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POVZETEK

Magistrska naloga predstavlja postopek konstruiranja naprave za manipulacijo s profili
gasilskih lestev. Pri konstruiranju naprave smo upoštevali zahtevnik naročnika. Po predstavitvi
konceptnih variant je v magistrski nalogi preračunana togost naprave in porazdelitev bremena
na konstrukcijo naprave. Napravo smo konstruirali v programskem paketu Siemens NX 8.5,
kjer smo za strojne dele izdelali tudi vso potrebno dokumentacijo. Trdnostni preračun nosilnega
dela konstrukcije je izveden v programskem paketu Abaqus CAE. Posebno poglavje zajema tudi
varnostno analizo naprave.
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ABSTRACT
The object of this master thesis is to present the process of designing a device for manipulation
with fire ladders profiles. While designing we also considered the requests of the subscriber.
After first presenting different concepts of variations in the thesis, there are calculations of
rigidity of the device and load distribution on the main construction of the device. The device
was designed in SIEMENS NX 8.5 software package, which was also used for documenting the
process of the production of the machine parts. FEM analyse was made in Abaqus CAE
software package. A special chapter is devoted to safety analysis of the device.
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UVOD

1.1 Opis splošnega področja magistrskega dela
Potrebe človeka in družbe zahtevajo, da na področju strojništva nenehno prihaja do izdelave
vedno različnejših komponent in naprav. Človek želi biti vedno hitrejši in stremi k izboljšanju
svojih življenjskih pogojev. Pomemben dejavnik kakovostnega dela v strojegradnji je zagotovo
tudi priprava delovnega prostora. Nalogo izboljšanja delovnega prostora smo imeli tudi v
podjetju SMM proizvodni sistemi d.o.o., kjer se ukvarjamo s strojegradnjo. Za potrebe
naročnika smo morali konstruirati napravo, ki bo omogočala manipulacijo s profili gasilskih
lestev. Takšna naprava bi v proizvodnem procesu izdelovanja gasilskih lestev pripomogla k
enostavnejšemu delu na delovnem mestu.

Postopek izdelave gasilske lestve poteka v več korakih. Najprej je na vrsti varjenje osnovnih
profilov, ki so lahko dolgi po več metrov. Medsebojno varjenje profilov izvede varilec, medtem
ko so profili vpeti v varilni pripravi. Želja naročnika je bila, da se ti dolgi profili odlagajo
neposredno v bližini varilne priprave. Ker pa je odlaganje takšnih profilov na tla neustrezno in
posledično nepregledno, ob vsem tem pa še se pojavijo problemi s prostorom, smo na zahtevo
naročnika primorani konstruirati napravo, na katero se bodo odlagali profili, naprava pa bo
obenem omogočala dvig teh profilov na višino 2200 mm.

1.2 Opredelitev dela
Treba je bilo konstruirati napravo, ki bo zanesljiva in varna, obenem pa mora izpolnjevati vse
zahteve naročnika. Najprej smo morali definirati vse zahteve in omejitve, da smo lahko poiskali
različne principe delovanja. Po potrditvi koncepta s strani naročnika je bilo treba izdelati
detajle konstrukcije. Pri projektiranju in modeliranju naprave, ki je potekalo v programskem
paketu Siemens NX, je bilo treba upoštevati najnovejše standarde in zahteve. Delo je zajemalo
tudi numerični preračun nosilnega dela konstrukcije, tako da smo izvedli trdnostno analizo in
se prepričali o togosti izbrane konstrukcije. Pomemben korak pri razvoju izdelka predstavlja
tudi varnostna analiza, ki jo izdelamo v skladu s smernicami direktive o varnosti strojev
2006/42/ES in tako izvedemo certificiranje stroja. Izdelati je treba tudi navodila za uporabo in
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vzdrževanje, da naročniku omogočimo nemoteno rokovanje z napravo in vzdrževanje le-te. V
podjetju SMM izdelamo vso potrebno tehnično dokumentacijo, strojne dele podjetje izdela na
lastnih proizvodnih napravah. Treba je izvesti tudi montažo stroja. Tako v skladu z naročilom
izdelamo celoten projekt »na ključ«.

1.3 Struktura magistrskega dela
Magistrsko delo se po uvodnih straneh prične s pisanjem zahtevnika. V zahtevniku so
zabeležene vse pomembne informacije, ki se jih moramo držati tekom konstruiranja
manipulacijske naprave. Sledi poglavje, ki predstavlja jedro magistrske naloge. V poglavju
konstruiranja in dimenzioniranja naprave najprej predstavimo različne konceptne variante, ki
so mogoče glede na zahtevnik. Po priporočilu naročnika se nato odločimo za izbrano varianto,
ki jo razdelamo do končnega izdelka. V magistrski nalogi so prikazani preračuni porazdelitve
teže profilov na konstrukcijo naprave. Preračunali smo gibanje naprave v horizontalni in
vertikalni smeri. V nadaljevanju je opisan postopek modeliranja v programskem paketu
Siemens NX. V jedro magistrskega dela sodi še trdnostni preračun enega od nosilnih stebrov.
Ker je naprava stroj, je treba še izdelati varnostno analizo naprave, kjer moramo upoštevati
direktivo o varnosti strojev in druge pomembne smernice. Standard SIST EN ISO 12100-1,2
govori o varnosti strojev, analiza tveganja je narejena po standardu ISO/TR 14121-2. Groba
analiza tveganja je priložena v prilogah. Proti koncu magistrske naloge so opisani natančni
postopki izdelave navodil za uporabo in vzdrževanje. Magistrsko delo se zaključi s sklepnimi
mislimi.
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DOLOČITEV ZAHTEVNIKA

V začetni fazi izdelave projekta je treba definirati vse potrebne tehnične in ostale značilnosti
naprave in omejitve pri delu, da se ustrezno uskladijo želje naročnika in zmogljivosti izvajalca
projekta. Kot prvo je bilo definirano mesto postavitve naprave, kjer so podane zunanje
geometrijske omejitve objekta. Geometrijske omejitve so prikazane shematsko na sliki 2.1.
Stena, ki je od varilne priprave oddaljena 2000 mm in nam omejuje prostor za vgradnjo
naprave, je takšne konstrukcije, da na njo ni mogoča montaža elementov težjih od 5 kg. Ta
podatek nam preprečuje, da bi napravo lahko kakor koli namestili na steno. Z višino dvigalne
naprave smo bili omejeni na 5000 mm. Ta podatek o največji višini objekta nam ob
konstruiranju naprave ne bi smel povzročati težav, saj je naročnik zahteval, da profile dvigamo
na višino 2200 mm.

Prostor namenjen manipulacijski napravi

2000 mm

Stena

Varilna priprava

13000 mm
Slika 2.1: Shematski prikaz umestitve naprave v prostor
Zahteve naročnika so torej bile, da naj bo naprava pritrjena na tla, njene mere v dolžino pa naj
ne presegajo 13 m.

Naslednji pomemben podatek nam pove, kakšne profile moramo na napravi dvigati in
spuščati. Naenkrat je na napravi potrebno shranjevati 12 profilov, od tega je 6 profilov enakih
z maso 165 kg. Ti profili so lažji od ostalih. Trije različni tipi profilov, ki so tudi težji in od katerih
se vsak tip profila pojavi dvakrat, tvorijo preostalih 6 profilov. Skupna masa vseh profilov torej
znaša 2326 kg. Prerezi profilov so prikazani na siki 2.2. Na sliki so podane tudi posamezne
3
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dolžine profilov. V proizvodni hali, kjer se varijo gasilske lestve, poteka transport profilov do
mesta varjenja z mostnim žerjavom, s katerim se profili odlagajo na napravo.


dolžina = 11200 mm



masa = 165 kg



dolžina = 10726 mm



masa = 245 kg



dolžina = 10986 mm



masa = 220 kg



dolžina = 11784 mm



masa = 203 kg

Slika 2.2: Shematske skice profilov gasilskih lestev
Naprava mora biti skonstruirana tako, da je najnižja odlagalna višina profilov med 1100 in
1200 mm. Naprava mora omogočati dvig profilov na višino 2200 mm. Na sliki 2.3 je prikaz
potrebne manipulacije. Preveriti smo morali različne možnosti pogona. Naročnik je zahteval,
da se popolnoma preveri in po potrebi izdela dokumentacija za ročni pogon naprave. Pri
konstruiranju naprave smo bili pozorni na to, da smo vedno dopuščali možnost, da bo
potrebna vgradnja elektromotorja z ustreznim gonilom. Treba je upoštevati, da ob vgradnji
motornega pogona naprava postane stroj. Pri dimenzioniranju strojev pa je treba upoštevati
standard SIST EN ISO 12100, ki govori o varnosti strojev. V standardu so opisani naslednji
postopki: splošna načela načrtovanja, ocena tveganja in zmanjšanje tveganja.
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Najvišja višina dviga

1100−1200 mm

2200 mm

Najnižja odlagalna višina

Slika 2.3: Potrebna manipulacija profilov
Manipulacijska naprava mora biti konstruirana tako, da je varna za rokovanje. To pomeni, da
morajo biti vsi ostri robovi posneti, ob vsem tem pa je treba paziti na obliko delov. Le-ti naj ne
bi vsebovali 90° kotov. Že s pravilnim oblikovanjem naprave tako poskrbimo za potrebno
varnost in ergonomijo naprave. Naprava pa ima ob mehkih robovih tudi lepši estetski videz.
Za barvo naprave je določena modra barva po RAL lestvici, vsi barvani deli so predhodno
peskani, nato pa po barvanju z osnovno barvo sledi barvanje z modro barvo RAL 5015. Zaščitne
pločevine morajo biti rumene barve RAL 1016. Podane so bile tudi zahteve glede kakovosti
površin. Zahteve so bile, da morajo biti vse nedelovne površine naprave kakovosti vsaj
Ra = 12,5.
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KONSTRUIRANJE IN DIMENZIONIRANJE NAPRAVE

Na samem začetku razvoja naprave je pomembno, da si za cilje zadamo, da bo naprava čim
bolj učinkovito delovala in izpolnjevala zahteve naročnika. Že takoj v začetni fazi je
pomembno, kako bo naprava koncipirana. Faza načrtovanja in razvoja ima velik vpliv na
končne stroške, ki bodo nastali tekom proizvodnje naprave. Treba je paziti na izbiro materialov
in tehnologijo, ki se bo uporabljala med samo izdelavo naprave [1].

V fazi koncipiranja izdelka je pomembno, da poiščemo več rešitev in se na podlagi tega
odločimo za takšno, ki bo ustrezala naročniku ali pa naročnik sam pove, kaj mu ustreza.
Poznamo več poti, po katerih pridemo do dobre rešitve. Delimo jih na:


konvencionalne metode,



intuitivne metode,



sistematično iskanje rešitev [1].

Pri konvencionalnih metodah, ki temeljijo na izkušnjah iz preteklosti, smo začetniki v slabem
položaju, saj je naš nabor znanja in rešitev iz preteklosti preskromen. Se pa lahko tudi
izkušenim konstrukterjem zgodi, da prehitro pridejo do rešitve, ki pa morda ni najenostavnejša
in najučinkovitejša. Pri tej metodi je torej pomembno, da razvojni inženir pregleda literaturo
in trg ter preuči, kako so drugi rešili podobne probleme. Takšne podatke pogosto najdemo v
strokovni literaturi, revijah in katalogih, ki jih izdajajo proizvajalci namenske opreme. V kolikor
je podjetje že izdelovalo kakšno podobno napravo, je priporočljivo, da se pregleda
dokumentacija, ki jo lahko najdemo v arhivu podjetja. Rešitve pa lahko najdemo tudi v naravi,
s tem se ukvarja bionika. Bionika je veda, ki se ukvarja s preučevanjem živih bitij, jih poskuša
posnemati in tako reši nekatere inženirske probleme. Znani so primeri preučevanja čebeljih
panjev, iz katerih so se razvili kompozitni materiali, katerih sestavne plošče so v obliki
satovja [1,2].

Intuitivne metode so zanimive s stališča pridobivanja povsem novih rešitev nekega problema.
Pogosto se rešitve z enega področja prenesejo na druga področja. Zelo znani in priznani sta
dve metodi: »Brainstorming« in pa metoda 635, ki je njena izpeljanka. »Brainstorming«
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poznamo tudi pod imenom možganska nevihta. Za dobre rezultate možganske nevihte je treba
upoštevati nekaj navodil, in sicer:


skupino mora sestavljati 5−10 ljudi, ki prihajajo z različnih področij, ni pa nujno, da vsi
obvladajo problematiko,



enakovredno obravnavamo vse člane,



izognemo se predsodkom, pišemo tudi nesmiselne ideje,



vse ideje se zapisujejo na papir [1].

Takšna metoda dela in način razmišljanja mora trajati do največ 45 minut. Da udeležence
prisilimo v drugačen način razmišljanja, si pogosto pomagamo z metodami, ki nam pomagajo,
da zapisujemo nasprotne ideje ali pa na primer pretiravamo [1].

Lahko pa se iskanja rešitve problema lotimo povsem sistematično in do rešitve pridemo
postopoma. Tako poznamo študijo enačb sistema ali pa iskanje rešitev s klasifikacijskimi
shemami in konstrukcijskimi katalogi [1].

3.1 Ustvarjanje konceptnih variant
V podjetju smo se sestali, da bi poiskali različne konceptne variante. Naša naprava mora
izpolnjevati naslednje funkcije:


dvig/spust profilov,



omogočeno odlaganje na napravo z mostnega žerjava, ki je v hali,



prost prostor pod napravo.

Največji izziv pri iskanju variant nam je predstavljalo samo ogrodje oziroma konstrukcija
naprave. Veliko časa smo posvetili tudi načinu, na katerega bo omogočen dvig in spust
profilov. Lahko bi se odločili za sistem verige ali jermenov, možna je uporaba zobate letve ali
vretena s trapeznim navojem. Na naslednjih slikah so prikazane prve skice, ki se razlikujejo v
obliki konstrukcije naprave, medtem ko konstrukcijski detajli naprave še niso razdelani.

Prvi koncept, slika 3.1 in 3.2, predstavlja konstrukcijo, kjer sta stranska stebra povezana s
prečnim nosilcem, na katerega so pritrjene nosilne konzole. Na teh konzolah bi bili vozički, ki
7
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bi omogočali manipulacijo profilov po višini. Ko bi profili bili na najvišji višini, bi pod višino
dviga nastal prost prostor. Na sliki 3.2 je prikazan stranski ris prve konceptne rešitve. Imamo
dve možnosti:


a) enovrstna razvrstitev profilov, ki pa ima to slabost, da zavzame veliko prečnega
prostora,



b) dvovrstna razvrstitev profilov, kjer pridobimo veliko prostora v prečni smeri, s tem
da bi bilo treba omogočiti premik spodnje police, da bi lahko odlagali profile z višine.

Pri tem konceptu lahko pogona namestimo na levi ali desni nosilni steber, po katerem bi
prenos potekal s pomočjo kardanskih in kotnih prenosov, da bi bil omogočen horizontalni
pomik. Pogon bi lahko bil ročni ali pa z elektromotorjem.

Slika 3.1: Naris prve konceptne rešitve
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Slika 3.2: Stranski ris prve konceptne rešitve a) levo, b) desno

Pri drugi konceptni rešitvi na sliki 3.3 smo razmišljali o podobnem načinu delovanja, kot jih
poznamo iz mehaničnih delavnic za popravilo avtomobilov. Pri tej varianti bi bila smiselna
uporaba hidravlične črpalke z ročnim pogonom ali pa nadgradnja na motorno gnan hidravlični
sistem. Ta koncept ima pomanjkljivosti, in sicer pomanjkanje prostora pod napravo. Problem
bi se pojavil tudi na samem odlagalnem prostoru, saj bi profile težko zložili tako, kot smo to
naredili pri prvi konceptni rešitvi (slika 3.2 b).

