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POVZETEK
V podjetju Dukin d.o.o. izdelujejo smetarnike, ki se uporabljajo za različne velikosti
zabojnikov/kontejnerjev za odpadke. Pri smetarniku, ki se uporablja za največje zabojnike, je
prišlo do težav pri sami uporabi. Pojavile so se težave pri premikanju drsnih vrat. Vrata so se
zatikala in škripala. Napaka je bila v načinu vodenja, ki je bil uporabljen za vodenje drsnih vrat
smetarnika. Uporabljen je bil način vodenja, ki ni primeren za izvedbo drsnih vrat, ki so
uporabljena na smetarniku. Način vodenja je bilo potrebno izboljšati ali v celoti spremeniti.
Celoten način vodenja sem spremenil oz. razvil nove komponente. Zaradi spremembe načina
vodenja je prišlo do dimenzijskih sprememb celotnega smetarnika. Odločil sem se, da bom
smetarnik istočasno tudi oblikovno optimiral.
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ABSTRACT
Dukin d.o.o. makes waste bin enclosures for different waste bin dimensions. A problem with
sliding doors occurred on bigger dimension waste bin enclosures. Namely, the door often got
stuck and sometimes remained stuck fast. The biggest problem was the sliding door cradle
mechanism. The mechanism that was used was not appropriate. Therefore, the whole sliding
door mechanism, had to be replaced. I decided to develop a completely new mechanism
including all of the needed parts. The development of the new mechanism induced the
dimensional changes on the waste bin enclosure, which ended in the design optimisation of
the whole waste bin enclosure.
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UVOD

V strojništvu se vedno znova srečujemo z novimi ali starimi problemi. Stari problemi so po
navadi lažje rešljivi zaradi napredovanja tako mehanskih, kot tudi programskih orodij za
reševanje problemov. Novi problemi pa nastanejo zaradi novih idej ljudi, ki hočejo razviti nov
izdelek. Reševanja obeh pa se lotimo na enak način.
V podjetju DUKIN d.o.o. je pri uporabi smetarnika, imenovanega StyleOUT 3x1100, prišlo do
napak v konstrukciji. Smetarniki so zabojniki za spravljanje zabojnikov za odpadke (slika 1). Na
smetarniku je prišlo do problemov z vodenjem.
Vodila se uporabljajo za vodenje treh drsnih vrat, ki se morajo združiti ena pod drugo. Pri
premikanju drsnih vrat je prišlo do zatikanja in škripanja. Do teh napak je prišlo zaradi napačne
uporabe vodil. Uporabljena so bila vodila za drsna vrata, natančneje za drsna vrata v visečem
položaju. Ker pa ta vrata smetarnika niso visela pod vodili, ampak so se premikala preko koles,
ki so bila na določeni oddaljenosti od vodil, so se pojavile prečne napetosti na vodila oz.
vozičke. Vozički so sestavljeni iz štirih koles in se kotalijo po svojih določenih tirih. Smer teh
napetosti omenjena vodila ne prenašajo dobro, zato so se pojavili opisani problemi.
Ob razvoju novih vodil bo prišlo do spremembe dimenzij celotnega mehanizma, ki se
uporablja za vodenje, zato bo potrebno celotni smetarnik tudi optimirati.

Slika 1: Stari smetarnik StyleOUT
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1.1 Cilji in teze diplomskega dela
Cilj diplomskega dela je razvoj novega načina vodenja na drsnih vratih smetarnika StyleOUT
3x1100. Pri razvoju novega načina vodenja smetarnika bo potrebno razviti vodila, pri katerih
se ne bodo pojavile napake starega načina vodenja. Vodilo bo potrebno izvesti tako, da bo čim
bolj stabiliziralo drsna vrata smetarnika. Vodila smetarnika bi morala biti skonstruirana tako,
da bo izvedba tega načina vodenja izvedljiva tudi na drugih smetarnikih. Seveda pa mora biti
končna rešitev tudi cenovno ugodna. Po razvoju načina vodenja drsnih vrat bo potrebno glede
na izbrano vodilo razviti nov način vpetja na okvir smetarnika. Naknadno pa bo potrebno
razviti še način vpetja izbranega vodila na drsna vrata smetarnika ter tako povezati celotno
konstrukcijo smetarnika. Takrat bo viden tudi končen izgled konstrukcije smetarnika. Zaradi
spremembe konstrukcije smetarnika bo po zaključenem razvoju vodil za vodenje drsnih vrat
potrebno celoten smetarnik oblikovno in proizvodno optimirati. Optimiranje smetarnika bo
izvedeno glede na tehnologije oblikovanja, ki jih uporablja podjetje.
Hipoteze diplomskega dela:
-

Zaradi boljšega načina vodenja bodo drsna vrata lažje vodljiva.

-

Zaradi bolj kontroliranega vodenja ne bo prišlo do zastojev drsnih vrat.

-

Ob razvoju novega načina vodenja na smetarniku StyleOUT 1100 bomo lahko prenesli
ta način vodenja tudi na druge smetarnike.

-

Zaradi proizvodnega optimiranja smetarnika bodo stroški izdelave smetarnika nižji.

-

Ker bo nov način vodenja enostavnejši, bo enostavnejše tudi sestavljanje.

-

Zaradi oblikovnega optimiranja bodo drsna vrata pa tudi celotna konstrukcija
smetarnika težja.

-

Zaradi spremembe dimenzij se bodo trdnostne lastnosti smetarnika spremenile.

1.2 Predpostavke in omejitve diplomskega dela
V podjetju Dukin d.o.o sem reševal problem načina vodenja drsnih vrat. Pri razvoju vodil je
bilo potrebno upoštevati naslednje omejitve:
-

nizki stroški izdelave,

-

uporaba čim več standardnih elementov (profilov, kotnikov, ipd.),
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vsak del novega načina vodenja je potrebno zmodelirati tako, da bo proizvodnja
možna z že obstoječimi tehnologijami obdelave v podjetju, ki so:
▪

TIG varjenje

▪

MIG/MAG varjenje

▪

Stroj za krivljenje pločevine (slika 2)

Slika 2: Stroj za krivljenje pločevine

▪

Laserski rezalnik (slika 3)

Slika 3: Laserski rezalnik

▪
-

Stroj za štancanje

dimenzije prostora pod drsnimi vrati smetarnika se ne smejo zmanjšati, saj je
znotraj smetarnikov potreben prostor za shranjevanje treh 1100 litrskih
zabojnikov za odpadke,

-

drsna vrata se morajo pomikati tako, da se lahko spodnja drsna vrata peljejo
pod gornjimi vrati,

3

Univerza v Mariboru - Fakulteta za strojništvo

-

Diplomsko delo

gibanje gornjih drsnih vrat naj bo v eni smeri blokirano oz. dovoljeno le v eno
stran,

-

gibanje spodnjih drsnih vrat naj bo omejeno tako, da se bosta lahko obe drsni
vrati peljali le do sredine celotnega smetarnika.

Pred samim začetkom razvoja novega načina vodenja lahko predpostavimo naslednje lastnosti
smetarnika:
-

ob spremembi načina vodenja bo prišlo do spremembe dimenzij smetarnika,

-

čeprav bo prišlo do povečanja dimenzij okvirja smetarnika, bo za preverjanje trdnosti
konstrukcije potreben le osnovni preračun na manjših prerezih novih vodil,

-

masa smetarnika se bo povečala,

-

smetarnik bo skonstruiran tako, da ga bomo lahko razstavili.

