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בקרת איכות לצבע של 100% מהמוצרים!

www.liad.co.il
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למחצה.  שקופים  או  אטומים  למוצרים  אמת  בזמן  צבעים  של  איכות  הבטחת  ומאפשר  הייצור,  קו  בתוך  משולב   SpectroSave

ל-SpectroSave סנסורים קומפקטים בעלי עמידות גבוהה המאפשרים מדידה ללא צורך במגע במוצר וללא השפעה של מרקם 

פני השטח ושל זווית המיצוב, וכן הם עמידים לרעידות, לשינויים בטמפרטורות ולסביבות מלוכלכות. הסנסורים ניתנים להתקנה 

והפעלה “plug-and-play”, ואין צורך בתהליכי כיוון מיוחדים או כיול מורכב.

SpectroSave עובד בתקשורת עם 

מזין הצבע ColorSave, ונותן משוב 

מינון  כמויות  ותיקון של  בזמן אמת 

ל-100% ממחזורי המכונה

הספקטרומטר הראשון בעולם לבקרת איכות על קו המכונה!

+
SpectroSaveColorSave

האצת הייצור  ✔

שיפור האיכות  ✔

מזעור צריכת הצבע  ✔

חיסכון משמעותי בעלויות  =



טלפון: 04-6599900
פקס: 04-6499763

פולירם תעשיות פלסטיק בע״מ, ד.נ. גלבוע 1920500
mail@polyram-gruop.com  www.polyram-gruop.com
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דבר העורכת מערכת הגיליון

המוציא לאור: פלסטיק טיים נ.א בע"מ

עורכת: נעה אלבוחר

עיצוב גרפי: אנה אבריאל

השתתפו בגיליון זה:
עפר שורק - סורפול, ד"ר עלי עמאש - גומי עין שמר, 

 ,SU-PAD - ליעד בר לב - אמרז, דוד כהן
 ISUR - אבי זילברט - אולטרפלסט, גיא בלנקלדר

ויקטור מנטין, אלון מנטין - מנטין, 
עופר צ'בוטרו - אופל פלסטיק,

דב נוימן - מולטיפק פלסטיק, פבלו ינובסקי - אז-אור, 
בני מאייר - אסף תעשיות, בינה שוורץ, 

סלעית בר שלום, נעה אלבוחר

הגהה: בינה שוורץ

תמונת שער:  על פקקים סוגרים 
         וכלכלת הפלסטיק החדשה

Shutterstock :מקור
PlasticTime :עיבוד

לפניות ותגובות ניתן לפנות למערכת:
כתובת: קיבוץ הזורע, ת.ד: 15, 

מיקוד: 3658100

טלפון: 052-3990860

noa@plastictime.co.il :אימייל

www.plastictime.co.il :אתר אינטרנט

הכתבות  המודעות,  תוכן  על  אחראית  המערכת  אין   •
או  שונות  חברות  מגופים,  לפרסום  המתקבלים  והמאמרים 
יועצים. בנוסף, אין המערכת אחראית לתוכן מודעות וכתבות 

שעובדו ונערכו לפי חומר רקע שנמסר למערכת.
© כל הזכויות שמורות למוציא לאור. אין להעתיק, לשכפל 
במהדורה  הן  המפורסם  בחומר  כלשהו  שימוש  לעשות  או 
בכתב  אישור  ללא  המודפסת,  במהדורה  והן  הדיגיטלית 

מהמו"ל.

תאמרו לי מה אומר לכם "אתגר הפקק" ואומר לכם מי אתם. אם אתם חושבים 
על הכבישים בארץ, אתם כנראה מבלים יותר מדי זמן בדרכים ופחות ברשתות 
החברתיות. אם אתם חושבים על ידוען מבצע בעיטה סיבובית, כנראה גם אתם 
"אתגר  פלסטיק,  אנשי  אתם  אם  אבל,  הזה.  מטופש  הדי  לשגעון  נחשפתם 
הפקק" מקבל בימים אלו משמעות רלוונטית אליכם במיוחד - הנחיה אירופאית 
חדשה המחייבת את יצרני הבקבוקים להתאים את קווי היצור והתבניות, תוך 
הפתיחה  שלאחר  כאלו  כלומר,  נתיקים.  בלתי  פקקים  של  ליצור  שנים,  חמש 
יישארו מחוברים לבקבוק וכך בתקווה, יושלכו יחד איתו למחזור. כתבה בנושא 

זה נמצאת בגיליון עם סקירה מקיפה על התחום.
ואם במחזור עסקינן, ההיבטים המקומיים שלנו, לא פחות מעניינים מאלו העולמיים. לאחר כתבה בנושא 
המצב  ספטמבר,  בגיליון  כשנה  כמעט  לפני  שהופיעה  בפסולת,  וטיפול  למיחזור  האסטרטגיות  התוכניות 
בתעשייה המקומית עדיין בסימן שאלה. חוסר היציבות הפוליטית מורגש ולמרות התוכניות הקיימות נראה 
שעד שלא תוקם הממשלה הבאה, עם הסמכות לתיקצוב, לא נזכה להתקדמות בשטח. היצרן הישראלי, 
בפרט זה שפניו ליצוא, עושה מאמצים לעמוד בקריטריוני יצור לא פשוטים ונראה שדווקא בביצה שלנו, אין 

מי שיודע לנצל זאת.
גם בתערוכת ה-K המתקיימת השנה נראה שנושא המיחזור והקיימות יתפוס מקום משמעותי במיוחד. 
ובגיליון זה תוכלו לקבל הצצה מקדימה  וחומרי הגלם  יוצגו בתחומי המיכון  פתרונות רבים תומכי קיימות 
לחלקם כפי שהשתקפו בכנס עיתונאים מקדים בו לקחה גם PlasticTime חלק. כל זאת, לצד נושאים נוספים, 

כדיגיטליזציה, אוטומציה ואינטגרצית מערכות שממשיכים את המגמות שהוצגו בתערוכת ה-K הקודמת.
השנה נזכה גם להתייחסות משמעותית לפתרונות בתחום הרכב. התיחסות זו מעניינת מכיוון שהיא אינה 
לכיוון  הזהירה  ההתקדמות  הקודם,  בגיליון  שדיווחנו  כפי  בתחום.  שרואים  המשמעותית  לירידה  בהלימה 
ייצור רכבים חשמליים ואוטונומיים גורמת ליצרניות הרכב לשבת על הגדר ולחוש לאן נושבת הרוח, לפני 
שהן מתחייבות לייצור מלאים מיותרים של חלקים לרכבי בנזין. כך, למרות שלא צפויה האטה כללית, נוצר 
מעין "בור תזרימי" של ייצור חלקים. מציאות זו גורמת לשינוי מגמה עולמי ולראשונה מזה תשע שנים בהם 
התעשייה נמצאת בצמיחה, ניתן לראות ירידה משמעותית של כ-10% בממוצע במספר המכונות החדשות 
שנמכרו ברחבי העולם. תחומים אחרים, כמיחזור ובניה, נמצאים בעליה אך זו אינה מספיקה על מנת לפצות 

על הירידה בתחום הרכב.
עוד בגיליון, סקירה על הזדמנויות להשתלבות של התעשייה המקומית בדרום אמריקה, חדשות מקומיות 

כאיחוד המפעלים מנטין ואולטרפלסט וחילופי מנכ"לים באמרז, ימי עיון ועוד. 

קריאה מהנה!
נעה אלבוחר

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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דרושים

חיפוש משרה

עובד/ת ייצור לגליפלסט
תיאור: עבודה בתחום 

הפרספקס )חיתוך, 
כיפוף, ליטוש(. דרוש ניסיון מקצועי.

מיקום: תל אביב
למידע נוסף ושליחת קו"ח: 

galiplast@012.net.il, 03-517-2014

עובד/ת כללי ומפעיל/ת 
מכונות ל-י.ח דולב הדר

תיאור: משרה מלאה, ניסיון 
- יתרון.

מיקום: באר שבע.
לשליחת קורות חיים:

 info.dhadar@gmail.com
פקס: 077-318-3383

דרושים בספיר תעשיות 
פלסטיק

משרה 1: מנהל/ת ייצור
דרישות: בעל יכולת טכנית וניסיון 

במפעלי תעשייה במיוחד מפעלי פלסטיק 
בשיטת יצור של אקסטרוזיה קסט או בלון.

משרה 2: מהנדס/ת חומרים - לטכנולוגיה

משרה 3: איש/אשת מכירות אזוריים

מיקום: עפולה
Guy@sapirplastics.com :לשליחת קו"ח

דרושים לאיפא 
שקולניק

משרה 1: עובד/ת 
למחלקת הייצור ולמכונת הלמינציה

S_H@0.17.NET.IL :לשליחת קו"ח

משרה 2: פקידה למחלקת הנה"ח 
דרישות: ידע בהנהלת חשבונות 1+2. ידע 
בתוכנת חשבשבת. ניסיון קודם בהפקת 

חשבוניות קבלות הפקדות וכד'.
HAN99505@GMAIL.COM :לשליחת קו"ח

מיקום: חולון
משרות בהיקף מלא, תנאים סוציאליים 

מלאים מנהל מחקר ופיתוח 
לקבוצת פלזית פוליגל

תיאור: הובלת מו"פ 
הקבוצה על כל היבטיו. 

ניהול מעבדת המו"פ ואחריות עליה. קשר 
עם הרשות לחדשנות, הדרכות ורגולציה. 

ממשקי עבודה מצויינים עם מחלקות 
הארגון וחברות הבת. הובלת פיתוח יישומים 

ותהליכים חדשים. הגדרת תוכניות פיתוח, 
עבודה, יעדים ומטרות מחוברות לשיווק. 

.H2020, Eureka IIA :הובלת שת"פ עם
דרישות: תואר גבוה )Phd יתרון( בכימיה/

הנדסת חומרים/ כימית/ פולימרים. 10 שנות 
ניסיון בתפקידי מו"פ בחברה תעשייתית. 

התמחות בעולם הפלסטיק. נכונות 
לנסיעות לחו"ל. כושר למידה ומחקר גבוה, 

מולטידספלינריות.
מיקום: קיבוץ גזית

לשליחת קורות חיים: 
maya@plazit-polygal.com

עובד/ת מעבדה 
לנטפים

חברה גלובלית 
המובילה בתחום השקיה בטפטוף.

תיאור: ביצוע בדיקות ח"ג ומוצרים, מעקב 
וקליטה של דוגמאות. בחינת התאמה למול 

מפרטי החומר והמוצר. תחזוקת מפרטי 
איכות ובדיקה. חקירת תקלות ייצור וכשל 

מוצרים. תפעול ואחזקת ציוד מעבדה. עבודה 
מול מעבדות נוספות.

דרישות: ניסיון קודם בעבודת מעבדה 
בתחום פלסטיקה/ כימיה – חובה. הכשרה 
מקצועית, הנדסאי/ת או טכנאי/ת - יתרון. 

 excel-יתרון. ידע נרחב ב – SAP היכרות עם
- חובה. ניסיון בניתוח והצגת מסקנות ודוחות 

מנתונים של בדיקות. נכונות לעבודה גם 
בשעות לא שגרתיות. אנגלית – ברמה טובה 

מאוד.
מיקום: קיבוץ מגל )אזור עמק חפר(

 ,Rec@netafim.com :לשליחת קו"ח
)JB-857( בציון מס' המשרה

שם: ד"ר און ארד
התמחות: מכירות בינלאומיות, פיתוח 

מוצרים, רקע טכנולוגי רחב
מקום המשרה: ללקוחות המבקשים שירות 

בשוויץ )גם אוסטריה ודרום גרמניה( עם 
ביקורים תדירים בארץ.

 B2B ניסיון תעסוקתי: בעל קבלות במכירות
ובפיתוח שווקים חדשים באירופה. מעל 

לעשור של ניסיון תעסוקתי בחברת תוסף 
בניהול מוצר ושיווק בינלאומי.

שפות: גרמנית )שפת אם(, אנגלית
פרטי קשר:

oarrad@bezeqint.net
058-566-3360

חוקר/ת למעבדת פלסטיקה לכיל ברום
תיאור: ביצוע מחקר בתחום 

עיכוב הבערה, ביצוע סקרי 
ספרות, בחינת מידע 

מפטנטים קיימים, הכנת פורמולציות, ייצור 
דגמי פלסטיק, בדיקתם וכתיבת דו"חות.

דרישות: תואר אקדמי בהנדסת פלסטיקה 
)יתרון(, הנדסת חומרים/ כימיה. ניסיון 

בתחום הפלסטיקה )יתרון(/ הנדסת תהליך/ 
כימאי/ת.

מיקום: נאות חובב
 jobs-il@icl-group.com :לשליחת קו"ח

)בציון מס' המשרה 4423 בכותרת(

דרושים בבזן
משרה 1: מפעיל/ת 

משמרת
תיאור: תפעול מתקני 

ייצור ובכללו ציוד בשטח 
)משאבות, מחליפי חום, ברזים(. ביצוע 

סיורים. מתן מענה בחירום. תיאום והשגחה 
על פעילות אחזקה. עבודה עם מערכות 

בקרה מתקדמות )DCS(. לקיחת דוגמאות 
ובדיקות כימיות לבקרת התהליך. שימוש 

בכימיקלים לפי צרכי התהליך.
דרישות: טכנאי/ת או הנדסאי/ת מכונות 

/ כימיה/ אלקטרוניקה / חשמל. אין צורך 
בניסיון. הכשרה תינתן במקום.

משרה 2: מהנדס/ת תהליך
תיאור: מעקב, בקרה תחזוקה וייעול תהליכי 

הייצור. בקרה אחר צוות התפעול. ביצוע 
אופטימיזציה. פתרונות לבעיות. ייזום שינויים. 

הפקת דוחות. הדרכות. הובלת פרויקטים 
במסגרת המתקן. ביצוע בדיקות שגרתיות 
ומעקב אחר הייצור. התאמת נהלי עבודה, 

תפעול ומפרטי הייצור.
דרישות: בוגר/ת B.Sc בהנדסה כימית.

משרה 3: חשמלאי/ת
תיאור: מענה לתחזוקה ופיתוח מערכות 

החשמל בשגרה ובשיפוצים. אחזקה שוטפת 
בשטח החברה )לוחות חשמל, מפסקים, 
מנועים וכד'(. הפעלת קבלנים חיצוניים 

בביצוע אחזקה חזויה. טיפול בתאורה, שיפוץ 
מנועים, תכנות ממסרי הגנה ומערכות הנע.
דרישות: הנדסאי/ת חשמל )עם דיפלומה(, 
רישיון חשמלאי מוסמך ורישיון מתח גבוה. 

3-5 שנות ניסיון כחשמלאי/ת בתעשייה 
התהליכית והפטרוכימית.

מיקום: מפרץ חיפה
bzipi@bazan.co.il :לשליחת קו"ח



יש בה הכל.

FANUC

www.azur.co.il  |  info@azur.co.il @ | 09-7440338  | 09-7443111  | 60944 ת״ד 248 בצרה 

מכונה 450 טון מהסדרה 
alpha SiA החדשה

בואו לגדול איתנו - אז אור מתרחבת 
ומחפשת אנשי מכירות
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K 2019 Preview
כנס עיתונאים מקדים על החידושים והמגמות הצפויות בתערוכה הקרבה

בתחילת יולי נראה היה שמגדל בבל קם שוב 
ל-80  מעל  בגרמניה.  בדיסלדורף  לתחייה 
המדיה  של  נציגים  העולם,  מכל  עיתונאים 
המודפסת והדיגיטלית בתעשיית הפלסטיק, 
 .K 2019 נפגשו יחד בכנס המקדים לתערוכת
האירוע התקיים ב-Messe שנראית ברגעים 
אלו כאתר בניה ענקי. כניסה חדשה בשטח 
של 2000 מ"ר נבנית ולצידה הרחבה ושיפוץ 
לביתנים  בגודלו  שווה  שיהיה   ,1 ביתן  של 

8a+8b )תמונה 1(.
אולם אין ספק, שבגרמניה כמו בגרמניה, 
והמבקרים  בזמן  בדיוק  תסתיים  העבודה 
יוכלו להנות מכניסה רחבה ואטומה  השנה 
ספק,  הסר  למען  לראשיהם.  מעל  לגשם 
מפלסטיק  עשויה  תהיה  שהיא  רק  נבהיר 
משוריין בסיבי זכוכית, כיאה לתערוכה עליה 

היא מסוככת.
במהלך שלושה ימים אינטנסיביים הציגו 
באירוע 15 חברות מובילות מהתעשייה, הן 
הגלם.  חומרי  מתחום  והן  המיכון  מתחום 
הקו המקשר הברור בין החברות היה נושא 
והמיחזור  המעגלית  הכלכלה  הקיימות, 
בו  העיקרי  הנושא  יהיה  זה  שנושא  ונראה 

תעסוק גם התערוכה.

מגמות בענף ובתערוכה
עגולים  שולחנות  מושב  עם  נפתח  האירוע 
שבו לקחו חלק נציגים מובילים של תעשיית 
וקבלנות המשנה בגרמניה  הגומי, הפלסטיק 
ואירופה )ראו תמונה עליונה(. נציג התערוכה, 

 ,)Erhard Wienkamp( וינקמף  מר ארהרד 
שגם ביקר בישראל לפני כמה חודשים, פתח 
הקרובה  התערוכה  כי  והצהיר  השיחה  את 
החדשים  הפיתוחים  בצפיפות  מחזיקה 

מלבד  העבר.  תערוכות  מכל  ביותר  הגדולה 
התערוכה  תעסוק  והמיחזור  הקיימות  נושא 
גם באוטומציה, דיגיטליזציה ואינטגרציה של 
הרבים,  החידושים  למרות  אולם,  מערכות. 
אין זה סוד כי הביקורת הציבורית כלפי הענף 
רייפנהאוזר  אולריך  לדברי  וגדלה.  הולכת 

איגוד  נשיא   ,)Ulrich Reifenhäuser(
המכירות  ומנהל  באירופה  המכונות  יצרני 
שנים  תשע  לאחר   ,Reifenhäuser של 
בשנה  המכונות,  במספר  ועליה  צמיחה  של 
זו  ירידה  כ-10%.  של  ירידה  רואים  האחרונה 
מגיעה מתחום האריזה, בעיקר בגלל ביקורת 
בנושא קיימות וסביבה וכן מתחום הרכב שבו 
אוטונומיים  או  חשמליים  לרכבים  המעבר 
הייצור  תחזיות  על  ומקשה  בפתח  עומד 
העתידיות. לעומתם, תחום המיחזור בשגשוג 
וכך גם הבניה אך עליה זו אינה מספיקה על 
התחומים.  בשאר  הירידה  על  לפצות  מנת 
אולריך בטוח כי מגמה זו זמנית, ועל ידי שיתוף 
פעולה של כל הגורמים, מצרכנים ועד יצרנים, 

נוכל לראות שינוי מגמה בשנים הקרובות.

?K-אז מה יהיה לנו ב
 Reifenhäuser

רחב  מומחים  צוות  העמידה  החברה 
שסקר את פעילות ופיתוחי החברה בעידוד 
החברה  מצביעה  בשוק  כמגמה  הקיימות. 
אקסטרוזיה  לקווי  בדרישה  עליה  על 
מחומר  מונו,  ליריעות  מתיחה  המשלבים 
אחד בלבד. בין ההתאמות שעושה החברה 

לצמצום פסולת, ולקידום הקיימות: 
לאחוז  מותאמת  האקסטרוזיה  מערכות   •
גבוה של חומרים ממוחזרים כאשר באקס' 
דו בורגיות ניתן לעבוד עם 100% ממוחזר.

 PE יריעת  ידי  על   BOPET החלפת   •
של   MDO-ה ציוד  בעזרת  מתוחה 

״אולריך רייפנהאוזר 
 ,)Ulrich Reifenhäuser(

נשיא איגוד יצרני המכונות 
באירופה ומנהל המכירות 

של Reifenhäuser, סיפר כי 
לאחר תשע שנים של צמיחה 

ועליה במספר המכונות 
בשנה האחרונה רואים ירידה 
של כ-10%. ירידה זו מגיעה 
מתחום האריזה וכן מתחום 
הרכב שבו המעבר לרכבים 

חשמליים או אוטונומיים עומד 
בפתח ומקשה על תחזיות 
הייצור העתידיות. לעומתם, 
תחום המיחזור בשגשוג וכך 

גם הבניה.״

 ,K-שולחן עגול עם נציגי מפתח מהתעשייה: נציג תערוכת ה .K 2019 Preview-אירוע הפתיחה של ה
נציג יצרני המכונות, חומרי הגלם, קונברטורים ונציג מתעשיית הגומי.
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 Dow וגם  חדש  אינו  הפתרון  החברה. 
שהמתיחה  היא  ייחודיותו  אותו.  מציגים 
מיד  בתהליך,  מוקדם  בשלב  נעשית 
את  הפותר  דבר  המשיכה,  ניפ  לאחר 
בעיות ההלחמה ומאפשר עיבוד והדפסה 

במכונות סטנדרטיות )תמונה 2(.
המאפשרת  מתוחה  ביו-מתכלה  יריעה   •
מיקרון(   8( במיוחד  דקה  יריעה  לקבל 
.PE ובעלת חוזק מכאני להחלפת יריעות
קיימים,  אקסטרוזיה  קווי  לשדרוג  שירות   •
ביו- חומרים  עם  לעבודה  יצרן,  מכל 

מתכלים. 
פיתוח  את  החברה  הציגה   K 2016-ב  •
בעובי  לאחידות   ,ULTRA FLAT-ה
היריעה. ב-K 2019 יוצג מדד חדש לאפיון 
אחידות העובי של היריעה כולה כמו גם 

של כל שכבה המרכיבה אותה בנפרד.  
 

Battenfeld-cincinnati
חידושים בקווי PVC  - שני קווים מסדרת   •
שכבתי  חד  קו  האחד  יוצגו.   Spider NG
השכבה  כאשר  שכבתי  תלת  והשני 
האמצעית מותאמת לסוגי חומרים רבים, 
קלה  מערכת  ומכילה  ממוחזרים,  גם 

.)Spinder distribution( לניקוי מהיר
תחום קווי ה-PET נמצא בעליה ביישומי   •
אריזה. בעיבוד PET קיימות שתי מערכות 
בורגית  חד  אקס'  האחת,  מסורתיות. 
המצריכה ייבוש מקדים. השניה, אקס' דו 
בורגית, שעלותה יקרה, וחוסכת את שלב 
העיבוד המקדים. ב-K 2019 תציג החברה 
מערכת  וחדשנית:  שלישית  אפשרות 
המשלבת   ,STARextruder חדשה, 
מצריכה  שאינה  בורגית  חד  אקסטרוזיה 
 .)3 )תמונה  החומר  של  מקדים  ייבוש 
פיצול  למערכת  הודות  מתאפשר  הדבר 
את  המשחררת  בבורג  הנמצאת  שכבות 

אדי הלחות החוצה.
 DTA-ה חדשה,  צינורות  חיתוך  מכונת   •
בהשוואה  ב-60%  קלה  המכונה   .160

אלקטרונית,   100% היא  מקביל.  לציוד 
 .PVC-ול PE-מדוייקת ומתאימה ל

בתחום תעשייה 4.0 – תוצג מערכת כלים   •
הכוללת  הייצור  על  לחזרתיות  חדשה 

תחזוקה חזויה ונגישות מהפלאפון.
 

SIKORA
אפשרות  לראשונה  הוצגה   K 2016-ב  •
של  בתפוקה   Online פלט  גרגירי  למיון 
יוצג שדרוג  500 ק"ג בשעה. ב-K השנה, 
לקרינת  בנוסף  המכיל  המערכת  של 
לבן,  ושחור  צבע  מצלמות  גם   X-Ray
שינויי  פי  על  מיון  לבצע  המאפשרות 
לחומרים  גם  מתאים  הציוד  צבע. 
שקופים ומתגבר על אפקט ה"צל" הגורם 

לתוצאות שגויות.
• שולחן אור אוטומטי עם רגישות ודיוק רב 

העולה בהרבה מהעין האנושית. 
ובו  יושק  צינור חדש  קוטר  ציוד למדידת   •
 360 של  רוטציה  המבצעת  בדיקה  קרן 
ה"נקודה  בעיית  על  ומתגברת  מעלות 

המתה" שהייתה קיימת בעבר.

DEMAG
את  שהכפילה  יפנית,  הגרמנית  החברה 
מחזור המכירות ב-5 שנים האחרונות, תשיק 
בתערוכה לא פחות מארבע מכונות חדשות. 
סדרת ה-IntElect תורחב ומכונה חדשה   •
ותיתן  בתערוכה  תושק   ,IntElect 500-ה

מענה לתבניות גדולות במיוחד.
מ-9%  בחברה  שגדל  האריזה,  בתחום   •
ל-25%, תציג החברה שתי מכונות הזרקה 
חדשות מסדרת El-Exis SP, אחת גדולה 
 20% ואחת קטנה, המפגינות חיסכון של 

בצריכת האנרגיה. 
 IntElect-בתחום הרפואה תושק מכונת ה  •
S 180 ton המיועדת לטולרנסים קטנים 

במיוחד ולחדרים נקיים.
מכונה נוספת עם יחידת הזרקה עצמאית   •
שיתוף  וכן  היא  גם  תוצג   ,eMultiPlug-ה

המתמקד  הרכב  לתחום  חדש  פעולה 
 .)LSR( בהזרקת סיליקון נוזלי

WACKER
גדל  הסיליקונים  שוק  כי  מדווחת  החברה 
תשיק  והיא  בשנה  ב-5%  עקבית  בצורה 

מספר חידושים רב בתערוכה:
ראשים  ארבעה  עם  ממד  תלת  מדפסת   •
האפשרויות  את  המגדילה  מקבילים 
לחומרי התמיכה והצבע ומאפשרת לשלב 
חיה  הצגה  שונות.  בקשיחויות  חומרים 
במהלך  בדוכן  תתקיים  המדפסת  של 
התערוכה. חידוש נוסף בתחום הוא מערכת 
תיקון אוטומטית הסורקת את המוצר אחרי 
כל שכבה ומבצעת את התיקונים הנדרשים 
מציעה  החברה  בפועל.  לסריקה  בהתאם 
את שירותי ההדפסה אצלה בבית ומשלבת 
חדשנות הן בחומרי הגלם והן בטכנולוגיית 

ההדפסה.
המשלבת  חדשנית  טכנולוגיה   ,NEXIPAL  •
סיליקונים,  של  שכבתית  רב  למינציה 
עם  במסך  מגע  כפתור  יצירת  מאפשרת 
בלחיצה  ויברציות  של  אמיתית  תחושה 
)תמונה 4(. הייצור עצמו יתחיל בעוד כשנה.
סיליקונים חדשים, בעלי תכונות הדבקה   •
הזרקה  מעתה  יאפשרו  וחיכוך  עצמית 
 Under cut-ב צורך  ללא  קומפננטית  דו 
שמן  מכילים  אינם  המוצרים  להצמדה. 
ומתאימים  החוצה  הזמן  עם  המדפז 

לשוק האריזה והרפואה. 
נדיפים  אחוז  בעלי  נוספים  חומרים   •
נמוך, לתעשיית הרכב ומוצרי התינוקות, 
 Post שלב  מצריכים  שאינם  מוצרים 
 FR תוספי  עם  חומרים   ,Curing
ותוסף  החדשות  לרגולציות  המתאימים 
לתרכובות  הקשיחות  להורדת  סיליקוני 

תרמופלסטיות יוצגו גם הם.
 

LANXESS
מ-800  ביותר  המחזיקה  החברה,   •

תמונה Battenfeld-cincinnati :3 מציגים מערכת 
STARextruder ל-PET המשלבת אקסטרוזיה חד בורגית 

שאינה מצריכה ייבוש מקדים של החומר.
תמונה Reifenhäuser :2 מציגים יריעות מתוחות, דקות 
במיוחד בעלות עובי אחיד התומכות במגמות הקיימות. .K-תמונה 1: רחבת כניסה חדשה )סימולציה(, בכניסה ל
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זול  פטנטים, מתמקדת במציאת תחליף 
 ,PA6 & PBT בדמות   PA6,6-ל ואיכותי 
בעיות  בגלל  והן  כלכליים  משיקולים  הן 
החליפיים  החומרים  החומר.  של  זמינות 
ומתאימים לצביעה  חוזק מכני  מספקים 

אלקטרוסטטית לתעשיית הרכב.
במחלקת ה-PU מציעה החברה חומרים   •
עם אחוז נמוך של מונומרים )איזוציאנט( 
וניתנים  ברגולציה  העומדים   )0.1%<(

למיחזור.
בשורה  החברה  תציג   FR-ה בתחום  גם   •
צמצום  יש  בו  ראקטיבי   FR חדשה, 
הרכיב  קישור  מנגנונים:  בשני  מיגרציה 
הפעיל לפולימר או עיכוב המיגרציה בעזרת 
שרשראות ארוכות במיוחד. הפיתוח החדש 

מתאים ל-PU ול-PS מוקצפים.
 

COVESTRO
בהתאמה למגמת הקיימות תציג החברה   •

 CO2 מבוססי  אלסטיים,   TPU סיבי 
המדגימים את עקרון הכלכלה המעגלית. 
להבים  לייצור  חדשה  טכנולוגיה   •
החומר  היא.  גם  תוצג  רוח  לטורבינות 
החדש מחליף אפוקסי, עמיד יותר לשבר 
 .)2.5 )פי  מכפול  יותר  חיים  אורך  ובעל 
החברה מדווחה כי הזמנה מסחרית לסין, 
בשלב  נמצאת  כבר  טורבינות,   10 עבור 

מתקדם )תמונה 5(.
החברה  תציג  הרכב  פנים  בתחום  גם   •
מחייה  מרחב  של  הצגה  עם  חידושים 
ואוטונומית.  חשמלית  לתחבורה  מתאים 
הפחתת  מרקמים,  חדשים,  חומרים 
משקל ושילובי תאורה למצבי יום ולילה. 
 K-ב ייחשף   – בחברה  למסורת  בהתאם 

רכב חדש המדגים את הפיתוחים.

 BASF
וכדברי  כימי  החברה מתמקדת במיחזור   •
עיסתו"  על  מעיד  הנחתום  "אין  הפתגם 
הם העלו לבמה ארבעה לקוחות מתחומי 
הרכב, הבניה ואריזות המזון המשתמשים 
בחומרים ממוחזרים או ביו-מתכלים של 

ואיכות  היתרונות  על  ומעידים   BASF
המוצר הסופי.

 Tinuvin הוא   K-ב שיחשף  חדש  מוצר   •
על  המגן  וחום  אור  מייצב   –  NOR 356
אך  הטבע  מנזקי  גם  לחקלאות  יריעות 

עמיד גם לחומרי ריסוס והדברה.
המותאם  לאקס'   PBT נוסף,  חידוש   •
עם  תרמופורמינג  לתהליכֿי  לראשונה 

שמירת עובי אחידה לאחר המתיחה. 
הצבעים,  בתחום  נוספים  חידושים   •
הם.  גם  יוצגו  והשחורים,  האדומים 
 IR ביניהם, צבע שחור המאפשר גילוי ע"י

ומיון נכון של המוצר לאחר השימוש.

Krauss Maffei
מכונות  במגוון  המחזיקה  החברה   •
את  מעתה  מאחדת  במיוחד,  רחב 
אחת.  גג  קורת  תחת  הטכנולוגיות  כל 
המותג  גם  יאוחדו  השינוי  במסגרת 

המוביל NETSTAL עם מוצרי החברה. 
בבניית  אומנם  הוא  החברה  מיקוד   •
מכונות אך היא מפגינה אחריות חברתית 
הסביבתית.  הבעיה  לפתרון  ומצטרפת 
דיגיטלית   B2B פלטפורמת   –  Polymore
 .K-ב שתושק  מעגלית  לכלכלה  חדשה 
פסולות,  על  המידע  את  לאחד  מטרתה, 
חומרים ממוחזרים ודרישות השוק ולקשר 

ביניהם. 
החברה  תציג  האקסטרוזיה  בתחום   •
קומפאונדר גדול חדש, דו בורגי, המצטרף 
לסדרת ZE BluePowder ופועל בתפוקה 
האקס'   .)6 )תמונה  ק"ג/שעה   2500 של 
בסדרה  ביותר  הקטנים  לגדלים  זהה 

ומאפשר לבצע scale up בצורה נוחה.
מ-2006,  חדשה,  ישנה  הזרקה  מכונת   •
תוצג בתערוכה ותדגים את שירותי שדרוג 
שמציעה   4.0 תעשייה  לעידן  המכונות 

החברה ללקוחותיה.
ההזרקה  מכונות  בתחום  נוסף,  חידוש   •
חדשה  מכונה  של  השקה   – הגדולות 
מסדרת GX – 1100 טון כוח נעילה שתוצג 

.IML בתערוכה עם יישום

AsahiKASEI
 ,COVESTRO ל-  בדומה  כאן,  גם 
לרכבים  העתיד  בחומרי  מיקוד  נראה 
המדגים  רכב  והאוטונומיים.  החשמליים 
זאת יוצג ב-K עם סל מוצרים רחב הכולל 
משוריין,   POM, PP-ה בתחומי  פיתוחים 
וכן  לבידוד,   PA קצפי   ,UV מוגן   PA 6,6
ומשקל  גודל  להקטנת  מוקצף   m-PPE

הסוללה.

 HUNTSMAN
חדשנות   K-ב תציג  כימיקלים  חברת 
התלת  ההדפסה  לתחום  באלסטומרים 
ממדית. השוק צומח במהירות גדולה ולכן, 
בשיתוף פעולה עם יצרני מדפסות ותוכנה 
 )K-ב ייחשף  )ששמם  בעולם  מהמובילים 
חומרים  של  חדשה  משפחה  הקימו  הם 
הפתרונות  הנעלה.  ביישומי  הממוקדת 
או  נוזל  באבקה,   TPU וגם   PU גם  כוללים 
הייצור  לשיטות  המותאמים  פילמנטים 

.)FDM, SLS, SLA( השונות

Chen Hsong Holdings
שפתחה  הזרקה  למכונות  סינית  חברה 
בתחילת יוני סניף בגרמניה במטרה להגדיל 
את הפעילות. ב-K תציג החברה מיתוג אחיד 
לכל המכונות וכן מכונה דו-קומפננטית עם 
לתעשיית  חלקים  המייצרת  ממוחזר  חומר 

הרכב.

לסיכום:
לא ניתן להכחיש כי דעת הקהל השלילית 
נראה  אבל,  התעשייה.  על  משפיעה 
ממשבר  לצמוח  נכונה  התעשייה  כי 
הפתרונות  את  ולהציע  להתפתח  זה, 
אומנם  הרכב  בשוק  הירידה  המתאימים. 
קיימת אך היא זמנית ולא נובעת ממחסור 
בדרישה אלא מחוסר בהירות שנוצר עקב 
)רכבים  בתחום  טכנולוגית  דרך  פריצות 
ונגיד,  נסכם  לכן,  ואוטונומיים(.  חשמליים 
שהפלסטיק לא הולך לשום מקום, אולי רק 

לים, וגם זה בטיפול.                                  	

תמונה Krauss Maffei :6 מציגה קומפאונדר גדול חדש, 
דו בורגי, המצטרף לסדרת ZE BluePowder ופועל 

בתפוקה של 2500 ק"ג/שעה. 

תמונה COVESTRO :5 מציגים טכנולוגיה חדשה לייצור 
להבים לטורבינות רוח. החומר החדש מחליף אפוקסי, 
עמיד יותר לשבר ובעל אורך חיים יותר מכפול )פי 2.5(

תמונה NEXIPAL :4, טכנולוגיה חדשנית מבית 
WACKER המשלבת למינציה רב שכבתית של 

סיליקונים, מאפשרת יצירת כפתור מגע במסך עם 
תחושה אמיתית של ויברציות בלחיצה.
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רואים עולם

לחלום בספרדית
אפשרויות בדרום אמריקה לתעשיית 

הפלסטיק והאריזה
הכלכלה המתפתחת ברבות ממדינות דרום אמריקה )אמריקה הלטינית( מהווה גורם 

משיכה ליצואנים ישראלים רבים, ביניהם מתעשית הפלסטיק. הייצוא טומן בחובו אתגרים 
ייחודיים עקב המבנה הפוליטי-עסקי המורכב אך עם זאת, גם הזדמנויות עסקיות

מבוא 
דרום  חלקנו,  עבור 
מעלה  אמריקה 
אסוציאציות כמו: אסדו, 
אלפאחורס,  קרנבל, 
מצ'ו-פיצ'ו,  סמבה, 
ועוד.  מוצ'ילארים, 
בהרבה  מדובר  יום,  של  בסופו  אולם, 
בחובה  טומנת  אמריקה  ודרום  מזה  יותר 
הישראלית  הקהילה  עבור  רבות  אפשרויות 

בכלל, ובפרט עבור הקהילה העסקית. 

קצת על דרום אמריקה 
יבשת  של  הדרומי  חלקה  אמריקה,  דרום 
אמריקה, משתרעת על שטח של כ-17 מיליון 
מיליון  כ-400  בהן  מדינות   12 ומונה  קמ"ר 
לדרום  להתייחס  טעות  זו  תהיה  תושבים. 
שקיימת  מכיוון  אחת,  כמקשה  אמריקה 
הטופוגרפיה  מבחינת  הן  רבה  שונות  בה 
והאקלים, הן מבחינת המנהגים והתרבויות, 
מבחינת  והן  לנפש  התמ"ג  מבחינת  הן 

הסכמי הסחר הנהוגים בהם )טבלה 1(.

לשתי  אמריקה  דרום  את  לחלק   ניתן 
גאוגרפית/ חלוקה  לפי  עיקריות  קבוצות 
היבשת,  דרום  ראשונה,  קבוצה  תרבותית: 
ארגנטינה,  פרגוואי,  ברזיל,  את  מכילה 
הגוש  שנייה,  קבוצה  וצ'ילה.  אורוגוואי 
אקוואדור,  מקולומביה,  מורכבת  האנדיני, 

גם  ביטוי  לידי  באה  זו  חלוקה  ובוליביה.  פרו 
בשני הסכמי סחר/תרבות/שיתופי פעולה בין 

בו   )Mercosur( מרקוסור  הסכם  המדינות: 
חברות ברזיל, ארגנטינה, פארגוואי ואורוגוואי 
והסכם  ב-2016(  אותו  עזבה  )ונצואלה 
משתתפות  בו   COMUNIDAD ANDINA
לכל  ובוליביה.  פרו  אקוואדור,  קולומביה, 
אחד מההסכמים יש גם חברות משנה שלא 
מן המניין ומדינות משקיפות. מטבלה מספר 
הדרום,  שמדינות  בבירור  לראות  ניתן   1
בעלות  הן  מרקוסור  הסכם  תחת  היושבות 

התמ"ג לנפש הגבוה יותר.
 

