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Diplomsko delo obravnava novo konstrukcijsko snovanje naprave za razmetovanje
razrezane krme v koritastem silosu. Osnovna naloga diplomskega dela je izdelava naprave,
ki je v pomoč pri razmetovanju razrezane krme po koritastem silosu. Opisali smo osnove
spravila krme in pregledali že obstoječe naprave na trgu. Glede na zahteve in želje smo
izdelali funkcijsko strukturo, katera je osnova za izdelavo morfološke matrike. S pomočjo
morfološke matrike smo dobili dva različna koncepta, ki smo ju ovrednotili in izbrali
koncept, ki nam je najbolj ustrezal. Dimenzionirali smo strojne elemente potrebne za sestav
naprave. Zmodelirali smo napravo v računalniškem programu. Izdelali smo izbrane
delavniške in sestavne risbe. Napravo smo izdelali in preizkusili v delovanju.
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Abstract
UDC 004.925.84:631.363.1(043.2)
No.: VS I/492

Grass alignment machine
Matej Šifrer

Key words:

rampage of chopped fodder
machinery adjacent
rampage of fodder in horizontal silo
fodder harvesting
modelling
machine construction design

Final thesis deals with new construction design of rampage machine for chopped fodder in
horizontal silo. The main task of final thesis is construction of machine dedicated to help
ramping chopped fodder in horizontal silo. We have described basics of fodder harvesting
and reviewed the machines already on the market. Functional structure which is the basis for
morphological matrix has been constructed according to demands and wishes. Due to
morphological matrix two different concepts have been developed, evaluated and the most
suitable concept has been chosen. Machine elements necessary for machine construction
have been dimensioned. Machine has been modelled in software computer program. We
have produced the selected technical drawings, created a prototype and then tested its
functioning.
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1. Uvod
1.1. Ozadje problema
Čas, v katerem živimo, nam narekuje zelo hiter tempo življenja, da preživimo, pa se vedno
znova dokazujemo, kako hitro lahko napravimo neko stvar. Opravljanje kmetijskih del je
dandanes nemogoče brez strojev. Stroji pa imajo svoje dobre in slabe lastnosti. Stroji so
razvrščeni v različne cenovne razrede, to pa je v veliki meri povezano z njihovo storilnostjo.
Diplomska naloga stremi k razvoju naprave, ki se lahko priključi na delovni stroj, običajno
je to traktor. Naprava naj služi za hitro in enakomerno porazdelitev krme po koritastem
silosu. Pri strojnem siliranju silažne trave je v največji meri potrebno kvalitetno tlačenje
silažne krme, pripeljane v koritasti silos. Osnovni namen te naprave naj bi bil skrajšati čas
razporejanja krme po silosu, sočasno s tem postopkom pa podaljšati čas za tlačenje in
posledično dobiti boljše rezultate siliranja in kvaliteto krme.
Današnja ponudba različnih proizvajalcev sorodnih naprav nudi različne, že uveljavljene
postopke ravnanja krme. Tako je na trgu že moč najti naprave, ki jih uporabljajo zato, da bi
dosegli ta cilj. Naprave se med seboj razlikujejo po zmogljivosti ravnanja in izvedbi.
Zmogljivost je odvisna v veliki meri tudi od delovnega stroja, na katerega je naprava
priključena. Izvedbe pa vplivajo na različne načine delovanja. Določene naprave lahko
priključimo na traktor. Tudi kompleksnost naprav na trgu se zelo razlikuje. Vse naprave pa
imajo svoje prednosti in slabosti.
Danes se poslužujemo več različnih načinov siliranja krme. Pri obravnavanem postopku gre
za siliranje krme v koritasti silos. Poznamo tudi različne prikolice in samonakladalne
prikolice, vsaka pa ima svoj način raztrošenja oziroma stresanja krme v koritastem silosu.
