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 בטאון

שנות פעילות ושת"פ עם חברת  25גיליון חגיגי זה מציין 

שכתבות  Endress+Hauserהמכשור הגדולה בעולם חברת 

 . ןגיליונות הבטאו רבות שלהם מעטרות את

אנחנו  IIoT -אותו הקדשנו לתחום האחרי גיליון הסתיו הקודם 

. והפעם נתחיל B2B – Back to Basics חוזרים קצת לבסיס

בסדרת מאמרים שמהווים את החזרה לבסיס, למקצוע 

צת ק .מכיילים משדרי לחץ בגיליון זה,והבקרה. ולמכשור 

בנוסף  ואטמוספרי. תאוריה על ההבדלים בין לחץ אבסולוטי

אנחנו מקדישים מאמר מיוחד העוסק בבקרה של מכוני טיהור 

 שפכים וכיצד ניתן לחסוך שם כסף על ידי חסכון באנרגיה. 

אתר הבית שלנו פתוח לרשותכם למידע ויצירת קשר 

  אינסטרומטריקס בקרה תעשייתית בע"מ

 תוכן הגיליון:

  פתרון מבוסס עומס לטיפול ביולוגי –   3עמוד 

Liquicontrol CDC80 

 בקרת אוורור במתקני טיפול בשפכים –   6עמוד 

 חזרה לבסיס, כיול משדרי לחץ –   8עמוד 

חזרה לבסיס, מהו לחץ אבסולוטי, לחץ  – 12עמוד 

Gauge ולחץ הפרשי ,Differential? 

 Atlas הרקב תותשרל ןוחבא רישכמ – 14 דומע
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 עופר בן אפרים

 מנכ"ל
ic.co.il-info@instrumetrics 
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 צבי בן יוסף

 כות דיגיטליותמנהל מחלקת מער
ic.co.il-tzvi@instrumetrics 
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 אריה שצקי

 מומחה תשתיות מחשוב
ic.co.il-arie.shatzky@instrumetrics
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יוסף בן צבי  

דיגיטליות מערכות מחלקת מנהל  
tzvi@instrumetrics-ic.co.il 
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 טאוןיעורכי הב

 

 צבי בן יוסף

 כות דיגיטליותמנהל מחלקת מער
ic.co.il-tzvi@instrumetrics 
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Instrumetrics Industrial 
Control LTD (from E+H web site) 
 

 

Instrumetrics Industrial Control your sales and service partner in Israel. 

Instrumetrics Industrial Control represents Endress+Hauser in Israel. Our main office is located in 
Netanya, in the center of Israel, and our South office is in Beer-Shiva. Instrumetrics Industrial control 
LTD offers Israeli customers support in selecting the right instruments and field communication up to 
the appropriate HMI for their process. As a partner during the whole life cycle of your process, we also 
care for the after sales services with our expertise in maintenance and calibration. 

 

Managing Director Ofer Ben Ephraim 

Year of Foundation 1994 

Number of Employees 14 

Supported Regions Israel 

Collaboration Since April 1994 
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Professional Services, Calibration, Communication, Training. 

• Interpret Process Specifications and select the right 

instruments. 

• After Sales Services. 

• Calibration capabilities, Maintenance agreements, Lab 

services. 

• Training, consulting, on-site assistance. 

• Audit of Profibus Networks. 

תמונות מתוך יום חברה שנערך לרגל 

לשת"פ בין חברת : 25מלאות   

Endress+Hauser לבין חברת: 

 אינסטרומטריקס בקרה תעשייתית בע"מ

בחוות הגמלים בממשית והמשכו בים 

 המלח.
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 Liquicontrol CDC80עומס לטיפול ביולוגי  מבוסספתרון 

 שיפורים ביעילות, ובחיסכון בעלויות עבור מתקני טיהור שפכים

( אמינים ובטוחים בשילוב של חיסכון באנרגיה Outputsהוא הפתרון עבור ערכי מוצא ) Liquicontrol CDC80 -ה

ולוגי ושל הוא מספק שליטה דינמית המבוססת על העומס של הטיפול הבי ובעלויות במתקנים לטיפול בשפכים.

