכונות  כוללת  היא 
משלבת את המיטב של סיסקו ורוקוול אוטומיישן בסדרת מתגי 

אתרנט תעשייתיים. 
הנפוצים   Ethernet/IP ביישומי  לשימוש  מותאם  המלא  המערך 
בתעשייה הישראלית. המתגים עושים שימוש במערכת ההפעלה 

.)IOS( העוצמתית של סיסקו

הנוכחית,  סיסקו  הפעלה  במערכת  משתמשת  המתגים  סדרת 
  IT ה-  למומחי  וגורמת  ומשתמש,  מערכת  בממשק  מצוידת 
ביותר  קלה  התקנה  מספקת  היא  במקביל  בבית.   להרגיש 
ומידע דיאגנוסטיקה מקיף בתוך ארכיטקטורת רוקוול אוטומיישן 

המשולבת. 

רוקוול  של  המוכרת   CIP ה-  בטכנולוגית  משתמשים  המתגים 
 ,RSLogix 5000 - ומסכי תצוגה מתוך תוכנת הבקרים הפופולארית
כמו כן למתגים הותאמו  faceplates לדיאגנוסטיקה עבור יישומי 
FactoryTalk, שהנה הדרך המועדפת לשילוב התקנים מרושתים 

ליישומי בקרה.

תעשייתית,  ברמה  ומוקשחת  מודולארית  הינה  המוצרים  סדרת 
וסיב אופטי  נחושת  )Ports( עבור  26 מבואות  6 עד  מתרחבת מ- 

כדי לתת מענה למגוון יישומים. 

ומחדל  המתגים הקבועים המנוהלים מצוידים בתצורות התקנה 
 ,Industrial Protocol משמעו IP הסימן ,Ethernet/IP פשוטות עבור
אתרנט  רשתות  של  פריסה  בהקלת  לעזור  כדי  תוכננו  המתגים 
לתוך  ודיאגנוסטיקה  התקנה  מידע  משלבים  הם  היצור.  ברצפת 

 .CIP -תוכנת הבקר בשימוש בפרוטוקול ה

מבואות   8 או   4 מספקות  הקבוע  ההתקן  של  הקטנות  המידות 
ברמה  לרשתות  אופטי  סיב   Uplink עבור  אופציה  עם  נחושת 

גבוהה יותר. 
המתג הנו אידיאלי עבור מכונות, כמו גם עבור יישומים עם שירותים 

מרושתים קטנים או מבוזרים ביותר. 

רוקוול  משבצת   Ring וטופולוגיות  ליניארית  טופולוגיה  עבור 
ציודים,  לתוך  ישירות  אתרנט  מתגי  טכנולוגיית  אוטומיישן 
יישומי עבור  יותר  טובות  תצורה  בחירות  לספק  לעזור   כדי 

 .Ring -ו Daisy-chain כמו ,Ethernet/IP

ביצועים עתירת  “טבעת”  יכולות  מאפשרת   הטכנולוגיה 
)Make/break< 1ms( המושלמת עם דיאגנוסטיקה. 

שירות–  איכות   ,IEEE-1588 זמן  סינכרוני  כוללות  אלה  תכונות 
)אל-כשל(, טבעת  תצורות  עבור   SFTP )עדיפות(,   QoS 

 .Cut-Through -ו IGMP snooping

מודול עצמאי בעל 3 מבואות זמין עם השחרור הראשוני של מוצרי 
להשתתף  אחד  מבוא  בעלי  אתרנט  למכשירי  ויאפשר  הסדרה, 

בטיפולוגיות החדשות. 

את מערך המוצרים משלימים מתגים ומדיה לא מנוהלים, שהנם 
מוצרים ברמה תעשייתית עם 4 עד 8 מבואות המציעים מגוון של 

אופציות נחושת וסיב אופטי. 
.IP67 מוצרים יהיו זמינים גם עבור יישומים תובעניים יותר עם

ימי העיון בנושא הינע חשמלי משולב בקרה התקיימו שבוע שעבר במשרדי החברה במטרה להציג את  הפתרונות הטכנולוגים החדשים 

.Rockwell Automation, Allen-Bradley שמציעה קונטאל ושותפתה העסקית

ביום 29-10-2008 וביום 12-11-2008 נערכו בקונטאל ימי עיון בנשא הינע חשמלי משולב בקרה

לכל  להודות  המקום  וכאן  גבוהה,  הייתה  ההיענות  משתתפים,   65 כ  האירועים  בשני  השתתפו  סה”כ 
המשתתפים על הטרחה והזמן שהקדישו. העניין היה רב והתנהלו דיונים פתוחים עם המשתתפים ותרגול  

של הטכנולוגיות האחרונות בתחום ההינע החשמלי המשולב בקרה. 

באנרגיה  חסכון  נצילות,  יעילות,  משלב  מנצח  מערכות  “שילוב 

לשתף  ההזדמנות  על  שמח  אני  טווח,  ארוכת  ירוקה  וחשיבה 

מערכות  שילוב  בתחום.  ביותר  החדישות  בטכנולוגיות  אתכם 

תהליכי  על  שליטה  יכולת  מאפשר  הבקרה  במערכות  ההינע 

יותר  מהירה  היא  הבקרה  במערכות  שהתוכנה  בשעה  היצור 

ליישום ובפחות אפשרות לטעות אנוש. “ אמר שי גרשון, סמנכ”ל 

הנדסה בחברת קונטאל בדברי הפתיחה . 