)אמריקה  ישראל-אמל"ט  לאן?  יחסינו 
לטינית(

אמל"ט  מדינות  לרוב  המדינה  קום  עם 
את  שמצא  דבר  לישראל,  אהדה  הייתה 
ביטויו בהצבעה באו"ם על תוכנית החלוקה. 
המאה  של  השישים  שנות  סוף  לקראת 
התקרבו  אמל"ט  ממדינות  רבות  הקודמת 
לבריה"מ לשעבר ולעולם הערבי. מאז שנות 
עברו  הלטינית  אמריקה  מדינות  התשעים, 
בהדרגה  ונהפכו  דמוקרטיזציה  תהליכי 
משיקולים  בעיקר  פרו-מערביות,  ליותר 
כלכליים. נכון להיום, מדינות כמו ארגנטינה, 
נוטות  וקולומביה  פנמה  צ'ילה,  מקסיקו, 
בשנים  נבחרים.  נשיאים  בהן  ויש  מערבה 
חלק  כי  לראות  גם  ניתן  האחרונות 
וגואטמאלה,  פארגוואי  דוגמת  מהמדינות, 

מעבירות את הנציגויות שלהם לירושלים.

ישראל-אמל"ט במישור העסקי 
אמריקה  דרום  למדינות  הישראלי  היצוא 
בשנה  דולר  וחצי  כמיליארד  על  עומד 
כמחצית  מישראל(,  היצוא  מסה"כ   4%(
מהיצוא  אחוזים  כשבעה  לברזיל.  מתוכו 
מקורם  אמריקה  דרום  למדינות  הישראלי 
)110 מיליון דולר  והגומי  בענף הפלסטיקה 
מתחום  ישראליות  חברות  שמונים  בשנה(. 

הפלסטיקה והגומי שותפות ליצוא זה.

הסכמי סחר עם מדינות אמל"ט
עם  חופשי  שוק  סחר  הסכם  יש  לישראל 
הורדו  במסגרת ההסכם  מרקוסור.  מדינות  טבלה 1: השוואת נתוני מדינות דרום אמריקה.

   גיא בלנקלדר *

תושבים מדינה
במיליונים

 שטח באלפי
קמ"ר

 תמ"ג באלפי
דולרים לנפש

הסכם סחר

190850016MERCOSURברזיל

45110015COMUNIDAD ANDINAקולומביה

38270021MERCOSURארגנטינה

28130014COMUNIDAD ANDINAפרו

-25100013ונצואלה

-1775025צ'ילה

1328312COMUNIDAD ANDINAאקואדור

911008COMUNIDAD ANDINAבוליביה

740010MERCOSURפרגואי

317623MERCOSURאורוגואי
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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 24 שעות ביממה מובטחים לכל לקוח ולקוח.

״היצוא הישראלי למדינות דרום 
אמריקה עומד על כמיליארד 
וחצי דולר בשנה )4% מסה"כ 

היצוא מישראל(, כמחצית 
מתוכו לברזיל. כשבעה אחוזים 

מהיצוא הישראלי למדינות 
דרום אמריקה באים מענף 

הפלסטיקה והגומי )110 מיליון 
דולר בשנה(. שמונים חברות 

ישראליות מתחום הפלסטיקה 
והגומי שותפות ליצוא זה.״



תמונה 1: מדינות דרום אמריקה החברות בהסכם 
.)Mercosur( הסחר מרקוסור
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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 24 שעות ביממה מובטחים לכל לקוח ולקוח.

לפי  הצדדים  בשני  מכסים 
קבוצות.  לארבע  חלוקה 
מענף  היצוא  מוצרי  רוב 
בקטגוריה  נמצאים  הפלסטיקה 
C, מה שאומר שהחל מינואר 2019 
עומד  אלו  למדינות  היצוא  על  המס 
ישראלים  ליצואנים  שנותן  מה   ,0% על 
יצואנים  מול  אל  גדול  יתרון  אלו  למדינות 

ממדינות אחרות. 
סחר  הסכם  נחתם   2018 במאי 
משמעותי עם פרו, בזמן ביקור נשיאּה 
ולכן  אושרר  טרם  זה  הסכם  בישראל. 
וישראל  קולומביה  לתוקף.  נכנס  לא  עדיין 
בפועל  אך  ב-2013,  סחר  הסכם  על  חתמו 
גם הסכם זה מעולם לא אושרר ולכן איננו 
פעיל. על אף ששני ההסכמים האלה עדיין 
על  מרמזים  בהחלט  הם  בתוקף,  אינם 
במדינות  הכלכליים  הגורמים  של  הכוונות 
דרום אמריקה, ומראים על הכיוון הכללי של 

שאיפה לשיתוף פעולה.
ישראל-מקסיקו  חופשי  סחר  הסכם 
שמקסיקו  אף  על   .2000 בשנת  נחתם 
היא  אמריקה,  בצפון  פיזית,  נמצאת, 
לאמריקה  תרבותית,  מבחינה  משתייכת, 

ההסכם  של  העיקרית  חשיבותו  הלטינית. 
ליצוא  שווים  תחרות  תנאי  בהבטחת  הינה 
בעיקר  מתחרים,  ספקים  מול  הישראלי 
לשוק  חופשית  מגישה  מארה"ב, הנהנית 
נפט"א  במסגרת הסכם  המקסיקני 
הצפון-אמריקני  החופשי  הסחר  )הסכם 
ההסכם  ומקסיקו(.  קנדה  ארה"ב,  בין 
משלים את מערך יחסי הסחר עם מדינות 
ישראל  של  מטרתה  כאשר  אמריקה,  צפון 
הינה להבטיח תנועה חופשית של תוצרתה 
בין אותן מדינות. היצוא הישראלי למקסיקו 
בשנת 2018 עמד על 361 מיליון ₪, מתוכם 
ממגזר   ₪ מיליון  כ-59  של  משמעותי  נתח 

הפלסטיקה והגומי.
הקשר ההולך וצומח עם מדינות אמריקה 
קו  יש  שכיום  בכך  גם  מתבטא  הלטינית 
)ברזיל(  פאולו  לסאו  מישראל  ישיר  טיסות 
 .LATAM  - חברת  של  )צ׳ילה(  ולסנטיאגו 
ישיר  טיסות  קו  על  אל  גם  הפעילה  בעבר 

לסאו פאולו לתקופה קצרה.

יתרונות היצוא למדינות אמל"ט
רוב  הגיוני,  לומר  אף  ויש  מסורתי,  באופן 
ממוקד  היה  היום  עד  הישראלי  היצוא 
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רואים עולם

מדד מדינה
)100= נקי  0= מושחת(

70אורוגואי

67צילה

61ישראל

40ארגנטינה

קולומביה, 
אקואדור, 
פרו, ברזיל

34-36

בוליביה, 
פרגואי

29

18ונצואלה

פותחות דלתות ליצוא הישראלי.

אתגרים ביצוא למדינות אמל"ט
מספר  בחובו  טומן  אמריקה  לדרום  היצוא 
הפוליטי  הסיכון  רמת  פערים/חסמים: 
בינונית  היא  האלה  במדינות  והעסקי 
ולמרות  הסיכונים  למרות  גבוהה.  עד 
להניח  סביר  הפוליטיות,  המחלוקות 
ישראל- קו  על  נראה  הקרובות  שבשנים 
אמריקה הלטינית יותר ויותר אנשי עסקים. 
השפה מהווה גם היא אתגר לא קטן. בסופו 
של יום ניתן לתקשר עם כל חברה באנגלית, 
עם  לתקשר  שתוכל  ישראלית  חברה  אבל 
הלקוחות הפוטנציאליות שלה בספרדית ו/
או בפורטוגזית, תהפוך את משימת החדירה 
נוסף הוא  יותר. אתגר  לשוק הלטיני לקלה 
העובדה שברוב מדינות דרום אמריקה יהיה 
חוץ.  סחר  סיכוני  ביטוח  לקבל  מאוד  קשה 
יהיה  ניתן  ולרוב  לכך,  מודעים  הלקוחות 
להבטחת  המתאימה  הדרך  את  למצוא 

התשלום.
מדד השחיתות העולמי )טבלה 2( מראה 
כי בדרום אמריקה יש בעיית שחיתות, מה 

שעלול להוות חסם כניסה. 
ישנם עוד פערים כמו הבדלי שעות עבודה, 
עלות נסיעות, זמני אספקה ליעד וכו'. אבל, 
בסופו של דבר, אלו קשיים שוליים, הקיימים 
בייצוא למדינות רבות, ואינם ייחודיים דווקא 

למדינות דרום אמריקה.
אירופה  למדינות  יצוא  מפעילות  בשונה 
מעט  לא  כאן  נדרשת  אמריקה,  ולצפון 
הן  והנחישות  הסבלנות  ולפעמים  סבלנות, 
במדינות  להצלחה  העיקריים  המפתחות 
אלו. הבירוקרטיה בחלק לא קטן מהמדינות 
עלולה, במקרים רבים, ליצור קשיים, כאשר 
להיות,  יכול  מהמכס  דוגמא  שחרור  גם 

לעיתים, משימה לא פשוטה כלל.

אמל"ט ופלסטיקה
דרום  למדינות  הישראלי  היצוא  רוב 
ההיי-טק,  מתחומי  מגיע  אמריקה 

7% מגיעים  זאת  והביטחון. עם  החקלאות 
היא  אמריקה  דרום  הפלסטיקה.  מתחום 
לא שוק בתול, וגם לא שוק שנשאר מאחור 
בתחום האריזות והפלסטיקה. יש תעשיית 
מעט  לא  ויש  ענפה,  מקומית  פלסטיקה 
יבוא זול מהמזרח הרחוק, אבל יש גם נתח 
בתחום  פתרונות  שמחפש  קטן  לא  שוק 
החדשנות כמו גם בתחומי המיחזור )צ'ילה 
ישראליות  חברות  זה(.  בתחום  מובילה 
יתרונות  עם  אריזה  פתרונות  שיביאו 
מיחזור יזכו לקשב רב. השילוב של הסכמי 
ישראל  מדינת  של  הטוב  שמה  הסחר, 
והמנטאליות  וטכנולוגיה,  איכות  כמעצמת 
ליצרנים  ופותחים  יוצרים  הישראלית, 
הזדמנויות  הפלסטיקה  בתחום  ישראלים 

רבות.                           	

* על הכותב:
עשרה  בשמונה  פעיל  בלנקלדר  גיא 
השנים האחרונות בתחום היצוא למדינות 
מרכז ודרום אמריקה. בלנקלדר הקים מן 
היסוד מערך סוכנים ומפיצים עבור שלוש 
ב-15  שפעלו  שונות,  ישראליות  חברות 
בימים  אמריקה.  ובדרום  במרכז  מדינות 
פעילותו  את  בלנקלדר  מתחיל  אלה 

כעצמאי בחברת ISUR שבבעלותו.
"החזון שלי הוא לחבר ולהנגיש חברות 
האמריקאי"  הדרום  לשוק  ישראליות 
אומר גיא ומוסיף: "בפעם הבאה שאתם 
'ללכת אל השוק', אשמח לקחת  רוצים 
הדרך.  את  מכיר  כבר  אני  לשם,  אתכם 
למסע,  אלי  להצטרף  אתכם  מזמין  אני 
ולדרום  להוות את הגשר שלכם למרכז 

אמריקה ולהתחיל לחלום, בספרדית".

לפרטים נוספים, 
בלנקלדר גיא,

 054-665-1611
 guy@isur.info
   www.isur.info

טבלה 2: מדד השחיתות במדינות דרום אמריקה 
וישראל.

נמל VALPARAISO בצ׳ילה

ביבשת אירופה ובצפון אמריקה. על פי כל 
התחזיות הכלכליות, הצמיחה המשמעותית 
בכלכלת העולם תגיע מכלכלות וממדינות 
ומדינות  אפריקה  מדינות  בהן  מתפתחות, 
הלטינית  אמריקה  מדינות  אמריקה.  דרום 
אף  וחלקן  מתפתחות  מדינות  בעיקרן  הן 
ברזיל   2010 בשנת  מהיר.  באופן  צומחות 
בעולם  בגודלה  השביעית  הכלכלה  הייתה 
ומקסיקו הייתה במקום ה-14. בשנת 2050 
צפויה כלכלת ברזיל לצמוח ולהיות הרביעית 
בגודלה בעולם בעוד מקסיקו צפויה לטפס 
זו  מואצת  צמיחה  השביעי.  למקום  עד 
עשויה להוות קרש קפיצה מתאים לחברות 
פעילות  מוקדי  המחפשות  ישראליות 
חדשים. הלקוחות במדינות דרום אמריקה 
מאוד פתוחים לספקים חדשים מה שיכול 
לספקים  הישראלים.  ליצואנים  לסייע 
מישראל יש יתרון מעצם התפישה החיובית 
של ישראל בשני מישורים: איכות, חדשנות 
לזלזל  ואין  שני,  ומצד  אחד,  מצד  והיי-טק 
להשראה  מקור  הן  וירושלים  ישראל  בכך, 
אלה  עובדות  שתי  התרבותי-דתי.  במישור 
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בסביבה טובה

50 שנות היסטוריה בבקבוק אחד
על פקקים, המשקאות הקלים שהם סוגרים 

וכלכלת הפלסטיק החדשה
במשך 50 שנים התפתח עולם הפקקים עד לבלי היכר. התפתחות מואצת נוספת 

צפויה עד 2029 בה התחייבו מדינות האיחוד האירופאי לאסוף ולמחזר 90% 
מהבקבוקים והפקקים.

שאלות:  בשלוש  נתחיל 
פקקים  כמה  האחת, 
מדי  נפתחים  ומכסים 
האם  השנייה,  יום? 
פקקים  למחזר  ניתן 
והשלישית,  ומכסים? 
הפקקים  אחוז  מה 
אולם  בסוף,  לחידון  התשובות  שממוחזר? 
 625 צורך  שהעולם  בינתיים  נגלה  כרמז 
מיליארד פקקים ומכסים פלסטיים בשנה. 

מאלומיניום לפלסטיק - הפקק הראשון
אלברט  שוויצרי בשם  פיתח מעצב  ב-1970 
הראשון  הפלסטיק  פקק  את  אובריסט 
בהזרקה,  יוצר  הפקק  מוגזים.  למשקאות 
HDPE יחידה אחת עשויה כולה פוליאתילן 
את  לייעד  הייתה  המקורית  הכוונה  כאשר 
רב-שימושיים.  זכוכית  לבקבוקי  הפקק 
מהר  הגיעה  ההמצאה  על  השמועה  אולם, 

תמונה 1: ציר זמן של פריצות הדרך המשמעותיות בהתפתחות הפקקים 
ב-20 שנים האחרונות.

מאוד אל תעשיית בקבוקי ה-PET שצמחה 
בקצב מסחרר בסוף שנות השבעים ואימצה 
פקק  של  העיקריים  היתרונות  שני  אותה. 
מבוססי  למתחרים  בהשוואה   ,HDPE-ה
האלומיניום, היו העדר נזק לשפת הבקבוק 
יותר  המדוייקת  וההתאמה  ההברגה  בזמן 
של פקקי ה-HDPE לגיאומטריה של מתאר 

 .PET-ה

פקקים בדחיסה והוכחת סגירה
חברת  רכשה  השמונים  שנות  באמצע 
Crown Cork & Seal את הזכויות לחידושים 
רכשה  התקופה  באותה  אובריסט.  של 
חברת  את   Alcoa CSI האלומיניום  ענקית 
החליטו  שמנהליה  משום   H-C Industries
לגשת לבעיה מכיוון אחר ורשמו פטנט על 
בתהליך  בדחיסה,  פלסטיים  פקקים  ייצור 
 The H-C Wing-Lok השם  את  שקיבל 
ממכונות  התפוקה  הימים  באותם   .design

של  מזו  כפולה!(  )כן,  כפולה  היתה  דחיסה 
ברוטציה  הדחיסה  תהליך  הזרקה.  מכונות 
ב-1986   H-C Industries-מ  CSI שרכשה 
דרך  פורץ  נחשב   Wing-Lok פקקי  לייצור 
לייצר  לראשונה  שהצליח  משום  בעיקר 
עבור ענף המשקאות סוגר עם עדות לניסיון 
Tamper-( במוצר  מורשה  בלתי  שימוש 

 .)Evident Closure

השנים  ב-20  הפקקים  בעולם  התפתחות 
האחרונות

דרישות  השתנו  מאז,  שחלפו  בשנים 
המשקאות  בענף  האופנות  הצרכנים, 
טכנולוגיות  דרך  פריצות  וחלו  והרגולציות, 
רבות שהשפיעו על עיצוב הפקקים והסוגרים 
הוא  השתנה  שלא  מה  זאת,  עם  למיניהם. 
של  מגוון  תחת  הרמטית,  בסגירה  הצורך 
הבקבוק  תכולת  על  השומרת  תנאים, 
בקלות,  מחדש  וסגירה  פתיחה  ומאפשרת 

2011 2013 2015 2017
2017

ועד היום
2012 2014 2016 2017

 MHT חברת
 Mold &(
 Hotrunner
 )Technologies
הציגה שיטת ייצור 
קלת-משקל כחלופה 
.PCO 1810 -ל

 Bericap  מפתחת שורה 
של פקקי 26 מ"מ לשמן 

בישול כחלופה לתקן 
29/21 לטובת חיסכון 

נוסף במשקל.

 מגמת פקקי-המינון ממשיכה 
כשקבוצה בינלאומית שמורכבת 
 Hähl, Teamplast, Incap -מ
ו- Sumitomo מציגה פקקים 

שמותאמים למינון תוספים 
נוזליים או אבקתיים שניתנים 
למכירה עם משקאות או לחוד.

 RPC Obrist חברת 
Madrid השיקה פקק 

38 מ"מ.

 התפתחות מואצת 
במיוחד, פירוט בגוף 

המאמר.

 Corvaglia מציגה פקק 
קל-משקל לצוואר הקצר 

של 1881 שמתאים 
למשקאות מוגזים ורגילים 

כאחד.

 Vicap Systems משיקה 
פקק-ספורט עם תא 

מינון שמאפשר ללקוחות 
להוסיף למשקאות שלהם 
טעמים או מנות ויטמינים. 

 מילוי אספטי 
בבקבוקים רחבי 

פתח.

 United Caps חברת 
דיווחה על פקק 

'עלי הכותרת' שלה 
למים המינרליים של 

Wattwiller שמאפשר 
ללקוחות פתיחה במאמץ 

מינימלי. 

   ֹעפר שורק *
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פתיחה זולה לייצור הניתנת לשילוב בעיצוב 
המשמעותיות  הדרך  פריצות  את  האריזה. 

בתחום ניתן לראות בתמונה 1.

בשלוש  מרכזיות  התפתחויות  בום!  בייבי 
השנים האחרונות

אין  כאילו  נדמה  בשלוש השנים האחרונות 
סוף לחדשנות בתחום הפקקים והסוגרים: 

משופרת  אחיזה  עם  גבוהים  סוגרים   •
.Bericap לפתחי 26 ו-29 מ"מ של

• התמודדות עם בעיית זיוף המוצרים על ידי 
תוספת רצועה מקופלת וחצויה למניעת 
שימוש בלתי-מורשה ו\או הדפסת לייזר 

על רצועת הפקק והסגר.
 Bericap הסגר השטוח והקל במיוחד של  •
עם  מ״מ   28 PCO 1881 לבקבוקי 

משקאות לא-מוגזים.
הישראלית  החברה  של  הטכנולוגיה   •
Water.IO שהופכת את הפקק למכשיר 

רפואי שמזכיר למטופל לשתות מים.
שמציגה  המהירה  הדיגיטלית  ההדפסה   •
לטכנולוגיית  בהתאמה   Corvaglia

ההזרקה המהירה שלה.
 Aptar חברת  של  ספורט  פקקי  השקת   •
ל-28   flip-top בפתיחת  אחת  יחידה   -
וסגר דו-רכיבי בהזרקה   PCO 1881 מ"מ

כפולה לגימור פתח של 29\25 מ"מ.
פתרונות  לפתח  ממשיכה   Bericap  •
וה-   Neo 30/17-ה כמו  קלי-משקל 
– פקק עם ציר שנלחץ על   SnapCap26

פתח קל-משקל של 26/21.
את  מפתחת   Silgan Closures חברת   •
מלאה  התאמה  עם  פקק   ,K-Seal-ה

לפיה של מתקן מי השתייה )הקולר(.
חברת Corvaglia מציגה את ה-188, סגר   •
חתוכה\מקופלת  משופרת  אחיזה  עם 

בהשוואה  במשקל   25% של  וחסכון 
לפקקי 1881 אחרים עם נוחות שמזכירה 

את הפקקים של שנות בתשעים. 
קשוב  שהענף  נדמה  האחרונה  בשנה   •
מתמיד לצרכנים וטרנד ה'אוכל-על-הדרך' 
בביקוש  הגידול  עם  יחד   ,)on-the-go(
למשקאות במילוי אספטי, מובילות חברות 
Aptar לפתח פקק-ספורט חד-רכיבי  כמו 

עם גימור רחב-פתח של 38 מ"מ. 

 Coca-Cola חברת  הקימה  באוסטרליה   •
Amatil מפעל חדש לייצור פקקי-ספורט 
שעשויים מ-HDPE  בלבד לטובת מחזור 
המסורתי  לשילוב  בהשוואה  יותר  פשוט 

 .PP-ו HDPE של
למשקאות  נוסף  פתרון  משיקה   Aptar  •
שנקרא  מינון  יכולת  עם  'על-הדרך' 

 'Guardian Light'
עם  מתברגים  פקקים  מציגה   Bericap  •

הגנת UV משופרת. 

החדשה  הפלסטיק  כלכלת  תשפיע  כיצד 
על העתיד של ענף פקקי הפלסטיק?

שעברה,  בשנה  חודשים  שישה  במשך 

סביבה,  איכות  ארגוני  נציגי  פוליטיקאים,  ישבו 
ירקות  ושאר  לוביסטים  תעשייה,  קברניטי 
נייר  פרסמו  ולבסוף  ַהְמּדֹוָכה  על  באירופה 
חד- פלסטיים  למוצרים  הנוגע  בכל  עמדה 
בפקקים  לטיפול  התייחסות  הכולל  פעמיים 
המסמך  שיצר  ההדף  גלי  המעגלית.  בכלכלה 
באוקטובר  הצהרה,  לפרסום  הובילו  בתעשייה 
קוקה-קולה,  השאר,  בין  חתמו,  שעליה   ,2018
נסטלה, דנון ופפסיקו שהציגה עמדה לפיה: "יש 
לבצע השקעה רחבת היקף בפיתוח טכנולוגיות 
 90% של  איסוף  רמת  שתאפשרנה  ותשתיות 
 ."2025 עד  שלהם  והפקקים  מהבקבוקים 
צמצום יעיל של זיהום הסביבה בפקקים, לפי 
החברות הללו, יכול להתקיים בעזרתה של רשת 
רחבת היקף של פקדון והחזרה, רמת אחריות 
חינוך צרכנים  ומערך  יותר של היצרנים  גבוהה 

פאן-אירופאי.      
ב-27 במרץ 2019 החליטו המדינות החברות 
במוצרי  השימוש  את  לאסור  האירופי  באיחוד 
מזלגות  קשים,  כגון  פעמיים  חד  פלסטיק 
וסכינים החל מ-2021. ההצבעה, שעברה ברוב 
מוחץ של 560 מול 35 מתנגדים, מחרימה גם 
היא  אזניים.  ומקלות  לבלונים  מקלות  צלחות, 
כוללת מיכלי אוכל מפוליסטירן מוקצף ואת כל 
oxo- מגוון מוצרי הפלסטיק המתכלים בשיטת
degradable המתפרק באמצעות תוסף/זרז. 
בכל  שהתפרסמו  האחרונים  המחקרים 
מורכב  ממנו  שכ-85%  הימי,  לזיהום  הנוגע 
מפסולת פלסטית, היווה את המניע העיקרי 
ייבוא  למהלך. גם ההחלטה של סין לאסור 
של פסולת אירופאית תרם לדחיפות ולהיקף 
מהחברות  אחת  כל  החרם.  של  הנרחב 
באיחוד האירופי תאלץ להצביע על אימוץ 
על  שייושמו  השיטות  וגם  בנפרד,  החרם 
לכל  פרטניות  תהיינה  ליעדים  להגיע  מנת 
מדינה. בנוסף לאיסור על שימוש במוצרים 

2000

2001 2005 2007 2009

2003 2006 2008 2010

 HKS ו-CCT השיקו 
פקק עם ליינר 

נייד לסגירה של 
משקאות רגישים 
לחמצן כמו בירה

 Bericap חברת 
הציגה את פקק 

ה-BO2S לבירה 

 Bericap חברת 
הציגה את הסגר 

מיחידה אחת למילוי 
חם )משמש בעיקר 
למיצים ומשקאות 

אנרגיה(

 Bericap חברת 
הציגה פקק שכינתה 

"Shorty" אף הוא 
לבקבוקי בירה. 

 יצרנים החלו להתאים את 
הפקקים שלהם לגימור 

צוואר בקבוק חדש, 
קל-משקל ב-28 מ"מ 

למשקאות מוגזים 
.)ISBT PCO 1881 תקן(

קוקה-קולה החליטה 
 PCO לאמץ את תקן

.1881

 הענף החל לבחון את 
היתרונות ובחסרונות 
של פקקים בהזרקה 
מול פקקים בדחיסה 

לאור שורה של פיתוחים 
בפקקים קלי-משקל 

למשקאות מוגזים 
ורגילים.

 החלו לשווק 
בארה"ב פקק 

במשקל 0.99 גרם 
למים מינרליים.

Bericap הכריזה 
על מהלך חדש 

בתחום המילוי החם 
– פקק מיחידה אחת 

לאיטום כפול של 
38 מ"מ שמותאם 
לעובי צוואר של 

2 מ"מ.

״עיקר התרעומת של יצרני 
הפקקים היא על הדרישה 
מהם להצמיד את הפקקים 

לבקבוקים כדי להבטיח הגעה 
שלהם למחזור. לטענתם, לא 
זו בלבד שהמהלך לא ימנע 
זיהום ימי, אלא שהחקיקה 

תוביל לתוספת של 400 אלף 
טון פליטה פחממנית בשנה. 
הדרישה תוביל לאי נוחות 
משמעותית של הלקוחות.״
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בסביבה טובה

התחייבו  האיחוד  מדינות  פעמיים,  חד 
מהבקבוקים   90% לפחות  ולמחזר  לאסוף 
 .)2025 עד  )ו-77%   2029 עד  והפקקים 
ייאסר  לא  פעמיים  חד  בכלים  השימוש 
יוודא  השימוש  על  הפיקוח  אבל  לחלוטין, 
ברי-קיימא.  מחומרים  עשויים  יהיו  שהם 
חברות הטבק יאלצו לשאת בעלות האיסוף 
בכבוד  המחזיקים   – הסיגריות  בדלי  של 
המפוקפק של ראש רשימת המוצרים החד 
והשלישי  פעמיים המזהמים. המקום השני 

שמור לבקבוקים ולפקקים. 

את המהפכה הזו אי אפשר להפסיק
יצרני הבקבוקים והפקקים באירופה מבינים 
אלא  לעצור,  ניתן  שלא  במהפכה  שמדובר 
שלטענתם החלק הארי של הנטל הכלכלי 
והלקוחות  שהממשלות  בעוד  עליהם  נופל 
של  התרעומת  עיקר  בנטל.  נושאים  אינם 
מהם  הדרישה  על  היא  הפקקים  יצרני 
כדי  לבקבוקים  הפקקים  את  להצמיד 
לטענתם,  למחזור.  שלהם  הגעה  להבטיח 
ימי,  זיהום  ימנע  זו בלבד שהמהלך לא  לא 
 400 של  לתוספת  תוביל  שהחקיקה  אלא 
החשש  בשנה.  פחממנית  פליטה  טון  אלף 
תוביל  שהדרישה  היא  שלהם  העיקרי 
הלקוחות.  של  משמעותית  נוחות  לאי 
התעשיינים גורסים שעיקר המאמץ שלהם 
משקל  הפחתת  להיות  להמשיך  צריך 
של  לחינוך  לפעול  צריכה  הממשלה  ואילו 

הלקוחות לאחריות סביבתית.
יעדיי הפיתוח העתידיים

של  בשילוב  רואים  הפקקים  יצרני 
פריצת  את  הבי-מודאלי  הפוליאתילן 
ביותר  המשמעותית  הטכנולוגית  הדרך 
הסביבתי.  הזיהום  להפחתת  הקשור  בכל 
מאפשרים  החדשים  הפוליאתילנים 
שהיא  העולמית  ברמה  משקל  הפחתת 
שהחקיקה  מה  מכל  בהרבה  משמעותית 
זאת,  עם  אליו.  לשאוף  יכולה  האירופאית 

כל יצרני הפקקים מתמקדים כיום בארבעה 
יעדי מו"פ: 

פקקים קלי-משקל חדשים שמותאמים   .1
לבקבוקים פלסטיים שניתנים להחזרה, 
בהתאם  זאת  ליינר.  ללא  או  עם 
לעבור  הבקבוקים,  יצרן  להחלטת 
לבקבוקים  פעמיים,  חד  מבקבוקים 

הניתנים להחזרה.
למקרה  משקל  קלי  מתכתיים  פקקים   .2
פקקי  לשלב  יחליטו  הבקבוקים  שיצרני 

מתכת עם בקבוקי פלסטיק.
שמאפשרות  חדשניות  חיתוך  שיטות   .3

לפקק להישאר צמוד לבקבוק.
לפקקי-ציר  שמותאמות  חדשות  תבניות   .4

שנצמדים לבקבוק. 

עלות השינוי החקיקתי
האירופאית  שהחקיקה  היא  הענף  הערכת 
מיליארד   100 של  מחדש  תכנון  מחייבת 
אריזות, בעלות משוערת שתנוע בין 4 ל-14 
)או  צורך  יהיה  אירו, כתלות באם  מיליארד 
לא( לשנות את פתחי צוואר הבקבוקים.      

הצמדת  בנושא  דומה  לחקיקה  הצעה 
פקקים לבקבוקים כבר הוגשה בקליפורניה 
)AB-2779 בפברואר 2018( ואם היא תעבור 
של  הצמדה  לוודא  היצרנים  כל  יאלצו 
בקבוקי  לכלל   )tethered caps( פקקים 
מתחת  פעמיים  החד  הפלסטיים  השתייה 
האירופאית  לחקיקה  בתגובה  לליטר. 
עצמאי  דו"ח  קוקה-קולה  חברת  הזמינה 
את  לאמוד  כדי   PwC היועצים  מחברת 
לפקקים-מוצמדים.  המעבר  השלכות 
שימוש  תחייב  החקיקה  כי  קובע  הדו"ח 
של  נוספים  טונות   200,000 עד  ב-50,000 
חומר גלם פלסטי בשנה – מהלך שלטענת 
עשור  של  חיסכון  מאמצי  יבטל  היצרנים 
שלם. היצרנים גם חוששים מבעיות בטיחות 
של  וחלק  מבוקר  בשחרור  הקושי  רקע  על 

תמונה 2: רשימת עשרת המזהמים של החופים באירופה. בקבוקי פלסטיק ופקקים במקום השני לאחר בדלי 
הסיגריות.

תמונה 3: סוגי הפסולת הימית באירופה

״יצרני הפקקים רואים בשילוב 
של הפוליאתילן הבי-מודאלי 
את פריצת הדרך הטכנולוגית 

המשמעותית ביותר בכל 
הקשור להפחתת הזיהום 
הסביבתי. הפוליאתילנים 

החדשים מאפשרים הפחתת 
משקל ברמה העולמית שהיא 
משמעותית בהרבה מכל מה 
שהחקיקה האירופאית יכולה 

לשאוף אליו.״

׳
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גז מהבקבוקים כתוצאה מהצמדת הפקק. 
ענף המשקאות הקלים משלם כיום לאיחוד 
האחריות  בגין  אירו  מיליארד  כ-3  האירופי 
מעריך  הדו"ח  הפלסטית.  לפסולת  שלהם 
החדשה  לחקיקה  ייצור  קווי  התאמת  כי 
העלות  את  תשלש  הפקקים  הצמדת  של 

השנתית הזו. 
השאלות  לשלוש  התשובות  הנה   – לסיום 

טבלה 1: התפתחותה אבולוציונית של משקל הפקק, מסוף שנות ה-90 ועד היום.

 סוף שנותסוג הפקק
ה-90

שנים -2010
2000

היום

 פקק חד-רכיבי
למשקאות מוגזים

PCO18103.1 g2.8 g2.5 g לצוואר

PCO18812.5 g2.0 g לצוואר

g 1.6לצוואר 26/22

 פקק חד-רכיבי
למים

g2.0 g1.6 g 2.4לצוואר 30/25 מ"מ

g1.2 g 1.3לצוואר 29/25 מ"מ

g0.9 g 1.0לצוואר 26/22 מ"מ

g 0.7לצוואר 25/22 מ"מ

ששאלנו בהתחלה
מדי  נפתחים  ומכסים  פקקים  כמה   .1
לפתיחה  אחראי  המשקאות  ענף  יום? 
משקה  בקבוקי  מיליארד   6.5 של  יומית 
הכימיה  תעשיית  יום.  מדי  פלסטיים 
מוסיפה למספר המכובד עוד 700 מיליון 

פקקים ומכסים על בסיס יומי.
ומכסים?  פקקים  למחזר  ניתן  האם   .2

פוליפרופילן  עשויים  מרביתם  בוודאי. 
ובניגוד לבקבוקים קל יותר לנקות אותם. 
פחות  שממוחזר?  הפקקים  אחוז  מה   .3
שנה  מדי  המיוצרים  מהפקקים  מ-10% 

מגיעים למחזור.       	

* על הכותב:
ענף  את  מלווה  סורפול  חברת 
משנת  הישראלי  והגומי  הפלסטיקה 
של  והפצה  בייבוא  התמחות  עם   ,1934
פוליפרופילן,  פוליאתילן,  ביו-פולימרים, 
ותוספים  הנדסיים  חומרים  ומגוון   PVC
הצנרת  היריעות,  האריזה,  לענפי 
ההזרקה, המכשור הרפואי ועוד. החברה 
מהחברות  כמה  בישראל  מייצגת 
העולמי  הפטרוכימיה  בענף  המובילות 
מתמחים  שלה  המכירות  ואנשי 
והתוספים  הגלם  חומרי  בהתאמת 

הנכונים ביותר לכל יישום ויישום.
 

לפרטים נוספים, 
עפר שורק, מנהל המכירות של סורפול,   
 ofer@sorpol.com׳
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זרקור לתעשייה

מנטין ואולטרפלסט יוצאים יחד לדרך 
משותפת

החיבור שיצא לפועל במרץ האחרון סיפק לאוטרפלסט תמיכה פיננסית ולמנטין 
מפעל חדש ורחב המתאים להתרחבות העתידית של שתי החברות. כל העובדים שומרו, 

אף הזמנה לא עוכבה וכל הלקוחות נשארו
בין  החיבור  התבצע  האחרון,  מרץ  בחודש 
האם  שחברת  לאחר  ומנטין  אולטרפלסט 
של מנטין רכשה את פעילות אולטרפלסט 
אחיות.  לחברות  החברות  שתי  את  והפכה 
לסיים  לאולטרפלסט  איפשר  החיבור 
שירות  ולתת  ולהמשיך  מורכבת  תקופה 
לא  לקוח  אף  כאשר  הביטחוני,  לתחום 
 - החברה  את  עזב  לא  לקוח  ואף  נפגע 
וההערכה  הגדול  האמון  על  המצביע  דבר 

שרוחשים הלקוחות לחברה ולמוצריה. 

נס פך השמן – מעבר מהיר בשמונה ימים
מספר  אולטרפלסט  מנכ"ל  זילברט,  אבי 
ולחיבור:  למשבר  שהביא  המצב  על 
נוצר  האחרונות  השנים  של  "המשבר 
לקוח  של  פתאומית  מעזיבה  כתוצאה 
כשהמפעל  בדיוק   – בעייתי  בתזמון  חשוב 
שכזה  מעבר  למודיעין.  תקווה  מפתח  עבר 
מהווה נקודה קריטית בחיי כל ארגון ומלווה 
עזיבת  עם  וההתמודדות  רבות,  בהשקעות 
הלקוח דווקא בתזמון הזה הייתה מורכבת. 
מנטין  כאשר  מאחורינו,  המשבר  כעת 
לציין  ראוי  אחיות.  חברות  ואולטרפלסט 
 – זו  שלא רק שאף לקוח לא עזב בתקופה 
אלא שגם אף הזמנה לא עוכבה ואף עובד 
לא עזב או הועזב, כולל הדרג הניהולי ואנו 

גאים בעובדה זו".
כל  למעשה  הועבר  החיבור  בתהליך 
החדש  למפעל  מנטין  של  הייצור  מערך 
שהקימה אולטרפלסט במודיעין )תמונה 1(. 
אלון מנטין, סמנכ"ל מנטין מרחיב: "החברה 

״המכונות שלנו שונות אחת 
מהשנייה גם בטכנולוגיה 

וגם בחומרי הגלם. למעשה 
אנחנו מקיימים שני מפעלים 
שונים תחת קורת גג אחת 
וכל אחת מהחברות לומדת 

כתוצאה מהתהליך. החיבור עם 
אולטרפלסט, לדוגמא, פותח 
בפני מנטין שווקים חדשים 

לייצור בתחומי המזון והתרופות, 
ולייצוא.״

ברצפת  מקום  מחוסר  וסבלנו  התרחבה 
משנה  למעלה  חיפשנו  ובמחסנים.  הייצור 
במשך  עבדנו  ואף  חליפי,  ייצור  אתר  אחר 
חוסר  חיצוניים, מפאת  כשנה עם מחסנים 
מקום. החיבור עם אולטרפלסט הגיע בדיוק 

בזמן המתאים. 