יכול לשלוט על שלבים ביולוגיים שונים ומרובים בו  Liquicontrol -משאבות המשקעים במהלך חיסול הפוספט. ה

זמנית. והוא מאפשר אינטגרציה חלקה ומהירה לתוך הסביבה הקיימת שלך תודות תקשורת דיגיטלית וטכנולוגיות 

  חיצוניות.

 

 

, ובכך (Nitrificationחנקון )פעיל מזהה את קצב השינוי בתהליך ההר בקה: יעיל ואמין חומרי הזנהפירוק 

 דינמי את נקודתבאופן מתאים  Liquicontrol -הקובע את ההתנהגות הישירה של הביולוגיה בשלבים לסירוגין. 

 ,חמצן גבוהה סף של . במילים פשוטות: עומס גבוה שווה לנקודתחומרי ההזנהבהתייחסות לריכוז  החמצןהסף של 

 קדימה יזוןבמפוחים, נעשה שימוש בבקרת הבקרה חמצן נמוכה. במקרה של  סף של ועומס נמוך שווה לנקודת

(Feed Forward Control)נה מראש )ם באמצעות הכ: פעולה זו מפצה על שינויי עומס מהיריPredictive 

Preparation). 



5 

פוספט המדידת ורציפה הזרימה הקצב  מדידתמשתמש ב Liquicontrol -ה: חיסול פוספט כימי מותנה עומס

מינון קצב המהירות את יכול להתאים  הואפוספט. של המינון שלך כדי להבטיח חיסול יעיל הכדי לשלוט במשאבת 

 מה שאומרפוספט יעילה ביותר,  תזה מבטיח המרדבר הזרימה.  קצבבמקרה של שינוי עומסים או  המהירבצורה 

מלחה הת. בנוסף, מינון ממוקד מיטבי מונע הגברת היואת העלו מפחיתן מזרז ולכחומר פחות באתה משתמש ש

 בוצה.הכמויות של הואת הגדלת  תביולוגימערכת השל ה

לתפעול ערב  Liquicontrol-ה, ותאימות האותו ברציפותנמדדים הערכים להודות : אמינות התהליך והבקרה

אפילו מפוח כשל, המערכת מעבירה את לולאות ד או ומד ךאם ערב. אמינה של המתקן הפריקו ות,יציבב מתקן

. ניתן לשחזר את הגדרות הפעולה התראההבקרה המושפעות לתנאי בטיחות מתאימים ושולחת הודעות שגיאה או 

יש שליטה  תקןאנשי המל, Liquicontrol-ההמקוריות של המפעל בכל עת באמצעות בורר. גם לאחר ההתקנה 

 מלאה על התהליך בכל עת.

תוכנן כמערכת מודולרית, ניתנת להרחבה עם ארכיטקטורה  Liquicontrol-ה: לתוך תהליך קיים מיזוג קל

( וממשקי אותות נפרדים. פתרון זה זמין כפתרון עצמאי או מבוזר PLCהמבוססת בעיקר על בקר לוגי מתוכנת )

מות, כמו גם שילוב של שונות. גמישות זו מאפשרת שילוב מהיר וקל במערכות בקרת תהליכים קיי אבזורבתצורות 

 מכשור קיים.

עביר את כל נתוני יכול לה Liquicontrol -ה ,Fieldbus באמצעות טכנולוגיית שליטה מרחוק קלה לשימוש

אפשר לך ניטור קל של תהליכים והתאמת השליטה. יהמדידה מרחוק לנקודה מרכזית כגון חדר הבקרה שלך. זה 

אובטח הוא מהיר במיוחד ופשוט. זה מאפשר לצוות המטפל שלך לנהל מ VPNיתר על כן, ניטור התהליך באמצעות 

 ללא קשר למיקום ולתנאי מזג האוויר.מרחוק נמדדים האת הערכים ואת הפרמטרים 

 

