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השנים האחרונות40התפתחויות טכנולוגיות בעגורני צריח ב 

היוםאז



השנים האחרונות40התפתחויות טכנולוגיות בעגורני צריח ב 

היוםאז



השנים האחרונות40התפתחויות טכנולוגיות בעגורני צריח ב 
.מעט רכיבים אלקטרוניים מורכבת–היום .  ריבוי רכיבים אלקטרוניקה פשוטה–אז 



השנים האחרונות40התפתחויות טכנולוגיות בעגורני צריח ב 

אז

.מנועי זרם חליפין תלת פאזים1.

.שינוי מהירויות בצורה מכאנית2.

.כוחות גדולים הנובעים מתאוצות גבוהות3.

.שרשרת רכיבים ארוכה4.

.תאי הפעלה צפופים5.

.הרכבת עגורן מסובכת6.

.בלאי גבוה לחלקי הקונסטרוקציה7.

.זמני תיקון ארוכים8.

.בלאי גבוה לחלקים מכאניים9.

היום

.מנועי זרם חליפין תלת פאזים1.

.שינוי מהירויות בצורה חשמלית2.

.כוחות מורסנים יותר כתוצאה מהקטנת תאוצות3.

.שרשרת רכיבים מקוצרת4.

.תאי הפעלה מרווחים וממוזגים5.

.הנדסת אנוש טובה משלב ההרכבה עד שלב הפירוק6.

.הארכת החיים של חלקי קונסטרוקציה7.

.זמני איתור תקלות קצרים יותר8.

.חלקי מכאניקה מתאמצים פחות9.



השנים האחרונות40התפתחויות טכנולוגיות בעגורני צריח ב 

.מהירויות הרמה גבוהות–היום .מהירויות הרמה נמוכות–אז 



השנים האחרונות40התפתחויות טכנולוגיות בעגורני צריח ב 

.מהירויות הרמה גבוהות–היום .מהירויות הרמה נמוכות–אז 



מערכות הנעה בעגורני צריח

.רכיב ההנעה העיקרי בעגורנים–מנוע תלת פאזי 



מערכות הנעה בעגורני צריח

מנוע תלת פאזי עקרון פעולה

נוסחה לחישוב מהירות הסיבוב.שדה מגנטי משתנה



מערכות הנעה בעגורני צריח

מנוע תלת פאזי שינוי מהירות על ידי שינוי הליפוף

𝑁 =
2 ∙ 𝑓 ∙ 60

𝑝
=
2 ∙ 50 ∙ 60

6
= 1000 𝑁 =

2 ∙ 𝑓 ∙ 60

𝑝
=
2 ∙ 50 ∙ 60

4
= 1500 𝑁 =

2 ∙ 𝑓 ∙ 60

𝑝
=
2 ∙ 50 ∙ 60

2
= 3000



כננות הרמה
potainשל חברת RCSכננת ההרמה הנפוצה בישראל הינה מערכת 

מבנה המערכת
.דיאגרמת מומנטים בסטטור



כננות הרמה
potainשל חברת RCSכננת ההרמה הנפוצה בישראל הינה מערכת 

.דיאגרמת מומנטים משולבת סטטור רוטורדיאגרמת מומנטים ברוטור



מערכות הנעה בעגורני צריח

.מנוע תלת פאזי שינוי מהירות על ידי שיני התדר



מערכות הנעה בעגורני צריח

מנוע תלת פאזי שינוי מהירות על ידי שיני התדר



כננות הרמה
LVFכננת הרמה מסוג 

דיאגרמת מומנטים במנוע

גרף מהירות האונקל



כננות הרמה
LVFכננת הרמה מסוג 

.דיאגרמת מומנטים וזרמים במנוע



כננות הרמה
.דיאגרמת עבודהLVFכננת הרמה מסוג 

Movement starting sequence Stopping movement sequence



.מערכת סיבוב

.potainמתוצרת OMDדוגמא למערכת ישנה 

מנוע

רצועות
סליל  

מצמד

סליל  

בלימה

גיר



.מערכת סיבוב

.potainמערכת סיבוב חדישה מבוקרת מתוצרת 

מנוע1.

גיר2.

אינקודר3.

גובל סיבוב4.

פיניון5.



.היתרונות במערכות מבוקרות על פני המערכות הישנות

כתוצאה מהפחתת מספר החוליות בשרשרת אנו מקטינים את הסיכון –צימצום מספר החלקים בכל מערכת •
.צימצום כמות התקלות מוזילה משמעותית את העלויות ללקוח הקצה. לכשל ומצמצמים את כמות התקלות

כתוצאה מיכולת השליטה במומנטים שהמנועים מפתחים ישנה יריד  –הפחתת הכוחות הפועלים על העגורן •
נתון זה מסייע בהפחתת  . משמעותית בכוחות והמאמצים המתפתחים בחלקי הקונסטרוקציה של העגורן

הפחתת העלויות  , קרי. האטת התפתחותם של סדקים בחלקי הקונסטרוקציה. הסיכוי לכשל בהתעייפות
.השותפות באחזקת העגורן

במערכות המבוקרות ישנה אינדיקציה בצג המחשב בנוגע לאופי התקלה  –יכולות חיווי תקלות מתקדמות •
.נתון המסייע לטכנאים לפתור את התקלה במהירות ויעילות

בעת התפתחות כשל באחת המערכות הנלוות  הבקר יודע לזהות  –שמירה על מערכות מכאניות נלוות•
חריגות מההתנהגות הנורמלית ולהתריע בשלב מוקדם של התקלה עוד לפני שהתקלה הפכה לגדולה  