המעטה.  בלשון  מהיר  היה  המעבר 
במודיעין  במפעל  הבסיסית  התשתית 
להשלים  כחודש  ולקח  לצרכינו  התאימה 

את התשתיות הדרושות לשם ההעברה. 
ביום ראשון 10/3/2019 התבצעה הורדת 
יום  בחודש  ב-14  מנטין.  במפעל  חשמל 
הראשונות,  המכונות  לעבוד  החלו  חמישי 
המכונות  כל  עבדו  כבר  וב-18/03/2019 
לפעילות  חזר  והמפעל  החדש  במשכנן 

מלאה במשכנו החדש במודיעין )תמונה 2(. 
יוצאת דופן  הדבר התאפשר בזכות עבודה 
של צוותי העובדים של שתי החברות, ראינו 
אנשים עובדים עם ברק בעיניים והיה פשוט 
בפועל  הציוד  העברת  זה.  את  לראות  יפה 
בוצעה על ידי חברת אופל פלסטיק. ניהול 
בוצע  למודיעין  מנטין  מעבר  פרויקט  כל 
פרויקט  מנהל  ידי  על  ונוהל  מופתי  באופן 
בשילוב   ,BIMIO לוי מחברת  בני  ההעברה, 
מנטין  מפעלי  מנהלי  עם  מלא  ובתיאום 
ואולטרפלסט בוריס פלדמן ובני ידיד, אשר 
וראויה  דופן  יוצאת  בצורה  לרתום  הצליחו 

לציון את כל המערכת לטובת הפרויקט.  
 

חיבור של עולמות שונים
של  המקצועית  הפעילות  את  נבחן  אם 
ביניהם  השוני  כי  נגלה  המפעלים,  שני 
בייצור  מתמקדים  שבמנטין  בעוד  גדול. 
צריכה  למוצרי  וסוגרים  מכסים  פקקים, 
אולטרפלסט  מתמקדת  וקוסמטיקה, 
ובמוצרים  הביטחונית  לתעשייה  בייצור 
אלון,  זאת, מעיד  טכניים מחוזקים. למרות 
תפעולית  סינרגיה  נוצרה  החיבור  לאחר 
אבטחת  במערך  בלוגיסטיקה,  במחסנים, 
עם  שמיטיבה  התבניות  ובתחזוקת  הייצור 
שתי החברות. "המכונות שלנו שונות אחת 
מהשנייה גם בטכנולוגיה וגם בחומרי הגלם. 
למעשה אנחנו מקיימים שני מפעלים שונים 
מהחברות  אחת  וכל  אחת  גג  קורת  תחת 
עם  החיבור  מהתהליך.  כתוצאה  לומדת 
מנטין  בפני  פותח  לדוגמא,  אולטרפלסט, 

תמונה 1: המפעל החדש של מנטין ואולטרפלסט במודיעין.



המזון  בתחומי  לייצור  חדשים  שווקים 
והתרופות ולייצוא. כעת עומד לרשותנו חדר 

נקי מובנה, דבר שלא היה קיים בעבר".
מנטין  את  שייסד  האיש  מנטין,  ויקטור 
טכנולוגיה  "למנטין  מספר:  ב-1970  עוד 
בישראל  המובילה  החברה  והיא  מתקדמת 
בתחומה. גם אולטרפלסט חברה טכנולוגית 
מתוצרתה   30% וכראיה,  בתחומה  מובילה 
עקיף  ליצוא  ו-40%  ישיר  לייצוא  מיועדת 
באמצעות לקוחותיה. החיבור הזה, יחד עם 
חברת UFB כמפעל התבניות של הקבוצה, 
מובילים  ידע  מוקדי  שלושה  של  חיבור 
לפריצה  החברות   3 את  יביאו  בתחומם, 

הייצור  יכולות  להגדלת  חדשים,  לתחומים 
ולגיוס לקוחות חדשים )תמונה 3(.

 
ומה בעתיד?

מנטין  של  ההתפתחות  לכיוון  במקביל 
באולטרפלסט  גם  והרפואה,  המזון  בתחום 
מתכננים הרחבת פעילות. "לאחרונה נכנסנו 
לפרויקטים חדשים עם רפאל ואלביט. פנינו 
והן  ואירופה  בארה"ב  הן  חדשים  לשווקים 
לא  שמותיהם  שאת  מתחדשים,  בשווקים 
ננקוב כאן, בהם יש קרקע פורייה להחלפת 
משתפים  אנחנו  בפלסטיק.  מתכת  חלקי 
פעולה גם עם יצרניות חומרי גלם מובילות, 

 ,"EMS-ו  DSM הישראלית,  פולירם  ביניהן 
כרגע  אנו  פלסטיק  במנטין  אבי.  מספר 
בתחום  מוצרים  קבוצת  של  פיתוח  בשלב 
אבטחת ילדים, פרויקט המנוהל בתמיכתה 

של הרשות לחדשנות. 
העקרונית  ההחלטה  האדם,  כוח  בנושא 
שקיבלה החברה על שימור העובדים לאחר 
הם  כי  מספר  אבי  להערכה.  ראויה  המיזוג 
ובעתיד  מחודש  גיוס  בתהליך  נמצאים  אף 
משני  העובדים  את  להדריך  כוונה  יש 
התחומים בטכנולוגיות של החברה הנוספת 
והם  תורחב  המקצועית  שהתמחותם  כך 

יוכלו לתת מענה רחב יותר בייצור.   	

תמונה 3: רצפת הייצור במפעל התבניות UBF.תמונה 2: רצפת הייצור של מנטין ואולטרפלסט, שני מפעלים תחת קורת גג אחת.
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הזרקה

מחמם או מקרר? זו השאלה!
עקרונות בבקרת טמפ' בתבנית

בקרת הטמפרטורה בעלת השפעה חשובה על איכות המוצר ורווחיות התהליך
ביותר בתהליך  אחד הפרמטרים החשובים 
התבנית.  טמפרטורת  בקרת  הוא  ההזרקה 
זו חשיבות מכרעת על איכות  לטמפרטורה 
המכונה  תפוקת  על  וכן  המתקבל  המוצר 
בין  מאזניים  אבן  מהווה  היא  המחזור.  וזמן 

הצלחה או כישלון בייצור, רווח או הפסד.
טמפ'  על  להשפעה  הברורה  הדרך 
התבנית היא ע"י מחמם התבניות, שבניגוד 
הפלסטי  ההיתך  את  מקרר  דווקא  לשמו, 
אשר מוזרק לתוך המובלעת. אולם, שליטת 
שהיא  מכיוון  בהרבה  מורכבת  הטמפ' 
הסביבה,  טמפ'  רבים:  מגורמים  מושפעת 
איכות  הנוזל,  ספיקת  הקירור,  נוזל  טמפ' 
המים, טמפ' ההיתך הנכנס, תכנון גיאומטרי 
ניקיון  ומבנה,  מיקום  הקירור,  תעלות  של 
החום  מעבר  מקדם  והמעברים,  התעלות 
צנרת  וסוג  תכנון  עצמה,  התבנית  של 
התבנית,  לפתח  עד  הקירור  נוזל  הולכת 

אופי החיבורים השונים ועוד. 

על מנת להכניס קצת סדר בנושא, מקיימת 
חברת SU-PAD הישראלית ימי עיון מקצועיים 
ראייה מקיפה  ימים אלו מספקים  לתעשייה. 
לעבודה  מעשיים  כלים  ומקנים  הנושא  על 
הציוד  של  חכמה  ורכישה  לאפיון  וכן  נכונה 
המתאים תוך חישוב פינוי החום הרצוי והספק 
החום של מחמם התבניות. במאמר זה ננסה 
לחלוק כמה עקרונות בסיסים המוצגים בימי 
לקבל  ניתן  נוספים  והרחבה  פירוט  אלו.  עיון 

תוך קשר ישיר עם החברה.

מחמם או מקרר זו השאלה?
בשם  מחזיק  התבניות  מחמם  כאמור, 
לחימום  המחמם  פועל  למעשה,  מתעתע. 
לאחר  העבודה.  בתחילת  ורק  אך  התבנית 
המחמם  יציב,  לייצור  מגיעים  שאנחנו 
הטמפרטורה  ההיתך.  כמקרר  עובד  בעצם 
עובדים  בו  החומר  בסוג  תלויה  הרצויה 
פולימרים  עבור  עולה  הטמפרטורה  כאשר 
גבוהים  ביצועים  בעלי  הנדסיים 
ועוד.   PEEK, PI, PFA, LCP כגון 
עבור פולימרים פשוטים לעבודה, 
כגון PP או PE, מספיקים לעיתים 
והצורך  המפעליים  הקירור  מי 

במחמם התבניות מתייתר.

השפעת טמפ' התבנית על איכות 
המוצר המוזרק

טמפ' התבנית בעלת השפעה ניכרת 
משפיעה  היא  המוצר.  איכות  על 
הסופי,  המוצר  מידות  על  כמובן 
פנימיים,  מאמצים  עיוותים,  על 
מולקולרי,  מבנה  שטח,  פני  איכות 
וכיוצא  גבישיות  אחוז  אוריינטציה, 

מזה - תכונות מכניות. 

לעומת  התבנית  טמפ'  שינוי 
טמפ' ההיתך בצילינדר

קיימות שתי דרכים לשליטה ישירה 
שינוי  האחת,  החומר:  טמפ'  על 
והשנייה,  בצילינדר  החומר  טמפ' 
אם  בתבנית.  המדיום  טמפ'  שינוי 
הפרמטרים  שני  את  לרגע  נשווה 
בעוד  כי  לראות  נוכל  האלו, 
שפרמטר הלחץ בשקע מגיב בצורה 
בתבנית  הטמפ'  לשינוי  גם  זהה 

וגם לשינוי הטמפ' בצילינדר, הטמפ' בשקע 
רגישה  ואינה  כמעט  היא  אחרת.  מתנהגת 
לשינוי הטמפ' בצילינדר אך שינוי טמפ' קירור 

התבנית משפיע עליה בצורה חדה.

נפלאות הספיקה - מכשיר אחד לשליטה 
על אזורי קירור שונים

אזורים שונים בתבנית מצריכים לעיתים פינוי 
חום שונה. במצב זה ניתן להשתמש בכמה 
גבוהה.  עלותם  אך  שונים  תבניות  מחממי 
פתרון נוסף, המצמצם את השימוש במספר 
בודד  במחמם  שימוש  הוא  תבניות  מחממי 
כאשר הטמפרטורה השונה באזורים נשלטת 

על ידי שינוי ספיקת המים בתעלות. 
 HB TERM חברת  הוציאה  כך  לשם 
SU-PAD את  ידי  השוויצרית, המיוצגת על 
במערכת  מדובר   .)1 )תמונה   Flow 5-ה
מעגל  בכל  הממוקמים  חכמים,  ברזים 
המים   ויציאת  המים  כניסת  נקודת  בנפרד. 
ניתן  כך  בתרמוקפל.  מצוידת  מעגל   בכל 
וכתוצאה  הספיקה  על  במדוייק  לשלוט 
מכך, על הטמפרטורה של כל מעגל בנפרד. 
במחממים  השימוש  את  מייתר  הפתרון 
רבים וכן את הצורך בתרמוקפלים בתבנית 
לטמפרטורת  עד  מתאים  המכשיר  עצמה. 

תכנון התבנית - "עצות הזהב" לטיוב בקרת 
טמפ' התבנית

"סוף מעשה במחשבה תחילה"  כדבר הפתגם 
לתכנון  מוקדמת  מחשבה  להקדיש  מומלץ   –

התרמי של התבנית:
אחיד  לקירור  הקירור,  לתעלות  חכם  מיקום   •
בתעלות  להשתמש  ניתן  החלק.  אורך  לכל 

קירור מודפסות לגיאומטריות מיוחדות.
יש לקחת בחשבון את עיוותי הזוויות בפינות   •

של המוצר המוזרק.
מומלץ לאפשר שטח פנים רחב ככל האפשר   •

מול אזור הקירור להעברת חום יעילה.
לקבלת  גדול  בקוטר  המים  מעברי  תכנון   •

ספיקה מקסימלית בלחץ נמוך )קדח 10(. 
נוזל  מגיע  לא  אליהם  עיוורים  חורים  מניעת   •

הקירור, למניעת הצטברות אבנית ולכלוך.
להימנע מגשרים ולתכנן כניסה ויציאה נפרדת   •

ועצמאית לגרעינים וסליידרים מכניים.
על ההברגות והמחברים להיות גדולים מקוטר   •
מגביל  מקור  יהוו  שלא  מנת  על  התעלה, 

לזרימה.
ניתן, כדאי להכניס תרמוקפלים על מנת  אם   •
תמונה 1: מערכת Flow 5 של HB TERM לשליטה על לקבל אינדיקציה לטמפ' פני השטח האמיתית.

הספיקה והטמפרטורה של אזורים שונים בתבנית.



 | גיליון 11 | יולי-אוגוסט | 23

את  לקרב  האחת,  בפינה:  החום  פינוי 
תעלת הקירור לפני השטח והשנייה, לעבור 
למתכת בעלת מקדם העברת חום יעיל יותר 
)קופר בריליום(. דרך שלישית, אפשרית על 
ושינוי  הפינה  של  הקירור  מעגל  בידוד  ידי 
בספיקת המים על ידי מערכת Flow 5, על 
מנת ליצור בו פינוי חום יעיל יותר )תמונה 3(. 

שיקולים בבחירת צנרת
אל  האחד  מים,  מעגלי  שני  הטמפ'  לבקר 
קירור  מערכת  אל  והשני  מהתבנית  וחזרה 
של  רבים  סוגים  קיימים  המפעלית.  המים 

צנרת להובלת המים במעגלים אלו )טבלה 
1( כאשר בבחירה הנכונה, יש לקחת בחשבון 
למשתמש.  ובטיחותיים  כלכליים  שיקולים 
גבוהות  לטמפ'  מגיעה  אינה  העבודה  אם 
פשוטים  בצינורות  להסתפק  בהחלט  ניתן 

ואין טעם להשקיע בצנרת יקרה.

במעגל  לחץ  ונפילת  אביזרים  מחברים, 
הקירור

על  גדולה  השפעה  הקירור  נוזל  לספיקת 
המורכב  אביזר  או  מחבר  התבנית.  טמפ' 
על  ומשפיע  הלחץ  לנפילת  גורם  בצנרת 
כך, מעלה  על  להתגבר  על מנת  הספיקה. 
את  הטמפרטורה  בקר  של  המשאבה 
הלחץ ההתחלתי, אולם יכולת הפיצוי שלה 
מוגבלת ויש לבדוק כי החיבורים השונים לא 

פוגעים בסופו של דבר בתהליך. 
נפילת  בפיצוי  המשאבה  פעילות  על 
את  המהווה  מחיר  תג  לשים  ניתן  הלחץ 
החיסכון  בפעולתה.  האנרגטית  ההשקעה 
הכספי המושג עקב צנרת זולה או מחברים 
כאשר   – ביוקר  לפעמים  עולה  רגילים 
ההוצאות  את  גם  למשוואה  מכניסים 
 )6 )במקום   10 לצינור  מעבר  האנרגטיות. 
למעגל  בשנה,  יורו  עשרות  לחסוך  יכול 

נוסחה 2: לחישוב הספק החימום של בקר הטמפרטורה.

נוסחה 1: המרחק המומלץ למיקום תעלות הקירור.

נוסחה 3: לחישוב הספק הקירור הרצוי של בקר 
הטמפרטורה.

תמונה 2: אילוסטרציה לחישוב המרחק הרצוי בין תעלת קירור אחת לשניה, וכן בין תעלת הקירור לפני שטח התבנית.

תמונה 3: השוואה בין ספיקה אחידה )תמונה עליונה( לשינוי ספיקת המים )תמונה תחתונה( בפינת המוצר על מנת 
להשיג קירור אפקטיבי יותר ללא צורך בקירוב התעלה או במעבר לקופר בריליום. 

מים של 180°C. היתרון בשימוש במים ולא 
בשמן הינו יעילות פינוי החום ובטיחות.

שיקולים בפינוי חום בתבנית
מרחק תעלות הקירור

אחת  קירור  תעלת  בין  המומלץ  המרחק 
שטח  לפני  הקירור  תעלת  בין  וכן  לשניה, 
קוטר  ידי  על  מושפע   ,)2 )תמונה  התבנית 

התעלה על פי נוסחה 1: 
a = (3 to 5) · d

s = (1 to 3) · a

 )1(

 

חישוב הספק החימום והקירור הרצוי
לוודא  יש  תקינה,  בצורה  לעבוד  מנת  על 
הדרוש  להספק  תואם  המכשיר  שהספק 
החימום  יכולת  גם  כי  להבין  יש  לעבודה. 
הטמפרטורה  בקר  של  הקירור  יכולת  וגם 
תחילת  לשלב  חשוב  החימום  חשובות. 
העבודה שבה נרצה להגיע לעבודה מהירה 
בטמפרטורה הנדרשת. הספק החימום תלוי 
בטמפ' החדר, טמפ' התבנית הרצויה, מסת 
החומר  של  החום  הולכת  מקדם  התבנית, 
הרצוי  החימום  זמן  התבנית,  עשויה  ממנו 
 .2 ועוד. ניתן לחשבו במדויק על פי נוסחה 

PH =
mWZ · cWZ · (ϑWZ − ϑU) · s

tH

PH [W ] − required heating capacity

mWZ [kg] − mould mass

cWZ [J/kg K] − specific heat capacity mould

ϑWZ [
◦C] − temperature mould

ϑU [
◦C] − ambient temperature

s[1.2− 1.8] − safety factor

tH [s] − heating-up time

)2(

)3(
Power[kcal/h] = ∆t[◦C] ·MC[kg/h]

∆t[◦C] = tmelt temp[
◦C]− tdemolding temp[

◦C]

MC = MaterialConsuption

בה  הרציפה  העבודה  לשלב  נחוץ  הקירור 
יש לסלק את חום ההיתך מהתבנית. הספק 
הקירור תלוי בטמפ' ההיתך בהזרקה, טמפ' 
הגלם  חומר  ובתפוקת  בחליצה  ההיתך 

לשעה. ניתן לחשבו על פי נוסחה 3. 

לצאת מהפינה
ויש  רגישה  נקודה  מהוות  במוצר  פינות 
החום.  פינוי  בתכנון  בהתאם  להתייחס 
להגברת  סטנדרטיות  דרכים  שתי  קיימות 

״בעוד שפרמטר הלחץ בשקע 
מגיב בצורה זהה גם לשינוי 
הטמפ' בתבנית וגם לשינוי 
הטמפ' בצילינדר, הטמפ' 

בשקע מתנהגת אחרת. היא 
כמעט ואינה רגישה לשינוי 
הטמפ' בצילינדר אך שינוי 

טמפ' התבנית משפיע עליה 
בצורה חדה.״



 | גיליון 11 | יולי-אוגוסט24 | 

המעגלים  במספר  זאת  נכפיל  בודד. 
ברצפת  המכונות  ובמספר  בתבנית, 
המתקבלים  הסכומים  כי  ונראה  הייצור, 

משמעותיים.
להשתמש  לא  מומלץ  ממש  זו,  מסיבה 
שסתום  בלי  או  עם  מהירים,  מים  בחיבורי 
לחץ  לנפילת  גורמים  אלו  חוזר.  אל 
המים.  מעבר  חתך  את  ומצמצמים  גבוהה 
מגרפים  לקחת  ניתן  הלחץ  נפילת  את 
התלויים  השונים,  לחיבורים  המתאימים 

 .)DN9, DN13, DN19( בסוג הצינור

הזרקה

שימוש חסרונות יתרונות סוג הצינור

לכניסת מים קרים ולאוויר 
דחוס

 ,55°C טמפ' מקסימלית
עמידות גבולית לשמן 
וגליקול, ניזוק בקלות

גמיש, יחס עלות תועלת טוב PVC מחוזק בד 

שימוש מוגבל בכניסת 
ויציאת מי הקירור.

שימוש מוגבל ביציאה 
וכניסה של הקו הראשי.

 ,100°C טמפ' מקסימלית
תהליכי פירוק עקב 

כימיקלים מתרחשים כבר 
ב-70°C, לא עמיד לשמן

גמיש, יחס עלות תועלת טוב EPDM מחוזק

כניסת ויציאת מי הקירור.
כניסה ויציאה של הקו 

הראשי.

100°C טמפ' מקסימלית גמיש, עמיד לשמן ומים, יחס עלות 
תועלת טוב

NBR מחוזק בד

שימוש מוגבל בכניסת 
ויציאת מי הקירור.

שימוש מוגבל ביציאה 
וכניסה של הקו הראשי.

מקבל עיוותים בלחץ 
מכני, החיבור מצריך 

כלים יעודיים

 ,100°C טמפ' מקסימלית למים
לשמן 120°C. התנגדות נמוכה 

לזרימה. עמידות מסוימת לפגיעות 
מכניות

FPM מחוזק רשת מתכת

אידיאלי לכניסה וליציאה 
של הקו הראשי.

קשיח ומחיר יקר  ,180°C טמפ' מקסימלית למים
לשמן 220°C. התנגדות נמוכה 

לזרימה. עמידות לפגיעות מכניות 
ואורך חיים ארוך )בהתקנה נכונה(.

PTFE מחוזק רשת מתכת

חיבורים לתבנית וגשרים. התנגדות לזרימה )צינור 
גלי(, מחיר יקר

 ,180°C טמפ' מקסימלית למים
לשמן 220°C. גמיש במיוחד ושומר 
על צורתו. עמידות לפגיעות מכניות 
ואורך חיים ארוך )בהתקנה נכונה(.

PFA מחוזק רשת מתכת

200°C עבור מים ושמן מעל התנגדות לזרימה )צינור 
גלי(, מחיר יקר

 ,250°C טמפ' מקסימלית למים
לשמן 400°C. גמיש במיוחד ושומר 
על צורתו. עמידות לפגיעות מכניות.

INOX מחוזק רשת מתכת

הגנה תרמית לצנרת
הגנה תרמית לצנרת הינה בראש ובראשונה 
עניין בטיחותי. אולם, אם נבחן את החסכון 
נוכל  שכזו  מהגנה  המתקבל  האנרגטי 
הצדקה  גם  יש  רבים  במקרים  כי  לראות 
כלכלית להגנה. שיקולים אנרגטיים עומדים 
פעולה  צינורות,  באיגוד  גם  עינינו  לנגד 
לסביבה  האנרגטי  האיבוד  את  המצמצמת 
גם  משמעותי  זה  איגוד  זניחה.  ועלותה 
והוא  מבודדים  צינורות  על  מדובר  כאשר 

יכול לצמצם את אובדן האנרגיה בחצי.

לסיכום,
בקרת טמפרטורה היא עניין מורכב, התלוי 
התוצר  על  ומשפיע  רבים  בפרמטרים 
 SU-PAD הסופי, איכותו וריווחיותו. חברת
מקצועיים  עיון  ימי  במשרדיה  מקיימת 
והציבור  אחרים  רבים  גם  כמו  זה,  בנושא 

מוזמן.             	

למידע נוסף, SU-PAD, דודי כהן, 
dudi@su-pad.com, 052-333-4740 

היכן הוא המקום בו תראו את המגמות העולמיות בתחום 
תעשיית הפלסטיק והגומי, אם לא בתערוכה עולמית.

החידושים  את  ומציגים  לקופסא  מחוץ  חושבים  כאן 
האחרונים האמורים לשנות עולם. 3,200 חברות מקצוות 
החידושים  את  מציגות  כמובן,  ישראל,  וביניהן  העולם 
שלהן בפני עשרות אלפי מקבלי ההחלטות מכל המדינות

במרכז  ולגומי  לפלסטיק  העולמית  התערוכה   K 2019
הירידים של דיסלדורף.

www.k-online.com/ticketing

התחילו עכשיו את ההכנות לביקור בתערוכה והבטיחו לעצמכם כרטיסי 
טיסה, בתי מלון, צימרים וכרטיסי כניסה לתערוכה במחירי הנחה.

הכל אצל נציגות התערוכה בישראל.

איטקס שרותי תערוכות בינלאומיות בע"מ 
| בית קנדה רח' נירים 3 | תל אביב | ישראל | 03-6882929

itex@itex.co.il
www.itex.co.il

לחשוב. 
לחשוב שנית.

ובעיקר לחשוב מחוץ לקופסא
K 2019

דיסלדורף, 
גרמניה 

טבלה 1: ההבדלים בין סוגי צנרת הולכת נוזל הקירור.
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תערוכות, כנסים וימי עיון

מפגש ענפי - איגוד יצרני הפלסטיק והגומי
במרכז הפלסטיקה והגומי בשנקר

חשיפה לפעילות המרכז ולמעבדותיו השונות, קבלת עדכון על פעילות האיגוד ודיון כן 
על השינויים המתוכננים והרצויים בטיפול בפסולת.

ענפי  מפגש  מתקיים  חודשים  כמה  מדי 
והגומי  הפלסטיק  יצרני  איגוד  מטעם 
אלו  מפגשים  התעשיינים.  בהתאחדות 
כאשר  בארץ  שונים  מקומות  בין  נודדים 
משמשים  אחר  ארגון  או  חברה  פעם  בכל 
אינטימית  בהתנהלות  ייחודם  כמארחים. 

המאפשרת דיון פתוח בין המשתתפים. 

אושפיזין במרכז הפלסטיקה והגומי בשנקר
באמצע  שהתקיים  האחרון,  המפגש  את 
מאי, אירח מרכז הפלסטיק והגומי בשנקר 
והרווח היה כפול. לצד עדכונים על פעילות 
האיגוד, זכו המשתתפים להכיר מקרוב את 
פעילות המרכז, לסייר במעבדות ולהתרשם 
מגוונים  היו  האורחים  הקיים.  מהציוד 
מאסם,  האריזה,  בתעשיית  בכירים  והכילו 
לצד  להפצה  המרכזית  והחברה  שטראוס 
יצרני פלסטיק מובילים מנטפים, מצרפלס, 
א.מ.ג. פלסטיק, רוזנשיין פלס, פלסטו-ווק, 
התעשייה  איגוד  ונציגי  ההעתקות  מרכז 

הקיבוצית )תמונה 1(.

טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים
אופיר,  עמוס  פרופ'  פתח  המפגש  את 
הצוות  כל  השתתפו  לצידו  המרכז.  מנכ"ל 

בדיונים  חלק  שלקחו  המרכז  של  המוביל 
וגם ליוו את הסיורים המקצועיים במעבדות 

תמונה 1: פרופ' עמוס אופיר מרצה במפגש הענפי של איגוד יצרני הפלסטיק והגומי במרכז הפלסטיק בשנקר. 

ממחקרים  ודוגמאות  הסברים  מתן  תוך 
בין  בחיבור  היא  המרכז  "ייחודיות  פעילים. 
מחקר אקדמי ותעשייה. התמיכה בהקמתו 
אף הגיעה מהתעשייה כאשר משפחת סגול 
פרופ'  מספר  הדרך",  בתחילת  בו  תמכה 

אופיר.
המרכז משמש כיום כמוקד ידע לתחומים 
רבים ומנהל פרוייקטים ומחקרים יישומיים 
"אם  התעשייה.  עבור  כקטנים  גדולים 
קיימת,  כבר  לפרוייקט  המדעית  התשתית 
פרופ'  מספר  במהירות",  להתקדם  ניתן 
אופיר. "במידה ולא, הפיתוח יכול לקחת בין 
וכאן מתבטא הערך המוסף  שנה לשנתיים 
מכון  עם  פעולה  בשיתוף  הפיתוח  בביצוע 
בפיתוח  הצלחה   100% אין  אקדמי.  מחקר 
גם  מאמץ.   100% מבטיחים  אנחנו  אבל 
הדרך חשובה ודרכה תמיד מגיעים לתובנות 

המשפיעות על תחומים נוספים בחברה".
ממשמע  עיניים  מראה  "טוב  האימרה 
למעשה  הלכה  התקיימה  אוזניים" 
מרכז  על  הסברים  שלאחר  מכיוון  זאת 

״האימרה "טוב מראה עיניים 
ממשמע אוזניים" התקיימה 
הלכה למעשה זאת מכיוון 
שלאחר הסברים על מרכז 

הפלסטיקה נלקחו המשתתפים 
לסיור מקצועי במעבדות 

הפיתוח. עיני המשתתפים נצצו 
במהלכו וייחודיות המקום הייתה 
ברורה. ציוד מהשורה הראשונה 

זמין ונגיש ומאפשר יכולות 
פיתוח מתקדמות שלא קיימות 

לרוב בתעשייה.״
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תמונה 2: ד"ר נאום נווה בסיור במעבדות מרכז הפלסטיק והגומי בשנקר.

לסיור  המשתתפים  נלקחו  הפלסטיקה 
מקצועי במעבדות הפיתוח )תמונה 2(. עיני 
המשתתפים נצצו במהלכו וייחודיות המקום 
הייתה ברורה. ציוד מהשורה הראשונה, זמין 
מתקדמות  פיתוח  יכולות  ומאפשר  ונגיש 
שלא קיימות לרוב בתעשייה. נתיבי המימון 
מגוונים וניתן להיעזר גם ברשות לחדשנות 

ובתוכניות שונות מטעם האיחוד האירופי. 
  

זה הולך להשפיע על כולנו 
דומים  ותהליכים  סביבתי  לחץ  בעקבות 
במשרד  מקיימים  באירופה,  המתרחשים 
בימים  הסביבה  לאיכות  ובמשרד  הכלכלה 
הפלסטיק.  ענף  של  רוחבית  סקירה  אלו 
וגומי  פלסטיק  תחום  ראש  דוד,  בן  הראל 
"מידי  מעדכן:  התעשיינים  בהתאחדות 
שנה נכנסים לארץ 1.3 מיליון טון ח"ג. אחד 
הוא  לפסולת  ביותר  הגדולים  הגורמים 
השימוש בכלים חד פעמיים. השימוש בהם 
עלה פי 10 בעשור האחרון וישראל ממוקמת 
במקום השני בעולם בצריכה. הבעיה חמורה 
בטיפול  פוליטיות  מגבלות  יש  ראשית  כי 
זו אך גם אם נתגבר עליהן קיימים  בסוגיה 
 PS עשוי  מהכלים  חלק  למיחזור:  חסמים 
אינו  הנמוך  משקלם  וכן,  ממוחזר  שאינו 
מסקנות  במיחזורם.  ההשקעה  את  מעודד 
תהליך זה יוגשו בעוד כמה חודשים לשולחן 
הסופית.  החלטה  תתגבש  ואז  המשרדים 
אנו לוקחים חלק פעיל בדיונים ומקווים כי 
בסיום התהליך יכולו תמריצים ולא הגבלות 

רגולטוריות.
אנחנו  הנושא  חשיבות  הבנת  מתוך 
מנסים לספק גם תמריצים יעודיים לפיתוח 
אריזות התומכות במיחזור וכלכלה מעגלית. 
ברור לנו שהדבר מצריך גם תמיכה בעיצוב 
מסלול  קיים  המזון.  בחברות  הטמעות  וכן 

״נקודה כואבת שהועלתה כדיון 
במפגש הייתה חוסר ההלימה 
בין הדרישה למיחזור ולכלכלה 
מעגלית ובין שרשרת הטיפול 
בפסולת בישראל. כיום אין 

בארץ ולא אף מתקן מחיזור 
ומתקן מיון אחד לרפואה. יתרה 

מזאת, גם התכנון העתידי 
לוטה בערפל והתוכניות 

האסטרטגיות במשרד לאיכות 
הסביבה ומשרד הכלכלה עדיין 

מתגבשות.   
המצב אבסורדי וגם כאשר 

חברות פלסטיק רוצות 
לבדוק חומרים ביומתכלים או 
אפשרויות מיחזור במוצריהן הן 
מרגישות כי מאמציהן לשווא.״

פועלים  ואנחנו  הכלכלה  במשרד  אריזות 
לשיפורו. נקודה נוספת היא תכנון להקמת 
מרכז טכנולוגי המתמחה באריזות ובכלכלה 

מעגלית שיתן מענה מקצועי לצרכים".

משהו פה לא מסתדר
במפגש  כדיון  שהועלתה  כואבת  נקודה 
הייתה חוסר ההלימה בין הדרישה למיחזור 
הטיפול  שרשרת  ובין  מעגלית  ולכלכלה 
אף  ולא  בארץ  אין  כיום  בישראל.  בפסולת 
לרפואה.  אחד  מיון  ומתקן  מחיזור  מתקן 
לוטה  העתידי  התכנון  גם  מזאת,  יתרה 
במשרד  האסטרטגיות  והתוכניות  בערפל 
עדיין  הכלכלה  ומשרד  הסביבה  לאיכות 

מתגבשות.   

המצב אבסורדי וגם כאשר חברות פלסטיק 
או  ביומתכלים  חומרים  לבדוק  רוצות 
אפשרויות מיחזור במוצריהן הן מרגישות כי 

מאמציהן לשווא.
המזון  חברות  עבור  במיוחד  נכון  הדבר 
המובילות בתחום המזון: יוניליבר, שטראוס 
שהשתתפו  להפצה  המרכזית  והחברה 
ומחכים  לשינוי  משוועים  הם  במפגש. 
רגולטוריות,  למגבלות  ואף  אמיתי,  למהלך 
לקידום כלכלה מעגלית. חברות אלו עומדות 
תחת יעדי מיחזור מאתגרים שנקבעים ע"י 
ההנהלה העולמית. הן נדרשות לשנות את 
תכנון המוצרים והאריזות על מנת שיתמכו 
גדול  תיסכולן  אך  בקיימות  או  במיחזור 
מכיוון המוצרים לא באמת מטופלים בסוף 
חייהם. תסכול דומה עלה מחברת פלסטו-
פלסטיק  עם  עבודה  בעבר  שאימצה  ווק 
מתקני  בהיעדר  אבל   )PLA( ביו-מתכלה 
אין  כי  היא  הבינה  בארץ  קומפוסטיזציה 

טעם לבצע את השינוי.
במרכז  בכירה  חוקרת  דותן,  אנה  פרופ' 
עם  הזדהתה  ובשנקר  הפלסטיקה 
לעבור  יכולים  לא  אנחנו  "בארץ  הדברים: 
מתקני  כאן  אין  כי  ביו-מתכלים  לפתרונות 
על  להוציא  חבל  פשוט  קומפוסטיזציה. 
להתמקד  צריך  כרגע  אשליה!  זו  כסף,  זה 
היא  למיחזור",  ניתנות  אריזות  בתכנון 

סיכמה.
גם אורן הרמבם, מנהל איגוד מוצרי בניה 
הנוכחים:  עם  הסכים  בהתאחדות,  וצריכה 
בשני  מטופל  הנושא  שהזכרנו,  "כפי 
הסביבה  לאיכות  המשרד  מול  מישורים 
אחד  כל  כי  ספק  אין  הכלכלה.  ומשרד 
שקורה  מה  על  להסתכל  צריך  כאן  שיושב 
באירופה ולחשוב איך הוא מתאים את עצמו 

למגמה המשתנה".      	
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חילופי מנכ"ל

מנכ"לית חדשה נולדה
ראיון עם ליעד הר לב – המנכ"לית החדשה של אמרז

המובילה  וותיקה  יציבה  חברה  אמרז, 
עברה  ושסגורים,  שפופרות  בהזרקת 
עם  קטן  לא  שינוי  האחרונות  בשנתיים 
פרידה  אסטרטגיות:  החלטות  שתי  קבלת 
והעתקת  ייצור  ומקווי  פעילויות  מתחומי 
בראשון- המפעל  של  הפעילות  כלל 
העתידה  באשדוד  הלום  עד  לצומת  לציון 

להסתיים באמצע 2021.
נוסף,  שינוי  החברה  עברה  יוני  בתחילת 
לב לתפקיד  הר  ליעד  גב'  כניסתה של  עם 
מנכ"לית החברה. הר לב החלה את דרכה 
התפתחה  שנים,  מ-12  יותר  לפני  בחברה 
וצמחה בחברה, תוך רכישת ניסיון בתחומים 
רבים מרצפת הייצור ועד ההנהלה הבכירה.

ספרי קצת על עצמך, רקע וניסיון 
ממש  התחילה  אמרז  עם  שלי  "ההיכרות 
 ERP-ה יישום  כאחראית  הייצור  מרצפת 
שלי  הראשוני  ההתפתחות  כיוון  בחברה. 
שמונה  לפני  מידע.  מערכות  בתוך  היה 
ולחברת  המחלקה  למנהלת  מוניתי  שנים 
עברנו תהליך  בשנתיים האחרונות  הנהלה. 
הפעילות  בתחומי  התמקדנו  התייעלות, 
השינוי  בעקבות  הנהלה.  תפקידי  וצמצמנו 
אחריות  תחומי  על  לאחראית  מוניתי 
בעיקר  הכולל  המכירות  תחום  נוספים: 
בשוק  הגדולים  הלקוחות  כל  מול  פעילות 

הישראלי וכן תחום הרכש, בעיקר הטכני". 

התקדמות מניהול מערכות מידע למנכ"לות 
אינה אופיינית, כיצד זה משרת אותך? 

במערכות  בתפקידי  רואה  דווקא  "אני 
ניהול  המידע כהכנה טובה מאוד לתפקידי 
לך  מאפשר  זה  תפקיד  החברה.  ברמת 
ללמוד, להכיר ולהבין היטב כיצד כל תהליך 
כיוון שעלייך  וזאת  בפועל  במפעל מתבצע 
הפתרון  את  לו  לספק  האחריות  מוטלת 

הנכון. הדבר איפשר לי להכיר בצורה עמוקה 
וגם  תפעולית  מבחינה  גם  התהליכים,  את 
מערכות  הרבה  הקמנו  מחשבית.  מבחינה 
והניסיון הזה משרת אותי גם עכשיו, כאשר 
את  להוביל  אצטרך  הקרובה  בתקופה 

החברה לאתגר איחוד המפעלים באשדוד". 