  Liquicontrol -כלי ה

 .בקרת חמצן עם זיהוי עומס אוטומטי והתאמת ריכוז ▪

 .ניטור סימולטני של שלבים ביולוגיים מרובים ▪

 .וגיית התהליךאימות של טכנול ▪

 .קיים PCS/PLCיחידת בקרה מקומית, עצמאית או שילוב עם  ▪

פעולה רציפה או לסירוגין של השלב הביולוגי, לרבות מעומס בסיס  ▪

 .לעומס שיא

 .עומס הקטנת נחשוליאסטרטגיות בקרה חזויות עבור  ▪

 

Digital Oxygen Sensor 

Oxymax COS61D 
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 ארוכים חנקוןעבור שלבי שטיפה עומס  ▪

 חיסול פוספט כימי ▪

 גישה מרחוק ▪

   Liquicontrol -ת המדידה של הטכנולוגיו 

 מדידת חמצן ▪

 וניטרטמדידות אמוניום  ▪

 (CA71PHמחליף את הדגם  CA80PH)דגם חדש * מדידת פוספט ▪

  מדידת זרימה ▪

   Liquicontrol -השרותי 

 הזמנה ▪

 אופטימיזציה במהלך ההפעלה ▪

 הדרכות יישום ▪

 תחזוקה מרחוק ▪

 
 

 

 

 

 

Proline Promag 50P 

Electromagnetic Flowmeter 

 

Digital Ammonium And 

Nitrate Sensor ISEmax 

CAS40D 

 

Ortho-Phosphate Analyzer 

*Stamolys CA71PH 

 

 

Memograph M RSG40 

Advanced Graphic Data 

Manager 

 

best-in-class performance with clever simplicity: fast system 
integration, great ease-of-use and a convenient 

expandability save you time and money every day. 

 

4 Channel Transmitter 

Liquiline CM444 
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 למתקן טיפול בשפכים בקרת אוורור

 המושלמת עבור מתקן הטיפול בשפכים שלך.  הנוסחה

 Liquicontrol -הקטנת העלויות עם הוהגדלת היעילות 

זהמים מתפרקים המבמפעלי טיהור שפכים, ההתמקדות העיקרית היא להגן על המים במורד הזרם. הטיפול הביולוגי, שבו 

ור. הם מופעלים לעתים קרובות באופן מבוסס וחומרים מזינים, הוא אינטנסיבי במיוחד בגלל מפוחי החמצן בתהליך האוור

זמן או באמצעות צורה פשוטה של בקרת חמצן. בקרת אוורור בהתאם לעומס בפועל פותחת את הפוטנציאל להקטנת 

 צריכת האנרגיה ועלויות התפעול.

Endress+Hauser© 

 בקרת אוורור מקטינה את צריכת האנרגיה ומקטינה את עלויות התפעול.

 

 

 

 



8 

 

 

 טיפול בשפכים שלך.הות וידע עבור מתקן יעיל

אוורור בדיוק כפי שנדרש עבור מערכת הומפעיל את  תדינמיבקרה אוורור מספק  (CDC80)שלנו  Liquicontrol -ה

מקטין ובכך ממזער את צריכת האנרגיה ותהליך הטכנולוגי בשלב הביולוגי, הפיצוח אמוניום. זה מייעל את  מיטוב

בכל עת. בנוסף, הפתרון  ליציאות הבקרה ניםואמי יםערכים מדויק במציכדי כך הוא  , תוךאת עלויות התפעול

 שלנו גמיש מאוד לצרכים שלך במונחים של זמן, עובדים וחומרים.

