OHV maintenance cart add-ons
פרויקט תכן מוצר חדש – 034353/4

המנחה
מר שלמה נזר

הלקוח
יניב קרן
חברת "אינטל"

כפיר שחר ,גיל המרמן ,עוז פרל
תיאור המוצר  /הפרויקט

תקציר
• פרויקט זה הוזמן על ידי חברת אינטל שהינה חברה מובילה בייצור מעבדים בתעשיית המוליכים
למחצה.
• תהליך ייצור המעבדים מתרחש בסביבת חדר נקי באתרים שונים ברחבי העולם.
• על מנת להעביר את המעבדים מאזור לאזור במהלך הייצור ,משתמשים ברכב אוטונומי עילי ,הנקרא

• :Cart Braking system
הפתרון הנבחר שמשלב ידית עם כבלים .כאשר המשתמש לוחץ על הידית ,כבלי בלמ"ם גמישים מובילים כוח שמשחרר
את מנגנון הנעילה .פתרון זה דומה לפתרון הנהוג באופניים מודרניות על מנת לבלום .עם זאת ,בעקבות דרישות הלקוח,
בעת הלחיצה מנגנון הנעילה מנוטרל ,ובאופן ברירת מחדל הבלמים משולבים .מנגנון זה דורש תחזוקה מינימלית .הידית
משתלבת עם פתרון קיים של חברת ” – “Tenteגלגלים משולבים בלם מסוג "זיז מכאני" .תמונה של המנגנון הגלגלים
מופיעה מטה.

).“OHV” (Over Head Vehicle
• תחזוקת רכב ה OHVמתבצעת על גבי עגלה ייעודית הנקראת ”.“OHV Maintenance cart
• מטרת הפרויקט העיקרית הינה לשפר את הבטיחות בזמן שימוש בעגלה על ידי תיכון מחדש של שני
מנגנונים – ”.“Cart braking system” , “OHV on cart stopper
• בנוסף לכך ,על מנת לשפר את נוחות המשתמש בוצע תכן לרכיב חדש שתפקידו הוא העמסת רכב

מבט חתך-צד של הידית

ה  OHVאל עגלת התחזוקה – ”."OHV Loader
מכלול הידית
פתרון של חברת -Tente
גלגלים משולבים בלם

מודל המוצר
• המודל הסופי של המוצר:

• :OHV on cart stopper
הפתרון הנבחר הינו מנגנון מכאני חד-כיווני .המנגנון מבוסס על זיז אשר בצידו האחד ישנו קצה משופע המאפשר את
העמסת ה OHV-לעגלה מבלי צורך בהתערבות המפעיל .צידו השני של הזיז ניצב לכיוון התנועה ולכן אינו מאפשר את
הוצאת ה OHVבלי התערבות אקטיבית של המפעיל .שחרור המערכת מתבצע בעזרת ידית ההפעלה.

OHV Stopper

OHV Loader

מבט איזומטרי

מבט חתך צד

Braking system
handle

• :OHV Loader
הפתרון הנבחר הינו מנגנון של כננת המבוססת על מנוע שנשלט על ידי בקר אוטומטי ושלט ידני.
המשתמש מפעיל מנוע שעל צירו מחוברת גלגלת המסתובבת ומלפפת סביבה כבל .בעקבות הליפוף הכבל מושך את
ה OHV-המחובר בצידו השני ומטעין אותו על העגלה עד שה OHV-נעצר במנגנון ה .OHV on cart stopper
Controller
Box to cart holder

Dead man
braking system
integrated in the
wheels

Battery

דרישות הלקוח ומפרט הנדסי
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

תיכון מערכת בלימה לעגלה המבוססת על עקרון " "Dead-manכלומר מערכת בלימה המופעלת
כברירת מחדל.
תיכון גובל המשתלב באופן אוטונומי אשר תפקידו לבלום את רכב ה OHVכאשר הוא מועמס על העגלה.
תיכון מערכת העמסת רכב ה OHVאל העגלה.
עמידה בתקן חדר נקי .Class 1000
תחזוקה בתדירות נמוכה ,פרק זמן מינימלי של שנתיים לפחות בין טיפולים.
על המוצרים להשתלב בתכן הקיים של העגלה ללא שינויים בעגלה הקיימת.
המוצרים נדרשים לא לחרוג מגבולות העגלה הקיימת במעל  5ס"מ.
על התכן החדש לאפשר את תחזוקת ה OHVמבלי להפריע לגישה נוחה.
ידית שחרור הבלם תדרוש מהמפעיל כוח מקסימלי של עד  145ניוטון.
התכן נדרש לתמוך במשקל  OHVשל  110ק"ג ובמשקל עגלה של  40ק"ג.
זמן טעינת ה OHVלעגלה יהיה  10-20שניות.

האתגרים
•
•
•
•

מרחק גיאוגרפי – המפעל ועגלת התחזוקה ממוקמים בקריית גת ,דבר אשר הצריך נסיעות רחוקות.
 – COVID-19האט משמעותית את זמינות היצרנים והספקים דבר אשר האריך את זמן הייצור בצורה
משמעותית.
דרישה לעמידה בתקן חדר נקי צמצמה את חומרי הגלם איתם ניתן היה לעבוד והצריכה אישורים
רגולטוריים.
עגלת התחזוקה הינה באחריות של קבלן משנה אשר לא היה מוכן לספק שרטוטים מפורטים ומודלים
של העגלה .כתוצאה מכך נדרש היה לבצע מדידות באופן ידני על העגלה הקיימת.

• למרצה ,ד"ר חי אזולאי.

תודות

• למנחה ,מר שלמה נזר.
• אחראי המעבדה לייצור בטכניון ,מר כפיר כהן.

• ללקוח ,מר יניב קרן.
• מהנדס ייצור אינטל ,ליאור אמר.

Servo drive

Coupling

Motor

Pully assembly

מבט איזומטרי

מבט חתך צד

חישובים מובילים ואנליזות
חישובי כליבה בידית

חישובים עבור גל ,מערכת המעמיס

חישובי חוזק בגובל