Slika 3.3: Naris druge konceptne rešitve
Tretja konceptna rešitev je na nek način nadgradnja prve rešitve. Uporabili bi tri stebre, da bi
bili odlagalni profili stabilnejši. Zgornjega prečnega stebra bi se tako lahko znebili, kardanske
prenose pa bi izpeljali v neposredni bližini stene in bližje tlom. V vsakem od stebrov bi uporabili
po eno kotno gonilo, tako bi z vrtenjem trapeznega vretena omogočili pomik vozičkov gor ali
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dol. Uporaba vretena s trapeznim navojem je smiselna tudi s stališča varnosti, saj so trapezna
vretena ob pravilnem konstruiranju samozaporna.

Slika 3.4:Naris tretje konceptne rešitve

Slika 3.5: Stranski ris tretje konceptne rešitve.
Po pregledu prvih konceptnih variant z naročnikom smo dobili navodila, da razdelamo tretjo
konceptno rešitev. Tretjo konceptno rešitev je naročnik izbral zaradi naslednjih značilnosti:


malo potrebnega vgradnega prostora v horizontalni smeri,



predvidene najmanjše skupne teže konstrukcije,



načina pritrditve v tla ob razmeroma majhnem potrebnem prostoru pod bremenom,
ko je ta v najvišji točki,
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uporabe samozaporne gibalne navojne zveze.

Treba je bilo pregledati, katere elemente bomo okvirno izbrali, ter izdelati nove skice. Pomik
vozička gor in dol bi opravljali preko ujema matice in trapeznega vretena. Voziček pa je bilo
treba voditi po nosilnem stebru konstrukcije. Takšne sisteme lahko najdemo pri najrazličnejših
prodajalcih strojnih elementov. Za linearne nosilce v obliki U profilov obstajajo namenski ležaji
z ohišjem (vodilno kolo), ki so izdelani tako, da so kompatibilni med seboj tako, da prihaja do
lahkega in nezatikajočega vodenja. Na sliki 3.6 je prikazan stranski ris stebra z vozičkom, v
nadaljevanju pa je na sliki 3.7. prikazana skica tlorisa vpetja vozička na steber.

Slika 3.6: Skica stranskega risa stebra z vozičkom
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Slika 3.7: Tlorisni pogled z vpetjem vozička na steber
Za horizontalni pomik spodnje odlagalne police vozička bi uporabili I profil, po katerem bi po
spodnjih pasnicah lahko vodili voziček. Ker smo se v osnovi odločili za tri podporne stebre, bi
na srednjega namestili ročni pogon za pomik vozička. S kotnim prenosom dveh zobniških
dvojic in kombinacijo kardanskih gredi bi povezali stranska vozička. Za dovolj dober oprijem
kolesa na tirnici bi na tekalno površino pogonskega kolesa namestili polimerni material. Skica
sistema spodnjih vozičkov je prikazana na sliki 3.8.

Slika 3.8: Prerez skozi spodnje vozičke
Ko smo imeli potrjene vse koncepte delovanja, smo se lotili snovanja oziroma razdelave
konstrukcije, z namenom, da določimo in predpišemo oblike in mere posameznih delov in
strojnih sklopov. Tekom snovanja je treba izračunati veliko stvari, zato je ta del tudi
najzahtevnejši. Pogosto je ta faza iterativen proces, zato je dobro, da vso gradivo pripravljamo
tako, da je sprememba možna v najkrajšem možnem času.
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Pri snovanju je treba upoštevati tri temeljna pravila:


jasnost,



preprostost,



varnost.

Vedno pazimo, da izpolnjujemo funkcije izdelka. Na koncu tega cikla pa pripravimo tudi vso
potrebno dokumentacijo, da se izdelek izdela [1, 3].

Pričnemo z modeliranjem posameznih elementov in sklopov. Vso modeliranje v podjetju SMM
poteka v programskem paketu Siemens NX. Preden pa pričnemo z modeliranjem naprave, je
treba organizirati predvideno strukturo sestave manipulacijske naprave. Glede na do sedaj
znano problematiko se odločimo za strukturo, ki je prikazana na sliki 3.9. V glavno sestavnico
bosta dodani dve glavni podsestavi, ki tvorita jedro našega problema.
Glavna sestava

MANIPULACIJSKA NAPRAVA

Podsestave

NOSILNI STEBRI S POGONOM

KONZOLNE PODPORE (VOZIČKI)
Slika 3.9: Groba struktura sestave naprave
Za določitev sklopov naprave smo bili primorani izračunati in preveriti kar nekaj detajlov. Lotili
smo se preračuna porazdelitve dejanske teže profilov na posamezen steber, kar smo opravili
v programskem paketu SCIA Engineer. V programskem paketu Abaqus CAE smo preračunali
nosilni steber z vozičkom in preverili trdnost konstrukcije. Preračun vertikalnega gibanja smo
izvedli v Excelu, kjer smo prav tako izvedli preračun horizontalnega pomika spodnje police
vozička. V nadaljevanju magistrske naloge so ti preračuni tudi opisani.
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3.2 Preračun porazdelitve sile teže profilov
Za ta preračun smo se odločili povsem iz preventivnega razloga. Ker bodo profili podprti v treh
točkah, si lahko problem narišemo kot nosilec s tremi podporami. Vsaka od podpor pa
predstavlja en steber naše konstrukcije. Reakcije, ki se pojavijo v posamezni podpori,
predstavljajo obremenitev na nosilcu. V našem primeru imamo statično nedoločen nosilec, saj
je število neznank večje od razpoložljivih ravnotežnih enačb. Ker sistema ne moremo
enostavno rešiti z ravnotežnimi enačbami in ker za povrh vsega vsebuje še previsna polja, kjer
so obremenitve v obliki enakomerno porazdeljenih sil, smo se odločili za uporabo programa
SCIA Engineer 15.3. Zaradi štirih različnih profilov smo definirali 4 različne obremenitvene
primere.

Shema prvega obremenitvenega primera je prikazana na sliki 3.10. Prvi obremenitveni primer
ponazarja nosilec, ki ga odlagamo na spodnji konzolni voziček. Enakomerna zvezna obtežba za
ta nosilec znaša q1 = – 0,15 kN/m. Izračunamo ga po enačbi:

𝒒𝟏 =

𝑚1 ∙𝒈
𝑙1

=

165 ∙9,81
11,2 ∙103

= − 0,145

kN

≅ − 0,15

m

kN

(3.1)

m

Kjer je:
q1

[kN/m]

– enakomerna zvezna obtežba za prvi nosilec

m1

[kg]

– masa prvega nosilca
2

g

[m/s ]

– gravitacijski pospešek

l1

[m]

– dolžina prvega nosilca

q1 = - 0,15 [kN/m]

11200 mm

z

x

1100

1

2

4500

3

4500

Slika 3.10: Shema prvega obremenitvenega primera
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Drugi obremenitveni primer ponazarja nosilec, ki ga odlagamo na zgornjo konzolo. To je
najtežji nosilec. Skupno moramo dvigovati dva takšna nosilca. Ker je ta nosilec na enem delu
težji kot na drugem, si to lahko predstavljamo, kot da imamo dve enakomerni zvezni obtežbi,
dobimo pa ju tako, da silo teže posameznega dela profila podelimo z dolžino posameznega
dela. To storimo na enak način, kot v enačbi (3.1). Enakomerni zvezni obtežbi znašata
q1.2 = – 0,90 kN/m in q2.2 = – 0,18 kN/m. Izračunamo ju po enačbi:

𝒒𝟏.𝟐 =

𝑚1.2 ∙𝒈
𝑙1.2

65,5 ∙9,81

= 0,714 ∙103 = − 0,90

kN

(3.2)

m

Kjer je:
q1.2

[kN/m]

– enakomerna zvezna obtežba prvega dela za drugi nosilec

m1.2

[kg]

– masa prvega dela drugega nosilca

l1.2

[m]

– dolžina prvega dela drugega nosilca

𝒒𝟐.𝟐 =

𝑚2.2 ∙𝒈
𝑙2.2

179,5∙9,81

= 10,016 ∙103 = − 0,176

kN
m

≅ − 0,18

kN

(3.3)

m

Kjer je:
q2/2

[kN/m]

– enakomerna zvezna obtežba drugega dela za drugi nosilec

m2/2

[kg]

– masa drugega dela drugega nosilca

l2/2

[m]

– dolžina drugega dela drugega nosilca

q2.2 = – 0,18 [kN/m]

q1.2 = – 0,90 [kN/m]
10016 mm

714

z

x

351

1

2

4500

3

4500
10726 mm

Slika 3.11: Shema drugega obremenitvenega primera
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Tretji obremenitveni primer predstavlja podoben nosilec kot je v drugem primeru. Razlikujejo
se mase in posamezne dolžine, kar je prikazano na sliki 3.4. Imamo dva takšna nosilca.
Enakomerni zvezni obtežbi znašata q1.3 = – 0,63 kN/m in q2.3 = – 0,17 kN/m . Izračunamo ju po
enačbi:

𝒒𝟏.𝟑 =

𝑚1.3 ∙𝒈
𝑙1.3

42 ∙9,81

= 0,654 ∙103 = − 0,63

kN

(3.4)

m

Kjer je:
q1.3

[kN/m]

– enakomerna zvezna obtežba prvega dela za tretji nosilec

m1.3

[kg]

– masa prvega dela tretjega nosilca

l1.3

[m]

– dolžina prvega dela tretjega nosilca

𝒒𝟐.𝟑 =

𝑚2.3 ∙𝒈
𝑙2.3

178 ∙9,81

= 10,332 ∙103 = − 0,169

kN
m

≅ − 0,17

kN

(3.5)

m

Kjer je:
q2/3

[kN/m]

– enakomerna zvezna obtežba drugega dela za tretji nosilec

m2/3

[kg]

– masa drugega dela tretjega nosilca

l2/3

[m]

– dolžina drugega dela tretjega nosilca

q2.3 = – 0,17 [kN/m]

q1.3 = – 0,63 [kN/m]
10332 mm

654

z

x

611

1

2

4500

3

4500
10986 mm

Slika 3.12: Shema tretjega obremenitvenega primera
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Četrti obremenitveni primer predstavlja podoben problem kot pri prvem nosilcu, le da je ta
težji in daljši. Na sliki 3.13 je predstavljena shema tega primera. Enakomerna zvezna obtežba
za ta nosilec znaša q4 = – 0,17 kN/m. Izračunamo jo po enačbi:

𝒒𝟒 =

𝑚4 ∙𝒈
𝑙4

203 ∙9,81

= 11,784 ∙103 = − 0,169

kN
m

≅ −0,17

kN

(3.6)

m

Kjer je:
q4

[kN/m]

– enakomerna zvezna obtežba za četrti nosilec

m4

[kg]

– masa četrtega nosilca

l4

[m]

– dolžina prvega nosilca

q4 = – 0,17 [kN/m]
11784 mm

z

x

1

1409

3

2

4500

4500

1375

Slika 3.13: Shema četrtega obremenitvenega primera
Numerični preračun
Vse te obremenitvene primere je bilo treba vnesti v program SCIA Engineer, kjer je bil naš cilj
ta, da dobimo reakcije v podporah. Ker nas ni zanimalo napetostno stanje v nosilcih, ni bilo
važno, kako smo izbrali materiale in prereze nosilcev. Najprej je bilo treba pripraviti
posamezen obremenitveni primer, nato pa zagnati analizo, s katero smo izbrali prikaz
rezultatov, ki so nam podajali reakcije v podporah.
Za prvi obremenitveni primer najprej v modulu Structure naredimo nosilec z ustrezno dolžino
in dodamo ustrezne podpore. V modulu Load nato dodamo enakomerno zvezno obremenitev
po celotnem nosilcu, treba je paziti na predznak in orientiranost koordinatnega sistema.
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Slika 3.14:Dodajanje obremenitve v Load modulu

Celoten model prvega obremenitvenega primera je prikazan na sliki 3.15.

Slika 3.15: Model prvega obremenitvenega primera
Nato sledi kalkulacija modela v modulu Calculation. Zaženemo linearno analizo in si ogledamo
rezultate reakcij v podporah, ki so prikazane na sliki 3.16. Tako kot smo lahko tudi predvidevali,
je pri prvem obremenitvenem primeru najbolj obremenjena sredinska podpora, kjer se pojavi
reakcija v smeri Rz(1)2 = 0,77 kN.

Slika 3.16: Prikaz rezultatov reakcij v podporah prvega primera
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V nadaljevanju sledi prikaz rezultatov ostalih obremenitvenih primerov. Ker delo poteka po
podobnem principu kot v prvem primeru, so na slikah prikazani samo rezultati in obremenitve.
Na sliki 3.17 je prikazan drugi obremenitveni primer, za najtežji profil. Za razliko od prvega
primera, kjer se je pojavila največja komponenta reakcije v srednji podpori, se tokrat izkaže,
da je največja reakcija v tretji podpori in znaša Rz(2)3 = 1,25 kN.

Slika 3.17: Prikaz obremenitev in rezultatov drugega primera

Pri tretjem obremenitvenem primeru se največja reakcija pojavi v tretji podpori in znaša
Rz(3)3 = 0,97 kN. Ni pa več takšne razlike med reakcijama med drugo in tretjo podporo.

Slika 3.18: Prikaz obremenitev in rezultatov tretjega primera

Za četrti primer so rezultati podobni tistim iz prvega primera, saj sta si tudi problema najbolj
podobna. Največja sila reakcije se pojavi v drugi podpori in znaša Rz(4)2 = 0,86 kN.
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Slika 3.19: Prikaz obremenitev in rezultatov četrtega primera

Vse rezultate lahko smiselno združimo in ugotovimo dejanske obremenitve posameznih
stebrov. Poleg velikosti obremenitev lahko definiramo tudi njihovo mesto delovanja. Na vsak
steber je pritrjen konzolno vpet voziček, ki ima dve odlagalni polici. Na spodnjo polico se
odlaga 6 enakih profilov iz prvega obremenitvenega primera. Hitro ugotovimo, da bo največjo
obremenitev sile teže profilov prenašala spodnja odlagalna polica na sredinskem stebru. Ko
zberemo vse obremenitve v preglednici, ugotovimo, da bo zgornja polica najbolj obremenjena
na tretjem stebru, kar je logično, saj so na tisti strani profili najtežji. Skupno gledano pa je
najbolj obremenjen sredinski steber, kjer znaša skupna sila teže F2 = 9.44 kN. Na prvem stebru
je obremenitev najmanjša in znaša F1 = 5.56 kN. Na tretjem stebru pa skupna obremenitev
doseže vrednost F3 = 8.26 kN.

Preglednica 3.1: Prikaz vseh reakcij na stebrih konstrukcije.
Skupaj [kN]
Steber 1
2,86
Zgoraj 0,59 0,59 0,44 0,44 0,41 0,41
2,7
Spodaj 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44
Steber 2
Zgoraj 0,86 0,86 0,81 0,81 0,78 0,78
Spodaj 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77
Steber 3
Zgoraj 0,59 0,59 0,97 0,97 1,25 1,25
Spodaj 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44

4,88
4,56
5,62
2,64

Skupna sila teže vseh profilov torej znaša 23,26 kN. Z drugimi besedami povedano to pomeni,
da je dejanska masa vseh profilov, ki jih prenašamo, 2326 kg. Ker pa naročnik zahteva, da je
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skupna nosilnost 3000 kg, v nadaljevanju upoštevamo, da je obremenitev profilov na vsak
steber 1000 kg. To pomeni, da so dejanske obremenitve, ki smo jih izračunali, manjše od
računskih, kar je dobro za nadaljnje razvijanje konstrukcije.

3.3 Preračun gibanja vozičkov v vertikalni smeri
Ob znanih obremenitvah profilov smo po začetnem modeliranju že predvidevali, kakšna bo
masa vozičkov, ki bodo uporabljeni za vertikalno gibanje profilov. Računska masa je bila
predvidena na 300 kilogramov. Tako smo imeli znane vse obremenitve, ki nastopajo na
posameznem navojnem vretenu. Naš izračun je potekal v smeri od navojnih vreten proti
pogonu naprave. Gibalne navojne zveze uporabljamo za spreminjanje premočrtnega gibanja
v krožno. Navojno vreteno smo vpeli tako, da se v vretenu pojavijo natezne obremenitve.
Zaradi nateznih normalnih obremenitev ni bilo potrebe po preverjanju uklona. Preko prenosa
kotnih gonil v kombinacijami s kardanskimi gredmi smo krožno gibanje usmerili do točke, kjer
lahko po potrebi naredimo gonilo z ustreznim prestavnim razmerjem, da bo krožno gibanje
omogočeno s prosto roko. To gonilo smo v zasnovi morali narediti tako, da se ga je dalo hitro
odstraniti ali z malo posega vgraditi elektromotor. Celotna shema naprave spreminjanja
krožnega gibanja v premočrtno je prikazana na sliki 3.20 [3].
FD

FD

FD

smer
gibanja
matice
M4
TG

TG

M1

TG

M2

M3

kotno gonilo
Slika 3.20: Shema gibanja manipulacijske naprave
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Pri izbiri navojnega vretena se moramo najprej odločiti za vrsto navoja. Poznamo tri različne
navoje, in sicer:


trapezni navoj,



ploščati (kvadratni) navoj,



žagasti navoj [3].