 יתרונות המערכת:

 .בפועל לעומס בהתאם מינוןה ובמשאבות יםבמפוח דינמיתובקרה  שליטה: ותיעיל ▪

 .אמינים מוצא וערכי המפעל של יציבה פעולה בטיחיםמ חיישנים ואימות קבועים אותות: נותאמי ▪

 .מרובים ביולוגיים בשלבים ופוספט חיסולחנקון ו של זמנית בו שליטה: ותגמיש ▪

 תקשורת לטכנולוגיות הודות ותקיימ תהליכים בקרת במערכות ובקלות במהירות לבתמש: ותקל ▪

 .מודרניות

 ומדדים ערכים של וניהול אינטואיטיבי תפריט: ותנוח ▪

 .מרחוק גישה עם אפילו - נמדדים

 המוצר:

 בשלב שלך התהליךטכנולוגיית  את מייעל Liquicontrol -ה

 עלויות את ומקטין האנרגיה צריכת את ממזער, הביולוגי

 .התפעול

 

 

 

 

Load-Based Biological Treatment Solution 

Liquicontrol  CDC80 
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 כיול משדרי לחץ

(B2B – Calibration) 

 !יש צורך לכייל משדרי לחץ על בסיס קבוע בכדי להשיג ביצועים מיטביים

 עושים זאת? איך עושים זאת? ומי עושה זאת?  מתי

 Endress+Hauserמחברת  Keith Riley, Ehren Kiker and Duane Muirתורגם ממאמר של 

 הינםתהליך במתקני משדרי לחץ 

 ף על פי כןאומאוד.  ואמינים יםעמיד מכשירים

הם עדיין דורשים תחזוקה תקופתית וכיול כדי 

 יוצר זה טח. שביצועיים מיטבייםלהבטיח 

עולות שאלות  אלה וביןבלבול עבור רבים, 

  כמו:

האם אנחנו מכיילים את המשדרים בצורה  ▪

תכופה מדי, מה שמשפיע על התפוקה, 

השבתות מתקנים, והוצאות אחזקה לא 

 נחוצות?

האם אנחנו מכיילים את המשדרים לעיתים רחוקות מדי, מה שמשפיע על איכות המוצרים ואפילו פסילת  ▪

 ?מוצרים

 האם אנחנו מכיילים את המשדרים בצורה נכונה?  ▪

כמו ברוב הדברים בחיים, אין תשובה אחת שמתאימה לכולם. עם זאת ישנם הנחיות פשוטות המבוססות על ניסיון 

רב שנים, אשר ניתן להתאמה עבור יישומים ספציפיים. מאמר זה ינסה לסייע לענות על השאלות הבסיסיות 

 ים בכל הנוגע לכיולים.שעומדות מול אנשי המתקנ

 

 באיזה תדירות?

 ודרישות היסטוריים ביצועים על מבוססיםואלו יהיו  ים,נכונה כיולה מרווחי את לקבוע צריך תהליך תקןמ כל

  :הם זו החלטה על שישפיעו לשקול שעליך גורמים. בתהליך הקשורות

 ?התייחס אליהםל שיש סביבתיות או בטיחותיות, לאומיות, מקומיות תקנות קיימים האם ▪

 ?סטנדרטית תחזוקה או בטיחות, איכות: כיולה לדרישת שלך הסיבה מה ▪

 

 תנאי תהליך

 ?יציבה טמפרטורה/  לחץ עם הומוגני תהליך נוזלמדובר ב האם ▪

 באופן משמעותי? משתניםהאם תנאי התהליך  ▪

 ? , קורוזיה או שחיקה למשדר הלחץ)ציפוי( קיים סיכון של הצטברותהאם  ▪

 חץ חשוף לרעידות חזקות?האם משדר הל ▪
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 תנאי סביבה

מזהמים  יעוטהאם משדר הלחץ יותקן בסביבה מבוקרת היטב עם לחות נמוכה, טמפרטורות רגילות / יציבות, ומ ▪

 כגון אבק או לכלוך?

 חשוף לתנאי מזג אוויר משתנים או לחות גבוהה?ו מותקן מחוץ למבנהמשדר האם ה ▪

 

ות רגולטוריות כדי להדריך אותך בפיתוח הליכי הכיול שלך, מקום טוב אם אין לך היסטוריה משמעותית או דריש

 :הוא עם ההנחיות הכלליות הבאותבו להתחיל 

תהליך עם תנאים יציבים יש לכייל כל  שלבתוך סביבה מבוקרת  צוייםמ, ואשר מותקנים ישירותהמשדרי לחץ  ▪

 ארבע עד שש שנים.