1.3 Predvidene metode diplomskega dela
Predvidene metode diplomskega dela bodo obsegale študij starih in novih načinov vodenja.
Iskal bom nove rešitve vodenja drsnih vrat, ki bi izboljšala tako delovanje vodil, kot tudi obliko
le-teh. Velik del raziskovanja in razvoja bo izvedenih s pomočjo iskanja inovativnih idej in izbiro
eno izmed teh za končno rešitev problema zaradi določenih prednosti ter izločitev drugih
zaradi določenih slabosti. Skice novih načinov vodenja bom zmodeliral v CAD programu in jih
tako preizkušal.
Po končanem razvoju novega načina vodenja drsnih vrat bom optimiranje celotnega
smetarnika izvedel ob upoštevanju estetskih razmerij. Za končni izdelek bom s pomočjo CAD
programa ob upoštevanju pravil o tehničnem risanju izdelal tehnično dokumentacijo
celotnega smetarnika.
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PREGLED STANJA OBRAVNAVANEGA PROBLEMA

Način vodenja drsnih vrat, ki se je uporabljal v preteklosti, je bil skonstruiran po zgledu
vodenja drsnih vrat z vozički s kolesi. Vodenje drsnih vrat z vozički s kolesi je enostaven način
vodenja. Pri tej izvedbi vozičkov se uporablja princip kotaljenja koles po tirnicah.

2.1 Funkcijska struktura problema

voziček
ležaj
drsni

vodilo
kolo

kotalni

krogljični

Želeni končni
položaj

Vodenje

Translacija

palica

nosilec
žleb

lastna
izvedba

1 kolo

okrogla

talni

vijačna
zveza

več koles

pravokotna

viseči

zvar

valjčni

I, T, H
profili

posebna
oblika

Pri takšnem načinu vodenja so tirnice vodila in vozički kolesa s sklopom za pritrditev drsnih
vrat. Vozički se peljejo po vodilu, pri tem pa se kolesa kotalijo po tirnicah. Zaradi različnih
amplitud obremenitev, za katere so namenjeni vozički, so lahko vozički izvedeni v različnih
oblikah, razlikujejo pa se po:
-

številu koles,

-

obliki koles,

-

obliki pritrditev na drsna vrata in

-

obliki vodil.

Vodila so prav tako lahko različnih oblik, odvisna pa so od velikosti sil, ki se pojavijo na sistem
vodenja drsnih vrat. Ker so drsna vrata pritrjena samo na vozičke, lahko za stabilnejšo
konstrukcijo drsnih vrat poskrbimo s pomočjo dodatnih vodil in distančnikov. Za ta sistem
vodenja imamo na razpolago vodilne plošče in talna vodila. Vodilna plošča je sestavljena iz
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plošče, ki se pritrdi na tla, na sredino plošče pa je postavljena vodilna palica za drsna vrata.
Vodilna palica je lahko privita ali privarjena v ploščo ali pa samostojno privita v tla in
pozicionirana točno pod drsnimi vrati. Talna vodila so dodatna vodila na spodnji strani drsnih
vrat, ki zagotavljajo večjo stabilnost celotne konstrukcije drsnih vrat. Dodatna vodila je pri
konstruiranju vrat potrebno upoštevati. Na spodnji del konstrukcije drsnih vrat je potrebno
dodati vodilo, ki bo usmerjeno z vodilno ploščo ali talnimi vodili. Za določitev končne pozicije
drsnih vrat se uporabljajo blažilniki drsnih vrat. Ti so nameščeni na strani drsnih vrat in so
pozicionirani tako, da pridejo v stik z drsnimi vrati na mestu, kjer je na blažilnik nameščen
material, ki blaži udarce (npr. guma).
Ta način vodenja se uporablja v večini primerov, kjer hočemo skonstruirati drsna vrata. Pri tem
moramo upoštevati, da bodo po pritrditvi vozičkov s kolesi na vrata in vstavitvi vozičkov s
kolesi v vodila drsna vrata pozicionirana v enaki ravnini kot vodila. Ta način pozicioniranja nam
zagotavlja pojav vertikalne sile na vozičke na naležni površini med kolesi in vodilom. S tem
ravnovesjem zagotavljamo stabilno vodenje drsnih vrat. Ob upoštevanju tega ravnovesja je ta
način vodenja primeren za večino izvedb drsnih vrat. Način vodenja drsnih vrat z vozički s
kolesi se lahko uporabi na različnih dimenzijah drsnih vrat. Ob spremembi dimenzij drsnih vrat
se spreminjajo komponente načina vodenja. Spreminjajo se lahko vse komponente. Te
komponente so: ležaji, kolesa, vodila, nosilci, različni načini pritrditve vodil, različni načini
pritrditve vrat ter sprememba dimenzije vsake komponente posebej. Komponente se
spreminjajo gleda na spremenljivke: velikost drsnih vrat, material drsnih vrat, težo drsnih vrat,
material objekta oz. okvirja, na katerega bo pritrjeno vodilo, smer gibanja drsnih vrat ter
okolje, v katero bo postavljeno vodilo. Komponente se spreminjajo zaradi zagotavljanja
stabilnosti celotnega načina vodenja, saj lahko ob spremembi le ene izmed komponent pride
do neravnovesij v celotnem sistemu vodenja.
2.1.1 Prednosti
Pri tem načinu vodenja je prednost predvsem enostavnost konstrukcije, ki opravlja zadano
nalogo vodenja drsnih vrat. Zaradi enostavnosti celotnega koncepta vodenja drsnih vrat z
vozički s kolesi je tudi cena primerna oz. ugodna. Ker je celoten način vodenja sestavljen iz
dveh glavnih komponent – vozička s kolesi in vodil, je sestavljanje celotnega sistema vodenja
enostavno. Enostavno sestavljanje nam skrajša čas sestavljanja v proizvodnji oz. zniža ceno
proizvodnje. Tudi vzdrževanje na tem sistemu je enostavno. Ob okvari enega vozička lahko
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zamenjamo samo okvarjen voziček. To nam zagotavlja nizke stroške vzdrževanja celotnih
drsnih vrat. Ker imamo veliko možnosti pri izbiri različnih oblik ter velikosti vozičkov in vodil,
lahko uporabimo ta način vodenja tako za najmanjša drsna vrata, kot tudi za zelo velika drsna
vrata, ki se uporabljajo na velikih skladiščih. Čeprav je na velikih drsnih vratih uporabljen enak
koncept, za translacijo velikih drsnih vrat ne potrebujemo precej večje sile.
2.1.2 Slabosti
Koncept vodenja drsnih vrat z vozički s kolesi in vodilom je konstruiran za drsna vrata, ki se
bodo premikala v enaki ravnini kot vozički v vodilih, saj ta način vodenja ni primeren za
prenašanje večjih bočnih sil. Ob pojavu večjih bočnih sil na vozičke s kolesi začnejo vozički
izstopati iz položaja, kjer so vodeni na vodilih. Zato pride do nepravilnega vodenja vozičkov s
kolesi po vodilih. Pojavi se nepravilna obraba koles na vozičkih, prav tako pa tudi ležajev. Po
daljšem obdobju delovanja bočne sile na drsna vrata in posledično na vozičke lahko pride do
poškodbe ležajev v vozičkih ali do poškodbe celotnega vozička. Ker je celoten koncept narejen
s kotaljenjem koles po vodilih, morajo biti vodila temeljito očiščena. Kakršen koli tujek, ki lahko
zamaši vodilo ali povzroči dodatno obremenitev za vozičke in vodila, lahko povzroči kritično
poškodbo na drsnih vrati, vodilih ali vozičkih.
Na tem sistemu vodenja drsnih vrat je prišlo do težav ravno zaradi pojava bočnih sil na vozičke
s kolesi. Ker jih vozički niso prenašali, so se kolesa na vozičkih nepravilno obrabila. Nepravilna
obraba je povzročila zatikanje drsnih vrat, škripanje vozičkov ob premiku drsnih vrat in kolizijo
drsnih vrat na mestu, kjer se drsna vrata ob odpiranju in zapiranju smetarnika pozicionirajo
ena pod drugo.

