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מערכת הגיליון
המוציא לאור :פלסטיק טיים נ.א בע"מ
עורכת :נעה אלבוחר
עיצוב גרפי :אנה אבריאל
השתתפו בגיליון זה:
עפר שורק ,אגף הכלכלה  -המחלקה
למחקר כלכלי  -התאחדות התעשיינים,
הלנה גרינשטיין ,קורנית שלוסמן בלשה,
אבי יברבוים ,דוב נוימן ,בינה שוורץ,
פרופ' מיטל רכס ,נעה אלבוחר
הגהה :בינה שוורץ
תמונת שער :מתקני ייצור כרמל אולפינים
		 מקור :כרמל אולפינים
לפניות ותגובות ניתן לפנות למערכת:
כתובת :קיבוץ הזורע ,ת.ד,15 :
מיקוד3658100 :
טלפון052-3990860 :
אימיילnoa@plastictime.co.il :
אתר אינטרנטwww.plastictime.co.il :

• אין המערכת אחראית על תוכן המודעות,
הכתבות והמאמרים המתקבלים לפרסום
מגופים ,חברות שונות או יועצים .בנוסף ,אין
המערכת אחראית לתוכן מודעות וכתבות שעובדו
ונערכו לפי חומר רקע שנמסר למערכת.
© כל הזכויות שמורות למוציא לאור .אין להעתיק,
לשכפל או לעשות שימוש כלשהו בחומר
המפורסם הן במהדורה הדיגיטלית והן במהדורה
המודפסת ,ללא אישור בכתב מהמו"ל.

דבר העורכת
ההיסטוריה ככל הנראה תשייך את מהפכת הפלסטיק למאה
העשרים .המצאת הצלופן ,הניילון ,הטפלון ,הפוליאסטר ועוד
פולימרים רבים ומשמעותיים לחיינו  -כבר מאחורינו .חלקם ייצרו
מהפכות בתחום האריזה ,חלקם בהלבשה ,חלקם בהנדסת בניין
וחלקם אפילו במוסיקה.
מהפכות בסדרי גודל כאלו בפלסטיק התמעטו בעשורים
האחרונים (אם כי ,תחום הדפסות תלת מימדיות בהחלט נראה
בכיוון) ,אבל החדשנות בענף הפלסטיקה רחוקה מלדעוך  -בחומרי גלם ,בטכניקות ייצור,
בתוספים וגם ביישומים חדשניים של טכנולוגיות קיימות .בגיליון זה בחרנו לשים דגש על כמה
דוגמאות לחדשנות עכשווית בתחום הפלסטיקה ,מהארץ ומהעולם ,בתחומי הרפואה ,ההנדסה,
המזון והאריזה.
עפר שורק מרחיב על התפתחות בחומרי הגלם המקדמת את מהפכת הטיפול הרפואי הביתי.
הלנה גרינשטיין מציגה שיטה לפיסטור ללא חימום ע״י שימוש בלחץ גבוה על האריזה והמזון
שבתוכה .אבי יברבוים מתאר שיטה לציפוי חלקים מתחום הדפסות תלת מימד ,להענקת
תכונות מיוחדות (אטימות ,חוזק ,מוליכות וכד׳) לתחומי הנדסה שונים .פרופ׳ מיטל רכס ,מציגה
גישה חדשנית לציפוי ״אנטי-בקטריאלי״ על יריעות ומשטחי פלסטיק ,אשר נלחם בהצטברות
החלבונים (מזון החיידקים) במקום בתקיפת החיידקים עצמם ,ובכך מונע את הבעיה לפני
שנוצרה וחסין לבעיות פיתוח עמידות של חיידקים .ניתן לראות גם ניצני חדשנות בכתבה בנושא
ההאקתון הראשון בארץ לתחום האריזה שאורגן ע״י 'ארגון יוזמה לאומית' של אראל מרגלית,
משרד הכלכלה והתעשייה וקהילת  Food-Techהישראלית שהתקיים לאחרונה בירושלים.
נציגת  PlasticTimeוצוותה הגיעו למקום הרביעי עם רעיון לשיפור תהליכי מיון אשפה ע״י
תוספים .נתאמץ יותר בפעם הבאה...
מדור דרושים צובר גם הוא תאוצה ואתם מוזמנים לעשות בו שימוש .מלבד תפוצה נרחבת
בתעשיה ,המגזין מופיע גם בספריות ,מוסדות לימוד וכד׳ כך שגם משרות לסטודנטים לתואר
ראשון ,לתארים מתקדמים ,ולמתמחים ,יכולות להיות רלוונטיות .בקרוב הלוחות יונגשו גם דרך
הפלטפורמה הדיגיטלית של  ,PlasticTimeאשר נמצאת בשלבי הקמה.
קריאה מהנה,

הצטרפות לקהילת
ניתן להצטרף לרשימת
התפוצה בלחיצה על
הקישור או בסריקת הקוד
באמצעות הטלפון הנייד*.
*אם קיבלת כבר את המגזין ישירות מאיתנו,
אתה כבר רשום! אין צורך להירשם שנית.
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פוליכד מארחת
פורום נשים בתעשייה

ציוד יד שניה
למכירה מכונת הזרקת פלסטיק דגםBOY 22A-
המכונה חדשה לחלוטין (עדיין בארגז העץ המקורי)
נתונים עיקריים:
 כוח נעילה  22טון
 מרחק בין מובילים  254מ"מ
 קוטר בורג  18מ"מ
 משקל הזרקה  18.6מ"מ

למידע נוסף:
אייל קסטנרspektrum3@gmail.com | 052-840-4047 ,
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כנגד אורגניזמים

תוכן עניינים
 | 6חדשנות בענף הפלסטיק מקדמת מהפכת טיפול רפואי ביתי
 | 8תמונת מצב ענף הגומי והפלסטיק
אגף הכלכלה ,המחלקה למחקר כלכלי ,התאחדת התעשיינים

 | 10חדשות אריזה
פיסטור אריזה בלחץ גבוה High Pressure Processing -

 | 14חומרי גלם
תהליכי ייצור של פוליפרופילן

 | 16תערוכות וכנסים
כנס תעשיית המיחזור ה3-

 | 18בשלושה ממדים
החופש לבחור תכונות עבור חלקים מודפסים

 | 22יש יותר מוונדר-וומן אחת
פוליכד מארחת את פורום נשים בתעשייה

 | 24חדשות אריזה
האקתון אריזה הראשון מסוגו בארץ

 | 26תערוכות וכנסים
כנס טכנולוגיות תוכנה ומדפסות תלת ממד של 3D SYSTEMS

 | 32חדשות מהתעשיה ,חלק  - 1מיכון
 | 38חדשות מהתעשיה ,חלק Fakuma 2018 - 2

 | 48חדשות מהתעשיה ,חלק  - 3אריזה
 | 50חדשות מהתעשיה ,חלק  - 4חומרי גלם ותוספים
 | 52חדשות מהתעשיה ,חלק  - 5חדשות משוק ההון

10

אריזה בלחץ גבוה

 | 54תהליכים משלימים
דפוס טמפון באוטומציה מלאה

 | 56זרקור לאקדמיה
פרופ' מיטל רכס על מניעת ביו-פאולינג על גבי משטחים
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דרושים
דרושים לקליטה מיידית
בהעוגנפלסט

משרה  :1מכונאי/ת תורן במחלקת אחזקה
דרישות :ידע וניסיון במכונות הידראוליקה
ופנאומטיקה ,העבודה במשמרות.
משרה  :2חשמלאי/ת תעשייה
דרישות :ניסיון ,חובה רישיון מוסמך ,רשיון נהיגה/
רכב ,נכונות לשעות נוספות ועבודה בסופ"ש.
משרה  :3מתאם/ת לקוחות ('בק אופיס') למחלקת יצוא
דרישות :רקע וניסיון מוכח.
מיקום :עמק חפר
לשליחת קורות חייםvardit@haogenplast.com :

טכנאי/ת וסט-אפיסט/ית
הזרקה  -לחברת RPM

דרישות :ניסיון מוכח בתחום.
מיקום :איזור התעשיה שדרות
לפרטים נוספים :ניתן לפנות בשעות 8:00-16:00
למרינה/יחיאל08-6893196 ,

דרושים בוולטה בלטינג

משרה  :1מהנדס/ת מכונות
דרישות :ניסיון של שנתיים לפחות בתעשייה,
אנגלית ברמה גבוהה וידע בתוכנת .solidworks
משרה  :2טכנולוג/ית
המשרה כוללת עבודת הנדסה ועבודת שטח.
דרישות :תואר בהנדסת מכונות ,ניסיון בתעשייה
ואנגלית ברמה גבוהה.
משרה  :3מפעיל/ת קו מעבדתי
יצור דוגמאות עבור פיתוח חומרים חדשים.
דרישות :הנדסאי פלסטיקה/מכונות/כימיה,
נכונות לעבוד במשמרות מעת לעת והבנה טכנית
ומקצועית ברמה גבוהה.
מיקום :כרמיאל
לשליחת קורות חייםRotemR@voltabelting.com :

איש/אשת הזרקה לתחום
הפלסטיק  -לפלסטמד

החברה מתמחה בייצור מוצרים רפואיים מתכלים.
דרישות :ניסיון רלוונטי.
מיקום :גן תעשייה תפן
לשליחת קורות חייםtami.m@equashield.com :

אחראי/ת הבטחת איכותֿ
למפעל יצרני באזור קיסריה

למשרה חלקית בשעות הבוקר.
דרישות :ניסיון בתחום האיכות במפעלי ייצור פלסטיק.
ניסיון בביצוע בדיקות בתהליכי ייצור ,טיפול בחריגות,
תלונות לקוח .ניסיון בביצוע מבדקים פנימיים וחיצוניים
ובעבודה שוטפת מול מכוני תקינה .ידע וניסיון
בתחזוקת נהלי איכות  -יתרון משמעותי .ניסיון בביצוע
הדרכות לעובדים  -יתרון.
מיקום :פארק עסקים קיסריה
לשליחת קורות חייםami@plastpharm.co.il :

דרושים בישר פלסטיק

משרה  :1כוון/ת מכונות הזרקה
עבודה במשמרות.
דרישות :ניסיון בכיוון מכונות הזרקה ,ביצוע סט-
אפים ,ניסיון בפתרון בעיות טכניות.
משרה  :2מבלטן/ית בעל/ת התמחות בתבניות
להזרקת פלסטיק
דרישות :ניסיון בפירוק והרכבה של תבניות ,שיפוץ,
ליטוש והשחזות של תבניות.
משרה  :3חשמלאי/ת אחזקה
תיאור התפקיד :טיפול בתקלות החשמל במפעל,
אחריות מלאה על חשמליה ,ביצוע אחזקה מונעת
למכונות.
דרישות :רישיון חשמלאי מוסמך בתוקף .ניסיון
בתעשיה ייצרנית ויתרון לניסיון בתעשיית הפלסטיק.
תנאים טובים למתאימים
מיקום :בר-לב (ליד כרמיאל)
לשליחת קורות חייםdana@ysr.co.il :

מבקר/ת אבטחת איכות בגלובל
רוטו שקע

תיאור התפקיד :בקרת איכות בייצור,
בדיקות במעבדה ,מבדקים פנימיים .עבודת צוות,
אופציה לקידום ,לבוגרי הנדסאי/הנדסת תעו"נ עם
התמחות באיכות או בוגרי הנדסת פלסטיקה או
כימיה .עבודה במשמרות של  12שעות.
דרישות :יתרון לניסיון באבטחת איכות בתעשיית
הדפוס ואריזות הגמישות .שליטה מלאה באקסל
ובמערכות  .ERPידע בתקני ISO 9001,22000
 ,HACCP ,BRCוקורס עורכי מבדקים פנימיים -
יתרון.
מיקום :אזור תעשייה קיסריה
לשליחת קורות חייםyael@globalrs.co.il :

דרושים בספיר תעשיות פלסטיק

משרה  :1טכנאי/ת הזרקה
משרה מלאה אפשרות לשעות נוספות.
דרישות :חובה ניסיון טכני מוכח בכיוון ,ביצוע סט-אפ
והפעלת מכונות ,תבניות והיכרות עם חומרי גלם
שונים .ניסיון של  3שנים לפחות בפתרון בעיות טכניות,
הפעלת מכונות ,הדרכת עובדים להתחלת ייצור שוטף
ובקרת איכות .יתרון  -ניסיון בהפעלת וכיוון רובוטים
וציוד נלווה במחלקת הזרקה.
משרה  :2מנהל/ת מחלקת הבטחת איכות
דרישות :חובה ניסיון בניהול הבטחת איכות בתעשייה
ובהבנה וקריאה של שרטוטים/טולרנסים .יתרון לניסיון
בניהול הבטחת איכות בתעשיית הפלסטיק ,ניסיון בניהול
צוות ולראייה תלת ממדית .יכולת עבודה עצמאית ,ידע
ביישומי מחשב ובעיקר באקסל .ניסיון ב - PRIORITY-יתרון.
משרה מלאה.
תנאים טובים למתאימים!
מיקום :חולון
לשליחת קורות חייםoffice@tplastic.co.il :

דרושים לעמיעד מערכות מים

משרה  :1מהנדס/ת פלסטיק
למחלקת הנדסה
תיאור התפקיד :ריכוז פעילות המוצרים במחלקה (תכנון,
תצורה ,מוצר וייצור) .ליווי בתחום התבניות ,המכונות,
המוצר והייצור .העברת מוצרים מפיתוח לייצור .ליווי מול
קבלני המשנה בהזרקות ניסיון והסמכת קבלני משנה.
דרישות :מהנדס מכונות/פלסטיקה .לפחות  3שנים
בתפקיד דומה .ניסיון בתחום החומרים הפולימריים
והתקנים – חובה! שליטה מלאה בסביבת ,Office
במערכות  ERPיתרון ל .SAP-שליטה והיכרות עם
מערכת  PLMיתרון ל .ENOVIA-שליטה במערכות CAD
מסוג  .Solid Worksהכרות עם תוכנות אנליזה של
זרימה – יתרון!
משרה  :2חרט  /כרסם CNC
הסעות מיישובי הסביבה ,נכונות לעבודה במשמרות.
תיאור התפקיד :הפעלת מכונות כרסום וחרט ,CNC
ייעול תהליך העיבוד תוך כדי שימוש בכלים חדשים,
בקרת איכות למוצרים מעובדים.
דרישות 1-3 :שנות ניסיון בכרסום  ,CNCבעיקר
בפלסטיק .יכולת הפעלת מכונות  .CNCניסיון רב בעבודה
על מחרטות קונבנציונליות ובכלי עזר מתאימים .יכולת
קריאת שרטוטים  -חובה .הנדסאי מכונות  -יתרון.
מיקום :בית זרע
לשליחת קורות חייםnetas@amiad.com :

דרושים בספיר תעשיות פלסטיק

משרה  :1מנהל/ת הבטחת איכות
דרישות :תואר ראשון בתחום כימיה/
הנדסת כימיה ,קורסים והשתלמויות בהבטחת
איכות ,אנגלית ברמה גבוהה חובה ,רוסית יתרון ,ניסיון
בכתיבת נהלים ,הוראות עבודה ומבדקים .היכרות
עם תוכנות .PRIORITY, OFFICE
משרה  :2מהנדס/ת תעשייה וניהול
דרישות :יכולת ניהול צוות קטן ,ראייה מערכתית ,תכנון,
ארגון וחשיבה עסקית ,ידע בתוכנותPRIORITY, OFFICE :
 חובה ,אנגלית  -חובה.מיקום :עפולה
לשליחת קורות חייםGuy@sapirplastics.com :

דרושים לקלקר עין-כרמל

עובדי ייצור ,מפעילי מכונות חיתוך,
הזרקה ,מבלטנים מלגזנים.
תאור התפקיד :עבודה ב 3-משמרות או עבודה
במשרה מלאה עם שעות נוספות.
תנאים מעולים!
מיקום :עין-כרמל
לשליחת קורות חיים:
hr@kal-kar.co.il, 074-7844213

עובד/ת מעבדה/מבקר
איכות בתהליך לפולירם

תיאור התפקיד :הפעלת מכשירי מדידה לצורך
ביצוע בדיקות .ליווי ומתן מענה לצרכי היצור
בתחום האיכות .ביקורת סופית למוצרים לפני
משלוח .ביצוע בדיקות בקרה בתהליך הייצור
השוטף .טיפול באירועי אי התאמה פנימיים.
דרישות התפקיד :יחסי אנוש טובים ,יכולת עבודה
בצוות ,אחריות ,ירידה לפרטים סדר וארגון ,זמינות
לעבודה במשמרות (בוקר ,ערב ,לילה) ,התחייבות
לעבודה לטווח ארוך .ניסיון קודם במפעל פלסטיק
– יתרון .ניסיון קודם בבקרת איכות -יתרון.
תנאים ושכר מעולים למתאימים!
מיקום :מושב רם-און
לשליחת קורות חייםmichal@polyram-group.com :

דרושים בנען-דן ג'יין

משרה  :1מבלטן/נית
תיאור התפקיד :בניה ותיקון תבניות להזרקת פלסטיק.
דרישות :בוגר בית ספר מקצועי במגמות טכניות /
מכונות  /כרסום  /חרטות .ניסיון כמבלטן/ית פיתוח
במפעלים למוצרים פלסטיים .ידיעה טובה מאוד בקריאת
שרטוטים .יכולת לימוד גבוהה ,חריצות ,עצמאות ,דייקנות.
משרה  :2מפעיל/ת מכונת הזרקה
תיאור התפקיד :מוכנות לעבודה במשמרות וסופי
שבוע .אחריות ,יכולת עבודה בצוות ,עבודה בלחץ
של הזמנות .חריצות ,יכולת עבודה בצורה עצמאית.
הסעות מרמלה ,רחובות ,קרית עקרון והסביבה,
ארוחות ,תגמול מעבר לחוק על שעות נוספות .עבודה
בסביבה צעירה ודינמית.
מיקום :נען
לשליחת קורות חייםsharon.h@naandanjain.com :

דרושים ליחידה העסקית
פוליאולפינים מקבוצת בזן

משרה  :1חוקר/ת במחלקת מו"פ
תיאור התפקיד :פיתוח מוצרים חדשניים ומתן שירות
וייעוץ טכני מקצועי ללקוחות .חיפוש אחר מוצרים
חדשים ושיפור מוצרים קיימים .ניהול פרויקטים על כל
שלביהם .קבלת אחריות על תחום ייעודי במעבדת פיתוח
פולימרים וניהולו בכל ההיבטים ,כולל הובלת מהלכים
לשינוי ושיפור מוצרים מול הייצור והסחר .קשר רצוף עם
לקוחות ,חברות פיתוח ידע וגופי מו"פ של חברות שונות.
דרישות התפקיד :תואר שני בהנדסה כימית/חומרים
עם התמקדות בתחום הפולימרים ,עדיפות לתואר
שלישי 5 .שנים בתפקידים דומים בתחום הפולימרים
בחברות תעשייתיות .ידע בתחומי פולימרים ומוצרי
פלסטיק ,כולל אפיון ובדיקות מעבדה.
משרה  :1סטודנט/ית שנה שלישית למשרת
מהנדס/ת תהליך
עתודה ניהולית ומקצועית למתקני הייצור.
תיאור התפקיד :במהלך השנה הראשונה עבודת בשטח
המתקן כולל תפעול שוטף של מתקני הייצור השונים.
למידה עצמית ובעזרת חונך של מערכות ממוחשבות,
ציוד ,תהליכים בייצור .לאחר מספר חודשים – ביצוע
משימות במתקן לפי הנחיית מנהל המתקן .היקף
המשרה יומיים לפחות .עם סיום השנה הראשונה ,במידה
ותהיה התאמה – שיבוץ כמהנדס/ת באחד המתקנים.
דרישות התפקיד :סטודנט שנה שלישית הנדסה כימית.
אין צורך בניסיון קודם .הכשרה וחניכה ינתנו במהלך
השנה הראשונה לעבודה .שליטה בMS Project ,Excel,-
 .Officeיכולת לימוד עצמי ,יכולת ניתוח נתונים והסקת
מסקנות .יוזמה ,סקרנות ויחסי אנוש מעולים.
מיקום :חיפה
לשליחת קורות חייםBzipi@bazan.co.il :

RamTough
PC

RamShine

ABS, ASA, PS, SAN, AES

Polytron

LGF PP&PA

PlusTek

Bondyram® TL

PA66, PA6, PA12

RamSter
PBT, PET

RamTal
POM

RamLloy

PBT/ASA, ASA/ABS, PBT/
ABS, PC/PBT, PA/PE, PA/PP,
PPE/PS, PPE/PA

Functional Polymers

LONG GLASS FIBER
THERMOPLASTICS

• Coupling Agents
• Compatibilizers
• Impact Modifiers

Sun Roof Components

Instrument Panel

:לאתר החברה

Arm Rest

Mirror Housing

Service Panel

Front End Module

1920500  גלבוע.נ. ד, פולירם תעשיות פלסטיק בע״מ04-6599900 :טלפון
mail@polyram-gruop.com www.polyram-gruop.com 04-6499763 :פקס

Air Bag Housing
Door Carrier Plate

Battery Tray

מוצרים רפואיים

חדשנות בענף הפלסטיק מקדמת את
מהפכת הטיפול הרפואי בבית

הטיפול הרפואי הביתי מבסס את עצמו כפתרון חלופי ומשלים לחולים כרוניים
וגריאטריים .התוצאה היא ביקוש הולך וגובר מתעשיית הפלסטיק לספק פתרונות
לשדרוג הציוד והמכשור רפואי כך שיהיה קל ,בטוח ,עמיד ופשוט יותר להפעלה
הטיפול הרפואי הביתי
הולך ותופס מקום של
כבוד כחלופה זולה
גריאטריים
לחולים
וכרוניים .כבר היום מהווה
האשפוז הביתי חלופה
עֹפר שורק* לאשפוז מוסדי בשלושה
תחומים — טיפול סוף
חיים ,שיקום באשפוז ביתי (במקום מוסדות
השיקום) לאחר החלפות מפרקים ,תאונות,
שיקום נוירולוגי אחרי אירועים מוחיים ושיקום
אחרי ירידה בתפקוד בעקבות אשפוז ממושך.
החזית הטכנולוגית בתחום היא לייצר מחלקה-
פנימית-ביתית שמהווה חלופה לחולה ששוכב
במסדרון .בעתיד הכוונה להפעיל גם מחלקות
של אונקולוגיה ,פסיכיאטריה ודיאליזה בבית.
ברמה הכלכלית מדובר במחיר ליום אשפוז
בבית שהוא בין עשירית לרבע ממחיר יום
אשפוז בבית החולים.
תוצאה ישירה של הביקוש הגואה לטיפולים
רפואיים מחוץ לבתי החולים הוא הביקוש
הגובר לציוד רפואי קל-משקל ,עמיד במיוחד
ובטוח לשימוש .הביקוש למוצרים פלסטיים
רפואיים הכוללים צנתרים ,כלי ניתוח,
מזרקים ,צנרת רפואית ,שקיות נוזלים רפואיים
וכדומה ,צפוי לצמוח בחמש השנים הקרובות
בשיעור מצרפי של ( 70%לפי מחקר שפרסמה
לאחרונה חברת .)GrandView Research
 :TPEהאלסטומרים התרמופלסטיים משנים
את כללי המשחק
החל ממכשור רפואי גמיש עם מפרקי
מתכת ועד לצנרת קשיחה ,האלסטומרים
התרמופלסטיים הגדירו מחדש את מושג
הגמישות בפלסטיקה הרפואית .בנוסף

לגמישות המובנית ,הביו-קומפטאביליות של
ה TPE-מאפשרת לו לתפוס נתח נכבד גם
בתחום הדבקים הרפואיים .ענקית הדבקים
 Henkelהשיקה לאחרונה שני דבקים גמישים
במיוחד ,עם התארכות יוצאת דופן ופלמור
מבוסס-אור LED-שמתאימים למכשור
רפואי – האחד מ TPE-והשני מTPU-
הLoctite-
(פוליאוריתן תרמופלסטי).
 AA3951וה Loctite AA3953-מתאפיינים
בזמן פלמור של  1-3שניות עם התארכות
של  200%וחוזק חיבור לפוליקרבונט ,אקריל
וחומרים מאתגרים כמו  HDPEוLDPE-
שעולה על ( 450 PSIתמונה .)1
חברת  Teknor Apexפיתחה תרכובת TPE
שהותאמה לבלמי הבוכנות של מזרקים
שאמורה לשפר את ביצועי המזרק ,להוריד
עלויות ולהקל על העיבוד בהשוואה לגומי
טבעי או סינטטי (פוליאיזופרן) ואף לאפשר
יתרון מבחינת העיבוד בהשוואה לTPV-
(( )Thermoplastic Vulcanizateתמונה .)2
את התרכובת ניתן להרכיב בתבנית על גבי
הבוכנה ( )over-moldingולדלג בכך על שלב
הרכבה .בנוסף לתרכובות שנועדו להרכבה
בתבנית על  ,PPישנן תרכובות שניתנות ,בניגוד
ל ,TPV-להרכבה גם על חומרים הנדסיים כגון
 ,PC, ABS, PC/ABSאקריל ,אצטלPBT ,
ו .COPE-עוד בניגוד ל ,TPV-סדרת הTPE-
המכונה  ,Medalistאינה מצריכה ייבוש מקדים.
גם בתחום המארזים הרפואיים והממברנות
הניתנות לסגירה מחדש ,מציעות חברות
כמו  Kraiburgהגרמנית תרכובות TPE
שמאושרות למגע ישיר עם דם ותרופות.
סדרת התרכובות המכונה Thermolast M
עברה בדיקות ביו-קומפטביליות מחמירות,
עומדת בדרישות עיבוד בחדרים נקיים ושיטות

כולם מדברים על  - ISO 13485:2016במרץ
 2019יכנס לתוקף העדכון האירופאי החדש
לרגולציה של מכשור רפואי
התקן המעודכן  ISO 13485:2016איפשר
ליצרני המכשור הרפואי ארכה של שלוש שנים

תמונה  :1דבקי  Loctiteשל  ,Henkelמאופיינים
בהתארכות של  200%ותמיכה בהדבקה של
חומרים בעלי התארכות גבוהה.

תמונה  TPE :2של חברת – Teknor Apex
התאמה לבלמי בוכנה של מזרקים ,חליפי לגומי
טבעי או סינטטי.

תמונה  :3בקבוק לחיץ לתרופות
אופטלמיות של חברת Aptar Pharma
הצרפתית.
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סטריליזציה הכוללות קרני גמא ,בטא ,אתילן
אוקסיד וקיטור .אחת הדוגמאות לשימוש
ביכולות החומר הוא הבקבוק הלחיץ לתרופות
אופטלמיות של חברת Aptar Pharma
הצרפתית – מכשור המינון הרפואי היחיד
שקיבל אישור  FDAלמילוי מחדש בתרופות
שאינן מכילות חומרים משמרים (תמונה .)3
 TPEכחלופה לסיליקון וPVC-
משפחת ה TPE-מתאפיינת גם בגמישות
טובה יותר בטמפרטורות נמוכות בהשוואה
לסיליקון או  .PVCהיא גם הבחירה המועדפת
כשהיצרן מעוניין בתכונות כמו רכות-מגע
( ,)Soft-Touchשקיפות ,היעדר ריח ועמידות
בשיטות סטריליזציה .יצרנית התרכובות
הרפואיות  Coloriteהשייכת לתאגיד Tekni-
 Plexפיתחה סדרה של תרכובות מבוססות
 TPEהמכונה  Celleneכחלופה לתרכובות
ה PVC-והסיליקון המובילות בענף המכשור
הרפואי .החומרים הולכים ותופסים מקום
של כבוד בפיתוחי תאי טפטוף ,יישומים תוך-
ורידיים וצנרת רפואית למשאבות פריסטלטיות
(תמונה  .)4הגורם המוביל בהחלטה של
מפתחי מכשור רפואי לבחור בתרכובות TPE
הוא הרצון או החיוב הרגולטורי לפתח מוצר
נקי מפתלטים .בפיתוח סדרת הCellene-
הושקע מאמץ לעמוד בתקינת USP Class
 VIותקן  ISO 10993להעדר סיליקון ,לאטקס,
פתלטים ,הלוגנים ו.PVC-

תמונה  TPE :4ממשפחת  ,Coloriteחומר גלם ויישומים רפואיים

להתכונן ליום שבו יכנס לתוקף – האחד במרץ
 .2019העדכון שם דגש מיוחד על ניהול סיכונים
שנפרשו כעת על פני מכלול מערכות בקרת
האיכות ,שרשרת האספקה ומחזור החיים של
המוצר .הנושאים העיקריים שיצרני מכשור
רפואי התמקדו בהם בשלוש השנים האחרונות
היו הגישה הכוללת לניהול סיכונים ,החפיפה
הגוברת עם חלק  820של  FDA CFRוסעיף
 7.4המתייחס לניהול שרשרת האספקה ,שוב,
בעיקר מהיבט של ניהול סיכונים .העדכון הנוכחי
והרגולציה של מכשור רפואי אירופאי (– MDR
 )Medical Device Regulationשתיכנס לתוקף
ב 2020-נכתבו תחת העננה של סקנדל שתלי
הסיליקון בצרפת שעיקרה השלכות משימוש
בסיליקון לא-רפואי לשתלי חזה.
פוליקרבונט

סגסוגות חדשניות של
משדרגות את עולם הזריקות
מזרקים נוחים לשימוש מקלים על מתן
תרופות במרכזים רפואיים מחוץ לבית החולים
או בביתו של המטופל .אלא שפריצות דרך
חדשות בתחום התרופות הביולוגיות מחייבות
מיכשור למתן תרופות שמאפשר בקרה הדוקה
יותר על מינונים ואחסון .גם חוויית המטופל
והרתיעה הטבעית ממחטים נלקחת בחשבון
במהלך הפיתוח .תרופות ביולוגיות ,שמקורן
במיקרו-אורגניזמים ,תאי צמחים או בעלי-
חיים ,משמשות כיום בטיפול במחלת השיגרון,
סרטן ,סכרת וכדומה ,כשהדרך למתן התרופות
מסתמכת על זריקה או אינפוזיה .חברות כמו
 Enable Injectionsמפתחות מערכות נישאות
על הגוף שמווסתות מתן תרופות במינונים
גבוהים או צמיגויות גבוהות על ידי הצמדת
המכשיר לגוף ולחיצה על כפתור שמכניס
בעדינות את המחט ומווסת את מתן התרופה.
המכשיר מבוסס על תרכובות פוליקרבונט
רפואי של חברת .Covestro

ניהול הטיפול במחלת הסוכרת נהייה פשוט
יותר
השכיחות ההולכת וגוברת של מחלות 'סגנון-
חיים' כגון סוכרת ,שמושפעת מהעלייה
בתוחלת החיים ,השמנה וסיכונים בריאותיים
נוספים ,מעודדת את המטופלים ,המטפלים

תמונה  :6מכשיר לריכוז
חמצן בית ,מבוסס סגסוגת
 PC/ABSבתוספת  FRשל
חברת .Lotte

תמונה  :5התקן לביש
לטיפול בסכרת ,עשוי
מ COC-של חברת Topas
Advanced Polymers

והממשלות שאמונות על הרווחה של שניהם
לחשוב על תופעת מערכות הטיפול הביתיות.
ההערכה של ארגון הפדרציה העולמי
למלחמה בסוכרת ( )IDFהיא שעד 2040
אחד מכל עשרה בני אדם ,או  650מיליון איש,
יחלו בסוכרת .עד אז צפויה האנושות להוציא
למעלה מ 800-מיליארד דולרים על הטיפול
בחולים .מכאן גוזר מכון המחקר Persistence
 Market Researchששוק משאבות האינסולין
צפוי להכניס כ 14-מיליארד דולר עד .2020
חולי הסוכרת מכירים היטב את מזרקי
האינסולין ,אלא שהשאיפה לשיפור חווית
המטופל הביאה לפיתוח של עטים ,משאבות,
שתלים ,מכשור-לביש ועד מגוון שיטות למינון
אינסולין יומי .אחד הפיתוחים האחרונים בתחום
הוא המכשור הלביש של חברת Valeritas
 Holdingsשייצרה מערכת שנלבשת כמו
'התקן-דביק' או פאץ' המכונה  V-Goוחוסכת
מהחולה מתן זריקות מרובות משום שהיא
ממננת במשך  24שעות מינון רציף כולל עליות
לפי דרישה במינון בזמן הארוחות (תמונה .)5
המערכת מוזרקת מקופולימר אולפיני ציקלי
(או  )COC - cyclic olefin copolymerשמייצרת
חברת  .Topas Advanced Polymersהתכונות
של ה COC-שהופכות אותו לאידאלי ליישום
מחייב כל כך הן הניקיון שלו ,העמידות הכימית,
הביו-קומפטאביליות ,היציבות המבנית והעדר
ההתכווצות הכמעט מוחלט .בניגוד לחומרים
פלסטיים הנדסיים או זכוכית ,ה COC-מתאפיין
בפני שטח לא ריאקטיביים שמונעים זליגה או
תגובה כלשהי עם התרופה.
האיזון המיטבי בין עמידות בחום ,עמידות
בהולם ונוחות הזרקה מאפשרת לרכז חמצן
בבית המטופל
הדוגמא האחרונה לשילוב בין הנדסת

פולימרים להנדסת אנוש רפואית היא במכשיר
לריכוז חמצן ביתי (המכונה גם גנרטור
חמצן) שמיועד לריכוז האוויר בבית המטופל
לחמצן לשימוש רפואי (תמונה  .)6המוצר
חייב להכיל חומרים מעכבי בעירה למניעת
דליקה במקרה של קצר חשמלי ועמידות
להולם במקרה של נפילה בזמן השימוש או
במהלך הניוד בבית .בנוסף לכך על עיצוב
המוצר להיות ידידותי למשתמש ואסתטי עם
נוחות הזרקה שמתחייבת ממערכות פנימיות
מורכבות .חברת  Lotteהקוריאנית פיתחה
לטובת היישום תרכובת ייעודית המבוססת על
סגסוגת פוליקרבונט עם  ABSאותה היא מכנה
 .INFINO® FR PC/ABS NH-1033התרכובת
מתאפיינת בעמידות לשריפה בדרגה של
 1.5mm V0שמותאמת לחום שפולטים
מערכים אלקטרוניים פנימיים ,היא משלבת
בין מודולוס גבוה לעמידות גבוהה בפני הולם,
תוך שהיא שומרת על נוחות עיבוד.