Razlikujejo se po tem, ali prikolica sama delno raztrese krmo po silosu ali jo razloži v kupe.
V tem primeru jih je potrebno samo še dodelati oziroma krmo še bolj raztresti, da je na novo
nanešeni sloj krme v koritastem silosu tanjši. V primeru, da krmo pripeljemo v koritasti silos
s prikolico, ki je namenjena samo stresanju, krmo stresemo na kup, pa je potreben daljši
postopek razporejanja. V tem primeru ni funkcija prikolice nobeno raztresanje oziroma
razporejanje krme po koritastem silosu. Krmo je potrebno najprej na grobo porazdeliti po
koritastem silosu, nato pa jo še dokončno raztrosimo v tenak sloj, ki je potreben za kasnejše
kvalitetno tlačenje silažne krme.
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1.2. Cilji naloge
Na trgu je razvitih že veliko naprav, namenjenih razporejanju krme po koritastem silosu.
Vsaka je najbolj primerna za tista dela, za katera je bila izdelana. Po analizi in raziskavi trga
konstrukcijsko že razvitih naprav menim, da za primeren delovni stroj, kot je zgibni
nakladalnik, ki v drugem namenu služi kot delovni stroj, namenjen za gradbišča, ni veliko
ponudbe na trgu. Tak stroj v tem primeru uporabljamo zaradi njegove velike moči, predvsem
pa zaradi njegove lastne mase, ki sočasno pripomore h kvaliteti stiskanja krme v procesu
tlačenja krme v silosu.
Zato bi rad izdelal kmetijski stroj, ki bi nam bil v veliko pomoč pri pripravi silažne krme, to
pa opisal v svoji diplomski nalogi.
Zastavil sem si naslednje cilje: izdelati koncept, izvedbeni projekt za ravnanje krme pri
siliranju krme v koritasti silos, skonstruirati in izdelati novo napravo za zgibni nakladalnik.
Naprava naj ne bi ostala samo kot idejna zasnova na papirju, ampak jo bom tudi izdelal.
Uresničiti želim cilj: od ideje do izdelka.
Izdelati želim napravo, ki ne bo le enosmerno uporabna. Funkcijsko mora naprava
omogočati vsa opravila, ki sem si jih zadal kot cilj. Zaradi njene enostavnosti bodo nižji
stroški izdelave, manj bo možnosti okvar naprave pri njenem obratovanju. Konstrukcijsko
mora biti primerna za zgibni nakladalnik lastne mase okoli 10 ton.
Primerna mora biti za hitro in enostavno uporabo v silosu ali pa na cesti, tudi v primeru
transporta od enega do drugega silosa po cesti. To pomeni, da bo uporabna v podjetniški
namen. Izpolnjevati mora vse varnostne standarde za pridobitev oznake CE in ustrezati CPP.
Upravljanje in delo z napravo mora biti varno za upravljavca in osebe, ki se zadržujejo v
času siliranja ob njej.
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2. Siliranje silažne krme
2.1. Konzerviranje krme
Trenutni trendi po Evropi kažejo, da večina kmetov na srednje velikih ter velikih kmetijah
skladišči travno silažo v koritastem silosu. Nekateri kmetje silažo pridelajo samo zato, da
lahko prehranijo svojo živino čez zimo, poleti pa krmijo živali s pripeljano travo ali pa krmijo
živali na pašnikih. Velika večina kmetov uporablja silažo iz koritastih silosov vse leto.
Kmetje vse letne pridelke travinja uskladiščijo v koritaste silose s postopkom siliranja.
Siliranje je postopek konzervacije krme.

2.2. Pravi čas za košnjo
Na kvaliteto travne silažne krme v veliki meri vpliva pravilen čas košnje travinja. Za siliranje
je najprimernejši čas takrat, ko je trava v začetni fazi ali v času latenja. V tem času zajamemo
največjo maso listin ter klasa, kar je največji vir beljakovin, potrebnih za prehrano živali. V
primeru, da kosimo kasneje, steblo že dozori in s tem se zmanjšuje vsebnost beljakovin.
Posledično s tem se zniža hranilna vrednost silaže in poslabša kvaliteta. Bolj kvalitetno
silažo pripravimo, manj dragih dodatkov je potrebno dodajati za uspešno prehrano živali.
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2.3. Postopki priprave krme

Slika 2.1:Priprava travne silaže [1].