2.2 Možni načini vodenja
Stari način vodenja je osnovan na načinu izvedbe vodenja z vozičkom nad vodilom. Ker sem
imel omejitve pri stroških izdelave, čisto nove izvedbe vodenja nisem mogel izdelati. Sem pa
lahko uporabil nekaj standardnih elementov in jih povezal na nov in ekonomičen način. Zato
sem se odločil za način vodenja z uporabo vozička in vodila.
Za celoten mehanizem vodenja je bilo potrebno izdelati komponento za pritrditev. Vsa vodila
drsnih vrat so pritrjena na več točkah, zato sem iskal rešitev v tej smeri. Smetarnik vsebuje dva
stranska okvirja, na katera bi lahko vodilo pritrdili. Na ta okvirja bi lahko direktno ali posredno
pritrdili vodila. Stranska okvirja sta med sabo povezana le z dvema cevema. Zato bi smetarniku,
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če bi dodali komponento, ki bi povezovala stranska okvirja, izboljšali še stabilnost. V predhodni
izvedbi mehanizma vodenj drsnih vrat je bilo vodilo pritrjeno na standardni element.
Uporabljen je bil U-profil, ki je istočasno zakril mehanizem vodenja drsnih vrat in ga varoval
pred dežjem. To je primerno, saj ni potrebno dodatnih komponent, ki bi se uporabljale samo
za zaščito mehanizma vodenja pred vremenskimi vplivi. Tudi sam sem hotel poiskati
komponento za pritrditev vodil med standardnimi elementi. Našel sem železno ploščo
debeline 7mm, ki bi jo lahko v podjetju ukrivili v obliko L. Zaradi ukrivljanja železne plošče bi s
tem nastal dodaten proizvodni strošek. Vodila bi lahko pritrdili tudi na H-profil z enako
debelino, vendar bi se v tem primeru voda ustavljala na profilu, kar bi lahko privedlo do
korozije. Na koncu sem se odločil za standardni U-profil dimenzij 120x60x5, ki bo zadostoval
mojim potrebam. Ta komponenta na predhodnem smetarniku je zelo enostavna in primerna
rešitev za takšno obliko smetarnika.
2.2.1 Voziček
Največja težava starega vozička je bila nezmožnost prenašanja velikih bočnih sil zaradi majhne
stične površine med vodilom in vozičkom. Zato sem nov način vodenja želel izvesti s čim več
stične površine. Mehanizem vodenja drsnih vrat ima osnovno nalogo translacije. Ker pa je
prihajalo do bočnih sil, ki so delovale na voziček, je prišlo do neprimernih napetosti na celotni
mehanizem vodenja drsnih vrat. Če bi torej lahko to bočno silo kakorkoli spremenili ali
preusmerili, bi rešili problem, ki se je pojavil pri predhodnem vodenju. Poiskal sem podjetje,
ki izdeluje kroglične in drsne linearne ležaje različnih oblik. Ugotovil sem, da bi ob uporabi
ležaja v obliki cilindra povečal naležno površino na vodilo in spremenil bočno silo na drsnih
vratih v rotacijo ležaja, kar pomeni, da bi s to komponento rešil problem nastanka bočnih sil
na drsna vrata in hkrati stabiliziral vodenje drsnih vrat. Odločil sem se za linearni ležaj, ki je z
ene strani odprt oz. ima prostor za vstavitev vodila z nosilci. Takšna izvedba ležaja je bila možna
s krogličnim ali drsnim ležajem. Seveda pa je bilo potrebno rešiti tudi problem, kam ta ležaj
vstaviti in kako ga pritrditi. Ker sta bila kroglični in drsni linearni ležaj enakih dimenzij, bi v
kateri koli izvedbi ohišja lahko uporabil oba ležaja. Začel sem na novo konstruirati ohišje
vozička, v katerega bi lahko vstavil izbrani linearni ležaj. Zaradi vseh omejitev, ki so nastale
zaradi izbire U-profila kot osnovnega nosilca celotnega mehanizma vodenja, sem bil pri
izdelavi ohišja dokaj omejen. Na linearnem drsnem ležaju je bila za pritrditev izdelana luknja
na strani ležaja z M4 navojem. Zato sem se odločil za pritrditev ležaja z M4 vijakom.
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Skonstruiral sem ohišje podobno pravokotniku. Poiskal sem standardne izvedbe pravokotnih
palic iz železa, ki bi jih potem v podjetju sami postružili in zreskali ali to naročili pri katerem
drugem podjetju. Našel sem palico 60 x 45, katere dve stranici sovpadata z mojimi želenimi
dimenzijami, kar pomeni, da lahko tretjo stranico odrežemo po želji oz. na dolžino linearnega
ležaja. Dodal sem luknjo za M4 vijak in dva utora za vskočnik, razmaknjena za dolžino izbranega
ležaja. Linearni ležaj bo v ohišju nameščen s pomočjo dveh vskočnikov in M4 vijaka. M4 vijak
bo preprečil rotacijo ležaja v ohišju, notranja vskočnika pa bosta preprečila premik linearnega
ležaja iz ohišja. Na spodnjo stran ohišja sem izrisal štiri M8 luknje z navojem, ki bodo služile za
pritrditev nosilca na ohišje, preko tega nosilca pa bodo na ohišje pritrjena drsna vrata.
Ohišje bi lahko izvedli tudi s cevjo, v katero bi vstavili ležaj in ga prav tako stabilizirali s pomočjo
M4 vijaka in dveh vskočnikov. Pri tem bi uporabili standardno izvedbo cevi premera ∅32.
Standardno izdelane cevi ni bilo možno dobaviti z notranjim premerom v želeni toleranci H7.
To pomeni, da bi morali izdelati cev po naročilu, kar bi povečalo stroške izdelave. To cev bi v
podjetju preoblikovali tako, da bi izrezali odprtino za vodilo, na ohišje ležaja pa bi fiksirali
nosilec z varjenjem. Vendar pa bi zaradi varjenja prišlo do napetosti in deformacij, ki bi
negativno vplivale na celotni sklop vodenja drsnih vrat.
2.2.2 Vodilo
Na smetarniku imamo troje vrat, ki morajo biti vodene posamično, mehanizem za vodenje
drsnih vrat pa mora dopuščati premik enih drsnih vrat preko enih izmed drugih dveh drsnih
vrat. To pomeni, da je lahko dvoje vrat na enem vodilu, tretja vrata pa na drugem vodilu ali
vsaka drsna vrata na svojem vodilu, nikakor pa ne morejo biti vsa drsna vrata na enem vodilu.
Najbolj ekonomična izvedba je mehanizem vodenja z dvoje vodili. Na enem vodilu bosta dve
drsni vrati, na drugem vodilu pa ena drsna vrata. Pri skiciranju možnosti za nov način vodila
sem najprej pomislili na standardne profile. Našel sem standardne profile okrogle in kvadratne
palice. Druga možnost je izdelati lasten profil palice. Pri tem bi moral najprej izdelati orodje za
izdelavo skonstruiranega profila. S tem orodjem bi v drugem podjetju izdelali želen profil,
vendar je bila ta izvedba predraga za omejitve tega projekta. Ker sem za voziček mehanizma
vodenja izbral linearni ležaj v obliki cevi, je bila najbolj primerna palica z okroglim profilom.
Palico z okroglim profilom sem našel kot standardni element izdelano iz železa. Ker se te palice
v večini ne uporabljajo za tako natančne mehanizme vodenja, jih ni bilo mogoče dobaviti v
tolerancah zunanjega premera palice h7. To toleranco pa je zahteval linearni ležaj. Lahko bi
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izbrali tudi standardno palico večje dimenzije, nato pa bi jo na CNC stroju izdelali v potrebnih
tolerancah. Ker bi to privedlo do prevelikega stroška izdelave, sem to idejo opustil. Usmeril
sem se na drugi material. Začel sem iskati okroglo profilne palice iz aluminija. Našel sem
podjetje, ki bi jih za nizko ceno izdelalo v potrebni toleranci zunanjega obsega palice - h7. Po