 יםלהיות מכויל כיםעל תהליך עם תנאים יציבים צרי ץ למבנהמחו מצוייםהמותקנים ישירות, ואשר משדרי לחץ  ▪

 מרוחקתבמשדר הלחץ מותקנת דיאפרגמת הפרדה אם בנים בהתאם לתנאי הסביבה. ש 4שנה עד  כל

(Remote Diaphragm Seal ) שנים מצטמצם  4כלומר, מרווח של  . 2פקטור בכיול צריך להיות מופחת ה, מרווח

הרגילה  תצורההמאשר נוזל מילוי יותר  ההפרדה המרוחקת מכילהיאפרגמה דשלשנתיים. הסיבה לכך היא 

 לחץ חווה יותרעם דיאפרגמת ההפרדה המרוחקת  משדרהכתוצאה מכך  ,של משדר לחץ המותקן ישירות

מהסוג של ממברנה שטוחה  המרוחקות ההפרדה דיאפרגמותבטמפרטורות הסביבה. מתהליך או המכני מ

(Flush) נזק פיזי )שקעים או שחיקה( שיכולים לגרום לבעיות קיזוז או ליניאריות.הממברנה חשופה ל 

, הקטנת מרווח הכיול קיצון באופן קבוע בתנודות לחץ משמעותיות או באירועי לחץ עצמו מתאפייןאם התהליך  ▪

 א כלל אצבע טוב.ובפקטור של שניים ה

 

 כמה מדויק?

 MPE- Maximum Permissibleהמרבית המותרת ) כמה טוב הוא מספיק טוב? במילים אחרות, מהי השגיאה

Error כיול שלהםה( לכיול שלך? רבים עושים את הטעות של אימוץ דיוק הייחוס של היצרן כיעד!. 

הדוק מדי, עם שיעור גבוה של אי התאמה בתהליך הכיול שלהם.  MPE -ב למרבה הצער, זה אומר שהם יהיו

מעבדה בבדיקה הציוד ל עשוי להיות בלתי אפשרי, זה MPE של מאוד ההדוק אפיצותבמקרה הגרוע ביותר עם 

לעתים רחוקות אשר משדרים. דיוק הייחוס של היצרן מבוסס על תנאים סביבתיים מבוקרים היטב מספר לכייל 

בסביבת המפעל. שימוש בדיוק הייחוס של יעד כיול גם אינו מביא בחשבון את היציבות ארוכת אותו שכפל ל ניתן

 מכשיר.הטווח של ה

בעובדה רכיבים מכניים.  שלבמשך הזמן, כל המכשירים יחוו ירידה קלה ברמת הדיוק בשל הזדקנות ובלאי פשוט 

וניתן סביר  MPE. באופן כללי, אלא אם כן יש נסיבות מקלות, עדיף להגדיר MPE -ה חשב בעת הקמתתצריך לה זו

 סטנדרטי בתחום הבדיקה במעבדה.הציוד הלהשגה עם 

נמדד עם שהמקביל  מוצאמשדר. האת הכניסה לכדי לדמות בבדיקה מתחיל עם מקור לחץ מדויק כיול וציוד ה

 :דיגיטליות כגון תקשורת יציאות בעלימיוחד עבור משדרים חכמים  ציוד, או עם 4-20mA מטר עבור משדר-מולטי

HART,DP/PA Fieldbus, Profibus   אוEtherNet / IP. 