רוקוול  מחברת  אזורי  הינע  בקרת  מערכות  מנהל  בצ’יני,  פלביו 
בהרצאת   Integrated Architecture ה-  טכנולוגיית  את  הציג 

הפתיחה. טכנולוגיה המאפשרת שילוב מערכות ואפשרות לתכנת 

וסת מהירות מכל מקום בו נמצאים,  לעשות שימוש בפרמטרים 

רבים ללא צורך במיפוי נתונים, לאפשר גיבוי ושחזור אוטומטי של 

הנתונים עצמם בזמן החלפת יחידת קצה ועוד. 

את   סקר  קונטאל,  בחברת  מכירות  מנהל  ברמן,  צביקה 
המאפשרות   PowerFlex מסדרת  החשמליות  ההינע  מערכות 

מכסימליים  וחסכון  לנצילות  תפר,  ללא  גבוהה,  קישוריות  יכולת 

באנרגיה.

נימרוד הורוביץ, מנהל טכנולוגיה של מחלקת ההנדסה בקונטאל, 
הדגים את כלי הפיתוח שעומדים לרשות המשתמשים ומאפשרים 

שילוב קל של מערכות ההינע ווסתי מהירות.

יובל טולדנו, מהנדס מכירות בחברת קונטאל,  הציג את החידושים 
האחרונים בתחום ההגנה מפני רעידות: “השימוש ביחידות בקרה 

מאפשר   XM מסדרת  רעידות,  גששי  אל  המחוברות  מיוחדות 

ישום פשוט בעזרת הגדרות כך שהיחידה עונה על תקני בטיחות 

בהינע חשמלי באופן  עצמאי. אנו בקונטאל ביצענו בהצלחה רבה 

יישומים אלו בטורבינות גדולות ברחבי הארץ.”

בחברת  מכירות  מהנדס  סלימן,  אלון  של  הסקירה  במהלך 

רוקוול  של  לשדרוגים   המתודולוגיה  את  כלל  אשר  קונטאל, 

וקונטאל, הקהל הביע עניין רב בהדגמת הטכנולוגיות והפיתוחים 

החדשים המאפשרים לבצע שדרוגים במהירות רבה, תוך הפחתת 

סיכונים ותיאום חומרה המאפשרים להשאיר את מארזי הכניסות 

והיציאות ולהחליף רק את הפרוססורים, בכל מערכת של כל יצרן 

באשר הוא.   אלון סיים את הסקירה בהצגת דוגמאות של עבודות 

מוצלחות במגוון תעשיות.

את יום העיון חתם  טל קידר, מנהל פרויקטים בחברה, בסקירה 

של תחום מערכות בקרת התנועה אשר כלל הסבר מפורט של 

יישומים מרובי צירים באמצעות בקרים מתוכנתים  יכולות ביצוע 

זו  סדרה  הפופולארית.   Kinetix מסדרת  הינע  מגברי  ויחידות 

מספקת פתרון רחב הכולל מערכות בקרה ומחשוב, יחידות כוח, 

מנועים ליניאריים ,מנועי סרוו ללא פחמים ועוד. 

 חדשנות בהנעת מנועים ברצפת הייצור
רשמים מימי העיון 
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תזמון ייצור
לחצים  בפני  ניצבת  והמשקאות  המזון  תעשיית 
תחרותיים חזקים, המאלצים יצרנים לספק קווי 

מוצר מגוונים יותר כדי לספק מגמות צרכנים

הנו  שוק,  ודרישות  עונתית  אספקה  כמו  רבים  משתנים  בין  איזון 
תהליך תובעני. 

נושאים כמו ניהול כמות גדולה של אילוצי  יצור וקיבולת כמו מיכלים 
תמורות  השהייה,  וזמני  מילוי  של  ומקסימום  מינימום  רמות  עם 
במשתנים והסרת צווארי בקבוק  כדי לייצר ביעילות ולספק מוצרי 

איכות לצרכנים, יכולים להית גם כן מאתגרים. 
מבצעים  של  להשפעות  מאוד  רגישה  הנה  שהתעשייה  העובדה 

ועונתיות על השוק, רק מוסיפה מורכבות לבעיה. 

 Production Scheduling & Order( פתרון תזמון ייצור וניהול הזמנות
 )Rockwell Automation( אוטומיישן  רוקוול  של   )Management
המיוצגת בישראל ע”י קונטאל ITS יכול לסייע ליצרני מזון ומשקאות 
רמות  את  להשיג  במטרה  מושכלות,  עסקיות  החלטות  לקבל 

השירות הגבוהות הנדרשות כדי להישאר תחרותיים בשוק זה. 

Production Scheduling & Order Management מסוגל  פתרון 
וליצור   ,ERP ממערכת  אותו  לקחת  או  הייצור  תזמון  את  ליצור 
 Production Detailed Dynamic Schedule( PDDS (– או תזמון סופי 
)Finite Schedule(, ללא חשיבות אם הוא משמש עבור תזמון קווי 
 .)Push – (, או הייצור של חומרי גלם )דחיפהPull – האריזה )משיכה

שינויים בזמן אמת 
סטאטוס  על  אמת  בזמן  מידע  על  מבוסס  זה   Finite Schedule
יעילות   מדדי  תחזוקה,  דרישות  ניתובים,  )סטאטוס  המפעל 
שהתוכנית  להבטיח  מנת  על  וכו’(,   CIP דרישות  בפועל,   OEE
היצור  ניהול  מערכת  אל  תשוגר  אשר  זאת  תהיה  האופטימאלית 

לביצוע. 

Production Scheduling & Order Management לא  פתרון ה- 
מנטר  גם  אלא  אופטימאלית,  תוכנית  של  הביצוע  את  מפעיל  רק 
שינויי  כל  עם  העתידי  התזמון  את  מעדכן  הוא  התקדמותה.  את 
זמן אמת העשויים לקרות )כמו תקלה במכונות, שינויים במהירות 
מכונות, וכו’(, כדי להבטיח שהתזמון יישאר מותאם לתנאי המפעל 

הנוכחיים. 