daljšem raziskovanju sem našel tudi podjetje, ki bi po malo višji ceni, vendar še vedno ugodni,
v toleranci h7 izdelalo palico iz nerjavnega jekla. Nerjavno jeklo bi zaradi lastne trdnosti bolje
prenašalo sile drsnih vrat, kar bi zagotavljalo stabilnejše vodenje drsnih vrat. Ob daljši uporabi
linearnih krogličnih ležajev bi se lahko na aluminijastih palicah začele opažati utrujenostne
poškodbe, ki bi lahko privedle do poškodbe več komponent v mehanizmu vodenja in na drsnih
vratih. Zato je bilo nerjavno jeklo zagotovo boljša rešitev.
Okroglo palico je bilo potrebno nekako pritrditi na U-profil. Pri tem sem upošteval nastale
omejitve, ki sem si jih določil sam ob izbiri linearnega ležaja v obliki cevi in izbire postavitve
dveh vodil v U-profil. Zato sem imel na sredi prostora 110 mm za pritrditev dveh palic na Uprofil. Najprej sem poskusil pritrditi vodilo s pomočjo varjenja. Ugotovil sem, da varjena
izvedba ni primerna zaradi toplotnega učinka na vodilo, saj bi ob varjenju prišlo do deformacije
vodila in nastanka dodatnih napetosti. Začel sem iskati v smeri pritrditve vodila s pomočjo
vijačne zveze. Ta zveza bi morala biti stabilna in ponovljiva za čisto vsak smetarnik. To pomeni,
da sem moral izvesti nekakšno obliko distančnika. Pregledal sem kataloge standardnih
elementov, vendar nisem našel nobene primerne komponente. Našel sem nekakšno trapezno
obliko palice, ki pa ni ustrezala potrebnim dimenzijam ležaja. Sem pa po ogledu standardnih
elementov našel nerjavno jekleno palico, iz katere bi lahko na CNC stroju izdelali več valjastih
distančnikov. Tako začel sem izdelovati distančnike za vodilo. Distančnik je bilo potrebno
povezati z U-profilom in vodilom. Varjena izvedba spet ni bila primerna zaradi pojava napak in
napetosti v TVP območju zvara, zato sem prešel na iskanje rešitev s pomočjo vijačne zveze.
Izdelal sem distančnik, ki je sestavljen iz dveh predelov: zgornji del distančnika ima obliko valja,
premera 30 mm, vendar je na straneh valja vrezan prostor, ki je namenjen za uporabo
kljunastega ključa velikosti 19, spodnji del distančnika ima obliko stožca, ki se iz premera 30
mm zmanjša na premer 10 mm, na koncu stožca pa imamo zunanji navoj M8 dolg 12 mm.
Navoj na distančniku bo privit v vodilo in ga bo tako stabiliziral. Za dodatno stabilizacijo sem
na območju, kjer sovpadata zunanji M8 navoj in konec stožčaste oblike komponente, povečal
naležno površino na ploskev s premerom 12mm. V distančnik je z zgornje strani vrezan notranji
navoj M10, 14 mm v globino distančnika. Ta navoj bo uporabljen za pritrditev distančnika z
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vodilom na U-profil. Zaradi izbire takšne izvedbe distančnika je bilo potrebno izvrtati luknje za
M10 vijak tudi na U-profil.
2.2.3 Nosilec
Tudi pri nosilcu sem najprej iskal rešitve v katalogih s standardnimi elementi. Nisem iskal
standardnega elementa, ki bi sam zadostoval kot nosilec, ampak sem iskal kakršenkoli
element, ki bi lahko bil eden od komponent nosilca. Ker bo nosilec uporabljen za zelo
specifičen namen, sem začel skicirati lastne ideje nosilcev, ki bi jih lahko izdelali na podlagi
tehnologij, ki so na razpolago v podjetju. Prejšnji nosilec je bil kotnik v obliki črke L, s šestimi
luknjami ø9 mm, ki so bile namenjene M8 vijakom. Kotnik je bil skonstruiran simetrično, zato
je bil uporabljen na obeh drsnih vratih. Sicer bi bilo potrebno narediti dve izvedbi nosilca, ki bi
bili potrebni zaradi izbrane izvedbe pozicioniranja drsnih vrat na smetarniku. Odločil sem se,
da bom poiskal takšno rešitev izvedbe nosilca, ki bo lahko uporabljena na zgornjih in spodnjih
vratih, kar pomeni, da bo potrebno skonstruirati samo en nosilec, ki bo zadostoval zahtevam
in omejitvam obeh drsnih vrat. Ugotovil sem, da bo ob uporabi linearnega ležaja več prostora
za nagib celotnih vrat oz., da so lahko nosilci večji kot v prejšnji izvedbi. To mi je pustilo več
prostora za »dihanje« drsnih vrat. Prva izvedba novega nosilca je bila skonstruirana iz ene
ploščice. Ker podjetje uporablja naprave za krivljenje pločevine, sem najprej pomislil na
pločevino debeline 5 mm, ki bi jo ukrivili po meri. Začel sem skicirati oblike ploščic, ki bi
zagotovile zahtevan razmik med vrati in obenem zahtevano višino vrat. Zaradi velike
spremembe velikosti vodila in primanjkovanja prostora med vodili in vrati ni bilo mogoče
izvesti vodila, ki bi ohranila stara razmerja dimenzij celotnega smetarnika. Zato sem se odločil
za spremembo dimenzij celotnega smetarnika. Ta odločitev je privedla do optimiranja
celotnega smetarnika. Omejitev glede velikosti je bila, da smetarnik ne sme biti manjši od treh
velikih smetnjakov, saj je pokritje teh smetnjakov glavna funkcija smetarnikov. Ena izmed
izvedb nosilca je bila ukrivljena pločevina brez varjenja. Pri tej izvedbi bi morali uporabiti
manjše M6 vijake, da bi bilo dovolj prostora za pritrditev nosilca na ohišje ležaja. Pri drugi
izvedbi je bil nosilec sestavljen iz dveh komponent: ena od komponent je bila ukrivljena, druga
pa je bila ploščica iz pločevine, v katero so bile izvrtane luknje za M8 vijake. Obe komponenti
bi povezali s TIG varjenjem. Pri prvi varjeni izvedbi bi ukrivljeno komponento postavili na
ploščico in ju zvarili s kotnim zvarom v obliki T spoja. Pri drugi varjeni izvedbi sem v ploščico
izrezal luknjo, na ukrivljenem delu pa dodal »jeziček«, ki se prilega luknji na ploščici. Pri tej
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izvedbi bi jeziček vstavili v luknjo na ploščici. Na strani ploščice, kjer je ukrivljena komponenta,
bi še vedno imeli T spoj s kotnim zvarom, na drugi strani ploščice pa bi imeli še drugi kotni zvar,
ki bi še dodatno stabiliziral celoten nosilec. Pri obeh varjenih izvedbah nosilca sem ugodil
zahtevi, da bi lahko iste kotnike uporabljali za pritrditev zgornjih in spodnjih drsnih vrat. Po
izdelavi modela v CAD programu sem se posvetoval z delavcem pri stroju za krivljenje
pločevine. Ta je v »software« stroja vstavil obliko kotnika in poskusil zagnati simulacijo
upogibanja. Hitro sva ugotovila, da je material predebel in takšno krivljenje ne bo izvedljivo.
Predvsem je bil problem v dimenzijah upogibov, saj ni bilo mogoče upogniti materiala s takšno
debelino in dimenzijami. Dimenzije so bile premajhne za upogib, kar je pri upogibanju privedlo
do situacije, ko ni bilo nobene površine materiala, ki bi nasedel na peto stroja, ki določa dolžino
upogiba. Izbral sem pločevino debeline 4 mm. Po izvedbi več simulacij sva ugotovila, da bi
dimenzije krivljenja bile izvedljive za nekoliko tanjši material. Po poizkusu sva ugotovila, da bo
tudi takšna debelina pločevine dovolj za prenašanje napetosti, ki se bodo pojavile zaradi
drsenja vrat ob premikanju in visenja vrat v mirujočem položaju.