.ומסובכת



.חסרונות במערכות מבוקרות על פני המערכות הישנות

עברית  , רוב הבקרים משני התדר ניתנים לתפעול במספר שפות–דורשות ידעת שפה נוספת שלא עיברית •
.גרמנית וצרפתית, רוסית, בדרך כלל יש אופציה לאנגלית, איננה אחת מהן

טכנאים לא טכנולוגיים לרוב  , ולוח מקשיםLCDתפעול הבקרים נעשה על ידי צג –דורש גישה למחשבים •
.מתקשים בתפעול מערכות אלו

כתוצאה מכך  , בקר משנה תדר מכיל תכנה המותאמת לעגורן עצמו–מחסור בחלקי חילוף לא מקוריים •
נתון זה מגביל את נותני השירות  . החלפה בחלק חילופי דורשת העתקת התכנה או כתיבת תכנה חדשה

.לחלפים מקוריים בלבד שמחירם גבוה משמעותית

מכיוון שאופציות ההפעלה בבקרים הינן רחבות  –פירצה לטעויות אנוש שיכולות להוביל לסכנות בטיחותית •
מאוד ניתן בטעיויות תכנול קלות לגרום לעגורן לעבוד מחוץ לתחום העבודה ששהוגדר על ידי היצרן ועלול  

.ליצור נזקים לקונסטרוקציה והחלקים המכניים הנילווים

כאשר אתה עובד על עגורן המופעל על ידי בקרים התאוצות והרעשים נמוכים  –הקשר עם המכונה נחלש•
.בדומה לרכב חשמלי. וכתוצאה מכך אתה מאבד את התחושה בהפעלת המנוף, יותר



.חיווי נתוני הנפות, מערכות חיישנים

:מערכות חיווי נתוני עגורן מציינות את
רדיוס העבודה  1.
העומס המורם  2.
גובה האונקל3.
זווית הסיבוב4.
.המומנט על הזרוע5.



.חיווי נתוני הנפות, מערכות חיישנים

:  יתרונות
מאפשר עבודה מהירה יותר כאשר המנופאי צריך להגיע לאותה  1.

.הנקודה מספר פעמים
.נותן אינדיקציה בנוגע לרוח2.
.מתריע כאשר מתקרבים לתחום עבודה מסוכן3.

:חסרונות
. דורש מהטכנאים גישה למחשבים

.אנשי מערות מסתבכים בכיולים

.כל העגורנים ישנים וחדשים--------?  על איזה עגורנים ניתן להתקין
.דולר בחול5000סביב ---------------------------?  עלויות

.יומיים עבודה----------------------עלויות התקנה 



.חיווי נתוני הנפות, מערכות חיישנים

.ערך מוסף של המערכת

המעכת מתעדת את נתוני ההנפות בזמן אמת ושבוע או יותר אחורה



.חיווי נתוני הנפות, מערכות חיישנים

.ויסודות0קומה .בהרצליה חברת אלקטרה פרוייקט בשלבי התחלה stt153הגדלה של יום בודד 
.הנפות ביום עבודה בממוצע50בקרוב 



.חיווי נתוני הנפות, מערכות חיישנים

.מנופאים שונים, השוואת הנפות שבועית בין שני עגורנים זהים באותו הפרוייקט



.חיווי נתוני הנפות, מערכות חיישנים

.מנופאים שונים, השוואת הנפות שבועית בין שני עגורנים זהים באותו הפרוייקט



מערכת הגבלה אלקטרונית ומערכות למניעת התנגשות

.וליברpotainמצרפת הינה המערכת המשווקת עם עגורני ascorelבתמונה מערכת של חברת 



מערכת הגבלה אלקטרונית ומערכות למניעת התנגשות

משדרת לאינטרנת נתונים בזמן אמת Ascorelמתוצרת  Supervisor 3מערכת בקרה ושליטה 
.על מצב העגורנים באתר



מערכת הגבלה אלקטרונית ומערכות למניעת התנגשות

.יתרונות
.המערכת לא מאפשרת למנופים להתנגש אחד בשני גם אם המפעיל מאוד רוצה–בטיחותי 1.
.חיסכון משמעותי בכסף–חוסך את הצורך באתת מתאם 2.
.באופן זהה למערכת החיישנים–מכיל את כל נתוני העגורן בזמן אמת 3.
מנופאי שעובד ללא חשש שהוא עלול להתנגש בעצמים אחרים  –מזרז את עבודת המנופאי 4.

.עובד יותר בחופשיות ומהר יותר

חסרונות
.עלות גבוהה1.
.חשוף לבעיות תקשורת והפרעות רדיו2.



מערכת מצלמות במעגל סגור



מערכת מצלמות במעגל סגור

כננת הרמהכננת עגלה

.מצלמות אלו מקליטות ושומרות את כל הוידאו בקוננן קשיח כדי שבמידה וקרתה תאונה ניתן יהיה לראות מה הגורמים
.כמו כן ניתן לצלם את מפעיל העגורן ולראות אם הוא לא מתעסק בטלפון או בדברים שלא קשורים לעבודה



מערכת מצלמות במעגל סגור

מצלמה המתעדת את האונקלמצלמה המתעדת את ארון החשמל

.בעזרת המצלמות ניתן להקטין שטחים מתים בעבודת המנופאי ולשפר את הבטיחות* 
.כאשר המנופאי רואה יותר טוב הוא מרגיש בטוח יותר ועובד מהר יותר* 



מערכת הפעלה מרחוק

סיבוב
ימינה

עגלה
בחוץ

סיבוב
שמאלה

עגלה
בפנים

הרמה

הורדה