Običajno se odločamo za trapezni navoj, ki omogoča samodejno centriranje vretena in matice
ter s tem lažje vrtenje. Nestandardizirani ploščati navoji pa se zaradi potrebe po veliki
natančnosti izdelave opuščajo, čeprav imajo manjše izgube zaradi trenja med navoji. Žagast
navoj uporabljamo tam, kjer je to potrebno, pri velikih enosmernih osnih silah. Na naši
manipulacijski napravi smo uporabili trapezni navoj Tr 30 x 6, za katerega izberemo tudi
ustrezno matico [3].

Za dvig bremena 1300 kg (poenostavljeno 13000 N)(Fd) smo morali določiti potrebni moment
vrtenja navojnega vretena. Moment je sestavljen iz momenta za premagovanje strmine navoja
in trenja med navoji ter iz momenta trenja v aksialnem ležaju. Potreben moment se tako
izračuna po enačbi [3]:

𝑻𝑮 = 𝑻𝑮𝑵 + 𝑻𝑮𝑷 = 𝑭𝑫 ∙ [tan(α + ρ´G ) ∙
𝑻𝑮 = 13000 [tan(4,046 + 4,73) ∙
𝑻𝑮 = 29927 Nmm ≅ 30Nm

𝑑2

2
26,7145

+ 𝜇𝐿 ∙

𝑑𝑚

+ 0,03 ∙

2

2
16
2

]

]

Kjer je:
TG

[Nmm]

– potrebni moment za dvigovanje bremena

TGN

[Nmm]

– potrebni moment za premagovanje strmine navoja in trenja v navojih

TGP

[Nmm]

– potrebni moment za premagovanje trenja v aksialnem ležaju

FD

[N]

– sila bremena

d2

[mm]

– srednji premer navoja

α

[°]

– kot vzpona vijačnice (navoja)

ρ'G

[°]

– efektivni kot trenja gibalnega navoja

μL

[/]

– koeficient trenja v aksialnem ležaju:
izberemo 0,03 (kotalni ležaj) [3]

dm

[mm]

– srednji premer aksialnega ležaja
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Kot vzpona vijačnice (α) znaša 4,046 [3].

Srednji premer navoja d2 izračunamo po enačbi:

𝑑2 =

𝑑2𝑚𝑎𝑥 +𝑑2𝑚𝑖𝑛
2

=

26,882+26,547
2

= 26,7145 mm

(3.8)

Efektivni kot trenja gibalnega navoja (ρ'G) izračunamo po enačbi:

𝑡𝑎𝑛(ρ´G ) =
ρ´G =

μG

𝑐𝑜𝑠 βN
μ
−1
𝑡𝑎𝑛 ( 𝑐𝑜𝑠Gβ )
N

(3.9)
0,08

= 𝑡𝑎𝑛−1(cos 14,96)

ρ´G = 4,73°
Kjer je:
μG

[/]

– koeficient trenja med navoji:
0,08 (navoj mazan z mastjo) [3]

βN

[°]

– kot poševnosti profila navoja v normalnem prerezu

Kot poševnosti navoja v normalnem prerezu izračunamo po enačbi:

𝑡𝑎𝑛 βN = 𝑡𝑎𝑛 β ∙ 𝑐𝑜𝑠 α
βN = 𝑡𝑎𝑛−1 ( 𝑡𝑎𝑛 β ∙ 𝑐𝑜𝑠 α) = 𝑡𝑎𝑛−1 (𝑡𝑎𝑛 15 ∙ 𝑐𝑜𝑠 4,046)
βN = 14,96°

(3.10)

Kjer je:
β

[°]

– kot poševnosti profila navoja
15° (trapezni navoj)

Srednji premer aksialnega ležaja izračunamo po enačbi (3.11). Dimenzije in tip ležaja so
podane v poglavju 3.5 :

𝑑𝑚 =

𝐷−𝑑
2

=

52−20
2

= 16 mm

(3.11)
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V našem primeru je pomembno, da imamo samozaporen navoj, da je onemogočeno
samodejno spuščanje bremena. Navoj je samozaporen, če je izpolnjen pogoj α < ρ'G. V našem
primeru je pogoj izpolnjen, saj je 4,046° < 4,73 ° [3].
V enačbi 3.12 smo kontrolirali napetosti v navojnem vretenu. Zaradi delovne obremenitve FD
se pojavijo normalne napetosti σn:

𝛔𝐧 =

𝑭𝑫
𝐴3

=

13000
376

= 34,6 MPa

(3.12)

Kjer je
σn

[MPa]

– normalna napetost v navojnem vretenu

A3

[mm2]

– prerez jedra navojnega vretena

Prerez jedra navojnega vretena se izračuna po enačbi:

𝐴3 =

π∙𝑑32
4

=

𝜋∙21,92

(3.13)

4

𝐴3 = 376 mm2
Kjer je:
d3

[mm]

– premer jedra navojnega vretena [4]
d3 = 21,9 mm

Zaradi vrtilnega momenta TG se v vretenu pojavijo tudi vzvojne napetosti:

𝑻

30000

𝛕𝐭 = 𝑊𝑮 = 2062,35 = 14,55 MPa

(3.14)

𝑡3

Kjer je:
𝛕𝐭

[MPa]

– največja vzvojna napetost v prerezu jedra vretena

Wt3

[mm3]

– vzvojni odpornostni moment jedra vretena

Vzvojni odpornostni moment, ki se pojavi v jedru vretena, izračunamo:

𝑊𝑡3 =

𝜋∙𝑑3
16

=

𝜋∙21.93
16

= 2062,35 mm3

(3.15)
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Primerjalna napetost v jedru navojnega vretena, ki upošteva normalne natezne in vzvojne
napetosti iz enačb (3.12) in (3.14), se izračuna po enačbi:

𝛔𝐩 = √𝛔𝟐𝐧 + 3(α0 ∙ 𝛕𝐭 )2

(3.16)

𝛔𝐩 = √34,62 + 3(1 ∙ 14,55)2 = 42,8 MPa
Kjer je:
𝛔𝐩

[MPa]

– primerjalna napetost

α0

[/]

– sorazmernostni koeficient
α0 = 1, pri σn in 𝛕𝐭 enakega značaja

Dopustna normalna napetost za navojna vretena, kjer ni nevarnosti uklona za trapezni navoj
in pri utripni obremenitvi, se izračuna:

𝛔𝐧𝐝𝐨𝐩 = 0,20 ∙ 𝑅𝑚
𝛔𝐧𝐝𝐨𝐩 = 0,20 ∙ 590 = 118 MPa

(3.17)

Kjer je:
𝛔𝐧𝐝𝐨𝐩 [MPa]

– dopustna normalna napetost

Rm

– natezna trdnost materiala vretena

[MPa]

Rm = 590 MPa [3]

Primerjava:
𝛔𝐩 = 𝟒𝟐, 𝟖 𝐌𝐏𝐚 ≤ 𝛔𝐧𝐝𝐨𝐩 = 𝟏𝟏𝟖 𝐌𝐏𝐚

(3.18)

Iz enačbe (3.18) ugotovimo, da vreteno ustreza, saj je dopustna primerjalna napetost večja od
dejanske normalne napetosti, ki se pojavi v vretenu [3].
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Ker se pri gibalnih navojnih zvezah uporablja tudi gibalna matica, moramo še preveriti
površinski tlak med navoji [3]:

𝒑𝑮 = 𝑘𝐺 ∙ 𝐴

𝑭𝑫

𝑝𝑟𝑜𝑗

𝑭 ∙𝑃

= 𝑘𝐺 ∙ 𝑚∙𝑑 𝑫∙𝜋∙𝐻
2

(3.19)

1

13000∙6

𝒑𝑮 = 1,3 ∙ 60∙26,7145∙𝜋∙3 = 6,7 MPa
Kjer je:
pG

[MPa]

– površinski tlak med navoji

kG

[/]

– koeficient neenakomerne porazdelitve površinskega tlaka po
navojih
kG = 1,3

Aproj

[mm2]

– osna projekcijska površina vseh navojev v ujemu

P

[mm]

– korak navoja

m

[mm]

– višina matice
m = 60 mm [4]

H1

[mm]

– nosilna globina navoja
H1 = 3 mm [3]

Dopustni površinski tlak med matico in navojnim vretenom (pGdop) je odvisen od materiala
navojnega vretena in matice [3]:

𝒑𝑮𝒅𝒐𝒑 = 20 MPa

(3.20)

Primerjava:
𝒑𝑮 = 𝟔, 𝟕 𝐌𝐏𝐚 ≤ 𝒑𝑮𝒅𝒐𝒑 = 𝟐𝟎 𝐌𝐏𝐚

(3.21)

Iz enačbe (3.12) ugotovimo, da matica ustreza.

Ko smo imeli ustrezno preračunano navojno gibalno vreteno, kjer smo izračunali potreben
moment za dvigovanje bremena, je bilo treba izračunati še preostale vrtilne momente, ki so
prikazani na sliki 3.20. Upoštevali smo izkoristke posameznih gonil in izgube v kardanskih
prenosih. Na podlagi majhnega potrebnega prostora za vgradnjo in dobrega izkoristka, smo se
odločili za kotna gonila proizvajalca Zimm, serije KST. Proizvajalec za ta gonila navaja
naslednje: tiho delovanje, ni potrebe po vzdrževanju, prenos velikih momentov v razmeroma
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majhnem ohišju in ostale dobre lastnosti. Izbrano gonilo ima zobnike s spiralnim stožčastim
ozobjem in prestavnim razmerjem 1 : 1. [5].

Izračun prvega vrtilnega momenta:

𝑴𝟏 =

𝑖∙𝑻𝑮

(3.22)

η𝐺 η𝐾
1∙30

𝑴𝟏 = 0,90∙0,95 = 35,1 Nm
Kjer je:
M1

[Nm]

– prvi vrtilni moment

i

[/]

– prestavno razmerje

ηG

[/]

– izkoristek gonila

ηK

[/]

– izkoristek kardanskih gredi (izgube)

Izračun drugega vrtilnega momenta:

𝑴𝟐 =
𝑴𝟐 =

𝑖∙(𝑻𝑮 +𝑴𝟏 )
η𝐺 η𝐾
1(30+35,1)
0,90∙0,95

(3.23)
= 75,9 Nm

Kjer je:
M2

[Nm]

– drugi vrtilni moment

Izračun tretjega vrtilnega momenta:

𝑴𝟑 =
𝑴𝟑 =

i∙(𝑻𝑮 +𝑴𝟐 )
η𝐺 η𝐾
1(30+75,9)
0,90∙0,95

(3.24)
= 123,8 Nm ≅ 124 Nm

Kjer je:
M3

[Nm]

– tretji vrtilni moment

Tretji vrtilni moment je znašal okrog 124 Nm. Preko še enega dodatnega prenosa smo morali
vhodni vrtilni moment prenesti na višino okrog 1100 mm. Vhodni moment pa za potrebe
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ročnega posluževanja ni smel presegati 20 Nm. V nadaljevanju smo bili primorani preučiti
ustrezno gonilo, s katerim bi izpolnili zahteve.

Glede na način prenosa gibanja ločimo mehanska gonila na:


gonila z enakomernim prenosom gibanja, pri katerih se sestavni deli med delovanjem
enakomerno gibljejo in so podvrženi pospeškom in pojemkom samo pri zagonu ali
izklopu; sem spadajo vijačna, torna, jermenska verižna in zobniška gonila;



gonila z neenakomernim prenosom gibanja, strojni deli gonil, ki so nenehno podvrženi
periodičnim pospeškom in pojemkom; sem spadajo ročični mehanizmi, krivuljni
mehanizmi, zapiralni mehanizmi, koračni mehanizmi itd. [6].

V našem primeru ustrezajo samo gonila z enakomernim prenosom gibanja, od katerih pa so
samo jermenska in verižna gonila tista, ki nam omogočajo večje medosne razdalje. Jermenska
gonila so sestavljena iz jermena in vsaj dveh jermenic. Glede na obliko jermena pa ločimo
gonila s ploščatimi, klinastimi in zobatimi jermeni, kjer gonila s ploščatimi in klinastimi jermeni
prenašajo vrtilno gibanje z gonilne na gnano jermenico po principu sile trenja. Pri gonilih z
zobatimi jermeni pa se vrtilni moment prenaša pretežno z obliko [6].

Nekatere prednosti jermenskih gonil:


nizke zahteve glede natančnosti izdelave in montaže gonila,



preprosto vzdrževanje,



elastična blažitev sunkov,



enostavno premagovanje večjih medosnih razdalj [6].

Slabosti jermenskih gonil:


večje obremenitve gredi in ležajev zaradi prednapetja jermena,



razmeroma velik vgradni prostor tudi pri manjših medosjih,



občutljivost na temperaturo in vpliv okolice [6].
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Verižna gonila običajno sestavljajo veriga in dva verižna zobnika, preko katerih se z obliko
prenaša vrtilno gibanje. Zaradi ugodnejšega ubiranja zobnikov in verige je jalova veja spodaj,
delovna veja pa zgoraj [6].

Nekatere prednosti verižnih gonil:


prenos vrtilnega gibanja brez zdrsa,



enostavno premagovanje večjih medosnih razdalj,



majhen vgradni prostor v primerjavi z jermenskimi gonili,



manjše obremenitve gredi in ležajev v primerjavi z jermenskimi gonili,



niso občutljiva na povišano temperaturo, vlago in umazanijo [6].

Slabosti verižnih gonil:


poligonski efekt in posledično neenakomeren prenos gibanja,



velik hrup,



možnost preskakovanja verige ob veliki obrabi,



zahtevnejše vzdrževanje v primerjavi z jermenskimi gonili [6].

Pri verižnih gonilih lahko dolžino verige hitro prilagodimo z uporabo vmesnih členov, obenem
lahko na gredi, ki jih izdelamo, namestimo različne verižnike. To pomeni, da lahko v
razmeroma kratkem času in z nizkimi stroški spreminjamo prestavno razmerje. Zaradi vseh
zgoraj naštetih lastnosti se odločimo za pregled verižnega gonila.
gnani verižnik

veriga
gonilni verižnik
delovna veja

d3

d4

n3

jalova veja
Slika 3.21: Shema enostavnega verižnega gonila
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Pri dimenzioniranju verižnega gonila potrebujemo ustrezno prestavno razmerje, da se
moment ustrezno zmanjša. Ustrezalo nam je prestavno razmerje okoli i=7. Ker je prestavno
razmerje za verižno gonilo precej veliko, je treba paziti na objemni kot na manjšem verižnem
zobniku, ki mora znašati βN ≥ 120° [6].

Preden se lotimo morebitnega točnega določevanja elementov in mer verižnega gonila, se
velja posvetiti potrebnim številom obratov navojnega vretena za dvig bremena. Iz izbranega
trapeznega navoja, ki ima korak 6 mm, in predvidenega maksimalnega hoda, ki bo okoli
1800 mm, sledi izračun momenta, potrebnih obratov in časa dviga.