החברה  במיקוד  האסטרטגי  השינוי  האם 
או  זו  פעילות  של  רווחיות  מחוסר  נבע 
מרצון לנצל את הקרקע היקרה עליה יושב 

המפעל בראשון לציון?
"זה לא מדוייק לקשור את שני השינויים האלו 
אסטרטגית  עסקית  החלטה  התקבלה  יחד. 
פעילות  בתחומי  להישאר  הדירקטוריון  של 
שבהם יש לנו יתרון תחרותי מובהק ורווחיות, 
מתוך הבנה כי החלטה כזו תאפשר להצעיד 
את החברה קדימה. הדבר הצריך לוותר על 
למקד  כיום  לנו  ומאפשר  מסוימים  תחומים 
המפעל  העתקת  על  ההחלטה  עצמנו.  את 

בהחלטה  תלות  ללא  התקבלה  דרומה 
הקודמת. המפעל בראשון לציון ישב על עורק 
תנועה ראשי ורצינו לפנות את משאב הקרקע 
היקר הזה. החלטה זו תשרת אותנו גם בהיבט 
התפעולי, המעבר יאפשר לנו להקים מפעל 

מודרני יותר ומתאים לימים אלו".

האם בדיעבד ההחלטה הייתה נכונה? מה 
נעשה על מנת לא לפגוע בלקוחות?

"ההחלטה היתה לא פשוטה וכך גם הביצוע 
שלה. את הסגירה של הקווים זכיתי לנהל. 
עשינו כל מה שביכולתנו על מנת שהפגיעה 
לפגוע  לא  וכן  מינימלית  תהיה  בעובדים 
ולתת  בלקוחות, בפעילות העסקית שלהם 
להם המשכיות. עבדנו בצורה שקופה מול 
ומול הספקים החליפיים שלהם.  הלקוחות 
בצורה  איתם  עובדים  אנחנו  היום  עד 
התוצאות  שצריך.  היכן  ותומכים  משותפת 

נראות טובות יותר, אך הדרך עדין ארוכה".

בהתפתחות  העתידיים  הכיוונים  מהם 
החברה? 

"אנחנו מתמקדים בשתי מטרות: הראשונה, 
תכנון ובניית המפעל החדש באשדוד. מפעל 
זה יתבסס על טכנולוגיות חדישות, אוטומציה 
שצברתי  הניסיון  לשמחתי  ורובוטיקה. 
יתרון  לי  ונותן  אותי  משרת  מידע  במערכות 
תכנוני גדול שיאפשר לוודא כי ההתממשקות 
שלנו  הקיימות  למערכות  האוטומציה  של 

בארגון תהיה ברמה הגבוהה ביותר".
של  בנייתו  הראשון,  בשלב  ההצלחה 
להגדיל  עתידה  והמתקדם  החדש  המפעל 
את התפוקה שלנו ולייעל את תהליכי היצור 
לנו את  יאפשר  זה  גידול  באופן משמעותי. 
לשווקים  גם  יציאה   - הבאה  ההתרחבות 
ויצירת  צמיחה  ויאפשר  בינלאומיים, 

הזדמנויות ואפשרויות ארוכות טווח".        	

* בתמונה למעלה: ליעד הר לב, מנכ"לית אמרז. צילום: אנדרי גרושבסקי.

מפעל החברה באשדוד. מפעל משודרג יוקם באתר עד לשנת 2021 שיאחד גם את הפעילות בראשון לציון.

״אני דווקא רואה בתפקידי 
במערכות המידע כהכנה טובה 
מאוד לתפקידי ניהול ברמת 

החברה. תפקיד זה מאפשר לך 
ללמוד, להכיר ולהבין היטב כיצד 

כל תהליך במפעל מתבצע 
בפועל... להכיר בצורה עמוקה 
את התהליכים, גם מבחינה 

תפעולית וגם מבחינה מחשבית. 
הקמנו הרבה מערכות והניסיון 
הזה משרת אותי גם עכשיו, 

כאשר בתקופה הקרובה אצטרך 
להוביל את החברה לאתגר 
איחוד המפעלים באשדוד.״

*
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תערוכות, כנסים וימי עיון

וועידת "מרעיון למוצר" ותערוכת קבלני 
משנה לתחום המדיקל

אירוע משולב בו התקיימו שני האירועים במקביל. נציגות מכובדת נרשמה לחברות 
הפלסטיק באירוע, ביניהן מולטיפק פלסטיק שאף נתנה לו חסות עיקרית

הקונגרסים  במרכז  התקיים  יוני  באמצע 
לקבלני  תערוכה  משולב:  אירוע  בחיפה 
משנה בתחום הייצור הרפואי אותה השלימה 
וועידת "מרעיון למוצר" שהתקיימה במקביל. 
מקומה של תעשיית הפלסטיק באירוע היה 
ייצוג גדול לחברות  וניתן היה לראות  מכובד 

בתעשייה בשני חלקי האירוע. 
מנכ"לים,  במשק,  בכירים  הרצו  בוועידה 
ופיתוח  האספקה  שרשרת  רכש,  מנהלי 
הנציגה  פלסטיק,  מולטיפק  עסקי. 
למכונות  היפנית   TOYO של  הישראלית 
הזרקה ושל KENT הקנדית למכונות דפוס 
טמפון אוטומטיות, הייתה בין נותני החסות 
לקחה  בנוסף,  האירוע.  של  העיקריים 
שהתקיימו.  בהרצאות  פעיל  חלק  החברה 

נביא כאן את סיכומה.

התעשייה  ללב  אביב  תל  ממדינת 
נוימן, סמנכ"ל פיתוח  - אהוד  המסורתית 

עסקי במולטיפק פלסטיק

התעשייה המסורתית בבעיה
לא אחת נשמעת ביקורת על הדור הצעיר, דור 
תל-אביב. דור שנוטה לניהול ופחות לעבודת 

המסורתית.  בתעשייה  ולהשתלבות  ידיים 
דור ההמשך בחברת מולטיפק- נוימן,  אהוד 
פלסטיק, עשה למעשה את המעבר ההפוך. 
תחום  ואת  הארץ  מרכז  את  עזב  הוא 
מנת  על  לאביו  וחבר  עסק,  בו  המסעדנות 

להצעיר ולקדם את החברה המשפחתית.  
"שוק הפלסטיק בישראל בבעיה", מספר 
אהוד על המציאות שגרמה לו לבצע מעבר 
באנשי  מחסור  לסין,  עבודות  "מעבר  זה. 
מייסדים  ודור  חברות  סגירת  מקצוע, 
גם  תקף  הזה  המשבר  משינויים.  הפוחד 
יותר  לפני  שהוקמה  שלנו  החברה  את 
מ-30 שנים. מסיבות אלו, נכנסתי לחברה. 
מתוך תשוקה להזרים דם חדש, להתייעל 
ולבחון כיצד ניתן להשתנות על מנת לצאת 

מהמשבר". 

פתרונות ולא מכונות
את  הבנתי  "לא  אהוד,  מספר  ילד",  "בתור 
הערך של החברה שנבנתה בעשר אצבעותיו 
לחברה  להיכנס  ההחלטה  לאחר  אבי.  של 
ישבנו יחד וניהלנו יחד שיחת אב ובנו שלא 
הייתה קלה. הבנו שנינו כי יש במערכת ידע 
רב שנצבר אבל לא ידענו כיצד למנף אותו 

פנימי  בחינה  תהליך  לאחר  נכונה.  בצורה 
הבנו כי המיקוד שלנו הוא בראש ובראשונה 
במכירת  ולא  ללקוחות  פתרונות  במתן 
מכונות. על מנת ליישם זאת פנינו לספקים 
וביקשנו  המכונות,  יצרני  אותנו,  המלווים 

מהם את הכלים והידע לפתרון בעיות.
תשוקה.  המון  מצאתי  לתחום,  בכניסה 
היכולת לספק פתרון מקצה לקצה, ממכונות 
ועד חומרים ולייצר קווים חכמים, מאפשרת 
לנו לתת ערך מוסף אמיתי לחברות. אנחנו 
של  מקדימים  בשלבים  כבר  משתלבים 
הפרוייקט ומספקים ליווי הנדסי, ייעוץ ותכנון 
הקו החכם והציוד. חלק גדול מהעבודה הוא 
הקשבה ללקוח ולצרכיו על מנת להגדיר את 

האתגרים בצורה נכונה".

אבולוציה בצעדים קטנים ולא רבולוציה 
לנבוע  חייב  לא  אהוד,  מספר  השינוי, 
דווקא  לפעמים,  טכנולוגיות.  ממהפיכות 
והתאמה  בעיה  על  ורעננה  חדשה  ראיה 
פתרון  ליצור  יכולה  קיימת  טכנולוגיה  של 
אהוד  מציין  לקוח,  כדוגמת  ויעיל.  יצירתי 
בבעיה  שנתקלה  המדיקל  בתחום  חברה 
בדפוס על מזרקי אינסולין לסכרת. הפחת 

אהוד נוימן, סמנכ"ל פיתוח עסקי מולטיפק מרצה בוועידת "מרעיון למוצר"



לא  התהליך  לכ-30%.  והגיע  עצום  היה 
היה אוטומטי ויעיל. על מנת לספק פתרון, 
טכנולוגיה  פלסטיק  במולטיפק  לקחו 
וותיקה של דפוס טמפון, ויחד עם השותף 
מכונה  ללקוח  הציגו   ,KENT הטכנולוגי 
אוטומטית,  הדפסה  המאפשרת  ייעודית 
מדהים,  היה  השיפור  ואיכותית.  הדירה 
ואחוזי הפחת צנחו לפחות מ-1%. "ההישג 
מהוצאות  מרוצים  והלקוח  ואנחנו  מרשים 

ומסתכלים קדימה", מספר אהוד.

עם הפנים קדימה
"השוק מלא הזדמנויות אבל צריך להילחם 
דוגלים  "אנחנו  אהוד.  מספר  עליהן", 
איטית  אבולוציה  ידי  על  חדשנות  ביישום 
הניסיון,  לפתרון.  מביאה  אשר  ומדוייקת 
הידע ושילוב הידיים בין הספקים והיצרנים 
באנשים  מדובר  בסוף,  להצלחה.  מובילים 
טובה.  לתוצאה  תתרום  מלאה  ופתיחות 
אבל  והגינות  אמון  של  ארוך  תהליך  זה 
ומוצריה  החברה   – בתשתית  קיים  זה  אם 
בקריאה  מסיים  אהוד  וישגשגו".  יתקדמו 
לדור השני: "בואו, הצטרפו לתשוקה שאני 
לתעשייה  הצטרפו  בתחום.  מצאתי  אישית 

מהירים במיוחד.
גם רימוני הגדולה הציגה בתערוכה. רימוני, 
קבלן המשנה הגדול ביותר בישראל, מתפקדת 
 Full-לאחר המיזוג עם חברת שירן הנדסה כ
החל  ליווי  solution provider ומאפשרת 
התבניות,  ייצור  הפיתוח,  העיצוב,  מהתכנון, 
הזרקות ניסיון וייצור סדרתי. החברה מחזיקה 
יערי,  ניב   .ISO  ומוסמכת נקיים  חדרים 
מנהל תחום המדיקל, מספר: "כקבלן משנה, 
החברה נוגעת בתחומי פעילות רבים ומגוונים. 
מינוף  ומאפשר  עצום  יתרון  מהווה  הדבר 

הניסיון להצלחה ושיפור חוויית הלקוח".
עם בניית הקומפלקס של המפעל החדש 
במודיעין נבנה גם מבנה נפרד הכולל 1500 
לקום,  עתידה  ובו  ייצור  רצפת  של  מ"ר 
החברה  של  החוד"  "מחלקת  השאר,  בין 
סדרות  מיוחדות,  בעבודות  שתתמקד 
נקיים  בחדרים  רפואיים  ובמוצרים  קצרות 
להתחיל  כוונה  יש   2019 סוף  עד  כאשר 

לעבוד עם 5-6 מכונות חדשות.
כבר  שקיימת  הוותיקה,  זריחה  קבוצת 
היא.  גם  השתתפה  שנים,  ל-50  מעל 
קבלנות  בין  מעניין  שילוב  מהווה  החברה 
עצמאי  מוצרים  סל  בעלת  לחברה  משנה 

ותקווה  עבודה  המספקת  הישראלית 
לעתיד".

תערוכת לקבלנות משנה בתחום המדיקל

לוועידה  במקביל  שהתקיימה  בתערוכה 
לסקטור  כאשר  מגוונות  טכנולוגיות  הוצגו 
ובעיקר  הפלסטיק,  בתחום  המשנה  קבלני 

ההזרקות, הייתה נוכחות מכובדת. 
בייצור  המתמחה   ,CleanPack חברת 
הרפואי  לתחום  בוואקום-פורמינג  אריזות 
הציגה שיתוף פעולה חדש עם פלסטומולד. 
לחדר  הזרקה  מכונת  הכנסנו  "לאחרונה 
בקלין   Class ISO 8+5 גבוהה,  ברמה  נקי 
זר, מנכ"ל פלסטומולד  פאק", מספר בועז 
וממשיך: "הדבר מאפשר לנו להציע שילוב 
של ייצור פלסטיק בהזרקה, אריזה והרכבה 

בחדר נקי, תחת קורת גג אחת".
בתפן,  המוקמת   ,NOR ALTA חברת 
לתעשייה  טיפוס  אבות  בייצור  מתמחה 
בהזרקה.  והן  שבבי  בעיבוד  הן  הרפואית, 
כי  מספר  החברה,  מנכ"ל  הייטמן,  איל 
וחוזקה העיקרי  התבניות מיוצרות במקום 
זמנים  בלוחות  עבודה  הוא  החברה  של 

מרכז הפלסטיקה 
והגומי לישראל

מכון מחקר לפיתוח יישומי 'חדשני' 
עם התעשייה ומוקד ידע טכנולוגי

 מחקר מתקדם בטכנולוגיות, 
פולימרים ופלסטיקה

 מו"פ עם חברות מהתעשייה 
בהתקשרות ישירה או בתמיכת  

'רשות החדשנות'
 תכן הנדסי, כשל מוצרים ועמידות 

לטווח ארוך
 שירותי מעבדה, ייעוץ ותמיכה

 מוקד ידע ופיתוח ליישומים 
מתקדמים:

פולימריים פונקציונאליים
חומרים מרוכבים וננו-מרוכבים

פולימרים וטכנולוגיות לעולם הביו-רפואה
תהליכי עיבוד מתקדמים והדפסת תלת-ממד

תהליכי עיבוד באקסטרוזיה, הזרקה וניפוח
טכנולוגיות אריזה ותאימות למזון

אלסטומרים למוצרים טכניים

פרופ' אנה דותן מנהלת פעילות המרכז בשנקר,
adotan@shenkar.ac.il  050-444-6363

דר' נאום נווה מנהל פעילות המרכז בטכניון, 
naumn@shenkar.ac.il  052-889-0708
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תערוכות, כנסים וימי עיון

וייחודי )סיטרה, קו לייצור כיסאות גלגלים(. 
במפעל במעלות קיימות 50 מכונות הזרקה 
כאשר חטיבה שלמה מיועדת לייצור רפואי 
עם  רבות  עובדת  החברה  נקיים.  בחדרים 
תכנון  בין  בתאמה  ומתמחה  הזנק  חברות 
המוצא ובין תהליך ייצורו בהזרקה. מחלקת 
טיפוס,  אבות  לייצר  מאפשרת  התבניות 
וכלה  ומדוייקים  קטנים  מחלקים  החל 

בחלקים מבניים ענקיים לתעשיית הרכב.
הקבוצה הייתה בין הראשונות שהכניסה 
היא  לישראל.  דו-קומפננטיות  הזרקות 
כבר  והחמישית  מכונות   4 כבר  מחזיקה 
בדרך. רכש חדש נוסף הוא רובוט 5 צירים 
במצבעה של החברה שמקטין את התלות 
ההולכות  לדרישות  ומתאים  אדם  בכוח 

ועולות של הלקוחות. 
בתערוכה  מציגה  פלסטיק  תעשיות  י.ש.ר 
כקבלן  שנים.  כ-10  לפני  מראשיתה,  עוד 
בחדרים  מחזיקה  היא  להזרקות  משנה 
מכונות  שתי  המדיקל.  לתעשיית  נקיים 
לעבודה.  בקרוב  יכנסו  חדשות  הזרקה 
עם  מו"פ  מכינת  החברה  סיימה  בנוסף, 
וייצור  הרשות לחדשנות בתחום אוטומציה 

כתוצאה מכך, ממשיכה החברה,  מתקדם. 
בסיוע הרשות, ביישום המסקנות ושיפורים 
בשנתיים  להיכנס  צפויים  בתחום  גדולים 
ידניים  תהליכים  לייעל  מטרתם  הקרובות. 

ולשפר את האיכות.
גם  האחרון  ברבעון  שהציגה   ,3BY
יוצאת  הייתה   ,MIXiii Biomed בתערוכת 
הדופן מבין כל החברות שהציגו. זו החברה 
בתחום  ורק  אך  המתמקדת  היחידה 
הדנטל  בתחומי  גם  שלו,  וכנגזרת  הרפואי, 
זה  בתחום  הנצבר  הידע  והקוסמטיקה. 
גדול, כמו גם הכרות מעמיקה גם ברגולציה 
הנלווית אליו. החברה מחזיקה בשטח ענקי 
 Class 1000 מ"ר של חדר נקי, מוסמך  של 
מקיף  מענה  מספקת  החברה   .ISO 8+5
תבניות,  בניית  לייצור,  מפיתוח  למעבר 
עבודה  מארזים.  וייצור  הרכבה  הזרקה, 
 3BY נעשית מול חברות הזנק כאשר  רבה 
החברות  של  הידע  פערי  את  משלימה 

בתחומי הרגולציה ושיפור התהליכים.
הציגה  הממד  תלת  הדפסת  בתחום 
ומתכת  פלסטיק  מדפסות   Systematics
ויזואליים וגם חלקים  המייצרות גם חלקים 

ראשי   2 בעלת  מדפסת  פונקציונאליים. 
הדפסה הדפיסה בתערוכה חלקים מניילון 6 
 SLA משוריין עם סיב רציף. לצידה מדפסת
גבוה.  בגימור  תרמוסטיים  חלקים  הציגה 
HP הצבעונית,  כי מדפסת  דיווחה  החברה 
מותקנת  כשנה,  לפני  קצת  שהושקה 
 Impact-ב אלו  בימים  בישראל  לראשונה 
תפעולית,  שתהיה  לאחר  אביב.  בתל   Lab

תושק באירוע מיוחד של החברה.            	

ביתני חברות מתעשיית הפלסטיק שהציגו בתערוכת קבלני המשנה לתחום המדיקל

CleanPack

3BY

NOR ALTA

Systemayicsישר תעשיות פלסטיק

קבוצת זריחהרימוני
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מכונת הזרקה 
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חשמלית - בהישג ידך!
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מוצרי TPU חדשים של חברת Lubrizol ליישומי הנעלה 
תומכים במגמת הקיימות ע"י שימוש במקורות מתחדשים

בין המוצרים ניתן למצוא TPU ממקורות מתחדשים המשמש להדפסות תלת ממד, אקסטרוזיה והזרקה 
TPU-ליישומי הנעלה המאפשרים ייצור נעל העשויה במלואה מ TPU וסדרה של

חדשות מהתעשיה | חלק ראשון: חומרי גלם ותוספים

TPU ממקורות מתחדשים להדפסות תלת 
ממד

משפחת  את  מרחיבה   Lubrizol חברת 
תרמופלסטי  מפוליאוריתן  החומרים 
 – מתחדשים  ממקורות  המיוצרת   )TPU(
הוצגה  המורחבת  המשפחה   .Bio TPUTM

לראשונה בתערוכת Plastteknik במאלמו, 
שבדיה, בחודש מאי השנה.

גבוהים  לביצועים  הסדרה 
חלק  המהווה   ,PearlthaneTM ECO
ליישומי  מתאימה   ,Bio TPUTM ממשפחת 
זו  בסדרה  למוצרים  והזרקה.  אקסטרוזיה 
עמידות  מצויינות,  שקיפות  תוצאות  יש 
וגמישות כמו גם עמידות מוגברת לרטיבות. 
פיתוח  עם  לאחרונה  התרחבה  זו  משפחת 
יציבות  המפגין  חדש  אליפטי   TPU של 
 UV כנגד  גבוהה  עמידות  ויכולת  לצבע 
מרכיב  מהווה  החדש  החומר  והכתמה. 
השם  תחת  ומשווק  ממד  תלת  בהדפסות 
 .Estane® 3D F95A-030 BR ECO TPU
נרחבות,  הדפסה  אפשרויות  זה  למוצר 
הסטנדרטיים  התמיכה  לחומרי  תואם  הוא 
ומאפשר הדפסת חלקים שקופים במיוחד.

מנהל   ,)David Pascual( פסקאל  דייויד 

מספר:   Lubrizol של  הגלובאלי  המכירות 
 Lubrizol קיימות,  של  מבט  "מנקודת 
שמחה להציע את המוצר החדש להדפסות 
על  המבוסס   ,FDM בשיטת  ממד  תלת 
לדרישות השוק.  ועונה  מקורות מתחדשים 
סל הפתרונות שלנו להדפסות תלת הממד 
זאת  יישומים,  במגוון  במהירות  מתרחב 

מבלי להתפשר על איכות הביצוע".

TPU בתעשיית ההנעלה מסייעים בכלכלה 
מעגלית

של  הנעלה  ליישומי   TPU-ה מוצרי  מגוון 
חברת  של  ההנדסיים  הפולימרים  חטיבת 
עם  להתמודד  כדי  מתוכננים   Lubrizol
הנעליים  מיצרני  והולכת  הגוברת  הדרישה 
לייעל את תהליך הייצור של הנעליים, לייצר 
חומרים  ביותר  ולהשתמש  פסולת  פחות 
התומכים במגמת הקיימות, תוך שמירה על 

האיכות.
כי  מעריך  האמריקני  הפנים  משרד 
שנה  מדי  נזרקים  לבדה  הברית  בארצות 
הנעליים  נעליים.  זוגות  מיליון   300 לפחות 

תמונה 1: נעליים העשויות TPU 100% ומאפשרות 
מיחזור יעיל ומלא ותומכות בכלכלה מעגלית.

טבלה 1: סל מוצרי ה-TPU המשמשים ליישומי הנעלה ומאפשרים ייצור נעל התומכת בכלכלה מעגלית.

האלה מסיימות דרכן במטמנות בהן לוקח 
להן כ-30-40 שנה להתפרק. נתון זה היווה 
השראה לחטיבת הפולימרים ההנדסיים של 
Lubrizol ליצור סל מוצרים חדשני שיאפשר 
 ,TPU 100% ליצרני הנעליים לייצר מכמעט
להתפשר  מבלי  למיחזור,  הניתנות  נעליים 
 ,)Justin Park( פארק  ג'סטין  האיכות.  על 
מוצרי  חטיבת  של  גלובלי  שיווק  מנהל 
ההנעלה אומר כי "היתרון של נעל העשויה 
חייה  שבסוף  בכך  הוא   TPU אחוז  ממאה 
ניתן לגרוס אותה ולהכין ממנה נעל חדשה 

ובכך להאריך את חיי המוצר והחומר".
המגוון הרחב של מוצרי ה-TPU ליישומי 
לשתף  אפשרות  ליצרנים  נותן  ההנעלה 
צרכיהם.  כל  העונה  אחד  יצרן  עם  פעולה 
מחדש  להשתמש  ביכולת  הוא  נוסף  יתרון 
פעולה  הייצור,  תהליך  כדי  תוך  בפסולת 
הכוללת  הפסולת  כמות  את  המורידה 

בתהליך.
הנעלה,  ליישומי   TPU של  המוצרים  סל 
יכול לשמש ליצירת כמעט כל מרכיב בנעל 

)טבלה 1(.    
למידע נוסף, ניתן לצפות בסרטון שהוציאה 
 Lubrizol חטיבת הפולימרים ההנדסיים של

"נעל אחת, חומר אחד, עולם אחד"         	

למידע נוסף, 
RawMat טכנולוגיות, אסף אינקס, 

a_rawmat@bezeqint.net
050-3732941 / 08-934-0637

תכונות ושימושים עיקרייםשם המוצר

Esdex™ TPUחוטים עליונים השומרים על מבנה נעל מתוחכם וקל

BounCell-X™קצף תרמופלסטי בצפיפות נמוכה, נטול מרככים 

)פלסטיסייזרים( וניתן למחזור לייצור כריות

Estane® TRX TPUTPU כאלטרנטיבה לסוליות גומי

Pearlthane™ ECO TPUחומר ממקורות מתחדשים

Estane® 3D TPUחומר רך וגמיש להדפסה בתלת ממד

Pearlbond™ TPUחומר מדביק ומקשר שמאפשר גמישות בחיבור והדבקה של 

מגוון חומרים של מגוון חומרים

״משרד הפנים האמריקני 
מעריך כי בארצות הברית לבדה 
נזרקים מדי שנה לפחות 300 
מיליון זוגות נעליים. הנעליים 

האלה מסיימות דרכן במטמנות 
בהן לוקח להן כ-30-40 שנה 

להתפרק.״
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תוספים אנטי סטטיים חדשים של חברת כפרית תומכים 
במגמת הקיימות

חברת כפרית מציגה תוספים אנטי-סטטיים חדשים, ממקור צמחי, התומכים במגמת הקיימות, מתאימים 
לתקנים השונים ולדרישות השוק הגלובלי

הצטברות חשמל סטטי באריזה מהווה לא 
פעם בעיה, הן בגלל שיש מוצרים הרגישים 
לחשמל זה והן בגלל שהדבר יכול להפריע 
להתגבר  מנת  על  תקין.  אריזה  לתהליך 
תוספים  סל  כפרית  מציעה  התופעה,  על 
והותאמו  המונעים הצטברות חשמל סטטי 
במיוחד למגמת הקיימות ולשינויים בתקינה 

במקומות שונים בעולם.
בנטרול  חשיבות  יש  בהם  המקרים 
אריזות  ומגוונים:  רבים  הסטטי  החשמל 
אבקות  הצטברות  מניעת   ,flow pack
אבק  הצטברות  מניעת  ההלחמה,  באזורי 
אוויר,  להפצת  במערכות  גם  כמו  ביריעות 
תמיכה בפתיחה קלה של שרוולים, במיוחד 
יריעות  של  אריזה  מהירים,  אריזה  בקווי 
שרינק, אריזות סוכריות )twist film(, יריעות 
תרמופורמינג, טיפול נוח בגלילים בפתיחה 
וחליצה  דקות,  ביריעות  בעיקר  ובגלגול, 

נוחה של גביעים אחד מהשני )תמונה 1(.
  

התוסף הנכון ליישום הנכון
חומרים אנטי סטטיים יכולים להיות מורכבים 
מסוגים שונים של חומרים כימיים: חומצות 
שומן אסטריות, אמינים, אמידים ופולימרים 
כאשר החומרים הפעילים מופקים ממקור 
צמחי, מבעלי חיים, ממקורות סינתטיים או 

פולימריים.
בהתאמת התוסף ליישום יש צורך לבחון 
מספר נקודות: ראשית, מהו טווח הפעילות 
תוספים  קיימים  המבוקש.  ליישום  הרצוי 
ואילו  הקצר  הזמן  בטווח  רק  הפועלים 

תכונות עיקריותשם התוסף

AT 00U11 LDמסטרבץ' אנטיסטטי 
 לטווח קצר או ארוך, פעיל

גם ברמת לחות נמוכה

AT 04139 LD מסטרבץ' אנטיסטטי
לטווח קצר או ארוך, 

PE-התאמה ל

AT 04139 PP מסטרבץ' אנטיסטטי
לטווח קצר או ארוך, 

PP-התאמה ל

חשוב  בנוסף,  ארוך.  זמן  בטווח  אחרים, 
לבדוק האם יש לחות בסביבת המוצר מכיוון 
מסתמכים  הפעילים  מהחומרים  שחלק 
קבלת  לצורך  לתוסף  הנקשרת  לחות  על 
יש  יבשה,  אריזה  בסביבת  הרצויה.  ההגנה 
אחר,  במנגנון  הפועלים  תוספים  להתאים 
ללא תלות בלחות. תכונות נוספות וחשובות 
וכן  ורגולציה  לתקנים  התוסף  התאמת  הן 
התאמתו למגמת הקיימות ההולכת וצוברת 

תאוצה ומקום של כבוד בדרישת הלקוח.

כפרית עומדת באתגרי התקופה
תמידי  באופן  עצמה  מתאימה  כפרית 
על  התקופה.  ואתגרי  הלקוחות  לדרישות 
כן, פיתחה לאחרונה סל פתרונות לתוספים 
וברגולציה  אנטיסטטיים התומכים בתקנים 

וכן במגמת הקיימות.
נעשית  השונים  בתקנים  העמידה 
בקבלת  הצורך  עקב  ויותר  יותר  מאתגרת 
ההגבלות  ועקב  למזון  מגע  אישורי 
המותרת  המינון  רמת  על  הקיימות 
כאלה  ובעיקר  הפעילים  החומרים  של 
המבוססים על מנגנוני נדידה באריזות מזון 
בסימון  נמצאים  נוספים  אתגרים   .)SML(
GHS/CLP כחומרים  התוספים תחת תקן 
השוק  בדרישות  לעמוד  ובצורך  מסוכנים 
חלאל  כשרות,  לאישורי  המצפה  הגלובלי 
וכדומה. בנוסף, הקיימות, כמגמה מובילה, 
דורשת מזון בטוח, הסתמכות על מקורות 
בהם  שאין  בחומרים  ושימוש  מתחדשים 

סיכון או סכנה.

פתרונות חדשים ממקור צמחי
תוספים  של  פתרונות  סל  מציעה  כפרית 
טווח  בעלי  צמחי,  ממקור  פונקציונליים 
עם  בהצלחה  המתמודדים  רחב,  פעולה 
שהוזכרו  והקיימות  התאימות  אתגרי 

למעלה )טבלה 1(.
מגיעים  בתוספים  הפעילים  החומרים 
שימוש  בעלי  הם  צמחי.  ממקור  מרכיבים 
התוויה  להם  ואין  מזון  במוצרי  גם  כפול 
מתאימים  הם  מסוכנים.  חומרים  של 
כשרות  אישורי  הדורשים  מוצרים  לאריזת 
תכונות  בעלי  התוספים  בנוסף,  חלאל.  או 
נלווים,  ריחות  ללא  מצויינות,  אורגנולפטיות 
ובכך מתאימים לאריזת מזון הרגיש לספיגת 
ריחות )כמו אבקת חלב(. הם אינם מפגינים 
 VCI קורוזיה למתכת ויכולים לשמש ביריעות
)Vapor Corrosion Inhibitors(. מינונם אינו 
למזון  מגע  אישורי  מבחינת  ביריעה  מוגבל 
וניתן להתאימו עד לקבלת התוצאה הרצויה.

לסיכום
של  החדשים  האנטי-סטטיים  התוספים 
החברה  יכולות  את  מרחיבים  כפרית 
ומצטרפים  הקיימות  למגמת  בהתאמה 
אנטיבלוק,  סליפ,   ,AF כגון  רבים  לתוספים 
נוגדי חימצון ועוד המיוצרים בחברה. אישורי 
מקנים  והם  נרחבים  שלהם  למזון  המגע 

חופש פעולה לייצרן ביישום הסופי.
מבית  נוספים  ומוצרים  אלו,  מוצרים 
 ,A 8 באולם K-2019 כפרית יוצגו בתערוכת

	      .F20 דוכן

למידע נוסף, רועי לוי,  
rlevi@kafrit.co.il, 054-648-7367

טבלה 1: תוספים אנטיסטטיים של כפרית התואמים 
למגמת הקיימות. 

תמונה 1: יישומים בהם יש שימוש בתוספים אנטי סטטיים.



2010



2010



 | גיליון 11 | יולי-אוגוסט38 | 

תוספי אנטי-פוג חדשים מבית תוסף
החברה משיקה שני פתרונות חדשים: ציפוי חדש לאריזות מזון המאפשר קבלת יריעה חלקה מאדים גם 

במקרים מאתגרים, ותוסף ליישומים רחבים של בדים ארוגים ולא ארוגים

חדשות מהתעשיה | חלק ראשון: חומרי גלם ותוספים

חברת תוסף, השיקה לאחרונה שני פיתוחים 
האחד,  האנטי-פוג.  תוספי  בתחום  חדשים 
הטקסטיל  לעולם  רחבה  התאמה  בעל 
ארוגים.  ולא  ארוגים  ובדים  לחוטים  ומתאים 
השני מיועד לתחום תעשיית המזון בו הדרישה 

לשיפור ניראות המוצר הולכת וגוברת.

ציפוי אנטי-פוג לאריזות מזון
ציפוי AF זה, בדומה לקודמו, מבוסס מים. 
הצטברות  למניעת  במיוחד  תוכנן  הוא 
)תמונה  המזון  אריזות  בתוך  אדים  של 
יריעות  על  ליישום  מתוכננת  הנוסחה   .)1
ומהווה  ומגשים  מכסים  לוחות,  פלסטיק, 
המספקת  סופית  ציפוי  או  גימור  שכבת 
אדים.  הצטברות  מפני  טווח  ארוכת  הגנה 
שיטות  במגוון  לשימוש  ניתן  התוסף 
מקובלות כמו התזה, טבילה, ציפוי בעזרת 

גלילים או דפוס.

יתרונות הציפוי
ביישומים  במיוחד  יעיל  מנוזל   AF ציפוי 
רגיל   AF ניתן להשתמש בתרכיז  לא  בהם 
ביריעות  למשל  )כמו  טכנולוגית  מבחינה 
השימוש  בהם  במקרים  או   )PS או   PET
)למשל  כדאי  איננו  רגיל   AF בתרכיז 
 skin ביריעות רב שכבתיות בעלות שכבת 

תחתונה דקה מאוד(.
מיידית  פעיל  שהתוסף  הוא  נוסף  יתרון 
אפקטיביות  על  ושומר  היישום  לאחר 
לאורך זמן רב יחד עם עמידה בכל התקנים 

הרלוונטיים למגע למזון, הן של אירופה והן 
של ארה"ב )EU / FDA(. החומר יציב, אינו 
שוקע או נוטה להפרדת פאזות וניתן לאחסון 
בממיסים  השימוש  העדר  בנוסף,  רב.  זמן 
ללא  בטוחה,  אחסנה  מאפשר  אורגניים 
באמצעי  לנקוט  צורך  ואין  לשרפות  חשש 

בטיחות מיוחדים.
על  ועומד  רחב  המומלץ  המינון  טווח 
הפעיל.  הרכיב  של   0.05-0.5  gr\m2 

היישום  סוג  לפי  ייקבע  יותר  מדוייק  מינון 
והתוצאה המבוקשת.

פתרונות אלו מרחיבים את סל המוצרים 
האנטי-פוג.  תוספי  בתחום  החברה  של 
אורגניים  ממסים  ולא  מים  מבוססי  היותם 
החומרים  של  והאחסנה  הטיפול  על  מקל 
וגם מצמצם את פליטת הממסים לסביבה. 
תוסף רואה ערך מוסף בשמירה של איכות 

הסביבה.

אנטי-פוג לחוטים ולבדים
משמש  מים,  מבוסס  זה,  אנטי-פוג  תוסף 
מראות,  על  אדים  הצטברות  למניעת 
לאחר   .)2 )תמונה  ועוד  חלונות  זכוכיות, 
לשמור  ניתן  הבד  גבי  על  התוסף  הטמעת 
עליו בתנאים רטובים – לפעולה מיידית של 
התוסף, או בתנאים יבשים. במקרה זה יכנס 
יורטב  שהאריג  לאחד  רק  לפעולה  התוסף 

מחדש. 
ניתן ליישום על הבד בשיטות סטנדרטיות 
ע"י  ציפוי  שטיפה,  טבילה,  התזה,  כגון 

במגוון  מתפקד  הוא  הדפסה.  או  גלילים 
שיטות ייצור שונות של הבדים. 

יתרונות נוספים
פעילות התוסף ארוכת טווח. הוא עומד בכל 
התקנים הרלוונטיים ותוסף האנטי-פוג עצמו 
ללא  יציבה,  בצורה  ממושך,  לאחסון  ניתן 

היווצרות משקעים וללא הפרדת פאזות.    	

למידע נוסף,  
ד"ר עמרי למזר, מנהל מוצר ציפויים תוסף, 
Omrim@tosaf.com, 054-566-3328

תמונה 2: ציפוי AF מבית תוסף, לפתרון בעיית הצטברות 
אדים על מראות, זכוכיות, חלונות ועוד.

תמונה 1: ציפוי AF חדש מבית תוסף לאריזות מזון.

מעצבים יחד 
את העתיד

פתרונות 
תרמופורמינג 

מתקדמים למגוון 
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בורג נקי, ראש נקי
תוסף מרחיבה את סל מוצריה ומשיקה פתרונות עבור ניקוי ייעודי לתהליכי ייצור של הזרקה וניפוח. 

כל הפתרונות בעלי אישור מגע למזון
חייבת  הייצור  לקווי  ניקוי  חומר  הכנסת 
להיעשות בצורה מושכלת. השימוש בחומר 

הנכון עוזר לחסוך זמן ייצור יקר ופסולת.
הוא  הניקוי  לחומרי  הנפוץ  השימוש 
ייצור  בסדרות  צבעים  בין  במעבר  בעיקר 
הניקוי  חומרי  מכונה.  גבי  על  שונות 
ויסודית  מהירה  הוצאה  מאפשרים 
משקעים  של  וכן  הצבע  שאריות  של 
על  שהצטבר  שרוף  וחומר  "עקשניים" 
הדיזה  הקנה,  האקסטרודר,  הבורג,  גבי 
 hot( החמות  התעלות  במערכות  אף  וכן 

.)runners
רחב  מוצרים  בסל  מחזיקה  תוסף 
ליישומים אלו כאשר במהלך השנה התווסף 
אליו גרייד חדש המיועד במיוחד ליישומים 
פותח  החדש  הגרייד  וניפוח.  הזרקה  של 
בעקבות דרישה מהשוק, נמצא כבר בייצור 
החברה  של  לקשב  דוגמא  ומהווה  מסחרי 
לצרכי לקוחותיה ולאפשרות למתן פתרונות 

מדויקים לפי צרכיהם.

יתרונות
בשימוש נכון, לחומרי הניקוי יתרונות רבים: הם 
מצמצמים את זמן הניקיון, כוח הניקוי שלהם 

יעיל בהרבה מאשר חומר גלם בתולי או גרוס, 
הם מפחיתים את הצורך בפירוק הציוד לצורך 
המכונה  השבתת  זמן  את  מצמצמים  ניקיון, 
ומעלים את התפוקה. יתרון נוסף טמון באיכות 
ללא  בתקינותו,  ובביטחון  המתקבל  התוצר 

זיהומי צבע מסדרת ייצור קודמת.