אודות הכותב:
חברת סורפול מלווה את ענף
הפלסטיקה והגומי הישראלי משנת
 ,1934עם התמחות בייבוא והפצה של
ביו-פולימרים ,פוליאתילן ,פוליפרופילן,
 PVCומגוון חומרים הנדסיים ותוספים
לענפי האריזה ,היריעות ,הצנרת
ההזרקה ,המכשור הרפואי ועוד .החברה
מייצגת בישראל כמה מהחברות
המובילות בענף הפטרוכימיה העולמי
ואנשי המכירות שלה מתמחים בהתאמת
חומרי הגלם והתוספים הנכונים ביותר
לכל יישום ויישום.
למידע נוסף:
עפר שורק ,מנהל המכירות של סורפול
 ofer@sorpol.com

| גילון  | 7נובמבר-דצמבר | 7

מצב התעשייה בישראל

תמונת מצב ענף הגומי והפלסטיק

אגף כלכלה ,המחלקה למחקר כלכלי ,התאחדות התעשיינים
היקפי ייצור ,מכירות ,ייצוא ,ייבוא ,פילוג תחומי פעילות,
ומצב התעסוקה בענף

תעשיית ענף הגומי והפלסטיק המקומית
פועלת באמצעות כ 485-מפעלים בגדלים
שונים ,המהווים כ 4%-מסך מפעלי
התעשייה ,הכרייה והחציבה .היצור מתבצע
ברובו ( )92%על ידי מפעלים קטנים ובינוניים
המעסיקים עד  100עובדים.
בשנת  2017תוצר הענף נאמד בכ5.95-
מיליארד  ,₪במונחי ערך מוסף ,המהווים
כ 5%-מתוצר סך התעשייה .בשנת 2017
נרשמה האטה בפעילות ענף הגומי
והפלסטיק ,אשר באה לידי ביטוי בצמיחה
בקצב מתון של כ 0.7%-זאת לאחר זינוק
בשיעור של כ 8%-בשנת  .2016צמיחה
זו נמוכה יחסית לצמיחה הכוללת בסך
התעשיה (תמונה .)1
פילוג ייצור הפלסטיק והגומי
עיקר פעילות הייצור בענף הגומי והפלסטיק

בישראל מתמקדת בייצור שרוולים ויריעות
מפלסטיק ( ,)25%ייצור מוצרים מפלסטיק
לשימושים חקלאיים ותעשייתיים ( )23%וייצור
לוחות וצינורות ( .)21%בנוסף ,תעשיית זו
כוללת ענפי התמחות ממוקדים כדוגמת ייצור
מכלים ובקבוקים מפלסטיק ומוצרי גומי (9%
כל אחד) ,ייצור מוצרים מפלסטיק לבית (,)6%
ייצור מוצרים אחרים מפלסטיק ( )5%וייצור
מוצרים מפלסטיק משוריין (( )3%תמונה .)2
מכירות
מכירות קבוצת ענפי הגומי והפלסטיק בשנת
 2017עמדו על כ 19.3-מיליארד ש"ח והיוו
כ 5%-ממכירות סך ענפי התעשייה .מכירות
הענף הינן מוטות ייצוא כאשר כ 46%-מופנה
לייצוא וכ 54%-למכירות השוק המקומי.
שיעור הפדיון מייצוא בתתי הענפים מכלים
ובקבוקים מפלסטיק ,מוצרים מפלסטיק

תמונה  :1שיעור שינוי שנתי ריאלי של ייצור ענף הגומי והפלסטיק יחסית לשאר מפעלי התעשייה ,הכרייה וחציבה.

תמונה  :2הרכב פעילות ייצור הפלסטיק (בשנת .)2014
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משוריין וייצור מוצרי פלסטיק אחרים הינו
גבוה ביותר ועומד על למעלה מ.80% -
חשיפה גבוהה לייצוא עלולה להשפיע על
סיכוני שע"ח ורגישות יתרה להתפתחויות
כלכליות במדינות אליהן מיוצאת התוצרת.
ייצוא
ייצוא ענף הגומי והפלסטיק הסתכם בשנת
 2017בכ 2.2-מיליארד דולר ,זאת לאחר
ייצוא בהיקף של כ 2-מיליארד בשנת .2016
כך ,ייצוא ענף הגומי והפלסטיק צמח ריאלית
בשיעור גבוה של כ 6.6%-בהמשך לעלייה
של כ 10.5%-בשנת  .2016בהסתכלות
ארוכת טווח ,בשנים  2004-2017ייצוא ענף
מוצרי הגומי והפלסטיק רשם עלייה ריאלית
מצטברת של כ 23%-בלבד לעומת קצב ייצוא
ממוצע בתעשייה שהגיע לכ 81%-צמיחה
מצטברת בייצוא בשנים אלו (תמונה  .)3כיוון
שענף זה הינו מוטה ייצוא ,המשבר בשנת
 2008השפיע משמעותית על פעילות היצוא
בענף אשר רשם נסיגה ממשית .נדגיש ,כי
בשנים האחרונות חלה התאוששות וחזרה
לקצבי הייצוא טרם המשבר.
ייבוא
ייבוא מוצרי הגומי והפלסטיק הסתכם בשנת
 2017בכ 3.1-מיליארד דולר ,זאת לאחר ייבוא
בהיקף של כ 2.8-מיליארד דולר בשנת .2016
כך ,ייבוא הגומי והפלסטיק צמח נומינלית
בכ .11%-בבחינת הרכב ייבוא ענף זה ,עולה
כי הייבוא העיקרי הוא של פלסטיק ומוצריו
המהווים כ 84%-מסך היבוא לעומת כ16%-
לייבוא גומי ומוצריו.
מועסקים
בשנת  2017הועסקו כ 23.3-אלף איש בענף
הגומי והפלסטיק .נתון זה משקף קליטת
עובדים בקצב של כ 1.6%-לעומת שנת .2016
סקטור זה ,מהווה כ 6.1%-מסך מצבת עובדי
התעשייה .בראייה על פני זמן ,ניתן להבחין
בהתרחבות מתונה של מצבת העובדים.
עלייה מצטברת של כ 10%-נרשמה בענף זה
(בשנים .)2004-2017
בהסתכלות בינלאומית ,ניתן לראות כי
פריון ענף הגומי והפלסטיק הישראלי נמוך
בכ 22%-מממוצע מדינות ה .OECD-כך,
התוצר לעובד ישראלי מוערך בכ 64-אלף
דולר לשנה לעומת כ 82-אלף דולר בממוצע

מדינות ה OECD-וכ 90-אלף דולר בממוצע
מדינות מערב אירופה.
עלות אנרגיה כתוצאה משימוש בגז טבעי
על פי מחקר של חברת  ,TASCחדירתו של
הגז הטבעי לענפי התעשייה המסורתית
והמעורבת-מסורתית בישראל צפוי לתרום
באופן ניכר להתייעלות המפעלים כיוון
שהוא מהווה תחליף זול משמעותית ממחירי
הדלקים שבשימוש כיום .במחקר זה ,מפעלי
הגומי והפלסטיק דורגו במקום החמישי מכל
ענפי התעשייה המסורתיים ,כבעלי פוטנציאל
להוזלה משמעותית בהוצאות המפעלים על
דלקים ובהוזלת תהליכי הייצור.

תמונה  :3התפתחות הייצוא בסך התעשייה לעומת ענף הגומי והפלסטיק

השקעות
ההשקעות בענף הגומי והפלסטיק הסתכמו
בשנת  2017בכ 557-מיליוני ש"ח ורשמו
צמיחה ריאלית של כ 10%-לעומת 2016
(תמונה  .)4ההשקעות בענף זה מהוות כ3%-
בלבד מסך השקעות ענפי התעשייה במכונות
וציוד בשנת  .2017בבחינה על פני זמן ,בעשור
החולף חלה עלייה מצטברת של כ 24%-בסך
השקעות ענף זה.

תמונה  :4השקעות במיליוני ש"ח בענף הגומי והפלסטיק

חומרים מהמלאי
כבר בדרך אליך.
פוליסייל מקבוצת פוליכד,
איכות ,שירות וזמינות מעל לכל
פוליסייל ,בניהולו של אחיה שלה,
מספקת את מיטב חומרי הגלם והפולימרים
מרחבי העולם כאן בישראל ,באיכות מעולה,
ישירות מהמלאי ובמחירים הוגנים.

LDPE | LLDPE | HDPE | PET | PP

שירות אישי וליווי מקצועי  24שעות ביממה
מובטחים לכל לקוח ולקוח.
טל׳ | 09-9523737/09-9523809 :פקס| 09-9523811 :
achias@polycad.co.il | www.polycad.co.il

נייד052-6033737 :

חדשות אריזה

לפעמים לחץ גבוה זה דווקא הפתרון הנכון

פתרונות אריזה בשיטת High Pressure Processing

שיטת ה )High Pressure Processing) HPP-תפסה תאוצה במשך העשור האחרון.
השיטה מאפשרת שמירת מזון לאורך זמן ,עם כמות מופחתת ,או אפילו ללא שימוש
בחומרים משמרים .ומה זה דורש מחומרי אריזה? בחלק גדול מהמקרים ניתן להשתמש
בחומרים פלסטיים רגילים אך לעתים יש צורך להתאים את חוזק ההלחמה ,ההדבקה
וגמישות היריעה לתנאי טיפול מאתגרים
לאורך כל ההיסטוריה
האנושית בני אדם
השתמשו בפתרונות
אריזה שונים לצורך
שמירה על מוצרי
והעברתם
המזון
למקום.
הלנה גרינשטיין* ממקום
בשנים האחרונות חלה
התפתחות אינטנסיבית בשיטות ובחומרי
אריזה ,כתוצאה מפיתוח יכולות טכנולוגיות,
שינוי הרגלי צריכה ,ושיטות מכירת המזון.
מגמות בעולם אריזה מודרני:
• מודעות גוברת לנושא הבריאות שמה רף
חדש (גבוה!) לדרישות איכות המוצר:
לקוח מודרני מצפה שבעת השימוש המזון
יהיה טרי וישמור על אותו מרקם ,טעם ,ריח
וערך תזונתי כמו ביום שבו המוצר נארז.
• במגמת הבריאות ,הצרכנים מעדיפים מזון
מקורר על פני מזון קפוא ,כמה שפחות
עיבודים תרמיים לאחר אריזה ,כמה
שפחות חומרים משמרים מוספים למזון.
• נוחות שימוש באריזה כגון :פתיחה קלה,
מנות מוכנות לאכילה ואפשרות חימום
מזון באריזה מקורית  -הפכו למרכיב
מרכזי בהחלטת הלקוח על רכישה חוזרת,
חשוב לא פחות מאיכות המוצר הארוז.
• מעבר לשוק גלובאלי ולוגיסטיקה מורכבת
מחצר היצרן ללקוח הגבירו דרישות
שמירה על המוצר הארוז לאורך זמן ,כך
שכול יום נוסף לחיי המדף חשוב.
• מודעות גוברת לאיכות הסביבה ,בשאיפה
לצמצם נפח אריזה ולהוריד זמן ואנרגיה
של תהליכי העיבוד.
לאור מגמות אלו ,לא פלא שבעשור
האחרון תהליך פיסטור בלחץ גבוה HPP
( )High Pressure Processingהפך

מטכנולוגיה חדשנית למעמד המיינסטרים
בו הוא נמצא כעת .בהשוואה לתהליך
פיסטור מסורתי במים חמים ,שיטת הHPP-
מתאימה למגוון רחב של מוצרי מזון ,כולל
מוצרים רגישים לחום.
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מה זה ?HPP
התהליך מבוסס על הפעלת לחץ עצום
(כ 6000 bar-או  )600 MPaלמשך כמה שניות
עד מספר דקות ,בהתאם למזון הארוז.
התהליך מתבצע לאחר אריזה ,בסביבת מים
לא מחוממים ,לכן לפעמים קוראים לתהליך
ה" HPP-פיסטור קר" .הלחץ מופעל ע"י
המים באופן שווה ואחיד על כל יחידת
המוצר ע"מ לא לפגוע במוצר ובאריזתו.
השיטה הוכחה כיעילה מאוד כנגד
חיידקים ,וירוסים ועובשים ,כולל חידקים
פתוגניים כגון ליסטריה E.coli ,וסלמונלה
(תמונה  ,)1ומהווה אלטרנטיבה אמיתית
לטיפולים תרמיים וכימיים מסורתיים.
יתרונות השיטה
פיסטור קר על ידי לחץ גבוה
מתאים למגוון רחב של מוצרי
מזון ,כולל אלו שרגישים
גבוהה,
לטמפרטורה
ומאפשר להאריך את חיי
המדף של המזון הארוז
משמעותית
ברמה
(תמונה  .)2כך לדוגמא,
חיי מדף של מוצרי בשר
ואוכל מוכן לאחר טיפול
ה HPP-ארוכים בערך פי
ארבע ביחס למוצרים לא
מטופלים .ברטבים שיפור
חיי המדף עולה ומגיע עד
פי  10ואילו במיצים ומשקאות
ניתן להאריך את חיי המדף אפילו
יותר .יכולות משופרות אלו מאפשרות
הפצת מוצרים טריים לשווקים מרוחקים,
ופתיחת שווקים חדשים.
בין המוצרים שנארזים בשיטת ה:HPP-
סלסה ,גואקאמולה ,חומוס ,מיצים טבעיים,
מוצרי בשר ,גבינה ,רטבים ומרקים למינהם,
מזון לחיות מחמד ,ארוחות מוכנות וכו'
(תמונה .)3
למרות שההשפעה של טיפול בלחץ גבוה
על מזונות ידועה מאז המאה ה ,19-יישום
השיטה ברמה תעשייתית החל רק בשנות
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תמונה  :1השפעת לחץ גבוה על חיידק פטוגני Listeria
 .monocytogenesמשמאל – חיידקים ללא הפעלת
לחץ .מימין – חיידקים לאחר טיפול בלחץ גבוה .מקור:
Hiperbaric

תמונה  :2יתרונות שיטת הפסטור בלחץ גבוה.
מקורHiperbaric :

ה .2000-כיום יש מספר יצרנים בעולם כאשר
המובילים מביניהם הם  Hiperbaricבספרד
(תמונה  )4ו Avure Technologies-ב.US-
נכון להיום  Hiperbaricמדווחים על ייצור
בשיטת  HPPשל מעל  1.5מיליון טון בשנה,
כאשר שלושת ענפי מזון המובילים הינם:
מוצרי בשר ,פירות וירקות ומיצים.

תמונה  :3דוגמאות של מוצרים ואריזות  .HPPמקור.Hiperbaric :

לאריזה בשיטת  HPPמספר יתרונות
מהותיים:
• התאמה למוצרים רגישים – זמן טיפול
מינימלי ,ללא חימום.
• הזדמנויות חדשות בפתיחת ערוצי הפצה
ושווקים חדשים למוצרים.
• הארכת חיי מדף תוך כדי שמירה על ערך
תזונתי ,מרקם ומראה המוצר הארוז.
• יעילות כנגד חיידקים פתוגניים והורדה
דרמטית של ספירה מיקרוביאלית באופן
כללי.
• מניעת שימוש או הפחתת הכמות של
חומרים משמרים.
ומה זה דורש מחומרי אריזה?
כמו כל תהליכי ה,post-treatment-
הפיסטור בלחץ גבוה מציב דרישות מסוימות
על החומרים המרכיבים את האריזה:
 .1גמישות  -האריזה חייבת להיות גמישה
ברמה של  15-20%כדי לעמוד במאמצי
דחיסה ושחרור לחץ ,וזאת בהתאם לשינוי
נפח של המים והמוצר תוך כדי התהליך
(תמונה  .)5האריזה אמורה לחזור לממדים
ולגאומטריה המקורית לאחר הטיפול.
 .2הלחמה –  HPPדורש הלחמות סגורות היטב
וחזקות ,דבר שלא תמיד פשוט להבטיח,
MAP
במיוחד כשמדובר על אריזות
(  )Modified Atmosphere Packagingעם
פתיחה קלה .הבונוס הוא שהשיטה עצמה
מהווה כלי אידאלי לבדיקת ההלחמות
מעצם הפעלת הלחץ ,כך שאין סכנה שמוצר
פגום (עם אריזה פתוחה) יצא ללקוח.
 .3ברייר/חסמות – מאחר ומדובר בחיי
מדף ארוכים ,רוב מוצרי ה HPP-ארוזים
באריזות בעלות חסמות גבוהה לחמצן
( .)High Barrier packagingעל פי
מחקרים וניסיון מצטבר EVOH ,מהווה
פתרון אופטימאלי להבטחת החסמות

תמונה  :4קו תעשייתי של חברת  . HiperbaricמקורHiperbaric :

לחמצן .שימוש ביריעות ממותכות ,כולל
מיתוך שקוף של  – SiO2אפשרי אולם
המיתוך רגיש לקיפול היריעות במהלך
הטיפול ,דבר שעלול לפגוע ברציפות
שכבת החסמות ובאיכות החסימה.
 .4תכונות מכניות וחוזק הדבקה  -היריעות
צריכות לעמוד בתהליך ה HPP-ללא קרע
וללא דה-למינציה.
 .5גרפיקה ודבק התויות  -צריכים להיות
עמידים למים.

אופטימאלית ולמזער את זמן ההגעה ללחץ
הרצוי בתוך הציוד המפסטר.
דוגמאות לחומרי אריזה המשמשים עבור
:HPP

•

•

תמונה  :5יחס דחיסת המים כתוצאה מהפעלת לחץ.

הבנת תנאי ה HPP-ועיצוב אריזה
בהתאם לדרישות הינם קריטיים להצלחתו
של מוצר ה .HPP-אסור להגיע למצב בו
האריזה תהיה החוליה החלשה בשרשרת.
יחד עם זאת ,יש לציין שבהרבה מקרים אין
צורך לשנות את האריזה בעקבות ה,HPP-
לרוב חומרים רגילים ,כולל יריעות גמישות,
בקבוקים ומגשים אמורים לעמוד בלחצי
ה.HPP-
אריזת ואקום מהווה פתרון אידיאלי
ומשלים לאריזה בלחץ גבוה .באריזות
MAP
(Modified
הAtmosphere-
) Packagingמומלץ לצמצם חלל אוויר
( )head-spaceככל האפשר ,למניעת בעיות
הלחמה ודה-למינציה .בנוסף ,חלל אוויר
מינימלי אמור לאפשר ניצול נפח בצורה

•
•
•

מגשי  - CPETהמגשים נמצאים בשימוש
נרחב באריזות אוכל מוכן וקייטרינג.
המגשים עמידים בטמפרטורות גבוהות
(עד  250מעלות) ,דבר המאפשר חימום
אוכל בתוך המגש בתנור או במיקרוגל.
 PET( RPETעם תוספת חומר ממוחזר
עד  )40%נמצא מתאים לתהליך .מגשי
ה CPET-עובדים מצוין כחלק תחתון
באריזת הVSP (Vacuum Skin-
) Packagingשגם היא מתאימה לתהליך
ה.HPP-
מגשי  APETאו  - PPמאוד פופולריים
באריזות  HPPלממרחים ,רטבים וסלטים.
בהתאם לדרישות המוצר ,משתמשים
במגשים עם וללא שכבת הברייר (.)EVOH
רוחב שולי המגשית יכול להיות קריטי
לחוזק ההלחמה ושלמות האריזה .במגשי
 APETיש להמנע מציפוי סיליקון .מגשי
 APETו PP-מתאימים להקפאה עמוקה
(עד ( )-44מעלות) ,מגשי  PPמאפשרים
גם חימום במיקרוגל.
בקבוקי  PETאו  - PEבשימוש לאריזת
מיצים ומשקאות.
שקיות  -בשימוש נרחב במגוון צורות
והרכבים ,כולל שקיות ואקוםStand Up ,
 Pouchesוכו'.
יריעות – כאמור ,לרוב משתמשים בהרכבי
 ,High Barrierמבוסס על EVOH, PVDC,
 AlOx, PVOHאו רדיד אלומיניום .יש
לקחת בחשבון שציפוי בארייר כמו גם
רדיד אלומיניום מספקים מחסום מצוין
לחמצן ,אור ולחות ,אך רגישים לסדקים
וחריצים ,כתוצאה מקיפול היריעה במהלך
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חדשות אריזה

ה .HPP-בנוסף ,בתכנון האריזה יש לקחת
בחשבון שרדיד אלומיניום מגביל שימוש
בחיישני מתכות על קו אריזה ,לצורך
איתור גופים זרים מתכתיים במזון הארוז,
ולא מאפשר חימום המוצר בתוך אריזתו
בתנורי מיקרוגל .דוגמת הרכב יריעה
פופולריתBOPET//PE/Tie Layer/Nylon :
 .or EVOH/Tie Layer/ Seal.layerשכבת
הלחמה משתנה בהתאם לדרישות Easy
 ,Peel or Lockedכמו כן בהתאם להרכב
המגש.
התאמת ההלחמה לתהליך
הניסיון המצטבר מראה שלפעמים יש צורך
בהרחבת "פס הלחמה" באריזות  .HPPכמו
כן נראה שלמלחמים בעלי שטח חלק יש
עדיפות לעומת מלחמים מחורצים .האתגר
הוא אריזות הפתיחה הקלה ()Easy Peel
שבה יש צורך לחזק הלחמות ועדיין לשמור
על אפשרות של פתיחה קלה ונוחיות הלקוח.
בחירת חומר גלם מתאים לשכבת הלחמה
הינה קריטית במקרה הזה.
לא פחות חשוב לשמור על פרמטרים
ותנאי הלחמה קבועים ומתאימים למוצר:
לוודא ששטח המלחמים נקי משריטות
ולכלוך ,לוודא אחידות טמפרטורת הלחמה
ולהתאים פרמטרים של טמפרטורה ,לחץ
וזמן לתוצאה מיטבית.
באריזות האווירה המבוקרת ()MAP
יש לשאוף לכמות אוויר מינימאלית ככול
האפשר ,כמו כן להתאים את תנאי שטיפת
הגז האופטימאליים.
במידה ובכל זאת נתקלים בבעית "נזילות"
של המוצר או אי-שלמות ההלחמה,
להלן רשימת המלצות לפעולות לבדיקת
הפרמטרים הקריטיים בתהליך לצורך איתור
של נקודת הכשל:
 .1לבדוק חוזק הלחמה לפני תהליך הHPP-
(על פי .)burst and peel tests
 .2לבחון האם שטח הלחמה נראה אחיד,
ללא הפסקות ,בועות או תעלות .במידה
ומזהים הפסקות הלחמה יש לבחון האם
מיקומם אקראי או חוזר על עצמו.
 .3לבדוק נוכחות זיהום על פני ההלחמה.
 .4לוודא שכמות האוויר תקינה באריזות
האווירה המבוקרת (.)MAP
 .5לעבוד עם פרמטרי עבודה אופטימליים
(טמפרטורה ,לחץ ,זמן).
 .6לבדוק שמשתמשים בצד הנכון של
היריעה להלחמה (טעויות קורות).
 .7לוודא ששטח המלחמים לא פגום או
מלוכלך.
 .8לעקוב כי מתבצע תהליך תקין של העמסה
ופירוק האריזות בתוך תא ה.HPP-
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לסיכום,
יצרני מזון אימצו את ה HPP-כדרך נוספת
לספק לצרכנים מוצרים מוגנים וטריים ,עם
כמות חומרי שימור כימיים מופחתת או ללא
חומרים משמרים בכלל.
כתמיד ,תפקידה של האריזה לתמוך
בטכנולוגיה החדשה ולשמור על שלמות
ואיכות המוצר גם בתנאים המאתגרים.
לרוב ניתן להשתמש בתהליך זה באריזות
רגילות ,במיוחד כשמדובר באריזת
וואקום .אם מטעמים שיווקיים בוחרים
באריזה בעלת אווירה מבוקרת (,)MAP
כדאי לשאוף לכך שכמות האוויר תהיה
מינימלית באריזה .בנוסף ,יש להקפיד על
חוזק הלחמה ע"י בחירת שכבת הלחמה
נכונה ושמירה על פרמטריים ותנאי ייצור
מתאימים ועקביים.
מקורות:
• "Polymeric-Based Food Packaging for
High-Pressure Processing” by Pablo
Juliano, Tatiana Koutchma, Qian Sherry
Sui, George Sadler, Food Engineering
Reviews · December 2010.
• Hiperbaric’s internet site / blog.
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על הכותבת:

הלנה גרינשטיין .M.Sc ,בהנדסת
פולימרים ,בעלת ניסיון רב בפיתוח
פתרונות אריזה גמישה למזון.
בעבר מילאה הלנה תפקידים שונים
בפיתוח ,טכנולוגיה ושיווק ,בארץ
ובחו"ל .הניסיון שצברה רחב ונוגע בכל
שרשרת האריזה ,החל מניסיון בחברת
מזון ישראלית מובילה ,ניסיון בפיתוח
אריזות גמישות וכן ניסיון בחברת חומרי
גלם במספקת שרות בתחום .לאחרונה
פתחה עסק עצמאי כיועצת ,ומציעה
תמיכה בחברות יצרניות בנושא האריזה
לאורך כל שלבי הפיתוח ,גם מבחינה
טכנולוגית וגם מבחינה שיווקית.
שירותי ייעוץ כוללים :פיתוח מוצרי אריזה
ויישומים חדשים ,אופטימיזצית עלות/
ביצוע ,ליווי בתכנון ויישום מוצר חדש
בייצור ,בחירת חומרים וספקים ,בחינת
התאמה לדרישות רגולציה ,תמיכה
טכנית באישור מוצר אצל לקוחות סופיים,
כתיבת מפרטים וחומרי שיווק טכניים.
ליצירת קשר:

 058-766-3354

 lena.gr.st@gmail.com

יש בה הכל.
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חומרי גלם

תהליכי ייצור של
פוליפרופילן בכרמל אולפינים

הבדלים בין הסוגים השונים ושיטות הייצור של הפולימר השני בשימושו בעולם
מהו פוליפרופילן?
פוליפרופילן הנו פולימר
קשיח
תרמופלסטי
המורכב מיחידות חוזרות
של פרופילן ()CH2=CH-CH3
ובעל הנוסחה הכימית
קורנית שלוסמן בלשה * .)C3H6(n
פוליפרופילן משמש
למגוון רחב של יישומים ביניהם אריזות ,בניין,
חשמל ואלקטרוניקה ,טקסטיל ,חלקים טכניים
(תעשיית הרכב ,צנרת) ,ריהוט ,רפואה ועוד.
עיבוד הפוליפרופילן למגוון היישומים נעשה
בשיטות שונות ,ביניהן :שיחול ,טווית סיבים,
תרמופורמינג והזרקה לתבנית .מגוון המוצרים
הרחב ,החל מחלקים קשים ועמידים ועד
לחלקים עדינים ורכים ובנוסף היכולת להקנות
למוצר הסופי צבע כלשהו ,מתאפשרים בשל
התכונות הנעלות של הפוליפרופילן.
לפוליפרופילן צפיפות נמוכה יותר ביחס
לפולימרים אחרים ,תכונה החוסכת משקל
עבור היצרנים של חלקי הפלסטיק (ובכך מעלה
את הכמויות בהן נעשה שימוש בתעשיית הרכב,
עבור חלקים קלי משקל) .הוא רגיש לחימצון
בטמפרטורות גבוהות ,אך בעל עמידות גבוהה
לממסים אורגניים בטמפרטורת החדר.