Izračun vhodnega momenta na verižnem gonilu:

𝑴𝟒 = 𝑖

𝑴𝟑

(3.25)

𝑝 ∙ ηv

124

𝑴𝟒 = 7∙0,97 = 18 Nm
Kjer je:
M4

[Nm]

– vhodni vrtilni moment (četrti vrtilni moment)

ip

[/]

– prestavno razmerje verižnega gonila

ηK

[/]

– izkoristek verižnega gonila

Št potrebnih obratov vretena (N):
𝑠

𝑁=𝑃=

1800
6

= 300 vrtlajev

(3.26)

Kjer je:
s

[mm]

– hod manipulacijske naprave

Koristno delo, ki ga stroj opravi, je lahko podano v obliki sil ali vrtilnih momentov, lahko pa
izračunamo tudi potrebno moč pri dani vrtilni frekvenci. Zato je od moči, s katero bomo
napravo gnali, odvisna hitrost dviga naprave. Človek lahko konstantno oddaja moč okoli
100 W. Iz tega lahko izračunamo, s kakšno vrtilno frekvenco bo imel pogon, in nato tudi čas. Iz
teh enačb lahko izračunamo tudi čas dvigovanja ob uporabi močnejših pogonov bodisi
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baterijskega vrtalnega stroja ali elektromotorja, katerega analiza sledi v naslednjih poglavjih
magistrske naloge [3, 7].
𝑃

1
𝑴𝟒 = 2∙π∙𝑛

𝑃

(3.27)

4

1
𝑛4 = 2∙π∙𝑴

100

(3.28)

𝟒

𝑛4 = 2∙π∙18 = 0,88 s −1
Kjer je:
n4

[s-1]

– vrtilna frekvenca na vhodu verižnega gonila

P1

[W]

– človeška moč [7]

Izračun vrtilne frekvence na izhodu verižnega gonila:

𝑛3 =
𝑛3 =

𝑛4
𝑖
0,88
7

(3.29)
= 0,126 s−1

Kjer je:
n3

[s-1]

– vrtilna frekvenca na izhodu verižnega gonila

Takoj opazimo to, kar smo lahko predvidevali že vnaprej – da bo hitrost vrtenja z ročnim
pogonom zelo počasna in dolgotrajna. To je posledica majhne moči, ki jo človek lahko
proizvede v določenem času.

1

𝑇3 = 𝑛

(3.30)

3

1

𝑇3 = 0,126 = 7,94 s
Kjer je:
T3

[s]

– čas enega vrtljaja na izhodu verižnega gonila

Izračun skupnega časa:
𝑇𝑠 = 𝑁 ∙ 𝑇3
𝑇𝑠 = 300 ∙ 7,94 = 2382 s = 39 min 42 s ≅ 40 min
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Kjer je:
Ts

[s]

– skupni čas, ki je potreben za dvig profilov

Skupni čas dviga pri človeškem pogonu bi torej znašal okoli 40 minut. V preglednici 3.2 so
podani še rezultati izračunov ob uporabi močnejših moči na vhodu. Za rezultate v preglednici
so uporabljene enačbe od (3.28) do (3.31). Z morebitno namestitvijo baterijskega vrtalnika bi
opazno povečali hitrost dviga in tako zmanjšali potreben čas za dvig na 5 minut in 44 sekund.
Ugotovimo, da naprava z ročnim režimom ne bo zadovoljila kupcev, zato bo na vhodu pogona
za hitrejše delovanje potrebna uporaba pomagal.

Preglednica 3.2: Različna hitrost gibanja glede na vhodne podatke
P1 [W] n4[s-1] n3[s-1] T3[s] Ts [s]

Človeška moč

Ts [min, s]

100

0,88

0,12

8,02 2407,0 40 min 7 sec

Moč baterijskega vrtalnika
700
Moč naključnega elektromotorja 4000

6,18
35,31

0,87
4,99

1,15
0,20

344,0 5 min 44 sec
60,0 1 min 0 sec

Tekom razvoja smo izbrane izračune predstavili kupcu in se skupaj odločili, da je uporaba
dvigalne naprave brez uporabe elektromotorja nesmiselna, saj so operacijski časi za sodobno
posluževanje in optimizacijo proizvodnega procesa predolgi. Zaradi odločitve o uporabi
elektromotorja smo opustili razmišljanje o ročnem pogonu. Odločili smo se, da na točki
momenta M3 (slika 3.20) namestimo verižno gonilo s prestavo i = 1, ki bo omogočalo prenos
gibanja iz elektromotorja z gonilom na kardanske zglobe. Po željah naročnika smo morali
izbrati takšen motor z gonilom, da bo čas dvigovanja profilov dosežen v vsaj 90 sekundah.

𝑃𝑚𝑚𝑖𝑛 =
𝑃𝑚𝑚𝑖𝑛 =

𝑴𝟑 ∙2∙π∙𝑛𝑚
ηm
124∙2∙π∙3,3
0,8

(3.32)
= 3213 W ≅ 3,2 kW

𝑁

𝑛𝑚 = 𝑇
𝑛𝑚 =

(3.33)

𝑠𝑖

300
90

= 3,3 s −1 = 198 min−1

Kjer je:
Pm

[W]

– potrebna minimalna moč motorja

nm

[s-1]

– potrebna vrtilna frekvenca
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Tsi

[s]

– izbrani čas, ki je potreben za dvig profilov

ηm

[/]

– izkoristek gonila z motorjem

Vedeli smo, kakšno gonilo s kakšnimi karakteristikami bomo potrebovali. Poslali smo
povpraševanja različnim dobaviteljem elektromotorjev z gonilom in se odločili za elektromotor
z gonilom podjetja STROJNA, tipa ZG42V 30 SMR112M4K1. Lastnosti izbranega gonila so
podane v preglednici 3.3.

Preglednica 3.3: Karakteristike izbranega gonila
Tip gonila

Pm [W] nm[min-1] Mm[Nm]

ZG42V 30 SMR112M4K1 4000

249

147

Izbrano gonilo je močnejše od zahtevanega, doseže pa tudi večjo frekvenco. Čas dvigovanja
profilov je tako dosežen v 72 sekundah. Ker bo prenos vrtilnega gibanja z izbranega gonila na
kardansko gred naprave potekal preko verižnega gonila, ga je bilo treba zasnovati. Pri zasnovi
verižnega gonila je najprej treba določiti verigo. Najprej moramo določiti diagramsko moč, ki
jo mora prenašati gonilo. Za izračun podatkov diagramske moči potrebujemo tri podatke, ki
jih odčitamo iz diagramov in preglednic. Koeficient obratovanja KA določimo iz diagrama,
potrebujemo pa naslednje podatke [6]:


zagonski moment: srednji,



način delovanja delovnega stroja: lahki sunki,



vrsta gonila: verižna,



dnevni čas obratovanja: 1 h ali manj.
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Slika 3.22: Izbira koeficienta obratovanja [6]

Izbrani koeficient obratovanja je KA = 1.

Treba je izbrati koeficient števila zob, ki upošteva vpliv števila zob manjšega zobnika zm. Ta
koeficient upošteva vpliv poligonskega efekta, ki je pri zobnikih z večjim številom zob manjši.
Število zob izberemo zm = 30, enako število zob ima tudi drugi zobnik, saj je izbrano prestavno
razmerje i = 1 [6].

Slika 3.23: Koeficient števila zob kz[6]
Koeficient števila zob kz po linearni interpolaciji izberemo kz = 0,61. Koeficient prestavnega
razmerja ki = 1,22 določimo s slike 3.24.
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Slika 3.24: Koeficient prestavnega razmerja [6]
Sledi izračun diagramske moči, ki jo mora prenašati veriga [6]:

𝑃𝐷 = 𝑃𝑚 ∙ 𝐾𝐴 ∙ 𝑘𝑧 ∙ 𝑘𝑖
𝑃𝐷 = 4000 ∙ 1 ∙ 0,61 ∙ 1,22 = 2977W ≅ 3000 W = 3kW

(3.34)

Imamo vse podatke, zato lahko na sliki 3.25 izberemo ustrezno verigo.

Slika 3.25: Izbira verige [6]
Diagram na sliki 3.25 nam pove, naj izberemo tip verige 12-B, ki ima delitev členov verige
t = 19,05 mm. Ker ta preračun še ne upošteva vseh obratovalnih pogojev gonila, smo ga v
nadaljnjih korakih še enkrat preverili. Določiti je bilo treba orientacijsko medosje, zaradi
majhnega prostora vgradnje smo ga določili na a0 = 265 mm. Na osnovi izbranega medosja pa
lahko določimo orientacijsko število členov verige, ki ga zaokrožimo na sodo celo število členov
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verige. Če imamo verigo, kjer je število členov sodo, se dejanska trdnost verige ne zmanjša za
20 % [6].

𝑋0 =
𝑋0 =

2∙𝑎0
𝑡
2∙265

+

19,05

𝑧𝑚 +𝑧𝑣

+

2
30+30
2

(3.35)
= 57,8

𝑋 = 58

(3.36)

Kjer je:
𝑋

[/]

– število členov verige

X0

[/]

– orientacijsko število členov verige

zm, zv [/]

– število zob manjšega (m), večjega (v) verižnega zobnika

Sedaj sledi izračun dejanskega medosja:

𝑎=
𝑎=

𝑋−𝑧𝑚
2
58−30
2

∙𝑡

(3.37)

∙ 19,05 = 266,7 mm

Kjer je:
a

[mm]

– dejansko medosje

Za kontrolo izbrane verige je bilo treba izračunati še nekaj koeficientov, ki jih enačba 3.34 ni
upoštevala. Potrebujemo koeficient medosja ka.

𝑎 0,215

𝑘𝑎 = 0,45 ∙ ( 𝑡 )

266,7 0,215

𝑘𝑎 = 0,45 ∙ (19,05)

(3.38)
= 0,79

Koeficient števila gredi kG, ki upošteva da se veriga pri gonilu z več gredmi bolj obrablja, v
našem primeru znaša kG = 1, saj imamo le dve gredi. Največji vpliv na izračun korigirane
diagramske moči pa ima koeficient življenjske dobe, saj upošteva razliko med želeno
življenjsko dobo gonila in življenjsko dobo testnega gonila, ki je znašala 15000 ur. Življenjska
doba našega gonila znaša samo 55 ur, ki jih gonilo nabere po 15 letih obratovanja naprave.
Naprava namreč opravi dvig in spust vsake 4 dni [6].
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15000

3

𝑘𝐿 = √

15000

3

(3.39)

𝐿ℎ

𝑘𝐿 = √

55

= 16,5

Kjer je:
kL

[/]

– koeficient življenjske dobe

Lh

[h]

– želena življenjska doba v obratovalnih urah

Koeficient mazanja km izberemo iz preglednice 3.4 in znaša km = 0,9, saj bo po navodilih gonilo
zadostno mazano, ker pa bo veriga zaščitena s pločevino, se na njo ne bo odlagal prah.

Preglednica 3.4: Koeficient mazanja km [6]

Ob izračunanih koeficientih lahko preračunamo korigirano diagramsko moč, ki jo mora
prenašati veriga.

𝑃𝐷 , = 𝑘

𝑃𝐷

(3.40)

𝑎 ∙𝑘𝑋 ∙𝑘𝐺 ∙𝑘𝐿 ∙𝑘𝑚

3000

𝑃𝐷 , = 0,79∙1∙1∙6,5∙0,9 = 650 W
Kjer je:
𝑃𝐷 ,

[W]

– korigirana diagramska moč

kX

[/]

– koeficient števila členov verige
kX = 1,0 verige s sodim številom členov [6]

Korigirana diagramska moč znaša precej manj zaradi faktorja koeficienta življenjske dobe. Ker
naše gonilo doseže veliko krajšo življenjsko dobo v urah, lahko tudi izberemo verigo z manjšo
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prenosno močjo, kar vidimo na sliki 3.26. Po korigiranem preračunu izberemo verigo 08-B.
Sledi ponoven izračun enačb od 3.25 do 3.37. Geometrijske lastnosti in korigirane izračunane
vrednosti za izbrano verigo so prikazane v preglednici 3.5 [6].

Slika 3.26: Korigiranje izbrane verige [6]
Preglednica 3.5: Lastnosti in korigirane vrednosti izračunov izbrane verige
Podatek

Oznaka

Vrednost

Delitev členov verige
Orientacijsko število členov verige

t

12,7 [mm]

X0

71,7

Število členov verige

X

72

Dejansko medosje

a

266.7 [mm]
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3.4 Preračun gibanja spodnje police vozička v horizontalni smeri
Pri ustvarjanju konceptnih variant v poglavju 3.1 smo obravnavali tudi pomik spodnje police
vozička v horizontalni smeri, kjer je prikazana uporaba I profilov in ustrezno pripadajočih
aksialno radialnih ležajev. V kombinaciji s kolesi bi pomikanje potekalo po principu delovanja
kotalnega trenja. Največji izziv pri tem izračunu nam je predstavljal moment kotalnega trenja
Tk, ki se pojavi pri medsebojnem kotaljenju strojnih delov. Sam izračun ne predstavlja nekega
problema, je pa oteženo določanje koeficienta kotalnega trenja. Površina gnanih koles
vozičkov bo iz poliuretana trdote 92 Shore A. Masa enega profila, ki se odlaga na spodnje
police, je 165 kg. Ker imamo šest takšnih profilov, skupna masa profilov znaša 990 kg.
Predvidena skupna masa spodnjih polic je bila 200 kg.
FN
Tk
r

ω

Fk

f
FN

F

Slika 3.27: Trenje, ki se pojavi pri kotaljenju

Za potrebe preračuna smo morali določiti krak kotalnega momenta f, ki ga proizvajalci
podobnih koles in materialov ne podajajo. Pri tirničnih vozilih, kjer je prihaja do kontakta dveh
jeklenih površin, je krak kotalnega momenta iz literature podan na 0,5 mm. V našem primeru
se soočamo s kontaktom med trdim polimernim materialom in jeklom, iz katerega bo izbrani
I profil. Po inženirskem občutku smo predvidevali, da bo krak kotalnega momenta v našem
primeru večji. Tako smo prišli do zaključka, da bo krak kotalnega momenta za naš primer znašal
0,75 mm. Iz tega podatka smo lahko nadalje, ob upoštevanju izgub, preračunali moment
oziroma silo, ki se pojavi na kolesu, s katerim bomo s krožnim gibanjem premikali spodnjo
polico vozička [8].
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gred

kotna zobniška dvojica

kolo
Mk

Tk

Mr
gonilno kolo

Slika 3.28: Shema gibanja spodnje police vozička
Najprej smo se lotili preračuna kotalnega momenta:

𝑻𝒌 = 𝑓 ∙ 𝑭𝒏
𝑻𝒌 = 0,75 ∙ 11900 = 8925 Nmm = 8,925 Nm

(3.41)

Kjer je:
Fn

[N]

– skupna sila teže na kolesa

f

[mm]

– krak kotalnega momenta
izberemo 0,75 mm

Skupna sila teže na kolesa:

𝑭𝒏 = 𝑭𝒑𝒐 + 𝑭𝒑𝒓
𝑭𝒏 = 2000 + 9900 = 11900 N

(3.42)

Kjer je:
Fpo

[N]

– skupna lastna sila teže polic
Fpo = 2000 N

Fpr

[N]

– skupna sila teže spodnjih profilov
Fpr = 9900 N
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Ob upoštevanju izgub, ki se pojavijo v povezovalnih gredeh, ki povezujejo srednjo polico s
stranskima dvema, in ležajih, smo izračunali moment na gnanem kotnem zobniku:

𝑴𝒌 =

𝑻𝒌

(3.43)

ηgr ηL
8,925

𝑴𝒌 = 0,85∙0,95 = 11,05 Nm
Kjer je:
𝐌K

[/]

– celoten moment za premagovanje odporov kotaljenja

ηgr

[/]

– izkoristek povezovalnih gredi

ηL

[/]

– izkoristek/izguba v ležajih

Sledi izračun momenta na gnani ročici ob upoštevanju prestavnega razmerja izbrane zobniške
dvojice:

𝑴𝒓 = 𝑖

𝑴𝒌

(3.44)

𝑧 ∙ ηz

11,05

𝑴𝒓 = 4∙0,97 =2,85 Nm
Kjer je:
𝑴r

[Nm]

– vrtilni moment na ročici

ηL

[/]

– izkoristek kotne zobniške dvojice

iz

[/]

– prestavno razmerje zobniške dvojice
iz = 4 [4]

Ob upoštevanju premera ročice izbranega gnanega kolesa lahko izračunamo radialno silo, s
katero smo morali delovati na kolo, da se je izvedel premik polic vozičkov:

𝑭𝒓 =

𝑴𝒓

(3.45)

𝑟𝑟
2,85

Fr = 0,062 = 46 N
Kjer je:
𝑭r

[N]

– potrebna sila za premagovanje momenta

𝑟r

[/]

– polmer izbrane ročice
rr = 0,062 mm
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Iz enačbe 3.36 je razvidno, da je potrebna sila 46 N, kar ne predstavlja težave za ročni režim
obratovanja. Sledi še izračun časa premika police ob predpostavki, da ročico v eni sekundi
zavrtimo za en obrat in da hod spodnje police znaša 230 mm.

