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יישום מערכת לניהול תחזוקה בתחנת הכוח  
דוראד

Itamar Fenesh || MAXIMO System Manager 
EZOM Operation and Maintenance
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נדה'אג
.EZOMדוראדהכחותחנת חברת–הקדמה 

.הקמת הציוד במערכת
.תחזוקה במערכתתוכניותהקמת 

.ניהול המערכת 
.סיכום
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MAXIMOמערכת 
.מלאי ורכש , לטובת ניהול תחזוקהאזוםמערכת המידע משמשת את חברת 

בממשק למערכת פיננסית  ,  MAXIMOי מערכת "עבודות התחזוקה מנוהלות ע
PRIORITY  .
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דוראדהכחאודות תחנת 

5

טורבינת גז

טורבינת  
קיטור

דוד

גנרטור

גנרטור

מפעל מים

מגדל מי  
קירור

שנאים
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מערכות בתחנת כוח 

יחידות ייצור  •
.טורבינות גז12•
.טורבינות קיטור2•
.דודים12•
.גנרטורים14•
.שנאים 8•

.מערכות תומכות ייצור•
.מערכת לטיפול במים•
.מגדלי קירור•
.סולר/מערכת הולכת גז•
.מערכות דגימה ואיכות•



7

:במספרים דוראדתחנת 
.משאבות ומנועים300-כ •

.מכשירי מדידה5000-כ •

.ברזים 6000-כ •
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שלבים3היישום ב 

הקמת הציוד במערכת•
..מחסנים ,ציוד , מיקומים•

תכנון התחזוקה במערכת•
..פקודות עבודה , אחזקה תוכניות•

ניהול התחזוקה במערכת•
•Start centers , דוחות ,KPI...

8
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מבנה היררכי של מיקומים בתחנה-תשתית

DORAD

BOP PU

GT-12

Generator 

GT-11

Gas 
Turbine Boiler 

Operating Location : Drilldown -> Location



10

מבנה היררכי של ציוד-תשתית

Generator

Frame Rotor

Wound Rotor Cooling fan

Operating Location : Drilldown - > Location -> Equipment

Stator
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מבנה היררכי של חלקי חילוף-תשתית

Wound Rotor

Air Filter Rectifier

Retaining ring

HEX Nuts 

Fan

HEX Screws 

Outer Heat Sink 

Operating Location : Drilldown - > Location -> Equipment -> Spares & Component Items

Bearing

Disk Washer
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)כולל ציוד וחלקים(מבנה היררכי של מיקומים בתחנה -תשתית
Operating Location : Drilldown

DORAD

BOP PU

GT-12

Gas 
Turbine

Generator

Motor 
Starter

Bearing

GT-11

Oil

Rotor
Rotor

Repair
KIT

Operating Location Equipment Spares & Component Items
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תהליכי עבודה עיקריים-תכנון תחזוקה 

Corrective Maintenance.תהליך עבודה לא מתוכנן •

.Preventive Maintenanceתהליך עבודה מתוכנן •

כל העבודות מנוהלות תחת טופס אחד שנקרא פקודת עבודה•
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Corrective Maintenanceתהליך פתיחת תקלה 

Work Order

Location

Failure code AttachmentsPriority

Operator
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Preventivתהליך פתיחת עבודה מתוכננת  Maintenance

Work Order

Location

Safety Attachments

Priority

System

Job Plan Attachments
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מחזור של עבודה במערכת

/תקלה

דיווח

בחינה

בטיפול

סגירה

CM                               PM 

תכנון

תזמון

בחינה

בטיפול

סגירה
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במערכת המידעתזמון אחזקה מונעת
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פתרון שיושם-אחזקה מונעת מבוססת תדירות זמן 
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פתרון שיושם-אחזקה מונעת מבוססת תדירות זמן 
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מבוססת תדירות זמןאחזקה •

.עם תדירויות זמן שונותתוכניותכל ציוד יכול לקבל מספר •

....שנתישבועי חודשי רבעוני חצי שנתי , יומי •

.תקופה , ימים בשבוע, תדירות , תאריך התחלה •

:עבודהתוכנית•

.משך זמן העבודה•

.מספר טכנאים•

.מהמחסן וכמות נדרשתממוקטיםחלקי חילוף •

.דרישות רכש•
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תיאור התהליכים

20

המערכת בודקת פעם ביום אלו עבודות עומדות בתנאים לחילול פקודת  •
.עבודה

.וכואת העבודות ניתן לביצוע ניתן לסנן לפי עדיפות צוותים מיקומים •

:כל העבודות מוצגות במסך מרוכז בחלוקה של זמנים•

.עבודות לשבוע נוכחי•

.וכועבודות לשבוע הבא •

והתצוגה שלהם היא  . תקלות שבר מופרדות מעבודות התחזוקה המונעת•
.כל פקודה חדשה מצטברת ומה שטופל יוצא מהרשימה, מצטברת 
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תיאור התהליכים

