תפעול ואחזקה

תכנון האחזקה של מערכות החשמל במפעלי תעשייה
אינג' שלום קסלסי*
עבודות האחזקה של ציוד ומתקנים בכלל ושל
מתקני חשמל במיוחד ,חיוניות לתפקידו הסדיר
של המפעל ולאבטחת בטיחותם של העובדים.
ביצוע האחזקה מחייב תכנון והתייחסות להיבטי
כוח האדם .הארגון ועדכון המידע ,רכש ומלאי
החלפים וסוגי האחזקה השונים.
אחזקה מוצלחת :כבר בשלב התכנון והפיתוח
התכנון מושפע משיקולים טכניים וכלכליים,
אשר בבסיסם מונחת העובדה שהאחזקה אינה
מטרה בפני עצמה ,אלא אמצעי מרכזי וחיוני
לתפעל ,ומיועדת לשרת את המטרה הראשית
– קרי את תפקוד המפעל עצמו .ביצוע עבודות
תחזוקה במתקני חשמל – היבטים בטיחותיים
ותפעוליים ,שלהלן ,סוקרים את ההיבטים אליהם
יש להתייחס בתכנון האחזקה ,ואת סוגי האחזקה
בכלל ואחזקת מערכות חשמל במיוחד .מפעל
פרוטארום מייצר את חומר הגלם פי.וי.סי.
לצרכיה של מדינת ישראל ולייצוא .תהליכי
הייצור הרציפים וצריכת האנרגיה החשמלית
הרבה ,מקנים למתקני החשמל ולאחזקתם
חשיבות רבה ביותר .אספקת החשמל למפעל
היא במתח עליון ,לתחנת משנה פרטית של
המפעל אשר בה שני שנאים גדולים בני 30
מגה-וולט/אמפר כל אחד .למפעל תחנת
כוח עצמאית גנראטור בהספק של  10מגה-
* יו"ר התאחדות קבלני חשמל ומהנדסי חשמל
בישראל.

וואט וכ 50-שנאים קטנים (מתח גבוה-מתח
נמוך) וכ 1000-מנועים בגדלים שונים ,ביניהם
מנועים גדולים מאוד .כתבה זו מתבססת על
הניסיון שנצבר בפרוטארום  -ניסיון שיש בו
כדי להקנות מסגרת כללית לתכנון האחזקה
במפעלים גדולים ,אך יכול בהחלט לשמש גם
כמודל לתכנון במפעלים קטנים .עם זאת ברור
שלאופי של המפעל ושל תהליכי הייצור ,לרגישות
לאמינות האספקה ולאיכות החשמל ,השפעה
על הגישה לתחזוקה ועל אופייה.
אחזקה מוצלחת חייבת להתחיל כבר בשלב

התכנון והפיתוח .בסופו של דבר נשוא עבודות
האחזקה הם אלמנטים המתקבלים בעקבות
פיתוח המפעל ותכנון המיתקנים .מבחינה
זו האחזקה היא "לקוח" של הפיתוח ועליה
להתייחס לתכניות ולציוד שיוזמן .משמעות
הדבר היא שעל יחידת האחזקה להיות שותפה
מעורבת בתכנון מתחילת הדרך – היינו משלב
ההגדרות .בשלב ראשוני זה מדובר ,לרוב,
בהגדרת צרכים בשפה לא מקצועית ,על ידי
גורמים במפעל שאין עיסוקם בחשמל ,אך
השיתוף משלב זה עשוי למנוע בעיות וקשיים

(חלק א')