להגדלת  יותאם  והאריזה  הייצור  שלו”ז  מבטיח  רק  לא  זה  תהליך 
תפוקה ושיפור שביעות רצון לקוחות, אלא גם שהתחזוקה, תהליכי 

CIP ונהלי אבטחה יטופלו בעקביות ועל בסיס זמן קבוע. 

 שיפור יכולות משאבי היצור ועיבוד הזמנות ע”י הכללת כל 
     המגבלות והאילוצים ההכרחיים.

להפיק תוכנית יצור מעשית יותר. 

•

•

מאת שי גרשון

המפתח לפתרון ה- Production Scheduling & Order Management הנו הגמישות והרב-גוניות איתן הוא מבצע תזמון קיבולת סופית. ניתן 
ליישם את הכלי  לטיפול בבעיות תזמון, כך שמשתמשים יוכלו:

לזהות צווארי בקבוק ולפעול בהתאם. 
להיות פרואקטיביים ולקבל החלטות מושכלות בזמן הנכון.

לצמצם למינימום עלויות של עודפי מלאי ושינויים. 

•
•
•

הכלי מחולל תוכנית מעשית אשר:
מנטרת התקדמות ייצור בזמן אמת. 

משלבת בתוכה חוקים עסקיים ומגבלות ספציפיות של לקוח. 
מטייבת הקצאת מיכלים, משאבים ומלאי.

•
•
•

משווה לוחות זמני ייצור שונים מול יעדי ייצור. 
קובעת את שילוב איסוף מותגים המעשי ביותר לקו אריזה. 

•
•

הפתרון יכול לשמש כפתרון תזמון עצמאי, או יכול להוות חלק של מערכת לניהול ריצפת הייצור )MES( משולבת המתממשקת אל 
 .ERP -מערכת ה

לחברת רוקוול מספר פתרונות תוכנה להורדה שיאפשרו לך להעריך את החיסכון 

באנרגיה ואת תקופת החזר הכספי של ההשקעה. המדובר בכלים משוכללים שיתנו 

את המידע בהתקנת ווסתי מהירות במתח נמוך ומתח ביניים ליישומים של משאבות 

ומפוחים.

כמו כן לרשותך כלי תוכנה שיאפשרו הערכת החיסכון באנרגיה שתתקבל אם תחליף 

מנועים קיימים במנועים בעלי נצילות טובה יותר.

כלים לחישוב חיסכון באנרגיה באמצעות ווסתי מהירות למשאבות מתח נמוך.

 למפוחים - כלים לחישוב חיסכון באנרגיה באמצעות ווסתי מהירות למפוחים 

         במתח נמוך.

מפוחים במתח ביניים - כלים לניתוח החיסכון בווסתי מהירות

כלי לניתוח חסכון באנרגיה למנועים בעלי  נצילות גבוהה









   הידעת?
 הידעת כי בהתקנת ווסתי מהירות בינוניים בגודלם, 

      יש שמגיעים לחסכון של עד 40,000 ₪ בשנה

 תוכל לחשב את החזר ההשקעה ולהיווכח כי 

     ההשקעה תוחזר בפחות משנתיים

 הקטנת עומס עבודה ב 20% יכול להוריד עד 50% 

     מהצריכה

יצרנים בארה”ב צורכים חשמל ב 33 מיליארד דולר

משאבות צורכות 20% מהאנרגיה בעולם

 התעשייה לבדה צורכת מעל 40% 

     מהאנרגיה בעולם













כלי תוכנה לניתוח חיסכון באנרגיה

 http://www.rockwellautomation.com/solutions/sustainability  :למידע נוסף ראה

“פיתוח מדד להערכת האיכות הסביבתית של שטחים  זכתה במקום השני עבור עבודתה בתחום  פנינית כהן מאוניברסיטת תל אביב 

פתוחים ירוקים עירוניים”, אפרת אלימלך מאוניברסיטת חיפה זכתה במקום השני עבור עבודתה בתחום “היבטים ניהוליים בטיפול בפסולת 

מסוכנת בישראל”, ורן פאוקר, מחברת “נקודה ירוקה” בקיבוץ  ניר עוז, זכה גם הוא במקום השני עבור פרויקט  “נווה מדבר חסכוני במים 

וידידותי לסביבה” אשר מאפשר חסכון של למעלה 

מ 50% בכמויות מי- ההשקיה.

הפרס  את  להעניק  החליטה  קונטאל  קבוצת 

לראשונה במטרה לקדם את המחקר בארץ בתחום 

איכות הסביבה. פרס קונטאל  מיועד לסטודנטים 

בארץ  האוניברסיטאות  מכל  ושלישי  שני  לתואר 

ולעוסקים בתחום במגזר הפרטי  והציבורי. העבודות 

הסביבה,  איכות  לשיפור  תרומתן  פי  על  נשפטו 

הפרויקט  או  המחקר  של  היישומי  הפוטנציאל 

ועבור חדשנות מדעית או טכנולוגית ועבור חשיבה 

מקורית. 

לזכות  הוחלט  העבודות  של  מקיפה  בחינה  לאחר 

ומתוך  מאחר  בלבד  השני  במקום  עבודות  שלוש 

לנכון  מצא  לא  השופטים  חבר  העבודות  מגוון 

להעניק מקום ראשון. זכייה במקום השני זיכתה את 

הסיום  בטכס  ניתנו  המלגות  כספי.  בפרס  הזוכים 

של כנס האגודה שנערך בטכניון בחיפה בהשתתפות מר יונה יהב , ראש עירית חיפה .