מכון לאומי לתקנים וטכנולוגיה. כהמלצה ל בעל עקיבות צריך להיותבו מתכוון להשתמש  שאתהוהכיול ציוד הבדיקה 

 משדר הלחץ המכויל.בצריך להיות מדויק פי שלושה לפחות  לבדיקה וכיול כללית, ציוד ההתייחסות
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 ביצוע הכיול

לחץ שלך. שלך, אתה מוכן לבצע את הליך הכיול בפועל על משדר ה MPE -לאחר קביעת מרווח הכיול וה

 היא: Endress+Hauserמהניסיון של חברת ההמלצה 

 הרכיב את המשדר במתקן יציב ללא רטט או תנועה. .1

-תרגל )חמם( את החיישן / ממברנה לפני ביצוע הכיול. משמעות הדבר היא אספקת לחץ והעלאת הלחץ ל  .2

. החזק psig 130-135זה אומר אספקת לחץ בן  psig 150מהטווח המקסימלי. עבור תא מדידה של :  90%

שניות ולאחר מכן שחרר את הלחץ. התוצאות הכוללות שלך יהיו הרבה יותר טובים  30את הלחץ הזה למשך 

 מאשר כיול  במצב "קר".

ביצוע כיוונון אפס )אפס את המשדר(. כיוונון זה חשוב משום שהמתקן המשמש לכיול עשוי להיות שונה מאשר  .3

 באם תדלג על צעד זה ולא תאפס את המכשיר התוצאה תהיה אי התאמה.. המיקום בתהליך בו המשדר מורכב

( ולאחר 100%/  50%/  0%) בעליית הלחץ שלוש נקודותבדיקה בהתחל את הליך הכיול. בדרך כלל, זה אומר  .4

 ,4mAבהתאמה  צריך להיות 4-20mAהמוצא של המשדר:  . פלטבירידת הלחץנקודות השלוש אותן מכן 

12mA, 20mA (. כל נקודת מיםחכ יםהערכים הדיגיטליים הנכונים עבור משדרקריאת )או  נקודותה תשבשלו

לפני שתמשיך לשלב הבא. בדרך כלל זה את הלחץ כדי לייצב ב למשך זמן מהבדיקה צריכה להיות מוחזקת 
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 יםיצועניתן להשתמש בנקודות נוספות אם אתה זקוק לביטחון גבוה יותר בב שניות. 30-צריך לקחת לא יותר מ 

 .המכשירשל 

 השווה את התוצאות של משדר הלחץ עם המכשיר המדמה. .5

 רשום ותעד את התוצאות לצורך היסטוריה. .6

 
להשפיע על משדר הלחץ  יםטמפרטורה ולחות יכולשינויי ש משוםהכיול צריך להתבצע בסביבה יציבה ככל האפשר 

, אל תנסה לשפר את MPE -ה מצאות בתוךאם תוצאות הכיול שלך נ הלחץ.מכשיר ייחוס גם את  נ"לנבדק, כה

 הביצועים של המשדר.

משדרי לחץ על  אפילו Sensor Trim -את ה באופן קבוע שנותהיא לומשתמשי קצה רבים שעושים טעות אחת 

מהחיישן אחרי ביצוע ההמרה  מתקנת את הקריאה הדיגיטלית Sensor Trimהפונקציה הזאת של  היצרן.מ חדשים

נקודה אחת בתנאי הסביבה על על משדר חדש הוא למעשה כיול  Sensor Trimביצוע (. A/Dת )האנאלוגית/דיגיטלי

 .המקורי של היצרןכיול בק ודבל מקום, בשל המתקןהנוכחית 

 נקודות בדיקה. ביצוע 100עד  והוא משלב מבוצע בסביבה מבוקרת היטבשל משדרי הלחץ אצל היצרן כיול ה

Sensor Trim בקיבולת פחות אופטימלית. שהמשדר יעבוד  לתוצאה אי שדה יביאעל משדר לחץ חדש בתנSensor 

Trim .צריך להתבצע רק על ידי טכנאי מוסמך בהנחיית היצרן 

 

 מי צריך לבצע את הכיול?