לאורך שנים רבות ,כשנות חיי הציוד והמיתקן.
בהמשך ,על יחידת האחזקה להתייחס לתכניות
החשמל ,ולציוד הנרכש ,לדאוג לנוכחות בשלבי
ההקמה וללוות את שלבי ההרצה ,ההפעלה
והקבלה של המערכת החדשה .הממונים על
האחזקה צריכים לקבל את כל המידע ואת
הדרישות המוגדרות למיתקן החדש ,להתייחס
ולהעיר את הערותיהם לגבי תכניות החשמל.
קבלת מידע מלא ומפורט באופן מסודר,
מן השלבים הראשונים ,חיוני להתייחסות
המקצועית ,אשר עשויה למנוע במקרים רבים
טעויות העלולות לגרום לבעיות ולקשיים
בעתיד .קל בהרבה לתקן תכנית ,כדי שתענה
לדרישות ,מאשר להתמודד עם תוצאותיו של
תכנון אשר לא התייחס באופן הראוי לצרכי
התפעול והתחזוקה.
משקל רב יש לייחס בשלב זה לסוגי הציוד
הנרכש .משיקולים טכניים וכלכליים משתמש
כל מפעל בציוד סטנדרטי ,וכל עוד אין סיבה
טכנולוגית או כלכלית מיוחדת לשנותו ,חשוב
להתמיד ברכישת הציוד הסטנדרטי .הדבר
מקל על ביצוע התחזוקה ומאפשר להקטין
את מלאי החלפים .כאר נדרשת רכישה של ציוד
מסוג חדש (דבר המתרחש בדרך כלל כתוצאה
מהרצון לאמץ טכנולוגיות מודרניות יותר ,אך
לעיתים גם כתוצאה מהפסקת הייצור של ציוד
קודם ,או כתוצאה משינויים כלכליים הגורמים
לשינויי מחירים ולשינויים בשיקול הכלכלי),
נדרשת מעורבות האחזקה בבדיקת המפרטים,
וככל שהדבר ניתן ,גם בבדיקת הניסיון שנצבר
בשימוש בציוד דומה ,במפעלים אחרים .ככלל,

מערכות הינע ובקרה
מאתר כבלים חדש של חברת
מבית חברת
כלי חדש שמאפשר איתור כבלים ונתיכי חצי אוטומט
בקלות וברמת דיוק של  5ס"מ

Wire Tracing
Reinvented

מנועי  DCו AC -סרבו

משנה תדר למנועי AC

מנועי DC

בקרים ומסכי מגע

מנועי "וקטור"

בקרת תנועה רב-צירית

מנועי צעד

מנועי גיר קטנים

ממסרות פלנטריות

AT-7000-EUR
Advanced Wire
Tracer

לתיאום פגישת הדגמה סרוק את הקוד
או התקשר 03-6450780
רדט ציוד ומערכות ,נציגת

בישראל

לפרטים נוספים ,ייעוץ ,הדגמה ומכירה אנא פנו אלינו:
בטל 03-6450780 :או במייל ,sales@rdt.co.il :בקרו אותנו באתרwww.fluke.co.il :
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עמל  ,32פתח-תקוה4951332 ,
טל ,03-9288888 :פקס03-9288880 :
נייד052-4732030 :

office@mechatronics.co.il

www.mechatronics.co.il

תפעול ואחזקה
לוותר על ביצוע מקצועי של כל הנדרש באמת,
תוך ניצול אופטימאלי של כוח האדם לסוגיו.
מבחינת מקורות כוח האדם ניתן לבסס את
האחזקה על כוח אדם פנים מפעלי (עובדים
שכירים של המפעל) ,על כוח אדם חיצוני
(קבלנים או עובדי קבלן זמניים) או על שילוב
של כוח אדם מפעלי עם כוח אדם חיצוני.

שילוב של כוח אדם מפעלי
וכוח אדם חיצוני

שילוב של כוח אדם מפעלי עם כוח אדם
חיצוני – מעין שילוב של "קבע" ו"מילואים"
– מאפשר ליצור גרעין פנימי של כוח אדם
מקצועי המכיר היטב את המערכות ,מסוגל
ליזום ולבצע שיפורים ומופקד על עדכון
התוכניות .כוח אדם זה יכול ,באופן טבעי,
לפקח על כוח אדם חיצוני ,גם אם הוא פחות
מקצועי.
כוח האדם המפעלי משמש לביצוע חלק
מעבודות האחזקה ,לאיתור תקלות ,לשיפורים

ולעדכון התוכניות וכן לקבלת עבודה ופיקוח
עליה ,כאשר מופעל גם כוח אדם חיצוני.
במפעלים בהם תהליך הייצור הוא רציף והם
פועלים  24שעות ביממה ,יש משמעות יתר
לאספקה הסדירה ולהקטנת מספר הפסקות
מתוכננות של המיתקנים ולקיצור משכן.
לפיכך ,חיוני שבמפעלים אלה יהיו מספיק
עובדים פנימיים לאחזקה ,כדי לאפשר ריכוז
כוח אדם ומאמצים לעמידה בלוחות הזמנים.
במפעלים אלה ,המאופיינים בצרכים רבים
ומורכבים בתחום האחזקה ,חשובה התקשרות
עם קבלן חיצוני ,שיהווה מעין "קבלן בית".
קבלן כזה צריך להבטיח זמינות וכוח האדם
שלו יכול להוות מעין הרחבה לכוח האדם
הפנים-מפעלי .עובדיו של קבלן כזה מכירים
טיב יותר את המערכות ,ובעזרתם ניתן לבצע
גם פיתוחים שונים ועבודות אחרות אותן אי
אפשר להספיק לבצע עם העובדים הקבועים.
כוח אדם פנימי מצומצם יחסית ,אך מקצועי
ובעל מוטיבציה גבוהה ,בשילוב עם כוח

חשוב לרכוש ציוד רק מספקים מהימנים המספקים
שירות טוב וזמן .מומלץ לרכוש ציוד תקני בלבד.
לגבי ציוד שהתקן לגביו הינו תקן רשמי קיימת חובה
לעשות כן .להמלצותיה של יחידת האחזקה בנושא
זה משקל רב ,הן משום הניסיון הנצבר עם ציוד
ושירות במפעל עצמו והן מתוך היכרות והמלצות של
עמיתים במפעלים אחרים .בשלב התכנון יש לקבוע
גם את מלאי החלפים לציוד הנרכש ,על רמות המלאי
הדרושות לכל פריט ופריט .אלה נקבעים בהתאם
להמלצות היצרן ,אך גם בהתחשב בניסיון המצטבר
במפעל .ראוי לזכור בהקשר כלל על ניסיון מעבדתי
ו/או ממוצעים של ניסיון מצטבר ,מתאימות במקרים
רבים ,אך אינן מביאות בחשבון גורמים ייחודיים.
ההרצה וההפעלה של המערכת החדשה צריכים
להתבצע תוך הקפדה על התאמתם המלאה לתכניות.
בשלב זה חשוב לקבל את המפרטים של כל סוגי
הציוד וכן את התוכניות הסופיות של המיתקן כפי
שבוצע בשטח ,שכן ידוע כי לא אחת חלים במהלך
ההקמה שינויים בתכניות המקוריות .אחזקה יעילה
תלויה ,במידה לא מבוטלת ,בקבלה מסודרת של כלל
הפרטים על המערכת ,קבלת התיעוד של העתקי
ההזמנות מיחידת התכנון עשויה ,למשל ,לחסוך
כעבור שנים רבות ,זמן מבוזבז ,תסכול ונזקים
כלכליים הנגרמים כתוצאה מקשיים באיתור מקורו
של פריט מסוים .תקציב הפיתוח צריך לכלול גם
תקציב למלאי החלפים ,אשר ייקבע בשיתוף עם
מחלקת האחזקה .גם בנושא זה חשוב השילוב בין
אנשי התכנון המסוימים את חלקם עם הקמת המפעל,
לבין האחזקה ,אשר תידרש לתחזק את המערכת
ולהחזיק את מלאי החלפים לאורך זמן.

ארגון המידע ועדכונו

כדי שניתן יהיה להתחיל לתכנן ולבצע עבודות
אחזקה יש לארגן ולדאוג לעדכון שוטף של כל המידע
הקשור במפעל .המידע צריך לכלול את כל הפרטים
על כל סוגי הציוד ועל המערכות והמכללים שפריטי
הציוד משולבים בהם .כדי להבטיח אחזקה נכונה
צריך שכל כוח האדם הרלוונטי לתכנון ולביצוע
האחזקה יתמצא במידע ובאופן ארגון ותהיה לו
נגישות אליו .גם נגישות זו ניתנת ליישום נוח ויעיל
יותר באמצעות ממוחשבים .ארגון המידע ועדכונו
מאפשר אחזקה נכונה של הציוד – בתכנון ובביצוע,
טיפול יעיל ומהיר בתקלות ,יישום של שיפורים,
תוספות ופיתוחים ואבטחת הבטיחות .כאשר אין
בסיס של נתונים תקפים ומעודכנים לא ניתן לבצע
שיפורים ,וביצוע שיפורים בלעדיו יגרור ,לעיתים
קרובות ,השקעת משאבים לא נכונה .מובן שללא
תכניות מעודכנות לא ניתן לבצע אחזקה בצורה
בטיחותית .תאונות חשמל רבות מתרחשות עקב אי
הכרת התוכניות המעודכנות ו"הפתעות" הנגרמות
כתוצאה מכך .שמירת חייהם ושלומם של העובדים
ובטיחותם עומדים מעל לכל .התוכניות הנכונות,
התואמות את המצב האמיתי בשטח הם תנאי מוקדם
לכך .הקצאת כוח האדם הדרוש לאחזקה היא לעתים
קרובות נושא בעייתי .המעסיקים וההנהלות לא
תמיד מודעים להיקף הצרכים ושואפים לבצע את
כל דרישות האחזקה על ידי מספר עובדים קטן
ככל האפשר .צרכי האחזקה וחשיבותה מחד גיסא,
ודרישות ההתייעלות והחיסכון של ההנהלות מאידן
גיסא ,צריכים להביא לאיזון ראוי ,שיאפשר לא
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תפעול ואחזקה
אדם חיצוני מתאים ,אם גם פחות מקצועי,
מאפשרים מתן מענה מקצועי ויעיל לצרכי
האחזקה.
מובן שעובדי האחזקה חייבים להיות בעלי סוג
הרישיון החשמלי הנדרש לביצוע העבודות בהן
הם עוסקים .עליהם להכיר היטב את התוכניות
ואת הציוד ולדעת כיצד לגשת ולמצוא את
המידע הדרוש למילוי התפקיד.
חשוב שהעובדים יהיו בעלי מוטיבציה גבוהה
ועל המנהלים לראות בהחדרת המוטיבציה,
חלק בלתי נפרד מתפקידם .מוטיבציה בצד
תרומתה לתפקוד היעיל ולאיכותו ,חשובה גם
לעידוד הייזום והביצוע של שיפורים במערכות.
העובדים צריכים להכיר את המפעל ,את
תהליכי הייצור ואת צרכי הייצור ובעיותיו
ולהיות בעלי יכולת ליישם שיפורים מועילים.
כעל עובדים להכיר את חוק החשמל ותקנותיו
המעודכנות ואת תקנות הבטיחות בעבודה
(חשמל) ,להכיר בחשיבות ההקפדה על דרישות
החוקים ותקנותיהם ולפעול לפיהם .נוסף

לכל אלה ,על כוח האדם לעבור השתלמויות
והדרכות .בכל מקומות העבודה בעולם
הולך וגדל מספר השעות המוקצה להדרכה
ולהשתלמות ,ואלה נדרשים גם לעובדי
האחזקה .ההשתלמות המקצועית חיונית
להכרת חידושים טכנולוגיים ,להתעדכנות
בהתפתחויות ובשינויים בתחום המקצועי,
בחוק ובתקנות וכן להכרת הציוד והתוכניות
במפעל עצמו ,ולעדכונים בהם .בכוח
ההשתלמות וההדרכה לתרום גם למוטיבציה
וליכולת לבצע שיפורים .דומה שאין היום
לאיש ספק בחשיבותן של ההשתלמויות
הסדירות להצלחת העובדים לעמוד במשימות
של אחזקה טיבה ויעילה.

מלאי חלפים ורכש

שיקולים בקביעת רמת מלאי :השיקולים
העיקריים בנושא מלאי החלפים ורכישות
חלפים מתייחסים להיקף המלאי ולזמינות
החלפים הנדרשים .ככלל ,יש לשאוף ,לרמת

המלאי המזערית ,הנדרש לטיפול בתקלות
ולביצוע האחזקה השוטפת .מלאי גדול מדי

שניידר אלקטריק ישראל מתכבדת להזמינכם ליום עיון בנושא

The Plant Of The Future

יום העיון יתקיים ביום רביעי ה 4 -למאי  , 2016במלון כפר המכבייה (גן וורמס)
רח' פרץ ברנשטיין  ,7רמת-גן בין השעות .08:00-15:00
כולל ארוחת בוקר ,צהריים והגרלה
*מותנה בהרשמה מראש ובאישור חברת שניידר אלקטריק
קהל יעד :מהנדסי בקרה ותהליך ,חשמלאים (הקשורים לבקרה) ,אנשי מכשור ואנשי בקרה ,אנשי אחזקה,
הינע  ,משאבות ומכונות ,בוני מכונות ()OEM
שעה

נושא

8:00-9:00

התכנסות ,הרשמה וארוחת בוקר

9:00-9:20

דברי פתיחה אבנר ברק

9:20-10:00

שיקולים בבחירת ווסתי מהירות ומתנעים רכים  -אריה מוסקוביץ'

10:00-10:40

מערכות בקרה למכונות חכמות – כש  )information technology( ITו OT-
( ,)operational technologyנפגשים ברצפת הייצור  -ניסים חי

10:40-11:20

בשליטה מלאה – פאנל הפעלה מתקדם ביד ובנייד  -ניסים חי

11:20-11:40

הפסקת קפה

11:40-12:20

 –In Processווסת מהירות מהדור החדש  -אריה מוסקוביץ'

12:20-13:00

 4מחשבות על  - Industry 4.0עידן חדש בבקרה  -ניסים חי

13:00-13:15

שניידר אלקטריק בעידן הדיגיטלי  - DIGICAT -ניסים חי

13:15-14:00

ארוחת צהריים במסעדת המלון

14:00-14:30

הרצאת אורח מחו"ל

14:30-15:00

המחשה של פתרונות הבקרה הווסתים

15:00

סיכום הכנס והגרלה
לפרטים והרשמה :אודי קדם ,מירב דסקלו הפקות בע"מ
טל 08-9216499 .פקס 08-9213487 :נייד054-7700598 :
udi.kedem@shahar-hadash.com
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גורם להוצאות מיותרות בעלויות הון ,בצרכי אחסון
וכד' .מסיבה זו אין להחזיק במפעל מלאי של פריטים
אותם ניתן להשיג בקלות מן המדף של הספקים.
פריטים מסוג זה יש להחזיק במפעל רק בהיקף
הנדרש לעבודות שוטפות ולתיקון תקלות בעת
שהספקים אינם זמינים – כגון ,שבתות וחגים.
מכיוון שהשיקול בקביעת רמות המלאי הוא בעיקרו
שיקול כלכלי ,יש לשקל את עלותו כנגד עלות הנזקים
והסתברותם של הנזקים שעלולים להיגרם ,לציוד
ולתהליך הייצור כתוצאה מהארכת משך התקלה,
עקב היעדר הפריט הדרוש .שליטה בנושא הרכש
והמלאי מחייבת מיחשוב .על ידי עדכון שוטף ומעקב,
ניתן ,כמובן ,לעקוב אחר הרמות הקיימות ,ההזמנות
והצרכים.
בהסתמך על הניסיון ניתן לשנות את המלאי בהתאם
לצרכים ,ובעיקר להוריד את רמות המלאי של חלפים
שצריכתם מסתברת כנמוכה .קיימות היום בשוק
תוכנות מדף טובות ,המאפשרות ניהול יעיל בנושא
זה.
ברוב המפעלים ,ובעיקר בתעשיות הכבדות ,קיימות
מערכות בעלות משך חיים ארוך – עשרות שנים .כך
קורה לעתים קרובות שנעשה שימוש בציוד שייצורו
נפסק ואי אפשר להשיג עבורו חלפים מקוריים.
במקרים אלה יש למצוא פריטי ציוד חלופיים
מתאימים .נושא נוסף הראוי לתשומת לב הוא
האפשרות לרכוש פריטי ציוד וחלפים בעלי נתונים
טכניים זהים ,במחירים נמוכים יותר .לא אחת
קורה שבעת התכנון והרכישה המקוריים נקבעו
סוגי ציוד מסוימים ,ולאחר זמן ניתן למצוא בשוק
חלפים מתאימים זולים יותר .מעקב אחר הספקים
והאפשרויות השונות בתחום זה ,עשוי להביא לחסכון
ניכר בהוצאות האחזקה.

אחזקה מתוכננת/אחזקת שבר?

מקובל לחלק את האחזקה ,לפי אופייה ,לשני סוגים
עיקריים :אחזקה מתוכננת (שהיא אחזקה מונעת
וחזויה ,המבוצעת באופן שוטף או תקופתי) ואחזקת
שבר – מתבצעת לאחר תקלה .מתחזוקה של מערכות
חשמל מוכרת גם החלוקה לפי אפשרויות הביצוע:
עבודות אחזקה ללא הפסקת מתקנים ועבודות עם
הפסקת מיתקנים .כפי שכבר נאמר ,אופי המיתקן,
תהליכי הייצור ומידת רגישותם להפסקות קצרות
ו/או ארוכות מכתיבות ,במידה רבה ,את הגישה
התחזוקתית.
בהתייחס לכל סוגי האחזקה ,אנו יוצאים מן ההנחה
שקשה מאוד להפסיק מיתקנים ,אשר מפעל עובד 24
שעות ביממה .לפיכך לא ניתן לבצע אחזקה בכל עת.
ברור שכאשר מיתקנים מופסקים לעיתים מזומנות,
בלאו הכי ,אין הבעיה קיימת ,וביצוע התחזוקה במצב
כזה קל ופשוט יותר .בכל מקרה ,ראוי וצריך לתכנן
את כל שניתן לתכנן .במפעלים שתהליכי הייצור בהם
רציפים לא תמיד ניתן לתכנן הכל מראש .במפעלים
אלה האפשרויות להפסיק מיתקנים הינן ,כאמור
מוגבלות ,ועל האחזקה להתאים עצמה באופן כמעט
מוחלט לייצור ,משום כך עליה להסתגל ללוחות
זמנים קצרים ולהתראות קצרות ,אך להקפיד על
תוכניות המאפשרות ביצוע מהיר .במפעלים שונים
נקבעים ,ומנוצלים ,מועדים קבועים לתחזוקת הציוד
(למשל :כל יום שישי ,או יום שישי אחד בחודש)
וברור שאחזקה החשמלית מתבצעת במקרים אלה,
במקביל לעבודות האחזקה האחרות .בגיליון הבא
נפרט מהן משימות האחזקה השונות וגם נספק
הצצה לכללי הבטיחות הנחוציםˆ .