קיימים שלושה סוגים עיקריים של
פוליפרופילן (תמונה :)1
 .1פוליפרופילן הומופולימר ,הבנוי רק
מפוליפרופילן.
 .2פוליפרופילן רנדום ,המכיל מולקולות
אתילן בשרשרת ,המוטמעות באקראיות
לאורכה.
 .3פוליפרופילן קופולימר הטרופאזי ,המכיל
תערובת גומי על בסיס פוליפרופילן.
לסוגי פוליפרופילן אלו יש תכונות שונות
(טבלה .)1
ייצור פוליפרופילן:
הייצור המסחרי של פוליפרופילן החל בשנות
ה 50-של המאה ה.20-
ראשית שרשרת ייצור הפוליפרופילן היא
בזיקוק נפט גולמי ,שמהווה את המקור
לחומרי הגלם בייצור של פוליאולפינים
בכלל ,ובייצור פוליפרופילן בפרט.
על מנת לייצר פוליפרופילן ,יש צורך
בשלושה חומרי זינה עיקריים :פרופילן,
גז בטמפרטורת החדר ,אתילן ()CH2=CH2
ומימן ,בנוסף לקטליזטור (מסוג Ziegler-
 Nattaאו מטלוצני) המשמש לתגובת
הפילמור וכן בעזרי פילמור.

נוכחות הקבוצה המתילית של הפרופילן
משפיעה רבות על המבנה המרחבי של
הפולימר :מבנה איזוטקטי ,סינדיוטקטי וא-
טקטי מאופיינים במיקום מרחבי שונה של
הקבוצות המתילית ,ביחס לשרשרת (תמונה
 .)2פוליפרופילן מסחרי הוא 90%-99%
איזוטקטי ,כאשר דרגת האיזוטקטיות הינה
אחד המאפיינים של פוליפרופילן והיא נשלטת
חלקית על ידי הקטליסט ועזרי הפילמור.
)Atactic Polypropylene (aPP

)Isotantic Polypropylene (iPP

)Syndiotactic Polypropylene (sPP

תמונה  :2פוליפרופילן איזוטקטי ,סינדיוטקטי וא-טקטי

בתחילת תהליך הייצור ,נוצרת מעטפת
ראשונית של פולימר סביב גרגרי הקטליסט
ובכך נוצר המבנה הכדורי של גרגרי הפולימר.
בהמשך תהליך הפילמור גרגרי הפולימר גדלים.
המימן המוזן לתהליך הוא זה שקובע את אורך
השרשרת הפולימרית (ובהתאמה לכך  -את
זרימת הפולימר )Melt Flow Ratio ,ובמקרה
הצורך יכול "להרוג" את התגובה ולעצור את
תהליך הפילמור .לאחר מכן ,החומר הסופי
עובר תהליך אקסטרוזיה בו משולבים תוספים
שונים (כגון נוגדי חימצון ,מגבשים וכו').
היחס בין חומרי הזינה בנוסף לתנאי התגובה
(כגון טמפ' ולחץ) ישפיעו על תכונות הפולימר
(כגון :זרימה ,פילוג משקל מולקולרי ועוד) ,ויחד
עם התיסוף ,יתאימו את חומרי הפוליפרופילן
השונים לשיטות העיבוד המגוונות בהמשך
שרשרת העיבוד .כחלק מהתהליך ,שאריות
הקטליסט מנוטרלות ושאריות מונומר שלא
הגיב מסולקות מהתהליך.

תמונה  :1שלושה סוגים עיקריים של PP

סוג הPP-

קשיחות

עמידות מכאנית
למכה או חוזק נגיפה

שקיפות

 PPהומופולימר

3

1

2

 PPקופולימר הטרופאזי

2

3

1

רנדום PP

1

2

3

טבלה  :1השוואה בין התכונות של שלושת סוגי הפוליפרופילן העיקריים.
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שיטות ייצור של פוליפרופילן
קיימות שיטות רבות לייצור פוליפרופילן בצורה
מסחרית כאשר הן נבדלות בפאזת המונומר -
גז או נוזל .שיטת הייצור תשפיע בסופו של
דבר על מערכת התכונות של הפוליפרופילן.
בכרמל אולפינים ייצור הפוליפרופילן מתבצע
בשתי טכנולוגיות :ספריפול ()Spheripol
וספריזון (.)Spherizone

ריאקטור בפאזה
גזית 2

ריאקטור בפאזה
גזית 1

ריאקטור לולאה

קטליסט
פרופילן
אתילן
מימן

תמונה  :3סכימה של פילמור פוליפרופילן בטכנולוגיית הספריפול :ריאקטור לולאה ולאחריו בטור שני ריאקטורים
של פאזה גזית.

טכנולוגית הספריפול:
מעל ל 35%-מהפוליפרופילן ברחבי
העולם מיוצרים בטכנולוגיה זו של חברת
® .LyondellBasellטכנולוגיה זו קיימת
משנות ה 80-של המאה ה ,20-כאשר
השיפורים לאורך השנים ניכרים בכימיה של
הקטליזטור ,מורפולוגיית החלקיקים ושיפור
בתנאי התפעול .בטכנולוגיה זו ,הפילמור
העיקרי הוא של פרופילן נוזלי בתוך ריאקטור
לולאה ( .)loop reactorלריאקטור הלולאה
מוזנים חומרי הזינה ,הקטליזטור ועזרי
הפילמור ונוצר פוליפרופילן הומופולימר או
רנדום .על מנת לייצר פוליפרופילן קופולימר
הטרופאזי ,מתווסף ריאקטור בפאזה גזית
( )gas phase reactorשאליו מוזרם גז נוסף
 פרופילן ו/או אתילן ובכך ממשיך תהליךהפילמור (תמונה .)3
יתרון התהליך :ייצור פולימר בעל צורה
כדורית ישירות בריאקטור ,ייצור קופולימר
הטרופאזי.
טכנולוגית הספריזון:
הדור האחרון של טכנולוגיות ייצור
פוליפרופילן וכרגע מהווה מקור לכ4%-
מכלל הפוליפרופילן העולמי ,שגם היא

של חברת ® .LyondellBasellטכנולוגיה זו
הפכה למסחרית בתחילת שנות ה.2000-
מדובר בריאקטור בודד בצורת לולאה,
המחולק לאזורים שונים בעלי תנאי עבודה
שונים באמצעות חסם .באזורים השונים
מתבצע תהליך הפילמור ,כך שכדוריות
הפולימר נעות בין שני אזורים הנבדלים
במשטר הזרימה (תמונה  .)4טכנולוגיה זו
מאפשרת לשפר את מוצרי הפוליפרופילן
לשווקים מסורתיים כגון bi oriented
) ,polypropylene (BOPPאריזות ,סיבים
ותעשיית הרכב.
יתרון התהליך :באמצעות החסם,
מתאפשר ייצור של חומרים שונים תוך כדי
תגובה בלולאה ,ומכאן ישנה אפשרות לייצר
פולימר בי-מודאלי ,כלומר חומר המכיל
פוליפרופילן בעל משקל מולקולארי נמוך יחד
עם פוליפרופילן בעל משקל מולקולארי גבוה.
לסיכום
השוק העולמי של פוליפרופילן מהווה כ25%-
מהדרישה העולמית לפולימרים כאשר זו
צפויה להכפיל עצמה ,מכ 60-מיליון טונות
בשנת  ,2015לכ 120-מיליון טונות עד לשנת
 .2030הגידול בצריכה העולמית של משתמשי

תמונה  :4סכימה של פילמור פוליפרופילן בטכנולוגיית
הספריזון

הקצה בפוליפרופילן ,מוביל לעליה בבניית
מתקני ייצור פוליפרופילן ,בטכנולוגיות
השונות ובאזורים שונים בעולם.
כרמל אולפינים ממשיכה להשקיע בשיפור
תהליכי הייצור ,שיפור המוצרים להתאמתם
לרגולציות המחמירות באירופה ובארה"ב וכן
להתאמתם למשתמשי הקצה.

על הכותבת:
קורנית שלוסמן בלשה מהווה חלק
ממחלקת המו"פ בכרמל אולפינים
בע"מ .כרמל אולפינים בע"מ היא
היצרן הבלעדי בישראל של מוצרים
פטרוכימיים המשמשים חומרי גלם
לתעשיית הפלסטיק .כרמל מייצרת
סוגים בסיסיים ומיוחדים של פוליפרופילן
ביחד עם מגוון רחב של סוגי פוליאתילן
בצפיפות נמוכה ( .)LDPEתוצרת כרמל
מיוצאת למדינות רבות ברחבי העולם.
כרמל אולפינים בע"מ נוסדה ב1991-
כתוצאה מאיחוד חברות קיימות ,והיום
היא חברה פרטית בבעלות בתי זיקוק
לנפט .מתקני הייצור וההנהלה של כרמל
נמצאים באזור תעשייתי במפרץ חיפה
סמוך לבתי הזיקוק.
למידע נוסף:

מתקני ייצור כרמל אולפינים .מקור :כרמל אולפינים

 techserv@caol.co.il
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תערוכות וכנסים

כנס תעשיית המיחזור ה3-

איגוד הכימיה ,פרמצבטיקה ואיכות הסביבה מטעם התאחדות התעשיינים
בשיתוף פארק המיחזור חיריה
הכנס המוצלח ,שהתקיים באמצע אוקטובר
בסימן כלכלה מעגלית ,הקיף נושאים
מגוונים ביניהם סוגיות רגולטוריות וטכנולוגיה
ועודד פיתוח יוזמות חדשות בתחום הטיפול
בפסולת .במהלכו הועלו כמה נקודות
מחלוקת בין אנשי רגולציה מהמשרד להגנת
הסביבה ,אנשי תעשיה וחוקרי אקדמיה אך
ההישג הגדול הוא דו-השיח המשותף והמכבד
שמהווה נקודת התחלה הכרחית לפתרון.
התמונה הברורה המשתקפת בכנס היא
כי המציאות השתנתה .סין החליטה לסגור
את שעריה לקבלת פסולת מהעולם ,אירופה
יוצאת בתוכנית אסטרטגית חדשה וכך גם
המצב בישראל .כל מדינה חייבת "לחשב
מסלול מחדש" ולהתמודד פנימית עם
הטיפול בפסולת.
על מנת שיתחולל שינוי יש צורך בהתערבות
מדינה ורגולציה שתבטיח כדאיות כלכלית
לתהליכים .ערן ספיר ,מנכ"ל חטיבת שרותי
איכות הסביבה בורדיס העלה בהקשר הזה
את בעיית חוסר הוודאות הרגולטורית ותמיכה
לאורך זמן" .החשש הגדול בכניסה של גורמים
פרטיים לתחום הוא שינויים רגולטורים שינבעו
מחילופי ממשלות שיכולים לשנות את חוקי
המשחק מקצה לקצה".
גיל שאקי ,ראש ענף אנרגיה וקלינטק
ברשות לחדשנות הצהיר כי בעבודה משותפת
של הרשות עם המשרד להגנת הסביבה,
הם פועלים לתמיכה בהכנסת טכנולוגיות
חדשות לתחום המיחזור" .התמיכה אינה רק
כספית אלא גם רגולטורית ,כך שבזמן בדיקה
ופיתוח של טכנולוגיה חדשה לא יחולו קנסות
המהווים כיום גורם הרתעה".
קריאה נוספת שהועלתה בכנס גם היא
בתחום אחריות המדינה .למרות שתעשיית
המיחזור הנה תעשייה תומכת ייצוא ובלעדיה

הייצוא אינו אפשרי ,אין היא מוגדרת כך בלמ"ס.
ההשלכות הן קשות כאשר התעשייה אינה יכולה
להנות מאותן חוקי עזר (לדוגמא החוק לעידוד
השקעות הון) ומתמודדת עם חוסר במשאבים.
השינוי מול הלמ"ס הוא הכרחי .שי רינסקי,
מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה ,שנכח ונשא
דברים בכנס הבטיח כי הם פועלים בכיוון זה.
נקודה כואבת נוספת שהועלתה על ידי
ניר קרטר ,מנהל איגוד הכימיה ,פרמצבטיקה
ואיכות הסביבה בהתאחדות התעשיינים היא
התוכניות האסטרטגיות של המשרד להגנת
הסביבה דורשות הקמת תשתית שתיקח

זמן רב ,להערכתו כחמש שנים .מנגד ,הצורך
בפתרון הוא מיידי .מכאן ,יש להתקדם בכיוון
פתרונות מהירים לצד ראיה אסטרטגית
ארוכת טווח.
לסיום ,עמוס רבין ,גזבר פארק המיחזור
חיריה ,חלק מניסיונו האישי בטיפול בפסולת
עם המשתתפים" :פסולת היא צרה ולא נכס.
הטיפול העדיף לאשפה הוא שריפה (השבה)
ולא מיחזור שאיכותו כחומר גלם נמוכה.
לצורך כך צריכה המדינה לדאוג לרגולציה
ולמימון ,כאשר הטיפול עצמו יקודם על ידי
הרשות המקומית ולא התעשייה".

OGDAN EMANUEL Ltd

פתרון חכם לכל בעיה
צחי אוגדן
isaac@ogdanem.co.il

054-300-0666

http://www.ogdanem.com

בשלושה ממדים

החופש לבחור תכונות עבור חלקים מודפסים
עולם הציפויים על חלקים פלסטיים פותח מגוון אפשרויות
להשגת תכונות רצויות לחלקים מודפסים

עולם ההדפסה בתלת
ממד הולך ונכנס לתחומים
רבים בעולמנו .ככול
שתחום זה הולך ומתקדם,
כך מתגלה עד כמה הוא
רלוונטי ליותר ויותר עולמות
אבי יברבוים * תוכן ,החל בדגמים לעולם
הפרסום דרך שוק המזון ,הרפואה וכלה בייצור
דגמים וחלקים לתעשייה .עולם ההדפסה כולל
טכנולוגיות הדפסה רבות ומציג מגוון עצום של
חומרים בעלי תכונות שונות .ועדיין ,למרות
מגוון התכונות הגדול הקיים ,לא תמיד מוצא
הלקוח הסופי את הטכנולוגיה שמספקת את
כל דרישותיו בתהליך אחד.
רוב החומרים הבסיסיים מאפשרים
התאמת הדרישות מבחינה מכנית :חוזק,
עמידות ומשקל .דרישות אלו הן הדרישות
הבסיסיות מכל חלק ,מבנה או דגם
ומאפשרות שימוש בטוח במוצר הסופי.
אולם ,כאשר יש צורך בשילוב תכונות
נוספות ,כדוגמת עמידות כימית מסויימת,
הולכה חשמליות ,עמידות מיקרוביאלית או
מתח פני שטח מסויים המקנה הידרופוביות/
הידרופיליות ,הרי שבמקרים אלו היצע חומרי
הגלם הולך ופוחת בצורה משמעותית .בחלק
מהמקרים ,התכונות הרצויות אף עומדות
בסתירה לתכונות החומר ממנו מורכב
החלק .דוגמא לכך היא הדרישה להולכה
חשמלית של פלסטיק ,הידוע בהגדרתו
כחומר מבודד .לכן ,במקרים שכאלו
מתבססים לעיתים על חומרים המכילים
תוספים שונים המוטמעים בחומר .חומרים
אלו יכולים להקנות את התכונה הרצויה
אולם מנגד יש צורך להתפשר על תכונה
אחרת שנפגעת כתוצאה מהתיסוף ,כגון
עמידות מכנית.
מבחינה זו ,חלקים המיוצרים בהדפסה
תלת ממדית אינם שונים מחלקים
המיוצרים בשיטות אחרות ואת הפער הזה
ניתן לפתור בעזרת טכנולוגיות ציפוי שונות.
חברת ננופלייט פיתחה מספר תהליכי
אקטיבציה וציפוי אשר מאפשרים קבלת
מגוון תכונות רצויות על החלק הסופי שקשה
להגיע אליהן בצורה אחרת .כך ניתן להגיע
בעזרתם כמעט לכל תכונה רצויה .השיטות
פותחו על מגוון נרחב של טכנולוגיות הדפסה
בתלת ממד ,נבדקו ונמצאו מתאימות כמעט
לכל חומר מבנה מודפס ,מחומרים פשוטים
ונפוצים כמו  ,ABS, PLAועד לחומרים
הנדסיים כמו Nylon6:6, Polycarbonate,
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תמונה מס'  :1אנטנות מודפסת לתדר 2.4GHz

תמונה מס'  :2מעגל חשמלי מודפס

 Ultemועוד.
תכונות לדוגמא שניתן לקבל בעזרת הציפוי:
• מוליכות חשמלית
• מוליכות תרמית
• עמידות מכנית
• הידרופיליות/הידרופוביות
• שינוי מקדם החיכוך
• אטימות למים
• בליעה אופטית/השחרה
• אנטי-בקטריאליות
• ביו-קומפטביליות

ייצור מגוונות .ואולם ,עם ההתפתחות שחלה
בשנים האחרונות בעולם ההדפסה התלת
ממדית שפנתה לתחומי ייצור אחרים ,עלה
גם הצורך לפתח תהליכי ציפוי שיתאימו
לחומרי המבנה החדשים אשר מאפיינים
תהליך ייצור שכזה.
חברת ננופלייט זיהתה צורך זה כבר לפני
מספר שנים ,ופיתחה מגוון תהליכי ייצור
רציפים במטרה להשיג את יכולות הציפוי
הנדרשות .תהליכי הציפוי כוללים סט שלם
של תהליכים ,המתחילים בתהליכי הכנה
ראשונית של פני השטח ,אחריהם תהליכי
אקטיבציה המותאמים לכל סוג חומר גלם
ולבסוף תהליכי הציפוי.
תהליך הציפוי מתבסס על שתי שכבות
של ציפוי ,האחת ,שכבת הבסיס הנקשרת
לחומר הפלסטי ומהווה פריימר ראשוני ואילו
השניה ,שכבה עליונה ,שכבה פונקציונאלית
הנקשרת לשכבה הראשונה ומקנה את
התכונה הרצויה בהתאם לדרישות המוצר
הספציפי והתכונות הנדרשות ממנו.

תהליך הציפוי
תהליכי ציפוי בסיסיים של מתכות על
חומרים פלסטיים קיימים כבר שנים רבות
במספר תעשיות ,למשל בתחום מוצרי

"הציפוי הראשוני פותר למעשה
את שתי הבעיות הקריטיות
הנפוצות בתהליכי ההדפסה
בתלת ממד ,בעיית החוזק המכני
של החלקים המודפסים
(בעיקר בציר  Zשל ההדפסה)
ובעיית הפורוזיביות של החלקים
המודפסים .לאחר שהתקבלה
שכבת מתכת רציפה על כל פני
השטח ,ניתן למעשה ליישם כל
ציפוי אחר בתהליכי אלקטרולס או
בתהליכים אלקטרוכימיים רגילים".
הצריכה לאמבטיות .חלקים כמו ברזים,
שבהם נפוץ תהליך ציפוי ניקל-כרום על חלקי
המבנה הפלסטיים ,נעשים בטכנולוגיות
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שכבת הבסיס
השלב הראשון של תהליך הציפוי הוא יישום
שכבת בסיס ממתכת .ברוב המקרים נחושת
משמשת למטרה זו ,ולאחר מכן נבנית שכבה
נוספת של המתכת הבסיסית בתהליך ציפוי
אלקטרולס (תהליך ציפוי כימי שאינו כולל
הפעלת זרם חשמלי).
יתרונותיו העיקריים של תהליך זה הם
צפיפות מירבית של שכבת המתכת תוך
שמירה על מורפולגיית פני השטח ,וקבלת
שכבה אחידה בעובייה על כל החלק.
יתרונות אלו תורמים רבות לחיזוק המכני
של החלק ובעיקר מקנים אטימות לחלק.
הציפוי הראשוני פותר למעשה את שתי
הבעיות הקריטיות הנפוצות בתהליכי

תמונה מס'  :3כלוב פאראדיי מודפס מABS -

תמונה מס'  : 4לאחר ציפוי נחושת

תמונה מס'  : 5לאחר ציפוי ניקל

ההדפסה בתלת ממד ,בעיית החוזק המכני
של החלקים המודפסים (בעיקר בציר  Zשל
ההדפסה) ובעיית הפורוזיביות של החלקים
המודפסים.
לאחר שהתקבלה שכבת מתכת רציפה
על כל פני השטח ,ניתן למעשה ליישם
כל ציפוי אחר בתהליכי אלקטרולס או
בתהליכים אלקטרוכימיים רגילים ,בהתבסס
על המוליכות החשמלית שהוקנתה לחלק
במהלך תהליך הציפוי של מתכת הבסיס.
תהליך הציפוי הבסיסי כפי שתואר לעיל
מתייחס לציפוי כללי של כל החלק ,אך
קיימות גם אפשרויות לקבלת ציפוי סלקטיבי
באזורים מסויימים ולא על כל החלק
בשלמותו .ציפוי כזה דורש כמובן תהליך
אקטיבציה סלקטיבי ,בו ישופעל האזור
הרצוי בלבד ,ללא כל השפעה על שאר
האזורים בחלק.
תהליכי אקטיבציה כאלו פותחו בשנים
האחרונות ממספר כיוונים טכנולוגיים,
ואחד הנפוצים שבהם הוא הדפסת חומר
גלם המכיל מולקולות של פוטו-אינציאטור
(מאתחל תגובה באור) .המאתחל עובר
שפעול כתוצאה מאנרגיה המגיעה מפגיעה
של קרן לייזר וכך ,רק במקומות בהם פוגעת
קרן הלייזר ,מתקבל שטח אקטיבי .החיסרון
בשיטה זו הוא הדרישה מיצרן החלק
להוספת שלב בתהליך הייצור והכנסת ציוד
נוסף – מכשיר הלייזר.
אפשרות יעילה יותר לציפוי סלקטיבי
היא שימוש ב"דיו מכוון" שמודפס תוך
כדי תהליך הדפסת הדגם .דיו שכזה צריך
להכיל בתוכו חלקיקים פעילים שמגיבים
לתהליך האקטיבציה הסלקטיבית .ישנם
סוגים שונים של חלקיקים ,שהנפוצים
שביניהם הם חלקיקי פלדיום וחלקיקי כסף.

חלקיקים אלו הם חלקיקים ננו-מטריים
פעילים כימית ,בעיקר הודות לשטח פנים
הגדול שלהם באופן יחסי לגודלם הננומטרי.
חלקיקי הכסף נמצאים בשוק כבר מספר
שנים ומהווים את הבסיס לדיו הכסף שהוא
הדיו המוליך הנפוץ כיום בשוק.
לאחרונה הוחל גם בשיווק של דיו
נחושת המבוסס על חלקיקי ננו-נחושת
כאשר המוטיבציה העיקרית למעבר אל
דיו הנחושת היא מחירו הגבוה של דיו
הכסף .בעזרת התאמות טכנולוגיות ,ניתן
להשתמש גם בחלקיקי הננו-נחושת כ"דיו
מכוון" לקבלת תהליך אקטיבציה סלקטיבי
במחיר נמוך לעומת התהליכים הקיימים
כיום.

ולמפרט המוצר הנדרש .מגוון הציפויים
האפשריים הוא רחב ומכסה כמעט את כל
התכונות הרצויות .בכל מקרה ניתן לקבל
לפחות תכונה רצויה אחת ,אבל ברוב
המקרים ניתן לקבל שילוב של תכונות
בהתאם לתוספים שאותם מכניסים אל תוך
שכבת הציפוי .לדוגמה ,ניתן לקבל שכבת
ניקל המיועדת להגנה מקורוזיה ,ובתוכה,
על ידי חומרים כמו  , nano diamondsלקבל
שכבה עם מקדם חיכוך גבוה .במקרה אחר,
ניתן להוסיף לאותה תמיסת ניקל חלקיקי
טפלון ולקבל שכבה עם מקדם חיכוך נמוך.

"שתי התכונות העיקריות שאותן
ניתן לשנות בעזרת ציפוי מתכתי
על גבי דגם פלסטי הן המוליכות
החשמלית והאטימות לחדירת
מים .ניתן ליישם שכבת נחושת
צפופה שעובייה יהיה נמוך מ10-
מיקרון .המוליכות החשמלית על
גבי חלק זה תהיה דומה לחלק
מתכתי רגיל וניתן לשנות את פני
השטח ולייצר שכבה שנותנת
אטימה מפני טבילה במים או
עמידה בתנאי לחות קשים".
שכבה פונקציונאלית ,שכבה עליונה
לאחר יישום שכבת הבסיס ניתן להוסיף
עליה ציפוי פונקציונאלי בהתאם לדרישות

מוליכות חשמלית ואטימות לאדי מים
שתי התכונות העיקריות שאותן ניתן לשנות
בעזרת ציפוי מתכתי על גבי דגם פלסטי הן
המוליכות החשמלית והאטימות לחדירת מים.
מוליכות חשמלית:
מבחינת המוליכות החשמלית המתקבלת
על חלקים מודפסים ,ניתן ליישם שכבת
נחושת צפופה שעובייה יהיה נמוך מ10-
מיקרון .המוליכות החשמלית על גבי חלק
זה תהיה בדומה לחלק מתכתי רגיל.
משמעות תופעה זו הינה שלמעשה ניתן
לקחת חלק שנבנה בתור חלק פלסטי שאינו
מוליך חשמל ולהפוך אותו לחלק מוליך,
ואז להשתמש בו בתוך מעגל חשמלי תוך
בניית חיבורים חשמליים .הדבר מאפשר
ליהנות מהיתרונות בייצור חלקים מפלסטיק
(משקל נמוך ,עלות ,קלות וגמישות ייצור)
גם בעולם האלקטרוניקה .דוגמה לכך היא
אנטנות צורתיות מדויקות בהן למתכת יש
תפקיד כפול ,גם כאלמנט חשמלי סטנדרטי
(בדו ממד) וגם כאלמנט צורתי פונקציונאלי
(בתלת ממד).
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בשלושה ממדים

חברת ננופלייט השתתפה במאגד
 PRINTELשל הרשות לחדשנות ,במסגרתו
פיתחה לטובת חברי המאגד את תחום
הציפויים המתכתיים על משטחים מודפסים.
כחלק מעבודת הפיתוח ,פותחו יכולות הציפוי
על גבי משטחים מודפסים שונים ,כולל
תהליכי אקטיבציה סלקטיביים למשטחים
מוגדרים ,והודגמה היכולת לבניית אנטנות
או מעגלים חשמליים כמתואר בתמונה מס'
 1ו 2 -בהתאמה.
מעבר לאפשרות ליצור מוליכים חשמליים
על פני השטח ,ניתן להשתמש ב"דיו המכוון"
שהוזכר לעיל וליצור גם מוליכים פנימיים
בתוך החלק המודפס .מוליכים אלו יכולים
להוות בסיס לחיבורי  VIAלצורך בניית
לוחות  PCBמתקדמים ,כאשר יחס הממדים
בין קוטר החור לאורכו ( )aspect ratioיכול
להגיע לסדרי גודל של  1:20ואפילו ,1:50
תלוי בתצורה ובכיווניות של החיבור כפי
שתוכנן והודפס מראש.
שיפורים משמעותיים נוספים שניתן
להשיג בעזרת תהליך ציפוי מתכתי על
חלקי פלסטיק מודפסים ,הם סילוק
ופיזור החום מפני החלק או יצירת חסימה
אלקטרומגנטית ע"י כלוב פאראדיי (תמונות
 .)5 ,4 ,3בניגוד לחלק הפלסטי המודפס
האוצר בתוכו חום לאחר חימום ,הרי

שהציפוי המתכתי מאפשר פיזור חום אל
הסביבה בצורה יעילה משמעותית לעומת
החלק המודפס בעצמו .באותה צורה
יכול הציפוי המתכתי לייצר חסימה מפני
שדות חשמליים במטרה להגן על רכיבים
הנמצאים בתוך החלק המודפס.
אטימות לאדי מים:
תכונה שימושית נוספת היא יכולת האטימה
בפני מים .אחד החסרונות הידועים של
ההדפסה בתלת ממד היא הפורוזיביות
המובנית של החלקים המודפסים.
פורוזיביות זו משתנה רבות כתלות בחומר
הגלם ובטכנולוגיית ההדפסה ,אך היא תמיד
נמצאת כתכונה אינהרנטית של החלק
המודפס .בעזרת טכנולוגיית ציפוי ,ניתן
לשנות את פני השטח ולייצר שכבה צפופה
של נחושת בעובי של כ 10-מיקרון הנותנת
אטימה מפני טבילה במים או עמידה בתנאי
לחות קשים.
יתרון טכנולוגיה זו לעומת צביעה של החלק
בטכנולוגיות צביעה קיימות היא בעיקר
בעובי השכבה ,היות ובצביעה מדובר על
עובי שכבה בסדרי גודל של עשרות מיקרונים
לעומת עובי ציפוי של כ 10-מיקרון .הבדל זה
מתבטא כמובן במשקלו העודף של החלק
לאחר צביעה ,על כל המשמעויות שיש

להבדל זה ,לדוגמה עבור חלקים לשימושי
תעופה או צבא ,בהם נושא המשקל הוא
קריטי.
לסיכום
שילוב טכנולוגיות ציפוי מתקדמות בתוך
עולם הדפסת התלת ממד המתפתח פותח
בפני מתכנני ויצרני החלקים מגוון אפשרויות
נרחב לייצור חלקים שעד כה היו קשים,
מורכבים ואפילו בלתי אפשריים מבחינת
יכולת ייצורית .קבלת תכונות רצויות שנראו
בעבר כסותרות אחת את השניה כמו משקל
נמוך עם חוזק גבוה ועם מוליכות חשמלית,
הופכות בזכות שילוב של עולם ההדפסה
ושל עולם הציפויים ,לאפשרי .ייצור מוצרים
חדשניים הופך לנגיש ופשוט  -ממסך
המחשב של המתכנן ועד לשולחן התצוגה
או קו הייצור של הלקוח.