כיול משדרי בומן כראוי כשמדובר יטכנאי מלכרגע, אין תחליף  ניםס זמיווציוד הייח ,הכיול המתוחכםציוד  אםגם 

להיות מתאימים באותה  יםתהליך הכיול, הוא או היא גם צריכעל מכניקת  ןומינאי צריך להיות מלחץ. לא רק הטכ

ד כראוי, ועית איןהיא המפתח בעולם הכיול, אם  (Repeatabilityתיות )חזר מידה בהשלמה ושמירה על התיעוד.

 לא קרה. שם כיול

על ידי טכנאי תחזוקה. עבור מקרים נית, אשר לא ניתן לבצע בסדנת תחזוקה תקכמה כיולים מבצעים מדי פעם 

מחמירים יותר, הם מספקים  יםלבצע כיוליכול  ISO17025ארגון מוסמך ש. לא רק ISO17025אלה, נדרש ארגון 

 ערך אחר גם:

 .יכולות לפשט את תהליך הביקורת של הכיול יםמוסמכוארגונים מעבדות  ▪

שחזור, ובכך יוצרים רמה גבוהה של אמון רב ללהתהליך והמתודולוגיה המשמשים במעבדה מוסמכת ניתנים  ▪

 בתוצאות מנקודת מבטו של המבקר.

ברמה ושנתית של המעבדה המוסמכת מבטיחה שהם מבצעים באופן עקבי ואימות בצורה שגרתית וביקורת  ▪

 היקף עבודה רשום. גבוהה עבורם

 

 

 

 

 

 

 

 האם גם אתה זקוק לכיול עם תעודת עקיבות?

 התקשר אלינו. אנחנו נספק לך את התשובה.
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 לסיכום

 משמשיםהכיול ואת היישום. אותם משדרי לחץ המחזור הכיול "הנכון" עבור משדר לחץ יהיה תלוי במטרה של 

תר מאשר יו נקודות חשובות  ביחידות תפעוליות שונות או תהליכים באותו מפעל עשויים לדרוש מרווחי כיול שונים.

 :םמרווח הכיול של המכשיר ה

 נכונים ומציאותיים MPE ערכיהקמת  ▪

 ביצוע נהלי כיול נכונים ▪

 המבצע את הכיול צוותהכשרת  ▪

 נאות של תוצאות הכיול.תיעוד  ▪

תבסס על תנאי הפעולה בפועל של המפעל יסייעו בבניית נוהלי מה נכון בעקבות קווים מנחים אלה ושימוש בשיפוט

 שמירה על ביצועים קבילים.וכיול נאותים, תוך חיסכון בכסף 

 

 ?Differential, ולחץ הפרשי Gauge, לחץ Absoluteמהו לחץ 

(B2B– Measurement) 

מיכל אינו מכיל אפילו מולקולה אחת, הלחץ בו אמור להיות כאשר 

" 0"-. מדידת לחץ מתבצעת על סקלה המשתמשת במוחלט "0"

 מוחלטהזה כנקודת ייחוס והיא אמורה לייצג את הלחץ ה

(Absolute הלחץ האטמוספרי הוא לחץ .)השורר על פני  משתנה

 Pa 510 (bar1000 m.)כדור הארץ אולם הערך שלו הוא בקירוב: 

 "0"-משום שהוא מבוטא יחסית ללחץ ה מוחלטלחץ  Pa 510זהו 

 אשר בו אין שום מולקולה כלל. המוחלט

כהפרש בינו והלחץ  מוחלטבחיי היום יום, לעומת זאת, הרבה מדידות לחץ לא מסתמכים כל כך על הלחץ ה

ר לו מד לחץ הוא יקרא באמת " וכאשר נחבאין לו אוירהאטמוספרי. מתארים למשל צמיג של רכב מנוקב במושג "

מד לחץ שכזה מתוכנן למדוד ערכי לחץ עם התייחסות   בעוד שברור שהצמיג מכיל בתוכו לחץ אטמוספרי. ,"0"לחץ 

" כאשר הוא מודד בחיבור שלו לחץ המכיל מולקולות בלחץ האטמוספרי. 0ללחץ האטמוספרי ומשום כך הוא מראה "