שמעון גרשון, מנכ”ל משותף בקבוצת קונטאל אוטומציה ובקרה, אומר כי: “כחברה מובילה בתחום אספקת פתרונות לנושא איכות הסביבה 

- דוגמת ניטור אוויר ומים למציאת מזהמים שונים ממקורות מוקדיים - אנו רואים צורך להשתתף במאמץ למציאת פתרונות שישפרו את 

איכות הסביבה. עבודות אלו מהוות חלק במאמץ זה.”

קבוצת קונטאל אוטומציה ובקרה, בית מערכות מוביל לפתרונות מקצה לקצה בתחומי המכשור, האוטומציה ובקרת התהליכים, זיהתה 

מזה זמן רב את החשיבות של איכות הסביבה ושמה דגש על תחום זה גם בפעילותה העסקית.

קונטאל בשיתוף האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי 

איכות הסביבה העניקה פרס כספי לשלושה זוכים  עבור 

עבודות ופרויקטים בתחום שיפור איכות הסביבה

קוו יצור עם בדיקות אוטומטיות של לוחות בקרה

קונטאל הפעילה בהצלחה קוו יצור ללוחות פיקוד ובקרה עם בדיקות אוטומטיות ממוחשבות.
הצורך למערכת בדיקות אוטומטיות נבע מהדרישה להתייעלות ולבקרת איכות בסטנדרטים גבוהים וללא פשרות. 

בן היתר המערכת נותנת מענה לטעויות אנוש בזמן הבדיקה ומהירות בדיקה גבוהה.
המערכת שתוכננה ונבנתה ע”י מהנדסי וטכנאי החברה כוללת מתקן בדיקות 

ממוחשב המחובר מצד אחד ללוח הנבדק ומצידו השני מחולל סדרה של אותות 
ופעולות מבחן והתוצאה דו”ח ממוחשב הנשמר במדיה מגנטית ומודפס, הדוח 

מצורף ללוח ומלווה אותו בזמן ההרצה וההפעלה של המתקן. 
המערכת שנבנתה מבצעת בימים אלו במשימתה הראשונה מבחן לסדרה גדולה 

של לוחות המיועדים ליצוא.
הבדיקות כוללות מבחן מסרגל המהדקים של הלוח דרך 
ספקי הכוח כרטיסי הכניסה והיציאה של הבקר והמעבד 

שבלוח הנבדק.
הבדיקות כוללות בדיקת הדיוק של מתמרי טמפרטורה 

באמצעות מיתוג נגדים מדוייקים ובדיקת הדמיה של עומס 
מנועים המחוברים ישירות ליחידות כוח האנלוגיות שבלוח 

הנבדק.
המערכת הממוחשבת שבמתקן הנבדק מבוססת על מערכת 

HMI מהסדרה הפופולארית FactoryTalk View ומבקר 
.Allen Bradley מתוכנת מתוצרת

אוטומציה ובקרה בע”מ

הענקת פרסי קונטאל 
לאיכות הסביבה
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Motion analyzer היא כלי מקיף להתאמת ציוד עבור יישומי בקרת תנועה,  תכנת 
תנועה  בקרת  מערכות  של  אימות  וכן  בחירה  אופטימיזציה,  לניתוח,  משמש  זה  כלי 

.Kinetix
תכנה ה- Motion analyzer מקילה על התכנון המכני וכן בתהליך החקירה והחיפוש 
למעשה  מציעה  התכנה  ובפשטות.  בדייקנות  במהירות,  אותם  מבצעת  שהיא  בכך 

מסלול החלטה, ותכנון אופטימלי מבוסס עובדות, גישה זו מאפשרת לבוני המכונה:
.Motion הקטנת הסיכונים בתכנון מערכת

הקטנת הזמן בין תכנון המכונה לזמן אספקה.
אופטימיזציה של עלות מערכת בקרת תנועה וגודלה.

ביצועים משופרים ואמינות של מכונה.

•
•
•
•

תכנן את המערכת שלך בחמישה צעדים פשוטים.

1     הזנת פרופיל התנועה עבור כל ציר:

2   השתמש במודולי הינע על מנת להכניס את פרטי המכונה שלך

3    לאחר הכנסת פרטים אלה יש לבצע חיפוש למציאת קונפיגורציה)ות( מתאימה:

פרופיל מורכבפרופיל פשוט

Tuning simulation
זהו כלי העוזר לחזות את ביצועי המכונה שלך בתנאי אמת. מחקה כיוונון )Tuning( של ציר 

 RSLogix 5000 בתכנת 
)כולל אופציית הכיוונון האוטומטי( ולאחר מכן מבצע סימולציה של התנהגות העומס, המנוע 

 והדרייב. לקיחה בחשבון של התאימות
או חוסר התאימות המ כני על מנת לבצע סימולציה הקרובה ביותר למציאות.

Variable mains supply analysis
שימושי בעיקר למתכנני מכונות אשר מייצאים את מכונותיהם.

Motor thermal performance prediction
לוקח בחשבון את טמפרטורת המנוע על מנת לאמת את תפקוד המנוע בתנאי חום 

קיצוניים.

Torque analysis
מספק את ההבנה היכן נצרך מומנט הפיתול אותו המנוע מייצר.

 זאת על מנת לבצע סימולציה הקרובה ביותר למציאות.

Motion analyzer כלי עזרה לתכנון מערכות הינע חשמלי

ישנם ארבעה סוגי מודלים לבחירה:
Belt actuator

Lead screw
Chain &  sprocket

Rack & pinion

•
•
•
•

Motor Velocity Feedback )Mtr Revs/s)
Load Velocity Feedback )Mtr Revs/s)

Torque Feedback %
RMS = 48.4%
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4    בחן את התוצאות:

במסך התוצאות ניתן לנווט בין המנועים והדרייבים השונים המתאימים לאפליקציה. בחר 
את המתאימים ביותר.