על החברה:
חברת ננופלייט הינה חברה העוסקת
בפיתוח מוצרים המבוססים על ננו-
חלקיקים חדשניים .החברה הוקמה
בשנת  2009מתוך חברת אינטרפלייט,
שעוסקת כבר שנים רבות בתחום
הציפויים וטיפולי פני שטח לתעשיות
התעופה והמיקרואלקטרוניקה ,בעיקר
בתחום הצבאי  -ביטחוני.
חברת ננופלייט מתמחה במציאת יישומים
לחומרים המפותחים במעבדה והעברתם
בתהליך גימלון ( )scale upעד לרמת קו
ייצור שוטף .החברה נמצאת בקשר שוטף
עם כל האוניברסיטאות בארץ ועם מכוני
מחקר בחו"ל ,וסיימה בהצלחה מספר
פרויקטים משותפים עם חברות בארץ
ובחו"ל להקמת קווי ייצור וציפוי למוצרים
חדשים .חלק מהפרויקטים בוצעו במימון
עצמי וחלקם במסגרת תמיכה של
מסלולי הרשות לחדשנות.
תחומי הפעילות של החברה מגוונים
וכוללים מוצרים המיועדים לשוק
הקלינטק ,לשוק הרפואי וגם לשוק
הביטחוני .ייחוד החברה הוא ביכולות
הפיתוח ובמציאת פתרונות יצירתיים
המתאימים לכל שוק ולכל לקוח בנפרד.
צוות ההנהלה והפיתוח של החברה כולל
מהנדסי כימיה בעלי עשרות שנות ניסיון
בתחומי הציפויים וטיפולי פני שטח.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר
החברהwww.nanoplate-israel.com :
ליצירת קשר :אבי יברבוים ,מנהל פיתוח
 054-6876287
 Avi@interplate.co.il
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יחד איתך למקום הראשון

מהירה ,חסכונית ,מדוייקת ואמינה.
למידע נוסף,
התקשרו לאלון נווה054-2238332 ,

אנטק טכנולוגיות לתעשיה בע״מ | www.antech.co.il

לאתר החברה:

תערוכות וכנסים

יש יותר מוונדר-וומן אחת

חברת פוליכד מארחת את פורום
נשים בתעשייה
מפגש ייחודי של נשים בכירות בתעשייה לשיחה משותפת על
נשים וחדשנות וסיור במפעל פוליכד
המפגש המיוחד התקיים במהלך אוקטובר
במפעל פוליכד בשפיים .מטרתו להפגיש
נשים בכירות מהתעשייה המבקשות
להתוודע לעבודה ולטכנולוגיה של מפעלים
אחרים .מיקום המפגש אינו מיקרי .הוא
נבחר מכיוון שפוליכד מהווה דוגמא מוצלחת
למפעל שמשלב נשים בהנהלה בכירה – או
במקרה של פוליכד ,בהנהלה הכי בכירה
שיש כאשר בראש המפעל עומדת בשלוש
שנים האחרונות המנכ"לית מיכל רון גביש.
את המפגש פתחה מור שמגר ,יו"ר פורום
נשים בתעשייה וחברת נשיאות התאחדות
התעשיינים" .מטרתנו היא למשוך ,לקדם
ולשמר נשים בתעשייה מכל דרגות הניהול
הראשון ומעלה .זאת מתוך אמונה שאישה
יכולה לעשות הכל בתכנון מראש ,כולל
לפתח קריירה ולהתקדם" ,אומרת שמגר.

נשים בתעשייה
החלק העיקרי של המפגש כלל שיחה עם
מנכ"לית פוליכד ,מיכל רון גביש (תמונה .)1
השיחה התמקדה בשני נושאים :הראשון,
קידום נשים בתעשייה והכרות אישית עם רון
גביש ושיטת הניהול אותה הביאה לחברה.
החלק השני התמקד בהכרות עם מפעל
פוליכד ,שנעשתה בשיחה ולוותה בסיור
מקצועי ברחבי המפעל (תמונה .)2
חלקן של הנשים בתעשייה אינו גדול אך
תפקידן משמעותי .עובדה מעניינת המגיעה
מנתוני הלמ"ס לשנת  2017מצביעה על כך
כי רק  29%מהמועסקים בתעשייה הן נשים
אולם שכרן הממוצע בתעשייה גבוה יותר
מהשכר הממוצע במשק.
בפוליכד ,לעומת זאת ,המספר גבוה
בשליש מממוצע זה .בחברה מועסקים 38%

תמונה  :1פורום נשים בתעשייה בשיחה עם מנכ"לית פוליכד ,מיכל רון גביש

תמונה  :2סיור פורום נשים במפעל פוליכד
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נשים ואילו מקרב ההנהלה הבכירה עולה
מספרן ומגיע אף ל" .42%-אצלנו רואים את
הכוח הנשי גם למעלה וגם למטה" מתגאה
מיכל ומספרת שבמחלקות אחרות אחוז
הנשים אף מאמיר ל( 95%-מחלקת הבטחת
איכות  )QAו( 65%-נשים בדרג ניהול ביניים:
בשיווק בפיתוח ברכש ,בניהול המשמרות).
על החברה
פוליכד שייכת בבעלות מלאה לקיבוץ שפיים.
זו אחת מהחברות הגדולות והמובילות בארץ
בתחום האריזה 60%" .מהמוצרים שתמצאו
על המדף בחנויות הסופרמרקט מיוצרים
אצלנו בשלוש טכנולוגיות :ניפוח ,הזרקת
ניפוח והזרקה" ,מספרת מיכל" .בכל יום
מיוצרים כמיליון מוצרים המתחלקים באופן
כמעט שווה בין הטכנולוגיות השונות .הלקוח
הוותיק ביותר של החברה ,תנובה ,נמצא
איתנו כבר  45שנים ברציפות".
"כל שנה אנחנו משקיעים כמה מיליוני ₪
בהצערת הציוד ומעבר לאוטומציה כחלק
משידרוג המתרחש בכל התעשייה במעבר
ל .INDUSTRY 4.0 -ובנוסף יש לנו תוכנית
שידרוג תשתיות הכוללת מעבר למבנה
מחודש ומודרני שיאחד את כל הייצור תחת
גג אחד כשלצידו מרלוג לאחסנת התוצ"ג.
התוכניות כבר יצאו לדרך כאשר המטרה היא
שבשנת  2020נעבור כבר למקום החדש".
"בנוסף לייצור ,יש לנו זרוע נוספת הסוחרת
בחומרי גלם תחת השם 'פוליסייל'" ,מרחיבה

מיכל" .אנחנו רוכשים כ 25%-יותר חומר
גלם ומנצלים את התנאים הטובים שאנחנו
מקבלים על מנת לספק חומר לעסקים
קטנים ובינוניים שמחפשים זמינות מהירה
של חומרים מהמלאי" .על זרוע זו אחראי
אחיה שלה אליו מתייחסת רון גביש כ"שותף
לדרך״ .אחיה כיהן בעבר כמנכ"ל פוליכד
במשך כ 20-שנים.
חייבים ליצור חדשנות
מיכל ,שעבדה בעבר כסמנכ"לית שיווק
גלובלי בנילית ,מספרת כי כשהגיעה
לפוליכד נחשפה לעולם מוצרי הצריכה
(קומודיטי)" .קיבלתי מפעל שמוכר את
הרכיב הכמעט אחרון בשרשרת האספקה,
לפני מילויו של המוצר" ,מספרת מיכל.
"הדבר היה מלווה בגישה שהאריזה אינה
חשובה וכי יש לצמצם את עלותה ככול
הניתן .מהר מאוד הבנתי שאני חייבת לייצר
חדשנות .לייצר מוצרים שלא חייבים לעבור
מילוי אלא יכולים להיות בעלי ערך בעצמם
ולהיארז ישר ללקוח הסופי .יש לנו יכולות
מעולות ומחלקות מקצועיות של הנדסה
ותבניות .היה ברור שניתן למנף זאת
לפיתוח ומכירה של מוצרים מתוחכמים
יותר".
הOPEN"-
מאסטרטגיית
כחלק
 "INNOVATIONהחברה פתחה בשת"פ עם
האקדמיה .בשלב ראשון נכנסנו לפרויקט עם
המכון הטכנולוגי בחולון ובתוכו  20סטודנטים
לשנה ג' במגמת עיצוב המוצר" .הסטודנטים
הרוויחו ליווי והנחיה טכנולוגית ואילו אנחנו
זכינו ברעיונות למוצרים יצירתיים ופורצי דרך.
אחד מהם ,בקבוק שהופך למשחק ילדים,
כבר נמצא בשלבי בדיקה מול התעשייה,
המחלבות השונות וחברות המים".
פרויקט חדשנות נוסף בו פוליכד לוקחת
חלק כיצרנית הוא בקבוק התינוקות של
המותג הישראלי  .nanobebeהבקבוק
הומצא על ידי שני אבות צעירים ,בוגרי
הטכניון שפנו לחברה על מנת "להגשים
להם את החלום של הבקבוק המיוחד
הזה" .הבקבוק משנה את קטגוריית בקבוקי
התינוקות בעולם .הוא מאפשר חימום/
קירור מהיר יותר של חלב בשל מבנה
הנדסי מיוחד בצורה גיאומטרית המדמה
שד נשי .כך מתאפשרת שמירת ערכי המזון
הנמצאים בחלב האם .בנוסף הבקבוק חסכוני
באריזה ומאפשר הערמה ,אחד על גבי השני
(תמונה  .)3המוצר זכה בפרסי חדשנות רבים
בתערוכות בינלאומיות והוא משווק בהצלחה
רבה מזה כשנה בארה"ב ובמדינות רבות
נוספות .גם אצלנו כבר ניתן לקנות אותו
מעל מדפי רשת "סופרפארם".

תמונה  - nanobebe :3בקבוק חדשני לתינוקות.

מוצר נוסף ,התואם את אסטרטגיית
החדשנות הפתוחה ,הוא כיסא נייד וטלסקופי
בשם ( Mini-Maxתמונה  .)4מדובר בכיסא
מתכוונן קל לנשיאה בעל משקל של 1.12
קילו בלבד .הממציא הישראלי חיפש יצרן
שיוכל לתמוך בייצור תעשייתי וכך נוצר
שיתוף הפעולה עם פוליכד .התוכנית לשנה
הבאה היא הגדלת נפח הייצור והמכירות
בארץ ובחו"ל וגם במקרה זה מדובר במוצר
שמוציא את פוליכד מליבת ייצור מוצרי
הצריכה.
החדשנות שמיכל מובילה לא נעצרת
בממציאים ויזמים שיתדפקו על דלתותיה.
הצוות המוביל נדרש לחשוב באופן יצירתי,
להיות גמיש ופתוח .דוגמא לכך היא סמנכ"ל
התפעול נדב סקר ,וסמנכ"ל הפיתוח
וההנדסה – ניר הדר המשתתפים באופן
קבוע בפורום של מנהלי חדשנות בטכניון
ממנו צומחים רעיונות יצירתיים התורמים גם
לתחומי התפעול וההנדסה בחברה.
"אני אף פעם לא אומרת לא לפגישה
ראשונה" ,מדגישה מיכל" .הידיעה שפוליכד
פותחת את שעריה לחדשנות התפשטה
עם הזמן וגרמה לנו להיות נגישים לעולם
מחלקות
והיזמויות.
הסטארט-אפים
ההנדסה והפיתוח תומכות מקצועית
בפרויקטים החדשים ומחלקת השיווק
מסייעת ב"נטוורקינג" השיווקי.
ניהול שקוף
אחת השאלות שעולות מהקהל המשתתפות
היא האם היה קשה לעובדים לקבל אישה
בתפקיד ניהולי? מיכל לא מהססת ועונה
בכנות" :הגעתי לתפקיד ממקום של
צניעות ורצון ללמוד .מההתחלה דיברתי
על שקיפות" ,עונה מיכל" .כאשר שאלו
אותי מה יהיו הדברים הראשונים שאעשה

תמונה  ,Mini-Max :4כיסא נייד ומתכוונן לבית ולחוץ.

כמנכל"ית צעירה אמרתי שאחד הדברים
יהיה להכיר את השמות של כל העובדים,
אין כאן עובד אחד שהוא שקוף .האווירה
היא שאנחנו כאן יחד ,למטרה משותפת.
כאשר נכנסתי למשרדי בפעם הראשונה,
פתחתי את כל הווילונות כך שהמשרד שלי
הפך לשקוף ,בכל רגע רואים אותי ואני
רואה את כולם .זו אמירה חזקה שתומכת
בשקיפות מלאה".
אדם אחד שייצא מאזור הנוחות
לסיום דבריה ,מסכמת מיכל כי לדעתה בכל
ארגון יש צורך לפחות באדם אחד שייצא
מאזור הנוחות ו'ינשום' חדשנות .זה בהחלט
לא חייב להיות תפקידו של המנכ"ל בחברה
אבל חייבים אדם אחד שמביא פרספקטיבה
אחרת ,חשיבה יצירתית ,אדם אחד שמייצר
השראה התורמת ליצירת אווירת גמישות
מחשבתית אצל כולם ורק חברה כזו יכולה
לנצח.
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חדשות אריזה

האקתון אריזה

 20קבוצות התמודדו עם אתגרים משותפים בעבודה מאומצת של  24שעות.
התוצאה יצירתית ומעניינת
אירוע ייחודי התקיים ב 18-19-באוקטובר
במתחם  JVPבירושלים .האקתון אריזה
ראשון מסוגו בישראל .מדובר באירוע
המתקיים במשך  24שעות ברציפות .קבוצה
של מתמודדים (עד שישה משתתפים
בקבוצה) מנסה לענות כמיטב יכולתה על
אתגרים שפורסמו מראש במטרה להציע
פתרון יצירתי ופורץ דרך בתחום האריזות.
האירוע מלווה בצוות מנטורים מקצועי
מתחומים שונים שזמין לאורך כל היממה
ובסופו צוות שופטים מכובד בוחר את
הזוכים.
אני חייבת להודות שכותבת שורות
אלו ממש הייתה סקפטית בנוגע לאופן
האירוע .איך אפשר לייבא קונספט שמוכר
בתעשיית ההי-טק ,בה מה שבאמת צריך זה
בעיקר רעיון טוב ומחשב ,לתחום התעשייה
המסורתית? איך אפשר לבצע בדיקת
היתכנות לרעיון המצריך אמצעי ייצור
מפעליים (מכונת הזרקה ,אקסטרודר ועוד)
שכמובן אינם נגישים במהלך האירוע?
אולם ,זה המקום להודות בו על הטעות.
האירוע הצליח להפתיע .הרעיונות שהועלו
היו מוצלחים ,הצוותים עבדו ברצינות
והשילוב של חוסר שינה וחיבור של אנשים
מעולמות תוכן שונים ,מהנדסים ומעצבים,
הוליד אריזות מעניינות.
האירוע כולו התקיים ביוזמת ארגון יוזמה
לאומית של אראל מרגלית ,משרד הכלכלה
והתעשייה וקהילת  Food-Techהישראלית.
לאירוע היו שותפים רבים נוספים ביניהם
המכון הישראלי לאריזה של התאחדות
התעשיינים ,הפקולטה לחקלאות ברחובות,
האוניברסיטה העברית ,טמפו ועוד חברות
רבות בתעשייה.
האתגרים
 4אתגרים עמדו לרשות הקבוצות המתחרות
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כאשר כל קבוצה יכלה לבחור על איזה אתגר
לענות:
 .1שיפור איכות המזון והארכת אורך חיי
המוצר.
 .2פתרונות בנושא קיימות – גם בנושא
מיחזור וגם בנושא חומרים מתכלים.
 .3פתרונות לשיפור חווית הצרכן ומענה טוב
יותר על צרכי הלקוח ועבור אוכלוסיות עם
צרכים מיוחדים.
 .4אתגר הבירה של טמפו – רעין לחסימת
קרני  UVבבקבוקי בירה תוך שמירה על
בקבוק שקוף .כיום רוב הבקבוקים צבועים
בירוק או חום על מנת לעמוד בדרישה זו.
הזוכים
מתוך כ 20-קבוצות שהתחרו נבחרו שלוש
שהתבלטו ביותר ואף זכו בפרסים.
במקום השלישי ,קבוצת – Clicko Brikעיצוב
חדש לבקבוקי  PETבנפח  1.5ליטר המאפשר
לבצע שימוש חוזר בבקבוק לצורך הרכבה של
מבנים במחנות פליטים או באזורים מוכי אסון
(תמונה  .)1כך ניתן לעזור במצבים אלו גם
באספקת מי שתיה וגם בבניה של מחסה זמני.
הבקבוקים בעלי יכולת השתלבות אחד בשני,
כלבני לגו ,ומגיעים בצורת מלבן או משושה.

עזרה" .עיקרה ,שימוש בפסולת חקלאית
של קליפות שום ויצירה ,על ידי דחיסתם
בתהליך ייצור הזהה לעיצוב נייר ,אריזה
ייחודית מתכלה (תמונה .)2

תמונה מספר  :2קונספט חדש לאריזת שום ,מדחיסת
קליפות שום תעשייתיות

במקום הראשון ,קבוצת – PopCake
אריזה חדשנית לנשיאת עוגות קונדיטוריה
המתבססת על ניפוח שקית היוצרת מעין
בלון מסביב לעוגה .העוגה יכולה להיארז גם
באווירה מבוקרת וכך לשמור על אורך חיי
המוצר .בנוסף לפונקציונאליות שלה מספקת
האריזה חווית קניה חדשה ומעניינת.

תמונה מספר  – Clicko Brik :1עיצוב חדש לבקבוקי
 PETלשימוש חוזר למבנים באזורים מוכי אסון

במקום השני ,קבוצת קליפת השום – פיתוח
אריזה לשום מתוצרת מקומית ,שתבדל אותו
על המדף ותדגיש את טריותו ויתרונותיו.
האריזה מבוססת על הסלוגן "לא צריך שום
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תמונה מספר  :3אריזה חדשנית לנשיאת עוגות
קונדיטוריה בבטחה עד הבית

תערוכות וכנסים

כנס טכנולוגיות תוכנה ומדפסות תלת ממד
של 3D SYSTEMS
פתרונות תוכנה והדפסה מקצה לקצה לייעול תהליכי הייצור

הכנס הגדול התקיים במרכז הכנסים
שבמתחם שדה התעופה בסוף אוקטובר תחת
הסיסמה1Partner 2All Solutions - 3D :
 .SYSTEMSהייתה זו הפעם הראשונה בה
החברה עורכת כנס בסדר גודל שכזה ,המקשר
את כל מנעד הפתרונות שהיא מציעה ,הן
בתחום התוכנה והן בתחום ההדפסה ובהתאם
לכך מספר המשתתפים היה רב וכלל עולמות
תוכן מגוונים בתעשייה.
הנושאים הטכנולוגים שהועברו היו רבים
וכדי ליצור אתנחתא קלה בין נושא אחד
למשנהו שולבו לאורך כל האירוע קטעי מופע
של אמן החושים אמיר ליסטינג שפיזר לכל
עבר 'אבקת קסמים' והצליח לעורר ,להצחיק
ולהדהים כאחד את קהל הצופים (תמונה .)1

תמונה  :1מר שמעון אמבר ,מנהל פעילות 3D
 SYSTEMSבישראל לצד אמן החושים אמיר ליסטינג

פתרונות מקצה לקצה
את האירוע פתח מר שמעון אמבר ,מנהל
הפעילות של החברה בישראל .בדבריו סקר
אמבר את היסטורית החברה ,פעילות הפיתוח
בישראל ומגוון פתרונות התוכנה והחומרה
לכלל תהליכי הייצור" .חברת ,3D SYSTEMS
מציעה לשוק מנעד רחב של פתרונות
טכנולוגיים ,המקנה ללקוחותינו הובלה
טכנולוגית ,הן במגוון פתרונות התוכנה מקצה
לקצה ,והן במגוון פתרונות הדפסה .כל מנעד
הפתרונות שלנו משולב בתפישה העסקית –
טכנולוגית  ,מתן מענה כולל לכל צרכי רצפת
הייצור" ,אמר אמבר והוסיף" :שילוב פתרונות
התוכנה והחומרה מאפשר ללקוחותינו לייעל
את תהליכי התכנון והייצור ולייצר חלקים
באיכות מירבית ,תוך הגדלת הפרודוקטיביות
והקטנת העלויות .מגוון טכנולוגיות ההדפסה
ומגוון החומרים הרחב שאנו מציעים ,מאפשר
לייצר חלקים בכל רמת מורכבות ,מחומרי
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פלסטיק ומתכת שונים ולתת מענה לדרישות
טכנולוגיות שונות .בנוסף לפתרונות התוכנה
והחומרה ,אנו מלווים ותומכים בלקוחותינו
עם מערך שירות מקצועי של מהנדסים
הפזורים בכל רחבי הארץ"" .בעתיד" ,מספר
אמבר" ,יש תכנון להקים מרכז הדרכה גדול
שייתן מענה לכל מוצרי החברה".
על מנת להסביר מדוע 3D SYSTEMS
בחרה להתמקד באירוע זה בפתרונות לשוק
הדפסת תלת הממד מציג אמבר למשתתפים
את נתוני הצמיחה של התעשייה" .הצמיחה
בענף היא מערכתית (אקספוננציאלית) .כיום
שווי השוק מוערך בכ 6-מיליארד דולר לשנה
ועד  2020המספר צפוי לעלות ולעמוד על
 10-12מיליארד דולר".
מספר  1בגרמניה בתכנון תבניות
לצד הנוכחות הישראלית המכובדת של
 ,3D SYSTEMSהשתתפו בכנס גם נציגים
בכירים של החברה מחו"ל,Dirk Dombert .
סמנכ"ל מכירות של החברה באירופה,
המזרח התיכון ואפריקה היה אחד מהם.
הוא התייחס בדבריו למוצר  Cimatronואמר
"למרות התחרות הרבה בשוקCimatron ,
היא התוכנה הנמכרת ביותר בשוק תכנון
התבניות בגרמניה .הסיבה לכך נעוצה בכיסוי
הרחב של הפתרונות שהמוצר מספק לשוק
ה .Tooling -בנוסף לפתרונות תוכנה הפונים
לשוק הייצור המסורתי והעיבוד השבבי,
לחברה מספר פתרונות תוכנה המאפשרים
להכין את החלק להדפסה תלת מימדית

"שילוב פתרונות התוכנה
והחומרה מאפשר ללקוחותינו
לייעל את תהליכי התכנון
והייצור ולייצר חלקים
באיכות מירבית ,תוך הגדלת
הפרודוקטיביות והקטנת
העלויות .מגוון טכנולוגיות
ההדפסה ומגוון החומרים
הרחב שאנו מציעים ,מאפשר
לייצר חלקים בכל רמת
מורכבות"
ולייעל את התהליך .התוכנה שלנו,3DXpert ,
פתוחה לכל מדפסות תלת הממד הקיימות
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בשוק למתכת ולא רק למדפסות החברה
והדבר מהווה יתרון משמעותי ללקוחותינו".
עבור הלקוח הישראלי ,מדגיש  Dirkקיים
יתרון נוסף ומשמעותי" :מרכז הפיתוח
ממוקם בישראל וקיימת נגישות גבוהה לשוק
והתאמה לצרכיו".
הכרזות חדשות
 3D SYSTEMSניצלה את הכנס להכרזות
חדשות הן בתחום התוכנה והן בתחום
הטכנולוגיה .על החידושים סיפר מר שמעון
אמבר ,ומכיוון שהם רבים ,נביא כאן רק את
עיקרם:
•  – Cimatron 14גרסה חדשה יצאה לשוק
ומכילה מאות יכולות חדשות ושיפורים
לתכנון וייצור תבניות ומבלטים וכן יכולות
 NCחדשות המאפשרות לייצר חלקים מהר
יותר ובאיכות טובה יותר.
•  – GibbsCAM 13גרסה חדשה תצא
לשוק בתחילת שנת  2019ותכלול יכולות
חדשות ושיפורים ,ביניהם שיפורים בחוויית
המשתמש ,תמיכה ב Broaching -ויכולות
נוספות לתכנון מכונות Multi-Task-
.Machining
•  – Geomagic Design X 2019כתוכנה
המאפשרת להמיר נתוני סריקה לקבצי
 CADבצורה המהירה והאיכותית ביותר,
בשחרור הגרסה החדשה ,לקוחות יוכלו
ליהנות מחוויית משתמש טובה יותר ,עבודה
מהירה יותר ואיכות ברמה שטרם נראתה.
•  – 3DXpertכשמדובר בפתרון תוכנה
להדפסה בתלת מימד 3DXpert ,היא
התוכנה היחידה בשוק המספקת פתרון
כולל לכל שלבי התהליך ומאפשרת לקרוא
ישירות קבצי  ,CADלהמשיך לעבוד בסביבת
 CADולהכין את החלק להדפסה כולל כלי
סימולציה ,ייעול אסטרטגיות ההדפסה
ואף כוללת את היכולת לתכנן את תהליכי
ה.Post-processing-
• מדפסת  - SLS 6100 ProXהמבצעת
אופטימיזציה למחיר תוך עזרה בתכנון
סידור חלקים יעיל במרחב ההדפסה.
• מדפסת התלת ממד  - Figure 4המצטיינת
במהירות הדפסה ,דיוק וחזרתיות.
 – 3DXpertפתרון מערכתי להדפסת תלת
ממד
היכולת לקרוא ישירות קבצי  CADולעבוד
בסביבת  CADמלאה המבוססת היסטוריה
מהווה יתרון משמעותי כיוון שהיא חוסכת את

הצורך שהיה קיים עד היום להמיר את קבצי
ה CAD -לקבצי  STLובכך לאבד חלק מהמידע
ולקבל חלקים באיכות ירודה יותר .היתרון אף
מקבל ערך נוסף כאשר המתכנן נדרש לבצע
שינויים .בעזרת  3DXpertהשינויים יכולים
להתבצע מיד תוך המשך העבודה במערכת
בעוד שעד היום נדרשו המתכננים לחזור
לבצע את השינויים בתוכנת ה CAD-המקורית
ולהתחיל את תהליך ההכנה להדפסה מחדש.
כתוכנה המספקת פתרון כולל ,השימוש
ב 3DXpert-מייתר את הצורך להשתמש
בתוכנות רבות ,שונות וייעודיות המספקות
פתרון לחלק מסוים מהתהליך .שימוש
במערכת אחת מאפשר לעבוד מהר יותר ,יעיל
יותר ולשמור על איכות המודל.
התוכנה מתאימה לעבוד עם כל סוגי
המדפסות הקיימות בשוק.
התוכנה מורכבת משלושה שלבים:
 .1הכנה להדפסה – קבלת המידע ,סידור
החלק על המשטח וייצור תמיכות ידנית או
אוטומטית .האנליזה לתמיכות מתבצעת
בזמן אמת כאשר האופטימיזציה למיקום
התמיכה משתנה לפי סדרי העדיפות אותן
הגדיר המשתמש ,אופטימיזציה למהירות,
מיקום חסכוני ,תמיכות מועטות ,מאמץ
ועוד .ניתן גם להגדיר אזורים בהן לא יהיו
תמיכות כלל ,לקבלת טיב פני שטח גבוה.
 .2ביצוע אופטימיזציה – בניית lattice
פנימי .סוגי ה lattice-מגוונים ,מהירות
הייצור גבוהה ונוחות השימוש יחסית
לכלים אחרים מצויינת .כלי נוסף שקיים
הוא היכולת לבצע סימולציה של תהליך
ההדפסה .כלי זה חשוב במיוחד בהדפסה
של מתכת שם אחוז הכישלונות גבוה
יחסית ובעלות גבוהה .כלים נוספים של
הורדת התמיכות וטיפולים משלימים
קיימים גם הם במערכת .כלי נוסף
ומשמעותי 3D Zoning ,מאפשר
להגדיר אזורים בהם יש צורך בדיוק
גבוה ולהשתמש בהם בהגדרות הדפסה
אחרות .החיבור בין אזורים אלו ,שהוגדרו
באותו החלק ,נעשה בצורה טובה יותר,
תוך התייחסות אליהם כאובייקט אחד.
 .3ליווי בייצור – ארגון החלק על המשטח
בצורה אוטומטית ושליחה להדפסה.
מדפסת ProX SLS 6100
המדפסת החדשה שהושקה לאחרונה
עובדת בשיטת  ,SLSמיצוק אבקה בעזרת
לייזר (תמונה  .)2המדפסת יכולה לעבוד
עם מגוון חומרים וזה גם יתרונה .ביניהם:
ניילון מתוסף  ,FRסיבים ,אלסטומרים,
חומרים מתוספי אלומיניום וחומרים

תמונה  :2חלק שיוצר במדפסת  ,ProX SLS 6100ייצור מהיר ,גימור פני שטח מצויין ,דיוק וחזרתיות.

תמונה  :3מדפסת  ,Figure 4תא בקרה (ראשון משמאל) ,מספר תאי הדפסה משתנים ותא לעיבוד נוסף (ראשון מימין).

שחורים .מבחינת תכונות מכאניות ,החלקים
המיוצרים דומים לחלקים שיוצרו בהזרקה.
השיטה חזרתית והעלות לחלק נמוכה.
אבקה שלא הייתה בשימוש ניתנת למיחזור.