𝑛𝑔 =

𝑛𝑟

(3.46)

𝑖𝑧
1

𝑛𝑔 = 4 = 0,25 s −1
Kjer je:
ng

[s-1]

– vrtilna frekvenca gredi

nr

[s-1]

– vrtilna frekvenca ročice

Čas, ki je potreben za en zasuk gredi Tg:
1

𝑇𝑔 = 𝑛

(3.47)

𝑔

1

𝑇𝑔 = 0,25 = 4 s
Izračunam še obseg tekalnega kolesa:

𝑂 = 2 ∙ π ∙ 𝑟𝑟
𝑂 = 2 ∙ π ∙ 44 = 276 mm

(3.48)

Kjer je:
O

[mm]

– obseg tekalnega kolesa

rr

[mm]

– polmer tekalnega kolesa
rr = 44 mm

Iz podatka poti, ki jo mora opraviti polica, lahko izračunamo zasuk kolesa:
𝑁𝑧 =

𝑆𝑝

(3.49)

𝑂
230

𝑁𝑧 = 276 = 0,83 obrata
Kjer je:
Nz

[št. obratov]

– potreben zasuk oziroma število obratov

Sp

[mm]

− potrebna opravljena pot
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Iz podatka o trajanju časa popolnega zasuka gredi (enačba 3.38) in podatka o dejanskem
zasuku poti (enačba 3.40) lahko izračunamo okviren čas, ki je potreben za manipulacijo
profilov po spodnji polici:

𝑇𝑠𝑚 = 𝑇𝑔 ∙ 𝑁𝑧
𝑇𝑠𝑚 = 4 ∙ 0,83 = 3,2 s

(3.50)

Kjer je:
Tg

[s]

– celoten čas ročne manipulacije premika spodnje police

Z relativno počasnim vrtenjem ročice lahko hitro izvozimo spodnjo polico vozičkov, saj je
potreben čas dobre 3 sekunde.
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3.5 Priprava 3D modela konstrukcije
Priprava modela in preračuni, ki smo jih opisali v dosedanjih poglavjih, so potekali vzporedno.
To pomeni, da smo varjence in izbrane elemente sproti prilagajali, da so ustrezali trdnostnim
in ostalim zahtevam.

Nosilni stebri
Začetek našega modeliranja so predstavljali nosilni stebri konstrukcije. Za konstrukcijo stebra
nam je osnovo predstavljala konceptna varianta, ki smo jo predstavili na sliki 3.6. Steber je
sestavljen iz dveh varjencev, ki sta med seboj privijačena. Tako je omogočena lažja
manipulacija tekom proizvodnje in montaže. Najprej smo morali izbrati ustrezne nosilne
profile, po katerih bo potekalo vodenje vertikalnega pomika vozičkov. Pomemben podatek pri
izbiri stebra je predstavljal podatek o vztrajnostnem momentu in materialu stebra. Za linearno
vodene premike na manipulacijski napravi uporabimo namenske profile proizvajalca Winkel.
Podjetje ponuja različne U in I profile, na katere lahko namestimo ustrezne tipe ležajev s
prirobnicami, ki jih lahko uporabimo za vodenje. Za nosilne stebre smo uporabili U profile,
serije Standard 4 NbV, katerih dimenzije so prikazane na sliki 3.24. Material nosilcev je S450
J2 mod, ki je izboljšan napram materialu S355 J2, saj ima dodan vanadij in niobij. Material je
primeren za varjenje. Meja tečenja materiala znaša 420 MPa. Natezna trdnost materiala pa se
giblje med 550 in 700 MPa. Vztrajnostni moment prereza znaša Ix = 1490.4 cm4 [9].

x

x
Slika 3.29: Geometrijske značilnosti izbranega stebrnega profila [9]
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Za en steber smo uporabili dva takšna profila dolžine 2420 mm, ki smo ju privarili na ploščo na
katero smo v nadaljevanju namestili kotno gonilo. Stebra smo med seboj povezali z debelejšo
pločevino, na katero smo lahko namestili ohišje za ležaje, preko katerih je fiksirano navojno
vreteno. Na zadnjo stran stebra smo dodali ojačitve. Osnovni material celotne manipulacijske
naprave je konstrukcijsko jeklo S235 JR. Celoten zgornji del stebra je varjene izvedbe, prikazan
je na sliki 3.25 levo. Spodnji del nosilnega stebra je sestavljen iz varjenih pločevin, prikazan je
na sliki 3.25 desno. Na obeh straneh ima izvrtine za kardanske gredi, med vertikalnimi
pločevinami pa mora biti zagotovljenega dovolj prostora za vgradnjo kotnega gonila.

a)

b)

Slika 3.30: Glavna varjenca nosilnega stebra a) zgornji del, b) spodnji del
Pod spodnji del stebra dodamo še pločevine debeline 5 milimetrov. Ta pločevina bo služila za
niveliranje stebrov. Na sprednji del stebra namestimo pločevino, ki jo prebarvamo v rumeno
barvo. Pločevina zaščiti navojno vreteno pred vplivom morebitnih tujkov, ki bi na vretenu
poškodovali navoj. Pri preračunu v poglavju 3.3 smo zasledili, da izberemo kotno gonilo
proizvajalca Zimm, serije KST. Gonilo ima prestavno razmerje 1 in omogoča prenos vrtilnega
gibanja preko kardanskih gredi na navojna vretena. Serijo KST odlikujejo visoka zmogljivost,
tiho delovanje in doseganje velikih momentov v odvisnosti od velikosti gonila. Gonilo je
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sestavljeno iz kotnih zobnikov z ukrivljenim ozobjem. Proizvajalec še navaja, da gonilo ne
zahteva posebnega vzdrževanja. Karakteristike gonila so prikazane v preglednici 3.3 [5].

Preglednica 3.6: Karakteristike izbranega gonila [5]

Gonilo
KST-01

max Md
200

Dovoljen moment
[Nm]
1500 [min-1]
65

Masa
3000 [min-1]
50

[kg]
11

Skupna dolžina navojnega vretena znaša 2190 mm. Vreteno je na obeh koncih ustrezno
obdelano, da lahko na eno stran namestimo ležaje, na drugo stran pa sklopko, ki povezuje
vreteno z gonilom. Sklopka služi kot varnostni element pred obremenitvijo gonila in varuje
gonilo pred nenadnimi sunki. Ker je moment v navojnem vretenu preračunan na 35 Nm,
izberemo ustrezno sklopko, ki ima karakteristiko imenskega momenta določenega na 60 Nm.
Sklopka je dobavljiva pri enakem proizvajalcu kot gonilo. Tip sklopke pa je KUZ-28. Matico
proizvajalca Ulmer namestimo na navojno vreteno. Matica je iz zlitine, ki spada v družino
kositrovih bronov. Oznaka materiala je CuSn7ZnPb. Kositrovi broni imajo odlične drsne in
mehanske lastnosti ter so odporni proti obrabi. Ker matica nima navojne izvrtine za mazanje,
jo moramo pred namestitvijo ustrezno obdelati. Na kupljeno matico je treba dodati izvrtino z
navojem za mazalni priključek in jo na obeh straneh obdelati za ujem v voziček, da bo gibalna
matica služila namenu. Mazalni priključek proizvajalca Landefeld, tipa M64 HD, se lahko
uporablja za mazanje z oljem ali v našem primeru z mastjo [8].

Slika 3.31: Gibalna matica z mazalnim priključkom
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Na vrh stebra je treba privijačiti ležajno ohišje. Ležajno ohišje mora ustrezati meram izbranega
ležaja. Dodan je tudi utor za standardni notranji vskočnik. Odločimo se za vgradnjo krogličnih
ležajev s poševnim dotikom. Imajo veliko nosilnost v radialni smeri in v eni aksialni smeri.
Izberemo ležaj univerzalne izvedbe, ki je primeren za vležajenje dveh ali več ležajev skupaj.
Izbrani ležaj ima oznako 7304-B-XL-2RS-TVP, statična nosilnost C0 enega ležaja pa je 11100 N.
Pri vgradnji je pomembna medsebojna razporeditev ležajev. Odločimo se za tri ležaje. Prva dva
ležaja namestimo v niz na T-razporeditev. Pri T-razporeditvi vsak ležaj prenaša polovico
aksialne obremenitve. Zadnji ležaj dodamo v niz tako, da je dosežena X-razporeditev. Ta ležaj
je dodan zaradi varnosti, če pride do nepredvidenega sunka na vretenu v nasprotni smeri
delovanja obremenitve sile bremena. Med zadnji ležaj in zaporno matico pa vstavimo še
distančni obroč [3].
zaporna matica

T-razdelitev

vskočnik
ležajno ohišje
ležaj
navojno vreteno

X-razdelitev

Slika 3.32: Namestitev navojnega vretena na steber konstrukcije
Medtem ko vse varjence barvamo, je ležajno ohišje galvansko pocinkano z debelino nanosa
8 μm. Ker cinkanje poteka po obdelavi, se mora pred obdelavo na delavniški dokumentaciji
predvideti dodatek. Na vrh vretena se privije vpenjalna matica proizvajalca INA, tip matice je
AM20. Matice takšnega tipa se uporabljajo tam, kjer je potrebna podpora veliki aksialni sili.
Matica pa ima tudi možnost fiksiranja, da je zavarovana proti odvitju. Pri strojnih delih, ki se
vijačijo, uporabimo vijake s šestrobo ali valjasto glavo standarda DIN 933 in DIN 912. V
posebnih primerih se uporabljajo drugi namenski vijaki, tako za fino nastavitev višine spusta
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vozička uporabimo vijake po standardu DIN 561. Za pritrditev stebrov uporabimo sidrne palice
proizvajalca Hilti, tipa HIT-V-5.8 M20x180. Ti vijaki so primerni za pritrjevanje v beton,
uporabljajo se skupaj z ustrezno injektirno kemično maso Hilti HIT.

a)

b)

c)

Slika 3.33: Prikaz celotnega modela stebra v različnih pogledih a) izometričen, b) naris,
c) stranski ris
Masa enega stebra z vsemi strojnimi deli znaša okrog 400 kg. V levem stebru namesto gonila
T uporabimo gonilo L, saj ne potrebujemo več dveh izhodnih gredi ampak samo eno.
Povezava med stebri
Sama konstrukcija stebrov je neuporabna, dokler stebrov ne povežemo z ustreznimi
kardanskimi gredmi. Izbrali smo kardanske gredi enakega proizvajalca, kot smo ga za kotna
gonila. Izbiro tipa oziroma velikosti kardanskih gredi smo določili na podlagi momenta, ki se
pojavi v gredeh. Izbrani tip VWZ-60V prenaša Mi = 160 Nm imenskega momenta, maksimalni
moment ne sme presegati Mmax = 320 Nm. Izbrane kardanske gredi ustrezajo, saj je največji
moment v prvi kardanski gredi in ne presega 130 Nm. Kardanske gredi se pozicionirajo s
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pomočjo objemk, tako da se omenjeni moment prenaša po principu trenja, preko gredi pa

Največja hitrost na gredi [min-1]

namestimo zaščitne pokrove [10].

Največja dovoljena dolžina [mm]
Slika 3.34: Izbira maksimalne dolžine gredi [10]
Na diagramu na sliki 3.34 vidimo, da je za izbrano gred ob upoštevanju maksimalnih obratov
na gredi največja dovoljena dolžina LA = 3750 mm. V našem primeru potrebujemo gredi dolžine
okoli 4400 mm. Proizvajalec kardanskih gredi zato priporoča dodajanje vmesnih ležajnih opor.
Tako dobimo vsaj za polovico krajše gredi. Za ta korak se odločimo tudi sami. Na sredino med
oba stebra dodamo ležajno ohišje tipa Ina PASE, v katerega vstavimo kratko gred, na katero
pritrdimo kardanske gredi. Ležajno ohišje je privijačeno na varjenec, pod katerega vstavimo
ploščo, preko katere lahko niveliramo višino.

ležajno ohišje

povezovalna gred
podpora

podnožna plošča

Slika 3.35: Vmesna opora
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Pogonski sklop
Sestava pogonskega sklopa v glavnem vsebuje elektromotor z gonilom, dva verižnika, verigo
in nosilni podstavek. Gonilo je na podstavek pritrjeno na tak način, da se veriga napenja na
spodnji in zgornji strani. Na gonilno gred gonila nataknemo pušo in verižnik, ki ju zavarujemo
s podložko in vijakom. Moment se preko gredi in verižnika prenaša z obliko preko moznika. Na
odgonsko gred, ki je vležajena v podstavek, namestimo momentno varnostno sklopko, ki
varuje konstrukcijo pred preobremenitvijo. Izberemo torno varnostno sklopko proizvajalca
KTR, tipa RUFEX, na kateri lahko reguliramo vrtilni moment, ki ga prenaša. Torna sklopka
deluje tako, da torne površine pri preobremenitvi zdrsnejo. Gnani verižnik vstavimo med torni
plošči na sklopki. Veriga ustreza preračunu iz poglavja 3.3. Izbrana veriga z valjčki po DIN 8187
je od proizvajalca Ulmer, s kataloško številko T48530. Verižnik na gonilu je kompatibilen z
verigo, njegova kataloška številka je T72563, zobata plošča, ki jo namestimo v torno sklopko
na odgonski gredi, ima kataloško številko T10884. Verižnik in zobata plošča imata enako število
zob. Preko pogonske verige in verižnikov obvezno dodamo zaščitno pločevino [3].

Slika 3.36: Pogonski sklop
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Voziček
Konstruiranje stebra in vozička je bilo zelo povezano. Pri izbiri koles vozička smo morali izbrati
kompatibilne ležaje z U profili, ki služijo kot vodila našim kolesom. Voziček je v grobem
sestavljen iz treh delov. Poleg spodnje police, ki je gibljiva v horizontalni smeri, je voziček
vijačen iz dveh varjencev. Zgornja polica je narejena tako, da lahko na njo natovorimo točno 6
profilov. Med odlagalna mesta profilov so privarjene distance zaradi lažje manipulacije s
profili.

a)

b)

Slika 3.37: Konstrukcija vozička a) brez spodnje police, b) s spodnjo odlagalno polico

Ker je izbira vodilnih ležajev v vertikalni smeri neposredno povezana s profil, jih dobavi isti
proizvajalec, ki je dobavil tudi nosilne profile. Izberemo ležajna kolesa tipa 4.461. Prednost teh
koles je nastavljiva širina kolesa, kar pomeni, da lahko tekom montaže izravnamo morebitne
neravnosti površin, ki nastanejo med proizvodnim procesom. Geometrijske značilnosti
izbranega kolesa so prikazane na sliki 3.38, opisane pa so v preglednici 3.7 [11].
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tesnila

Slika 3.38: Izbrano vodilno kolo za horizontalno smer [11]

Preglednica 3.7: Dimenzije izbranega kolesa [11]
Tip
4.461

D [mm] T [mm] d [mm]
107,7

69

60

H [mm]

h [mm]

69,0−71,0 55,0-57,0

B [mm] A [mm] S [mm] r [mm]
31

4,0−6,0

30

5

Za horizontalno vodenje spodnje police smo izbrali I profil in ustrezna ležajna kolesa, podobno
kot za vodenje v vertikalni smeri tudi pri tem vodenju izberemo strojne dele proizvajalca
Winkel. Ležajna kolesa smo namestili na sprednjo stran police, pogonska kolesa smo izdelali iz
poliuretana trdote 92 Shore A. Pogon vertikalnega gibanja spodnjih polic je izveden na ročno
posluževanje. Ročni pogon namestimo na srednjo polico. Prenos gibanja na stranska stebra
poteka preko stožčaste zobniške dvojice. Na pogonsko gred na eni strani namestimo kolo z
ročico, na drugi strani pa pastorek. Zobnik je nameščen na gnano gred, na kateri so nameščena
kolesa. Namestitev koles na gredi poteka z zapornim sklopom proizvajalca Tollok, tipa TLK 110.
Za vodenje vrtečih gredi uporabimo ležajna ohišja proizvajalca INA, tipa PASE. Povezava med
srednjo polico in policama na stranskih stebrih je izvedena preko krogelnega zgloba in okroglih
cevi. Krogelni zglob se v praksi uporablja za pogon pomožnih komponent do premerov gredi
d ≤ 50 mm [3].
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Slika 3.39: Celoten model srednjega vozička

Na sliki 3.39 vidimo, da je preko zobniške dvojice narejena zaščita, tako da je posluževalcu
naprave med spreminjanjem položaja spodnje police onemogočen dostop do nevarnih
strojnih delov. Gonilni mehanizem je skonstruiran tako, da ga lahko s pritrdilnim vijakom
fiksiramo v želeni položaj. Na polico je zaradi varnosti pritrjeno kolo z ekscentrom proizvajalca
INA, tipa KRE 30 PP. S tem kolesom zavarujemo sistem vožnje in z nastavitvijo le-tega
preprečimo, da bi pogonsko kolo izgubilo stik s spodnjo pasnico nosilnega I profila. Stranska
vozička se od sredinskega razlikujeta po tem, da ne vsebujeta pogonskega mehanizma. Vsi trije
vozički s povezavo krogelnih zglobov so prikazani na sliki 3.40.