5    הבט בסיכום של המערכת הנבחרת:

תכנת Motion analyzer כוללת בנוסף גם את המוצרים והכלים הבאים:

MP-Series (Bulletin MPAS) integrated linear stages
 ,ballscrews איתור מוצרי מדף לתנועה ליניארית ללא הצורך לערוך חיפוש בקטלוגים אחרי

 רצועות Timing, גלגלות ומיסבים המתאימים למכונה. 
אין צורך בהזנת נתונית מכניים אלא רק בנתוני העומס ופרופיל התנועה. הפלט אפילו מכיל 

.)L10( הערכת זמן חיים



 LAR מתוצרת  אנליטי  מכשור 
BOD, COD, TOC למדידת 

חברת LAR נוסדה בברלין בשנת 1986 כחברה המתמחה בייצור אנלייזרים לנוזלים תוך שימוש בעקרונות טכנולוגיים שונים. 
מאז הקמתה ועד היום זכתה LAR בפרס ברלין לחדשנות בתחום הסביבתי בשנים 1989, 1996.

כיום מונה מטה החברה מעל 60 עובדים וכן חברה אחות בעלת אותו השם 
איזור  על  אחראית  והיא  בארה”ב  מלא  פעולה  ובשיתוף  במקביל  הפועלת 

ארה”ב, קנדה ודרום אמריקה.

ופועלת אינטגראלית  הינה   LAR חברת  של  והפיתוח  המחקר   יחידת 
פטנטים  מאות  רשמה  החברה  שבברלין.  החברה  מטה  תחת   In-house
וממשיכה לפתח  וכן  בתחום האנליזה לטובת דגמים חדשים של אנלייזרים 

ולשכלל את הדגמים הקיימים. 

בגרמניה  אקדמיים  מוסדות  עם  הדוק  פעולה  בשיתוף  פועלת   LAR חברת 
על מנת להביא למימוש של הטכנולוגיה החדשנית ביותר בתהליכי האנליזה. 

כמו כן, החברה מפעילה תוכנית לקליטה והעסקה של סטודנטים מתחומי ההנדסה, הכימיה והביולוגיה על מנת לשלבם 
בחברה עוד לפני הסיום הרשמי של לימודיהם.

האיכות  רמת  את  להבטיח  מנת  על   In-house הוא  גם  נעשה   LAR חברת  של  האנלייזרים  והרכבת  הייצור  תהליך  רוב 
ברחבי  מאוד  רבה  בהצלחה  ופועלים  הותקנו  החברה  מתוצרת  אנלייזרים   1,200 מעל  לראיה,  האפשרית.  המקסימלית 
העולם מה שמקנה לחברה את מעמדה כמובילה אזורית ועולמית בתחום. החברה נחשבת כמובילה עולמית ברמת מגוון 

המכשור של מוצרי T.O.C מיצרן יחיד.

האנלייזרים מתוצרת LAR עומדים בתקנים הבאים:
ISO, DIN תקני
TÜV ,EPA  תקני

 ATEX Zone 1,2 תקני

עמידה בתקנים אלו היא שמקנה למכשור מתוצרת LAR את רמת האיכות והבטיחות מהגבוהות בעולם ומאפשרת להתקין 
ולהפעיל את האנלייזרים גם בתנאים עבודה קשים ו\או מסוכנים.





QuickCOD®  סדרת
מערכת למדידה Online של COD )צריכת חמצן כימית(.

.1200°C ’עיקרון הפעולה של האנלייזר: פעולה וחמצון מלא של הדגימה בטמפ
זמן תגובה: דקה אחת.

סדרת ®QuickCOD מתאימה כמעט לכל אפליקציה של מדידת TOC בעיקר במט’שים 
עירוניים ותעשייתיים. אפליקציות אופייניות הן: 

מדידות ביציאה לאחר טיפול של מים\שפכים במפעלים יצרניים
מדידות כניסה ויציאה של מים\שפכים במט”שים

גילוי של זליגות וזיהומים אורגניים חריגים בתעשייה כימית, פטרוכימית, מזון וכו’





אנלייזרים מתוצרת LAR הותקנו ופועלים בהצלחה רבה באפליקציות שונות בתחומי התעשייה הבאים:

מפעלים לטיפול בשפכים תעשייתיים ועירוניים
תהליכי ייצור והשבחת איכות מים

תעשייה כימית \ פטרוכימית
תעשייה פרמצבטית






Elox100®  סדרת
מערכת למדידה Online של COD )צריכת חמצן כימית(.

עיקרון הפעולה של האנלייזר: חמצון אלקטרוכימי.
זמן תגובה: 30 שניות.

סדרת ®QuickTOC מתאימה כמעט לכל אפליקציה של מדידת TOC בעיקר במט”שים 
עירוניים ותעשייתיים. אפליקציות אופייניות הן: 

מדידות ביציאה לאחר טיפול של מים\שפכים במפעלים יצרניים
מדידות כניסה ויציאה של מים\שפכים במט”שים

גילוי של זליגות וזיהומים אורגניים חריגים בתעשייה כימית, פטרוכימית, מזון וכו’





BioMonitor® סדרת
מערכת למדידה Online של BOD )צריכת חמצן ביולוגית(.

עיקרון הפעולה של האנלייזר: פטנט לקיצור תהליך BOD5 לדקות בלבד.
זמן תגובה: 3-4 דקות.