נוסף,  תפקיד  הניקוי,  מחומרי  לחלק 
והם מתאימים גם כחומר לסגירת המכונה. 
לצורך  גם  ניקוי  בחומר  בשימוש  היתרון 
יותר  מהירה  עבודה  התחלה  הוא  השבתה 
ונקייה יותר. המשמעות הכלכלית במקרים 
אלו אינה זניחה, במיוחד במכונות הנחשבות 

כמאתגרות בתחילת העבודה.

המלצות לבחירת חומר הניקוי
בחשבון  לקחת  יש  הניקוי  חומר  בבחירת 
את גודל המכונה ושטח הניקוי, טמפרטורת 
השימוש, התאמה לחומרי הגלם הנמצאים 
בעבודה, טכנולוגיית הייצור והיישום הסופי. 
תוסף  של  הפתרונות  כל  כי  לציין  חשוב 
בעלי אישור מגע למזון ולכן אין מגבלה על 

שימושם ביישומים אלו.                            	

למידע נוסף,  
מחלקת מכירות תוסף ישראל,

09-898-4666

״על מנת להעריך נכונה את 
היתרון הכלכלי בשימוש בחומרי 
הניקוי יש לקחת בחשבון את כל 
העלויות ההיקפיות של תהליך 
הניקוי, מהנקודה בה מפסיקה 

המכונה לייצר את המוצר התקין 
האחרון של הסדרה הקודמת 

ועד שהיא מתחיל מחדש לייצר 
את המוצר התקין הראשון של 

הסדרה החדשה.״
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Dow מציגה פתרונות חדשים התומכים בקיימות
פתרונות חדשים לשיפור חיי היומיום בארבעה תחומים עיקריים, תוך שמירה על עקרונות הקיימות, הוצגו 

בתערוכת צ'יינפלס בחודש מאי

חדשות מהתעשיה | חלק ראשון: חומרי גלם ותוספים

החברה,  של  החדשה  לפלטפורמה  כמנוף 
בקיימות,  הדוגלת   ,Seek Together™
בחודש  צ'יינפלס  בתערוכת   Dow הציגה 
במגמה  התומכים  חדשניים  פתרונות  מאי 
שהוצגו  החדשים  הפתרונות  שמונת  זו. 
מכוונים לארבעה יישומים עיקריים: אריזה, 

תשתיות, מוצרי צריכה והובלה. 
"אנו שואלים את עצמנו באופן קבוע כיצד 
כך  שלנו  המוצרים  את  לשפר  יכולים  אנחנו 
הקיימות?"  במגמת  ויתמכו  ימים  שיאריכו 
 ,)Bambang Candra( קנדרה  במבנג  אומר 
לנו  "יש  והפסיפיק.  באסיה  השיווק  סמנכ"ל 
חזון לעתיד בו פלסטיק מהווה חלק אינטגרלי 
במשך  ערכו  על  ושומר  מעגלית  מכלכלה 
בתערוכה  החידושים שהוצגו  חייו.  כל מעגל 
מדגימים את הדרך שלנו להגשמת חלום זה".
לחקור  לקוחותיה  את  מזמינה   Dow
מכיל  תחום  כל  כאשר  האלו  היישומים  את 
בתוכו התחייבות לשיפור חיי היומיום: הגנה 
על מזון ועל טובין בעזרת אריזות חדשניות, 
בניית תשתיות מחומרים התומכים במגמת 
הצרכנים  ולבריאות  לאושר  דאגה  הקיימות, 
חומרים  ואספקת  חומרים  הנדסת  בעזרת 
לפניכם  הרכב.  לתעשיית  וקיימים  בטוחים 
שהוצגו  החדשים  הפתרונות  על  פירוט 
בתערוכה כאשר המשותף לכולם הוא מעבר 
או הפחתת  למיחזור  הניתן  חומרים  להרכב 

השימוש בחומר גלם תוך חיזוק החומר.

COF stable resin
מקדם  בעל   ,XUS59999.110 הגלם  חומר 
יציב במיוחד. הוא מייעל את   )COF( חיכוך 
את  למינימום  ומקטין  הלמינציה  תהליך 

ההפרעות בייצור ואת הפסולת.

BOPE לקבלת אריזת PE שניתנת למיחזור 
במלואה

המורכבים  גמישה  אריזה  פתרונות 

אחרים.  פולימרים  ללא  בלבד,   PE-מ
פשוט  מיחזור  מאפשרים  אלו  פתרונות 
מוצרים  בהפרדת  צורך  אין  יותר.  וחסכוני 
חומרים  גדל.  מחדש  השימוש  ופוטנציאל 
אלו יהיו זמינים בעתיד גם לשוק האירופאי 

והישראלי.

משקלים  לאריזת  בשקים  עובי  הורדת 
)Heavy Duty Bag( כבדים

מעתה  מוצעים  כבדים  למשקלים  שקים 
בעובי של 100 מיקרון, ערך המשקף ירידת 
עובי של יותר מ-10%. התכנון העתידי מדבר 
הורדת  מיקרון.  ל-80  נוספת  הורדה  על 
הגלם  לחומרי  הודות  התאפשרה  זו  עובי 
 ,INNATE™ החדשים של החברה מסדרת
להתפשר  מבלי  העובי,  להורדת  התורמים 

על הביצועים. 

OPULUX™ HGT
 OPULUX™ מסדרת  אופטיים  גימורים 
קבוע  ברק  לאריזות  מספקים   HGT
גבוהה  ועמידות  תרמית  עמידות  בשילוב 
לכימיקלים. גם הם מאפשרים ייצור שקיות 
אותנו  המקדם  דבר  בלבד,  מפוליאתילן 
תוצר  עם  ונוח  משתלם  מיחזור  לתהליך 

איכותי בסופו.

Extreme PE Diaper
פיתוח זה מספק לחיתולים לא רק מגע רך 
 PE ביותר, אלא גם מאפשר ייצור מוצר עם

כמרכיב יחיד. הפתרון הזה פותח את הדלת 
במגמת  התומכים  נוספים  היגיינה  למוצרי 
בהפרדת  הצורך  הפחתת  תוך  הקיימות 

החומרים השונים במוצר.

תחבורה  ליישומי   ENGAGE™ 11000
ולהובלה

סדרת  יותר!  לפעמים  זה  פחות  כי 
ייצור  מאפשרת   ENGAGE™ 11000
הרכב  לתעשיית  דופן  ודקי  קלים  חלקים 
תוך שמירה על הביצועים, שיפור העמידות 
בצריכת  היעילות  והגדלת  לאימפקט 

הדלק.

NORDEL™ 4571 XFM, 4771 XFL, 
3765 XFL EPDM 

חומרי  במשפחת  חדשות  תוספות  שלוש 
מהיר  ערבוב  המאפשרות   NORDEL™
ויכולת העמסת טובה של מלאנים )פילרים(. 
בתעשיית  איטום  למערכות  התאמה 
 TPV מערכות  צנרת,  ליישומי  הרכב, 
)thermoplastic vulcanizate( ועוד. סדרת 
עלות,  מיטבית  בצורה  מאזנת  המוצרים 
טמפרטורות  במגוון  וביצועים  עיבוד  יכולת 

שימוש.

אלסטומרים ותוספים לאתילן קופולימר – 
עבור תרכיזים פוליאולפינים

החדשים,  הפולימריים  התוספים 
™VERSIFY ו-™FUSABOND, מאפשרים 
בפורמולת   )CaCO3( גבוהה  גיר  העמסת 
והיעילות.  התפקוד  שיפור  תוך  המסטרבץ' 
הפתרון מחזק שקי פוליפרופילן ארוגים ושקי 
להתייעלות  הזדמנות  יש  ובכך  פוליאתילן 

מערכתית כוללת ולשיפור האיכות.         	

למידע נוסף, ג'קי ברול, 
JBrull@dow.com, 054-770-1950 

״כל הפתרונות שהוצגו תומכים 
בקיימות. הם מאפשרים מעבר 
להרכב חומרים הניתן למיחזור 

או מאפשרים הפחתת 
השימוש בחומר גלם תוך 

חיזוק החומר.״



ציוד לטיפול ושינוע של 
חומרים בתפזורת

ו עוד תמצאו אצלנ
 ציוד וקווים לשיחול 

 קווי שטיפה, מיחזור וגירעון 

 מגנטים לרתימה, הרמה והפרדה   

 מערכים לשינוע, עירבול וטיפול בחו"ג

אקסטרודרים וקווים לגירעון מגירות ומלכודות מגנטיות  ציוד ייבוש מתקדם
ושיחול

א.א. נייגר בע״מ
פתרונות טכנולוגיים מתקדמים 

לתעשיית הפלסטיק

מושב עין איילה 35, ד.נ. חוף הכרמל  3082500 טל.  04–6291860 פקס. 6291891–04
info@neiger.co.il  www.neiger.co.il

 ציוד היקפי מגוון

מיכשור לטיפול בחשמל סטטי 
 בתים ואביזרים לתבניות

 בקרי טמפרטורה 

 דחסנים
 סכינים ולהבים

 ציוד להרמה
ועוד...

המילה האחרונה בתחום 
מערכות הזרימה החמות
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חדשות מהתעשיה | חלק שני: קיימות ומיחזור

WLK 1000 - דגם חדש של מגרסה 
WEIMA מבית

 – WLK 1000 - מציגה דגם אוניברסלי חדש של מגרסה WEIMA חברת
יעילה ונוחה להפעלה, מיועדת לטיפול במגוון רחב של חומרים

אוניברסלי  דגם  מציגה   WEIMA חברת 
 .(Shredder) - WLK 1000 חדש של מגרסה
הגדולה  בתפוקה  היא  המגרסה  ייחודיות 
שהיא  היומיומי  התפעול  וגמישות  שלה 
מאפשרת. הדגם החדש מתמודד בהצלחה 
עם גריסת גושים של פסולת מכיוון מכונה, 
יריעות,  או  סיבים  מכלים,  ייצור,  פסולת 
פלסטיים  חלקים  של  גדולות  כמויות  ועם 
פוליפרופילן   ,)PE( מפוליאתילן  העשויים 

 .)PU( או פוליאוריתן PVC, (PP(
WLK 1000 מצויידת בהנעה חזקה של 55 
באופן משמעותי  להעלות  יכולה  והיא   kW
לגריסה  הדרושה  האנרגטית  היעילות  את 
של כל טון של חומר. מהירות רוטור הלהבים 
ניתנת להתאמה בעזרת ממיר תדירויות כך 

שהחלפת סוגי חומרים אפשרית בקלות. 

עם  גם  המגרסה  את  לשלב  ניתן 
אקסטרודרים למיחזור כחלק מתהליך רציף 
כאשר מהירות הרוטור המתכווננת מאפשרת 
להתאים את זרימת החומר במגרסה לציוד 

הממוקם לפניה או אחריה בתהליך הייצור.

מאפייני המגרסה
 WEIMA WLK -מאפייני ציוד שונים של ה
לכל  אופטימלית  התאמה  מבטיחים   1000
מ"מ   370 בקוטר  מגיע  ה-V-רוטור  יישום. 
בשלוש  חיתוך  להבי  ב-78  מצוייד  והוא 
שורות. המרווחים בין הלהבים ניתנים לכיוון 
ביותר  טובות  גריסה  תוצאות  ומאפשרים 

המתאימות לחומרים משתנים. 
 את כל המגרסות ממשפחת WLK ניתן 
להזין בחומרי גלם באמצעות מסוע, בעזרת 
נוסף  משמעותי  מאפיין  ידנית.  או  דוחס 
שלה  המיטבי  העיצוב  הוא  המגרסה  של 
המסתובבת,  ההידראולית  המסננת  עם 
המפשטת את אפשרויות הגישה והתחזוקה. 
מאפשר  המשפך  של  החדשני  העיצוב 
הצטברות  ללא  גדולים  חלקים  של  גריסה 

תמונה WLK 1000 :1 - דגם המגרסה החדש של 
.WEIMA חברת

תמונה 2:  רוטור מגרסת WEIMA WLK 1000. שלוש 
שורות של להבים, 78 במספר הניתנים לכוונון מדויק.

ZERMA של חברת ZRS תמונה 1: מגרסת צינורות חדשה מסדרת

יתרון נוסף של המגרסה החדשה  שאריות. 
בא לידי ביטוי במחוון רצפתי המוביל בדיוק 
רב את החומר אל הלהבים הגורסים. בנוסף, 
או  דקות  יריעות  כולל  השונים,  החומרים 
המגרסה.  בתוך  יותר  נתקעים  לא  סיבים, 
המילוי הישיר מתנהל בצורה קלה להפעלה 
מסוע,  בעזרת  נמוכה,  טעינה  שפת  דרך 

תופסן או מעמיס קדמי.      	

למידע נוסף, 
 פינטו טכנולוגיות בע"מ, שחר פינטו,

shahar@pintotec.co.il, 054-447-3064 

ZERMA מציגה מיחזור של צינורות גדולים ועבי דופן 
מגרסה דו שלבית מאפשרת מיחזור צינורות עבי דופן בעלי קוטר של עד 2000 מילימטרים

על  בעיקר  מושתתת  הצינורות  תעשיית 
באופן   .PE או   PVC-מ העשויים  צינורות 
בעזרת  נעשה  הצינורות  מיחזור  מסורתי 
מגרסות הגורסות אותם במהלך אחד. שיטת 
בעלי  דקים  צינורות  עבור  נפוצה  זו  גריסה 
קוטר קטן אך, עד לאחרונה, הייתה מוגבלת 

כאשר קוטר הצינור גדל משמעותית.
בתקופה  הטכנולוגית  התקדמות 
האקסטרוזיה  נפח  את  מגדילה  האחרונה, 
עבים  דפנות  עם  גדול  בקוטר  צינורות  של 
והצורך לטיפול יעיל ומהיר במיחזורם הולך 
הוא  יעיל  למיחזור  העיקרי  החסם  וגובר. 
צריכת האנרגיה הגבוהה הנדרשת על מנת 
הצינורות  של  העבים  הדפנות  את  לגרוס 
שהופכת את פעולת הגריסה ללא כלכלית.

 ZERMA על חסם זה בדיוק באה חברה 
מגרסות  סדרת  את  כשפיתחה  לענות 
מציעה  זו  סדרה   .ZRS החדשה  הצינורות 
פתרון דו שלבי להפיכת צינורות לא חתוכים 
לגרגירים בגודל הניתן למיחזור באופן יעיל 

בצינורות  לטיפול  מתאימה  היא  וחסכוני. 
הצינורות  מטרים.  שמונה  עד  של  באורך 
לתוך  נדחפים  אופקי,  פתח  לתוך  מוזנים 

הלהבים בעזרת בוכנה הידראולית ונגרסים 
הגרוס  החומר  משם  ראשונית.    בגריסה 
לצורך  מגרסה  לתוך  מסוע  ע"י  מועבר 



 | גיליון 11 | יולי-אוגוסט | 43

MCHybrid 30R של Movacolor, מזין היברידי משודרג 
לעבודה עם חומרים ממוחזרים

שילוב של הזנה מנתית של חומרי הגלם העיקריים עם הזנה רציפה ומדויקת של התוספים. התאמה 
מיוחדת לחומרים ממוחזרים וגרוסים

 MCHybrid מציגה את Movacolor חברת
של  הקודם  לדגם  שדרוג  המהווה   30R
מציע  המזין   .MCHybrid 30-ה החברה, 
יחד  מנתית  הזנה  המשלב  ייחודי  פתרון 
החומרים  אחד.  במזין  רציפה  הזנה  עם 
מזין  ע"י  ומעורבלים  מוזנים  העיקריים 
עבודה  קצב  המאפשר  דבר  משקלי, 
הם  גם  מוזנים  עצמם  התוספים  מהיר. 
בהזנה משקלית ורציפה לתהליך, ישירות 
או  ההזרקה  מכונת  של  הצוואר  לתוך 
של  הזה,  הפיצול  האקסטרודר.  לצוואר 
במזין  המשתלבות  הזנה  יחידות  שתי 
גם  העולמות:  מכל  להנות  מאפשר  אחד, 
ומהירה על הרכב החומרים  נוחה  שליטה 
העיקרי וגם מינון בדיוק גבוה במיוחד של 

התוספים.
תואם  המכשיר,  של  החדש  השדרוג 
למגמת הקיימות ההולכת וגוברת, ומאפשר 

להתמודד עם אחוז גבוה יותר של חומרים 
צפיפות  המפגינים  וממוחזרים  גרוסים 
גם  הקודמות,  גרסאותיו  כמו  נמוכה. 
מיטבית  התאמה  מאפשר  החדש  המכשיר 
ללקוח ויכול להתאים למגוון רחב של מכלי 

ומערכות הזנה.

תכונות המזין
על מנת לפצות על הצפיפות הנמוכה של 
ההזנה  מכלי  למזין,  המוזנים  החומרים 
ושיפוע  ליטר(   38( יותר  גדול  נפח  בעלי 
שאינם  חומרים  זרימת  המעודד  תלול 
בזרימה.  המתקשים  וסימטריים  עגולים 
גודל המכל מגדיל גם את משקלו. המכלים 
בלתי ניתנים להסרה, אך ניתן לרוקנם דרך 
המכונה בעזרת התקן מצורף. מכלי ההזנה 
 7 של  סטנדרטי  גודל  בעלי  יותר,  הקטנים 
 .ME25 ליטרים, מצוידים במערכת הטענה 

בעל  צוואר  על  הרכובה  המערבל  יחידת 
מינון  )מערכות   MCBalance יחידות  שתי 
המשלימה  זו  והיא  גבוה(  בדיוק  גרבימטרי 
את הרעיון ההיברידי. התפוקה המקסימלית 
של המזין MCHybrid 30R עומדת על 250 
ההזנה  מכלי  את  לשדרג  ניתן  ק"ג/שעה. 
הגדולים עם חיישנים למדידת רמת המילוי 
של חומר הגלם וכן, בהתקן ויברציוני העוזר 
זרימה.  קשי  או  גרוסים  חומרים  לזרימת 
תא הערבוב עצמו שודרג עם מערבל ומכל 
נועד  המכל  של  הפשוט  העיצוב  חדשים. 
את  להגדיל  וכן  ונוח  קל  ניקיון  לאפשר 
החדש  המערבל  החומר.  וזרימת  התפוקה 
תא  חלקי  כל  אל  יותר  טובה  בצורה  מגיע 

הערבוב ובכך מצמצם את הזמן הנדרש.   	

למידע נוסף, פלורמא, דניאל פלורנטל, 
daniel@florma.co.il, 054-474-4291 

הגרגירים  גודל  להשגת  עד  נוספת  גריסה 
מציעה   ZERMA הצורך  במידת  הנדרש. 
 ,PVC שלב שלישי, יצירת אבקה מצינורות 
לצורך  בתוצרת  מיידי  שימוש  המאפשרת 

יצירת צינורות חדשים. 
השימוש במגרסה, בעלת מהירות נמוכה 
תוך מומנט סיבוב גבוה, מאפשר עיבוד של 
לתנודות  לגרום  מבלי  דופן  עבי  צינורות 
המערכת  כל  החשמל.  בצריכת  חדות 

תהליכי  שלושה  או  שניים  על  המתבססת 
הפעלה  מלוח  ומבוקרת  נשלטת  עבודה 
מתקדמת   PLC מערכת  ידי  על  מרכזי, 
מבטיח  זה  אחד  שליטה  מוקד  אחת. 
בתפוקה  חלקה  ועבודה  מאוזנת  העמסה 

המיטבית האפשרית.
המגרסות מסדרת ZRS מגיעות בארבעה 
 1500  1000  ,800 בגודל  להבים  עם  גדלים, 
ו-2000 מ"מ. זו האחרונה מתאימה לטיפול 

מ"מ.   2000 עד  של  זה  בקוטר  בצינורות 
מסדרה  ביותר  הקטנה  המגרסה  לעומתה, 
שתתאים  כך  מתוכננת   ,ZRS 800 זו, 
למתקנים קטנים ומתבססת על פתח הזנה 
קצר עבור צינורות בקוטר של עד 630 מ"מ 

ובאורך של עד 3.5 מטרים.     	
 

למידע נוסף, א.א. נייגר,  
info@neiger.co.il, 04-629-1860/1

תמונה MCHybrid 34.2R :1 עם שני מכלי הזנה חדשים של 38 ליטר.
תמונה 2: תא הערבוב החדש. מכל חדש המאפשר ניקיון נוח ומעודד זרימה בתוספת מערבל משודרג 

להקטנת זמני הערבוב.
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חדשות מהתעשיה | חלק שני: קיימות ומיחזור

דפוס טמפון במגמת שמירה על איכות הסביבה / דוב נוימן*
מדללים, חומרי ניקוי, גלופות ומכונות ישנות פוגעים בסביבת העבודה וגורמים לזיהום סביבתי. דפוס 

טמפון ירוק מציע פתרון: כוס דיו אטומה, גלופת לייזר, דיו מיוחד ומכונה מתקדמת
רמת החיים, התעשייה המתפתחת והרגלי 
העשרים  במאה  האדם  בני  של  הצריכה 
הסביבה.  על  אותותיהם  את  משאירים 
בצומח  בחי,  הארץ,  כדור  במשאבי  פגיעה 
הנושא  היטב.  מוכרת  האדם  בבני  ואף 
לא  אך  הרעיונית,  ברמה  כולנו  את  מטריד 
תמיד אנו פועלים באופן ישיר ומעשי לטובת 

שינוי המגמה.
תעשיית  הסביבתי,  הבאזז  למרות 
לסביבה.  ידידותית  יחסית  שלנו  הפלסטיק 
מזהמים  משחררים  אינם  העיבוד  תהליכי 
הטיפול  היא  העיקרית  והבעיה  לאוויר 
הנכון בפלסטיק לאחר שימושו. הדבר אינו 
ציפויים,  דפוס,  כגון  משנה  לתהליכי  נכון 
שימוש  יש  אלו  בתהליכים  ועוד.  הדבקות 
לנדפם  ויש  אורגניים,  לעיתים  בממסים, 

בצורה בטוחה.
הדפסה  טכנולוגיית  הינה  טמפון  דפוס 
נפוצה על גבי מוצרים רבים במגוון תעשיות: 
הדפסה על גבי חלקי רכב, טלפונים ניידים, 
מחשב,  מקלדות  משקפיים,  מסגרות 
צעצועים, מכונות כביסה, מצלמות, מוצרי 
אלקטרונים,  שבבים  ביתיים,  אלקטרוניקה 
כמות  מודפסת  זו  בצורה  ועוד.  טקסטיל 
בשימוש  הנמצאת  מוצרים  של  עצומה 
אך  ומשתלמת  קלה  השיטה  יומיומי. 
דפוס  לטכנולוגיות  בדומה  בה,  השימוש 

אחרות, גורם לזיהום סביבתי.

רכיבי הזיהום הסביבתי בדפוס טמפון
המהווים  עיקריים  גורמים  שלושה  קיימים 
את רכיבי הזיהום בשימוש עם דפוס טמפון.

1. מדללי דיו וממיסי ניקוי 
לאוויר,  המתאדים  וממיסים  מדללים 
המים  למקורות  גם  דרכם  את  מוצאים 
הגדולים  המזהמים  את  ומהווים  ולאדמה, 
עצמו  הדיו  ההדפסה.  בתהליך  ביותר 
שלמעשה  מקשר  חומר   20%-25% מכיל 
את  שמקשר  נוזלי  פלסטי  מחומר  מורכב 
2%- המודפס.  השטח  לפני  הפיגמנטים 
שונים,  ממינרלים  עשויים  פיגמנטים   3%
 1%-2% אורגניים.  צבענים  או  תחמוצות, 
)תמונה  מדללים/ממסים  וכ-70%  תוספים 
ומשמשים  אידוי  מהירי  אלו  ממיסים   .)1
הייבוש. ממסים  לבקרת הצמיגות בתהליך 
הם  גם  נמצאים  ניקוי,  ממיסי  נוספים, 
אגני  של  מהיר  לניקוי  ומשמשים  בשימוש 

דיו, פדים, כוסות דיו, ולפעמים גם של חלקי 
מכונה.

 150 של  בגודל  דיו  מגש  עם  מכונה 
של  מיליליטר  כ-5  לאוויר  מאדה  מילימטר 
 .)2 )תמונה  30 דקות  זמן של  ממיס בפרק 
של  מערך  בשעה.  מיליליטר  כ-10  כלומר 
רבוע  מטר   300-400 של  בחדר  מכונות   50
)מערך אופייני במפעלי הייצור בסין(, יאדה 
כ-0.5 ליטר של מדלל לאוויר במהלך שעה 
אחת. תארו לעצמכם את סביבת העבודה 

של העובדים. 

2. גלופות וחומצות צריבה
אחת  לגלופה  זקוקים  אנו  הדפסה  לכל 
הסביבה,  את  מזהם  שייצורה  לפחות 
שלושה  קיימים  המים.  מקורות  את  בעיקר 
עבה  פלדה  גלופות  עיקריים:  גלופות  סוגי 
)0.25 מ"מ(  דקה  גלופות פלדה  )10 מ"מ(, 
מהגלופות  אחת  כל  פולימר.  וגלופות 
שימוש  מצריכה  שונים,  מחומרים  עשויה 
בכימיקלים שונים בתהליך הייצור והפיתוח 
ומידת השפעתה על הסביבה משתנה. חלק 
רעילים  הצריבה,  חומצת  כגון  מהחומרים, 
הפיתוח,  נוזלי  כגון  אחרים,  ואילו  מאד 

עשויים להזיק לסביבה. 
תהליך הייצור של גלופות הפלדה )תמונה 
ניקוי לפני ציפוי,  3( כולל עיבוד פני השטח, 
לאחר  פיתוח  בנוזל  שימוש  הקרנה,  ציפוי, 
הקרנה וצריבה בעזרת חומצה. בתהליך הזה 
שונים:  כימיקלים  בחמישה  שימוש  נעשה 
לכה  פיתוח,  נוזלי  פילם,  לייצור  כימיקלים 
לכה.  וממיס  רעילה  צריבה  חומצת  לציפוי, 

הסביבה,  לזיהום  תורמים  אלה  כימיקלים 
האויר והמים ופוגעים גם בעובדים. לדוגמה, 
לצרוב  יכולה  מיליליטר(   5( חומצה  טיפת 
שטח של 1 סנטימטר פלדה לעומק של 0.03 
מילימטר בפרק זמן של 30-40 שניות. אפשר 
רק לדמיין מה יקרה לצנרת המים, לנהרות, 
דליפת  בעת  המים,  במאגרי  שחי  מה  ולכל 
והלכות מזהמים את  חומצה. חומרי הציפוי 
לאורך  ויישאר  מוטמן  יהיה  והפילם  האויר 

שנים ארוכות.

3. מכונות ישנות – פגיעה באיכות וביעילות 
וייצור פחת

אדם  לכוח  שזקוקות  פרימיטיביות  מכונות 
רב הן הרכיב המזהם השלישי. מכונות אלו 
מדפיסות צבע אחד או שניים ומשתמשות 
באגן דיו פתוח. הן צורכות את שני הרכיבים 
הקודמים )מדללים וגלופות פלדה( לביצוע 
ושיעור  נמוכה  תפוקה  ובעלות  העבודה 
פסילה גבוה המצטבר כפסולת ויכול לזלוג 

לסביבה. 
משתמשים  עדיין  זאת,  למרות  מדוע, 
במכונות המיושנות? הדפסה בטמפון הינה 
תהליך גמיש ואין פורמט אחד קבוע ואחיד 
להדפסה  המתאים  המכונה  סוג  לבחירת 
מסוימת. ההחלטה במה משתמשים נתונה 

״טיפת חומצה )לייצור הגלופה 
מפלדה( שגודלה 5 מיליליטר, 

יכולה לצרוב שטח של 1 
סנטימטר פלדה לעומק של 
0.03 מילימטר בפרק זמן 
של 30-40 שניות. אפשר 

רק לדמיין מה יקרה לצנרת 
המים, לנהרות, ולכל מה שחי 
במאגרי המים, בעת דליפת 

חומצה. חומרי הציפוי והלכות 
מזהמים את האויר והפילם 
יהיה מוטמן ויישאר לאורך 

שנים ארוכות.״

תמונה 1: הרכב הדיו בדפוס טמפון.

תמונה 2: אגן דיו פתוח המאדה 5 מ"ל של מדלל בכל 
30 דקות.
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מיכולותיהם.  ונגזרת  המפעל  בעלי  בידי 
אפשר להדפיס 5 צבעים על מכונית צעצוע 
פתוח  אגן  עם  פשוטות  מכונות   5 בעזרת 
מבטא  כזה  מערך  עובדים.   5-6 הדורשות 
במכונות  יחסית,  נמוכה  ראשונית  השקעה 
זולות. חמש המכונות בעלות האגן הפתוח 
ממיסי  של  מיליליטר  כ-50  אחת  כל  ינדפו 
שימוש  יהיה  בנוסף,  שעה.  כל  לאוויר  דיו 
בכמות גדולה של ממיסי ניקוי שיתנדפו, גם 
הם, לאוויר. לצורך הדפסה במכונה כזו יהיה 
על  עבה,  פלדה  בגלופות  להשתמש  צורך 
כל המשתמע מתהליך הייצור שלה. מערך 
כזה הינו זול, עתיר כוח עבודה, בעל יעילות 
כל שלושת  כמובן, את  מייצר,  והוא  נמוכה 

מרכיבי הזיהום.

עוברים להדפסת טמפון ירוקה
הנוצר  הזיהום  כמות  את  מבינים  כאשר 
חלופה  על  לחשוב  יש  ההדפסה  במהלך 
מודרנית המפחיתה את הזיהום )תמונה 4(. 
הדפסת טמפון ירוקה משתמשת בחדשנות 
היא  הזיהום.  צמצום  לטובת  טכנולוגית 
אדם,  וכוח  הייצור  עלויות  את  מקטינה 

תמונה 3: שלבים בייצור של גלופת פלדה: עיבוד פני השטח, ניקוי לפני ציפוי, ציפוי, הקרנה, שימוש בנוזל פיתוח לאחר הקרנה, וצריבה בעזרת חומצה. 

תמונה 4: ישן לעומת חדש. צד ימין בכחול מכונת דפוס טמפון ישנה. צד שמאל בירוק שלושה תהליכי הדפסת טמפון מודרנית: יצירת התמונה, גלופת לייזר והדפסת טמפון ישירה 
וידידותית לסביבה.

ומגבירה את היעילות. 
חמישה  כוללת  ירוקה  טמפון  הדפסת 
של  תוצאה  הוא  מהם  אחד  שכל  מרכיבים 

פיתוח טכנולוגי והתפתחות הנדסית:
שאינה  אטומה  דיו  כוס  ירוקה:  כוס   .1
כ-90%  וחוסכת  אידוי  מאפשרת 
המזהמים  שהם  הנדרשים,  מהממיסים 

הכבדים ביותר. 
לסביבה  ידידותית  גלופה  ירוקה:  גלופה   .2
הגלופות  במקום  בלייזר,  מפותחת 
מתכת  העשויות  הקונבנציונאליות 
משלבת  הירוקה  הגלופה  ופוטופולימר. 
ואיכות  מוגדל,  חיים  אורך  נמוך,  מחיר 

הדפסה משופרת.
ישירות  גלופה  ייצור  לייזר:  פיתוח   .3
השימוש  את  מבטל  מהמחשב, 
בייצור  הצורך  את  לצריבה,  בכימיקלים 

פילם ואת השימוש בחומרי פיתוח.
דיו ירוק: דיו בייבוש UV המתייבש מיידית   .4
הדיו  סגול.  אולטרה  לאור  חשיפה  בעת 
הירוק מכיל כ-75% פחות ממיסים מאשר 
הדיו הרגיל ומהווה את הרכיב המשמעותי 

ביותר בהקטנת פליטת מזהמים לאויר.

שצורכת  יעילה  מכונה  ירוקה:  מכונה   .5
פחות אנרגיה וכוח אדם, ומגיעה לאיכות 

הדפסה גבוהה יותר.
מעבר לטכנולוגיה החדישה דורש, אמנם, 
השקעה גדולה יותר בטווח הקצר, אך חוסך, 
בטווח הארוך, גם בכסף וגם בעצם מניעת 

נזקים עצומים לסביבה ולאיכות החיים.     	

* על הכותב:
מולטיפק  חברת  מנכ"ל  הינו  נוימן  דוב 
מעל  פועלת  החברה  בע"מ.  פלסטיק 
הנדסיים  פתרונות  ומעניקה  שנה  ל-30 
הזרקת  לתעשיית  לקצה  מקצה 
תוך  בישראל  הטמפון  ודפוס  הפלסטיק 

אינטגרציה מלאה של התהליך כולו.

צוות החברה, מחכה לכם ב-K בביתן 
.C77 אולם 13, ביתן ,TOYO

לפרטים נוספים, 
מולטיפק פלסטיק, אהוד נוימן,

 050-495-1655 
 Ehud@multiplast.co.il 
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חדשות מהתעשיה | חלק שלישי: ציוד נלווה

לא רק ארבעה גלגלים
MiR-אביזרי קצה מובילים לתחום העגלות הרובוטיות השיתופיות

חלופה חדשה למלגזות הרבות הנעות ברחבי המפעל - עגלות רובוטיות שיתופיות-MiR. לעגלות אלו, 
בדומה לרובוטים השיתופיים, קיימים אביזרים משלימים המתאימים למטרות שונות ומקנים לעגלה 

יכולות משתנות
רגלכם  תדרוך  שבו  תעשייתי  מפעל  בכל 
משנעים  אשר  אנשים  של  רב  ערב  תראו 
עגלות וסחורות מהמחסנים לקווי הייצור. זה 
יכול להתבצע על ידי אדם או על ידי עגלות 
ברצפת  היטב  מורגשת  שנוכחותן  ומלגזות 
דורש  אינו  אשר  זמין  בכלי  מדובר  הייצור. 
כמעט הכנה מוקדמת )למעט קורס מלגזנים 
המשנע  נהיגה(  ורישיון  המלגזה  למפעיל 
ומוביל חומרי גלם, מוצרים מוגמרים ופריטים 
לכלי  זאת,  עם  יחד  למקום.  ממקום  שונים 
מסורתי זה מספר מגבלות: המלגזה דורשת 
מצריך  בה  השימוש  מעטה,  לא  תחזוקה 
הגורר   - סולר  או  חשמל  אנרגיה,  עלויות 
העבודה,  ובסביבת  האוויר  באיכות  פגיעה 
גישה  מאפשר  לא  שלה  המסורבל  המבנה 
הבטיחותי,  בהיבט  וכמובן,  צרים  למקומות 
המפעל  עובדי  וגם  הנהגים  גם  חשופים 

לתאונות עבודה ולפגיעות.

AGV – רכבים מונחים אוטומטית
בשנות החמישים של המאה הקודמת, נדמה 
הפנים  השינוע  לנושא  פתרון  נמצא  כי  היה 
אוטומטית-  מונחים  רכבים  בדמות  מפעלי 
AGV (Automatic Guided Vehicle). רכבים 
שהונחה  קבועה  מסילות  רשת  על  נעו  אלו 
וקובעה לרצפת המפעל וכך התבצעה הובלה 

של פריטים מנקודה לנקודה. עם חלוף הזמן 
יכולות  להם  נוספו  הטכנולוגיה,  והתפתחות 
הותקנו  וכן  וגרירה,  העמסה  כגון  נוספות 
לעצור  להם  שאיפשרו  חיישנים  עליהם 
במידה ומשהו חסם את דרכם. גם המסילות 

שודרגו עם השנים ונהיו צרות ויעילות יותר.
חפים  אינם   AGV-ה רכבי  גם  אולם, 
מחסרונות. על אף שהפתרון מהווה התקדמות 
משמעותית לעומת המלגזות, הוא יקר מאוד 
בהשוואה אליהן. בנוסף, יש צורך לאפיין בדיוק 
את המסלול שעל הרכבים לבצע, והתשתית 
גמישה  אינה  ההובלה  רשת  ומורכבת.  יקרה 
מעלה  המסילות  ברשת  שינוי  וכל  ודינמית 

מאוד את עלויות הפרוייקט. 

עגלה, עגלה, אבל לפניך!
 MiR הדנית  החברה  האחרונות,  בשנים 
מפתחת   (Mobile Industrial Robots)
אוטונומיות  רובוטיות  עגלות  ומייצרת 
 AGV-ה מרכבי  יותר  ובטוחות  הגמישות 
יכולות  ובעלות מחיר אטרקטיבי. עגלות אלו 
מפעיל  ללא  להן  שיוגדר  יעד  לכל  לנסוע 
לנקודה  ולעבור  סחורה  להעמיס  אנושי, 
והעמסה  פריקה  לשם  להן  שניתנה  הבאה 
רצפת  גבי  על  נעשות  אלו  פעולות  מחדש. 
הייצור הקיימת, ללא צורך בתשתית מסילות, 

תוך שמירה על בטיחות העובדים והציוד. 
עד  לשאת  מסוגלות  הרובוטיות  העגלות 
1 טון של מטען, כתלוי בדגם. את המשימה 
על  המותקן  יישום  באמצעות  לקנפג  ניתן 
כל טלפון חכם. ניתן גם להגדיר את מסלול 
הנסיעה באמצעות החיישנים המותקנים על 
המפעילים  על   .CAD קבצי  ובסיוע  העגלה 
להגדיר את המשימות השונות של העגלה 
ביקורת,  פריקה,  טעינה,  המסלול:  לאורך 
ועוקפות  מזהות  העגלות  ועוד.  איסוף 
למסלול  וחוזרות  בדרכן  הנקרים  מכשולים 
המקורי ללא מגע יד אדם. הגמישות אותה 
גדולה  הינה  השינוע  לתחום  מאפשרות  הן 
וניתן להתאים את העגלות לצרכים השונים 

של כל מחלקה במפעל.