21

.המערכת שומרת כמויות שצוינו בתכנון עבור העבודה–חלקי חילוף •

המערכת פותחת דרישות רכש אוטומטית במקרה של חוסר  -דרישות רכש•
.בפריטים או עבור דרישת שירות
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עלויות בפקודת העבודה

פקודת עבודה

מחסן רכש כח
אדם
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שליטה וניהול במערכת המידע

23

•Start Center–  מסכי התחלה המכילים מידע מסונן לפי שאילתה מוכנה
בכל לשונית ניתן להכניס מספר קוביות כאלה עם מספר , מראש 

.שאילתות

•KPI-Key Performance Indicators

•Work flow–ניהול משימות

•Escalation -"כל זמן קבוע ויכול  מסויימיםפועל בתנאים –" מתזמן
.לשלוח מיילים או דוחות או לשנות סטטוסים
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Start Centerל דוגמא

24
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Escalations

25

•Escalation -"כל זמן קבוע ויכול  מסויימיםפועל בתנאים –" מתזמן
.לשלוח מיילים או דוחות או לשנות סטטוסים

בסטטוס מאושר לא בוצעו במשך שבוע  מסויימתבמידה ועבודות : לדוגמא •
.מתאריך שינוי הסטטוס ישנו סטטוס לפג תוקף

ומעלה  3פריוריטישליחת מייל עבור תקלות מרמת •
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Work flow

26
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KPI – Key Performance Indicators
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:מדדים לדוגמא

תיאורמדד

MTBF – Mean time 
between failure 

זמן ממוצע בין תקלות

MTTR – Mean time to 
repair

זמן ממוצע עד לתיקון

Corrective/preventive 
maintenance

יחס עבודות  תקלות שבר  
כמות  (מול תחזוקה מונעת

)או שעות
Actual/Planed  יחס ביצוע מול תכנון

)כמות או שעות(

תיאורמדד

Corrective 
Cost/total 
maintenance cost

יחס עלות של תקלות  
שבר מול עלות כוללת 

.של אחזקה

Actual/Planed  יחס ביצוע מול תכנון
)עלות(

Annual Cost PM or 
Cm

עלות של תחזוקה שבר  
או תחזוקה מונעת
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תחנות מטה

.MINMAXניהול מלאי •
.ניהול תחזוקה•
.תהליך אישור דרישות•

.תהליך אישור הזמנות•
.תהליך אישור חשבוניות•
תקציב•

אזוםי"עהמנוהלותהתחנותלכלמשותפיםתהליכים



3030

ממשקים

.לפריוריטיממערכת מקסימו -ממשק פריטים 1.

.לפריוריטיממערכת מקסימו -ממשק הזמנות 2.

.לפריוריטיממערכת מקסימו -והחזרות סחורה \ממשקי קבלות3.

.לפריוריטיממערכת מקסימו -ספירת מלאי 4.

.לפריוריטיממערכת מקסימו -ממשק ספקים 5.

.לפריוריטיממערכת מקסימו -ממשק פקודות עבודה 6.

.למקסימופריוריטיממערכת -ניהול תקציב 7.

.למקסימופריוריטיממערכת -עדכון מהדורת תקציב8.

30
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שלבי וזמני ההטמעה והיישום

.חודשים 8: הקמת התשתית מיקומים •
)אחזקהתוכניותללא . (חודשים 4: תחזוקה מונעת •
מאז ועד היום: אחזקה תוכניות•
מאז ועד היום עיקר העבודה הייתה בשנה וחצי : מלאי •

הראשונות
חצי שנה: רכש •
חצי שנה לאחר הרכש: פיננסים •
חודשיים במקביל לרכש4: ממשקים •

31
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סיכום

שכל הגורמים בהנהלה יהיו מעורבים  •
.בהטמעה וביישום

להיות קשובים למשתמשים ולהבין  •
.וללמוד את המשימות היומיות שלהם

שלא  , לתת תמיכה מרבית בהתחלה •
.  תהיה הפסקה של שימוש במערכת 

.רציפות השימוש בהתחלה חשובה מאוד•
32
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