Slika 4: Skice razvoja novega vodenja
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Slika 5: Sestavnica sedeža ležaja in nosilca

DISTANČNIK

Slika 6: Prikaz pozicioniranja načina vodenja

3.1 Voziček

Slika 7: Sestavnica sedeža ležaja in linearnega drsnega ležaja

Odločil sem se za vodenje s pomočjo linearnih drsnih ležajev, ki jih bomo dobavili pri podjetju
Igus d.o.o. . Linearni drsni ležaj bom vstavil v lastno izvedbo ohišja vozička, ki bo izdelano iz
palice standardnega pravokotnega profila (slika 7).
3.1.1 Ležaj
Linearni drsni ležaj (slika 8) podjetja Igus z oznako OJUM-03-20 je bil cenovno najbolj ugoden
in najbolj primeren za mojo izvedbo vodenja. Ta linearni ležaj zahteva toleranco izdelave osi v
območju med h6 in h10 (ISO 2768). Ležaj ima vpetje oz. stabilizacijo s pomočjo dveh M4
navojev. Eden od navojev je pozicioniran na spodnji strani ležaja, drugi pa na strani ležaja.
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Zaradi lažjega dostopa pri sestavljanju smetarnika sem se odločil za vpetje s pomočjo M4
navoja na strani ležaja.
Oznaka linearnega drsnega ležaja (slika 8)

Slika 8: Linearni drsni ležaj

O-(Open) odprta oblika ležaja
J-(iglidur) material , po katerem ležaj drsi
U-(Linear) linearna oblika ležaja
M-(Metric) metrične dimenzije
03-(Self-aligning) samoporavnana
20-notranji premer ležaja: ø20 mm
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3.1.2 Ohišje vozička

Slika 9: Pogled na tloris ohišja vozička

Ohišje vozička je izrezano iz palice standardnega pravokotnega profila 60 x 45 mm (DIN 1770).
Izrezano je tako, da dobimo zunanje dimenzije ohišja 60 x 45 x 40 mm. V kvader, ki ga dobimo
po rezanju palice pravokotnega profila, je nato izvrtana luknja ø31,8 ± 0,05 mm (slika 9). Tako
odstopanje premera luknje (±0,05 mm), v katero bo vstavljen ležaj, je določeno s strani
proizvajalca. Na levi strani ohišja v višini 25,1 mm (slika 10) sem skonstruiral luknjo z navojem,

Slika 10: Pogled na stranski ris ohišja vozička

v katero privijemo M4 x 6 (DIN 912) imbus vijak s pogreznjeno glavo. Drugi stik med ležajem
in ohišjem vozička sem ustvaril z vskočnikom. Uporabil sem notranji vskočnik, ki je primeren
za premer luknje ø32 mm (DIN 472). To pomeni, da je reža za vskočnik premera ø33,7 mm in
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široka 1,3 mm. Vskočnik preprečuje premik ležaja v smeri poteka osi. Zaradi lažjega
sestavljanja v proizvodnji sem vskočnik za ležaj vstavil le na eni strani, na drugi strani pa sem
premik ležaja iz sedeža - v smeri osi - preprečil s pomočjo M4 x 8 (ISO 7380) imbus vijaka z
lečasto glavo in prirobnico ter eno M4 podložko (DIN 125). Na spodnji strani ohišja vozička
sem skonstruiral štiri luknje z M8 navojem, v katere privijemo M8 vijake. S štirimi M8 x 16
vijaki (DIN 933) tako spojimo nosilec z ohišjem ležaja oz. z ležajem. M8 navoji so skonstruirani,
kot je prikazano na sliki 11.