סדרת ®QuickTOC מתאימה כמעט לכל אפליקציה של מדידת TOC בעיקר במט”שים 
עירוניים ותעשייתיים. אפליקציות אופייניות הן: 

מדידות ביציאה לאחר טיפול של מים\שפכים במפעלים יצרניים
מדידות כניסה ויציאה של מים\שפכים במט”שים




QuickTOC® סדרת
מערכת למדידה Online של TC )ס”ה פחמן(, TOC )ס”ה פחמן אורגני(, TIC )ס”ה פחמן 

אנאורגני( ו-DOC )פחמן אורגני מומס(.
.1200°C ’עיקרון הפעולה של האנלייזר: פעולה וחמצון מלא של הדגימה בטמפ

זמן תגובה: 2-3 דקות.
סדרת ®QuickTOC מתאימה כמעט לכל אפליקציה של מדידת TOC בעיקר במט”שים 

עירוניים ותעשייתיים. אפליקציות אופייניות הן: 
מדידות ביציאה לאחר טיפול של מים\שפכים במפעלים יצרניים

מדידות כניסה ויציאה של מים\שפכים במט”שים
גילוי של זליגות וזיהומים אורגניים חריגים בתעשייה כימית, פטרוכימית, מזון וכו’





QuickTOC®loop  סדרת
מערכת למדידה Online של TC )ס”ה פחמן(, TOC )ס”ה פחמן אורגני(, TIC )ס”ה פחמן 

אנאורגני( ו-DOC )פחמן אורגני מומס(.
.1200°C ’עיקרון הפעולה של האנלייזר: פעולה וחמצון מלא של הדגימה בטמפ

זמן תגובה: 2-3 דקות.
סדרת  QuickTOC®loop מתאימה לאפליקציה של מדידת TOC בריכוזים נמוכים במיוחד.

אפליקציות אופייניות הן: 
מי WFI בתעשייה הביו-טכנולוגית ותעשיית התרופות

מי-קירור במגדלי קירור
השבת מי-אידוי במתקנים לייצור אנרגיה

מתקנים לאספקת מי שתייה עירוניים






QuickTOC®uv  סדרת
מערכת למדידה Online של TC )ס”ה פחמן(, TOC )ס”ה פחמן אורגני(, TIC )ס”ה פחמן 

אנאורגני( ו-DOC )פחמן אורגני מומס(.

עיקרון הפעולה של האנלייזר: מספר שלבים שבהם מוסר ה-POC )פחמן אורגני נדיף( ע”י 

חומצה, חמצון מלא של ה-NPOC )פחמן אורגני לא נדיף( באמצעות קרינת UV ופליטתו כ- 

.NDIR באמצעות אנלייזר CO2-מדידת כמות ה .CO2
סדרת QuickTOC®uv מתאימה במיוחד לאפליקציות הדורשות בדיקה מתמדת של התוצר 

בשלבים קריטיים של הייצור. אפליקציות אופייניות הן: 

תעשייה פטרוכימית                                                                   

תעשיית התרופות

תעשיית המזון







:LAR דוגמאות למכשור מתוצרת

תעשיית מזון ומשקאות
תעשיית נייר

תחנות כח
תעשיית מוליכים למחצה






9 8



רעש בשסתומי בקרה ואופן מניעתו
רעש הוא ערך קיים המוגדר כמקור העיקרי בדרגות זיהומי הסביבה.במערך תעשייתי שסתומי הבקרה מוסיפים 

תרומתם לסה”כ גובה הרעש באזור.

זעזועים מכניים
תהליכי הוויסות יוצרים גם כוחות גבוהים לפני שסתום הבקרה.כוחות אלו פועלים על סגר השסתום במקצב 

ובתנודות אופייניות.סגר השסתום Plugׁ יוצר תדר טבעי הנובע ממשקלו העצמי הממוקם בקצה הנמוך של ציר 
.Trim או לשחיקה מואצת במכלול ה Guide תדר זה יגרום לתנועה  בעלת מוטיב הרס ב מוביל. Stem השסתום

האנרגיה האקוסטית תמוקם בתחום הצר של התדירות הניתנת למדידה והגורמת לזעזועים מכניים אלו.
כמובא בתצלום מטה.

מיכלול הפחתת רעשים LodB Trimתרשים היווצרות תנאי קוויטציה

 

רעשים הדרו דינמיים 
נוזל העובר דרם שסתום הבקרה יציג 3 צורות של זורם:

Sub Critical Flow זרימה תת קריטית-
- קוויטציה

Flashing  הבזקה-
כל מצב זרימה כמובא מעלה תפיק רעש אופייני לה .סוג שסתום ,לחץ כניסה,לחץ יציאה וכן לחץ האדים יקבע את מצבו הפיסקלי של הזורם.

רעשי זרימה של נוזל
פרופיל הלחץ עבור זרימה תת קריטית  יגרם על ידי התנגשות הזורם בדפנות השסתום,במעברים ובמערכת הצנרת.

עוצמת גובה הרעש תהיה יחסית לספיקת הזורם ולמפל לחץ הכללי של המערכת.

Cavitation רעשי קוויטציה
את הקויטציה נגדיר כמעבר של חלק מהזורם המוגדר כפאזה נוזלית אל

פאזת האדים תוך האצת המהירות דרך חתך תושבת השסתום.רתיחת הנוזל
תגרום להופעת בועות אדים אשר יקרסו במורד הזרם בעת חזרתם לפאזה

הנוזלית תוך הפעלת לחץ נקודתי גבוה שיגרום לבלאי גבוה.

רעשים ארודינמיים
יותר מ95 אחוז מבעיות הרעש נגרמות באקראי בזורם דחיס.עומס הרעש של מעל 160dBA נמדד בשסתום איוורור.תהליך הוויסות יהפוך אנרגיה 

פוטנציאלית לקינטית תוך גידול מרשים במקדם החיכוך.מרביתם של הפסדים אלו יומר לחום או לשחיקה גבוהה אולם חלק קטן מהם ייהפך 
לרעש תוך כדי זרימה עירבולית ואו גלי הלם.