 מוחלט(. לפיכך ההבדל בין ערך הלחץ הGauge Pressure) Gaugeלחץ  המדידה הזאת נקראת באופן כללי מדידת

  הוא משתנה של ערך הלחץ האטמוספרי. Gaugeוערך הלחץ 

 + לחץ אטמוספרי Gaugeלחץ אבסולוטי = ללחץ 

במקרים מסוימים, כמו מדידת לחץ בסעפת יניקה של מנוע, נזדקק למד לחץ שיראה מדידת לחץ מתחת ללחץ 

העריך צריך ל ולם, א(Negative Gauge Pressureדידה הזאת נקראת לעיתים מד לחץ שלילי )המהאטמוספרי. 

 .הרעיון של לחץ מוחלט שלילי הוא חסר משמעותש זאת, משום
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או  "0"אינו בהכרח לחץ  ייחוסלחץ בין שתי מערכות, לחץ ה פרשיביישומים אחרים, שבהם יש צורך בידע על ה

אלה ידועים בשם אטמוספרי, אלא גם ערך אחר. 

. (Differential Pressureהפרשים )לחצים 

 בהפרשלדוגמה, זרימת הגז לאורך צינור תלויה 

 אלובפועל קצוות  .צוות הצינורק 2הלחץ בין 

  בלחצים גבוהים יחסית. מצויים בדרך כלל

לזכור הימנע משגיאות חמורות, חשוב בכדי ל

 להיות ברור באיזה אופןובעת ביצוע מדידות לחץ 

, (Absolute) שימוש: מוחלטת עושההמדידה 

Gauge  יהפרש)חיובי או שלילי( או (Differential).  שים לב כי קו ההתייחסות 3-1לחץ מתוארים באיור המצבי ;

 ממחיש את האופי המשתנה של לחץ אטמוספרי.והוא אינו ישר,  Gaugeלמדידות במצב 

 

 

 Atlasמכשיר אבחון לרשתות בקרה 

 בקרה אתה משתמש?באיזו רשת 

Profinet, Modbus TCP, Ethernet IP. 

 עד כמה אתה חשוף לתעבורת התקשורת ברשת שלך?  •

 האם אתה מודע לאובדן תקשורת לפרקי זמן קצרים ברשת? •

האם מתגי התקשורת שלך "משתפים פעולה" ואתה מקבל  •

 את הנתונים הנכונים בזמן הנכון?

ה פורט במתג מחובר לאיז IPהאם אתה יודע איזה ציוד  •

 התקשורת שלך?

 ?ךלש תשרה לש היגולופוטה יהמ עדוי התא םאה •

  ?ךלש תשרל רבוחמ ימ עדוי התא םאה •

  ?הצקה תודיחיל תרושקתהו רוביחה תוכיא יהמ •

 האם יש באפשרותך לעקוב אחר עומס התקשורת ולקבל גרף מגמה פרטני? •

 (  של ציוד הבקרה מאותו היצרן זהה אחד לשני?Firmwareהאם הקושחה ) •

 !ךלש תויעבל הבושתה אוה סלטאה רישכמ יזא ,תילילש איה ךלש הבושתה םא

 

 םויכ ,IT -מונע על ידי הצורך בביצועים גבוהים, אינטגרציה בין התקנות המפעל לבין מערכות ה סלטאה רישכמ

 תומערכתעשייתית. עם זאת, המורכבות של האוטומציה הבתוך  טנרתאה לש תעשייהביש הקבלה גוברת  רשאכ

הפתרון המושלם לאבחון ברשת, דבר המונע ממך השבתה בלתי צפויה  אוה אטלסה . מוצרלדגיוימשיך  תרושקתה

 רוביחל חוטב אוה ךכיפלו ,הנכות תנקתהב ךרוצ ןיא .החוטב הרוצב ךלש תשרל רבחתמ סלטאה רישכמ ויקרה.

  .תוחטבואמ תותשרב םג

 

 

 