Slika 11: Pogled na spodnjo stran ohišja vozička
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3.2 Vodilo

Slika 13: Sestavljeno vodilo

Vodilo je sestavljeno iz U-profila, distančnikov in osi, po kateri drsi linearni drsni ležaji. Izbral
sem izvedbo vodila z distančniki (slika 12), kar pomeni, da bodo na U-profil 120 x 60 x 5 mm

Slika 12: Dimenzije U-profila

(DIN 1026) (slika 12) in dolžine 4440 mm z M8 x 18 (DIN 933) z vijaki pritrjeni distančniki, na
drugo stran distančnikov pa bo pritrjena os. Vodilo sem izvedel v modularni izvedbi. Za
modularno izvedbo vodila sem se odločil, ker podjetje proizvaja enake smetarnike, ki se
uporabljajo za 2x1100 litrska smetnjaka. Tako lahko enaka vodila uporabijo na večjih 3x1100
in manjših 2x1100 StyleOUT smetarnikih. Osnovna ideja je bila, da bi izdelal modularno os.
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Izdelal sem krajši del osi in s pomočjo sestavljanja krajših osi bomo lahko sestavili enotno os.
Število sestavnih delov osi bo odvisno od dimenzij smetarnikov, ki jih prodaja podjetje.
3.2.1 Distančnik
Distančnik bom uporabil za povezavo med U-profilom in osjo. Odločil sem se za distančnik v
obliki valjčka, ki ima na eni strani konus. Polovica distančnika ima obliko valja, druga polovica
pa ima konus. Na polovici distančnika, kjer je valjasta oblika, sem na obeh straneh dodal reže,
s katerimi sem dobil obliko matice. Širina matice je 24 mm, kar pomeni, da se distančnik privije
s ključem velikosti s = 24 mm (SIST DIN ISO 24032) (slika 14). Konus premera ø28 mm prehaja
v premer ø10 mm (slika 14). Konus na distančniku je skonstruiran, ker s tem povečamo gibalni

Slika 14: Pogled na distančnik s strani

prostor drsnih vrat. Zaradi konusa se drsna vrata lahko iz nevtralnega položaja dvignejo za 10
cm oz. se drsna vrata lahko zavrtijo okrog osi vodila za 7 °. Sicer pa so to ekstremne točke
premika drsnih vrat navzgor ali navzdol. To pomeni, da vodilo ni namenjeno stalni obremenitvi
v teh točkah, vendar ob pojavu takšnega napetostnega stanja na vodilo ne bo težav. Spodnja
stran distančnika, ki ima konus, ima na koncu še M8 navoj dolžine 12 mm (slika 14). M8 navoj
distančnika se privije v os vodila. Na mestu povezave med osjo in distančnikom je najmanjši
premer konusa ø10 mm, ker tako na distančniku dobimo naležno površino, ki bo zagotavljala
nepremično povezavo med tema dvema komponentama (slika 14). S tem delom komponente
sem zagotovil tudi enako višino vseh distančnikov, ko so priviti v osi. Distančnika drugače
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Slika 15: Pogled na distančnik od zgoraj

nikakor ne moremo priviti preko naležne površine. V drugo (zgornjo) stran, ima distančnik
izvrtano luknjo, ki ima prav tako vrezan M8 navoj, 13 mm v globino distančnika (slika 15). Preko
te luknje distančnik povežemo z U-profilom. Število distančnikov na enem smetarniku je
odvisno od števila osi vodila, ki jih bo potreboval smetarnik in dolžine U-profila oz. od dimenzij
smetarnika, ki jih podjetje izdeluje. Nov način vodenja bo uporabljen na dveh izdelkih podjetja:
StyleOut 3x1100 in StyleOut 2x1100. Na vsako os na smetarniku bodo priviti štirje distančniki,
na vsak U-profil pa bo sta priviti dve osi, po kateri se bodo premikala drsna vrat. To pomeni,
da bo na večjem - 3x1100 smetarniku - 24 distančnikov, in na manjšem - 2x1100 smetarniku –
16 distančnikov.
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3.2.2 Os

Slika 16: Stran osi z zožitvijo

Zmodeliral sem os premera ø20 mm. Os ima na eni strani luknjo (slika 17), na drugi pa zožitev
(slika 16). Tako se zožitev na eni osi ujema z luknjo na drugi osi, kar pomeni, da ju lahko
sestavimo. Luknja na eni strani osi in zožitev na drugi strani imata premer ø10 in sta izdelani s
toleranco H7 za luknjo in h7 za zožitev (ISO 2768). Osi lahko poljubno sestavljamo in tako
dobimo več različnih dolžin osi vodila. Dolžino ene osi sem izračunal glede na dane dimenzije
smetarnikov, ki so na voljo v prodaji.
Stabilnost osi vodila sem zagotovil na podlagi predvidevanja, da bo na eno os vodila v eni od

Slika 17: Stran osi z luknjo

pozicij drsnih vrat deloval maksimalno 1,5-kratnik sile teže drsnih vrat. Na enih drsnih vratih
sta nameščena po 2 ležaja in vozička. Da ne bi prišlo do upogibanja osi vodila skozi celotno
dolžino osi, sem določil okvirno razdaljo 420 mm kot razdaljo razmaka med vsakim
distančnikom. Na vsaki osi imamo 4 distančnike. Distančniki bodo na os priviti z lastnim M8
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Slika 18: Povečana naležna površina osi za distančnik

navojem. Za dodatno stabilizacijo oz. podporo osi sem vsaki luknji z M8 navojem dodal
posnetja v premeru ø12 mm in 2 mm v globinski smeri osi luknje z navojem (slika 18). S tem
sem na osi, kjer prideta v stik distančnik in os vodila, ustvaril večjo naležno površino.

Preračun dolžine modularne osi

Slika 19: Modularna os

S pomočjo dimenzij starih smetarnikov sem določil razmerje dolžine sestavljenih osi vodila. Na
starih smetarnikih imamo na manjši izvedbi 2x1100 2/3 dolžine večjega smetarnika 3x1100.
Ob upoštevanju teh predvidenih okoliščin sem določil uporabo štirih distančnikov na eno os
vodila.
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Dolžina vodila stare izvedbe celotnega smetarniku 3x1100: 4440 mm
Dolžina vozička: 60 mm
Predviden prostor, potreben pri montaži vozičkov na osi vodila: 80 mm. To je
razdalja med notranji m delom stranskega okvirja smetarnika in najbližjo
ploskvijo osi vodila.
(4440 − 2 ∙ 80)
3

= 1426,67 mm

Določil sem dolžino ene osi vodila 1425 mm. S tem sem povečal razdaljo oz. prostor, ki je
potreben za montažo vozičkov na 82,5 mm. Ta sprememba ni prevelika in zato ne povzroča
nikakršnih sprememb prejšnjih dimenzij sistema vodenja.

3.3 Nosilec

Slika 20: Sestavnica nosilca

Ocenil sem, da bo druga varjena izvedba z dodatnim jezičkom najbolj stabilna in enostavna za
izdelavo. Jeziček je tudi v pomoč varilcu pri varjenju, ker natančno določa položaj obeh
komponent. Izvedba še vedno zadovoljuje pogoj, da se lahko ena oblika nosilca uporabi tako
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na zgornjih kot tudi na spodnjih vratih. Izbrani nosilec je sestavljen iz dveh komponent (slika
20). Nosilec je skonstruiran tako, da je pozicija nosilca ob montaži na zgornji drsnih vratih
drugačna kot na spodnjih vratih. Zato imata obe komponenti eno skupno lastnost. Ta lastnost
so štiri luknje premera ø9 mm, ki so namenjene pritrditvi na voziček in pritrditvi na zgornja ali
spodnja vrata. S tem vzpostavimo povezavo med samim vozičkom na vodilih in drsnimi vrati.
V vseh ostalih pogledih sta si komponenti različni. Odločil sem za TIG varjenje zaradi lepšega
končnega videza celotnega nosilca, saj je v končni fazi na smetarniku dobro viden.
Nosilec v tej obliki zagotavlja zadovoljiv razmak med drsnimi vrati. Razmak med drsnimi vrati
je po celotnem območju med zgornjimi in spodnjimi drsnimi vrati 44 mm.
3.3.1 Ploščica (komponenta št. 1)