Slika 3.40: Vozički povezani s krogelnimi zglobi
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Manipulacijska naprava
Skoraj celoten model naprave je že predstavljen. Zaradi varnostnih zahtev stroja smo na vsako
stran naprave dodali po eno varnostno ograjo, na kateri so opozorilne lučke, ki svetijo med
obratovanjem. Mreža ograje je pobarvana s črno barvo, nosilni okvir ograje je rumene barve.
Na vsak posamezen steber smo dodali napise Maksimalna nosilnost 1000 kg. Napis opozarja,
da je nosilnost enega stebra 1000 kg, skupaj torej 3000 kg. Na skrajni desni steber naprave
dodamo po dve stikali v skrajnih legah, ki definirata položaj naprave med obratovanjem. Na
sliki 3.41 lahko vidimo celoten model naprave s profili.

Slika 3.41: Celoten 3D model naprave
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3.6 Trdnostni preračun
Poleg trdnostnega preračuna, ki bo opisan v tem poglavju smo izvedli tudi preračun stabilnosti
konstrukcije. Nosilni steber smo preverili na uklon. Ker je osna sila v stebru razmeroma majhna
je varnost proti uklonu tako velika, da v magistrskem delu preračun stabilnosti konstrukcije ni
vključen.

Trdnostni preračun smo izvajali v programskem paketu Abaqus CAE, v katerega smo uvozili 3D
model stebra in vozička v STEP formatu. Najprej smo model morali ustrezno pripraviti, da smo
si poenostavili preračun in kasnejše mreženje. Ker nas niso zanimali kontaktni problemi med
kolesnimi ležaji, smo kolesa in ostale elemente vključno s standardnimi strojnimi elementi
izbrisali iz modela. Model je tako obdržal osnovno konstrukcijo ter vitalne nosilne dele. Tako
da rezultati, ki jih smo jih dobili, niso predstavljali dvomov o uspešnosti izračuna, kar se tiče
poenostavitve modela.

Slika 3.42: Modificiran model za uvoz v program Abaqus CAE
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Material
Za material modela določimo navadno konstrukcijsko jeklo, katerega podatke najdemo v
strojniškem priročniku.

Preglednica 3.8: Material preračuna modela [8]
Številka
SIST EN
10027 – 2

Številka
SIST EN
10027 – 1

Oznaka
ISO

Napetost
tečenja
Re [N/mm2]

Natezna
trdnost
Rm [N/mm2]

Razteznost
A [%]

1.0037

S235JR

Fe 360 B

235

360...510

26

V preračunu upoštevamo vse podatke iz preglednice 3.8, materialu pa dopolnimo še elastične
lastnosti, pri čemer je Poissonovo število 0.3, modul elastičnosti pa E = 210000 MPa.

Podpora
V modulu Load najprej dodamo podporo. Podpore dodamo v krak Initial. Spodnjo površino
nosilca vpnemo tako, da omejimo pomike v vseh treh koordinatnih oseh.

Slika 3.43: Dodajanje podpore
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Obremenitev
Model smo preračunali na njegovo nosilnost. Obremenili smo ga z maso 1000 kg. Obremenitev
smo predpisali kot tlak. Na spodnjo in zgornjo konzolo vozička smo dodali dve obremenitvi.
Polovico skupne obremenitve smo dodali na spodnjo polico, od konice police pa v dolžino
300 mm. Preostalo obremenitev smo enakomerno porazdelili na vse zgornje površine, ki so
namenjene odlaganju profilov.

Velikost obeh sil na spodnji in zgornji polici znaša F = 5000 N, obremenitev smo v program
dodali kot tlak, zato je ob upoštevanju velikosti površin, na katerih posamezna obremenitev
deluje, mogoče izračunati tlak, ki deluje pravokotno na izbrano površino.
Izračun obremenitve na spodnji polici:
𝒑𝒔𝟏 =

𝑭

(3.51)

𝐴𝑠1
5000

𝒑𝒔𝟏 = 51600 = 0,1 MPa
Kjer je:
ps1

[MPa]

– predpisani računski tlak na spodnji konzoli v programu

F

[N]

– obremenitev konzolnih polic

As1

[mm2]

– površina, na kateri deluje obremenitev na spodnji polici

Površina, na kateri deluje obremenitev na spodnji polici, se izračuna po enačbi:

𝐴𝑠1 = 𝑏1 ∙ 𝑙1
𝐴𝑠1 = 172 ∙ 300 = 51600 mm2

(3.52)

Kjer je:
b1

[mm]

– širina spodnje police

l1

[mm]

– dolžina, na kateri deluje tlak na spodnji polici

Izračun obremenitve na zgornji polici:

𝑭

𝒑𝒛𝟐 = 𝐴

(3.53)

𝑧2

5000

𝒑𝒛𝟐 = 87450 = 0,0572 MPa
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Kjer je:
pz2

[MPa]

– predpisani računski tlak na zgornji konzoli v programu

Az2

[mm2]

– površina, na kateri deluje obremenitev na zgornji polici
Az2 = 87450 mm2 (površino označenih ploskev pokaže program)

Na slikah 3.44 in 3.45 so prikazane lastnosti in področja, na katera smo dodali obremenitve.

Slika 3.44: Lastnosti prve in druge obremenitve

Slika 3.45: Obremenitev
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Mreženje
Še pred mreženjem smo morali model navidezno deliti, da smo dobili možnost mreženja s
kakovostnejšimi elementi. Posamezne elemente delimo na manjše celice, da dobimo delno
strukturirano mrežo. Celice so razdeljene v takšne oblike, da ni potrebe po uporabi
tetraedričnih končnih elementov. Globalno velikost elementa nastavimo na 3.75 mm,
ustrezno priporočilom, da na debelino materiala porazdelimo vsaj 4 elemente. Generira se
nam 1543483 elementov.

Slika 3.46: Priprava mreže in deli zamreženega modela
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Rezultati
Po pripravi modela lahko zaženemo analizo in pogledamo rezultate simulacije. V tem poglavju
magistrske naloge smo spoznali samo en primer simulacije, predhodno smo izvedli več
simulacij, v katerih smo ocenjevali ustreznost rezultatov in ustrezno spreminjali model. Pri
konstrukcijah vedno težimo k togosti. To pomeni, da zavoljo majhnih pomikov konstrukcijo
večkrat napetostno predimenzioniramo. Maksimalni rezultati napetosti nam povejo napetost
v določeni točki mreže. Realni pokazatelji napetosti nam dajejo bližnje okoliške napetosti.
Najprej v grafičnem oknu prikažemo Von Misesove primerjalne napetosti. Največja
primerjalna napetost v eni točki znaša 107 MPa. Če to primerjalno napetost primerjamo z mejo
plastičnosti jekla S235, ki znaša 235 MPa, lahko ugotovimo, da napetosti v materialu ne
presežejo meje plastičnosti. Če pa pogledamo bližnjo okolico najbolj obremenjenih delov
konstrukcije, pa opazimo, da napetosti ne presežejo 70 MPa.

Slika 3.47: Prikaz primerjalnih napetosti
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Slika 3.48: Detajlni prikaz mesta največjih napetosti
Po pregledu rezultatov pomikov smo ugotovili, da so največji pomiki na koncu konzol vozička.
Največji pomik tako znaša 4.2 mm, kar je manjše od dopustnega, ki je ocenjen na
H/200 = 14.05 mm, pri čemer H predstavlja najvišjo višino stebra, ki znaša 2810 mm.

Slika 3.49: Pomiki konstrukcije stebra
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VARNOSTNA ANALIZA NAPRAVE

Za področje strojev velja direktiva o varnosti strojev, ki jo morajo upoštevati vsa podjetja, ki
trgujejo na evropskem trgu. Tako se med podjetji ustvarja konkurenčnost in povečuje
produktivnost. Nove direktive tako temeljijo na nekaj osnovnih značilnostih [12]:


za proizvode določajo varnostne in zdravstvene standarde,



ne zahtevajo obvezne uporabe standardov,



če uporabimo harmonizirane standarde, lahko ustvarimo domnevo o skladnosti,



ugotavljanje skladnosti predpisujejo postopki,



proizvajalec stroja je odgovoren za varnost proizvoda,



proizvodi so označeni s CE.

Predpis določa, da za varnost uporabnika narave odgovarja proizvajalec v celotni življenjski
dobi izdelka. Pri dimenzioniranju naprave mora proizvajalec poleg zahtev naročnika upoštevati
tudi zakonodajo, s katero država ščiti potrošnike in uporabnike [12].

Direktiva o varnosti strojev 2006/42/ES, ki trenutno velja v EU, je bila prenesena v slovensko
zakonodajo in objavljena v Pravilniku o varnosti strojev (Uradni list RS, 75/2008). Stroj, ki ga
damo na trg, mora izpolnjevati pogoje iz tega pravilnika. Poleg direktive o varnosti strojev pri
konstruiranju naprave upoštevamo še direktivo o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES
in direktivo o električni varnosti 2006/95/ES. Države članice EU so bile primorane sprejeti
zakone za uskladitev z direktivo o varnosti strojev najkasneje do 29. junija 2008 [12].

Direktiva vsebuje 29 členov in 12 prilog, obseg direktive pa se nanaša na:


stroje,



zamenljivo opremo,



varnostne komponente,



pripomočke za dviganje,



mehanske prenosne naprave,



delno dokončane stroje [12].

62

Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo

Magistrsko delo

Stroj je v direktivi opredeljen kot:


sklop povezanih delov ali komponent, od katerih se vsaj eden giblje;



sklop iz prve alineje, ki mu manjkajo samo komponente za priključek na lokaciji ali
na vire energije in gibanja;



sklop iz prve in druge alineje, pripravljen za namestitev ter usposobljen za
delovanje kot takšen, le če je nameščen na prevoznem sredstvu ali v zgradbi ali
konstrukciji;



skop strojev, ki so razporejeni in povezani tako, da delujejo kot celota;



sklop povezanih delov ali komponent, med katerimi je vsaj eden gibljiv in so
združeni z namenom dvigovanja bremen ter katerih vir energije je neposredna
uporaba človeške sile;



zamenljiva oprema, ki spreminja funkcijo stroja in se daje v promet z namenom, da
jo upravljavec stroja sam poveže s strojem [12].

4.1 Znak CE
CE je francoska kratica za frazo »Conformité Européene«, najbližji prevod tega je
»Evropska skladnost«. Znak se uporablja v EU in pri določenem izdelku zagotavlja, da je le-ta
bil izdelan v skladu s strogimi predpisi, ki so skladni z zakonodajo. Če bi gledali s pravnega
stališča, potem znak CE ni znak za kakovost, ampak z vsemi svojimi določili zagotavlja
kakovosten končni izdelek. Ko namestimo znak CE, to pomeni, da smo izvedli vse postopke, ki
so v skladu z evropskimi smernicami 2006/42/EU. Na sliki 4.1 je prikazan znak CE, na sliki 4.2
pa diagram poteka pridobitve znaka CE v podjetju SMM [13].

Slika 4.1: Znak CE
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Slika 4.2: Diagram poteka določevanja znaka CE v podjetju SMM [14]
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V sladu s smernicami smo tekom celotnega razvoja izdelka primorani izvajati naslednje
aktivnosti po posameznih fazah:


Koncipiranje, ki lahko zajema:
o Projektno nalogo:


opredeliti stroj in postopek za CE,



določiti seznam standardov, ki jih je potrebno upoštevati,



opredeliti nivo skladnosti, ki bo izveden,



določiti namen uporabe,



opisati tehnične karakteristike,



določiti pogoje obratovanja,



določiti varnostni koncept.

o Pripravo ponudbe:


opredeliti zahteve, ki bodo izpolnjene,



določiti obseg dokumentacije, ki bo predana.

o Prodajo:


oblikovati ustrezno vsebino pogodbe,



opredelili vsa jamstva, ki so upoštevana,



opredeliti obveznosti uporabnika, ki so vezane na varno uporabo,



naročniku predati vso zahtevano dokumentacijo.

o Razvoj:





izdelati oceno tveganja,



razdelati varnostni sistem na osnovi varnostnega koncepta,



konstruirati varen in okolju prijazen stroj na osnovi analize tveganja,



izdelati predpisano dokumentacijo.

Izdelava, ki lahko zajema:
o Nabavo:


zajamčiti dobavo komponent, ki izpolnjujejo vse zahteve,



zagotoviti izbiro dobaviteljev, ki izpolnjujejo vse zahteve,



pri dobavah pridobiti in arhivirati vso zahtevano dokumentacijo.

o Proizvodnjo:


zajamčiti izdelavo v skladu z dokumentacijo,



zajamčiti izvedbo v skladu s predpisano kakovostjo in obsegom.
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kontrolirati varnostni sistem,



pripraviti zahtevano dokumentacijo o izdelavi.

Predaja v uporabo:


izdelati navodila za varno uporabo v vseh življenjskih fazah,



izvesti test varnostnih ukrepov,



izdati izjavo o skladnosti,



namestiti oznako CE [14].

4.2 Varnost stroja
Varnost strojev zajema standard SIST EN ISO 12100:2011. Varnost stroja označujemo kot
sposobnost stroja, da v svojem življenjskem obdobju izvede predvidene funkcije, s tem, da je
preostala nevarnost zadovoljivo zmanjšana. Ta standard določa osnovno terminologijo in
metode, ki jih je treba uporabiti za dosego varnosti pri strojih, v skladu s smernico EU 2006/42
[14].

4.3 Ocena tveganja
Z oceno tveganja ugotavljamo ogroženost in na osnovi tega predvidimo in izvajamo ukrepe, ki
zagotavljajo sprejemljivo preostalo tveganje in s tem zdravo in varno delo z upoštevanjem
okoljskih vidikov v vseh življenjskih fazah. Izdelava ocene tveganja je zaporedje korakov,
razvidnih iz spodnje sheme na sliki.
Zajema:


analizo tveganja,



oceno tveganja,



zniževanje tveganja [14].

Analiza tveganja za oceno tveganja posreduje vse potrebne informacije, ki omogočajo
odločanje o tem, ali so potrebni ukrepi za zmanjšanje tveganja. Za izdelavo ocene tveganja
uporabljamo statistično metodo FMEA. Tveganje znižujemo v treh korakih:


z ustrezno – koherentno konstrukcijo,



z uporabo zaščitnih naprav,
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z informacijami o preostalem tveganju in načinu varne uporabe [14].

Slika 4.3: Shema ocene tveganja [14]
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Določevanje mej
Ocena tveganja se začne z določitvijo mej stroja, z upoštevanjem vseh faz v življenjski dobi
stroja. To pomeni, da je glede na meje stroja treba točno opredeliti značilnosti in sposobnosti
stroja ali sistema in njegov vpliv na v procese vključene osebe, okolje in s strojem povezane
proizvode. Meje uporabe izhajajo iz predvidene pravilne uporabe in razumno predvidljive
nepravilne uporabe. Vidiki, ki jih je treba upoštevati, so:


različni pogonski načini in različni načini poseganja uporabnika v stroj (vključujoč
posege, ki so potrebni zaradi napak/izpadov pri delovanju stroja);



področje uporabe stroja (npr. industrija, obrt ali gospodinjstvo) z uporabniki, ki so
različnih spolov, starosti, levičarji ali desničarji ali ljudje z omejenimi psihičnimi
sposobnostmi (npr. vid ali sluh, velikost, moč ) – če ni na razpolago specifičnih
podatkov, mora proizvajalec upoštevati splošne informacije, ki veljajo za področje
uporabe (ustrezne antropološke informacije);



predvideni/potrebni nivo izobrazbe, izkušnje ali sposobnosti uporabnika, kot so na
primer:
o posluževalci,
o vzdrževalci,
o vajenci ali praktikanti,
o osebe iz splošne javnosti.



ostale osebe, ki so lahko izpostavljene tveganju v povezavi s strojem, dokler je to lahko
razumno predvidljivo:
o posluževalci, ki delajo v bližini, npr. na sosednjih strojih (se pravi osebe, ki se
specifičnega tveganja verjetno dobro zavedajo);
o zaposleni, ki delajo v bližini, pa niso posluževalci, npr. zaposleno pisarniško
osebje (se pravi osebe, ki se specifičnih tveganj ne zavedajo, verjetno pa
poznajo splošne varnostne zahteve delovnega prostora);
o v bližini se lahko nahajajo osebe, ki niso zaposlene (se pravi osebe, ki tveganja
pri stroju ali varnostnih zahtevah njegove okolice zelo slabo poznajo), kot so
npr. obiskovalci in vse druge osebe (splošna javnost), vključno z otroki [14].
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Manipulacijska naprava sestoji iz treh glavnih nevarnih con:


DZ 01 Delovno območje naprave,



DZ 02 Pogon,



DZ 03 Elektro omara.

Določene glavne nevarne cone sestojijo iz nevarnih podcon, ki zajemajo specifična nevarna
mesta v posamezni coni, ki so tudi posamezno ovrednotena. Veljajo splošna pravila varnega
dela s posameznim orodjem ter pripomočki. Vzdrževalna ter ostala dela smejo opravljati samo
pooblaščene osebe, ki imajo ustrezno izobrazbo ter so poučene o posameznih nevarnostih in
o delovanju manipulacijske naprave ob upoštevanju predpisanih zaščitnih ukrepov. Z napravo
sme rokovati samo ustrezno usposobljena oseba s strani naročnika. Dosledno je treba
upoštevati navodila in biti pazljiv na vsa opozorila, ki se nahajajo na napravi. Nepooblaščen
poseg v sam varnostni sistem stroja ni dovoljen! Obvezna je uporaba osebnih zaščitnih
sredstev! Treba je upoštevati opozorila, navedena za posamezno nevarno cono in podcono.
Za lažje razumevanje je na sliki 4.4 prikazan načrt z mejami nevarnih con [14].
DZ 01.00

DZ 00.00

DZ 02.00

DZ 03.00

Slika 4.4: Nevarne cone naprave
Cona 01 zajema področje pod manipulacijsko napravo in okoli nje. V bistvu je to cona, v kateri
se posluževalec dvižnega regala nahaja največ časa. V tej coni se izvedejo vsi premiki.
Uporabljena električna oprema mora biti v skladu z varnostnimi standardi. Področja, ki so pod
napetostjo, morajo biti ustrezno označena z opozorilom »NEVARNOST ELEKTRIČNEGA
UDARA«. Poseg v električno opremo sme opraviti samo za to pooblaščena oseba. Pri premiku
obstaja nevarnost poškodbe posluževalca, zaradi tega delovno območje naprave ščitimo s
svetlobnimi zavesami. Premik lahko izvaja le za to usposobljen operater, ki mora tudi
zagotoviti, da se v nevarnem območju ne nahaja noben operater. Pri premiku je strogo
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prepovedano zadrževanje operaterjev v nevarni coni! Pogonski elementi so zaščiteni z
zaščitnimi pokrovi rumene barve. Pokrove sme odstraniti samo za to pooblaščena oseba.

Cona 02 zajema elemente pogona naprave, ki opravljajo dvig in spust naprave. Nevarni deli
dvižnega pogona, verige z verižniki, rotirajoče gredi Zimm in trapezna vretena so zaščiteni z
zaščitnimi pokrovi. Trapezna vretena so vgrajena v stebre. Odprtine na ležajnih ohišjih so
pokrite z zaščitnimi pokrovi. Zaščitne pokrove sme odstraniti samo za to pooblaščena oseba.
DZ 02.00

Slika 4.5: Nevarna cona 02
Nevarno področje 03 zajema elektro omaro, kjer obstaja nevarnost električnega udara. Treba
je upoštevati navodila o vzdrževanju elektro opreme. Odstranjene smejo biti samo nujno
potrebne zaščite elektro naprav v namen nastavitve ali vzdrževanja opreme.
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Prepoznavanje nevarnosti
Po določitvi mej stroja (prejšnje poglavje) nastopi najvažnejši korak vsake ocene tveganja
stroja s sistematičnim prepoznavanjem (identificiranjem) razumno predvidljivih nevarnosti,
situacij ali dogodkov, ki ogrožajo, v vseh življenjskih fazah stroja, kot so npr.:


A – načrtovanje,



B - razvoj (programiranje),



C - izdelava, predmontaža, testiranje,



D - pakiranje, transport,



E - montaža, zagon, testiranje,



F – uporaba,



G - vzdrževanje, servis, iskanje in oprava motenj,



H - podaljšana uporaba,



I - demontaža,



J - razgradnja [14].

Izhajamo iz tega, da bo prej ali kasneje ena izmed prepoznanih nevarnosti povzročila škodo,
če ne bomo izvedli ukrepov za njeno odstranitev ali izvedli ustrezne zaščite. Ukrepe za
odstranitev nevarnosti ali zmanjšanje tveganja lahko izvedemo šele po tem, ko nevarnost
prepoznamo. Da bi to lahko izvedli, je treba ugotoviti, kateri delovni koraki bodo izvedeni s
strojem in kakšne naloge imajo pri tem osebe, ki bodo s strojem delale. Pri tem je treba
upoštevati različne dele, mehanizme ali funkcije stroja, obdelovalni material in okolje, v katero
bo stroj postavljen. V prilogi 1 so kot pomoč prikazani različni primeri nevarnosti, situacij in
dogodkov [14].
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Presoja tveganja
Z določeno nevarno situacijo povezano tveganje je odvisno od naslednjih elementov:


obsega škode,



verjetnosti nastopa škode kot funkcije:
o izpostavljenosti ene ali več oseb,
o nastopa dogodka ogrožanja,



tehničnih in človeških možnostih izognitvi ali omejitvi škode [14].

Elementi tveganja so prikazani na diagramu na sliki 4.6, podrobnosti izbire posameznih
vrednosti pa so predstavljene v nadaljevanju.

Slika 4.6: Elementi tveganja [14]
Preglednica 4.1: Obseg škode [14]
SIST EN ISO 12100:2010
Oznaka
Pomen
Točka a
a
nepomembna posledica/tveganje
b
lahka posledica/tveganje
brez poškodb
c

srednja posledica/tveganje

d

velika posledica/tveganje

e

zelo velika posledica/tveganje
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Ocena
S
Točka b
1−2
3−4
ena oseba
5
lahka poškodba
več oseb
6
ena oseba
7
težka poškodba
več oseb
8
ena
oseba
9
smrtna
poškodba
več oseb
10

Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo

Magistrsko delo

Preglednica 4.2: Izpostavljenost osebe ogroženosti [14]
SIST EN ISO 12100
Oznaka

Faktor

Stopnja

a

potreba za dostop
na področje
tveganja

b

način dostopa

c

čas zadrževanja na
področju tveganja

d

število oseb, ki
morajo vstopati na
področje tveganja

e

pogostnost dostopa

ni potrebno
redkeje (servis)
pogosto (posluževanje stroja)
popolnoma zaščiten
delno zaščiten
nezaščiten (ročno dodajanje materiala)
kratko
dolgo
stalno
ena
dve
več
nikoli
redko do manj kot 1 x dan
stalno do več kot 1 x uro

Ocena
F
1−3
4−7
8−10
1−3
4−7
8−10
1−3
4−7
8−10
1−3
4−7
8−10
1−3
4−7
8−10

Skupna ocena F je vsota delnih ocen deljena s 5
Preglednica 4.3: Verjetnost nastopa nevarnega dogodka [14]
SIST EN ISO 12100
Oznaka

Faktor

a

podatki o
zanesljivosti in drugi
statistični podatki

b

c

d

Stopnja

popolni
delni
niso na razpolago
popolna
zgodovina nesreč
delna
ni na razpolago
popolni
podatki o
škodljivosti za
delni
zdravje
niso na razpolago
popolne
razpoložljive
delne
primerjave tveganja
niso na razpolago
Skupna ocena W je vsota delnih ocen deljena s 4
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Ocena
W
1−3
4−7
8−10
1−3
4−7
8−10
1−3
4−7
8−10
1−3
4−7
8−10
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Preglednica 4.4: Možnost izognitve ali omejitve škode [14]
SIST EN ISO 12100
Oznaka

Faktor

a

kvalificiranost
osebja

b

hitrost nastopa
tveganja

c

zavedanje
nevarnosti

d

potrebna človeška
sposobnost izognitvi
tveganja

e

praktične izkušnje

Stopnja
visoko kvalificirano
srednje kvalificirano
nekvalificirano
počasi
hitro
nenadno
na osnovi splošnih informacij, posebej
navodil za uporabo
na osnovi opazovanja stroja
na osnovi opozoril, posebej stroja
možnost se pripraviti
gibljivost
refleks
na enakem stroju
na podobnem stroju
brez izkušenj

Ocena
P
1−3
4−7
8−10
1−3
4−7
8−10
1−3
4−7
8−10
1−3
4−7
8−10
1−3
4−7
8−10

Skupna ocena P je vsota delnih ocen deljena s 5
Skupno oceno tveganja R izračunamo kot vsoto posameznih ocen:

R = S+𝐹+𝑊+𝑃

(4.1)

Kjer je:
S

[/]

– ocena obsega škode

F

[/]

– ocena izpostavljenosti osebe ogroženosti

W

[/]

– ocena verjetnosti nastopa nevarnega dogodka

P

[/]

– možnost izognitve ali omejitve škode

Skupna ocena tveganja R nam poda vrednost, ki nam določa nivo tveganja. Glede na to, v
katerem nivoju se nahajamo, določimo nivo zanesljivosti delovanja varnostnih krmilnih
elementov − PLr in SIL − funkcijsko varnost električnih/elektronskih/elektronsko
programirljivih varnostnih sistemov. Nivoji so predstavljeni v preglednici 4.5 [14].
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Preglednica 4.5: Nivo zanesljivosti [14]
Skupna ocena tveganja
R = S + F+ W + P

R

Tveganje

Do 8

sprejemljivo
tveganje

Do 16

ni
sprejemljivo
tveganje

Do 22

ni
sprejemljivo
tveganje

Do 28

ni
sprejemljivo
tveganje

Do 34

ni
sprejemljivo
tveganje

Nad 34

ni
sprejemljivo
tveganje

Možne
posledice brez
ukrepov

Ukrepi

ni poškodb

splošna navodila

vgradnja zaščitnih naprav,
mala možnost osebna zaščitna sredstva,
lažjih poškodb
usposabljanje,
opozorila
vgradnja zaščitnih naprav
lažje
in E/E/EP,
poškodbe
osebna zaščitna sredstva,
ena oseba
usposabljanje,
opozorila
srednja
vgradnja zaščitnih naprav
poškodba ena
in E/E/EP,
oseba,
osebna zaščitna sredstva,
lažje
usposabljanje,
poškodbe
opozorila
več oseb
srednja
vgradnja zaščitnih naprav
poškodba več
in E/E/EP,
oseb,
osebna zaščitna sredstva,
težje
usposabljanje,
poškodbe
opozorila
ena oseba
zamenjava tehnologije,
težje
strojev,
poškodbe
vgradnja zaščitnih naprav
več oseb in
in E/E/EP,
najtežje
uporaba dodatnih
poškodbe
varnostnih ukrepov,
(invalidnost, osebna zaščitna sredstva,
smrt)
usposabljanje,
opozorila
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Ustreza Ustreza
PLr
SIL
EN ISO
EN
13849-1 61508

ni

ni

a

ni

b

SIL 1

c

SIL 1

d

SIL 2

e

SIL 3
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Zmanjševanje tveganja
Določimo dosegljive cilje zaščite in opredelimo tveganje s tem, da določimo zahteve in ukrepe:


Določiti cilje zaščite:
o Primer: v primeru ogroženost zaradi prijema ali navijanja je cilj zaščite: »v
področju nevarnosti morajo biti gibajoči deli stroja tako zaščiteni, da je
onemogočen doseg«.



Opredeliti ogroženost, pri kateri v opisu rešitev za doseganje ciljev zaščite zadostuje
navedba predpisov (normativov), ki jih je treba upoštevati.
o Primer: uporaba dvoročnega vklopa in navedba ustreznih B-standardov.



Opredeliti ogroženost, ki zahteva posebne zahteve in/ali ukrepe za doseganje ciljev
zaščite.
o Primer: prekritje, izklop v sili [14].

Po določitvi ukrepov ponovimo/ponavljamo oceno z dodatnimi/novimi zaščitnimi ukrepi, če
ne dosežemo sprejemljivega nivoja. Skupna ocena tveganja mora biti pod nivojem
sprejemljivega tveganja [14].

Če so izpolnjene vse zahteve, potem odg. projektant dokumentira ustreznost predvidenih
zaščitnih ukrepov v različnih fazah:


faza izdelave konceptov – povezava z normami in ukrepi, ki so bili uporabljeni za
dokazovanje (izračuni, testi, certifikati dobaviteljev itd.),



faza izdelave v proizvodnji – s predpisanimi dokumentiranimi kontrolnimi postopki
zagotavljamo izdelavo v skladu z dokumentacijo,



faza uporabe objektov in opreme (s testiranjem) [14].

Ugotovitev ustreznosti dokumentiramo s podpisi odgovornih oseb v oceni tveganja. Groba
ocena tveganja je priložena v prilogah [14].
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IZDELAVA NAVODIL ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE

Navodila so sestavni del informacij za uporabo stroja. Z navodili za uporabo (v nadaljevanju
navodila) zagotavljamo naročniku, v primeru, da jih upošteva, varno uporabo stroja v vseh
življenjskih fazah in doseganje predvidenih karakteristik. Upoštevanje navodil je tudi pogoj za
uveljavljanje garancij. Navodila so sestavni del dokumentacije za stroje, kjer je to predpisano
z zakonodajo/predpisi ali kjer je to določeno z naročilom. So obvezni del dokumentacije za
stroj, za katerega je bila izdana oznaka CE. Navodila izdelamo za vsak stroj ali strojno opremo,
kjer je to določeno s predpisi ali zakonodajo ali to določa prodajna pogodba. Upoštevati je
treba:


navodila so obvezni sestavni del dokumentacije za stroj, za katerega bo izdana oznaka
CE,



posamezne segmente navodil izdelajo odgovorni projektanti, za sestavo celote pa je
odgovoren vodja projekta,



pri sestavi navodil za varno uporabo upoštevamo zaščitne varnostne ukrepe, ki so
navedeni v oceni tveganja,



navodila z ustreznim zapisom običajno predamo ob primopredaji stroja [14].