Dresser Masoneilan הפיתרון האפקטיבי של

קיימות מספר טכניקות להתמודדות עם תופעות הרעשים שפורטו.אבקש להגדיר 
 DVD הוותיק. שיטת ה Camflex בקצרה את אחת השיטות המיושמת על שסתום ה

 Masoneilan  פטנט רשום של
Differential Velocity Device – מכלול הפחתת מפלס הרעש.

המוצר מותקן באפליקציות בו הזורם  מוגדר במצב זרימה של גז, ומחירו נוח. 
עיקרון פעולתו מושתת על האטת מהירות של הזורם דרך השסתום ובאופן זה קטנה 

חשיפת Trim השסתום לנזקי רעשי הזורם כפי שפורטו.

סיכום
רעש הוא קול בלתי רצוני,ניתן לאפיין את עוצמתו על ידי סקלה לוגריתמית המבטאת את עומס הרעש בתחום השמיעה האנושית.חשיפה מרובה 

מול רעש עלולה לגרום לנזקים מצטברים.

תקן Occupational Safety and Health Administration – OSHA הגביל את משך זמן השהות המותר באזורי העבודה בתעשייה המוגדרת 
כסביבה רועשת.

באפשרות  Dresser Masoneilan להציע טכניקות להתמודדות מול ערכי הרעש ומניעתו תוך עמידות בתקנים המחמירים של OSHA והגנה על 
חלקי השסתום מפני התופעות שפורטו מעלה.

 www.contel.co.il את הכתבה המלאה ראה באתר

בשלהי שנות ה-90 הוזמנתי לכנס מקצועי במשרדי המטה הקודמים של חברת רוקוול במילאנו. חדרי במלון מוקם אל מול אצטדיון הסאן-
סירו המפואר והאימתני – ובבוקר היום הראשון של ביקורי שמתי פעמי אל עבר משרדי החברה, מוקסם ממשכן הכדורגל האגדי. בכנס 
התקיים דיון מרתק לגבי נחיצותן ותרומתן של מערכות ה- MES, אלו הן מערכות התוכנה לניהול היצור. ידידנו משכבר הימים מר פסקוואלה 
פאולנה, הממונה על תחום התוכנה בחברת רוקוול, סיפר מניסיונו על 2 מפתחות להצלחה ביישום מערכות MES. המפתח הראשון לדבריו 

)ולמיטב זכרוני( היה טיב הקשר במפעל בין מחלקת האוטומציה והבקרה
לבין מחלקת מערכות המידע. פרויקט אינטגרציה שמשלב בין 

אנשי החשמל לאנשי המחשב – חייב בשיתוף פעולה 
פאוולונה  מר  של  מניסיונו   - שניהם  מצד   מלא 

זה מהווה אתגר אדיר לספק המערכת  קשר 
הפעורים  התהומות  על  לגשר  בניסיון 

במפעל  אלו  שונים  אגפים  שני  בין 
לפרויקטי תודות  לעיתים   היצרני. 

ה-MES - מתקיימים בפעם הראשונה בחיי 
הארגון מפגשי עבודה משותפים של גורמים 

המלגלגים זה על נחיצותו של האחר. בחלקם 
של המפעלים  – קשר זה לא התקיים מועלם 
ונתק תמידי שרר בין השניים. לשמחתנו גילינו 

כי התעשייה הישראלית מפגינה בגרות וברוב האתרים 
בהם יישמנו את מערכות ה MES לא נדרש מאמץ רב על מנת

להושיב כתף -אל-כתף, סביב שולחן אחד, את המנמ”ר ואת איש הבקרה –
 ולקבל משניהם שיתוף פעולה פורה וחייכני שהכרחי   להצלחת הפרויקט.

המפתח השני עליו דיבר אז מר פאוולונה קשור בתוכנית הטלוויזיה הפופולארית היום – האח הגדול. כשם שיוסי בובליל וחבריו בבית האח 
הגדול עומדים למבחן במשך כל שעות היממה ונמדדים על ידי צופי הטלויזיה בבית – כך גם ביצועיו של המפעל היצרני שהשכיל להטמיע 
מערכות  תוכנה לניהול היצור. המערכות- שמציגות את ביצועי המפעל, ומעמידות אותו לעיתים במערומיו ובכשליו - חשופות בפני התנגדויות 
מצד אגודים מקצועיים. בקונצרנים תעשייתיים גדולים בעולם מתנגדים ומוחים נציגי הוועדים על הכוונה להמשיך ולהטמיע מערכות לניהול 
– לא אפרט בפני  גם את תפוקות האדם העובד במשמרת. חרף הסקרנות  ומודדות  עין” על הנעשה במפעל  – כאלו ש”פוקחות  היצור 
הקוראים את שמות המפעלים הגדולים והמוכרים בעולם שצמצמו את תכולת מערכת ה MES ולא עושים שימוש ביכולת המערכת לנטר 

ולבקר את תפוקות העובדים- זאת  לאחר שנכנעו ו”התיישרו” לבקשת האיגודים המקצועיים הדומיננטיים בארגון.