Slika 21: Ploščica nosilca

Komponenta št. 2 je izrezana iz pločevine debeline 4 mm na laserskem rezalniku. Dimenzije
ploščice so 60 x 45 mm (slika 21). Ploščica je zaradi estetskega videza na vseh štirih kotih
zaobljena z radijem 5 mm. Na ploščici imamo ob štirih luknjah za pritrditev v sredini ploščice
tudi pravokotno režo dimenzije 30 x 4 mm, namenjeno za jeziček ukrivljene pločevine. S TIG
varjenjem iz dveh komponent ustvarimo eno komponento.
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3.3.2 Ukrivljena pločevina (komponenta št. 2)

Slika 23: Ukrivljena pločevina nosilca

Slika 22: Ukrivljena pločevina nosilca

Komponenta št. 2 je izrezana iz pločevine debeline 4 mm na laserskem rezalniku. Dimenzije
razvite ploščice po rezanju v laserskem rezalniku in pred ukrivljanjem so 117 x 60 mm. V tej
dimenziji je že vštet jeziček, ki meri 2 mm v dolžino in 30 mm v širino. Komponenta št. 2 ima
zaradi estetskega videza vse kote ploščice zaobljene z radijem 5 mm. Kot že omenjeno ima
tudi ta komponenta štiri luknje premera ø4 mm. Po ukrivljanju ploščice na stroju za krivljenje
pločevine dobimo obliko pločevine prikazano na sliki 22. Komponenta je zaradi najbolj
učinkovitega prenašanja sil, ki se pojavijo na nosilec, na vseh upogibih upognjena za 90°.
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Končno obliko komponente št. 2 sem oblikoval na podlagi vseh prostorskih omejitev, ki so
vidne na sliki 24. S spreminjanjem dimenzij komponente št. 2 spreminjamo razmak med
drsnimi vrati. Razmak se med drsnimi vrati spreminja tako v višino, kot tudi globino.

Slika 24: Sestavljena izvedba načina vodenja
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OPTIMIRANJE

Zaradi novega načina vodenja sem pridobil nove možnosti za optimiranje celotnega
smetarnika. Nov način vodenja je privedel do povečanja dimenzij drsnih vrat, okvirja in drugih
ključnih komponent smetarnika StyleOUT. Komponente sem optimiral oblikovno. Veliko
komponent sem spremenil le dimenzijsko, saj so oblikovno ustrezale zahtevam smetarnika
StyleOUT.
Zaradi večjih dimenzij celotnega sistema vodenja drsnih vrat je bilo potrebno povišati drsna
vrata. Na smetarniku je dvoje vrat (leva in desna spodnja vrata) na enem vodilu, na drugem
vodilu pa so ena vrata (zgornja vrata). Tak način namestitve drsnih vrat je uporabljen zato, da
lahko ob uporabi spodnjih drsnih vrat zapeljemo posodo za odpadke v smetarnik na levi ali
desni strani. Zaradi vodil je bilo potrebno optimirati tudi dimenzije vrat glede na to, kakšen
razmak bo med njimi pri premikanju, saj se je le-ta tudi spremenil. Razmak sem skušal čim bolj
približati prejšnjemu, vendar zaradi samih vodil to ni bilo možno. Zato sem določil nekoliko
večji razmak, kar bo tudi doprineslo k varnosti, da se vrata ne bodo zataknila ena v druga. Za
estetski izgled smetarnika sem poskrbel z letvicami, ki jih je podjetje uporabljalo že prej,
vendar jih je bilo potrebno na novo nastaviti. Ker sem na optimirani smetarnik vstavil letvice,
je bilo potrebno narediti novi način vstavljanja letvic. Nov način vstavljanja letvic mora biti
izveden tako, da bo zagotavljal ponovljivost estetske postavitve letvic in hkrati enostavno
montažo ob izdelavi smetarnika. Tako bi z eno komponento rešil problem načina pritrditve
letvic in zagotavljanje enakega razmaka med njimi ob montaži. Odločil sem se za ukrivljen del

Slika 25: Kolesa pod drsnimi vrati
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pločevine, ki bo imel izvrtane luknje na določen razmak med letvicami. Pod drsnimi vrati je
bilo potrebno optimirati način vodenja s kolesi, vendar tako, da bi bila kolesa čim manj vidna.
To bomo izvedli z U-profilom pod vrati, v katerega bomo vstavili kolesa. Kolesa bomo namestili
s pomočjo osi, ki bo pritrjena na notranji in zunanji strani drsnih vrat (slika 25).
Ko sem imel celoten dinamičen sistem smetarnika zmodeliran, sem se moral posvetiti še
statičnemu delu konstrukcije smetarnika oz. okvirju, na katerem bodo visela drsna vrata.
Zaradi spremembe načina vodenja je prišlo do spremembe dimenzij tudi v globinski smeri
smetarnika. Potrebno je bilo povečati celotni okvir, tako da bo zunanji okvir rahlo prekrival
drsna vrata oz. le-ta s strani ne bodo vidna. Še vedno ja bilo treba upoštevati notranje
dimenzije smetarnika, ki morajo zadostovati zunanjim dimenzijam 1100 litrskih posod za
odpadke. Za zunanjo podobo smetarnika sem poskrbel s pomočjo pločevin, ki so bile estetsko
in zaporedno razporejene po zunanjih okvirjih smetarnika. Na straneh sem optimiral stare
oblike pločevine, uporabljene na prejšnjih smetarnikih. Pločevine bodo pritrjene s pomočjo
kovic. Za to je bilo potrebno v okvir smetarnika izrezati dodatne luknje za kovice. Na zadnji
strani smetarnika sta dva stranska okvirja, povezana s pomočjo štirih kotnikov, po dva na
vsakem okvirju. Na te kotnike sta priviti dve železni cevi, ki dokončno povezujeta celotno

Slika 26: Ročaj drsnih vrat z blažilci

statično konstrukcijo smetarnika in jo stabilizirata. Ker sta ti dve cevi zelo dolgi, je bilo
potrebno vstaviti na celotno dolžino cevi še dve ojačitvi, ki bosta ukrivljeni iz pločevine in priviti
na U-profil ter na obe cevi.
Ko sem imel celotno konstrukcijo zmodelirano, sem moral izvesti nekakšno pritrditev
celotnega smetarnika na tla, tako da bo možno regulirati vodoravnost celotnega smetarnika,
se pravi, da bo prilagodljiv različnim podlagam. Postavljanje smetarnika in stabilizacija se izvaja
s strani podjetja Dukin d.o.o. . Pri tem uporabljajo kotnike, ki so nastavljivi po višini ob privitju
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Slika 27: Blažilniki na zadnji strani drsnih vrat

k tlom smetarnika oz. na okvirje. Ohranil sem prejšnji način pritrjevanja smetarnika na podlago
in kotnike le optimiral. Sedaj je bilo potrebno zmodelirati še zadnje podrobnosti smetarnika,
kot so ročaji in končniki, ki določajo končen pomik vrat. Ročaje sem zmodeliral po stari obliki
smetarnika in jih nekoliko povečal, da sem lahko končnike za pomik vrat pritrdil na ročaje ter
tako poskrbel tudi za varnost (slika 26). Pri taki izvedbi si ne bo mogoče pripreti roke med vrata
in okvir smetarnika oz. se roka nasloni na gumijast končnik. Na ta način sem poskrbel za
vodenje spodnjih vrat. Ker pa so zgornja vrata nad spodnjimi vrati in v statičnem položaju
smetarnika ne počivajo na eni ali drugi strani okvirja smetarnika, je bilo potrebno zmodelirati
nekakšen končnik na samih vodilih, tako da ne bo oviral samega vodenja in ne bo preveč
opazen. Za element, ki bo ustavil gibanje, sem izbral gumijasti končnik, enak tistemu na ročajih
(slika 27), vendar sem moral zmodelirati še nekakšen kotnik, s katerim bomo ta končnik
pritrdili na mesto in tako zadovoljili želen položaj zgornjih vrat v stanju neuporabe smetarnika.
Zmodeliral sem kotnik, ki bo z dvema vijakoma pritrjen na U-profil, na drugem koncu kotnika
pa bo izvrtana luknja za privitje gumijastega končnika.
Ker bo smetarnik postavljen zunaj, je potrebno izvesti tudi zaščito proti naravnim pojavom. Iz
pločevine sem zmodeliral streho za vsaka vrata posebej. Ker se drsna vrata ob gibanju
(zapiranju in odpiranju) prekrivajo, sem streho, ki bo prekrivala vodilo, namestil na drsna vrata,
nameščena v sredini smetarnika (slika 29). Na stranskih drsnih vratih ni potrebno izdelati
strehe, ki bi potekala preko U-profila vodila. Sam U-profil je tako zaradi novega načina vodenja
postal streha za celotno vodilo in stranska drsna vrata. Za to sem izdelal le pločevino, ki
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prekriva zgornji del stranskih drsnih vrat. To zagotavlja tudi estetsko usklajenost celotnega
smetarnika, kar lahko vidimo na sliki št. 28 in sliki št. 29.

Slika 28: Optimiran smetarnik z zadnje strani

Slika 29: Optimiran smetarnik s sprednje strani
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REZULTATI IN DISKUSIJA

Nov način vodenja drsnih vrat je uspešno nadomestil predhodnega. Zadani cilji in hipoteze so
izpolnjeni skoraj v celoti. Z novim načinom vodenja ni težav zatikanja in nezanesljivosti starega
načina vodenja. Cena novega mehanizma vodenja drsnih vrat je nekoliko večja, vendar še
vedno v obsegu toleranc, ki mi jih je določilo podjetje. Podjetje bo večji del mehanizma izdelalo
samo ali pa bo preoblikovalo polizdelek. Pri izdelavi vseh komponent vodenja sem upošteval
tehnologije izdelave in preoblikovanja, ki so bile na razpolago v podjetju. Vodila, ki sem jih
razvil za nov mehanizem vodenja drsnih vrat, so uporabna tudi za manjši smetarnik enake
izvedbe – StyleOUT 2x1100. To sem dosegel s pomočjo koncepta sestavljivega vodila, ki bi se
lahko v prihodnosti prenesel tudi na druge izvedbe smetarnikov. Pri novi izvedbi kotnikov, ki
povezujejo drsna vrata z novim načinom vodenja, je prišlo do spremembe napetosti.
Spremembe napetosti na kotnike se zmanjšajo zaradi večje naležne površine drsnega ležaja
na vodilo in boljšega dodatnega vodenja drsnih vrat. Dodatno sem razbremenil drsna vrata s
kolesi pod drsnimi vrati, ki pripomorejo tudi k vodenju drsnih vrat. Zaradi dodatnih blažilnikov
na vodilih se drsna vrata stabilnejše in bolj kontrolirano zaustavijo. Ker sem naredil simetričen
U-profil za vodilo, ima smetarnik tudi možnost izbire smeri odpiranja drsnih vrat.
Tako nove komponente smetarnika kot tudi predhodne preoblikovane komponente
smetarnika izpolnjujejo trdnostne zahteve, saj se teža celotnega smetarnika po optimiranju ni
bistveno spremenila. Komponente na drsnih vratih so nekoliko večje in so zato sama drsna
vrata nekoliko težja. Do povečanja teh dimenzije je prišlo zaradi spremembe mehanizma
vodenja. Vendar zaradi boljšega načina vodenja dodatna teža drsnih vrat ne predstavlja
velikega povečanja napetosti na komponente mehanizma vodenja. Povečanje okvirja
smetarnika je privedlo do nekaj estetskih sprememb na smetarniku. Spremenil sem tudi
ojačitve smetarnika, ki so še dodatno izboljšale trdnost smetarnika. Zaradi novih letvic, ki jih
je imelo podjetje na razpolago, sem izboljšal tudi estetski videz smetarnika. Ker sem povečal
dimenzije smetarnika, je trdnost smetarnika zagotovljena, spremembe napetosti pa so bile
minimalne. Optimiranje smetarnika je privedlo tako do enostavnejše montaže, kot tudi do
lepšega estetskega videza.
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SKLEP

Problem, zastavljen s strani podjetja, je bil rešen ob upoštevanju vseh tehnologij, ki jih
uporablja podjetje, ob upoštevanju vseh zahtev in omejitev. Končni izdelek zagotavlja stabilen
in zanesljiv način vodenja drsnih vrat. Modularna izvedba vodila bo pripomogla k enostavnosti
izdelave smetarnikov. Zaradi izbranega načina vodenja je prišlo do nekoliko večjih stroškov
izdelave. Povečanje dimenzij celotnega smetarnika je zvišalo ceno nabavnega materiala.
Trdnost smetarnika se je izboljšala in zagotavlja večjo stabilnost. Povečanje teže smetarnika je
povečalo tudi stabilnost smetarnika. Smetarnik bo prenesel vse naravne pojave, katerim bo
izpostavljen.
Smetarnik ima svojo značilno obliko zaradi izvedbe konstrukcije, ki je čim lažja za sestavo in
montažo. V prihodnosti bi lahko poiskali nove rešitve konstrukcije smetarnika, ki bi se
razlikovala od predhodnih, vendar bi še vedno zagotavljala enostavno sestavo in montažo
smetarnika. Pri tem bi lahko prišli do novih možnosti za spremembo smetarnika, v mislih imam
predvsem estetski videz smetarnika.
Z boljšim načinom vodenja se je predvsem povečala cena. To pomeni, da bi bilo potrebno
nekatere komponente ležaja poskušati v prihodnosti izdelati v podjetju samem. Potrebna bi
bila nabava tudi kakšnega novega stroja ali iskanje podjetja, ki bi del ležaja izdelalo ceneje, kot
ga prodaja podjetje Igus v kompletu z drsnim materialom (iglidur). Kakršen koli del ležaja, ki bi
ga izdelali sami oz. bi ga dobili po ugodnejši ceni, bi občutno zmanjšal ceno celotnega
smetarnika. Sistem vodenja drsnih vrat je namreč še vedno najdražji del celotnega smetarnika.
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