"כשמדובר בפתרון תוכנה
להדפסה בתלת מימד,
 3DXpertהיא התוכנה היחידה
בשוק המספקת פתרון כולל
לכל שלבי התהליך ומאפשרת
לקרוא ישירות קבצי ,CAD
להמשיך לעבוד בסביבת CAD
ולהכין את החלק להדפסה
כולל כלי סימולציה ,ייעול
אסטרטגיות ההדפסה ואף
כוללת את היכולת לתכנן את
תהליכי ה"Post-processing-

מדפסת Figure 4
מדפסת שהושקה גם היא לפני שבועות
בודדים וכדברי גיא אנגל ,מנכ"ל בחברת קליבר
השותפה עם  3D SYSTEMSבמשך יותר
מעשור" ,תיצור את המהפיכה הבאה בייצור
תעשייתי" .מדובר למעשה בפס הייצור הראשון
המבוסס על מדפסות תלת ממד ,שיכול לעבור
התאמה להקפי ייצור גדולים בקלות .המדפסת
מצויידת במערכת מחשב אחת שניתן להוסיף
לה מספר משתנה של תאי הדפסה .בנוסף,
ניתן לשלב זרועות רובוטיות לאוטומציה של
התהליך כולו (תמונה .)3
מבחינת נתוני עבודה ,המערכת מציגה
מהירות ייצור של פי  15ממדפסות אחרות ומחיר
אטרקטיבי הנמוך ב .20%-המדפסת עובדת
בשיטת סטריאוליטוגרפיה ( )SLAשמוגנת
בפטנט על שם מייסד  ,3D SYSTEMSצ'אק
הול .גודל מגש ההדפסה אינו גדול במיוחד
( )125X70X200אך יתרונה המשמעותי של
המדפסת הוא מהירות ההדפסה תוך שמירה
על דיוק הדפסה המקובל בתעשייה .על מנת
לסבר את האוזן ,ייצור של חלק בגובה של 10
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תערוכות וכנסים

ס"מ יכול להתבצע תוך שעה בלבד.
 3D SYSTEMSרכשו את חברת החומרים
 Next Dentשפיתחה חומרים ייעודיים
למדפסת זו כולל חומרים ביו-קומפטביליים
לתחום הרפואי.
הדפסה על מתכת
להדפסה על מתכת שימושים גם בתעשיית
הפלסטיק – בניה של אינסרטים לתבניות וכן
תעלות קירור בעלות גיאומטריות ייחודיות
המאפשרות קירור יעיל יותר (Conformal
 .)coolingל 3D SYSTEMS-מגוון פתרונות
המספקים טיב פני שטח גבוה .השיטות כולן
מתבססות על פטנט של החברה הדוחס
אקטיבית ומהדק את חומר הגלם לפני
המיצוק .דחיסה זו שונה יחסית לשיטות
המקובלות כיום בהן שכבת חומר הגלם
מפוזרת או מנוגבת.
מדפסת ה ,Prox DMP 320-המדפסת
החדשה ביותר של החברה ,משתמשת
במערכת של שלושה לייזרים ובתא וואקום
להגדלת הדיוק ולהפחתת אחוז החמצן
במתכת הסופית .מדפסת הDMP Factory-
 ,500כשמה כן היא ,מהווה למעשה מפעל
שלם לעיבוד שבבי בתא אחד .מדפסת זו היא
הגדולה ביותר בשוק בעל משטח הדפסה של
 500X500X500מ"מ.
מידול תלת ממדי וחידושים בעולם הרפואה
ארז בן צבי ,מנהל בחטיבה הרפואית של 3D
 SYSTEMSהציג את תוכנת D2P (DICOM-
) to-Printהתומכת בעבודה עם קבצי דימות
רפואית כגון סריקות  CT, MRIועוד מהם רוצים

בסופו של דבר להדפיס מודל תלת ממדי של
החולה (תמונה .)4

תמונה  :4הדפסת תלת ממד המבוססת על דימות
עמוד שדרה של חולה
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גורם התמותה השלישי ,לאחר מחלות
לב וסרטן ,הוא טעויות רפואיות" .אנחנו
כתעשייה מחויבים ליצור כלים טובים יותר
לעוסקים ברפואה" ,אומר ארז וממשיך:
"הדפסה תלת ממדית יכולה לתרום במגוון
תחומים רחב ,בעיקר ברפואה מותאמת
אישית .בעזרתה ניתן לתכנן טוב יוצר את
מהלך הניתוח ,ליישם את התכנון הלכה
למעשה באופן מדוייק יותר תוך מזעור
סיכונים לחולה ,לשפר את התקשורת בין
הרופאים ולהיות כלי עזר בהדרכת הצוות
הרפואי והחולים כאחד".
על מנת להכניס טכנולוגיה שכזו לעולם
הרפואה יש להתגבר על מספר אתגרים:
ראשית ,ההדפסה עדיין לא משופה על ידי
חברות הביטוח או על ידי המדינה .בנוסף,
השוק הרפואי אינו טולרנטי בנוגע לטעויות,
יש חוסר בכוח אדם וסביבת העבודה אינה
הנדסית .התפעול צריך להיות פשוט ,קל ולא
פחות חשוב מהיר על מנת שהשימוש בו לא
יהוו מכשול" .כאן אנחנו נכנסים לתמונה",
מספר ארז 3D SYSTEMS" ,זיהתה את
הצורך ותחת מטריה אחת אנחנו נותנים
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מענה לכל שלבי המידול התלת
ממדי בסנכרון מלא עם תוצאות בדיקות
הדימות .תהליך המידול מבוצע באופן
אוטומטי ותוצאותיו מוקרנות על גבי הסריקה
על מנת לאפשר למשתמש לאתר ולתקן
טעויות .לא רק שהידע והניסיון הרב שצברה
החברה בעולם ההדפסה התלת ממדית
שולב בתוכנה היא יועדה מראש לצוות
הרפואי עם דגש על פשטות ונוחות שימוש".
ומה בעתיד? לכך יש לארז תשובה מוכנה
"מערכת הדפסת תלת ממדית תמוקם בכל
בית חולים .היא תספק שירותים נוספים
כגון הדפסת שתלים מותאמים אישית,
מחומרים ביו-קומפטבילים ,דבר שיאפשר
לצמצם מלאים בבתי חולים ולחסוך בעלויות.
לטווח הרחוק יותר ,הכיוון הוא הדפסה
ביולוגית – הדפסת תאי אדם לרבות ריפוי
פציעות כגון הדפסת עור כמענה לכוויות ועד
להדפסת איברים שלא ידחו על ידי הגוף".
* למידע נוסף ,שמעון אמבר ,מנהל פעילות
 3D SYSTEMSבישראל:
shimon.imbar@3dsystems.com

חלוצה עולמית לפתרונות גריסה איטית,
מעל ל 25-שנים של ניסיון.

תאי גריסה בגדלים שונים

גריסה של חומרים קשים
ומורכבים כמו גם מוצרים גמישים

מגרסה בשילוב בורג להתקנה
ישירה מתחת למכונת ההזרקה

סדרת מגרסות הענק

מחירי מבצע סוף 2018
לפתרונות נוספים ,אנא בקרו
באתר שלנו:

www.florma.co.il

טלפון ,054-4744180 :פקסrobi@florma.co.il ,09-7442920 :

IT ONLY LOOKS EXPENSIVE!

חדשות מהתעשיה | חלק ראשון :מיכון

מערכת ערבול המנות  BatchSaveבהתאמה
אישית ללקוח הגדלת נפח מכל אחסון החומר
המעורבל ,מספר היציאות וגובה המערכת
ההתאמה החדשה ללקוח ,אותה סיפקה חברת ליעד מערכות שקילה
ובקרה ,מכילה נפח ערבוב מוגדל של  200ליטר ו 4-יציאות שאיבה שונות.
בנוסף מאפשרת המערכת גישה נוחה יותר לצורך ריקון המכל

מערכת ערבול המנות המשקלית,
 BatchSaveמתוצרת ליעד מערכות שקילה
מיועדת להתקנה בשתי דרכים .האחת,
התקנה ישירה על גבי מכונת ייצור ,השנייה
היא התקנת המערכת על רצפת הייצור עצמה.
זאת בסמוך למכונות הייצור אותן היא מיועדת
לשרת או במקום מרכזי במפעל על מנת
להיות בקרבת מספר מכונות ייצור בו זמנית.
במצב התקנה זה ,החומר המוכן לעבודה,
לאחר הערבול ,מועבר למכל נוסף וממנו
נשאבת התערובת בוואקום למכונות הייצור
השונות .מנעד התפוקות של הדגמים השונים
רחב ונע בין  40-1200ק"ג חומר גלם לשעה תוך
עבודה וערבול של  4ואף  6חומרי גלם בו זמנית.
לאחרונה בוצעו התאמות למערכת על מנת

לענות על הצורך של אחד הלקוחות המקומיים
הוותיקים של החברה .יש לציין כי הלקוח כבר
מכיר ועובד עם המערכת באופן שוטף ,מרוצה
מביצועיה אך ביקש התאמות נוספות על מנת
לשפר את העבודה .המערכת ,שפותחה תוך
שיתוף פעולה עם הלקוח ,מכילה מכל אחסון
גדול במיוחד לחומר המעורבל שעומד על
 200ליטר .בנוסף ,מספר היציאות של החומר
השאוב מהמכל הוגדל ל 4-יציאות נפרדות
כך שניתן לשרת מספר רב יותר של מכונות
בשימוש במערכת ערבול אחת .שיפור נוסף
מתמקד ביכולת ריקון של המכל כאשר
המערכת כולה עברה הגבהה במטרה לאפשר
גישה נוחה לפתח הריקון שבתחתיתה .מרווח
של  50ס"מ התקבל מהרצפה והדבר מאפשר

מערכת ערבול המנות המשקליתBatchSave ,
מתוצרת ליעד בהתאמה אישית ללקוח .מכל אחסון
גדול ,הגדלת מספר היציאות והגבההת המערכת
לתמיכה בריקון נוח

גישה נוחה לפתח לצורך הריקון.
המערכת הותקנה ונמצאת בעבודה
שוטפת ,לשביעות רצונו של הלקוח.
*למידע נוסף ,ליעד מערכות שקילה
ובקרה ,אורי איזנשטיין:
uri@liad.co.il, 050-521-4661

 FIMICמציעה רשתות סינון
בעלות חירור ע"י לייזר-

אידיאליות לשימוש עם פלסטיק מזוהם
היצרן האיטלקי  ,Fimic Srlהמיוצג בישראל
על ידי חברת "גוטמרק" ,הציג את החידושים
האחרונים בתחום תעשיית מיחזור הפלסטיק
במהלך המפגש של האגודה האמריקאית
למיחזור פלסטיק ( ,)APRאשר נערך בצמוד
לוועידת המיחזור שנערכה בנשוויל מוקדם
יותר השנה.
 ,Fimicהממוקמת באזור וונטו בצפון מזרח
איטליה ,נוסדה ב 1963-ובשנת  1996נכנסה
לתעשיית מיחזור הפלסטיק .כיום ,היא מייצרת
מוצר בעל פטנט ייחודי ברחבי העולם  -סנן
היתך אוטומטי ,רציף ובעל יכולת ניקוי עצמי.
בשנת  2015הקימה החברה מעבדה חדשה
בה היא בוחנת יכולות מיחזור ואקסטרוזיה
ומייצרת מכונות המותאמות-אישית על מנת
לענות על הצרכים השונים של כל לקוח.
במהלך המפגש ,הציגה מנכ"לית ,Fimic
אריקה קנאייה את הפיתוחים האחרונים של
החברה :רשתות לייזר עבור סינון של LDPE
ו HDPE-מזוהם .עד היום ,החברה הייתה
ידועה באירופה וצפון אמריקה בעיקר בזכות
ה ,RAS-מסנני היתך האוטומטיים ,בעלי יכולת
סינון של  300-2000מיקרון (.)10 to 50 mesh
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בזכות חירור ע"י לייזר Fimic ,יכולה להציע
רשתות לסינון של עד  100מיקרון (.)mesh 140
המנכ"לית הציגה את "מסנן העידן החדש"
 ERAשל  ,Fimicאשר לאחר ניסיון מוצלח
באירופה ,הותקן לראשונה בקנדה .בעזרת
המסנן החדש ,החומר יוכל להיות מסונן
פעמיים ,בשתי רמות שונות של סינון .התא
הראשון מיועד לסינון גס ,ע"י רשתות פשוטות
והתא השני הוא בעל הרשתות החדשות
בעלות חירור ע"י לייזר" .שיטה זו מבטיחה כי
אפילו הזיהומים הקשים ביותר יסוננו החוצה"
מבטיחה קנאייה" .זאת הודות לשטח הסינון
גדול יותר בהשוואה למתחרים".
הלקוחות דיווחו על עלייה בתפוקה
לצד חיסכון משמעותי בהוצאות שוטפות
אמרה קנאייה והוסיפה" ,השימוש במסננים
החדשים חוסך בהחלפת הרשתות וחלקים
שונים במסנן וכן בתחזוקתו ותפעולו הרבה
יותר פשוט וקל".
המסנן החדש ,בדומה לשאר מוצרי Fimic
מסוגל לסנן זיהומים שונים כגון :נייר ,קרטון,
אלומיניום ,מתכת ,גומי ,עץ וכו' .המסנן
מתאים לפולימרים נפוצים כPP, HDPE-
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מסנן "העידן החדש" ( )ERAשל  Fimicמאפשר סינון
חומר פעמיים ,בשתי רמות שונות של סינון והתוצאה
– חומר נקי יותר ובאחוזים גבוהים יותר בסוף התהליך
תוך צימצום משמעותי של הוצאות אחזקה שוטפות.

 LDPE, ABSועוד .השימוש בו אינו מצריך
סינון ראשוני ולעיתים גם אין צורך בתהליך
שטיפה מקדים .המוצר החדש מכיל  2סננים,
 2תאי היתך ו 2-נקודות פריקה.
*למידע נוסף ,גוטמרק בע"מ ,ירון גוטמרק:
info@gutmark.com, 054-4656539

טכנולוגיות מציגים:
ProDirect

 הדפסה דיגיטלית ברזולוציה ואיכות גבוהות על למינציית נייר
 ניתן להחליף או לעדכן גרפיקה קיימת תוך כדי התהליך
 יצור מנות קטנות ללא כמויות מינימום
 שימוש בדיו מבוסס מים ללא ממסים
 הקטנת עלויות יצור ,פסולת ואחסון
 ללא צורך בגלופות הדפסה
 קיצור זמני ייצור

פתרון מושלם להדפסה מבית

Fitform

 יריעה תחתונה לאריזת מוצרים רפואיים
 11 שכבות  PA/PEלביצועים מיטביים
 שקיפות מצוינת והתכווצות נמוכה
לאחר העיצוב בחום בתבנית
 חיסכון בעובי היריעה
( 10-20%לעומת יריעות דומות)
רת-קּיָ ָמה
ַ
לאריזה משתלמת ַוּב
 מתאים לעיקור בקרינה וEtO-
 מגיע בעוביים  50-220מיקרון
 כל חומרי הגלם מאושרי FDA
 עומד בדרישות התקן ISO 11607-1

פתרון מוביל לאריזת מוצרים רפואיים מבית

למידע נוסף,
אסף אינקס │a_rawmat@bezeqint.netטלפקס│08-9340637 :נייד050-3732941 :
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ניקוי אמין של ראנרים חמים
מבית  Schwingטכנולוגיות

ניקוי תרמי עדין של רכיבים בתבנית ההזרקה והסרה של ניילון מחוזק בסיבי זכוכית,
הנפוץ בתעשיית הרכב
בתעשיית החלפים לרכב ,טכנולוגיית ראנרים
חמים מאפשרת ייצור בהזרקה של חלקים
גדולים ומורכבים .תעשייה זו משתמשת
לעיתים קרובות בחלקים העשויים מניילון
מחוזק בסיבי זכוכית ,בד"כ ניילון  6או ניילון 12
על מנת להקנות לחלקים אלו משקל נמוך,
יציבות או חוזק לשבר .השוק עבור מוצרים
אלו גדל בצורה משמעותית והדרישה לחלקים
מחוזקים עם סיבי זכוכית הולכת וגדלה.
ניקוי תרמי והסרה של ניילון מחוזק בסיבי
זכוכית
לצד החוזק המכאני של ניילון מחוזק ,החומר
מעמיד אתגר כאשר באים לנקותו ממערכת
הראנרים החמים .זיהום וסתימות גורמים
למכונות לעצור לתחזוקה לעיתים מזומנות.
"ניתן להימנע מעצירות אלו" ,מדגיש וירג'יליו
פרז גואמבה ,מנהל מכירות של Schwing
טכנולוגיות" .הניקוי התרמי הינו פתרון מהיר
ואמין ,ללא חומרים שיוריים עבור ראנרים
חמים גדולים .מערכת הפירוליזה Maxiclean
מנקה גם חלקים בעלי גיאומטריות מורכבות.
חלקים אלו מוקפים בהיתך החומר מכל
צדדיהם ויש להסירו בצורה בטוחה ,עדינה

ואמינה משיירים פולימריים ופחמניים
לא רצויים כמו גם זיהומים אנאורגאניים.
המערכת מאפשרת ניקוי יסודי של שקעים
בתבנית ותומכת בעלייה משמעותית באורך
חיי הציוד .הניקוי הוא תהליך גמיש ,בטוח,
יעיל וידידותי לסביבה".
מערכת פירוליזה  maxicleanעבור ראנרים
חמים
יצרני חלקים מוזרקים מודעים לבעייתיות
שקיימת בניקוי ראנרים חמים ,בייחוד בערוצי
זרימה פנימיים אשר דורשים ניקיון ידני ,או
ניקיון בעזרת חומרי ניקוי שבד"כ אינם
מועילים מאוד .לניקוי של חלקים גדולים
מאוד ,הניקיון המומלץ ע"י המומחים הוא
ניקוי תרמי :תהליך של  4-8שעות ,המסיר
את כל החלקים הפולימריים השיוריים ,ללא
התערבות מכאנית אשר יכולה להזיק לחלק.
"תהליך ניקוי מערכת הפירוליזה הוא מדוייק
ומבוקר .התהליך נעשה בתא אשר מחומם
חיצונית ע"י גז עם תעלת אוויר חם מיוחדת,
אשר מפזרת את הטמפרטורה בתא באופן
מיטבי .בקרת תהליך אוטומטית מנטרת
את כמות העשן המתפתחת בתא ומבטיחה

ניקוי אמין של ראנרים חמים מבית  Schwingטכנולוגיות
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תהליך ניקיון קצר .החומרים השיוריים
האנאורגאניים מנוקים בתהליך נוסף לאחר
מכן" ,מסביר פרז גואמבה" .המערכת פועלת
ללא שפכים ומכילה מבער אחורי ,אשר
מנקה את השיירים הפחמניים בטמפרטורה
של מעל  800מעלות צלסיוס .האדים
מסולקים דרך ארובה שניתן לחבר אליה גם
מערכת סינון לטיפול באדים".
שירות ניקוי ראנרים חמים
חברת  SCHWINGמציעה ללקוחותיה
בתחום תעשיית הרכב ובתחומים אחרים
שירות ניקוי למערכת הראנרים החמים.
"אנו מציעים ניקיון של חלקי ראנרים
חמים הנפוצים בטכנולוגית ההזרקה,
כולל איסוף והחזרה ברדיוס של 300
ק"מ ממרכז השירות" אומר וירג'יליו פרז
גואמבה .שירות זה עוזר ליצרני רכב רבים
וידועים .תהליך הניקוי נעשה בזמן קצר,
כך שתהליך ייצור חלקי הרכב מתעכב
לזמן מינימלי ביותר.
*למידע נוסף ,רונה ,מיכה ענבר:
m_inbar@runa.co.il, 054-436-8273

עולם חדש בתחום הבינה המלאכותית והרובוטיקה
מבית חברת Solomon
תהליך  Bin Pickingיכול להיות מאד מסובך עבור רובוטים בעיקר כאשר המוצרים שונים
בגודלם ובצורתם .לשם כך נדרש כוח אדם לבצע מיון ראשוני או תהליכים נוספים הדורשים
זמן וכסף .המוצר החדש מבית החברה הטאייוואנית  Solomonמציע אביזר קצה מלווה
בתוכנה המפשט משמעותית את התהליך .אלו הופכים את תהליך ה Bin Picking-לקל ופשוט
ובעיקר חסכוני בזמן ובכסף
יצרנים מרחבי העולם נערכים לאימוץ עבודה
בשיטת "תעשייה  "4.0בה מערכות מחשוב
ואוטומציה עובדות בשיתוף פעולה בדרך
חדשה לגמרי .רובוטים המחוברים ונשלטים
מרחוק מצויידים באלגוריתמים של בינה
מלאכותית מקדמים עידן חדש של יעילות
בייצור .אולם עד לאחרונה ,מערכות רובוטיות
אלו ואביזרי הקצה אליהן היו מחוברות,
הצריכו מיומנות תיכנותית גבוהה וכך היכולת
להיעזר במערכות ברחבי המפעל תוך שינוי
הגדרות העבודה הייתה קשה ומסובכת.
גישה חדשה להגדלת נוחות השימוש
דוגלת בפתרונות תוכנה פשוטים ,המצריכים
אומנם הכשרה מסויימת ,אך ההבדלים
בינה ובין הגישה המסורתית ניכרים .חברת
 Solomonמהווה דוגמה לחברה שכזו
המייצרת אביזרי קצה לזרועות רובוטיות
בעלות ממשק משתמש תיכנותי קל
לשימוש .כך ,על ידי ניטור נכון של תהליכי
ייצור מתקדמים ,מוצריהם יכולים להגדיל
משמעותית את יכולת הייצור.
אוטומציה ב Bin picking-רנדומלי
דוגמה לתהליך שעבר אוטומציה והנגשה
מבחינת תוכנה הוא  Bin pickingרנדומלי.
תהליך פשוט לכאורה לעין אנושית ,אך כלל

אינו קל עבור רובוטים .עם זאת ,מערכת
 AccuPick 3Dשל  Solomonמסוגלת לבצע
 Bin pickingעם קצב זיהוי גבוה וקלות
שימוש הודות ליכולת סריקה בשלושה
ממדים המאפשרת זיהוי מהיר של צורות
מורכבות בדיוק גבוה וממשק תוכנה שאינו
דורש נסיון מקצועי רב.
תכנון התנועה של תוכנת AccuPick
נבנה במיוחד עבור זרוע רובוטית הנדרשת
לתמרן לתוך מיכלים בתעשיית חלקי רכב,
אלקטרוניקה ,אריזות מזון ופריקת סחורות
במחסן .המערכת מסוגלת לעבוד בסביבות
עבודה מורכבות ומסוגלת לזהות ,מלבד
מוצר ,גם את המכל בו הוא נמצא ולגשת
אליו ללא התנגשויות .המערכת בעלת
תאימות למספר רב של יצרני רובוטים בניהם
גם ).Universal Robots(UR+ certified
משימות מתקדמות כדוגמת איטום,
הרכבה ,ריתוך או ביקורת יכולות להיות
מסובכות וארוכות עבור רובוטים .הפתרון של
חברת  ,Solomonהנקרא  ,Solmotionמזהה
מאפיינים ייחודיים במוצר על מנת ליצור
מיקום תלת ממדי עבור הרובוט ובכך מקל
משמעותית על הרובוט לבצע את המשימה
במהירות ובדייקנות.
הסורק  Solscan 3Dמצלם תמונה של

המוצר והתוכנה הייעודית מיד מתאימה
ומחשבת את המסלול הנדרש לרובוט על
מנת לנוע לכיוון המוצר לביצוע הפעולה
הנדרשת לדוגמה  -איטום חלקי רכב,
הדבקה של חלקי נעליים ,בדיקת איכות של
חלקים מוזרקים ,ריתוך של מנועים ועוד.
אביזר הקצה של  AccuPick 3Dמגיע
עם סורק מובנה קל משקל בעל  2מצלמות
ברזולוציה של  2.3מגה-פיקסל אשר מסוגלות
לסרוק במהירות של  0.2שניות לתמונה .מוצר
אשר נסרק מכיל כ 2-מיליון נקודות אשר
מעובדות בתוך שנייה ,ללא קשר למורכבות
המוצר הנסרק .מהירויות אלו מסייעות
בהגדלת יכולות הייצור של המפעל או המחסן
ע"י שימוש ב.AccuPick 3D-
מילות הקסם בתעשייה היא ייצור "מתקדם".
מענקי מדינה מופנים לנושא ומספר
החברות הפונות לפתרונות אוטומציה הולך
וגדל .כאשר מבצעים את קפיצה המדרגה
הזו ,חייבים לוודא כי התפעול השוטף יהיה
נגיש ,קל ונוח כדי להפיק ממנה את המיטב
ואת זה מאפשרת הגישה החדשה להנגשה
		
אביזרי הקצה ותוכנה.
* למידע נוסף ,SU-PAD ,מאיר זיסקין:
meir@su-pad.com, 052-3160079
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יתרונות הגירעון האיטי לפולימרים קשים

כיום שיטת הגירעון הנפוצה בשוק הינה גירעון במהירות גבוהה .אולם קיימת שיטה נוספת,
גירעון במהירות איטית אשר מראה יתרונות לא מעטים על פני השיטה הנפוצה
שיטת הגירעון האיטי התחילה בשנת .1982
השיטה פותחה בעיקר לפולימרים קשים
כדוגמתABS, POM, PEHD, PMMA ,PC :
 PBTוכן פולימרים מחוזקים בסיבי זכוכית או
פחמן.
יתרונות הגירעון האיטי
יתרונות השיטה רבים .ראשית ,בתהליך
גירעון איטי ,החומר שנוצר הומוגני ואיכותי
יותר .יתרון זה מובנה בשיטת הגירעון האיטית
( 25-30סל"ד) שאינה אגרסיבית ,גודל
הגרגיר הגרוס נקבע ע"פ המרחק בין גלגל
הגריסה לקנה (מסרק) .שיטה זו מורידה את
האבק והזיהום הסביבתי לצד רעש מופחת.
בגירעון מהיר ,לעומת זאת ,החומר עובר
דרך רשת ,דבר היוצר גרגרים בגדלים שונים
ובאיכות פחותה .אחוז השימוש בחומר גרוס
בשיטה זו עולה ולצידו גם החיסכון הכספי.
יתרון נוסף הוא שבמהירות גירעון איטית
יש בלאי מופחת לכלים .רמת התחזוקה
יורדת ואורך חיי הציוד עולה .כמו כן ,לצורך
הגירעון יש שימוש במנוע קטן יותר ,הצורך
פחות חשמל ומביא לחיסכון כספי ואנרגטי.
למנוע הקטן יש יתרון נוסף והוא סביבת
עבודה נעימה ובטוחה יותר .מכונת הגירעון
האיטי מפיקה רעש נמוך ,כ 65-דציבלים
(שווה ערך לרעש של דיבור) לעומת
רעש של  90דציבלים של מכונת
גירעון מהיר היכול להוות גורם
לאיבוד או פגיעה בשמיעה.
בהסתכלות על עקרון
פעולת הגירעון האיטי

| 36

מתגלה יתרון נוסף :הגירעון האיטי מבוסס
על מומנט ,בעוד שהגירעון הרגיל מתבסס
על מהירות .לכן ,כאשר מכונת גירעון רגילה
נעצרת בעת הגירעון ,יש לרוקן תחילה את
המשפך ואת תא החיתוך לפני הפעלה
חוזרת והדבר גורר איבוד חומר וזמן .לעומת
זאת ,מכונת גירעון איטי ניתנת לעצירה
ולהתחלה חוזרת גם כאשר היא מלאה ואין
צורך בריקון.
התאמה אישית ללקוח
חברת  MO-DI-TECהמציאה את תהליך
הגירעון האיטי ומאז שוקדת על שיפורו.
כ 15-אלף מכונות גירעון המיוצרות בצרפת
נמכרו ברחבי העולם .החברה שמה דגש
גדול על התאמה ללקוח כאשר יותר מ50%-
מהמכונות מותאמות אישית .גמישות
התכנון מירבית אך כול המכונות מתבססות
על טכנולוגיה זהה שחלקה מוגן בפטנט.
פעילות החברה מתמקדת כולה במכונות
הגירעון והיא אינה עוסקת במסחר של
החומרים הגרוסים עצמם .לצד הפתרון
לחומרים קשים פיתחה החברה מערכת
מגרסות נוספת לחומרים גמישים ורכים
(כולל גומי) .החברה עובדת באופן הדוק עם
תעשיית הרכב הגרמנית ,ונחשבת לאחד
הספקים הגדולים שלה.
מספר תכונות ייחודיות שניתן למצוא
במכונות של :MO-DI-TEC
• זיהוי מתכות :תכונה ייחודית למכונות
הגירעון היא זיהוי מתכות הבנוי בתא הגריסה
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•

•

•

•
•

(ברזליות או אל-ברזליות) .כלי עבודה ,בורג,
אטם או כל דבר מתכתי הנופל בטעות אל
תא החיתוך ,יכול לגרום לנזק רב לסכינים
או להישאב לתהליך ההזרקה .במידה וניתן
לבצע גילוי מוקדם ,לפני שמתרחש נזק
לציוד ,ניתן לחסוך כסף רב.
גישה קלה לתא החיתוך :על מנת לבצע
תחזוקה או ניקוי לתא ,יש לנתק את
המנוע ולהסיר  2ברגים בלבד המאפשרים
גישה מלאה ונוחה לתא החיתוך.
גלאי מילוי :קיימים שני סוגי גלאים
במכונה אשר מתריעים כאשר מכל המילוי
מלא ,עוצרים את תהליך הגירעון ומונעים
שפיכה מיותרת של החומר.
איתחול מחדש אוטומטי :ברגע שמכל
המילוי מתרוקן ,המכונה מתחילה מחדש
באופן אוטומטי ללא צורך בהפעלה מחדש
ידנית.
מערכת קירור מים :במידה ודרוש ,קיימת
מערכת לקירור מים המונעת מגרגירי
החומר להידבק אחד לשני.
מסרקים ומסרקי נגד הפיכים :ברגע
שכלים אלו נשחקים ,ניתן להפכם
ולהשתמש בהם שימוש נוסף .הדבר
מאפשר חיסכון כספי מבחינת תחזוקה
וחלקי חילוף.
* למידע נוסף ,פלורמא ,דניאל פלורנטל:
daniel@florma.co.il, 054-474-4291
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פולירם הישראלית מציגה בפקומה 2018

תערוכת הפקומה היא תערוכה הנערכת
שנתיים ברציפות בפרידריכשאפן שבגרמניה.
תערוכה זו ,שהתחילה את דרכה כתערוכה
מקומית ,הלכה וגדלה עם השנים .הביקוש
אליה גובר מפעם לפעם וכיום היא ממוצבת
כשנייה בחשיבותה רק לתערוכת ה.K-
בתערוכה ישנם מציגים רבים מתחום
חומרי הגלם ויצרני הציוד המציגים באדיקות
גם בפקומה וגם ב K-שתתקיים בשנה
הבאה .למרות זאת ,קיים הבדל ברור בין שתי
התערוכות .בעוד הפקומה מוגדרת כתערוכה
( )exhibitionה K-לעומתה מוגדרת כמופע
( .)Showמכאן ,גודל הביתנים ואופן התצוגה
משתנה בהתאם ,דבר המקנה לפקומה
תחושה יותר נינוחה ו"ביתית".
פולירם לוקחים חלק בתערוכה כבר
יותר מ 20-שנים אולם בשנתיים האחרונות
החליטה החברה להשתתף באופן פעיל
ולהקים ביתן עצמאי המייצג את החברה.
הביתן אוייש על ידי צוות פולירם הישראלי
שכלל אנשי מכירות ושיווק וכן מהנדסים
ואנשי פיתוח שנתנו מענה טכני ומקצועי
במהלך התערוכה .בנוסף ,הצטרפו לחברה
'שחקני חיזוק' נוספים מקבוצת פולירם
ברחבי העולם :מאיטליה ,צרפת ,ספרד

תמונה  :1קו ייצור לצינורות פוליאמיד

ובריטניה.
החברה ניצלה את התערוכה לפגישה
של מבקרים רבים בביתן ,ביניהם ספקים,
מפיצים אירופאיים ,ולקוחות אסטרטגיים
בעולם שהגיעו במיוחד על מנת לדון יחד
בפרויקטים עתידיים.
את הביתן כיבד בנוכחותו גם מייסד
ומנכ"ל קרן פימי ,מר ישי דוידי .הקרן מחזיקה
את השליטה בחברה מיולי  .2015בביקורו

התרשם דוידי מהתעשייה בה פולירם פעילה
וכן נפגש עם מנהלי הפעילות באירופה על
מנת להתכונן ליעדים ולתקציב .2019
לסיכום ,תערוכת הפקומה ממצבת את
קבוצת פולירם כשחקן חשוב ,עצמאי ועיקרי
לחומרים הנדסיים בשוק האירופאי.
*למידע נוסף ,פולירם ,זיו הרלינג:
ziv@polyram-group.com

החשמלית החדשה של 450 Roboshot - FANUC
בפרימיירה אירופית

בתערוכת הפקומה אשר זה עתה התקיימה בדרום גרמניה הציגה  FANUCהיפנית המובילה
במכונות ההזרקה הכל-חשמליות ,מספר חידושים יוצאי דופן פרי פיתוח חדש של החברה

גולת הכותרת של  FANUCבתערוכה השנה
הייתה המכונה החדשה S450iA ,מסדרת
 alpha SiAשהוצגה לראשונה באירופה
(תמונה  .)1מכונה זו ,בעלת כוח נעילה של
 kN 4500עונה על צרכי השוק שחיכה זמן
רב למכונה בגודל שכזה .המכונה החדשה
מצטרפת למכונות ההזרקה הכל-חשמליות
של  FANUCהעוקבות בדייקנות אחרי
דרישות המשתמש ,בצריכת אנרגיה מזערית
הנמוכה ביותר בתעשייה ,באיכות ייצור ללא
רבב ,משולבת בחזרתיות יציבות וביטחון
ייצור מרבי.
בנוסף למכונה החדשה ,הוצג גם תא ייצור
אשר כלל מכונת  100טון וייצר מוצרים טכניים
בטכנולוגיית  VARIOTHERMבתבנית .תא
הייצור פעל "יד ביד" ,תרתי משמע ,עם שני
רובוטים מלווים .האחד ,רובוט שישה צירים
מסדרת  FANUC LR Mateוהשני ,קו-רובוט
הידידותי לעבודה בסביבה משותפת עם בני
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תמונה  :1המכונה הכל-חשמלית S450iA ,מסדרת  alpha SiAמושקת לראשונה באירופה.
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אדם ,מדגם  .CR-7iAהרובוטים עבדו בהרכבת
מוצרים טכניים והעברתם לתחנה אוטונומית
אשר שטה בחופשיות בביתן מוקפת במבקרים
הרבים שיכלו להתרשם בצורה ישירה מעבודתם
ולקבל את החלקים המוגמרים (תמונה .)2
בפינת התצוגה הקרויה  IoTהציגה FANUC
מערכת מחשוב הפועלת תחת הפרוטוקול
החדש  Euromap77לייצור מוצרי פלסטיק
בהתאם ל.Industry 4.0-
אחרונה חביבה ,הוצגה בביתן החברה מכונה
ייחודית לעיבוד שבבי בשם .ROBONANO
המכונה מכילה מרכז עיבוד שבבי בעל חמישה
צירים המעבד שטחים ברזולוציה של 0.1
ננומטר ומייצר אינסרטים מדויקים במיוחד
לתבניות.
 ROBOSHOT α-S450iAסוף סוף באירופה
על אף שכבר הוצגה בעבר ביפן ובארה"ב ,המכונה
החשמלית מדגם FANUC ROBOSHOT
 ,α-S450iAבעלת כוח הנעילה של kN 4500
המיועדת להזרקות ייחודיות הדורשות דייקנות
גבוהה ,החלה בתערוכת הפקומה את שיווקה
המוצלח באירופה (תמונה .)1
המכונה מעניקה מרווח בין קולונות של
 920X920מ"מ ,פלטות בגודל  1300X1300מ"מ
וגובה תבנית של  1000מ"מ 4 .גדלי יחידות
הזרקה המתאימות למכונה מעניקות לה
גמישות ייצור מרבית .כך בעזרתה ניתן לתת
מענה לתבניות גדולות בעלות שקעים מרובים
הדורשות פלטות מכונה גדולות יותר ומרווח בין
מובילים גדול יותר ,כמו גם כח נעילה מוגדל.
היישומים בהן יש יתרון למכונה מגוונים
וכוללים את תעשיית הרכב ,תעשיית
הפרמצבטיקה ותעשיות מדויקות אחרות
דורשות דיוק לצד מהירות.
בתערוכה ייצרה המכונה מחברי אינפוזיה
מדויקים בעלי גיאומטריות מורכבות ביותר

בתבנית בעלת  32שקעים.
במוצר זה דרישות הדיוק ,כמו גם איכות פני
השטח ומשקל מוצר מדויק במיוחד ,חשובות
והמכונה עמדה בהן בהצלחה.

"המכונה החשמלית מדגם
FANUC ROBOSHOT
 ,α-S450iAבעלת כוח הנעילה
של  kN 4500המיועדת

להזרקות ייחודיות הדורשות
דייקנות גבוהה ,החלה
בתערוכת הפקומה את שיווקה
המוצלח באירופה .המכונה
מעניקה מרווח בין קולונות של
 920X920מ"מ ,פלטות בגודל
 1300X1300מ"מ וגובה תבנית
של  1000מ"מ".
טכנולוגיית ה CNC-של  ,FANUCהמחזיקה
ב 70%-משוק ה CNC-בעולם ,מיושמת ב-
 ROBOSHOT α-S450iAומעניקה למכונה
אפשרויות הזרקה ייחודיות .המכונה מצוידת
במערכת ניצול אנרגיה ומיחזור אנרגיה ,בקרות
העושות שימוש בבינה מלאכותית להזרקה,
הגנת תבנית ,מילוי ,חליצה ,ויכולות בקרה על
תקינות שסתום האל חזור .התוצאה הסופית
היא תהליך ייצור בדיוק ,חזרתיות ומהירות ללא
תחרות.
יד ביד עם רובוטיקה
באמצעות הצגת תא ייצור קומפקטי,
 FANUCמציגה קונספציית ייצור בטכנולוגיה

C

גבוהה לייצור המוני אשר מאפשרת יצור
בחדרים נקיים המשלב מכונות נקיות ,סביבה
מבוקרת ופעולות משולבות רובוטיקה.
דרישות אלו נפוצות בתעשיות הפארמה
והמוצרים המדוייקים.
ROBOSHOT
הα-S100iA-
מכונת
של  FANUCעבדה בתא ייצור קומפקטי
בשילוב רובוטיקה מתקדמת .המכונה עבדה
בטכנולוגיית חימום התבנית ,VARIOTHERM
המאפשרת באמצעות בקרת טמפרטורת
שטח התבנית לקבל איכויות פני שטח ייחודיות
כולל הולוגרמות בעלות אפקטים צבעוניים.
לקיחת המוצר מהתבנית בוצע באמצעות
 ,FANUC LR Mateרובוט חמישה צירים
המשולב בציר ליניארי .המוצרים הונחו ,עליון
על תחתון ,במחסנית ,זאת בטרם הורכבו על
ידי רובוט נוסף מסוג קו-רובוט  CR-7iAאשר
אינו דורש הגנות מיוחדות בעבודה בסביבת
אנשים (תמונה .)2
תעשייה :4.0
FANUC ROBOSHOT LINKi & Euromap 77
מונח זה שגור כיום בפי כל ובביתן FANUC
הוצג הפרוטוקול החדש Euromap 77
 OPC UA interfaceבשילוב מערכת .MES

המבקרים יכלו לצפות בנתוני הייצור הנאספים
בזמן אמת ,בקרת איכות ,מצב המכונה והייצור
של כל המכונות ותאי הייצור ,הכל בהתאמה
לדרישות .INDUSTRY 4.0
כמו כן הוצגה מערכת השיתוף FANUC
 ROBOSHOT LINKiבגרסתה החדשה.
מערכת זו מאפשרת חיבור ממוחשב של כל
מכונות  FANUCלדורותיהן ,כמו גם מודולי
שילוב של יצרנים אחרים.
*למידע נוסף :אז-אור ,פבלו ינובסקי,
Pablo@azur.co.il, 054-4521366

B

A

תמונה  :2תא ייצור קומפקטי המשלב רובוטיקה מתקדמת .רובוט חמישה צירים ( )FANUC LR Mateלוקח את המוצרים לעמדת עבודה ( )2A, 2Bוקו-רובוט נוסף ()CR-7iA
מרכיב אותם בסביבת מבקרי התערוכה (.)2C
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חדשות מהתעשיה | חלק שניFakuma 2018 :

חברת  Leisterמשיקה מערכת חדשה להלחמת לייזר
המאפשרת הלחמה בדיוק גבוה ופותחת צוהר חדש
ליישומים רפואיים
המערכת מצוידת בקירור קבוע השומר על הלחמה חזרתית ומדויקת תוך תיעוד מפורט של
התהליך .המערכת הוצגה לראשונה בפקומה על ידי החברה
טכנולוגיית הלחמת לייזר של חלקי
פלסטיקה חדשה יחסית לשיטות ההלחמה
המסורתיות וניתן לראותה נכנסת באופן
משמעותי לשוק ב 20-שנה האחרונות.
טכנולוגיה זו ,מצטרפת לשלל טכנולוגיות
ההלחמה באמצעות חימום ביניהן :הלחמה
אולטרסונית Vibration, Spin, RF ,אולם
יחסית אליהן היא מפגינה יתרונות בולטים.
עקרון הפעולה של שיטת הלחמה זו
מבוסס על הצמדה מכנית של החלקים
אותם רוצים לחבר ,לרוב על ידי מנגנון
ריתמה .בחירת החומר ממנו עשויים החלקים
צריכה להיעשות בתבונה כך שהחלק העליון
יעביר את קרינת הלייזר ואילו החלק התחתון
יבלע אותה .חשוב לציין כי תחום אורכי הגל
של קרן הלייזר אינו בתחום האור הנראה
( )800-980 nmולכן אין קשר בין השקיפות/
אטימות של החלק ובין היכולת שלו להחזיר/
לבלוע את הקרינה .השליטה על היכולת
להעביר או לבלוע את הקרינה נעשית על ידי
הוספה של תוספים לחומר בזמן הייצור.
לאחר שהחלקים הרצויים מוצמדים הם
מוקרנים על ידי קרן הלייזר שנבלעת בחלק
התחתון .חלק זה מתחמם כתוצאה מהקרינה,
לרוב רק בפני השטח החיצוניים בהם מעוניינים
לבצע את ההלחמה .החום שנוצר מוקרן הלאה
לפני השטח של החלק העליון השקוף המונח
עליו וכך מתרחשת ההלחמה (תמונה .)1

תמונה  :1עקרון הפעולה של הלחמת הלייזר
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"בתערוכת הפקומה  2018השיקה
החברה שני פיתוחים חדשים.
הראשון ,מערכת ייחודית עבור
מוצרים בהם נדרשת הלחמה
רדיאלית אולם הגישה אליהם
מוגבלת מבחינה פיזית ולא ניתן
לסובבם .פיתוח נוסף של החברה,
מערכת  .Basic Sהמערכת מכילה
יחידת קירור עדכנית וייחודית,
פרי פיתוח מהנדסי Leister
המספקת קירור קבוע של הלייזר
וכך מבטיחה הלחמה מדויקת
בחזרתיות גבוהה"

יתרונות שיטת הלחמה זו רבים:
• העדר ויברציה – שיטה זו ,בניגוד להלחמת
אולטרסונית ולהלחמת ויברציה ,אינה
מבוססת על תנועתיות של החלק .לכן,
בזמן ההלחמה לא נוצרים מאמצים
המתקבעים בחומר ויכולים לגרום לכשל
בהמשך.
• התאמה לחומרים גמישים – השיטה
אינה מבוססת תנועתיות ולכן מתאימה
גם לחומרים גמישים שאינם מתאימים
להלחמה אולטרסונית או בוויברציה.
• התאמה לחלקים גדולים – השיטה טובה
גם לחלקים גדולים פיזית או עם הפרשי
גובה גדולים.
• דיוק הלחמה גבוה – הלחמת לייזר אינה
מצריכה ברוב המקרים מהלך הלחמה
או הפעלת לחץ .מכאן היא מתאימה
לחלקים בהם נדרש דיוק מידות גבוה
שיכול להיפגע מהפעלת הלחץ.
• התאמה לעבודה ידנית ואוטומטית  -ניתן
לעבוד בעמדות עבודה בהפעלה ידנית וגם
במערכות הלחמה המוטמעות במערכות
אוטומציה.

יכולה להתבצע באופן סימולטני בכל האזור
ההלחמה הרצוי או באופן הדרגתי ,על ידי
קרן הנעה על פני המרחב ומבצעת הלחמה
של כל אזור בנפרד (תמונה .)2

חברת  Leisterהשוויצרית נוסדה בשנת
 1949ובעלת נוכחות ב 90-מדינות .מוצריה
הראשונים בתחום הלחמת הלייזר הושקו
בשנת  .1998בחברה מועסקים כ500-

ראש קרינת הלייזר יכול להיות בנוי בצורות
שונות ולאפשר הקרנה צורנית ,דו ממדית
או תלת ממדית הנעזרת לפעמים גם
במערכת עדשות ורפלקטורים .ההקרנה

תמונה  :2שיטות שונות להלחמת לייזר
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עובדים ,מתוכם  400בשוויץ.
בתערוכת הפקומה  2018השיקה החברה
שני פיתוחים חדשים .הראשון ,מערכת
ייחודית עבור מוצרים בהם נדרשת הלחמה
רדיאלית אולם הגישה אליהם מוגבלת
מבחינה פיזית ולא ניתן לסובבם (תמונה .)3
ראש הלייזר הרדיאלי החדש ,מסוג פייבר,
מצויד במנגנון מכני המאפשר הלחמה של
מגוון מוצרים בקטרים שונים .המוצר עצמו
נשאר במצב סטטי ואילו מערכת האופטיקה
מסתובבת סביבו .במידה ונדרש גם לחץ
מכני ,ניתן לשלב לחיצה במסגרת הראש
כאשר אביזר הקצה של היחידה ממוסב ויכול
לאפשר לחיצה במקביל לפעולת הסיבוב.
פיתוח נוסף של החברה ,מערכת Basic
 ,Sפותח במיוחד מתוך מחשבה על התאמת
הטכנולוגיה ליישומים רפואיים .המערכת
מכילה יחידת קירור עדכנית וייחודית ,פרי
פיתוח מהנדסי  Leisterהמספקת קירור
קבוע של הלייזר וכך מבטיחה הלחמה
מדויקת בחזרתיות גבוהה.
על מנת להבטיח שהמערכת תוכל
לבצע הלחמות אשר עולות בקנה אחד עם
הדרישות הנוקשות של תעשיית הרפואה,

מערכת  Basic Sמגיעה עם תוכנה חזקה
היכולה לשמור ולהוציא נתונים של כל
תהליכי ההלחמה וכל הפרמטרים בלחיצת
כפתור ובקובץ אחד.
המערכת תומכת פרופילי משתמש שונים
(מפעיל ,טכנאי ועוד) כך שלכל פרופיל
הגדרות שימוש ייחודיות .יכולת זו מבטיחה
כי בזמן עבודה סדרתית הפרמטרים יהיו
קבועים לכל אורך התהליך וכמות הטעויות
הנובעות מטעות אנוש תקטן למינימום.
כל שינוי בהגדרות העבודה שנקבעו נשמר
לקובץ יומן מיוחד המאפשר מעקב.
ממשק אדם-מכונה ( )HMIשפותח
לאחרונה המבוסס על רשת האינטרנט
עוזר לאינטגרציה מהירה ואינטואיטיבית
של המערכת בייצור .סיגנלים אנלוגיים
ודיגיטליים מוצגים בצורה גרפית בזמן אמת
ומאפשרים לזהות איזה רכיב מערכת פעיל
בכל רגע נתון .נתוני התהליך יכולים להיות
מוזנים דרך הרשת או ישירות על גבי מסך
ה LCD-של המערכת.
*למידע נוסף ,SU-PAD ,איתי שבתאי:
itai@su-pad.com, 052-233-3796

תמונה  :3מערכת הלחמה רדיאלית למוצרים נייחים
אליהם הגישה מוגבלת

 קלין  -אלי עמיר
אקו 
     



   


   

 

Making Plastic Smarter

תוספי פלסטיק  MBמתקדמים

התמחות מיוחדת במשפרי
עיבוד  ,PPAמיצבי  UVותוספים
פרמננטיים שונים.

תוספי אוקסו ביו מתכלים  +תוספים אנטי
בקטריאליים ודוחי חרקים/מכרסמים
לשמירה על הסביבה ולהארכת חיי
המוצר.

סופחי חמצן לאריזות משפרות טריות

חדש :תוסף המסייע לאתר מתכות במזון

חומרי פרג' לניקוי
אקסטרודרים וראשים

ליווי מקצועי וצמוד עד
להצלחה וחיסכון

גוטמרק

בע״מ

ציוד ומכונות לתעשיית הפלסטיק
קווי אקסטרוזיה ללוחות ,יריעות וצינורות
מערכות מדידה ובקרת עובי לאקסטרוזיה בניפוח
ופיה שטוחה ,טבעות אוויר ,דיזות ופידבלוקים
קווי מיחזור ,שטיפה ,גריסה ושדרוג חומרים
מערכת גרעון (תחת מים ו/או
קירור אויר) ,מחליפי רשת

סליטרים
וגוללנים

טיפול וניקוי פני שטח
ופתרונות לחשמל סטטי

מכונות
לייצור שקיות

מכונות דפוס פלקסו ושקע
SML HERBOLD SBI STARLINGER CLOEREN KUNDIG ALPHA
MARATHON ADDEX BAUSANO ECON WATERLINE Fimic Me.ro
SAHM GIAVE ROBLON PCMC AQUAFLEX GUNTER HAUG
EXAIR FILTRATION GROUP (MAHLE) IMI NORGREN-HERION

לאתר החברה:

הנביאים  55רמה״ש ,טל׳  ,03-5400286פקס 03-5493279
www.gutmark.com | info@gutmark.com
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חברת  Arburgבתערוכת פקומה :2018
הדרך להצלחה ב"מהפכת הדיגיטליזציה"

מבקרי התערוכה השנה התרשמו לטובה מביתן החברה שהתמקד במגמות עתידיות ויכולות
חדשניות בתחום היעילות בייצור קרי עזרה מרחוק ,פורטל לקוחות ו"שירותים חכמים"  -תמיכה
יומיומית בלקוחות בתחום ההזרקה
בתערוכת הפקומה האחרונה הציגה Arburg
את התובנות שלה לגבי "העתיד הדיגיטלי
בהזרקה" .ההצגה כללה מוצרים ושירותים
דיגיטליים ובכללם שש חבילות שירות ,פורטל
לקוחות חדש והצצה למכונות חדשות לשנת
( 2019תמונה  .)1בנוסף הציגה החברה את
עיצוב המכונות החדש ,שילוב של הצבעים ירוק
מנטה ,ואפור כהה ובהיר.
מייקל הל ,שותף מנהל ודובר צוות הניהול
הציג את הפיתוחים החדשים של החברה,
בדגש על אפליקציות חדשות בתחום ההזרקה
ו"תעשייה ."4.0

הדרך לדיגיטליזציה
המיקוד של התערוכה השנה היה "המהפכה
הדיגיטלית" ,תחום בו  Arburgמובילה
בהשפעתה על התעשייה .בביתנים רבים,
המבקרים יכלו לקבל מידע מפורט על מערכות
התמיכה הדיגיטליות והשירותים שמומחי
 Arburgיכולים להציע .דוגמה לכך הינה
מערכת הבקרה של  ,Gesticaאשר מאפשרת
מציאות רבודה ( ,)ARסימולציות שונות
ושירותים מבוססי ענן.
שתי השקות מוצלחות
מערכת  Allrounder 820 Hומערכת הבקרה
 Gesticaחגגו השקה בתערוכה .מכונת הזרקה
אשר צוידה בארבע מערכות עזר ,ייצרה מכלים

תמונה  :1הדרך לדיגיטליזציה -החברה הציגה
שירותים ומוצרים שונים בהם שש חבילות סיוע,
פורטל משתמשים חדש ו"שירותים חכמים"
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משולבי  IMLדקי דופן בזמן מחזור של 3.8
שניות .מערכות עזר אלו נכללות בכל מכונות
 Allrounderשתימכרנה (תמונה .)2
מודול השליטה החדש Arburg Turnkey
 )ATCM( Control Moduleעורר גם כן עניין
רב .מערכת  SCADAלמערכות מורכבות
יכולה לדמות תהליכים מורכבים ולהעביר
מידע ונתונים על החלקים המוזרקים למערכת
הערכה וניתוח .בפקומה  ,2018מערכת מורכבת
נבנתה סביב מכונת  Allrounder 470חשמלית.
התהליך כלל מספר בדיקות ותיוג של כל מוצר
עם קוד .QR
המבקרים יכלו לסרוק את הקוד בעזרת
הטלפון החכם ולצפות במידע על תהליך
הייצור ובנתונים של כל חלק (תמונה .)3
יישומים נוספים
יישום נוסף לטכנולוגיית ההזרקה הוא תא
ייצור אוטומטי המתפקד כחדר נקי לייצור
של מיקרו-חלקים רפואיים .לשם כך,
הוצגה בתערוכה מכונת הזרקה חשמלית,
 ,Allrounder 270 Aבעלת כוח נעילה של 350
 kNוגודל יחידת הזרקה שמאפשרת הזרקת
מוצרים במידה של  5מיקרון .המכונה ייצרה
ארבעה שסתומי מינון במשקל  0.038גרם
בזמן מחזור של כ 20-שניות .פריקה ושינוע
נעשו ע"י מערכת רובוטית .Multilift H 3+1
דוגמה לשימוש ב"תעשייה  "4.0הדגימה

תמונה  :2מכונת הזרקה היברידית Allrounder 820 H
בעלת מערכת שליטה Gestica
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כיצד לקוח יחידי יכול לקחת חלק בתהליך
הזרקה מקוון .מערכת נבנתה במכונת הזרקה
אנכית  Allrounder 375 Vבעלת רובוט שישה-
צירים אשר ייצרה רצועות אלסטיות "עפ"י
דרישה" ,אך בכמות גבוהה ובעלות משתלמת,
למרות שלכל מנה היו נתונים שונים שנדרשו
מהרצועה .מכונה נוספת הזריקה רכיבים
מדויקים בזמן מחזור של כ 55-שניות.
 Arburgהציגה את הצעות השירות וההדרכה
שלה ,כולל שירות הדרכה מרחוקArburg ,
 Remote Service ARSוהדגימה שירותי
תחזוקה מונעת במכונת הזרקה הידראולית.
 - Arburgהמציגה הגדולה ביותר בתערוכת
פקומה
ביתן התצוגה של החברה היה בגודל 1240
מ"ר וכלל תצוגה של שש מכונות הזרקה
שונות ו Freeformer -לייצור בהדפסה תלת
ממדית .עשרה מוצגים נוספים הוצגו בביתנים
של חברות נוספות .בתערוכה ביקרו אורחים
מגרמניה ,אוסטריה ,שוויץ ושאר העולם .מדי
יום ,יותר מ 200-עובדי החברה מ 30-מדינות
שונות נכחו בביתן התערוכה ונתנו שירותי ייעוץ
ותמיכה ללקוחות קיימים ועתידיים.
*למידע נוסף ,SU-PAD ,פיני שדה:
pini_sadeh@su-pad.com

052-323-1033

תמונה  :3מכונות מוכנות לשימוש עם
מערכת ATCM

Improve your

!!!Vision

> מערכות סילו וצנרת
> מערכות שאיבה ושינוע מגוונות
> הזנה ומינון על המכונה או ממחסן מרכזי
> מערכת לבקרת קו

> תוכנות  Vision Mesלניהול רצפת יצור
> תוכנות  Vision Mesלניהול פרטני של מכונות
> מערכת בקרת ייצור מפעליות ואינטרנטיות
לשליטה מלאה ברצפת הייצור

לפרטים נוספים חייגו לסיסמטריק ,טל׳  ,04-6069700או ישירות לסיטו ספרן ,טל׳ .054-4451375
פקס  ,04-6405911ת״ד  1122עפולה www.sysmetric-ltd.com | sito@sysmetric-ltd.com | 18550
לאתר החברה:

מכונות לייצור פאוצ׳ים
ייצוג בלעדי בישראל
ותמיכה טכנית:

חדשות מהתעשיה | חלק שניFakuma 2018 :

 Sumitomo (SHI) Demagמשיקה מכונה חדשה
לעבודה במהירויות גבוהות

חברת  Sumitomo (SHI) Demagאשר השתתפה בתערוכת פקומה  2018בחרה את הסיסמה
"דיוק .כוח .יעילות בייצור ".המייצגת את התחייבות החברה לשלושת תחומי הליבה שלה.
בתערוכה הציגה החברה מספר טכנולוגיות :מכונת ה IntElect S-אשר הדגימה ייצור מוצרים
רפואיים ,מכונת  ,El-Exis SPמכונה כל חשמלית למהירויות עבודה גבוהות משולבת  ,IMLומכונת
 SYSTEC SERVOאשר הדגימה מערך ייצור  IMDלתעשיית הרכב
יישומים רפואיים IntElect S :עם חבילה
ליישומים בתחומי הרפואה
בתערוכה הוצגה המכונה IntElect S 130/520-
 450עם חבילת אפשרויות מיוחדת אשר
פותחה לתחום היישומים בהנדסה רפואית,
אשר מבטיחה סביבת ייצור נקייה (לפי .)GMP
בתחום ייצור הפיפטות ,לדוגמה ,המכונה
מגיעה עם תבנית מיוחדת בעלת  32שקעים.
החברה שמה דגש על הבטחת איכות ועקיבות
ייצור ,ותומכת בלקוחות בתהליך תיקוף המוצר.
במערכת זו נעשה גם שילוב של מערכות בחינה
ובדיקה ע"י מצלמה בשם  VarioTipאשר
פותחה ע"י היצרן .Waldorf Technik

השקה חדשה - IntElect S :מכונה כל-
חשמלית לייצור במהירויות גבוהות
החברה השיקה את המכונה החדשה בתערוכה
ואירוע זה ציין את כניסתה של החברה
היפנית-גרמנית לעידן חדש בתחום ייצור
מכונות ההזרקה למהירויות גבוהות .מעתה,
כל המכונות תהיינה חשמליות בלבד" .הניסיון
שלנו עם קרוב ל 60-אלף מכונות כל-חשמליות
שהחברה סיפקה ברחבי העולם הראה כי הגיע
הזמן להתקדם קדימה עוד צעד" ,מסביר
המנכ"ל " .Gerd Liebigהטכנולוגיה שלנו
התקדמה מאד ומבטיחה לא רק מהירות
מחזור גבוהה ויציבות תהליך ,אלא גם חיסכון
מרבי באנרגיה".
המכונות החדשות בעלות כוח נעילה
של  500-1800kNומהירות הזרקה של
 350ו 500-מ"מ/שניה (תמונה  .)1הן
בנויות במיוחד למהירויות גבוהות
ולזמני מחזור של  3-10שניות .הודות
לשיפור הקונפיגורציה של מערכת
המנועים וההנעה ,הדגם החדש
מוצלח יותר מקודמיו בעיקר מבחינת
תנועת התבנית ,מהירויות הזרקה
ומילוי החומר ותנועת החולצים .כל
אלו מקנים למכונה את היכולת לקצר
את זמני המחזור.
תמונה  :1מכונת  IntElect Sהכל-חשמלית החדשה ,המיועדת
"אנחנו בהחלט מוכנים ליישומים במהירויות גבוהות
"המכונה החדשה מבטיחה עקיבות ובטיחות
הנדסיים למהירויות גבוהות" אומר מנהל
המוצר  Peter Gladigauומסביר" ,ביצענו מוצר מקסימלית ,הטמעת כלל מרכיבי
מבחני אורך חיים תחת תנאים קשים שהיו המערכת בפיקוד  NC5של המכונה מבטיחה
מאוד מוצלחים ולכן מבטיחים את עליונות מעקב חזותי ובקרה הדוקה  On Lineשל
כל המכלולים הפועלים .המערכת לא רק
הביצועים והאמינות של דגם ."IntElect S
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מאפשרת סקירה רחבה של תהליך הייצור,
אלא גם מבצעת רישומים ודוקומנטציה עבור
מערכת ניהול האיכות .הלקוח מרוויח תהליך
תיקוף נוח משמעותית אשר מונע הפרעות
חיצוניות לא רצויות לתהליך".
 IntElect Sעם רובוט בעל מהירות SDR
Speed 7
מכונות  IntElect Sנוספות הוצגו בדגש על

פתרונות אוטומציה ,כמו גם על ביצועים
ודינמיות .במקביל להשקת המכונה הכל-
חשמלית Sumitomo (SHI) Demag ,הציגה
את סדרת רובוטי " ."Speed SDRהמכונה
בשילוב הרובוט יכולים לאפשר
מהירויות מחזור של  3-10שניות,
הודות לדינמיות הגבוהה של הרובוט
בשילוב עם מהירויות פתיחת תבנית
ויציאת המוצר מהתבנית.
בתערוכה יוצר מוצר בעל דופן
דקה במכונת IntElect S 180/
 ,560-700במהירות מחזור נמוכה
מ 4.8-שניות .מערך נוסף שהוצג
בתערוכה כלל מכונה IntElect 50
הכוללת רובוט מדגם SDR 5S
ומסוע אינטגרלי כאשר אלה ביחד
לייצור הרשימו בשטח ריצפה קטן במיוחד
תוך שליטה דרך מסך המכונה
ואינטגרציה מלאה ביניהם.
 El-Exis SP 200עם יישום  IMLבמהירויות
גבוהות
"הדור הרביעי של מכונות El-Exis SP

הוא עדיין מכונת ההזרקה המהירה ביותר
בעולם" ,מצהיר ,Arnaud Nomblot
דירקטור פיתוח עיסקי של שוק האריזות ב-
" .Sumitomo (SHI) Demagמתחילת הדרך,
מכונה זו הבטיחה ביצועים גבוהים בשילוב
עם זמינות ואמינות" ,אומר .Nomblot
"הכלל אצלנו חקוק באבן :פיתוח לעולם לא
יקריב איכות על מזבח המהירות .ואכן ,הודות
לשילוב מוצלח של הנעה היברידית ובקרה
אינטליגנטית ,המכונה יכולה לספק ביצועים
טובים של האצה והאטה של התבנית וגם
יציבות יוצאת מהכלל ודיוק ביחד עם ניצול
אנרגיה יעיל להפליא".
בתערוכה ,המכונה הציגה תהליך ייצור
ואריזה מורכב :ייצור של יחידה עם נפח
תפוקה גבוה ,חלקים בעלי משקל נמוך,
תגית תוך תבניתית ( )IMLוזמן מחזור קצר
מ 2-שניות (תמונה  .)2בעזרת תבנית בעלת
 4שקעים ,המכונה ייצרה גביעים למזון
מפוליפרופילן .רובוט מהיר הניח את התגיות
על חצי התבנית הקבוע ,בזמן שהוא הוציא
את הגביעים המוכנים מצד התבנית הנע
וערם אותם מחוץ למכונה על גבי מסוע.