אנו מבקרים  יצרנים בהם  זרים מעין אלו. במפעלים  וגאים על כך שהתעשייה הישראלית משכילה להתגבר על שיקולים  אנחנו שמחים 
אנו פוגשים באנשי מקצוע מעולים, ענייניים, חרוצים וחכמים שמחפשים לענות על האתגרים הניצבים בפני הארגונים בהם הם מועסקים. 
בזכותכם- פועלי היצור, אנשי האוטומציה, מנהלי מערכות המידע, מנהלי האחזקה, התפעול, אנשי הבקרה, אנשי החשמל, אנשי התעשייה- 
תודות לכם התעשייה הישראלית המשגשגת, הרעבה תמיד לחידושים טכנולוגיים ופתרונות חכמים – תנצח את פרק ה”הישרדות” הבא 
ותעמוד איתנה  בפני התמורות המתחוללות בכלכלה העולמית. אנו גאים ומודים ללקוחותינו שממשיכים לבצע השקעות בתשתיות היצור 
ושיפור  עשייה  לצמיחה,  כלים  לכם  ולספקם  להמשיך  ומחויבים  פועלכם,  את  מוקירים  אנו  המפעל.  ביצועי  את  מתמיד  באופן  ומייעלים 

מתמיד.

על ה”אח הגדול”, “הישרדות”, ומה שביניהם.

לחצן עכבר ימני
 הצבעה על תג ולחיצה על לחצן ימני, בכל מקום בתוכנה, 

פותחת בתפריט מהיר את האפשרויות הבאות:
עריכת מאפייני התג

מציאת כל המופעים של התג
Cross Reference מעבר ל

ניטור ערך התג )בחלון פרמטרים בתחתית המסך(
פתיחת גרף עבור התג

גרירה 
ניתן לגרור עם העכבר – משתנים, ערכים קבועים, פקודות ושורות שלמות.

אם גוררים פקודה או שורה – היא עוברת מלמקום החדש.
אם גוררים פקודה או שורה כאשר מקש CTRL לחוץ – היא מועתקת למקום החדש.

מסך ניטור תגים
בחלון התיכנות, לחיצה על Alt+3 תפתח מסך ניטור תגים הכולל שתי אפשרויות:

ניטור כל התגים המופיעים ברוטינה הפתוחה כרגע – אוטומטית
ניטור תגים נבחרים לפי בחירתך – ע”י כתיבת התג או גרירה שלו מדיאגרמת הסולם 

•
•
•
•
•

•
•

 – RSLogix 5000 
ממשק משתמש מתקדם

תוכנת RSLogix5000 כוללת את ממשק 

המשתמש הקל והמתקדם ביותר עד כה. 

בשתי הגרסאות האחרונות הוכנסו שיפורים 

רבים – למעלה מ 100 מהשיפורים הם בממשק 

המשתמש. 

 מדור הנותן טיפים למשתמש
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תכנה אחת. סביבת פיתוח אינטואיטיבית אחת לבקרת תנועה, עקיבה ותהליך, ניתן להקטין את תוכנת הישום לחלקים קטנים וקלים להבנה.

שיתוף בין התכנון חשמלי לתכנות מקטין את הזמן עד שהמוצר מגיע ללקוח.

.RSView יצירת טאגים פעם אחת ושימוש בהם בכל סביבת האירגון גם דרך כלים וויזואלים כגון

הוספה והגדרה )וקינפוג( מהיר של צירים למערכת בעזרת אשפי קונפיגורציה מובנה – רק להצביע ולהקליק.

פרופילי motion גראפיים וכלים לפיתוח פרופילי CAM קלים לשימוש.

כתיבה ושימוש חוזר של קוד מודולרי.

פתרונות בקרה גמישים וניתנים להתאמה עבור קשת רחבה של יישומים. 

IEC-61131-3 בחירה באחת משלוש שפות בעלות תקן

                                       1. Ladder diagram           2. Sequential Function Chart          3. Structured Text

•

•

•

•

•

•

•

•

integrated motion
הכח של ארכיטקטורה משולבת

ארכטיקטורת בקרה המשלבת בקרת עקיבה, בקרת תנועה, חשמל ומכניקה תחת פלטפורמה אחת.

שימוש במוצרי בקרת תנועה של Allen Bradley בעלי שם עולמי.

מומחים ביישומי בקרת תנועה ומיקום.







אוטומציה ובקרה בע”מ

תמיכה, שרות, יצור לוחות פיקוד וביצוע במסורת האיכות של קונטאל, 

תמיכה ונציגות של אלן-ברדלי במעל 80 מדינות ברחבי הגלובוס.

ארכיטקטורת
מספקת שילוב אמיתי של לוגיקה 

ובקרת תנועה, בעזרת בקר אחד בלבד 
וחבילת תכנה אחת המשלבת בקרה, 
חשמל ומכניקה. כתוצאה משילוב זה 

אתה נהנה מ:
 העברה חלקה של המידע ברחבי 

   רצפת הייצור והאירגון.
 הגברת המהירות הדיוק והיעילות של 

   תהליך הייצור ושיפור באיכות התהליך.
 זמן קצר יותר לשווק, דרך

   מהירה לפיתוח יישומים.
 הגדלת נצילות המכונה

   והורדת עלויות התחזוקה.

•

•

•

•

Kinetix Architecture
                  סידרת מוצרים 

הנותנת פתרון מלא לבקרת 

תנועה, חבילת הארכיטקטורה 

 .Allen Bradley המשולבת מבית

הפתרון כולל בקרים מתוכנתים 

עם ממשק ייחודי בשם 

SERCOS, כרטיסי I/O שהם 
 בקרי תנועה, יחידות כוח  

Servo drives, מנועים וידע 
יישומי נרחב – כל אלו  על מנת 

להביא את הארכיטקטורה 

המשולבת להיות מערכת 

מודרנית וחדשה לבקרת תנועה.

קל יותר
ומהר יותר

בתכנת ה- RSLogix 5000 פקודות Motion מובנות לתכנות מהיר ונוח.

קל לתכנון – חוסך זמן בפיתוח התכנה:


