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שיפור זמינות מערך לצורך  ILSיישום מתודולוגית 
האוויר במתקן תהליכי  

כהן.ב, פרץ.ש

ILS - Integrated Logistic Support
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מבוא

י דרישות תקן מוכר לנשימה באזורים בהם  "נועדו לייצר ולספק אוויר תקני עפ" אוויר נשימה"מערכות 

שוררת אווירה ובה אין מספיק חמצן או קיימים חומרים רעילים לנשימת אדם וזאת על מנת למזער את  

.הסיכוי לפגיעה אפשרית בעובד ולמזער את הפגיעה אם כזו תתרחש

תקן זה הינו המחמיר ביותר בנושא אוויר . תקן אוויר לנשימה בו אנו משתמשים הינו התקן הקנדי

.לנשימה
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מונחים מקצועיים
MTBF – Mean time between failures

זמן ממוצע בין תקלות 

MTTR – Mean time to repair
זמן ממוצע לתיקון  
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תיאור ארכיטקטורת מערך אוויר נשימה

.י דרישות התקן הקנדי למערכות אוויר נשימה"המערכת נכתבה עפארכיטקטורת 
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תיאור דיאגרמת מערך אוויר נשימה
וזאת לצורך ניתוח דיאגרמישל מערך אוויר לנשימה ניתן לתרגם למבנה ארכיטקטוריתיאור 

:דיאגרמת מערך אוויר נשימה מתוארת באופן הבא. האמינות
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חישוב זמינות אוויר נשימה באופן אנליטי

.זמינות האוויר לקומה השנייה תהה זהה לחלוטין לתוצאה שתתקבל

𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓−1 = 𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓−2
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חישוב זמינות אוויר נשימה באופן אנליטי
קיימת יתירות של מערכת זהה  , )D(למעט למיכל האגירה , ניתן לראות שלכל מערכת4מאיור 

).בלוני אוויר, מדחסים(, נוספת

).  'נספח א(, החישוב האנליטי שמבוצע להלן מתבסס על נוסחאות מקובלות להערכת זמינות מתקן

:הבאהבנוסחאנתונה 1זמינות אוויר נשימה לקומה 

A𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓−1 = 1 − 1 − 𝑅𝑅𝐴𝐴1 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑅𝑅𝐴𝐴1
𝑅𝑅𝐴𝐴−𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

� 𝑅𝑅𝐷𝐷 � 1 − 𝑅𝑅𝐵𝐵1 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑅𝑅𝐵𝐵1
𝑅𝑅𝐵𝐵−𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

� 1 − 𝑅𝑅𝐸𝐸

hot-standbyשהיא בעצם חיבור של שני מדחסים ב 𝑅𝑅𝐴𝐴−𝑡𝑡𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡𝑓𝑓נחשב את האמינות 

𝑅𝑅𝐴𝐴1ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑅𝑅𝐴𝐴2 = �
𝑖𝑖=0

𝑛𝑛−𝑘𝑘
𝑅𝑅𝑘𝑘

𝑖𝑖!
� −𝑘𝑘 � 𝑙𝑙𝑠𝑠𝑅𝑅 𝑡𝑡
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חישוב זמינות אוויר נשימה באופן אנליטי
קיימת יתירות של מערכת זהה  , )D(למעט למיכל האגירה , ניתן לראות שלכל מערכת4מאיור 

).בלוני אוויר, מדחסים(, נוספת

).  'נספח א(, החישוב האנליטי שמבוצע להלן מתבסס על נוסחאות מקובלות להערכת זמינות מתקן

:הבאהבנוסחאנתונה 1זמינות אוויר נשימה לקומה 

A𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓−1 = 1 − 1 − 𝑅𝑅𝐴𝐴1 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑅𝑅𝐴𝐴1
𝑅𝑅𝐴𝐴−𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

� 𝑅𝑅𝐷𝐷 � 1 − 𝑅𝑅𝐵𝐵1 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑅𝑅𝐵𝐵1
𝑅𝑅𝐵𝐵−𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

� 1 − 𝑅𝑅𝐸𝐸

hot-standbyשהיא בעצם חיבור של שני מדחסים ב 𝑅𝑅𝐴𝐴−𝑡𝑡𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡𝑓𝑓נחשב את האמינות 

𝑅𝑅𝐴𝐴1ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑅𝑅𝐴𝐴2 = �
𝑖𝑖=0

𝑛𝑛−𝑘𝑘
𝑅𝑅𝑘𝑘

𝑖𝑖!
� −𝑘𝑘 � 𝑙𝑙𝑠𝑠𝑅𝑅 𝑡𝑡

A𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓−1 = A𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓−2 = 99.9997585%
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FTAלפי חישוב זמינות אוויר נשימה 

התרחיש אשר  . ניתוח נוסף לבחינת ארכיטקטורת מערכת אוויר נשימה היא בשיטה של עצי כשל

".                                          כשל באספקת אוויר נשימה לקומה"נבחר הינו תרחיש קיצוני של 

ובכך לחזק את הבחירה . ניתוח זה יאפשר להשוות את חישוב זמינות אוויר נשימה במבנה

.                                                        בארכיטקטורה שנבחרה ליישום מערך אוויר נשימה במבנה

או  1מציג תרשים עץ כשל להערכת ההסתברות לכשל של אספקת אוויר נשימה לקומה 5איור 

.2קומה 
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FTAלפי חישוב זמינות אוויר נשימה 

𝐹𝐹 נשימה אוויר באספקת כשל

= 1 � 10−5 ∗ 1.1 � 10−3 ∗ 1 � 10−5 ∗ 1

� 10−8 ∗ 2 � 10−8 ∗ 2 � 10−4

𝐹𝐹 נשימה אוויר באספקת כשל

= 1.32003 � 10−3

𝑅𝑅 = 1 − 𝐹𝐹 = 1 − 1.32003 � 10−3

𝑅𝑅 = 0.99867997
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לצורך עמידה בזמינות הנדרשתILSיישום 

ליישם את המתודולוגיה הזו במתקן תהליכי חשוב שאופן התחזוקה שלו הוא פרמטר חשוב בחרנו 
.בתהליך

היא להשיג את יעדי הזמינות של מערך האוויר במתקן  ILS–מטרת העל של יישום מתודולוגית ה 
בטיחותיים ותחזוקתיים לכל  , תהליכי והמוכנות התפעולית מהמתקן התהליכי בהיבטים תפעוליים

.אורך חיי המתקן

:מסוג כזה תגרום לשיפור במספר דברים" חכמה"ביצוע אחזקה •

.ניהול מעקב ושקיפות הידע לכל העובדים•

.ניהול ואחזקה נכונה וחכמה של מלאי החלפים•

.אחזקה מתוכננת •

.שיפור התהליך במתקן•

•MTBFגדול ככל שניתן.

•MTTRקטן ככל שניתן.

.התקדמות לאחזקה חזויה•
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לצורך עמידה בזמינות הנדרשתILSיישום 
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