תמונה  El-Exis SP 200 :2לעבודה במהירויות גבוהות

 :Systec Servoטכנולוגיית  IMDמתקדמת עם
יחידה משולבת לפונקציות לעיצוב ודקורציה
 Systec Servo 280/630-1450מכונת הזרקה
הידראולית וורסטילית וחסכונית באנרגיה
עם יחידה משולבת לביצוע דקורציה,
צילוב ובקרת איכות .המכונה מאפשרת
יישום במיוחד עבור תעשיית הרכב המשלב
טכנולוגיית (IMD (In-Mold Decoration
בדלת הרכב .השיפורים החדשים נעשו
בשיתוף פעולה עם חברות נוספות בתעשייה
כדוגמת  Leonhard Kurzו.HBW Gubesch-
כל שלבי תהליך ה IMD-משולבים ביחידת
ייצור אוטומטית אשר תוקננה במיוחד

ליישום ה.IMD-
בנוסף(SHI) Demag ,
הקדישה בתערוכה חלק מיוחד לשירותים
דיגיטליים ומקוונים .שירותים אלו כוללים
פלטפורמת אינטרנט המספקת תמיכה
מקוונת ,דיאגנוסטיקה ותיעוד ,אפשרות
לייצור עם בקרה מרחוק והזמנת חלקי חילוף
בצורה מקוונת באמצעות שירות myConnect
הזמין ללקוחות.
Sumitomo

* למידע נוסף ,אנטק טכנולוגיות לתעשייה,
אלון נווה:
alon@antech.co.il, 054-2238332

Our People Know
How an integrated CAD/CAM solution
for mold-making can increase your
FULL RANGE
productivity and profitability
OF NC STRATEGIES
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Contact us today to get a free demo:
Cimatron Israel 073-2370150,
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חידושים וחדשות מחברת "תוסף"
בתערוכת פקומה 2018
חברת תוסף יצרנית ומפתחת מובילה של תרכיזי צבע איכותיים ,תוספים ותרכובות שונות
לתעשיית הפלסטיק .בתערוכת הפקומה השיקה החברה את המיתוג החדש המהווה מתיחת
פנים מרעננת ללוגו (סמליל) המזוהה של החברה ותואם את מיקומה כאחת החברות מהשורה
הראשונה בתעשיית הפלסטיק העולמית .כמו כן ,הוצגו גם פיתוחים חדשים בתחום הצבעים
הביו-מתכלים וצבעים בטקסטורות מיוחדות
מיתוג חדש ומראה חדש
לגדילתה
הודות
האחרון,
בעשור
המשמעותית ,הפכה תוסף לחברה בינ"ל
מובילה בתחום תרכיזי הצבע והתוספים
לתעשיית הפלסטיק .התפתחות זו נעשתה
במהירות על ידי גדילה אורגנית ורכישת
חברות בנות ולא תאמה את מיתוג החברה
שלא התעדכן באותו הקצב .לכן ,היה הכרחי
ליצור אסטרטגיית מיתוג ברורה ואחידה
לחברת האם ולחברות הבנות ברחבי העולם.
מרים בן נון ,סמנכ"לית שיווק ,מתארת
את תהליך המיתוג כהתפתחות (אבולוציה)
של המותג הוותיק ולאו דווקא כמהפכה
(רבולוציה) בחברה ,היות והמיתוג החדש
מתבסס על זה הוותיק.
בשלב הראשון ,החברה עדכנה את הלוגו
(הסמליל) שלה (תמונה  .)1היעד היה לשמר
את זהות החברה ואת הלוגו הנוכחי ,אך עם
זאת לעדנו ולעדכנו בהתאם לעידן החדש.
בנוסף התווספה שפה גרפית של עיגולים
זהים ,המבטאים את המוצר הסופי של
החברה ,ומסמלים את הדיוק והעקיבות בגרגרי
התרכיזים של תוסף.

תמונה  :1הלוגו החדש של חברת תוסף.
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תמונה  – Tosaf Color Service :2מיתוג חדש
ואחיד לכל יצרני הצבע של החברה

נדבך נוסף במיתוג החדש כולל איחוד
של כל החברות הבנות ייצרניות תרכיזי
הצבע תוסף תחת תת-מותג אחד בשם
" ."Tosaf Color Serviceהאיחוד נעשה
בכל האתרים של החברה תחת המטרייה
של המותג תוסף (תמונה " .)2היות ותחום
הצבע נמכר כיום תחת מודל עסקי שונה
מהלבנים והתוספים .מודל המתבסס על
שלושה עוגנים :שירות ,התאמה אישית
ללקוח ויתרון בקרבה גיאוגרפית ללקוח
בשונה מהתוספים והתרכיזים הלבנים .צבע
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חייב להימכר כשירות ,אשר רק מומחים
מקומיים יכולים באמת לספק .לכן ,תוסף
החליטה ליצור את תת-המותג "Tosaf
 "Color Serviceעל מנת למתג את רשת
המפעלים שלה ,המומחים בתחום ולספק
שירות יעיל ומהיר" ,הסבירה מרים בן נון.
יש להדגיש כי דבר אינו משתנה במבנה
החברה ,אלא רק באיחוד מפעלי הצבע
השונים של החברה תחת מיתוג אחיד.
בהמשך להתפתחות השפה השיווקית
של החברה גם נושא התערוכות עבר

התפתחות והתאמה לשפה החדשה.
"בפקומה עיצבנו ביתן העונה לשם
“( ”Layersשכבות) שבא לשקף את מהות
חברת הבת שלנו בגרמניה ,אשר מעל ל40-
שנה מספקת שירות מותאם אישי ללקוח
בתחום תרכיזי הצבע .הבנו שלא הבחירה
בין ירוק או סגול ,בהיר או כהה ,היא העניין.
צבע מספר סיפור ,יוצר תחושה ומעביר
מסר ואת זה ניסינו לבטא בעיצוב הביתן",
מסבירים בתוסף.
להמחשת הרעיון נתלו  69לוחות
בצבעים שונים ,המשתנים בהדרגה
ומדגימים את העומק הרב שניתן לקבל
בעזרת צבע .לוחות אלו נתלו בניצב לביתן
והם יוצרים יחד קיר מדומה בעל שינוי
הדרגתי בצבע ,מלבן ,לאדום ,לכתום
ולצהוב .אולם ,מקרוב נחשפים לרווחים
שבין הלוחות הצבעוניים וכך מתקבלת,
בד בבד לתיחום הביתן ,גם תחושה של
מרחב פתוח.
* למידע נוסף ,תוסף ,יוסי שניצר:

שת"פ חדשני עם חברת  Terracapsלצבע
ביו-מתכלה לייצור קפסולות קפה
חידוש נוסף שהוצג בפקומה מתמקד בתחום
הקיימות שהולך וצובר תאוצה בתקופה
האחרונה .על מנת לעמוד בתקני קיימות
והתכלות ביולוגית יש להתאים גם את מערכת
התוספים לחומרים אלו .לאתגר זה התגייסה
תוסף והשיקה ,במסגרת שיתוף הפעולה עם
החברה ,פתרון צבע לקפסולות קפה המבוסס
על מטריצת נשא פולימרית ביו-מתכלה התואמת
את דרישות הרגולציה (תמונה .)3
המערכת החדשה מציגה יתרונות רבים:
• מערכת חסכונית ויעילה לצביעת פולימרים
ביו-מתכלים שונים.

• מאפשרת שילוב קל של תרכיז הצבע
בטמפרטורות נמוכות.
• תומכת בפיזור צבע הומוגני במיוחד.
• המערכת אינה פוגמת בתכונות האריזה.
דוגמה לכך היא שטריות הקפה בקפסולות
נשמרת ואורך חיי הדף מגיע ל 16-חודשים.
• ניתן לקבל צבעים מותאמים-אישית למוצרים
ביו-מתכלים ,בקומפוסט או בסביבה.
צבעים בטקסטורות וגוונים חדשים
בתערוכה הוצגו גם פיתוחים של תרכיזי צבע
חדשים במראות וגוונים מיוחדים:
• תרכיז הנותן למוצר מראה שיש
• תרכיזים בגווני פנינה
• תרכיזים בצבעים זרחניים

תמונה  :3פתרון צבע לקפסולות קפה המבוסס על מטריצת נשא ביו-מתכלה

054-566-8844
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שלושה פרסים ניתנו
לאריזת  WIPAKהחדשנית"PRODIRECT®" -
פתרון הדפסה דיגיטלית בשיטת  Wide Webמהווה ציון דרך חדש בתעשייה

אחת היצרניות המובילות של אירופה בתחום
אריזות גמישות ,קבוצת  ,WIPAKחוגגת את
זכייתה בשלושה פרסים ,הודות לפריצת
דרך מהפכנית בתחום טכנולוגיית ההדפסה
הדיגיטלית בשיטת .wide web
יריעת ® ,PRODIRECTאשר
הושקה במאי  ,2017משלבת הדפסה
דיגיטלית איכותית להפליא עם יריעת
למינציה של נייר באיכות גבוהה מאוד.
מאז השקתה ,היריעה והיצרנית
זכו להכרה בקטגוריות "מכונות"
ו"קיימות" בפרסי אריזה בגרמניה
בשנת  2017ובפרס WorldStar
בשנת  2018על תפקיד היריעה בייצור
שקית עומדת ידידותית לסביבה.
"יריעת  ProDirectמיועדת לשימוש
עבור ריצות הדפסה קטנות ובינוניות ,היריעה
גמישה ומתאימה לשווקים רבים ,ומאפשרת
פתרון אריזה איכותי ,מותאם אישית ,יעיל
וידידותי לסביבה ומקדם את רעיון הקיימות",
מסביר פטריק ורהלסט ,דירקטור שיווק
ומכירות בחברת " .WIPAKכרגע ,זו האריזה
הראשונה והיחידה בעולם אשר יוצרה עם

למינציית נייר בהיקף של ייצור תעשייתי .הודות
למערכת ההכנה לדפוס האוטומטית לגמרי
של  ,ProDirectהלקוחות יכולים להכין בקלות
ובמהירות עיצובים חדשים ,להזמין את הכמות
המדוייקת הנדרשת להם ולקבלה בזמן קצר

ועל ידי כך לשמר רמות מלאים ופחת נמוכות,
דבר המהווה חיסכון משמעותי".
את עיצוב ההדפסה והתמונות ניתן להתאים
אישית ,יתרון משמעותי ליצרנים המציעים
מבחר של הדפסות ללקוחות בשווקים שונים
בעלי מותגים שונים .ע"י שימוש בטכנולוגיית
® ,PRODIRECTניתן לענות במהירות למגמות

אופנתיות חדשות בשוק ,דרישות לקוח
ומתחרים ע"י ייצור יעיל בכמויות קטנות ,כמו,
לדוגמה ,בייצור עונתי לקידום מוצרים.
פטריק מוסיף" :במהלך השנים האחרונות,
 WIPAKהמשיכה לפתח רעיונות לאריזות
חדשות ידידותיות לסביבה אשר
באמת ובתמים שינו את פני תחום
האריזות ,כדוגמת  .ProDirectאנחנו
מאושרים שמאמצינו מוכרים ע"י
פרסי האריזה בגרמניה וכן פרסי
 WorldStarואנו מצפים להעמיק
את המוניטין שלנו כחברה חדשנית
בתחום במהלך השנים הבאות".
 WIPAKקיבלה את פרס
האריזה הגרמני בטקס אשר נערך
בברלין בספטמבר שעבר ואת
פרס  WorldStarבטקס שנערך במאי 2018
בקווינסלנד ,אוסטרליה.
* למידע נוסף RawMat ,טכנולוגיות,
אסף אינקס:
08-9340637, 050-3732941
a_rawmat@bezeqint.net

 - WIPAK FITFORMיריעה דקה המכילה חסם
סטרילי לשימושים רפואיים מקדמת את רעיון
הקיימות ושמירה על הסביבה

פיתוח חדש של  WIPAKהמציע יריעה דקה ,עמידה מכאנית ובעלת חסם סטרילי המשפר את
אורך חיי המכשור הרפואי ומונע זיהומו בעת אחסון או שינוע

 ,WIPAKאחת הספקיות המובילות באירופה
לפתרונות אריזה גמישה באיכות גבוהה,
שיפרה משמעותית את יכולת דיקוק היריעה
וכיום יכולה להציע יריעת קו-אקסטרוזיה דקה,
המקדמת את הקיימות והשמירה על הסביבה.
"מספר היצרנים המבקשים יריעות דקות יותר
הולך וגדל .יריעות אלו מסייעות בשמירה על
הסביבה בהינתן ואינן מסכנות את בטיחות
המוצר הנארז ואת ביצועי היריעה .אנו שמים
דגש רב על שיפור מתמיד ביעילות ובאיכות
המוצרים" הסביר מישל טרוולבק ,דירקטור
שיווק ומכירות.
הדור החדש של יריעות מבוססות ניילון/
פוליאתילן עם חסם סטרילי לתרמופורמינג
פותח במיוחד עבור מכשור רפואי .מאפיין
מיוחד של יריעות ה Fitform-הוא שהן עד
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 20%דקות יותר מאשר היריעה
הסטנדרטית בשוק ועדיין בעלות
חוזק מכאני גבוה ,ואף מצליחות
להתחרות בתכונותיהן המכאניות
גם עם יריעות עבות יותר הקיימות
בשוק .היריעות מתאימות לשימוש
עם אתילן אוקסיד וגם עמידות
בסטריליזציה בקרינה .כמו כן ,הן
מספקות חסם בטוח כנגד זיהום
חיידקי .עובדה זו מונעת נזק וזיהום של
מכשור רפואי בעת שינוע ,משלוח או אחסנה.
שימוש ביריעה דקה יותר הינו בעל
משמעות חיובית גם בתחומי הלוגיסטיקה
והעיבוד .אורך היריעה הנגללת גדול יותר,
ניתן ליעל את סידור המשטח ואת שטח
הרצפה במחסן ,ומספר החלפות הגליל בעת
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הייצור קטן .כל אלו מובילים להגדלת הייצור
ולהקטנת צריכה האנרגיה באתר הלקוח.
* למידע נוסף RawMat ,טכנולוגיות,
אסף אינקס:
08-9340637, 050-3732941
a_rawmat@bezeqint.net

The High-Speed Benchmark
El-Exis SP
High performance.
High output.
The best combination for the fastest applications!
Increase your productivity with the El-Exis SP! Extremely short
cycle times are achievable with its unique hybrid drive.
The El-Exis SP is the machine of choice when it comes to
the fastest applications. The improved design reduces energy
consumption and increases your competitive edge. Builtin
support for OPC/UA and Industry 4.0 future proofs your
investment.

Antech Industrial Technologies Ltd
Alon Naveh
telephone: +972 9 79 68 68 9
Email: alon@antech.co.il
www.antech.co.il
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סקירה של תוספים אנטי-מיקרוביאלים
אנו נחשפים לזיהומים רבים בחיי היומיום.
זיהומים אלו הולכים ומתרבים ,ואף מהווים
סכנה של ממש במרחבים ציבורים כגון חדרי
שירותים ,שולחנות קפיטריה ,חלל המשרד
המשותף ,מערכות מיזוג אוויר מרכזיות ,בתי
חולים ,מקלדות מחשב משרדיות ועוד.
לאחר שהזיהום כבר חדר לגוף האדם איכות
החיים נפגעת והמלחמה בו קשה ולעיתים
אף מסוכנת .זנים חדשים המפגינים עמידות
לטיפולים המקובלים הולכים ומתפתחים
והטיפול בהם מצריך השקעה בתרופות
אנטיביוטיות חדשות שגם הן עם תאריך תפוגה
מוגבל ,עד להתפתחות הזן העמיד הבא.
מכאן ,מניעת ההדבקה בזיהום הראשוני
עדיפה בהרבה על פני הטיפול בו .ארסנל
החומרים העומד לרשותנו במלחמה החוץ
גופית משמעותי וחזק בהרבה יחסית
לפתרונות המגיעים לאחר ההדבקה.
זיהומים פוגעים גם בטריות המזון שאנו
אוכלים ומביאים ל"פחת המזון" המוערך
במיליארדי דולרים בשנה ,שניתן היה לחסוך
או לסייע באמצעותו לחלשים בחברה
המתרחבת שלנו.
אנטי-מיקרוביאליים

ואנטי-

תוספים
אורגניזמים
תוספים אלו ,מוחדרים למוצרי פלסטיק בכל
מגוון שיטות הייצור הסטנדרטיות .הם מהווים
דרך מוצלחת להילחם בזיהומים בסביבה
החיצונית ובמוצרי אריזה .כמות התוסף
משתנה כתלות ביישום ועומדת על .1%-15%
לתוספים יש יכולת לצמצם משמעותית
זיהומים שונים כגון :חיידקים ,פטריות,
עובשים ,שמרים ואצות ,הכל כתלות בסוג
התוסף האנטי-מיקרוביאלי המוסף למוצר
(תמונה  .)1סוגי תוספים אחרים יכולים אף
להוות מוקד לדחיית חרקים ומכרסמים.
מנגנון הפעולה
התוספים מבוססים על ביוצידים (קוטלי
אורגניזמים) מוכרים כמו כסף ,אבץ ,נחושת
או תרכובות כימיות המוכרות לחקלאים
שבינינו והוכלו בתרכיזי הפלסטיק המגנים
עליהם מפני חום העיבוד הגבוה .החיידקים/
נבגים נישאים על ידי הלחות שבאוויר
ומגיעים אל משטח הפלסטיק/דופן האריזה
המכילה את הביוצידים השונים .הביוציד
שבפלסטיק מדפז ברמה מינורית ,בעזרת
אותה לחות ,לפני השטח של המשטח .שם,
בפגישה בין הביוציד לאורגניזם התוסף
חודר את הממברנה של התא ופועל במגוון
דרכים :פגיעה בחלבונים ,במיטוכונדריה
(איבר הנשימה התאית) ,ואף במטען הגנטי
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Algae

Yeasts

Bacteria

Fungi
Moulds,
Mildew

תמונה  :1סוגי זיהומים שתוספים אנטי-מיקרוביאלים יכולים לצמצם
1. Silver ions enter the
bacteria’s membrane
and cause damage and
disruption to the cellular
wall before penetrating the
cell
2. Silver ions are highly
reactive with the cell
enzymes and can
deactivate these vital
molecules
3. Silver ions interrupt
the cell DNA preventing
replication and cell
formation
תמונה  :2דוגמא למנגנון הפעולה של תוספים אנטי-בקטריאליים – פעילות יוני כסף

של החיידק .פגיעה זו היא קטלנית ואינה
מאפשרת לאורגניזם להתרבות (תמונה .)2
סוגי התוספים השונים
סוג התוסף צריך להיות מותאם לאורגניזם בו
הוא מיועד לטפל (טבלה .)1
אורגניזם

חומר פעיל

מנגנון פעולה

חיידקים ואצות

כסף

מונע את התרבות התא .מאושר מזון.

פטריות ,עובשים ,ושמרים
וחיידקי  GRAMחיובי/שלילי

אבץ ,חופשי או מתורכב
על PE

מונע את הזנת התא .מפר את איזונו
החשמלי .חזק במיוחד.

ביו-פאולינג ,פטריות – עובשים ושמרים

כימיקל מתורכב על PE

מונע את הזנת התא.

חרקים – זבובים ,פרפרים ,קשי כנפים

חרקים  -נמלים ,נמלי אש ,כנימות,
תולעים

 Chlorpyrifosאו כימיקלים
מתורכבים אחרים המוכרים
בחקלאות

חרקים – קרציות ,פשפשים,
מכרסמים
טבלה  :1סוג התוסף המתאים לטיפול באורגניזמים שונים ואופן פעולתו
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דוחה ,מרחיק ופוגע בחרקים באופן
ישיר.

התוספים השונים חייבים לעמוד בתקנים
עולמיים הבודקים גם את רמת יעילותם.
מגוון התקנים העיקריים כיום:
•  - ISO 16869:2008לתוספים נוגדי פטריות
במוצרי פלסטיק.
•  - ISO 22196:2011לבדיקת פעילות
אנטי-בקטריאלית בפלסטיק ובמשטחים
חלקים.
•  - PREN WD algaeתקן הנמצא בתהליכי
אישור ,לבדיקת התפתחות אצות.

מוצרים

אנטי

האתגרים בהטמעת
מיקרוביאליים
למרות האמור לעיל ,קיימים אתגרים בשילוב
תוספים במוצרי הפלסטיק השונים .ראשית,
יש להתגבר על אתגר תפעולי המחייב הגנה
על החומרים הפעילים בטמפרטורות העיבוד
הגבוהות של הפלסטיק .שנית ,מחיר החומרים
גבוה (לדוגמה ,תוספים מבוססי כסף) והם
מכבידים על תמחיר המוצר הסופי .בנוסף ,אופן
פעולתם מצמצם מאוד את פעילות הזיהום ,אך
הם אינם מונעים אותו לחלוטין .בעיה נוספת היא

אישורי מגע עם מזון ,חלק מהתוספים מצויידים
באישורים שכאלו אך האגרסיביים מביניהם
משוללים אישור שכזה .תוספים אלו מתאימים
ליישומים אחרים כגון יישומי סניטציה ,סינון
ומיזוג ,צעצועים ,משרד ,הנעלה ,ביגוד וצבעים.
לסיום ,למרות התקינה הקיימת בנושא ,עולם
זה חשוף לשינויים רגולטורים ויש להתעדכן
בתקינה ובמגמות השינוי בה באופן תדיר.
* למידע נוסף ,אקו&קלין ,אלי עמיר:
eli@eko-plastic.com, 050-3039426

שיפר-מגם מכריזים על פתיחת
מעבדה מוסמכת למתן שירותי בדיקה בתחום הגומי
המעבדה המוסמכת הגדולה בישראל
בהסמכת "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"
הסמכה לפי התקן הבינלאומי ISO17025

הסמכה ליותר מ 10-תקנים בינלאומיים בתחום הגומי
בדיקות ריאולוגיות ,תכונות פיזיקליות ,שחיקת הגומי,
כוח מתיחה סרטי מסוע ,קשיות ,משקל סגולי,
חוזק הידבקות של רובדי החגורה ועוד...

פרטים ליצירת קשר
אלכסנדרה פלומבוים
04-6279456
alexandra@schieffer-magam.co.il
רחוב האשל  ,22פארק תעשייה ,קיסריה
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גניגר משלימה עסקה רבל מגייסת כ28-
לרכישת 25%
מיליון ש"ח באגרות
ממניות מפיץ מוצרי חוב
במכרז שקיימה החברה בתחילת נובמבר
החברה בהודו
הוצעו לציבור אגרות חוב בדרך של הצעה
בהמשך לדיווח שפרסמה החברה בתחילת
ספטמבר ,בדבר התקשרותה בהסכם
לרכישת  25%מהון המניות המונפק של חברה
הודית המשמשת ,בין היתר ,כמפיץ של מוצרי
החברה בהודו ,הודיעה החברה בתחילת
אוקטובר כי העסקה הושלמה .מניות המפיץ
נקנו על ידי חברת בת ,הנמצאת בבעלותה
המלאה של גניגר .מטרת העסקה חיזוק
הקשרים העסקיים בין גניגר והמפיץ שלפי
הדיווחים  75%מפעילותו היא מכירת מוצרי
גניגר .מטרה נוספת לעסקה זו היא חיזוק
מערך השיווק של החברה בהודו .שווי העסקה
עומד על  1.75מיליון ש"ח.

חילופי תפקידים
בהנהלת פלסטופיל
בתחילת נובמבר סיים את כהונתו יושב ראש
הדירקטוריון היוצא ,דוב עופר .עופר ,שכיהן
בתפקיד במשך יותר מחמש שנים הודיע על
פרישתו עוד בתחילת אוגוסט מסיבות אישיות.
לנעליו של עופר נכנס יו"ר דירקטוריון חדש,
יצחק גולדנברג .גולדנברג כיהן בחמש שנים
האחרונות כמנכ"ל ובעלים של חברת י.ה.ל.
ייעוץ וניהול פיתוח עסקי בע"מ העוסקת בניהול
ופיתוח עסקי .בעברו כיהן גולדנברג גם כמנכ"ל
פלציב ( )1997-2003המתמחה ב PE-מוקצף,
כמנכ"ל טרפלקס ( )2003-2005המייצרת
צינורות  PVCוכמנכ"ל קדרון ()2005-2007
העוסקת בייצור מוצרי פלסטיק .במקביל למינוי
בחברת פלסטופיל מכהן גולדנברג בתפקידים
נוספים ביניהם גם כיו"ר דירקטוריון של לוג
מוצרי פלסטיקה וכדירקטור חיצוני בפלרם.
בנוסף להחלפת יו"ר הדירקטוריון ,עומדת
על הפרק גם החלפת המנכ"ל בחברה
לאחר שהמנכ"ל יובל ויינשטוק הודיע על
רצונו לסיים לאחר כהונה של שנתיים.
לתפקיד מונה איציק בן חנן ,שכיהן כמנכ"ל
העוגנפלסט ( )2002-2005המתמחה בייצור
יריעות  PVCוכן כמנכ"ל עלבד ()2005-2009
המתמחה בייצור מגבונים לחים .בשנים
האחרונות התמקד בניהול חברה פרטית
העוסקת בשינוע וצמ"ה (,)2017-2018
וכמנכ"ל חברת אינטרקוסמא (,)2014-2016
חברה תעשייתית בתחום הקוסמטיקה .בן
חנן החל חפיפה ויכנס לעבודה באופן מלא
בחודשיים הקרובים.
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אחידה עם טווח כמויות של 20,000-30,000
כאשר המחיר המינימלי לכל יחידה עמד
על  960ש"ח .במכרז שנערך נתקבלו 302
הצעות לרכישת  29,300יחידות .סך כל
התמורה מהמכרז כולו ,מעל ל 28-מיליון
  
ש"ח.

כפרית חתמה על
הסכם לרכישת
פעילות חברת
"פוליפיל" בארה"ב

בהמשך למסמך ההבנות שנחתם בין
הצדדים באפריל ,דיווחה כפרית בתחילת
אוקטובר כי נחתם הסכם לרכישת "פוליפיל"
על ידי חברת בת אמריקאית המוחזקת
בבעלותה המלאה של כפרית .שווי העסקה
 34.7מיליון דולר שמתוכם  6.2מיליון דולר
משולמים תמורת נדל"ן .במקביל לרכישה
נחתם הסכם ייעוץ עם הבעלים והמנכ"ל
הקודם של החברה במסגרתו ילווה את
הפעילות בשלוש שנים הקרובות .העסקה
צפויה להסתיים בסוף נובמבר.
השלמת העסקה הינה צעד מהותי
בהרחבת עסקי החברה בתחום התרכיזים
בעולם בכלל ובארצות הברית בפרט.
החברה מעריכה כי נכסי המוכרת
והמוניטין שלה בשוק יאפשרו לה להשיג
צמיחה משמעותית בתחום העיסוק שלה.
להערכתה קיימת סינרגיה בין החברות
שתסייע לצמיחה רווחית בשוק בארצות
הברית ובמקומות אחרים על בסיס שילוב
הידע והיכולות הקיימים הן אצל כפרית והן
אצל "פוליפיל".

יו"ר דירקטוריון
חדש בפלסאון
תעשיות
בתחילת אוקטובר מונה יו"ר דירקטוריון
חדש לפלסאון ,מר ברכה ניר .ברכה כיהן
כיו"ר קיבוץ מעגן מיכאל ( - 2017היום)
המחזיק בשליטה על החברה .בעבר כיהן
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גם כמנכ"ל מיגון אריזות גמישות ומדבקות
( )2016-2017וכן בתפקידים נוספים
בפלסאון כסמנכ"ל מיזוגים והשקעות
וסמנכ"ל תפעול ושרשרת האספקה.
ברכה החליף במינויו את מר שאול אשכנזי,
היו"ר היוצא של פלסאון שכיהן בתפקידו
למעלה מ 6-שנים .אשכנזי אומנם פינה
את כיסא היו"ר אך ימשיך לכהן כדירקטור
בתאגיד.
בנוסף ,מימשה החברה בתחילת ספטמבר
את הזכות לרכישת  30%מהון חברת ATI
הברזילאית ,המייצרת ציוד לתחום העופות,
בשווי של כ 6.2-מיליון ש"ח .עם מימוש
האופציה מחזיקה פלסאון ברזיל במלוא
הונה של .ATI

פלסטו-קרגל
בצעדי התייעלות
באמצע ספטמבר הודיעה החברה כי
לנוכח צעדי התייעלות וחיסכון בהם
נוקטת החברה מוותרים יו"ר דירקטוריון
החברה ,מר אלי אשרף ,ומנכ"ל החברה,
מר גבריאל נגר ,כל אחד בנפרד ,על
תמורה בשווי של  1.4פעמים מהגמול
החודשי לו הם זכאים .צעד זה נעשה
לצורך האצת מימוש תכניותיה העסקיות
של החברה ועמידה בתכניות העבודה
שלה.

ארד רוכשת חברה
איטלקית בתחום
מדידת המים
בסוף ספטמבר חתמה ארד על הסכם
לרכישת  60%ממניות חברת Watertech
 ,SpAחברה איטלקית משפחתית העוסקת
בתחום מדידת המים .לWatertech SpA-
פעילות באיטליה ובקולומביה .שווי העסקה
עומד של  16מיליון יורו .במסגרת הסכם
הרכישה ,העניקו בעלי המניות המוכרים
לארד אופציית רכש ל 40%-מהמניות
הנותרות ,הניתנת למימוש במהלך חודשים
יוני-יולי .2022
השקעה זו עומדת בליבת העסקים
של קבוצת ארד .הרכישה תביא להגדלת
מכירות הקבוצה עקב הגדלת הנגישות
לשוק האיטלקי והקולומביאני ושווקים
נוספים בהם פועלת .Watertech SpA
שילוב החברות יאפשר גם לWatertech-
 SpAלהרחיב את תחום פעילותה הנוכחי
והעתידי.

Giving Life to Plastic
.

08-6809540 : פקס. 08-6809590  טלפון. 8514200 : מיקוד, הנגב.נ. ד,קיבוץ כפר עזה
www.kafrit.com : אתר. mrkt@kafrit.co.il :מייל

תהליכים משלימים

האם הדפסת טמפון יכולה להיות אוטומטית
באופן מלא?  /דֹב נוימן

ההתפתחות באוטומציה פסחה לרוב על מערכות דפוס הטמפון .גישה חדשה
מעודדת אוטומציה מלאה ,גם בהזנה וגם בפריקה מהמכונה
כל מכונות הטמפון מונעות על ידי מנוע
חשמלי או בוכנות פניאומטיות .חלקן עובדות
ברמת אוטומציה גבוהה ומשתמשות במנועי
סרוו ולעיתים אף במנועים ליניאריים.
למרות זאת 95% ,מהמכונות מופעלות
ידנית על ידי עובדים כאשר הם מזינים
ופורקים את החלקים המודפסים מהמכונה.
בשונה ממכונות הזרקה או מכונות הרכבה
אחרות ,למכונות הטמפון מורכבות גדולה
יותר .על התהליך משפיעים גורמים כגון
צמיגות הדיו וגלופות אשר משתנים במהלך
הייצור .צמיגות הדיו רגישה במיוחד ודורשת
כיוון כל שעה/שעתיים .בזמן זה יש לעצור
את המכונה ולדלל את הצבע .כמו כן ,צורות
וגדלים שונים של החלקים המודפסים
באותו המפעל דורשים התאמה שונה של
מערך ההדפסה ומכאן נוצר הקושי בהעברת
המערך לפעילות אוטומטית.
דפוס טמפון באוטומציה מלאה
קיימות מכונות דפוס טמפון אוטומטיות
למעט ההזנה והפריקה .על הצורך
באוטומציה גם של שלבים אלו ניתן ללמוד
ממקרה הלקוח הבא:
לקוח גרמני בשם גרשהיימר רכש
לאחרונה מכונת  5צבעים להדפסת שנתות
על גבי מזרקי אינסולין .המכונה שסופקה
הנה אוטומטית .ההדפסה מורכבת מסולם
בין  10ספרות על גבי היקף טבעת בקוטר 15
מילימטר .הדיוק הנדרש הנו גבוה במיוחד,
משום שמיקום הספרה קובע את כמות
האינסולין שתוזרק .כל התהליך אוטומטי
ויציב לחלוטין ,כאשר ההזנה עדיין מתבצעת
ידנית על ידי מפעיל .לאחר שימוש של
כחודשיים הזמין הלקוח שלוש מכונות
נוספות להדפסה של שנתות דומות על גבי
מוצרים נוספים.
ההפעלה של ארבע המכונות שרכש הלקוח
דורשת כוח אדם של ארבעה מפעילים .בנוסף,

יש צורך בעובד נוסף להזנת
חומרים למכונה וראש צוות
המפקח על המחלקה .על
מנת לחסוך עלויות כוח אדם,
פנה הלקוח לחברת KENT
וביקש פתרון אוטומטי להזנת
מוצרים .ההצעה הראשונה,
הייתה שימוש במזין ויברציוני
אולם היא נדחתה על ידי
הלקוח מפאת חוסר גמישות
של השיטה .שימוש במזינים
ויברציונים מחייב החלפה
של המזין ומסילות ההזנה
בכל שינוי של חלק מודפס .תמונה  :1מזין ויברציוני אופייני לדפוס טמפון ,עם קערה/צלחת הזנה מרכזית.
אורך חיי המוצר של הלקוח
הנו בין שנה לשנה וחצי ולכן על מנת לקבל ייחודית המתאימה לחלק אותו הוא אמור
פתרון ארוך טווח ,יש צורך באוטומציה גמישה להזין .לכן ,עם החלפת החלק יש להחליף גם
שבאותה עת לא היתה בנמצא.
את המזין ,את צלחת ההזנה ואת המסילות
מלקוחות
לדרישות
דרישה זו ,בנוסף
(תמונה  .)2ההחלפה אינה פשוטה .בניה של
אחרים ,דחפו את  KENTלפתח פתרון רובוטי מסילות האוריינטציה ומסילות ההזנה הנה
מותאם למכונות טמפון ,וכולל אוטומציה גם סוג של אמנות וביצועי המזין ויעילותו תלויים
של ההזנה והפריקה .לאחר פיתוח הקימה בכישורי הטכנאי הבונה וניסיונו .בניית מזין
החברה קו ייעודי ליצור רובוטים מיוחדים אורכת בין  7-8שבועות ונדרשים עוד כשבועיים
המשמשים לאוטומציה בדפוס טמפון של כיוונון ופתרון תקלות לפני תחילת עבודה
ועובדים לצד המזין הויברציוני.
רציפה .מכאן משך זמן האספקה מזין ויברציוני
עומד על כשלושה חודשים מיום ההזמנה.
מזין ויברציוני
מבחינת עליות ,העלות נמוכה יחסית ועשויה
מזינים ויברציונים הנם מערך הזנה אוטומטי לנוע בין .12,000$ - 8000$
פשוט יחסית ובהתאם ההשקעה בו גם היא
חסרון נוסף נובע מרגישות המזין לשנויים
נמוכה .רוב המזינים הויברציונים יכולים להזין קטנים במבנה או במשקל החלק עשויים
בין  200-300חלקים בדקה .ניתן לחלק את לפגוע בביצועי העבודה בצורה משמעותית.
מהלך עבודה של המזין לשלושה (תמונה :)1
 .1הזנת חלקים לקערה/צלחת מרכזית.
האם רובוט יכול להחליף מזין ויברציוני?
החלקים
 .2רטט של המזין המעלה את
מזין ויברציוני אינו האפשרות היחידה להזנה
בכיוון הנכון של ההזנה.
אוטומטית למכונות טמפון .רובוט מצויד
.3
החלקים שעלו מוזנים אוטומטית במצלמת  CCDלקביעת מיקום ,מהווה
לתוך קביע ( ) Jigההדפסה של המכונה.
פיתרון גמיש המאפשר הזנת חלקים בעלי
אולם ,לצד הפשטות של המזין קיימים גיאומטריה שונה (תמונה  .)3אולם ,למרות
גם חסרונות .ראשית ,כל מזין מתוכנן בצורה ששימוש ברובוטים אלו נפוץ בתעשייה,

תמונה  :2דוגמאות לצלחות הזנה הייעודיות לחלק אחד בלבד.
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Printer
Scara robot

Conveyor belt
CCD image
תמונה  :3זיהוי אוטומטי של מוצרים אקראיים על גבי מסוע בעזרת מצלמת  CCDוהזנה ע"י
רובוט  SCARAליחידת הדפסת הטמפון.

השילוב שלהם בדפוס טמפון מצומצם
מאוד מכמה סיבות.
 .1עלות גבוהה  -עלות יחידה רובוטית גבוהה
ועומדת על פי  2-3ממזין ויברציוני .גם אופן
העבודה איתה מצריך מיומנות .לדפוס
טמפון קיימת "הילה" של טכנולוגיה
ירודה ולא חשובה יחסית לתהליכי הייצור
האחרים של המוצר .לכן ,מקבלי ההחלטות
מקבלים בהבנה את השימוש הגדול בכוח
אדם .הון רב מושקע במכונות הזרקה
מתקדמות ובתבניות ייצור איכותיות אך
בפתרונות אוטומציה לדפוס טמפון יש
חוסר השקעה .לעיתים קרובות ירכשו
מכונות הדפסה זולות ואיכות העבודה
הנמוכה תיחשב כמקובלת .עליית מחירי
כוח האדם והמחסור בעובדי כפיים צפויים
לגרום לשינוי בגישה זו בתקופה הקרובה.
 .2משך עבודה קצר  -מכונות טמפון אינן
יכולות לעבוד שעות רבות ברצף ללא
הפסקה .הסיבה לכך היא אי יציבות של
צמיגות הדיו .יש להוסיף מדלל/משהה
כל  2-3שעות .ניתן לפתור בעיה זו על ידי
הוספה של מערכת ( AVCבקרת צמיגות
אוטומטית) למכונה .מערכת זו היא חלק
מטכנולוגית ההדפסה הירוקה של .KENT
 .3קצב גבוה ואינטגרציה למערכות
נוספות  -דרושה מערכת חזקה ,יציבה
ופשוטה המותאמת לקצבי העבודה של
דפוס הטמפון .מערכת שכזו ,עם יכולת
להשתמש במצלמת  ,CCDמסועים
ייחודיים או לחילופין מזינים/עורמים של
ארגזים שבהם החלקים יהיו מסודרים
מהתהליך הקודם עשויים לתת פתרון
הזנה אוטומטית כלכלי.
שילוב הרובוטים עם דפוס טמפון
מיקומה המצוין של  KENTבאספקה של
מערכים אוטומטיים נובע מניסיונה בבניה
של מכונות ומערכי הדפסה אוטומטים.
ניסיון זה הוביל את  KENTלפתח רובוטים
חופשיים ורובוטי  ,SCARAהמותאמים
לצרכי דפוס הטמפון.

תמונה  :4רובוט גשר גנטרי ,תנועה
לאורך שלושה צירים קשיחים.

תמונה  :5רובוט  SCARAבעל  4צירי
תנועה ,אידיאלים לשימוש במערך
אוטומטי של מכונת דפוס טמפון.

Robot

Holding jig

Pre-aligned
cars in
container tray

תמונה  :6סידור חלקים ע"י רובוט  SCARAבקביע לצורך הכנה להדפסה

 .1רובוט  6צירים :בנוי מ 6-מפרקים כאשר
כל מפרק קשור למפרק הקודם ותומך
במפרק הבא .המערכת גמישה ובנוייה
לשימוש כללי.
 .2רובוט גשר גנטרי 3 :צירים קשיחים:
 .X,Y,Zרובוטים אלה מיועדים בדרך
כלל לטיפול בחלקים גדולים (תמונה .)4
למעשה רוב מכונות הטמפון פועלות ב3-
צירים  X,Y,Zולכן כולן ,באופן תיאורטי,
בנויות כגשר גנטרי.
 : SCARA .3רובוטים אלה בנויים מ 4-צירים
נעים :שניים מקבילים  ,X, Yציר אנכי וציר
סיבובי (תמונה  .)5לרובוטים אלה יתרון
בהתאמה והנחה של מוצרים .לכן אלה
אידיאלים לשימוש במערכים אוטומטיים
של מכונות טמפון .רובוט ה SCARA-אינו
חדש אבל אין הוא נפוץ .הסיבה לכך הנה
מחירו היקר ( ROIשל  3-4שנים) .סיבה
נוספת הינה הקושי בתיכנות הרובוט.
למרות זאת ,אנו מאמינים שבעתיד הקרוב
רובוטי ה ,SCARA-יתקדמו למחירים
נוחים יותר ובשילוב מערכת ההדפסה
הירוקה של  KENTיהוו פתרון לאוטומציה
בדפוס טמפון.
דוגמא למערכת אוטומציה שכזו היא שילוב
של רובוט  ,SCARAמצלמת  CCDומסוע
(תמונה  .)6המצלמה מאתרת את החלק על

גבי המסוע ,מזינה את המיקום לרובוט וזה
מרים ומניח את החלק בכיוון הנכון על גבי
קביע ההדפסה במכונה .כאשר החלקים כבר
סודרו בארגזים בסוף תהליך הייצור הקודם
מתייתר הצורך במצלמה .סידור זה נפוץ
בחלקים קטנים כגון :מכוניות צעצוע ,טלפונים
ניידים ,כפתורי כיוון ומסגרות משקפיים.
לסיכום,
למרות האוטומציה בכל העולם התעשייתי,
טכנולוגית דפוס הטמפון נשאר קצת מאחור.
בעתיד נראה שימוש הולך וגובר באוטומציה
ורובוטיקה גם בתעשייה זו ,דבר שישפר את
ביצועיה ואת רמת האיכות המתקבלת.

על הכותב:
דֹב נוימן ,מנכ"ל חברת מולטיפק פלסטיק
המתמחה במתן פתרון הנדסי מקצה
לקצה לתעשיית הפלסטיק והדפוס
בישראל למעלה מ 30-שנים .ייצוג חברות
מחו"ל הן מתחום מכונות ההזרקה ,הציוד
הנלווה (דפוס טמפון ומשי ,רובוטים וציוד
היקפי) והן בתחום הכימיקלים.
ליצירת קשר:

 08-942-7325

 dov@multiplast.co.il

| גילון  | 7נובמבר-דצמבר | 55

זרקור לאקדמיה

לזה הם כבר לא יפתחו עמידות
ראיון עם פרופ' מיטל רכס – המכון לכימיה
והמרכז לננו מדע וננוטכנולוגיה
בפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטה העברית
גדילה של אורגניזמים על גבי משטחים מהווה בעיה בתחומים רבים :טיהור מים ,מזון,
רפואה ועוד .גישה חדשנית ,המבוססת על חיקוי מנגנון הידבקות צדפות בטבע ,מהווה
דרך חדשה לפתרון יסודי של הבעיה
היצמדות של אורגניזמים למשטחים,
ביו-פאולינג ,מהווה בעיה חוצת תחומים.
אורגניזמים אלו ,ביניהם חיידקים ,פטריות,
אצות ועוד יוצרים שכבה חיה על גבי
המשטח .במקרה הטוב ,שכבה זו מפריעה
לפעילות התקינה של המשטח ואילו במקרה
הרע – האורגניזמים יכולים להוות מקור
לזיהום או להתפרצות מחלות.
הדוגמאות לבעיות הנוצרות מגדילה
של אורגניזמים ביולוגים רבות וביניהן ניתן
למנות :בתחום הרפואה  -זיהום של שתלים
הנכנסים לגוף האדם ,בתחום טיהור המים -
סתימה של פילטרים וממברנות המבצעות
את הסינון ,בתחום המזון  -גדילה של
זיהומים על גבי ציוד ייצור או שינוע,
בתחום הבניה  -גדילה על עובשים על גבי
מבנים ,בתחום התחבורה  -היצמדות של
אורגניזמים ימיים על בטן הספינה ,יצירת
כוחות גרר גדולים ,בזבוז אנרגטי ועוד

(תמונה .)1
בשוק קיימים פתרונות לבעיה אך
התוצאה רחוקה מלהיות מספיקה .שכבות
ציפוי שונות ,המונעות היצמדות וגדילה
של רכיבים ביולוגים ,מציעות פתרון חלקי
בלבד .מנגנון פעולתם מתבסס על חומרים,
לעיתים בסקאלה ננומטרית ,הגורמים
להרג האורגניזם (חיידקים לדוגמה) .הבעיה
העיקרית בפתרון מסוג זה היא שלחיידקים
ישנה יכולת מופלאה לבצע אדפטציה
ולפתח עמידות לחומר וכך הפתרון המוצע
זמני בלבד ותורם להתפתחות אבולוציונית
מהירה של זנים אגרסיביים יותר.
"הביולוגיה תמיד תנצח" אומרת פרופ'
מיטל רכס החוקרת את הנושא באוניברסיטה
העברית ,ונותנת כדוגמא לכך את השימוש
בחלקיקי כסף ,שהיה נפוץ בעבר אך כיום
קיימים זנים עמידים והחומר הוצא משימוש
בארה"ב בגלל סכנת הרעילות שיכולה

תמונה  :1דוגמאות לבעיות הנוצרות כתוצאה מגדילה של אורגניזמים ביולוגיים על משטחים (ביו-פאולינג).
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לנבוע משימוש בו" .במידה ורוצים פתרון
עמיד לאורך זמן" ,היא מוסיפה" ,חייבים
לתקוף את מקור הבעיה".
נבחרת מנצחת – שילוב של ביולוגיה ,כימיה
ומדע החומרים
המחקר אותו מבצעת פרופ' רכס מהווה
דוגמא למחקר שנוצר מחיבור רב-תחומי
של ביולוגיה ,כימיה ומדע החומרים" .כאשר
התחלתי ,במסגרת הדוקטורט ,לחקור מחלות
הנגרמות מתפקוד לא תקין של חלבונים
(מחלות עמילואידיות) ,מצאתי שצירוף של
שתי חומצות אמינו בלבד (אבני הבניין של
חלבונים) מסוגלות ליצור מבנה מסודר של
צינורית בגודל ננומטרי (ננוטיובס)" .עבודה זו
של פרופ' רכס פורסמה ב ,Science-ופתחה
תחום חדש בבניה עצמית ()Self-assembly
של פפטידים המסוגלים ליצור מבנים
מסודרים .העבודה נחשבת כאחת העבודות
המצוטטות ביותר בתחום ובסיס זה מהווה
אבן דרך גם במחקרה הנוכחי הבא לתת
מענה לציפוי עמיד לאורך זמן כנגד רכיבים
ביולוגים.
"אנחנו פועלים להבנת האינטראקציה בין
חומרים ביולוגיים :תאים ,חיידקים וחלבונים
ובין משטחים ,תוך צמצום ומניעת הקשר
ביניהם" ,מספרת פרופ' רכס .אולם ,על
מנת להבין כיצד למנוע זאת יש להבין
תחילה את המנגנון ההידבקות והגדילה של
שכבה ביולוגית" .התהליך כולו מתחיל עם
היצמדות של חלבונים למשטח .חלבונים
אלו מהווים כר גידול עשיר לאורגניזמים
שונים המשתמשים בהם כמקור מזון .על
שכבה זו מתרחשת גדילה ביולוגית ,כתלות
בסביבה בה אנו נמצאים".
מכאן ,בחרה פרופ' רכס בגישה שונה
התוקפת את מקור הבעיה :מניעת
ההיצמדות הראשונית של חלבונים למשטח.
"אם נמנע את השלב הראשון של תהליך
הביו-פאולינג נוכל למנוע את היצמדותם של
האוגניזמים למשטח" ,מסבירה פרופ' רכס.

גם בתחום זה קיימים פתרונות בשוק,
ביניהם ציפוי על בסיס ( PEGפוליאתילן
גליקול) .הבעיה בציפוי היא שהוא מתחמצן
עם הזמן ומאבד את יעילותו .ולכן ,לאמיתו
של דבר לא קיים פתרון אמיתי ,העמיד
לאורך זמן לבעיה.
"כאן אנחנו נכנסים לתמונה" ,אומרת
ד"ר רכס ומספרת כי האתגר שעמד בבסיס
המחקר היה לתכנן מולקולה מבוססת
חומצות אמינו (פפטיד) שתוכל להיצמד
למשטחים שונים ,פלסטיק וזכוכית .מולקולה
זו תיצור ציפוי שלא יאפשר לחלבונים
להיצמד עליו וכך תמנע התפתחות שכבה
ביולוגית.
ציפוי הגנה כנגד אורגניזמים
הפפטיד שסונטז מורכב משלושה אלמנטים
(תמונה :)2
 .1אלמנט הדבקה :אלמנט זה פותח בהשראת
הטבע ,תוך חיקוי מנגנון ההדבקה של
צדפות למשטחים .עקרון זה שוכפל
מלאכותית במעבדה של פרופ' רכס.
מולקולת הדבק המלאכותי מבוססת על
אבן בניין בשם "דופה" ,חומצה אמינית
בעלת תפקיד מכריע בהיצמדות הצדפה
למשטח .ההידבקות למשטח נוצרת
באמצעות קשרים שונים בהתאם לסוג
המשטח.
 .2אלמנט הרכבה עצמית :על מנת
שהמולקולה תיצור ציפוי על גבי המשטח,
הפפטיד מכיל אלמנט המאפשר הכרה
מולקולרית בין המולקולות כך שהן
יסתדרו זו לצד זו על גבי המשטח .אלמנט
זה הוא החומצה האמינית הארומטית
פנילאלנין אשר באינטראקציות ארומטיות
גורמת לחומר להסתדר באופן ספונטני
על גבי המשטח ליצירת ציפוי אחיד.
לסידור העצמי יתרון נוסף ,המבנה הצפוף
והמסודר של השכבה מונע גישה קרובה
אליו וכך נמנע פירוקו.
 .3אלמנט אנטי-פאולינג :על מנת למנוע
את היצמדות החלבונים לציפוי ,הותמרו
חומצות האמינו פנילאלנין באטומי
פלואור .הקשר פחמן -פלואור אשר נוצר
קיים גם בטפלון ובכך נותר משטח המונע
הדבקה כמו טפלון.
הציפוי מורכב אם כך ממולקולה בסיסית
המכילה  3חומצות אמינו בלבד .האחת
מספקת את ההדבקה והשתיים האחרות
מאפשרות את הסידור העצמי ומניעת
היצמדות החלבונים .לציפוי המתקבל
תכונות מעניינות :הציפוי שקוף ובעל עובי
של  3ננומטר בלבד! תכונות החלקות

תמונה  :2שלושת הרכיבים המרכיבים את הציפוי ,אלמנט ההדבקה ,אלמנט ההרכבה העצמית ואלמנט האנטי-פאולינג

תמונה  :3פעילות הציפוי במניעת גדילת בקטריות על משטח ( ABSמשמאל) ,ו( PS-מימין)

של המשטח לא משתנות וכך גם תכונות
ההלחמה שלו .יתרון נוסף הוא היציבות
שלו לאורך זמן וכן עמידות לחומרים כימיים
שונים.
הציפוי ניתן ליישום על מגוון פולימרים
וכבר נבדק על גבי PC, PS, ABS, PE,
 PPוצלולוז (תמונה  )3אולם פרופ' רכס
מאמינה שיכולת ההדבקה מתאימה
לכל פולימר ,בהינתן שלא עבר ציפוי נגד
הדבקה ( .)Anti-stickהציפוי מתבצע
כתהליך משנה וניתן ליישום גם בהתזה
על גבי יריעה .הוא ניתן לייצור בקלות
והמערכת יכולה לעבור גמלון ()Scale-Up
של הייצור בפשטות .המולקולה עצמה
והשימושים בה מוגנים בפטנט.
יישומים תעשייתיים
דוגמא מעשית ליישום בציפוי היא בשתלים
העוברים אינטגרציה לגוף האדם .שתלים
אלו חייבים להישאר סטריליים מזיהומים
אך מנגד לאפשר היצמדות של תאים

הומניים עליהם לצורך אינטגרציה מלאה
לגוף .לצורך כך סונתזה מולקולה חדשה,
המכילה את רכיבי הדבק ורכיבי הסידור
העצמי ,אך אליהם התווסף רכיב המעודד
היצמדות של תאים .דוגמא נוספת היא
פתרון לגדילה ימית של פילם ביולוגי .בעיה
זו נפוצה במספנות  -רכיבים ביולוגים גדלים
על תחתית הספינה .משקל הכלי גדל,
הספינה הופכת לאיטית יותר וצריכת הדלק
עולה .שימושים נוספים קיימים בתחום
הבניה ,מניעת עובשים ושמירה על הגיינה
של משטחי מזון.
בשלב הזה קיימים כבר כמה שיתופי
פעולה עם התעשייה :שת"פ עם חברת
שתלים דנטליים ושת"פ עם DOW
העולמית בנושא מניעת הצטברות פילם
ביולוגי במערכות להתפלת מים .הפתרון
כיום למניעת ביו-פאולינג הוא שטיפות
של ממברנות בחומצות ובסיסים והחלפת
ציוד מהירה .הציפוי יכול להאריך חיי ציוד
ולפתור את הבעיה.
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זרקור לאקדמיה

צעד אחד קדימה
הציפוי אליו הגיעו במעבדה של פרופ' רכס
יכול לשמש כפלטפורמה לציפוי משטחים.
רכיבים פונקציונאליים שונים יכולים לעבור
הצמדה למולקולות הדבק ולהקנות למשטח
תכונות משתנות.
"חשוב לי להזמין חברות ליצור איתנו
קשר" ,מדגישה פרופ' רכס ומוסיפה,
"יש לנו יכולת לצפות כמעט כל משטח
ולהקנות לציפוי תכונות משתנות על ידי
הצמדת מולקולה משתנה ורכיב המדביק.
האפשרויות רבות :ציפוי מוליך ,ציפוי
לעמידות מכאנית ,ציפוי לשינוי הכימיה של
פני השטח ,ציפוי פונקציונאלי בעל יכולת
הגבה לאור או שינוי צבע כתוצאה מסיגנל
חיצוני ועוד".
עבודה משותפת עם התעשיה במאגד SHPS

פרופ' רכס שותפה בנוסף גם למאגד
 SHPSלציפויים סופר-הידרופוביים.

העבודה היא בשיתוף התעשייה ביניהם
פלרם ,מפל( ADI ,חניתה לשעבר) וכפרית.
בפרוייקט זה מתמקדים בהצמדת פולימר
לרכיב הדבק על מנת להגיע להידרופוביות
מוגברת שלא ניתן להגיע אליה דרך הציפוי
הראשוני" .אנחנו עובדים בשיתוף פעולה
מוצלח .החברות שולחות לנו משטחים,
אנחנו מצפים אותם ומחזירים להם חזרה
לצורך הערכה ואיפיון" ,מספרת פרופ'
רכס.
הפרוייקט נכנס עכשיו לשנתו השלישית.
הציפוי בפרוייקט הזה לא מתבסס על
חומצות אמינו בלבד אלא על פולימר בעל
עמידות מוגברת לשחיקה שיתחבר לדבק
שמצאנו (דופה) ויקנה את תכונת הסופר-
הידרופוביות.
לאחר הצלחות ראשוניות התקבל ציפוי
העומד בפונקציונאליות הרצויה אך אינו
שקוף .האתגר הבא ,עליה בסדר גודל של
הניסיונות ומעבר לייצור.

על המרואיינת:
פרופ' מיטל רכס סיימה את התואר הראשון
באוניברסיטת תל אביב בפקולטה למדעי
החיים .לאחר מכן המשיכה במסלול ישיר
לדוקטורט אצל פרופ' אהוד גזית במחלקה
לביוטכנולוגיה תוך מיקוד בבניה עצמית
של פפטידים.
רכס
פרופ'
הצטרפה
ב2007-
כפוסטודוקטורנטית לקבוצתו של פרופ'
גורג' וייטסיידס בהרווארד .מחקרה שם
עסק בבניה עצמית של פולימרים על ידי
שימוש בחשמל סטטי ובדיאגנוסטיקה של
מחלות במדינות העולם השלישי.
ב 2010-חזרה ד"ר רכס לאוניברסיטה העברית
והקימה מעבדה במכון לכימיה בפקולטה
למדעי הטבע .מאז היא מתמקדת בקו התפר
בין ביולוגיה לכימיה בדגש על תחום החומרים.
ליצירת קשר:

 meital.reches@mail.huji.ac.il

מכונות ניפוח סרבו הידראוליות
.JWZ
מסדרת W

מדויקת .חזקה .חסכונית.
לפרטים נוספים התקשרו לאורן053-7404748 ,
 03-5569299׀  oren@opal-plastic.co.il׀ www.opal-plastic.co.il

רּונה
סל של פתרונות במקום אחד

ציוד הקפי

ציוד לשחול

יבשני אינפרה ( )IRDלחומרי גלם ,ערבול
וטיפול בחומרי גלם בתפזורת

לצנרת ,פרופילים ,לוחות ,גרגרים וכו׳

ציוד הקפי

ציוד הקפי

ציוד לשחול

ציוד המשך לקווים לשחול צנרת

גלילי קלנדרים
חלקים ,בגימור
מבריק/מאט ,עם/ללא ציפוי כרום ואחרים

ליריעות ,פילם ,לוחות ושפופרות פלסטיק

ציוד למעבדות

ציוד הקפי

ציוד לשחול

שחול ,כבישה,
מערגלות ועוד למעבדות וR&D-

מערבלים לקומפאונדים ,תרכיזים ואבקות ציפוי

אקסטרודרים פלנטריים לקומפאונדים,
תרכיזים ,אבקות ציפוי ועוד

חומרי גלם

ציוד למעבדות

ציוד הקפי

ציוד לשחול

PVC

מחליפי רשתות ,ציוד ִמחזור

אקסטרודרים ,רכיבי ברגים לעיבוד חומרים,
לאקסטרודרים של יצרנים שונים

חומרי גלם

ציוד למעבדות

ציוד הקפי

למחזור
ציוד ִ

קאולין ,סיליקה ,שמוט

תנורי בדיקה אוטומטיים ליציבות תרמית

מערכות לגִ רעון תחת מים

מגרסות ושרדרים

ציוד למעבדות

ציוד הקפי

למחזור
ציוד ִ

ציוד מדידה ובדיקה לצנרת ואביזרים

ציוד לניקוי חלקים לעיבוד היתך

למחזור חומרים פלסטיים
מערכות ִ

ציוד לדפוס

ציוד הקפי

ציוד הקפי

מכונות ומערכים
להדפסות טמפון,
הדפסה דיגיטלית וסימון לייזר

שינוע ,מינון ,הזנה ,ערבול אבקות וגרגירים

ציוד הקפי
גלם
מכוני תערובת ,סילוסים ,שינוע ,מינון ושקילה
של אבקות וגרגרים

ציוד בדיקת מבחנות ,בקבוקים ,צנצנות,
מכלים מפלסטיק וזכוכית

חומרי גלם
מייצבי עופרת  OBSוקלציום-צינק לPVC-

חומרי גלם
משמנים ,סטארטים
ומרככי אפוקסי

חומרי גלם
PP, HDPE, LDPE,
LLDPE, mLLDPE

חומרי גלם
מקציפים מיוחדים לPVC-

ופוליאולפינים

חומרי גלם

אוויר קר לניפוח מוצרים ,ייבוש תבניות
מזיעות (הזרקה ,ניפוח) ,יבשנים לחומרי גלם

MFA, PFA, PTFE,
PVDF, PVDC

חומרי גלם
תוספים מיוחדים

לאתר החברה:

רּונה

יעוץ ,יבוא ושיווק בע״מ

נציגים של ספקי חומרי-גלם וציוד לתעשיות הפלסטיקה ,הכימיקלים ,הגומי והכבלים
סיטי סנטר ,שדרות בן גוריון  6ת.ד ,6096 .חיפה  31060׀ טל׳  04-8533233׀ פקס  04-8533144׀  logistic@runa.co.il׀ www.runa.co.il

מאז ש ARBURG-החלה להתמחות בהזרקה ,מטרתה הייתה
תמיד להיות הבית של התהליך .לא תמצאו חברה אחרת
בעולם שהקדישה את עצמה לפיתוח ההזרקה ולהבאתה
לשלמות באותה רמה של עקביות ומחויבות כמו .ARBURG
לנגד עינינו עומדת מטרה אחת :הצלחתכם.
www.arburg.com

www.su-pad.com