העגלון שעל העגלה
האוטונומית  העגלה  את  לרגע  נדמה  אם 
לעגלת סוסים, נבין שחלק גדול מיעילותה 
בדומה  בראשה.  שישב  העגלון  לפי  ייקבע 
)קובוטים(  השיתופיים  הרובוטים  לעולם 
לעגלות  גם  שלהם,  הקצה  ואביזרי 
עגלונים:  של  רב  מספר  יש  הרובוטיות 
המיוצרים  מתקדמים,  משלימים  אביזרים 
נוספות  חברות  ע"י  והן   MiR חברת  ע"י  הן 
הם  אלו,  אביזרים   .Nord Modules כמו 

.1.2.3.4

.8 .7 .6 .5
מספר דוגמאות לאביזרי קצה לעגלות אוטונמיות



חכם  שינוע  לפתרון  העגלה  את  ההופכים 
בקו  מיטבית  בצורה  המשתלב  ואדפטיבי, 

הייצור ומהווה פתרון יעיל וכלכלי.
ידי  על  מתבצע  היכולות  של  נוסף  שדרוג 
חיבור נוסף של שני העולמות האלו יחד: עגלה 
משלימה,  רובוטיות  מערכות  עם  אוטונומית 
כדוגמת הזרועות הרובוטיות של UR. יחידות 
אלו מסוגלות לבצע פעולות רבות, המורכבות 
זאת,  כל  טעינה,  או  לפריקה  מעבר  בהרבה 

אוטומטית וללא מגע יד אדם. 

מבחר אביזרי הקצה
אביזרי קצה עבור עגלות רובוטיות שיתופיות 
זרועות  שונים:  מסוגים  להיות  יכולים 
רובוטיות כאמור, מסועים, מעליות, יחידות 
טעינה,  תקשורת,  יחידות  ואחסון,  מדף 
סקירה  להלן  ועוד.  גרירה  סחורה,  פריקת 

קצרה של מספר דוגמאות:
עגלת   :Shelving Unit Top Module  .1
מדפים לאחסון, עם אופציה להעמדה של 
העגלה.  של  מיטבי  לניצול  מדפים   6 עד   3

משקל העמסה בכל מדף – 45 ק"ג. 
עגלה   :logiRACK - transport shelf  .2
בקונפיגורציות  ומדפים  מגירה  המשלבת 

ק"ג.   80 עד  העמסה  יכולת  עם  שונות, 
מתאים להובלת חלקים לעמדות הרכבה.

ROEQ C300 Cart .3: עגלה המקובעת על 
גבי עגלת MiR. מאפשרת הרחבה של שטח 
ההעמסה, מגדילה את העומס האפשרי וכן 

משפרת את יציבות המטען. 
 :MiR Conveyor Module, Double  .4
עגלה המשלבת 2 מסועים נעים, כך שניתן 
ולהובילם  נע  ממסוע  מוצרים  דרכה  לקבל 
לעמוד  מסוגלים  המסועים  אחר.  למקום 

במשקל של עד 40 ק"ג. 
הפותח  אביזר   :TR1000 Top Roller  .5
מבצע  גבוהים.  משקלים  לשינוע  במיוחד 
לגובה  מותאם  אוטומטיים.  ופריקה  טעינה 
אביזרים  לקבל  ניתן  אולם  מ"מ,   450

המותאמים לגבהים של 600-750 מ"מ.
פלטפורמה   :ER200 working station  .6
המקשרת את העגלה של MiR לקובוטים של 
UR. כך מתקבלת תחנת עבודה אוטומטית או 
חצי-אוטומטית המאפשרת להנות מהיתרונות 
המשולבים של שניהם תוך גמישות מקסימלית 

ואינטגרציה מהירה לקו הייצור. 
 :  logiCON - Lifting conveyer belt  .7
שינוי  מאפשרת  מעלית,  עם  מסוע  חגורת 

גובה של המטען המועמס מ-790 מ"מ מפני 
מ"מ. משקל העמסה  ל-1190  ועד  הרצפה 

מקסימלי, 80 ק"ג.
 :  MiR500/1000 Roller Conveyor  .8
והורדה  העמסה  המאפשר  גלילים  מסוע 
גבי העגלה.  ובטוחה של המטען שעל  קלה 
קיים.  למסוע  שלו  אינטגרציה  לבצע  ניתן 
בגבהים  קיימם  נוספים  גליליים  מסועים 

משתנים.

לסיכום,
בפנינו  פותחות  השיתופיות  העגלות 
ואוטומציה.  לייעול  חדשות  הזדמנויות 
אורוות  ניקוי  מבצעים  שאנחנו  לפני  אולם, 
במחלקת המלגזות, יש להבין את היכולות, 
SU- היתרונות וכן המגבלות לעומק. חברת
PAD, הנציגה הישראלית של MiR, עומדת 

לרשותכם בייעוץ והכוונה.     	

ניתן  נוספים  רבים  אביזרים  על  פרטים 
למצוא ב קישור במצורף: 

למידע נוסף,  SU-PAD, רוני נער, 
naar@su-pad.com, 052-869-9939  

Contact us today to get a free demo:  
Cimatron Israel 073-2370150,  
11 Gush Etzion St. Givat Shmuel 54030

Our People Know
How an integrated CAD/CAM solution 
for mold-making can increase your 
productivity and profitability
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MOLD SIMULATION



 | גיליון 11 | יולי-אוגוסט48 | 

+QualiTemp  מותג בית שתפס תאוצה, 
עכשיו הדור הבא / פבלו ינובסקי

הבקר המשודרג מהווה מעתה גם Sequencer ע"י מערכת בקרת שסתומים שהוטמעה בו. שיפורים נוספים: 
שליטה על 36 אזורים במסך אחד, מעבר עצמאי למצב המתנה ושמירה גדולה יותר של נתוני עבודה

איכותי  טמפרטורה  בקר   ,QualiTemp
פעולה  משיתוף  שנוצר  חמות  לתעלות 
איכותי  יצרן  עם  אז-אור  חברת  של  ייחודי 
של  מצליח  בית  מותג  מהווה  מטאיוואן, 
אלו  בימים  מושק  הצלחתו,  לאור  החברה. 

.QualiTemp+ ,הדור השני

בקר ייחודי לשוק הישראלי
המוכרים  הטמפרטורה  מבקרי  ניכר  חלק 
מפעלי  ידי  על  למעשה  מיוצרים  בענף 
וממותגים  התמחותם,  שזו  אלקטרוניקה 
ותצורה  לאפיון  בהתאם  המזמין   OEM-ל
אישית  הכרות  בעקבות  ידו.  על  המוגדרת 
עם הבעלים של אחד המפעלים הללו אשר 
מוכרים,    OEM יצרני  עבור  בקרים  מייצר 
החליטו בחברת אז-אור לאפיין בקר ייעודי 
שעונה על הדרישות הבסיסיות של מפעלי 
לדברי   .)1 )תמונה   QualiTemp ההזרקה, 
"אפיינו  החברה:  מנכ"ל  ינובסקי,  פבלו 
מכונות  מפעילי  עבור  במיוחד  הבקר  את 
במירב  לצפות  צריכים  אשר  עסוקים 
השינוי  את  לבצע  בקלות,  האינפורמציה 
לעיסוקם  ולהתפנות  במהירות,  הנדרש 
הבא. הוא אמין ומדויק ומבצע את עבודתו 

מבלי שיורגש".

תמונה 1: בקר טמפרטורה +QualiTemp מציג שיפורים 
ביחס לדור הקודם.

תמונה 2: מסך מגע משופר המאפשר שליטה על 36 אזורים שונים במסך אחד.

תמונה 3: בקר טמפרטורה החדש מהווה גם Sequencer ומאפשר שליטה מדויקת 
שסתומים.
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תמונה 1: הרובוט של חברת YUSHIN - זוכה בפרס הנקודה האדומה

של  החדש  הדור 
בקרי הטמפרטורה

מחייבת  היעילות 
תבניות  בניית 
ומורכבות  גדולות 
כמות  כאשר  יותר 
החמות  התעלות 
בהתאם.  גדלה  בהן 
לכך   בהתאם 
מהיר   QualiTemp+
מקודמו. הוא מצויד 
במסך מגע שהורחב 
ומאפשר לשלוט על 

36 אזורי חימום בכל מסך )תמונה 2(. 
אליו  נוספו  נוספות  חיוניות  פונקציות 
הבקר  היעיל:  לתפקודו  מסייעות  והן 
ידי  על  או  עצמאי,  באופן  לזהות  מסוגל 
מגע ממכונת ההזרקה, שתהליך ההזרקה 
standby באופן  ולעבור למצב של  מעוכב 
אוטומטי על פי פרמטרים שנקבעו מראש 
על ידי המפעיל. שיפור נוסף הוא הרחבת 
כמות התבניות אשר ניתן לשמור את נתוני 
החימום שלהן בזיכרון היחידה, כאשר ניתן 
להעניק שם לכל תבנית בנפרד באמצעות 

מסך המגע.
שמעכשיו  הוא  ומשמעותי,  נוסף,  שינוי 
אלא  טמפרטורה,  בקר  רק  אינו  המכשיר 
בשערים  השימוש   .Sequencer גם  מהווה 
מפוקדים valve gates , הפך לנפוץ ביותר 

בתבניות הזרקה. שליטה מדויקת ומתוזמנת 
באופן  לשלוט  מאפשרת  בשסתום  היטב 
מיטבי על מילוי המוצר או המוצרים השונים 
הוטמעה  זאת  לאור   .)3 )תמונה  בתבנית 
הפעלה  מערכת   QualiTemp+ בבקר 
הידראוליים  או  פנאומטיים  לשסתומים 
באופן  שסתום  כל  להפעיל  ניתן  בתבנית. 
ההזרקה  ממכונת  מגע  ידי  על  עצמאי 
אופציונלית  או  למשל(,  הזרקה  )תחילת 
של  ההזרקה  בורג  מהלך  של  כפונקציה 
המכונה. כל הפעלת שסתום הינה עצמאית 
ונשלטת על ידי 4 טיימרים אשר מאפשרים 
פתיחה וסגירה של השסתום מספר פעמים 

במחזור הזרקה אחד.     	

למידע נוסף,  אז-אור, פבלו ינובסקי, 
Pablo@azur.co.il ,054-452-1366 
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הרובוט התעשייתי של חברת YUSHIN זכה בפרס 
הנקודה האדומה לשנת 2019 בקטגוריית עיצוב המוצר

מתוכנן  הרובוט  למוצריה,  מוסף  ערך  מתן 
הרמת  מלבד  נוספות  פעולות  לבצע 
מתוכנן  הוא  במקום.  והשמתם  החלקים 
להתממשק עם כל הציוד בהמשך התהליך 
הבקרה,  בתהליכי  למשתמשים  ולעזור 

האיסוף והאריזה.

על הפרס
עיצוב  פרס  הוא  האדומה"  "הנקודה  פרס 
 60 מעל  של  היסטוריה  בעל  בינלאומי 
הפרסים  משלושת  כאחד  ומוכר  שנה, 
היוקרתיים ביותר בעולם העיצוב, ביחד עם 
מצויינות  ופרס  בגרמניה   iF העיצוב  פרס 
העיצוב הבינלאומי )IDEA( בארצות הברית. 
לשוק  שיצאו  המוצרים  את  הפרס, שסוקר 
שלושה  על  מתפרס  האחרונות  בשנתיים 
מותגים  עיצוב  המוצר,  עיצוב  תחומים: 
ותקשורת ועיצוב רעיון. בשנת 2019 הוערכו, 
על ידי מרכז העיצוב, יותר מ-5500 מוצרים 
חדשנות,  כגון:  קריטריונים  על  בהסתמך 
סמליות  ארגונומיות,  איכות,  שימושיות, 

וכדומה.
חברת  של   FRA הרובוט  זכה  כה  עד 
 JSME ביפן: מדליית  YPE בשלושה פרסים 
מכונה  לעיצוב  פרס  חדשה,  לטכנולוגיה 
)JMF(. הזכייה  יעיל אנרגטית  והפרס למיכון 

המוכר  האדומה"  "הנקודה  בפרס  הנוספת, 
של  היוקרתי  שעיצובו  מוכיח  בינלאומית, 
אלא  עצמה,  ביפן  רק  לא  מוערך  הרובוט 

בעולם כולו.            	
 

טכנולוגיות  אנטק  נוסף,  למידע  
לתעשייה, אופיר נוה,

offir@antech.co.il ,050-339-3366 

הפרס נחשב לאחד משלושת הפרסים היוקרתיים בעולם. הפרס מצטרף לזכיות נוספות של 
הרובוט, בתחום טכנולוגיות חדישות וייעול אנרגטי

האם אפשר לחסל 
פסולת פלסטיק? 

פסולת מפלסטיק עשוייה להיות בעייה אם לא 
מטפלים בה בתבונה. אנו שואפים ופועלים לתקן 

זאת. כיצד? ראשית, על ידי קבלת עזרה מהחברים 
שלנו בתעשיית הפלסטיק בישראל ששואפים למנוע 
פסולת פלסטיק END PLASTIC WASTE#, להבטיח 

ששום פסולת פלסטיק או אחרת, תגיע לסביבה 
שלנו ולים. אנו ב-DOW פועלים ומוצאים הזדמנויות 

להפחתת השימוש בחומרים שלא מתמחזרים 
ופועלים לשימוש חוזר באמצעות טכנולוגיות שונות. 
אנו פועלים לניקיון האוקיינוס שלנו, אנו משפרים 

את ניהול הפסולת. הפלסטיק שינה את חיינו והביא 
המון פתרונות יצירתיים להפחתת משקל ושימוש 

באריזות קשיחות מכל הסוגים.
אנו לא יכולים לוותר על התועלת מהשימושים 

הרבים של הפלסטיק. הגיעה העת לשנות את השיח, 
על מנת לשמור על העולם שלנו.

 כיצד אנו יכולים לעזור? 

#Don'tWaste

dow.com/packaging
® and TM are Trademarks of The Dow Chemical 

Company © 2019

הרובוט התעשייתי היוקרתי FRA של חברת
  YUSHIN PRECISION EQUIPMENT
רובוטים  של  בייצור  המתמחה   ,)YPE(
בפרס  זכה  הפלסטיק,  הזרקת  לתעשיית 
 )Red Dot Award( האדומה"  "הנקודה 
 .2019 לשנת  המוצר  עיצוב  בקטגוריית 
נורדרהיין  ידי מרכז העיצוב  ניתן על  הפרס 

שבאסן, גרמניה. 

על הרובוט
התאמה  תוך  במיוחד  פותח  הרובוט 
הזרקת  בתעשיית  מובנים  לאתגרים 
הפלסטיק כגון: אצוות קטנות, מחסור בכוח 
העבודה.  בסביבת  מובנות  סכנות  או  אדם 
הבטיחות  בתקני  בהתחשב  נבנה  הוא 
שנותנת  בתוכנה  ומצויד  ביותר  המחמירים 
למשתמש שליטה מיידית וקלה, תוך ניטור 
את  משלב  הרובוט  בעיות.  ופתרון  הייצור 
ההופכות  ביותר  החדישות  הטכנולוגיות 
יותר  מהיר  יותר  חכם  יותר,  לזריז  אותו 
הקודמות.  הגרסאות  מאשר  יותר  ומדויק 
המתאים  ארגונומי  בקר  עם  מגיע  הוא 
עם  במסך  כן  כמו  המשתמש.  ליד  בנוחות 
אפשרויות פיצול החוסך את הצורך בשימוש 
בשני מסכים ותורם ליעילות העבודה. מכיוון 
של  בחשיבות  מאמינה   YUSHIN שחברת 

תמונה 1: הרובוט של חברת YUSHIN - זוכה בפרס הנקודה האדומה
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בקרי טמפרטורה משודרגים עם משאבה צנטריפוגלית 
gwk של חברת

חברת gwk הטמיעה טכנולוגיות מתקדמות בבקרי הטמפרטורה החדשים שלה. הדגמים החדשים 
פועלים עם משאבה צנטריפוגלית ומאפשרים חיסכון באנרגיה ובעלויות תפעול

חדשות מהתעשיה | חלק שלישי: ציוד נלווה

את  מחזקת  הגרמנית   gwk חברת 
יחידות בקרת הטמפרטורה  מעמדה בשוק 
טכנולוגיות  הטמעת  עם  הקומפקטיות, 
 protemp advanced  -ו protemp selection

אל תוך דגמי ה-enersave החדשים שלה.
   enersave בדגמי   gwk מספקת  מעתה, 
טמפרטורה  בקרת  יחידות  גם  החדשים 
משאבה  טכנולוגיית  על  המבוססות 
לטמפרטורות  במיוחד  יעילה  צנטריפוגלית 
 6-50 של  חימום  ולתפוקת   140°C עד  של 
מצטרפים  אלו  טמפרטורה  בקרי   .kW
של  הטמפרטורה  בקרי  של  החדש  לדור 
לטמפרטורות  המיועדים   )teco c( החברה 
של עד 225°C עם תפוקת חימום של 6-36 
משאבה  טכנולוגיית  על  ומתבססים   kW

היקפית. 

המשאבה  עם   enersave סדרת 
הצנטריפוגלית

יישומים  עבור  בעיקר  שפותחה  זו,  בסדרה 
בעלי עוצמת זרימה בינונית וגבוהה ולשילוב 
נעשה  מים,  וחלוקת  לפיצול  מערכות  עם 
מפלדת  צנטריפוגליות  במשאבות  שימוש 
אל-חלד. מלבד הביצועים הגבוהים ועלויות 
המשאבות  יחסית,  הנמוכות  האנרגיה 
ותורמות  גבוהה  בעמידות  מאופיינות 

להורדת עלויות האחזקה.
ולמבחר  למידות  לעיצוב,  הודות 
הטמפרטורה  בקרת  יחידות  המרכיבים, 
בין הדגמים היעילים ביותר בשוק  נמצאות 
בממיר  שימוש  גבוהים.  ביצועים  ומפגינות 
יותר  אף  לשפר  יכול  אופציונאלי  תדרים 

את היעילות הגבוהה של הדגם הסטנדרטי, 
להתאמה  ניתנות  המשאבה  ותכונות 

מיטבית לתנאי ההפעלה האמיתיים.
הסטנדרטיות,  למשאבות  בניגוד 
בהתקנים  כלל  בדרך  משתמשים  בהם 
 gwk של  החדשות  ביחידות  קומפקטיים, 
אלו  הן  צנטריפוגליות.  מותקנות משאבות 
אנרגטיות,  בעלויות  חיסכון  המאפשרות 
באותם  משמעותי  מוסף  ערך  המספקות 
של  מדידות  השוואה,  לשם  ייצור.  תנאי 
זהה  זרימה  בשיעור  המשאבות,  סוגי  שני 
דיפרנציאלי  ובלחץ  ליטר/דקה   50 של 
 1.9 או   86% של  ירידה  הציגו  בר,   3.8 של 
במשאבה  בשימוש  האנרגיה  בצריכת   Kw

הצנטריפוגלית.
סדרת  האנרגטית,  ליעילות  בנוסף 
זרימה  שיעורי  גם  מאפשרת   enersave
440 ליטר/דקה בלחץ חוזר  גבוהים של עד 
טווח  את  למעשה  מרחיבה  וכך  בר   3 של 
העבודה של בקרי טמפרטורה קומפקטיים. 
במקרים רבים, במיוחד במכונות הזרקה 
יותר  בינוניות או גדולות, נדרש מספר קטן 
משתמשים  כאשר  טמפרטורה  בקרי  של 
לפתרונות  בהשוואה   enersave במערכת 
עם משאבות סטנדרטיות. כתוצאה מכך יש 
חיסכון לא רק בעלויות תפעוליות שוטפות 
אלא גם בעלויות ההתקנה והאחזקה. מעבר 
לכך,יתרון נוסף למערכת הוא שטח ריצפה 

קטן במיוחד.

protemp advanced
)סדרה  גדלים  בארבעה  זמינה  זו  טכנולוגיה 

יחידות  ישיר או עקיף.  1-4(, כולם עם קירור 
עבור  במיוחד  תוכננו  הטמפרטורה  בקרת 
העברת  של  גבוהה  רמה  הדורשים  יישומים 
חום ושיעורי זרימה גבוהים בנקודת ההפעלה, 
בהשוואה  חוזר.  לחץ  של  במקרה  לדוגמא, 
ליחידות אחרות בשוק, נראה כי בקרים אלו 
מפגינים ביצועים גבוהים ביותר במונחים של 
אנרגיה.  וצריכת  קירור  הספק  זרימה,  קצב 
הרחב  המגוון  את  מציעה  הסדרה  בנוסף, 

ביותר של אפשרויות ואופציות תפעוליות. 

protemp selection
)סדרה  גדלים  בשני  מגיעה  זו  טכנולוגיה 
סדרה  של  במקרה  עקיף  קירור  עם   ,)1-2
יחידות   .2 בסדרה  ישיר  קירור  ועם   1
של  מבחר  כוללות  הטמפרטורה  בקרת 
ביותר  החשובים  והמאפיינים  התכונות 
 .protemp advanced-ה דגמי  של 
מערכת  קיימת  כבר  הסטנדרטית  בגרסה 
לחץ  הזרימה,  קצב  למדידת  אלקטרונית 
בכניסה  זרימה  בנקודות  וטמפרטורה 
 4.3" מגע  מסך  עם  בקרה  לוח  וביציאה. 
מעקף  פשוטה,  טקסט  תצוגת  הכולל 
מנגנון   ,IP 54 בתקן  מוגן  פיקוד  משאבה, 
וברזים  החוזר  בזרם  זיהומים  ללכידת 

כדוריים על יציאת וכניסת המים.

gwk יחידות בקרת הטמפרטורה של
סדרת ה-enersave החדשה, הדור החדש 
בקרת  ויחידות   ,teco c יחידות  של  ביותר 
 teco סדרות  של  המוכחות  הטמפרטורה 
היצע   gwk-ל מקנות   wi, wd, to, th
טמפרטורה  בקרי  של  מרשים  מוצרים 
ברמות  פועלים  הבקרים  ומים.  שמן  עבור 
עבור  וגמישות,  יעילות  של  ביותר  גבוהות 
צלזיוס.  מעלות   400 עד  של  טמפרטורות 
ביותר  הגדולה  החברה   gwk בנוסף, 
והמובילה בתחום מספקת מגוון פתרונות 
ליישומי variotherm , לבקרת טמפרטורה 
בקרת  ולטכנולוגיות  מעגלים  מרובת 
mould- בתבניות  משולבת  טמפרטורה 
	       .integrated

 
למידע נוסף, 

אנטק טכנולוגיות לתעשייה, אופיר נוה, 
offir@antech.co.il, 050-339-3366 תמונה 1: יחידות בקרת הטמפרטורה החדשות מסדרת enersave, המצויידות במשאבה צנטריפוגלית.



חברת WELL-LIH, ענקית הרובוטיקה הסינית, 
מציגה ב-CHINAPLAS / פבלו ינובסקי

החברה השיקה סדרת רובוטים לינאריים חדשה )FA(, עם תכנות ידידותי ומחיר אטרקטיבי. סדרת 
רובוטים בעלי צירים חופשיים )WR( ומערכת IML מהירה ומדויקת.

הרובוטיקה  ענקית   ,WELL-LIH חברת 
הפלסטיקה  בתערוכת  הציגה  הסינית, 
מכבר  זה  התקיימה  אשר   CHINAPLAS
בעיר גואנז'ו, מגוון חידושים וסדרות חדשות 

של רובוטים מתוצרתה.

 FA סדרת הרובוטים החדשה
מהירים  ליניאריים  סרבו  רובוטים 
הזרקה  מכונות  עם  לעבודה  המתאימים 
 .)1 )תמונה  טון  ל-1300   50 שביו  בגדלים 
שלושת הצירים הליניאריים מונעים על ידי 
מנועי סרבו מהירים בטכנולוגיה יפנית, כמו 

הפועלת  בקרה  מערכת  ההנעה.  ווסתי  גם 
בתקשורת   CANopen-ה בטכנולוגיית 
Fieldbus מהירה מאפשרת תנועה מהירה 
הרובוט  תכנות  הצירים.  של  ומסונכרנת 
ידידותי ביותר באמצעות תכנת גרפי בעל צג 
 offline מגע רחב. ניתן לתכנת את הרובוט
ניתן  חינמית.  חיצונית  תוכנה  באמצעות 
להתאמה  תוספות  של  רחב  מגוון  לספק 
 FA מלאה למשימת הייצור הנדרשת. סדרת
מיוצרת בפס ייצור המוני, דבר אשר ממצב 
כאטרקטיביים  זו  מסדרה  הרובוטים  את 

ביותר בענף.

לעומסים  חופשיים  צירים   –  WR סדרה 
גבוהים

חופשיים  צירים  בעלי  רובוטים  של  סדרה  זו 
לעומסי עבודה גבוהים, דוגמת אלה מתוצרת 
המובילים  והאירופאים  היפנים  היצרנים 
במפעל  מיוצרת   WR סדרה   .)2 )תמונה 
יצרן  עם  פעולה  בשיתוף  בנינגבו  החברה 
יפני מוביל. מנועי הסרבו, כמו גם כל מכלול 
המסבים, הינם מתוצרת יפן. הסדרה מיועדת 

לביצוע משימות מגוונות כגון משטוח, אריזה, 
פריקה והטענת מוצרים, הזנת חלקים למיכון 
מדויק  באופן  מיקומם  או אחר,  עיבוד שבבי 
מסגסוגת  מיוצר  הרובוט  גוף  ועוד.  ביותר 
דרגת אטימות  בעל  והוא  אלומיניום קשיחה 
הוצג  בתערוכה   .IP65 בתקן  ומים  לאבק 
רובוט מדגם WR20 בעל כושר נשיאה של 20 
ק"ג, מפתח פריסה של 1755 מ"מ וחזרתיות 

מיקום של 0.06 מ"מ.

גולת הכותרת, מערכת IML מהירה
 IML-גולת הכותרת של התצוגה היה מערך ה
האולטרה מהיר אשר פעל יחד בשילוב מכונת 
אריזות   6 וייצר  סומיטומו  מתוצרת  הזרקה 
גבינה עגולות עם תווית בזמני מחזור של 2.7 
שניות )תמונה 3(. המערך כלל מערכת בקרה 
באמצעות VISION למיקום מדויק של התווית 

ואיכות ההזרקה. 
לא  זה  עצמה  מיצבה   WELL-LIH חברת 
בעולם  המובילות  היצרניות  כאחת  מכבר 
של מערכי IML. קווי ה-IML שלה הם ברמה 
היום,  הקיימת  ביותר  הגבוהה  הטכנולוגית 
בסיבי  משוריינת  הראשית  הצידית  הזרוע 
משקל  והפחתת  יתר  לקשיחות  פחמן 
ואינרציה. החברה מדווחת על מאות מערכים 
אשר יוצאו עד כה, מרביתם לארה"ב ואירופה. 
החברה  תציג  קודמות  בשנים  כמו  השנה  גם 

בתערוכת K2019 בדיסלדורף.      
	  
 

למידע נוסף, אז-אור, פבלו ינובסקי, 
 Pablo@azur.co.il ,054-452-1366 

תמונה 3: בסיס מערך IML של חברת WELL-LIH. מאות 
מערכים כבר יוצאו לארה"ב ואירופה.

תמונה 2: רובוט צירים חופשיים מסדר WR – לעומסים 
גבוהים ומשימות מגוונות. מנועי סרבו תוצרת יפן.

תמונה 1: סדרת הרובוטים FA, שלושה צירים, מנוע סרבו. 
מהירים במיוחד עם תכנות ידידותי ומחיר אטרקטיבי.

סדרת PX החשמלית העוצמתית 
של                        - הטכנולוגיה 

המתקדמת לכל מטרה

מוצרים טכניים. מוצרי אריזה. חדרים נקיים.
Industry 4.0-תאימות ל

   פרומתאוס פוטשניק בע"מ
רחוב הרימון 10/ב', כפר חרוצים 

prometheus@prometheus.co.il / www.prometheus.co.il / 054-760-3972 :09-7466686 / דוד: 058-454-5004 / בת-עמי

KrausMaffei Hall 15/C24-C27
              Sepro Hall 12/A49 
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חדשות מהתעשיה | חלק רביעי: חוגגים יחד

אופל פלסטיק בחגיגה כפולה ועגולה
אופל פלסטיק חוגגת 20 שנים של פעילות ואליה מצטרפת יזומי עם 10 שנים של הצלחה בשוק הישראלי

להתבלט  אוהבים  אנו  כישראלים  אומנם 
נודה  אם  אבל,  היחסי  גודלנו  מאשר  יותר 
במפת  קטנה  נקודה  רק  אנחנו  באמת, 
כשחברה  מאליו  מובן  זה  אין  לכן,  העולם. 
מיזומי,  עולמי  פרס  מקבלת  ישראלית 
ענקית ההזרקה הסינית, על הצלחה יוצאת 

דופן במכירת מכונות הזרקה בשראל. 
מכרה  פלסטיק  אופל   .2015 היא  השנה 
הישראלי  בשוק  מכונות  מ-70  למעלה 
סוכני  כל  על  האפיל  זה  הישג   .)1 )תמונה 
יוצא  והוא  העולם  מדינות  בשאר  החברה 
שנים  מגיע  שהוא  מכיוון  במיוחד  דופן 
את  החלה  שהחברה  מאז  בלבד  בודדות 
הייתה  לא  זו  הצלחה  בישראל.  פעילותה 
חד פעמית, ובחמש שנים האחרונות נכנסו 
מאשר  יזומי  מכונות  יותר  הישראלי  לשוק 

מכל חברה אחרת.

עבודת כפיים וחריצות יוצאת דופן
את תעשיית הפלסטיק מכיר עופר צ'בוטרו, 
כנער  עוד  מקרוב.  פלסטיק,  אופל  מייסד 
בניית  במחלקת  ייצור  ברצפת  השתלב 
התבניות. כתזכורת מתמדת לתחילת הדרך 
השכר  תלוש  את  שולחנו  על  עופר  מחזיק 

הראשון שקיבל, עוד אז, על סך 528 ₪.

ליוזמה  גדול  ורצון  שצבר,  הניסיון  עם 
ביחד  ב-1999,  עופר  הקים  ועשייה, 
הראשונה  החברה  את  ז"ל  אביו  עם 
העסק  תבניות.  בליטוש  שהתמקדה 
וחריצות  קשה  כפיים  בעבודת  התאפיין 
עד  עבודתו  את  המאפיינת  דופן  יוצאת 

היום. לאחר שנתיים חלה קפיצת מדרגה 
שרון  שותף,  עם  יחד  הוקמה  וב-2001 
שהתמקדה  תבניות'  'אופל  חברת  פסח, 

בבניית תבניות )תמונה 2(. קפיצת מדרגה 
ספורות  שנים  היא  גם  התרחשה  נוספת 
'אופל  הוקמה  ב-2006  כאשר  מכן  לאחר 

פלסטיק' המוכרת לנו כיום. 

שווה לבדוק לעומק
כחברה  החברה  תפקדה  דרכה  בתחילת 
משנה.  בקבלנות  להזרקה  קטנה  יצרנית 
כניסה זו, מעולם התבניות לעולם ההזרקה 
והמיכון, הייתה יריית הפתיחה לעשור וחצי 
של התפתחות מואצת ששינתה לא רק את 
פני תעשיית  את  אלא  פני החברה עצמה, 

הפלסטיק הישראלית כולה. 
עבור  הייצור  מערך  הקמת  כדי  "תוך 
בין  ציוד,  "רכשנו  עופר,  מספר  החברה", 
משהו  שיש  הבנו  מאוד  מהר  מסין.  השאר 
במדינה הזו ובתעשייה שלה ששווה לבדוק 
לאחר  הישראלי.  לשוק  ולהנגישו  לעומק 
וסקר  בסין,  מקומיות  בתערוכות  סיורים 
מכן  לאחר  שנה  כבר  החלטנו  יצרנים, 
לזרוע  במקביל  ולהקים  להתרחב  ב-2007 
התמקדה  אשר  שיווק  זרוע  גם  הייצור 
ההתפתחות  שניוני.  בציוד  בעיקר  תחילה 
גם  להיכנס  הייתה  והמתבקשת  הבאה 
לאחר  וכך,  ההזרקה  מכונות  לתחום 

תמונה 2: עופר צ'בוטרו, מיסד אופל פלסטיק, בסדנת העבודה של אופל תבניות, 2001.

תמונה 1: פרס עולמי שניתן לאופל פלסטיק מחברת 
יזומי על שיא עולמי במכירות מכונות החברה. למעלה 

מ-70 מכונות ב-2015.

״"תוך כדי הקמת מערך 
הייצור עבור החברה", 

מספר עופר, "רכשנו ציוד, 
בין השאר מסין. מהר מאוד 
הבנו שיש משהו במדינה 

הזו ובתעשייה שלה ששווה 
לבדוק לעומק ולהנגישו 
לשוק הישראלי. לאחר 

סיורים בתערוכות מקומיות 
בסין, וסקר יצרנים, החלטנו 
ב-2007 להתרחב ולהקים 

זרוע שיווקית.״
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חיפושים נרחבים, התחברנו ליזומי. במשך 
כמה שנים התנהלו בהצלחה שני תחומים 
אלו במקביל בחברה אך ב-2011 התקבלה 
החלטה אסטרטגית לזנוח את הצד הייצורי 

ולהתמקד בצד המסחרי בלבד".

המספרים מדברים בעד עצמם
בין  נחתם  ב-2009,  בדיוק,  שנים   10 לפני 
אופל פלסטיק ויזומי הסכם שיווק ובלעדיות 
לכניסתה,  הראשונה  בשנה  בישראל. 
ב-2010, נכנסו לעבודה 10 מכונות חדשות.

כימיה  נוצרה  הראשון  מהרגע  "כבר 
מועדף  יחס  ואפילו  אמון  דופן,  יוצאת 
 ,"Mr. James החברה,  בעלי  ובין  בינינו 
ברצינות  התייחס  "הבעלים  עופר.  מספר 
לרשותנו  והעמיד  הישראלי  לשוק  רבה 
והתמיכה שהיינו צריכים.  את כל השירות 
עם הזמן ראינו שעומד לפנינו ספק אמין 
ובלוחות  בהתחייבויותיו  המדייק  ואיכותי 

הזמנים". 
ליזומי  הישראלי  השוק  תגובת  ואכן, 
הסינית הייתה חיובית והמספרים מדברים 
בעד עצמם. כיום, 10 שנים לאחר תחילת 
בשוק  כי  להגיד  ניתן  בישראל,  הפעילות 
קטנה  חברה,  אף  כמעט  אין  הישראלי 
כגדולה, שאינה לקוחה של אופל פלסטיק. 
כ-200 חברות,  מספר הלקוחות עומד על 
רימוני,  נטפים,  כדוגמת  שונים  מתחומים 
נמכרו  השנים  במהלך  ואחרים.  דן  נען 
היום,  ועד  מכונות  ל-500  מעל  בישראל 
במצב  נמצאות  שבמכונות,  הוותיקות  גם 

עבודה. 

חווית לקוח חדשה
לשינוי  עופר  זוקף  בשוק  ההצלחה  את 
את  "כשפתחנו  ללקוחות:  ובשרות  ביחס 
שונה  חוויה  ללקוח  ליצר  החלטנו  החברה 
מספר  בעבר",  אליו  הורגל  שהוא  ממה 
עופר. "לא עוד מכונה 'ערומה', קשיי מימון, 
בירוקרטיות  עם  עצמאית  להתמודד  צורך 
ואחריות  והימית  היבשתית  ההובלה 

מוגבלת לשנה בלבד". 
הלקוח  על  שניתן  כמה  להקל  במטרה 
המשחק  כללי  את  פלסטיק  באופל  שינו 
שהיו מקובלים בשוק. "הרחבנו את אחריות 
החלטה  וקיבלנו  חודשים  ל-24  המכונות 
אנשי  מחזיקים  לא  שאנחנו  אסטרטגית 
ניצלנו  שהתפנו  המשאבים  את  מכירות. 
בו  נוסף  שירות  השירות.  מערך  להגדלת 
כך  המימון.  בתחום  הוא  חלוצים  היינו 
חדש  מציוד  להנות  ללקוחותינו  אפשרנו 
והחוב  המזומנים  תזרים  על  להעיב  מבלי 

   500 מ"ר של משרדים, חדר תצוגה 
במשמר  החילוף  חלקי  ומחסן 
השבעה, בתחנת הדלק פז תאומים 

בכביש גהה. 
    1000 מ"ר של מחסן, מלאים וציוד 

בכפר טרומן.

 20 מציינת  ב-1999,  נוסדה  אופל      
שנים של פעילות החברה.

ענקית ההזרקה  יזומי,  את  מייצגת     
מסין ב-10 שנים האחרונות.

ביותר  הנמכרות  הן  יזומי  מכונות    
בישראל 5 שנים ברציפות.

הזרקה  מכונות  ל-500  מעל    
נמצאות בעבודה בארץ.

בפרס  אופל  זכתה   –  2015 בשנת    
יזומי  של  המוביל  כספק  יוקרתי 
 70 של  שיא  מספר  עם  בעולם 

מכונות.

 לחברה שני מרכזי פעילות

 אבני דרך והישגים
 הרכב החברה

עופר צ'בוטרו  - מנכ"ל  
התפעול  מנהל   – בר  אורן   
מנהל  למנכ"ל.  משנה  והמכירות, 

מחלקת ניפוח ואקסטרוזיה. 
מהנדס   - צ'בוטרו  מאיר   
אלקטרוניקה וסמנכ"ל. אחראי על 

הצד הטכנולוגי והפיתוח.
הייבוא.  מנהלת   - לקס  שירלי   
בקשר רציף מול המפעלים בחו"ל 

והלקוחות בישראל.
5 אנשי שירות במשרה מלאה.  

שמעולם  קטנות,  חברות  גם  כך  לבנקים. 
לצמוח  יכולות  חדשות,  מכונות  קנו  לא 
מתוך  נובע  הזה  האשראי  מתן  ולהתפתח. 
אמונה גדולה ואמיתית בלקוחות וגם בענף 

הפלסטיק הישראלי".

מתגברים על הסכמי הסחר
ויזומי  פלסטיק  אופל  של  ההצלחה  לאור 
שהחלו  ישראליות,  חברות  בישראל, 
בארה"ב,  ייצור  מערכי  ולהקים  להתרחב 
הביעו רצון להמשיך ולקבל שירות מאופל 
חי  את  למנות  ניתן  ביניהן  לים.  גם מעבר 
עלו  לאחרונה,  וסטארפלסט.  פלסטיק 
יחסי ארה"ב וסין על שרטון והדבר השפיע 

״השנה 2015. אופל פלסטיק 
מכרה למעלה מ-70 מכונות 

בשוק הישראלי. הישג זה 
העפיל על כל סוכני החברה 
בשאר מדינות העולם והוא 
יוצא דופן במיוחד מכיוון 
שהוא מגיע שנים בודדות 

בלבד מאז שהחברה החלה 
את פעילותה בישראל.״

הסחר  "הסכמי  אופל.  פעילות  על  גם 
למכור  שלנו  ביכולת  פגעו  המדינות  בין 
העלנו  בארה"ב.   2019 בתחילת  מכונות 
הנושא  את  לקחה  וזו  ליזומי  הבעיה  את 
ברצינות. מנהליה נפגשו עם מנהל הסחר 
ותוצאות הפגישה  העולמי בממשל הסיני 
היו חיוביות. הם העמידו לרשותנו חבילת 
להתגבר  לנו  שעוזרים  וכלים  הטבות 
שהמשבר  להגיד  ניתן  כיום,  הבעיה.  על 
1200 טון כבר  מאחורינו ושתי מכונות של 
חי-פלסט  לחברת  להגיע  ועתידות  נמכרו 

בארה"ב עוד השנה".

ומה בעתיד?
"השרות תמיד עומד בראש מעיינינו ואנחנו 
מנת  על  תמידי  באופן  בתחום  משקיעים 
הדבר  עופר.  אומר  אותו",  ולשפר  לשמר 
נכון גם לאופל פלסטיק וגם ליזומי שבשנת 
2020 עתידה לפתוח מרכז לוגיסטי בצרפת 
באזור.  ללקוחותיה  להתקרב  לה  שיאפשר 
"גם אנחנו נרוויח מכך", מבטיח עופר מכיוון 
ויאפשרו  זה  ממרכז  יגיעו  החילוף  שחלקי 

קיצור זמנים משמעותי.
ושנים  בהצלחה  ויזומי  לאופל  נאחל 
בשוק  מבורכת  עשייה  של  ונוספות  רבות 

הישראל.       	

 - פלסטיק  אופל 
תעודת זהות
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חשמלית לכל מפעל / בני מאייר
יתרונות שימוש במכונות HAITIAN לשוק הישראלי

שילוב ייחודי של שיתוף פעולה גרמני - סיני בהנדסה ובייצור מאפשר מכונות אמינות ויעילות במחיר אטקרטיבי 
המורכבות גם בסין וגם באירופה עם אותו מפרט. מגוון המכונות המוצע רחב: מכונה חשמלית, מכונה סרוו 
הידראולית, מכונת הזרקה סיליקון, מכונה חשמלית דו קומפוננטית ומכונה היברידית שהושקה לאחרונה.

 50 לפני שנתיים  HAITIAN, שחגגה  חברת 
שנות פעילות, מציעה מגוון רחב של מכונות 
בו  הישראלי  לשוק  יצור  ופתרונות  הזרקה 

היא פעילה כבר למעלה מעשור.
עומדות  החברה  של  הטכנולוגית  בחזית 
הן   .ZHAFIR מסדרת  הזרקה  מכונות 
טון   40-3,300 של  גדלים  בטווחי  מגיעות 
למעלה  כי  נספר  בשוק  לחוזקן  וכראייה 
הותקנו  כבר  זו  מסדרה  מכונות  מ-13,000 

ביותר מ-50 מדינות בעולם.
ייחודי  שילוב  מהווה   ZHAFIR מכונות 
ללקוחותיה  המאפשר  ומערב  מזרח  של 
להנות מכל העולמות. המכונות מתוכננות 
דיוק  למכונה  המקנה  עובדה  בגרמניה, 
קפדני  מתכנון  המגיעים  גרמנית,  ועוצמה 
ומוצלח. לעומת זאת, הייצור עצמו מבוצע 
 Ningbo בעיר   HAITIAN במפעל  לרוב 
מחיר  למכונה  המקנה  דבר  שבסין, 
אספקה  וזמני  מאוד  ותחרותי  אטרקטיבי 
בענק  הייצור  את  המאפיינים  קצרים 
האדום. יתרון משמעותי זה הוא שאיפשר 
 ZHAFIR ממשפחת   ,HAITIAN למכונות 
תוך  ההזרקה  בעולם  מהפכה  לבצע 
מפעל,  לכל  החשמלית  המכונה  הנגשת 

גדול כקטן.

Jenius - היברידית חדשה בשוק
דגם   ZHAFIR למשפחת  הצטרפה  השנה 
חדש של מכונה, ה-Jenius )תמונה 1(. דגם 
זה מורכב ממכונת שתי פלטות, היברידית, 
ויחידת  חשמלית  הזרקה  יחידת  המשלבת 
ניתן  החדש  הדגם  את   הידראולית.  נעילה 
לקבל במגוון רחב של מאפיינים להתאמה 

מירבית לצרכי הייצור של הלקוח.

הוותיקות  לסדרות  מצטרפת  זו  סידרת 
יותר של החברה, Zeres & Venus, הפועלות 
ובעולם  בארץ  האלפיים  שנות  מתחילת 
אלו,  ואמינות  וותיקות  מכונות   .)2 )תמונה 
חשמליות או היברידיות, כבר עובדות בשוק 

טכניים  מוצרים  תחומים:  במגוון  הישראלי 
אריזות  חקלאות,  מוצרי  הרכב,  לתעשיית 
מזון דקות דופן, מוצרים לטיפול במים ועוד. 

צרכים  חולקים  אלו  פעילות  תחומי 
המפעל:  להצלחת  ההכרחיים  משותפים 
נוחות  אמינות,  גבוה,  דיוק  בעלות  מכונות 
מחזור  זמני  גבוהה,  חזרתיות  עם  לתפעול, 
תבנית  הגנת  באנרגיה,  חסכוניות  קצרים, 
 ZHAFIR מעולה והחזר השקעה קצר. מכונות
צולחות בקלות את הדרישות הללו ומאפשרות 
גם למפעלים קטנים ובינוניים לעבוד ביעילות 

ללא התפשרות על איכות התוצר הסופי.

ב-  החשמליות  במכונות  חידושים 
Chinaplas 2019

HAITIAN כמה  בתערוכה האחרונה הציגה 
גם  כמו  ההזרקה  מכונות  בתחום  חידושים 
מסדרת  חשמליים  רובוטים  של  רחב  מגוון 
להוצאת   ,HAITIAN מבית   Hilectro
החידושים  בין  מהצד.  או  מלמעלה  המוצר 

ניתן היה לראות:
מכונה חשמלית, דו קומפננטית, חדשה:   •
החברה  של   ZE-WM מסדרת  המכונה 
דו- למכונות  אטקרטיבי  פתרון  מהווה 
ייצרה כיסוי אחורי  קומפננטיות. המכונה 
 4 בעלת  בתבנית  חכמים,  לשעונים 
בזמן  וצבעוני,  שקוף   PC עם  שקעים, 

מחזור של 45 שניות.
• הזרקה חשמלית לסיליקון נוזלי: המכונה 
עבודה  בסביבת  לעבודה  מתאימה 
התרופות,  לתחום  בייצור  הקיימת  נקייה 

הרפואה ומוצרי תינוקות.      	

למידע נוסף, אסף תעשיות, בני מאייר, 
benny@asaf.com ,052-398-4873 

״בחזית הטכנולוגית של 
החברה עומדות מכונות 

הזרקה מסדרת ZHAFIR. הן 
מגיעות בטווחי גדלים של 

40-3,300 טון וכראייה לחוזקן 
בשוק נספר כי למעלה 

מ-13,000 מכונות מסדרה 
זו כבר הותקנו ביותר מ-50 

מדינות בעולם.״

תמונה 1: מכונת Jenius, היברידית חדשה מבית ZHAFIR להתאמה מירבית ללקוח.

תמונה 2: מכונה חשמלית מדגם Venus למגוון יישומים בתעשייה.



www.pintotec.com ׀ shahar@pintotec.co.il פינטו טכנולוגיות ׀ טל׳ 054-4473064, 054-4356287 ׀

ייצוג חדש

מעל 50 שנות ניסיון באקסטרוזיה, וואקום-
פורמינג ומיחזור לא הולכות ברגל
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Nordson פיתוחים חדשים המסייעים בהפחתת עלויות – מבית
מכשיר מקוונן לחישוב החיסכון בעלויות חומרי גלם שמבצעת משאבת הגיר. בנוסף, מסנן היתך חדש לסינון 

יעיל המצמצם משמעותית זרימה חוזרת של חומר
שני  לאחרונה  הציגה   Nordson תשלובת 
עלויות  בהפחתת  המסייעים  חידושים 
חדש  מקוון  פיתוח  אחד,  שונים:  ביישומים 
בצ'יינה-פלס,  שהוצג  הגיר  למשאבת 
החיסכון  רמת  את  אוטומטי  באופן  המחשב 
שנותר  הזמן  את  גם  כמו  הגלם,  בחומרי 
להחזר ההשקעה. השני, מסנן חדשני התורם 
של  ומחזור  ייצור  בתהליכי  עלויות  בחיסכון 

PET שהוצג בחודש מרץ 2019 בגרמניה.

בעלויות  חיסכון  המחשב  מקוון  יישום 
חומרי הגלם

את  במהירות  מחשב  חדש  מקוון  מכשיר 
שהושג  הגלם  חומרי  בעלויות  החיסכון 
 BKG® גיר  משאבת  התקנת  באמצעות 
מחשב  בנוסף,  החברה.  של   BlueFlow™

המכשיר את מספר החודשים בהם תוחזר 
במלואה ההשקעה במשאבה.

מותקנת   )1 )תמונה  הגיר  משאבת 
את  בונה  הדיזה  לבין  האקסטרודר  בין 
על  הלחץ  הפחתת  מלבד  ההיתך.  לחץ 
בתפוקה,  עלייה  המאפשרת  האקסטרודר, 
את  משמעותי  באופן  המשאבה  מקטינה 
לחץ  על  בתהליך  שינויים  של  ההשפעה 
קבועה  ריצת  מתאפשרת  כך  ההיתך. 

אחידות  על  השומרת 
המוצר.

החדש  המקוון  המכשיר 
מחשב את החיסכון בעלויות 
זמן  ואת  הגלם  חומרי 
בסיס  על  ההשקעה  החזר 
שיעור  הגלם,  חומר  מחיר 
הלחץ  השתנות  התפוקה, 
הגיר  משאבת  ובלי  עם 
ברכישת  הראשוני  וההון 
המשאבה. הנתונים מייצגים 
המשקל  יחידות  את 
למגוון  גם  המתורגמות 
עולמיים  מטבעות  של  רחב 

)תמונה 2(.
חדש  הבורג  כאשר  "גם 
 5% של  שינוי  קיים  לגמרי, 
המחייב  דבר  בלחץ,   +/-
להשתמש  המפעיל  את 
מנת  על  גלם  חומרי  ביותר 
אומר  תקין"  מוצר  להוציא 
 Christian( כריסטיאן שרודר
מוצר  מנהל   )Schroeder

Nordson של BKG® BlueFlow™ תמונה 1: משאבת גיר

תמונה 2: מנתח החזר העלויות של משאבת הגיר.

הגיר  "משאבת   .Nordson של  גלובלי 
ל-1% -/+  הלחץ  השתנות  את  מפחיתה 
ובכך תורמת לחיסכון בעלויות חומרי הגלם 
תוך  במשאבה  ההשקעה  החזר  ומאפשרת 

חודשים" הוא מסביר.

– שיפור תפוקה, איכות  מסנן היתך חדש 
ואורך חיים 

למחליפי  חדשני   BKG® FlexDisc™ מסנן 
את  מגדיל   ,)screen changers( רשת 
שטח הסינון הזמין מבלי להגדיל את שטח 
ולממחזרים  ליצרנים  ומאפשר  המכונה 
להשיג סינון עדין יותר, תפוקה גדולה יותר 
ושמירה על אורך חיי המסנן, כמו גם צמצום 

.)backlash( בכמות החומר החוזר
האיכות  שיפור  לצורך  מומלץ  המסנן 
בקבוקי  של  מיחזור  בתהליכי  והייצור 
של  הפרדה  וביישומי   PET סיבי  של   ,PET
 battery separator film( יריעה-סוללה 

 .)applications
בנוי  חלק  כל   BKG® FlexDisc™ במסנן 
בגודל  דיסקים כתלות  עד ארבעה  משניים 
המכונה. כל אחד מהדיסקים מצוייד בשתי 
עד   2 פי  נוצר  מכך  כתוצאה  סינון.  רשתות 
4.5 יותר שטח סינון זמין בהשוואה לרשתות 

סינון עגולות סטנדרטיות, ו-25% יותר שטח 
קודמות של המסנן  לגרסאות  יחסית  סינון 

)תמונות 3, 4(.
בטכנולוגיה  מצויידים  הרשתות  מחליפי 
ויעילות  החומר  של  חוזרת  זרימה  המונעת 
תדירות  את  מפחיתה  המוגברת  הסינון 

הזרימה החוזרת ובכך את כמותה. 
במעלה  המסנן  אל  נכנס  ההיתך  כאשר 
תכנון  תוך  הדיסקים  בין  מחולק  הוא  הזרם 
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במאמץ  יעיל  סינון  המספק  מיטבי  ריאולוגי 
ה-  של  המבנה  זמנית,  בו  מינימלי.  גזירה 
FlexDisc תומך אף בעמידה בלחצים גדולים.
לאפשר  יכולה  המוגברת  הסינון  "יעילות 
לחסוך בעלויות ההשקעה על ידי רכישה של 
תפוקה"  להקריב  מבלי  יותר  קטנה  מכונה 
כן  "כמו  ומסכם:  שרודר  כריסטיאן  אומר 
משמעותיות  תפעולי  חיסכון  אפשרויות  יש 

כתוצאה מירידה בנפח הזרימה החוזרת". 	

למידע נוסף,  רונה, שי ברקאי, 
shai@runa.co.il, 052-555-2914 

תמונה 4: תמונת חתך של מסנן ™BKG® FlexDisc. פי 2 עד 4.5 יותר 
שטח סינון זמין יחסית לרשתות סינון סטנדרטיות, ו-25% יותר שטח סינון 

יחסית לגרסאות קודמות של המוצר.

חברת Meech International הציגה גנרטורים חדשים 
 ICE Europe לנטרול חשמל סטטי ומוט מיינן חדש בתערוכת

2019
השתתפה   Meech International חברת 
שהתקיימה   ICE Europe 2019 בתערוכת 
הציגה  בתערוכה  מרץ.  בחודש  במינכן 
חדשים:  סטטיים  גנרטורים  שני  החברה 
 IonCharge -ו HyperionTM IonCharge 30
 HyperionTM929IPS v2 50 וכן מוט מיינן 

עם פולסי DC בטווח הבינוני.
בפיתוחים  גם  כמו  החברה,  במערכות 
 SmartControl החדשים, משולבת מערכת
של החברה המותאמת לעידן תעשייה 4.0. 

 Ralph( קלים לשימוש" מספר ראלף סימון
 Meech Simon( המנהל האזורי של חברת 
 PLC ומוסיף, "הם מתממשקים עם רשתות
קיימות ומסך המגע שלהם מאפשר מעקב 

אחר הביצועים ושינויים במידת הצורך".

מוט יינון למרחק עבודה גדול
 ,HyperionTM929IPS v2 המיינן  המוט 
מפגין יכולת יינון עוצמתית ומאפשר מרחק 
מאשר  ב-50%  הגדול  מקסימלי  עבודה 
ובעל  להתקנה  קל  הוא  הקודם.  המודל 
להתאמה  שניתנים  ואיזון  תדירות  מתח, 
לשימוש  אידיאלי  אותו  והופכים  מלאה 
שומרת  החדשה  הגרסה  יישומים.  במגוון 
ניטור  כגון  קודמתה,  של  המאפיינים  על 
זרם היונים המבטיח ביצועים טובים וכן מתן 
וניקיון.  בתחזוקה  צורך  יש  כאשר  התרעות 
היינון  מוטות  מתווספים  החדש  לדגם 
הקיימים של החברה המתאימים ליישומים 
 ,)929IPS( )924IPS(, הבינוני  בטווח הקצר 

 .)971IPS( והארוך

Industry 4.0 בקרה חכמה בעידן
החברה,  של  החכמה  השליטה  מערכת 
מאפשרת   ,HyperionTM SmartControl
למפעילים גישה נייחת או מרוחקת לציוד. 
הגדרות העבודה  ניתן להתאים את  דרכה 
ואיכות  יעילות מקסימלית  על מנת לקבל 
דרך  למרחוק  נגישה  המערכת  מיטבית. 
למפעילים  ומאפשרת  ניידים  מכשירים 
לשישה  עד  והתאמות  שינויים  לבצע 
מזהה   Meech" שונים.  סטטיים  מחוללים 
גדולים  בצעדים  נכנסת  שאוטומציה 
סימון,  מספר  השניוני"  העיבוד  למפעלי 
הפתרון  היא   SmartControl "מערכת  
ולשליטה  הייצור  נראות  להגדלת  שלנו 
את  להכיר  צריכים  המפעילים  הדוקה. 
דרכה  לבצע  כיצד  להבין  וכך  המערכת 
ובמקום  בזמן  בדיוק  מהירים  שינויים 

המתאימים".

לסיכום,
ומקיף  רחב  מגוון  גם  בנוסף  יש   Meech-ל
ניקוי  הכוללים  יריעות  לניקוי  אביזרים  של 
לנו  "יש  היריעה.  עם  ישיר  מגע  וללא  עם 
שפע של מוצרים שעשויים לעזור לחברות 
וההדפסה  העיבוד  הפלסטיק,  בתחום 
על  התגברות  תוך  היעילות,  את  לשפר 
תקלות  או  לזיהומים  הקשורות  בעיות 
מכונה. הצוות שלנו זמין לענות על שאלות 
לחברה  עוזרים  החידושים  כיצד  ולהסביר 
ומקטינים פחתים  רווחי  לשמור על תפעול 

וזמני עמידת מכונה", מסכם סיימון.    	

למידע נוסף,  א.א. נייגר,  
info@neiger.co.il, 04-629-1860/1

״המוט המיינן 
 ,HyperionTM929IPS v2
מפגין יכולת יינון עוצמתית 

ומאפשר מרחק עבודה 
מקסימלי הגדול ב-50% 

מאשר המודל הקודם. הוא קל 
להתקנה ובעל מתח, תדירות 

ואיזון שניתנים להתאמה 
מלאה והופכים אותו אידיאלי 

לשימוש במגוון יישומים.״

מחוללים סטטים חדשים
הסטטיים  )גנרטורים(  המחוללים  שני 
ורב  מתקדם  שדרוג  מהווים  החדשים 
החברה.  של  קודמות  לגרסאות  שימושי 
קומפקטי   HyperionTM IonCharge 30
ונוח להתקנה ואילו IonCharge 50 עוצמתי 
וחזק יותר מכל סל המחוללים הקיימים של 
הנוסף  הציוד  מגוון  עם  בשילוב  החברה. 
גנרטורים  מתאימים  להציע,  לחברה  שיש 
הדורשים  מגוונים  ביישומים  לשימוש  אלו 

חיבור זמני של חומרים.
"בזכות השליטה המתקדמת, למחוללים 
והם  חיבורים אמינים  ביצועים מצוינים,  יש 

.Meech תמונה 1: מחולל סטטי של חברת
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OPW לבין GRACE שיתוף פעולה אסטרטגי בין חברת
לייצור מכונות ייחודיות בתחום האקסטרוזיה

בג'יאנגסו  הממוקמת   ,GRACE חברת 
לאקסטרוזיה  ציוד  בייצור  ומתמחה  שבסין 
ולמיחזור, חתמה על שיתוף פעולה אסטרטגי 
עם חברת OPW העולמית לפיתוח מעמיק 
בתחום  ייחודיות  מכונות  של  ומשותף 
האקסטרוזיה. שיתוף פעולה זה ממצב את 
למעשה  והיא  עולמית  כחלוצה   GRACE
ספקית המכונות הסינית הראשונה והיחידה, 
בתחום האקסטרוזיה של מוצרי הפלסטיק, 

המשתפת פעולה עם תאגיד OPW העולמי.
כסנונית ראשונה לשיתוף פעולה זה, מדווחת 
של  אקסטרוזיה  בהצלחה  ייצרה  כי  החברה 
שבע  בעלת  מורכבת,  צינורות  מערכת 
שכבות. המערכת, אוטומטית לחלוטין, הנה 
להעברת  ומיועדת  בסין  מסוגה  ראשונה 
חומרים פטרוכימיים. תפוקת הקו עומדת על 
4.2 מטר/דקה והיא מהווה שיפור משמעותי, 
פי 2.62, בהשוואה למכונות אחרות הנמצאות 

תמונה 1: קו 7 שכבות של GRACE להולכת חומרים פטרוכימיים המאופיין בתפוקה גבוהה במיוחד.

OPW. הישג זה  כרגע בעבודה אצל תאגיד 
לאספקת  החברה  לחזון  בהתאמה  עומד 
בכל  הפלסטיק  לתעשיית  איכותיות  מכונות 
השינוי  בקצב  עמידה  תוך  העולם,  רחבי 
התעשייתית  והחדשנות  השוק  של  המהיר 

הנדרשת מלקוחותיה.     	
 

למידע נוסף, א.א. נייגר, 
info@neiger.co.il , 629-1860/1-04

BAE 2 KW תמונה 1: יחידת התצוגה והתפעול

KW 13TRIO תמונה 2:  החיישן

ZUMBACH Electronics גלאי חריגויות מתקדם מבית
חיישנים אופטיים לאיתור של גושים והיצרויות רוחב )necking(, עם יחידת הפעלה ותצוגה נפרדת

חיישנים  מתמשכת,  איכות  בקרת  לצורך 
לאיתור גושים והיצרויות )necking( חשובים 

לא פחות מאשר מודדי עובי או גלאי אש.
ו-   KW 13TRIO החיישנים  סדרת 
בדיוק  במהירות,  מאתרת   KW 33TRIO
ובמהימנות רבה גם את ההיצרויות והגושים 
הקטנים ביותר בצינורות, בחוטים, בכבלים 

ובסיבים אופטיים.
הנפרדת  והתצוגה  התפעול  יחידת 
1( מאפשרת להגדיר  BAE 2 KW )תמונה 
מלא.  באופן  החיישנים  את  ולהפעיל 
היחידה מתאפיינת בצג גרפי מואר להצגת 
בצבע  טולרנס  במחווני  והודעות,  ערכים 
הפעלה,  מצבי  לסימון  וירוק  צהוב  אדום, 
פונקציונליים  כפתורים  עם  במקלדת 
ידני.  לתפעול  מספרי  מקשים  ובלוח 
יכולה להיות   BAE 2 KW יחידת התפעול 
ממוקמת בעמדת המפעיל, ניתן להצמידה 
או  המצורף  המחבר  באמצעות  לקיר 

להניחה על השולחן.

הודות לעיצובם הקומפקטי של החיישנים 
KW 13TRIO ו- KW 33TRIO ניתן לשלבם 
בקלות בכל קו אקסטרוזיה או תהליך גלגול. 
שבזמן  כזו  בצורה  מתוכנן  המדידה  איזור 
דרכו  עוברים  גדולים  גושים  אפילו  ההרצה 
מאפשר  הפתוח  העיצוב  חלקה.  בצורה 
השחלה מהירה וקלה של המוצר ללא צורך 

בעצירת תהליך הייצור.
עיבוד  ותהליך  עוצמה  רב  מעבד  מיקרו 
חיישני  את  הופכים  מלא  דיגיטליים  אותות 
בתהליך  חיוני  לכלי  וההיצרויות  הגושים 

בקרת האיכות.
פתרון  גם  הכולל  ייחודי  מדידה  עקרון 
קרני  של  הפרעה  למניעת  מורכב  אופטי 
אור תועות, מאפשר זיהוי מדויק ביותר של 
הפגמים. KW 13TRIO )תמונה 2( מאפשר 
איתור פגמים בגובה מינימלי של 0.01 מ"מ 

ובאורך מינימלי של 0.2-0.3 מ"מ.
כיחידה  גם  החיישנים  את  להשיג  ניתן 

העומדת בפני עצמה.      	
למידע נוסף,  צחי אוגדן,  

isaac@ogdan.co.il, 054-300-0666



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

לאתר החברה:

מהירה, חסכונית, מדוייקת ואמינה.
למידע נוסף,

התקשרו לאלון נווה, 054-2238332

 יחד איתך למקום הראשון
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הענקית AMUT בתנופת כניסה מחודשת לישראל
נציגות חדשה לאוגדן עמנואל

שהוקמה  הוותיקה,  האיטלקית  החברה 
גדילה  קפיצה  עשתה   ,1958 בשנת  עוד 
האחרונים  העשורים  בשני  משמעותית 
כאשר בשנת 2018 לבד הוכנסו שני תחומי 
פעילות חדשים. כסימן לגודלה, נבחן יחדיו 
 K-ה בתערוכת  הביתנים  ומיקום  גודל  את 
הקרבה ונוכל לראות שביתן הקבוצה רחב, 
כשלצידו  טובה,  בחברה  ונמצא  מרשים 

יצרני ציוד מובילים מהשורה הראשונה.

פתרונות מקצה לקצה
דרכה  בתחילת  שעסקה   ,AMUT
באקסטרוזיה ומיחזור, גדלה בשני העשורים 
פעילות  תחומי  של  רכישות  ע"י  האחרונים 
חדשים בתרמופורמינג )2000(, מיון פסולת 
 )2013( בברזיל  חברות  הקימה   ,)2010(
ובקנדה )2016( ונכנסה לתחום ציוד העיבוד 
פלקסו  דפוס  ומכונות  סליטרים  ליריעות, 
שמרה  הגידול,  תהליכי  למרות   .)2018(
החברה  של  המשפחתי  אופיה  על   AMUT

ועל הנהלה מצומצמת וישירה. 
יחיד המספק  מקור  מהווה החברה  כיום, 
מחזור  כל  לאורך  לקצה  מקצה  פתרונות 
מתרכובו,  החל  הפלסטיק,  גרגר  של  החיים 
חייו.  בסוף  ומיחזורו  משנה  תהליכי  עיבודו, 
הכרות מקיפה זו של כל התחומים מאפשרת 
תכנון נכון של הציוד תוך הבנה עמוקה של 
השלב המקדים בשרשרת והתחשבות בשלב 

העיבוד הבא אחריו.

את פעילות החברה ניתן לחלק לארבעה 
תחומי פעילות: 

קווים  כפול.  או  בודד  בורג  אקסטרוזיה:   .1
ולוחות  יריעות  צנרת,  לפרופילים, 

וממברנות עמידות במים.
Off- אקסטרוזיה + תרמופורמינג: פתרונות  .2
מהירים,  בקצבים  עבודה   .In-Line-ו  Line

קונפיגורציות מודולריות וחיסכון באנרגיה.
מיחזור: פעילות בתחומי מיחזור בקבוקי   .3
PET, מכלי HDPE ו-LDPE ומיון פסולת 

עירונית.

ניפוח  קווי  גמישה:  לאריזה  פתרונות   .4
פלקסו,  דפוס   ,)Cast( שטוחה  ופיה 

למינטורים, סליטרים, וציפוי באקסטרוזיה 
.)Extrusion Coating(

נוכחות בישראל
וניתן  ישראלית  נציגות  לחברה  הייתה  בעבר 
בשנים  אך  בארץ,  עובדים  קוויה  את  לראות 
בתנופת  החברה  התמקדה  האחרונות 
התפתחות במקומות אחרים בעולם. הפעילות 
בארץ עברה לתקשורת ישירה מול הלקוחות 
והיקף פעולתה כאן הצטמצם כתוצאה מכך. 
עמנואל  לאוגדן  החברה  ייצוג  עובר  עתה, 
הוותיקה. יש להניח כי עם שיתוף הפעולה הזה 
היקף פעילותה יעלה ויושם דגש גדול יותר על 

פלח השוק הישראלי.

Natureworks-ו EREMA שיתוף פעולה עם
שיתוף  על   AMUT הכריזה  מאי  בתחילת 
במטרה   NatureWork חברת  עם  פעולה 
לפתח יחד תהליך לייצור אריזות מאושרות 
ותרמופורמינג.  באקסטרוזיה  למזון 
מהחברות  אחת  היא   NatureWorks
חומרים  לאספקת  המובילות  העולמיות 
המוכר   PLA ביניהם  ביו-מתכלים, 
קשיחה  יריעה   .Ingeo-כ המסחרי  בשמו 
מכונות  על  הועלתה  זה  מחומר  עשויה 
AMUT )ACF 820-( של  התרמופורמינג 
והתוצאה  לחומר  התאמתן  תוך   PLUS
הייתה ייצור תעשייתי המספק פתרון אריזה 

ידידותי לסביבה.

.NatureWork עם AMUT תמונה 1: תרמופורמינג של יריעות ביו-מתכלות. שיתוף פעולה של

״כיום, מהווה החברה מקור 
יחיד המספק פתרונות 
מקצה לקצה לאורך כל 
מחזור החיים של גרגר 

הפלסטיק, החל מתרכובו, 
עיבודו, תהליכי משנה 

ומיחזורו בסוף חייו. הכרות 
מקיפה זו של כל התחומים 
מאפשרת תכנון נכון של 

הציוד תוך הבנה עמוקה של 
השלב המקדים בשרשרת 
והתחשבות בשלב העיבוד 

הבא אחריו.״
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תמונה 2: יריעות העשויות PET 100% ממוחזר - 
.EFSA-ו FDA מאושרות למזון ע"י

CHINAPLAS-מציגים ב ,CAST-חידושים ב
בתערוכה  החברה  הציגה  האחרון  במאי 
צויד  הקו  סטרץ'.  ליריעות   CAST קו 
המערכת ייחודית, Q-Catcher שמטרתה 
לשפר את איכות היריעות על ידי שמירה 
כדי  תוך  הנכונות,  העבודה  הגדרות  על 
אחידה  תוצאה  לספק  מנת  על  ייצור, 
 AMUT הציגה  אליו,  בנוסף  ואיכותית. 
התומך   ProWind 4.0 בשם  חדש  גוללן 
יריעות  של  במיוחד  מהירה  בגלילה 

גמישות.

r-PET בנושא EREMA שיתוף פעולה עם
שיתוף  הוא  החברה  של  נוסף  דגל  פרויקט 

 EREMA המיחזור  ענקית  עם  פעולה 
 PET המטרה לבנות תהליך יציב של מיחזור
תוך  נוספים,  אריזה  ליישומי  מבקבוקים 
אפשרות למגע בטיחותי במזון. האקסטרוזיה 
מתבצעת עם 100% חומר ממוחזר המורכב 
הסופית,  התוצאה   .PET בקבוקי  מפתיתי 
עם  למגע  מאושרת  שכבתית,  חד  יריעה 
מזון, גם על ידי ה-FDA וגם על ידי הרשויות 

	                       .EFSA האירופאיות

בביתן  ביקור  ותיאום  נוסף,  למידע  
החברה ב-K: אוגדן עמנואל, 

צחי אוגדן, 
isaac@ogdanem.co.il, 054-300-0666Hall 16 / A05 :K בקרו אותנו

ThermoFlex – קו אקסטרוזיה חדש עם פיה 
Breyer שטוחה מבית

קו חדש לייצור יריעות ולוחות. הקו מצוייד בחידושים טכנולוגיים 
המסייעים לייצור יריעות תרמופורמינג באיכות גבוהה ובאופן חסכוני ומהיר

חברת Breyer GmbH מציעה 
עם  חדש  אקסטרוזיה  קו  את 
לייצור   )Cast( השטוחה  פיה 
מפוליאסטר  ולוחות  יריעות 
 )PP( פוליפרופילן   ,)PET(
התכנון   .)PS( פוליסטירן  או 
נעשה תוך מחשבה על עבודה 
המייעלת  וחסכונית  מהירה 

את התפעול. 
 Breyer GmbH חברת 
 ,)Singen( בסינגן  הממוקמת 
כ-250  מעסיקה  גרמניה 

בפרישה  סוכנויות  רשת  ולרשותה  עובדים 
בקווים  מתמחה  החברה  עולמית.  כלל 
במגזר  וצינורות.  לוחות  יריעות,  לייצור 
מחזיקה  השטוחה,  הפיה  בעלי  היצור  קווי 
יריעות  של  בייצור  נרחב  ידע  החברה 
לייצור  קווים  אופטיים.  ליישומים  שקופות 
יריעות תרמופרמינג שייכים למוצרי החברה 
כבר משנות השבעים של המאה הקודמת 

והידע שנצבר בתחום רחב וייחודי.

לתרמופורמינג  במיוחד  שטוחה  יריעה 
מוצלח

שכבתית  התלת  הקו-אקסטרוזיה  מערכת 
מאפשרת   ThermoFlex מערכת  של 
כמו   PET יריעת  ייצור  של  מהירה  התחלה 
העבודה.  במהלך  מהירים  עובי  שינויי  גם 
יכול  הראשונית  הייצור  פסולת  של  מיחזור 
בורגי  חד  אקסטרודר  בעזרת  להתבצע 

נוסף  וקו-אקסטרודר  מ"מ   120 בקוטר 
גמיש  החדש  הייצור  קו  מ"מ.   60 בקוטר 
ומאפשר ייצור של עוביים שונים של יריעות 
ושל לוחות. תפוקת הקו נעה בין 1000-1200 
רב  יריעות  לייצר  מסוגל  והוא  ק"ג/שעה 

שכבתיות בעוביים שבין 200-1000 מיקרון.

איכות משופרת תוך ייצור חסכוני
המערכת  מאחורי  שעומדת  התפיסה 
משרתת לקוחות הרוצים לצאת לשוק עם 
מוצר איכותי תוך הכוונה עתידית ליישומי 
אריזה. כוונון התחלתי מהיר, בזכות בקרת 
עובי  של  מהירה  והתאמה  מיוחדת  היתך 
 ,fast&easy טכנולוגיית  ידי  על  היריעה 

תומכים בתהליך אקסטרוזיה חסכוני.
וטכנולוגיית  מגע  מסך  בעל  בקרה  לוח 

בקרת העובי המאפשרת לחזור על העובי 
הרצוי באופן מיידי מאפשרים עבודה נוחה 
ומהירה למפעיל. יתרון נוסף הוא ייצור של 
שמהווה  במיוחד  נמוך  מתח  תוך  יריעה 
הצפוי  התרמופורמינג  בתהליך  יתרון 
חומר  גם  לשלב  ניתן  במערכת  בהמשך. 
עיבודו  התרמופורמינג.  מתהליך  ממוחזר 
מייבש  השימוש  בעזרת  מתאפשר  המהיר 
בפעולה  החומר  את  ומייבש  המגבש   IRD

אחת. 

לסיכום,
מספר  קיימים   ThermoFlex במערכת 
השבחת  שמטרתם  מתקדמים,  שדרוגים 
גלם  ובחומרי  בזמן  חיסכון  וכן  התפקוד, 
של  שילוב  בכסף.  גם  מכך  וכתוצאה 
בצורה  מנצל  אלו  מתקדמות  טכנולוגיות 
  Breyer טובה את הידע הנצבר של חברת

בתחום ומקנה ללקוחותיה יתרון בשוק.   	

למידע נוסף, רונה, שי ברקאי, 
shai@runa.co.il, 052-555-2914 

תמונה 1: קו הייצור החדש של Breyer – ליריעות 
תרמופורמינג איכותיות תוך תפעול מהיר וחסכוני בזמן 

וחומרי גלם. 
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כשכוח פוגש גמישות
Krauss-Maffei סדרת מכונות ההזרקה החשמליות של - PX

Industry 4.0-המכונות מתבססות על תכנון מודולרי לפי דרישות הלקוח ועל התאמה ל
 PX החשמליות  ההזרקה  מכונות  סדרת 
היעילות.  את  ומעלה  גמישות  מספקת 
מאפשר  המערכת  של  המודולרי  התכנון 
ולקבל  משתנות  דרישות  על  לענות 
מערכת  הלקוח.  לצרכי  מלאה  התאמה 
מדויקות  טכנולוגיות  איתנה,  מכנית 
ניהול אנרגיה חכמה הופכים את  ומערכת 
ביישומי  ויעילה  חסכונית  לאמינה,   PX-ה

הזרקה רבים. 

מכונת הזרקה עם גמישות מרבית
כל  לאורך  בגמישותה  בולטת   PX סדרת 
יחידות  של  צירופים  מגוון  בה  קיים  הדרך: 
רבות  אפשרויות  בה  ויש  והזרקה  נעילה 
הגמישות  והתפקוד.  הביצוע  לשיפור 
ידידותי  במבנה  מתבטאת  הייצור  במהלך 
בהחלפת  ונגיש,  ארגונומי  למשתמש, 
תבניות קלה ובכוונון מהיר. המכונה כוללת 
מענה  שנותנת  מובנית  הידראולית  יחידה 
דרישת  לפי  אחרת  פונקציה  וכל  לגרעינים 
לבחירה  ניתנת  ההצמדה  מערכת  הלקוח. 
כמערכת חשמלית או כמערכת הידראולית. 
מאפשר  המכונה  של  המודולרי  המבנה 
וטכנולוגיה  שימוש  לכל  מלאה  התאמה 

עתידיים.

לינאריות וסימטריות לנעילה ודיוק מירבי
גבוהה,  באיכות  חלקים  מייצרת  המכונה 
דיוק מקסימלי ואחוז פסילות נמוך במיוחד. 
שתי  להטמעת  הודות  מתקבל  זה  הישג 
חלקה,  מכנית  מערכת  במכונה:  מערכות 
הנעה  למערכת  במקביל  ואיתנה,  מדויקת 

דינאמית ומדוייקת.
הסימטרי  והעיצוב  הקפדני  הטולרנס 
לחלוטין של יחידת הנעילה, מייצר העברת 

כוח ישירה ואחידה על משטח התבנית הנע 
)תמונה 1(. מנוע סרוו מבטיח תנועות נעילה 

ופתיחה מדויקות.
התמיכה הרחבה של הפלטפורמה הנעה 
מבטיחה  מדויקות  לינאריות  מסילות  על 
ומדויקת  מקבילה  בצורה  יוצבו  שהתבניות 
מופחתת  החיכוך  התנגדות  העמדות.  בכל 
הרגילות.  למסילות  בהשוואה  ב-80%  אף 
רק  משמשים   )tiebars( ההחלקה  מוטות 
עם  במגע  נמצאים  ואינם  כוח  להעברת 
נדרש  אינו  סיכוך  הנע של התבנית.  החלק 
וכתוצאה מכך סביבת המוצר נשארת נקיה.
מנועי סרוו מדויקים ומהירי תגובה יוצרים 
לבורג  ישירות  המועברת  ההזרקה  תנועת 
בעזרת מערכת ציר מדויקת. מדדי התהליך, 
במהירות  ונשלטים  מוגדרים  ולחץ,  מהירות 
טכנולוגיית  מינימלי.  סטייה  בטווח  ובדיוק 
 )+APC מערכת  )בשילוב  רגישה  סנסורים 
בזרם  ישירות  ההזרקה  לחץ  את  מודדת 
ההיתך, דבר המבטיח דיוק בלחצים השונים 
ועוזר לשמור על עקביות בהזרקה ללא תלות 

בתנאי הסביבה ובחומר הגלם המשתנה.

ידידותית למשתמש
 MC6 בקרה  במערכת  מצוידת  המכונה 
קלה  הפעלה  המאפשרת   )2 )תמונה 
המכונה.  של  למשתמש  וידידותית 
כלים  וכוללת  לתפעול  קלה  המערכת 
מסך  הראשוני:  בכיוון  המסייעים  חכמים 
החשובים  המדדים  כל  את  מראה  מפוצל 
התהליך  תכנון  פונקציית  אחד,  במבט 
וכלי  ברורים  ותפעול  תצוגה  מאפשרת 
נוסף תורם לניטור מהיר של הטמפרטורה 
ערכי  של  ולחישוב  ההזרקה  ביחידת 
לביצוע  ניתן  זאת  כל  הרצויים.  המטרה 

ע"י 'אשף התכנות' המבטיח השגת תכנית 
צעדים  בארבעה  בסיסית  פונקציונלית 

בלבד.
כל  לאורך  אפשריות  במערכת  התאמות 
חיי המכונה. לדוגמא: להצגה גרפית, דוגמת 
חבילת  את  להתאים  ניתן  הלחץ,  עקומת 
עשויים  המגמה  קווי  שבה  הגרפי  הניתוח 
ביותר.  הקטנה  הסטייה  את  אפילו  לזהות 
יומן הנתונים שומר את כל המידע ומאפשר 
שקיפות מרבית. פונקציית המצלמה נותנת 
תוך  אל  ביותר  הטובה  המבט  נקודת  את 
המכונה. במקרה של בעיה ניתן להשתמש 
עם  קשר  ליצור  מנת  על  מרחוק  בתמיכה 

המומחים שלנו.
 

Industry 4.0 התאמה לטכנולוגיה עתידית
העתיד,  צופן  מה  לדעת  ניתן  לא  לעולם 
הגלם  חומרי  עולם  כי  ספק  אין  אולם 
חומרים  לפנינו  ויעמיד  להתפתח  ימשיך 
זו  מסיבה  משקל.  וקלי  חזקים  חדשים, 
כך   PX-ה מכונות  סדרת  מתוכננת  בדיוק, 
עתידיים  חומרים  עם  להתמודד  שתוכל 
כדוגמת Cell-Form או Fiber-Form, לעבד 
בתחום  ביישומים  לתמוך  או  נוזלי  סיליקון 

הטמפרטורות הגבוהות.
גלם  בחומרי  לחסוך  מנת  על  אולם, 
השימוש  לעתיד.  להמתין  צריך  לא  יקרים 
כ-30%  עד  לקבל  מאפשר   HPS-M בבורג 
גם  מתאפשר  החיסכון  בעלויות.  חיסכון 
האל- שסתום  עם  הבורג  לשילוב  הודות 
חוזר שבעזרתם ניתן להפיק תפוקה גבוהה 
ליכולת  הודות  אחידה  תוצרת  ולהבטיח 

ערבוב מצוינת.
"אנו עובדים היום על אפשרויות המחר", 
"התאמה   .Krauss-Maffei-ב מבטיחים 
מכונות,  בין  תקשורת   ,Industry 4.0-ל
מכונות  מקושרים,  היקפיים  התקנים 
חכמות שמגדירות את עצמן וחיזוי תקלות 
המאפשר טיפול מונע והשבתה של המכונה 
לנגד  שעמדו  התכונות  הן  לנו  נוח  במועד 
מכונות  של  החדש  הדור  ביצירת  עינינו 

ההזרקה".      	

למידע נוסף,  
דוד: 058-454-5004   

בת עמי: 054-760-3972
prometheus@promatheus.co.il
www.prometheus.co.il

תמונה 1: יחידת הנעילה, סימטריות המאפשרת העברת 
כוח אחידה לפתיחה וסגירה מדוייקת.

MC6 תמונה 2: מערכת הבקרה



Improve your

 Vision!!!
Improve your

 Vision!!!

• מערכות סילו וצנרת
• מערכות שאיבה ושינוע מגוונות

• הזנה ומינון על המכונה או ממחסן מרכזי
• מערכת לבקרת קו

• תוכנות Vision Mes לניהול רצפת יצור
• תוכנות Vision Mes לניהול פרטני של מכונות

• מערכת בקרת ייצור מפעליות ואינטרנטיות
  לשליטה מלאה ברצפת הייצור

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

ייצוג בלעדי בישראל
ותמיכה טכנית:

לאתר החברה:מכונות לייצור פאוצ׳ים
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תמונה 1: סדרת מכונות Si 6S של TOYO – בקרה 
משופרת, נוחות שימוש תוך שיפור תהליך ההזרקה.

תמונה 2: לוח הבקרה 
 Si המשופר בסדרת
6S של TOYO. כל 
פרמטרי העבודה 
נראים בצורה נוחה 
במבט אחד.

פשוטה וחכמה
Si 6S מציגה את סדרת המכונות החדשות TOYO

מערכת בקרה נוחה, פתיחת דלתות רחבה ושיפור במנגנון הנעילה של תבניות לפיזור כוח אחיד. הסדרה 
החדשה כבר הגיע לישראל והותקנה במהלך יולי אצל יצרן מקומי

TOYO השיקה לאחרונה את סדרת המכונות 
1(. הסדרה מציגה שיפורים  )תמונה   Si 6S
במספר פרמטרים ועיקרם, להקל על נוחות 
התפעול ולשפר את איכות המוצר. מכונות 
ראשונות מסדרה זו הגיעו לארץ במהלך יולי 

והותקנו אצל יצרנים מקומיים. 
 בין יתרונות הסדרה החדשה ניתן למנות:
נוחה  הנתונים  נראות  גבוהה:  נראות   •
למשתמש.  ידידותי  המסכים  ומבנה 
אחד  במסך  ונראים  זמינים  הנתונים  כל 
ניתן לראות במבט בודד  2(. כך,  )תמונה 
את הפרמטרים ולהבין את מצב המכונה.
המכונה  מסך  משופרת:  תפעוליות   •
מתפקד גם כמסך מגע ומאפשר הפעלה 

אינטואיטיבית, בדומה לטלפון חכם.

אישי  המסך  עיצוב  למפעיל:  התאמה   •
וניתן לבחור בו את התוכן המוצג. כך ניתן 
את  ולעבד  הרלוונטי  במידע  להתמקד 

הנתונים במהירות ובקלות.
וקיבוץ  איסוף  למשתמש:  ידידותיות   •

גוטמרק  בע״מ
ציוד ומכונות לתעשיית הפלסטיק

הנביאים 55 רמה״ש, טל׳ 03-5400286, פקס 03-5493279
www.gutmark.com | info@gutmark.com

קווי אקסטרוזיה ללוחות, יריעות וצינורות

מערכות מדידה ובקרת עובי לאקסטרוזיה בניפוח 
ופיה שטוחה, טבעות אוויר, דיזות ופידבלוקים

טיפול וניקוי פני שטח 
ופתרונות לחשמל סטטי

סליטרים 
וגוללנים

מכונות דפוס פלקסו ושקע

מכונות 
לייצור שקיות

קווי מיחזור, שטיפה, גריסה ושדרוג חומרים

מערכת גרעון )תחת מים ו/או 
קירור אויר(, מחליפי רשת

לאתר החברה:
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  

מידע לשימוש קל ונוח.
החדשה  במכונה  עבודה:  לנוחיות  מכני  עיצוב   •
בוצעו שינויים במבנה. פתיחת הדלתות הורחבה 
בעת  למפעיל  יותר  נוחה  גישה  מאפשרת  והיא 
הרכבת תבנית. שינויים אלה בוצעו לאחר מעקב 
ההנדסה  והתאמת  למשתמשים  והקשבה 

לנוחיות המפעיל ללא פגיעה בבטיחות.
החדשה  לסדרה  משופר:  וייצור  הזרקה  יציבות   •
מגוון גדול של יחידות הזרקה המאפשרות שימושים 
שונים במכונה והתאמה של המכונה הסטנדרטית 

לצרכי המפעל והייצור ללא עלות נוספת.
של  בגודל  מכונה  תבנית:  נעילת  מנגנון  שיפור   •
לאפשר  בכדי  החדשה  לסדרה  נוספה  טון   550
התאמה ופיזור טוב יותר של מכונות סטנדרטיות. 
עם  בשיתוף  פותח  אופטימלי  נעילה  כוח  מנגנון 
אחיד  פיזור  מבטיח  המנגנון  היפנית.  האקדמיה 
גבי התבנית. מנגנון  כוח הנעילה ישירות על  של 
תבניות  גבי  על  גמישה  לעבודה  מותאם  נעילה 
הותאם  הגדולות  במכונות  מורכבות.  או  גדולות 

מנגנון נעילה קשוח במיוחד.
את הסדרה החדשה, כמו גם פיתוחים נוספים, 
ניתן יהיה לראות בביתן TOYO ב-K, אולם 13, ביתן 
C77. צוות מולטיפק פלסטיק, הנציגים הישראלים 

של החברה, יחכה לכם במקום.                 	

למידע נוסף,  
מולטיפק פלסטיק, אהוד נוימן, 

ehud@multiplast.co.il, 050-495-1655



 חדשנות בפוליאתילן ליריעות גמישות,

הזרקה, צנרת ויישומים רבים אחרים

סורפול פולימרים - שמונים שנות ניסיון בשיווק והפצה 
של חומרי גלם ותוספים לענף הפלסטיקה והגומי הישראלי

08-8530020ofer@sorpol.comרח' הגפן 2, א.ת. פארק-המאה, ניר-גלים
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תרכובות אלסטומריות לפתרונות אטימה 
ויישומים בתחום "מי השתיה"

תקנים לאישור חומרים ומוצרי גומי במדינות שונות בעולם

את  כיום  שפותח  מי 
לעצמו  ומוזג  הברז 
בד"כ  יוצא  מים,  כוס 
מנקודת הנחה שהסיכוי 
חומרים  להימצאות 
ומיקרו- מזיקים  כימיים 
מזהמים  ביולוגיים 
המים  ואכן,  מאוד.  קטן  הוא  המים  בתוך 
נחשבים  בעולם  מדינות  ובהרבה  בישראל 
הודות  היתר  בין  לשתייה,  וטובים  נקיים 
הקפדני  והפיקוח  המחמירות  לרגולציות 
של הרשויות האחראיות במיוחד במאגרים, 
כוללת  האחרונה  המים.  ובתשתית  בטיפול 
אביזרים,  משאבות,  הסוגים,  מכל  צנרת 

שסתומים, אטמים וכו'.
של  התקנים  והתאמות  האיכות  דרישות 
מוצרים פולימריים המיועדים למגע עם מי 
אסורה  ככלל,  ומחמירות.  רבות  הן  שתיה 
או  רכיבים  שאריות,  של  מיגרציה  שתהיה 
תוצרי ריאקציות כימיות ממוצר אלסטומרי 
לתוך זרימת המים ואסור שתרכובת הגומי 
תשפיע באיזו שהיא צורה על טיב ואיכות מי 

השתיה.
יצרן ו/או ספק של "מוצרים למגע עם מי 
שתיה" אשר מעוניין להגיע לשווקים גלובליים, 
חייב להתמודד עם תקנים רבים ולעבור סוגי 
האישור  תהליך  של  שונים  ושלבים  בדיקות 

המוגדרים בכל תקן של כל מדינת יעד.

התקינה האירופאית למי שתיה 
קיימת  לדוגמא,  באירופה, 
דירקטיבה המתייחסת למי שתיה 
אין  בפועל  אבל  שונים  בהיבטים 
ומחייב  כללי  אירופאי  שתיה  מי  תקן  עדיין 
שתוקפו חל על כל המדינות החברות באיחוד. 
לדוגמא,  כלשהי,  במדינה  האישור  השגת 

אבל  יצרנים,  להרבה  מטרה  מהווה  ארה"ב 
תחזוקתו נחשבת לפעמים אתגר בפני עצמו. 
בד"כ  יש  שתיה  מי  לתקן  בנוסף  שני,  מצד 
הפיזיקליות- לתכונות  מסוים  תקן  דרישות 

מכאניות של הגומי, כך שבלי שני האישורים 
לא ניתן לשווק ולמכור את המוצר.

תקן EN-681-1 מתייחס בפירוט לדרישות 
תכונות אטמי גומי וחומרים אלסטומרים של 
שתיה,  מי  במערכות  צינורות  חיבור  אטמי 
שפכים וביוב. זהו אחד התקנים האירופאים 
ביותר  והמאומצים  והמיושמים  הידועים 
תקן  לפי  שנבדק  מוצר  העולם.  במדינות 
על  או  לפי  בד"כ  ייבדק  מסוים,  שתיה  מי 
בסיס תקן EN-681-1 ע"י מעבדה מוסמכת 
)מים  הנדרשת  לטמפרטורה  בהתאם 
האישור  תהליך  להשלמת  חמים(  או  קרים 
מתייחסים  התקן  סעיפי  מסוימת.  במדינה 
התכונות  ולדרישות  הבדיקות  וסוגי  לתנאי 
אחרי  שינוי  התארכות,  חוזק,  קושי,  כמו: 
מעוות   במים,  טבילה  אחרי  שינוי  בליה, 
 ,(COMPRESSION SET) שיורי  לחיצה 

״תחום "מוצרי גומי למגע 
עם מי שתיה" מורכב מאוד 
ומאתגר מבחינה מקצועית 

ומדעית. אבל תחום זה 
יכול להיות גם מתיש בגלל 

הבירוקרטיה, התקנים, 
הדרישות, הפרטים הקטנים 
והעדכונים המתמשכים. לכן 
נדרשת נחישות וסבלנות, 
יכולת פיתוח וייצור ומעקב 

מתמיד.״

   ד"ר עלי עמאש *

חוזק הדבקה, התפתחות הקרע וכו'. בנוסף 
מתבצעת בדיקה שנמשכת 100 ימים ונותנת 
הרפיית  חיים:  אורך  חיזוי  לגבי  מסקנות 

   .(STRESS RELAXATION) מאמצים
חשובים  תקנים  כמה  של  סקירה  לפניכם 

במדינות שונות בעולם:

בריטניה
הבריטי  הגוף  הוא   WRAS
אישור  תהליך  על  האחראי 
  BS6920 בקשות לתקן מי שתיה
)התאמה של מוצרים לא-מתכתיים לשימוש 
אנושית  לצריכה  המיועדים  מים  עם  במגע 
ביחס להשפעתם על איכות המים(. חומרים 
התקן  בדרישות  לעמוד  חייבים  מוצרים  או 
ולעבור את כל הבדיקות כדי להיכנס, בסופו 
מורכב  התקן   .WRAS לרשימת  דבר,  של 

באופן כללי מהבדיקות הבאות:
מראה, ריח וטעם )14 ימים(.  •

 9 )עד  מיקרואורגניזמים  של  התרבות   •
שבועות(.

מיצוי של חומרים שעשויים להיות מקור   •
דאגה לבריאות הציבור )7 ימים(.

הפקה/מיצוי מתכות )כבדות כגון עופרת,   •
נחושת וכו', 4 שבועות(.

ארה"ב
ANSI/NSF 61 הוא התקן המוכר 
והמקובל  משפטית  מבחינה 
הרגולטוריות  הרשויות  ע"י 
השפעת  ולהערכת  לטיפול  הממשלתיות 
מרכיבי מערכת מי שתיה על בריאות האדם. 
)פחות  וביצועים  בדיקות  על  מבוסס  התקן 
כמות  להערכת  והרכב(  תוכן  מגבלות  על 
מן  לעבור  שיכולים  לוואי  ותוצרי  המזהמים 
המוצר לתוך מי שתיה. התקן דורש אנליזה 
מתכתיים  כימיקלים  של  ופרטנית  מדויקת 
ריכוזי  של  טוקסיקולוגית  והערכה  ואורגניים 
המיגרציה, כדי להבטיח שהם מתחת לרמות 
לוואי  לתופעות  לגרום  שעלולות  כאלה 
האישור  תהליך  האדם.  לבריאות  שליליות 
אתר  ביקורת  וכולל  שלבים  מכמה  מורכב 
שתיה  מי  מערכת  דגימות.  ולקיחת  הייצור 
שעוברת בדיקת NSF יכולה להיות מורכבת 
בידוד  חומרי  נלווים,  ואביזרים  מצינורות 
ואטימה  הדבקה  חומרי  ציפויים,  כמו  וגידור 

סוגי הגומי הנפוצים
EPDM הוא אחד מסוגי הגומי הנפוצים ביותר ביישומים ומוצרים למגע עם מי שתיה 
כגון צינורות, אטמים, חבקים, ממברנות, רפידות, מעברי שסתומים, אורינגים וכו'. 
עמידות  בעל  העיבוד,  תהליכי  לכל  ומועדף  ידידותי  לא-פולרי,  אלסטומר  זהו 
וכלור-אמינים, במים חמים  בכלור  גבוהה, עמידות  ויציבות תרמית  טובה  כימית 

ואדי קיטור וכמובן באוזון וכו'. 
היא  שלו  המובהק  והיתרון  פולרי  גומי  כימית  מבחינה  הוא   NBR זאת  לעומת 
העמידות הטובה בסביבת דלק ושמן. רק ע"י תוספים ומתכון מתאים ניתן לשפר 

לו את העמידות באוזון ובטמפרטורות נמוכות.

חומרי גלם ויישומים



מכניים  מכשירים  מסננים,  מדיית  וסיכה, 
מכונות  ומסננים,  שסתומים  מים,  מדי  כמו 
ומזרקות,  ברזים  כמו  מכניות  אינסטלציה 

חומרים מתכתיים למים מתוקים וכו'.

גרמניה
 KTW GUIDELINE-ה בעבר 
 UBA-ה של   )1.3.13 PART(
לסביבה(  הפדרלית  )הסוכנות 
קבע את הכללים לבדיקת ואישור תערובות 
למגע  המשמשים  אטימה  ומוצרי  גומי 
משני  מורכב  היה  התהליך  שתיה.  מי  עם 
חלקים: בדיקה תיאורטית, על בסיס רשימת 
 POSITIVE( לשימוש  מותרים  חומרים 
אנליטית/כימית.  מעבדה  ובדיקת   ,)LIST
גיליון  מיידי  לשימוש  שוחרר   2007 בשנת 
העבודה W DVGW-270, תקנה שמחייבת 
הוא  שלה   הזמן  שמשך  בדיקה  ביצוע 
שיטה  מתאר   270W חודשים.   3 לפחות 
ההתנהגות  להערכת  פרקטית  מכוונת 
הנמצאים  חומרים  של  המיקרוביולוגית 
התקנות  הידוק  שתיה.  מי  עם  במגע 
שתיה  מי  בתחום  באלסטומרים  לשימוש 
בתערובות  משמעותית  להפחתה  הובילה 

תמונה 1: מי שתיה באים במגע עם סוגים רבים של חומרים ורכיבים אורגניים, פולימריים ועוד. החל מהמאגר, דרך 
מערכות הצנרת ועד יציאתם מהברז. איכות המים מובטחת על ידי תקנים ורגולציה.

.KTW מאושרות
 KTW אישור  אף  יישאר  לא  מ-2021 
בתוקף, כי ב-2012 נכנס כבר לתוקף התקן 
החדש ELASTOMER GUIDELINE והחליף 
 .KTW RECOMMENDATIONS-ה את 
בין היתר שתי רשימות  התקן החדש מכיל 

של חומרים:
הגלם  חומרי  כל  את  מכילה   1 רשימה   •

שנבדקו ומסווגים "לא-מזיקים".
רשימה 2 מכילה את החומרים המוגבלים   •

.UBA או שעדיין לא אושרו ע"י
הוגבל  וכימיקלים  גלם  בחומרי  השימוש 
הקריטריונים  גם  וכן  ניכרת  במידה 
באופן  הוחמרו  הבדיקות  של  והפרמטרים 
משמעותי מאוד כדי לקיים את העמידה של 

דרישות "היגיינה בטיחותית". 

RAW-MATטכנולוגיות מציגים:

Estane® TPU polymers, engineered for a world 
of applications requiring durability and excellent 
mechanical properties, introduces Soft, Flexible 
ESTANE® 3DP TPU for custom, complex designs. 
Solutions available for filament, pellet and powder 
applications.

FIND YOUR SOLUTION  
http://go.lubrizol.com/EP 

ADVANCING MATERIALS.
ELEVATING PERFORMANCE.

LUBRIZOL
ENGINEERED

POLYMERS

© 2018 The Lubrizol Corporation. All rights reserved. 
All marks are the property of The Lubrizol Corporation. 18-161575

ESTANE® 3DP TPU  
FOR 3D PRINTING.

DISCOVER

למידע נוסף, אסף אינקס
www.rawmat.co.il | 050-3732941 :טלפקס: 08-9340637 | נייד | a_rawmat@bezeqint.net

טכנולוגיות מציגים: RAW-MAT
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צרפת
 ACS )ATTESTATION DE
 )CONFORMITE SANITAIRE
עם  המגע  בטיחות  תקן  הוא 
כבר  הבריאות  רשויות  תחת  שמופעל  מים 
התאמתו  הערכת  את  ומאפשר  שנים   20
שתיה.  מי  עם  למגע  המיועד  מוצר  של 
חומרים  על  חלה  והאישור  הבדיקה  חובת 
אינסטלציה  ואביזרי  פולימריים-פלסטיים 
כגון  אחד  פלסטי  מרכיב  לפחות  המכילים 
שבאים  וכו'  ושסתומים  משאבות  צינורות, 

במגע עם מי שתיה.
מעבדה  ע"י  שמונפק   ACS אישור 
קפדנית  בדיקה  על  מבוסס  מוסמכת 
הכימי  וההרכב  המתכון  של  מאוד  ופרטנית 
חומרי  את  שמכילה  חיובית"  "רשימה  לפי 
הגלם והכימיקלים המותרים לשימוש. בנוסף 
מקיפה  פרקטית  מעבדה  בדיקת  מתבצעת 
 41-250P תקן  )לפי  מהמוצר  דוגמאות  על 
 XP , ORGANOLEPTIC MIGRATION,
לגודל  בהתאם   )CYTOTOXIC METALS

שטח הפנים של אותו מרכיב במערכת.

הולנד
על  האחראית  הרשות   ,KIWA
שתיה,  למי  הקשורים  התקנים 
את  שהוציאה  זאת  הייתה 
רשימה  מכיל  התקן   .BRL2013 הרגולציה 
בתערובות  לשימוש  המותרים  חומרים  של 
גומי ומחייב ביצוע סדרת בדיקות, בין היתר 
מיגרציה אנליטית ומיקרוביולוגית, בהתאם 
בפועל.  המוצר  של  העבודה  לטמפרטורת 
תקופתית  ביקורת  מבצעת   KIWA בנוסף 
באתר הייצור כתנאי להמשך תוקף האישור.  

אוסטרליה
מתייחס   NZS\AS 4020 התקן 
לשימוש  מוצרים  לבדיקת 
ומבוסס  שתיה  מי  עם  במגע 
לתנאים  התאמות  עם   BS6920 תקן  על 
שאין  להבטיח  התקן  מטרת  באוסטרליה. 
מהמוצר  ושאריות  חומרים  של  מיגרציה 
הצרכנים  בריאות  על  להשפיע  שעלולים 
פה  גם  לכן,  המים.  ואיכות  טיב  על  או 
14 שבועות  מדובר על בדיקות שאורכן עד 
ושמתמקדות בטעם, מראה, ריח, התרבות 
חומרים  שחרור  מיקרואורגניזמים,  של 

רעילים ומיצוי מתכות. 

ישראל
מוצרים  )בדיקת   5452 ת"י 
שתיה(  מי  עם  במגע  הבאים 

 NZS/AS4020 ותקן NSF16 מבוסס על תקן
עם התאמות לתנאים בארץ. התקן הישראלי 
מפרט בין היתר את סוגי המוצרים המיועדים 
למגע עם מי שתיה והדורשים בדיקה ואישור 
וחומרים  אביזרים  אטמים,  צינורות,  כגון 
וכו'  סיכה  איטום,  חיפוי,  הגנה,  לציפוי, 

במערכת האספקה והאגירה של המים. 

לסיכום,
שתיה"  מי  עם  למגע  גומי  "מוצרי  תחום 
מקצועית  מבחינה  ומאתגר  מאוד  מורכב 
גם  להיות  יכול  זה  תחום  אבל  ומדעית. 
התקנים,  הבירוקרטיה,  בגלל  מתיש 
והעדכונים  הקטנים  הפרטים  הדרישות, 
המתמשכים. לכן נדרשת נחישות וסבלנות, 
ומעקב מתמיד. חברת  וייצור  יכולת פיתוח 
בתחום  נמצאת  הישראלית  עין-שמר  גומי 
ומוסמכת  שנים  מ-20  למעלה  כבר  זה 
לעיל.  הרשומים  התקנים  לכל  מלא  באופן 
פתרונות  ונותנת  הצלחות  רושמת  החברה 
מותאמים ללקוחות בארץ ובחו"ל, בין היתר 
התקנים  לכל  מאושרים  ומוצרים  תערובות 

הנ"ל ואחרים.                                    	

* על הכותב:
ד"ר עלי עמאש סיים תואר שני בהנדסה 
הכימיה  בתחום  שלישי  ותואר  כימית 

חומרי גלם ויישומים

הפיזיקלית של הפולימרים באוניברסיטת 
סיים  מכן  לאחר  בגרמניה.  קלאוסטאל 
מדעיים  פרויקטים  וניהל  דוקטורט  פוסט 
בעיר  הגומי  לטכנולוגיית  הגרמני  במכון 
הגומי  בתעשיית  שעבד  אחרי  הנובר. 
הגרמנית מספר שנים, שב ארצה והצטרף 
מחלקת  מנהל  הוא  שם  עין-שמר,  לגומי 
רשומים  שמו  תחת  תערובות.  פיתוח 

פטנטים, מאמרים והרצאות.

 
המובילה  החברה  היא  שמר  עין  גומי 
בתחומי  אטימה  לפתרונות  בישראל 
האלסטומרים. החברה מספקת פתרונות 
לפי דרישות הלקוח, וביחד עימו, בתחומי 
המים,  הולכת  הרכב,  הבנייה,  התשתיות, 
ייצור,  אתרי  שני  לחברה  ועוד.  חקלאות 
והשני  שמר,  עין  בקיבוץ  ראשי  האחר 
העובדים  צוות  על  בצ'כיה.   PROFILY
וטכנולוגיים  נמנים מהנדסים  של החברה 
ומיומנים, שמלווים את תהליך  מקצועיים 
דרך  הצרכים,  הגדרת  משלב  הייצור 
תהליך  של  ללווי  ועד  הפיתוח  ניסיונות 

הייצור השוטף. 

לפרטים נוספים, 
 ali@esrubber.com 

תמונה 2:  מוצרים אלסטומרים הכרחיים ליישומים ופתרונות אטימה שונים ומתקדמים בתחום המגע עם מי שתיה. הם 
מיוצרים בתהליכי כבישה/הזרקה ואקסטרוזיה.
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תערוכות כנסים וימי עיון

אריזות 2025
הכנס השנתי של המכון הישראלי לאריזה 

מטעם התאחדות התעשיינים בישראל
מעל ל-200 משתתפים בשלושה מושבים על כלכלה מעגלית, אריזות חכמות ואריזות 

E-commerce-לעולם ה
צרכנים  תעשיינים,  יצרנים,  למאתיים  מעל 
המכון  של  השנתי  בכנס  נכחו  ומעצבים 
בתחילת  שהתקיים  לאריזה,  הישראלי 
הים.  מול  ליפו  לחדשנות  פרס  במרכז  יולי 
הכנס, בסימן אריזות 2025, הוקדש לסקירת 
המגמות לקראת המעבר לשימוש באריזות 
מעשיים  כלים  ולהצגת  לסביבה  ידידותיות 

ודרכי פעולה התומכים במגמות אלה.
מנהל  הרמבם,  אורן  פתח  הכנס  את 
בהתאחדות  והצריכה  הבניה  מוצרי  איגוד 
רובי  נשא דברי ברכה  ולאחריו  התעשיינים 
גינל, מנכ"ל התאחדות התעשיינים. בחלק 
אחד  כל  מושבים,  הוצגו שלושה  המקצועי 

בנושא אקטואלי ושונה.

כלכלה מעגלית ואריזות סביבתיות
מעגלית  לכלכלה  הוקדש  הראשון  המושב 
ולאריזות סביבתיות. עוז כ"ץ – מנהל מינהל 
תעשיות במשרד הכלכלה והתעשייה תיאר 
מעגלית  לכלכלה  הלאומית  התוכנית  את 
להגיב  רק  ולא  מציאות  לייצר  שמטרתה 
מפתחות  מתרחשת.  שזו  לאחר  לרגולציה 
היתכנות  הם  מעגלית  לכלכלה  ההצלחה 
והתערבות  טכנולוגית  חדשנות  כלכלית, 
ממשלתית, היכן שצריך. יאיר אנגל – מעצב  
ומנכ"ל קיימא, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים 
סקר את מגוון האפשרויות בעולם האריזות 
את  והדגיש  מעגלית  בכלכלה  התומכות 
)מועילות   Eco Effectiveness המושג 
למוצר  ערך  המביאות  אריזות   - אקולוגית( 
הארוז בהן או לסביבה. ישי מנדיל – סמנכ"ל 
מדיניות  על  סיפר  ישראל  יוניליוור  שיווק 
החברה למעבר מכלכלה ליניארית לכלכלה 
בהם  הצעדים  על  פירט  הוא  מעגלית. 
נוקטת החברה לקראת השגת היעד בו עד 
משתמשים  בהן  האריזות  כל   2025 שנת 

או  מתמחזרות  חוזר,  לשימוש  יהיו  בחברה 
מתפרקות בקומפוסט.

אריזות חכמות
ד"ר  מפי  זה,  במושב  הראשונה  ההרצאה 
לאריזה  הישראלי  המכון  יו"ר   – רוזן  שירה 
עסקה באבחנה בין סוגים שונים של אריזות 

חכמות:
אקטיביות  אריזות   -  Active Packaging  •
אריזות  כלומר,  האריזה.  פנים  כלפי 
או  האריזה  מתוך  חומרים  הסופחות 
הארכת  לצורך  לתוכה  חומרים  משחררות 

חיי המדף של המוצר.

• Intelligent Packaging - אריזות אקטיביות 
תקשורת  מאפשרות  כלומר  חוץ,  כלפי 
המוצר  מצב  על  מידע  נותנות  חכמה, 
ומתריעות ללקוח האם הוא בטוח לשימוש 
תקשורת  מכשירי  עם  מתממשקות  או 

נוספים. 

שנת 2025 אמנם מעבר לפינה אך לפנינו 
עדיין מספיק זמן לעשייה משמעותית. כדי 
אחרת  לחשוב  יש  חכמות  אריזות  ליצור 
הפלסטיקה  ממרכז  דותן  אנה  ופרופ' 
אריזות  לכך:  דוגמאות  כמה  הציגה  והגומי 
עם  לתקשר  המסוגלות  אינטראקטיביות 
המוצר  טיב  על  מידע  לו  ולהעביר  הלקוח 
ואריזות אקטיביות שמטרתן להאריך את חיי 
המוצר, להגביר את בטיחות המזון ולהקטין 
ידי  על  הנדרשים  המזון  תוספי  כמות  את 
עתידי  פרויקט  לאריזה.  מהמוצר  העברתם 
פיה  עם  מעבדתי  באקסטרודר  עסק  נוסף 
שטוחה, הקיים במרכז הפלסטיקה בשנקר, 
זה  ציוד  עם  שכבות.  להכפלת  יכולת  עם 
פיגמנטים  שימוש  ללא  "צבע"  לפתח  ניתן 
)כדוגמת  מסורתיים  למינטים  להחליף  או 
מחומרים  יריעה  ליצור  מנת  על   )BOPET
המושב  יחד.  למיחזור  הניתנים  חליפיים 
הסתיים בהרצאה של ד"ר מלכה ניר, ראש 
לחדשנות  מהרשות  מתקדם  ייצור  זירת 
תמיכה  מנגנוני  של  רחב  מגוון  שתיארה 
העומדים לטובת היצרנים בישראל, במטרה 
לעזור לתעשיינים לפתח תוכניות חדשניות.

E-commerce בתנופה אדירה
הסחר  בעולם  באריזות  עסק  זה  מושב 
של  השפעתו  על  הרצאות  וכלל  הדיגיטלי 
האריזה  תכנון  על   E-commerce ה-  עולם 
האריזות.  בעיצוב  השונים  השיקולים  ועל 
כוכב  פרסי  הוענקו  המושב  של  בסיומו 
מר  ידי  על   2019 לשנת  לעיצוב  ישראל 
הפלסטיקה  ענף  מנהל   - דוד  בן  הראל 
המכון  יו"ר   – רוזן  שירה  וד"ר  והגומי 
הישראלי לאריזה. בין הזוכים ניתן פרס 'מגן 
זהב' לחברת 'מתוק וקל' על משקה אנרגיה 

בתרסיס.                                                  	
  

״שנת 2025 אמנם מעבר 
לפינה אך לפנינו

עדיין מספיק זמן לעשייה 
משמעותית. כדי

ליצור אריזות חכמות יש 
לחשוב אחרת ופרופ'

אנה דותן ממרכז הפלסטיקה 
והגומי הציגה

כמה דוגמאות לכך: אריזות  
אינטראקטיביות, אריזות 
אקטיביות, ופרוייקט דגל 

העוסק בטכנולוגיית הכפלת 
שכבות.״
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ציוד הקפי

חומרי גלם

ציוד הקפי

ציוד למעבדות

חומרי גלם

ציוד למעבדות

חומרי גלם
ציוד למעבדות

חומרי גלם

ציוד למעבדות

מייצבי עופרת 
OBS וקלציום-צינק 

PVC-ל
לצנרת, פרופילים, 
לוחות, גרגרים  וכו׳

אקסטרודרים 
פלנטריים 

לקומפאונדים, תרכיזים, אבקות ציפוי ועוד

אקסטרודרים, 
רכיבי ברגים לעיבוד 
חומרים, לאקסטרודרים של יצרנים שונים

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

מכוני תערובת, סילוסים, 
שינוע, מינון ושקילה של 

אבקות וגרגרים

 (IRD) יבשני אינפרה
לחומרי גלם, ערבול וטיפול בחומרי 

גלם בתפזורת

ציוד המשך לקווים 
לשחול צנרת

גלילי קלנדרים חלקים, 
בגימור מבריק/מאט, 

עם/ללא ציפוי כרום ואחרים

שינוע, מינון, הזנה, ערבול אבקות וגרגירים

מערבלים לקומפאונדים, תרכיזים ואבקות ציפוי

שחול, כבישה, 
מערגלות ועוד 

R&D-למעבדות ו

מחליפי רשתות, ציוד ִמחזור

ציוד בדיקת מבחנות, 
בקבוקים, צנצנות, מכלים 

מפלסטיק וזכוכית

מכונות ומערכים 
להדפסות טמפון, 
הדפסה דיגיטלית 

וסימון לייזר

מערכות לִגרעון תחת מים

ציוד לניקוי חלקים 
לעיבוד היתך

קאולין, סיליקה, שמוט

מגרסות ושרדרים

מערכות לִמחזור חומרים פלסטיים

 PVC-מקציפים מיוחדים ל
ופוליאולפינים

 MFA, PFA, PTFE,
 PVDF, PVDC

תוספים מיוחדים

תנורי בדיקה אוטומטיים ליציבות תרמית

ציוד מדידה ובדיקה 
לצנרת ואביזרים

משמנים, סטארטים 
ומרככי אפוקסי

ליריעות, פילם, לוחות ושפופרות פלסטיק

 PP, HDPE, LDPE,
LLDPE, mLLDPE

PVC

רּונה יעוץ, יבוא ושיווק בע״מ
נציגים של ספקי חומרי-גלם וציוד לתעשיות הפלסטיקה, הכימיקלים, הגומי והכבלים
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לאתר החברה:

E36 8, ביתןa אולם

E43 אולם 6, ביתן B41 אולם 9, ביתן

F18 אולם 16, ביתן

B24 אולם 9, ביתן

לא משתתפים בתערוכה

F04 אולם 10, ביתן

C46 אולם 4, ביתן

B40 אולם 11, ביתן

C61 אולם 6, ביתן

G33 8, ביתןa אולם

לא משתתפים בתערוכה

לא משתתפים בתערוכה

לא משתתפים בתערוכה

לא משתתפים בתערוכה

B19 אולם 16, ביתן

C18 אולם 16, ביתן

A42 אולם 16, ביתן

D10 אולם 11, ביתן

 C77 אולם 10, ביתן
אולם 15, ביתן 15.3

B38 אולם 9, ביתן

H60 אולם 10, ביתן J60 אולם 9, ביתן

A77 אולם 9, ביתן

A44/48 אולם 9, ביתן

A44/48 אולם 9, ביתן

E60 אולם 9, ביתן

E21 אולם 11, ביתן

A55 אולם 9, ביתן

חומרי גלם

חומרי גלם

ציוד לשחול

רּונה ב- 
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לנו הרבה מה  יש  ניסיון של למעלה מ-55 שנים,  כחלוצים בתחום, עם 
להציע בתחום ההזרקה הרב רכיבית )מולטי קומפוננטית(. טווח העבודה 
מגוון  עם  חשמלי,  ועד  מהידראולי  גדול,  ועד  מקטן  ונפרש  רחב  שלנו 
חשוב!  שבאמת  מה  זה  כי  ההזרקה.  יחידות  לסידור  רחב  אפשרויות 

עבורנו ועבור הייצור שלכם. 