Navodila v podjetju SMM so razporejena v deset različnih skupin, vsaka skupina pa določa tudi
ustrezno vsebino:


splošno: vsebuje naslovno stran, pregled vsebine, razlago pojmov in namen uporabe,



varnost: predstavljena je splošna varnost, pregled opozoril, varnostni standardi,
varnostni koncept, ocena tveganja, izjava o skladnosti, podatki o hrupu, emisijah in
izračuni,



tehniški podatki: poleg splošnih podatkov so opisane karakteristike, pogoji
obratovanja, posebna oprema, načrti, okoljski vidiki in razgradnja,



postavitev: opisani so temelji, priključki, montažni pogoji, navodila za montažo,
navodila za demontažo,



varna uporaba: sklop vsebuje podatke o splošnih napotkih, navodila mehanskih delov,
hidravlike, pnevmatike, navodila mazanja, hlajenja, elektro delov, krmilja, informatike
in programa,
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vzdrževanje: opis splošnega vzdrževanja, kot je pogostost pregledov, vzdrževanje je
ločeno na enake sklope, kot so opisani v sklopu varne uporabe,



rezervni in obrabni deli: kjer opišemo rezervne dele, ki so primerni za fazo zagona in
testiranja, čas garancijske dobe, in dele, ki jih priporočamo po preteku garancijske
dobe,



kupljeni sklopi: dokumentacije kupljenih sklopov ne prevajamo, predložimo pa
dokumentacijo sklopov z različnih področij,



pakiranje in transport: opišemo pakiranje, transportne pritrditve, manipulacijo,
skladiščenje ter priložimo carinsko in špedicijsko dokumentacijo,



predaja naročniku: sklop vsebuje splošne napotke in zapise ter poročila, rezultate
meritev in predajni zapisnik [14].

Navodila arhiviramo skupaj s preostalo dokumentacijo za stroj. Arhiviramo original in prevod,
če so navodila prevedena [14].
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SKLEP

Pri konstruiranju najrazličnejših naprav in strojev so nedvomno pomembni začetni koraki,
torej to, kako se posameznega problema lotimo. V začetnih fazah je pomembno, da so jasne
zahteve kupca in zmožnosti izvajalca projekta. Ob dobri komunikaciji in znanih zahtevah lahko
definiramo zahtevnik in ponudbo, na katerih temelji celotna razdelava posameznega
problema. Ponudbe se večkrat izdelajo na hitro, zato je pomembno, da vodja projekta in
njegovi sodelavci dobro poznajo problem in imajo široko znanje o različnih področjih
projektnega dela. Pri ustvarjanju konceptnih variant in morebitnih bodočih rešitvah moramo
biti prisiljeni razmišljati izven naših meja, saj se morebiti v kakšni oddaljeni rešitvi najde tudi
kakšna uporabna zadeva, ki nam olajša delo.

Pri koncipiranju stroja je treba preračunati čim več stvari, ki bi nam v bodoče lahko
predstavljale grožnjo pri dimenzioniranju in detajliranju naprave. Tako smo se izračunov
naprave za manipulacijo s profili gasilskih lestev lotili vestno in natančno. V začetku je
pomembno tudi to, da si razdelamo glavno strukturo naprave in njene podsestave, ki jih pri
ustvarjanju 3D modela združimo v celoto. Pri modeliranju sestava je značilno tudi to, da se
večkrat vračamo k posameznim sestavnim delom in prilagajamo dele do te mere, da najboljše
zadovoljijo funkcijo izdelka. Tako smo na primer tekom dimenzioniranja konstrukcije večkrat
preračunali trdnost konstrukcije in njeno togost ter jo ustrezno spreminjali, da smo se na neki
točki lahko zadovoljili z rezultati izračuna.

Pomembno področje pri konstruiranju strojev in naprav dandanes predstavlja tudi varnost.
Varnost je specifično področje, ki se mu konstruktorji projektanti velikokrat premalo posvetijo.
Odgovornosti pri konstruiranju strojev so velike, zakonodaja je strožja, kot je bila v preteklosti,
posledice pa so lahko ob nepravilnem pristopu tudi usodne.

Poglavje izdelave navodil je bilo zadnje poglavje, ki ga zajema magistrska naloga. Tudi dejansko
v praksi izdelamo navodila po izdelavi tehniške dokumentacije, da je stroj ob predaji popoln, z
vso pripadajočo dokumentacijo. Lahko rečemo, da končna podoba in funkcija naprave
zadovoljuje kupca. Kot pri večini strojev in naprav tudi pri obravnavani manipulacijski napravi
obstajajo še rezerve in možnosti za izboljšave.
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PRILOGE

Priloga 1: Primeri različnih nevarnosti, situacij in dogodkov [14]
Št

Primeri ogrožanja / nevarnosti
Skupina

1

Mehanska
ogrožanja

2

Električna
ogrožanja

3

Termična
ogrožanja

Vzrok

Možne posledice

Vsak vzrok ima lahko več

Posledice so lahko

posledic

navezane na več vzrokov

 pospeševanje/zaviranje
(kinetična energija),
 ostri deli (koničasti),
 približevanje gibajočega
dela stoječemu delu,
 deli, ki lahko režejo,
 elastični elementi,
 padajoči predmeti,
 težišče – (potencialna
energija),
 višina nad tlemi,
 visok tlak,
 gibanje (gibljivost) stroja,
 medsebojno gibljivi deli,
 rotirajoči deli,
 hrapava, drsna površina,
 ostri robovi,
 stabilnost – varnost lege,
 vakum
 oblok,
 električni procesi,
 elektromagnetni procesi,
 vodniki napetosti (elektro
vodniki),
 neustrezna oddaljenost
delov od visoke
napetosti,
 preobremenitev,
 deli, ki so zaradi napake
postali električni vodniki,
 kratki stik,
 sevanje toplote
 eksplozija,
 ogenj,
 objekti ali materiali pri
visoki ali nizki
temperaturi,

 povoziti,
 odriniti,
 stisniti,
 vrezati ali odrezati,
 povleči ali ujeti,
 zagrabiti- zajeti,
 obribati – odrgniti,
 potisniti,
 potisniti pod dele, ki so pod
pritiskom,
 striči,
 prevrniti, spotakniti ali
pasti,
 preluknjati ali vbosti,
 zadušiti
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 ožganine (opekline),
 kemična reakcija,
 učinek na medicinske
implantate,
 smrtonostni električni udar,
 padec ali biti odrinjen,
 požar,
 leteči zažgani deli,
 električni udar

 ožganine (opekline),
 dehidracija,
 neugodje,
 zmrzline,
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 sevanje toplotnih izvorov

 poškodbe zaradi sevanja
toplotnih izvorov,
 oparjenje


4

Ogrožanje
zaradi hrupa

 kavitacijski procesi,
 odzračevanje,
 uhajanje zraka pod
visokim pritiskom,
 proizvodni procesi
(stiskanje – stiskalnice,
odrezavanje – rezalni
stroji,
 gibajoči deli,
 trenje med površinami

 neugodje,
 izguba zavesti,
 izguba ravnotežja,
 trajna izguba sluha,
 stres,
 šumenje v ušesih,
 utrujenost,
 vsi drugi problemi (npr.
mehanični, električni) kot
posledica motnje govornih
komunikacij ali akustičnih
signalov zaradi hrupa


5

Ogrožanja
zaradi vibracij

6

Ogrožanja
zaradi sevanja

7

Ogrožanja
zaradi sestavin
materialov

 kavitacijski procesi,
 nepravilno uravnoteženi
gibljivi deli,
 gibljiva oprema,
 trenje med površinami,
 neuravnoteženi rotirajoči
deli,
 tresoča oprema,
 vibracije zaradi
obrabljenih delov
 ionizirajoč izvor sevanja,
 nizkofrekvenčno
elektromagnetno
sevanje,
 optično sevanje
(infrardeče, vidno in
ultravijolično),
 visoko frekvenčno
elektromagnetno sevanje
 aerosol,
 biološke in mikrobiološke
sestavine,
 goriva,
 prah,
 eksplozivi,
 vlakna,
 vnetljivi materiali,
 tekočine,
 para,
 plin,
 megla,
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 neugodje,
 obolenje spodnjega dela
hrbtenice,
 nevrološka (živčna)
obolenja,
 poškodbe kosti členkov,
 poškodbe hrbtenice,
 obolenje žil
 opekline,
 poškodbe oči in kože,
 vpliv na razmnoževanje,
 genetske spremembe,
 glavobol, nespečnost itd.

 motnje v dihanju,
 dušenje,
 rak,
 oksidacija,
 vpliv na razmnoževanje,
 eksplozije,
 ogenj,
 infekcije,
 sprememba dednih
lastnosti,
 zastrupitev,
 preobčutljivost
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Ergonomska
ogrožanja

9

Ogrožanja
zaradi okolja v
katerih obratuje
stroj

10

Kombinacije
ogrožanj
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 oksidacijska sredstva
 dostop,
 oblika in razporeditev
prikazov in optičnih
zaslonov,
 oblika, razporeditev ali
razpoznavnost krmilnih
naprav,
 napor,
 brlenje, zaslepitev,
ustvarjanje senc in
stroboskopski efekti,
 lokalna osvetlitev,
 fizična preobremenitev,
 lega telesa,
 ponavljajoče aktivnosti,
 vidljivost
 prah in megla,
 elektromagnetne motnje,
 udar strele,
 vlaga,
 umazanija – nečistoče,
 sneg,
 temperature,
 voda,
 veter,
 pomanjkanje kisika
 ponavljajoče aktivnosti +
napor + visoka
temperature okolice
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 neugodje,
 utrujenost,
 motnje v gibanju telesa,
 stres,
 vsi drugi problemi
(mehanski, električni …), ki
lahko nastopijo kot
posledica človeškega
obnašanja

 opekline,
 lažja obolenja,
 zdrs, pad,
 zastrupitev,
 vsi drugi problemi, ki
lahko nastopijo kot
posledica vpliva ogrožanja
na stroj ali dele stroja

 dehidracija,
 izguba zavesti,
 vročinski šok
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Priloga 2: Ocena tveganja
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DN 423889

Ocena tveganja

Št. Stroja - Machine number (št. DM) Naročnik - Customer

A,C,E,F

DZ.00

1,2,
8

2

S

Električni šok

A,C,D,E,F

DZ.00

Napetostni vodniki,
električna oprema

2

10

C, E, F,G

1

11

1

DZ.03

Elektroomara in
elektrokomponente

14

2

8

S

zgrabiti-zajeti,
obribati – odrgniti,
C, E, F,G

DZ.02.00

Rotirajoče gredi-ZIMM
Trapezna vretena

6

S

zgrabiti-zajeti,
obribati – odrgniti
C, E, F,G

DZ.02.00

Dvižni pogonelektromotor
Veriga z verižniki

8

S

Električni šok

C, E, F,G

DZ.01

1

5

S

pospeševanje/zaviranje udariti, stisniti, odriniti,
(kinetična energija),
zgrabiti - zajeti, obribati
približevanje gibajočega odrgniti, striči
dela, padajoči elementi,
, gibanje delov stroja,
medsebojno giblivi deli
5

6

6

F
a 8
b 4
c 3
d 4
e 4
4,6

F
a 5
b 4
c 3
d 5
e 8
5,0

F
a 8
b 8
c 3
d 4
e 4
5,4

F
a 5
b 5
c 3
d 4
e 4
4,2

F
a 5
b 5
c 3
d 4
e 4
4,2

F
a 8
b 4
c 2
d 1
e 4
3,8
b

Ver.
1

R

P
a 4
b 2
c 4
d 2
e 7
5,8
3,8
PLr or SIL

a
b
c
d

W
6
7
4
6

20,2

R

P
a 5
b 8
c 4
d 8
e 7
6,0
6,4
PLr or SIL

a
b
c
d

W
6
6
6
6

22,4

R

P
a 4
b 4
c 4
d 7
e 5
4,8
5,0
PLr or SIL

a
b
c
d

W
5
5
5
5

21,2

R

P
a 5
b 4
c 4
d 3
e 3
4,8
3,8
PLr or SIL

a
b
c
d

W
5
5
5
4

R

W
5
5
4
4

- Zaščita rotirajočih delov z
fiksnihločilnih zaščitnih naprav
(zašitni pokrovi)
-Gibanje elementov z omejeno
hitrostno
- Delovanje samo ob pritisku na
gumb
Omejilna zaščitna naprava-bariera
(ograje)
- Usposobljeno osebje in ustrezna
oprema

- Zaščitni pokrov
Dodatni ukrep:
- Izklop v sili

- Zaščitni pokrov
Dodatni ukrep:
- Izklop v sili

20,5

R

P
a 4
b 8
c 3
d 8
e 4
2,0
5,4
PLr or SIL

a
b
c
d

- Ustrezna električna oprema v
skladu z varnostnimi standardi
- Opozorilo mesto "NEVARNOST
ELEKTRIČNEGA UDARA"
Dodatni ukrep:
- Izklop v sili
- Usosabljanje naročnika in
seznanjanje posluževalcev stroja z
navodili za uporaba

20,8

P
a 5
b 4
c 4
d 3
e 3
4,5
3,8
PLr or SIL

a
b
c
d

W
3
2
1
2

- Ustrezna električna oprema v
skladu z varnostnimi standardi
IEC 60204-1:2005
- Opozorilo mesto "NEVARNOST
ELEKTRIČNEGA UDARA"

17,2
1

Datum / Date:
Sprememba / Change
Izvirnik

27.10.2016.

Kontrola

Zmanjšanje tveganja
Zaščitni varnostni ukrepi, opis
rešitev, opozorila pred preostalimi
nevarnostmi
- Varna konstrukcija
- Uporaba predpisanih zaščitnih
ukrepov
- Opozorila
- Uporaba posebnih zaščitnih
ukrepov (IZKLOP V SILI)
- Izstavitev CE tablice
- Usposobljeno osebje in usterzna
oprema
- Upoštevanje tehniške
dokumentacije !

Ocena tveganja po ukrepih
S

postavitev, funkcija

S

Dostop, lokalna
neprijeten občutek,
osvetlitev, položaj
udarnine, stres,odrgnine,
telesa, človeško vedenje

1

Ocena tveganja pred ukrepi

F
a
b
c
d
e

8
6
1
1
1

a
b
c
d

1

8
6
1
1
1

a
b
c
d

3

S

1

4
1
1
1
4

a
b
c
d

2

S

1

4
1
1
1
4

a
b
c
d

2

S

5
1
2
2
1
2

W
1
1
1
1

a
b
c
d

W
1
1
1
1

R
1
1
1
1
1

1

6

R

P
a
b
c
d
e

1
1
1
1
1
1

6

R

P
a
b
c
d
e

1
1
1
1
1
1

5

R

P
a
b
c
d
e

1
1
1
1
1
1

1

F
a
b
c
d
e

W
1
1
1
1

6

P
a
b
c
d
e

1

F
a
b
c
d
e

W
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

F
a
b
c
d
e

W
1
1
1
1

R

P
a
b
c
d
e

1

F
a
b
c
d
e

W
1
1
1
1
1

3

1

1

a
b
c
d

F
a
b
c
d
e

S

Obdelal /
Issued by:
B.Kuhar

8
6
1
1
1
3

1

S
postavitev, funkcija

Možne posledice

PLr - nivo zanesljivoti krmilnih elementov po
EN ISO 13849-1
SIL - nivo zanesljivoti E/E/EP sistemov po EN
61508 oz. EN/IEC 62061

postavitev, funkcija

Vzrok

R=S+W+F+P
Skupna ocena tveganja

postavitev, funkcija

Nevarnost

P - verjetnost odkritja
napake / tveganja
Življenska
faza

POZ

Mesto
nevarnosti
Način ali
skupina

F - izpostavljenost
napaki / ogroženosti /
tveganju

postavitev, funkcija

423889 G1.4 Varnost - Ocena tveganja
W - možnost nastopa
napake / tveganja

415355 / 679064

Potrjujemo, da je tehniška dokumentacija v skladu z EG-smernicami za stroje - priloga V, hranjena in ostaja na
razpolago. We are confirming that the technical documentation is in accordance with the EU - guidelines for
machines - enclosure V, archived and remaining available.

Področja nevarnosti - načrt št.: / Danger zones - sketch No.:

S - pomen
napake /
tveganja

DN -SMM / Naročilo št.

423889 MAGIRUS GmbH

postavitev, funkcija

Hubregal

Kontroliral

Stroj - Machine (DM):

5

R

P
a
b
c
d
e

1

1
1
1
1
1
1

5

Odobril /
Approved by:
I. Rečnik

SMM d.o.o.
Naročnik: Magirus GmbH
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Priloga 3: Sestavna risba manipulacijske naprave
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