2.3.1. Košnja
Danes je na trgu moč opaziti veliko različnih konstrukcijskih izvedb kosilnic. Razlikujejo se
v načinu košnje ter tudi po samem namenu uporabe.
Načini košnje:
- Strižni odkos
- Prosti odkos

2.3.1.1. Strižni odkos
Strižni odkos je pri kosilnicah te izvedbe izveden tako, da nožek, ki se translatorno premika
v obe smeri, travo potisne ob prstno protirezilo in s tem povzroči strižno napetost stoječi
travi. Obstaja tudi drugi način, kjer se dva nožka gibata translatorno eden proti drugemu in
strižeta stoječo travo. V tem primeru kosilnica nima nobenega protirezilnega prsta ampak
funkcijo protirezila prevzame drugi nožek.

2.3.1.2. Prosti odkos
Pri prostem odkosu so pri večini kosilnic noži nameščeni na rotorjih. Poznamo dve
konstrukcijski izvedbi. Pri prvi sta noža lahko nameščena na disk kosilnice. Diski so manjših
premerov. Ti diski dosežejo veliko rotacijsko hitrost in s pomočjo ostrega roba noža
odsekajo stoječo travo, ki sama sebi predstavlja protirezilo. Nož s pomočjo rotacije doseže
centrifugalno silo, katera ga drži na disku v položaju za košnjo. Druga izvedba kosilnice je
podobna diskastemu sistemu, vendar so noži nameščeni na bobnu. Gre za podoben način
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delovanja kosilnice. Največkrat so na boben nameščeni trije noži. Boben je večjega premera
in enako s pomočjo rotacije doseže centrifugalno silo noža. V obeh primerih je za košnjo
potrebna obodna hitrost noža okoli 80 m/s.
Glede na namen uporabe izberemo ustrezno izvedbo kosilnice, ki jo potrebujemo za košnjo.
Kosilnica je lahko namenjena za košnjo strmih pobočij gorskih kmetij. Lahko je samovozna
ali nošena na TPD. Kosilnice na strižni odkos se v večini uporabljajo za hribovite terene.
Drug namen uporabe pa je na ravninskih travnikih, kjer se pretežno uporabljajo kosilnice na
prosti odkos [1].

Slika 2.2: Bobenska kosilnica [1].

2.3.2. Razmetavanje pokošene krme
Razmetavanje je postopek, pri katerem odkošeno krmo raztrosimo po celotni površini
travnika. Namreč kosilnica pokošeno krmo na travniku odloži v zgrabkih. Postopek se izvaja
zato, da pospešimo odvajanje vode iz krme. Ta postopek se lahko opravi enkrat, če je rezultat
sušenja že zadovoljiv. Lahko pa postopek ponavljamo in na ta način krmo obračamo ter jo
v novi legi zopet izpostavljamo sušenju. Pri obračanju krme stroj uvenelo krmo prezrači z
dviganjem krme, vendar pri procesu siliranja v večini primerov zadostuje samo raztrošenje
zgrabkov, ker se pričakuje, da krmo ne posušimo v celoti, ampak do sušine okoli 30 %.
Postopek razmetavanja krme pospeši sušenje in s tem skrajša proces siliranja.
Stroji za razmetavanje so večjih delovnih širin, saj so lahki za pogon. Sestavljeni so iz vreten,
ki so postavljeni v horizontalni položaj. Na vretenih so nameščene roke, ki imajo na koncu
vzmetne roglje. Ti roglji pa imajo stik s krmo. Poznamo različne izvedbe strojev. Lahko so
nošeni na TPD ali pa vlečeni. Na Sliki 2.3 vidimo sliko razmetalnika, priključenega na
traktor. Za pogon stroja skrbi traktorska kardanska gred. [1].
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Slika 2.3: Stroj za razmetavanje krme [1].

2.3.3. Zgrabljanje krme
Kot pove že samo ime, gre pri tem postopku za zgrabljanje krme, ki je raztrošena po travniku.
Enako kot pri strojih za razmetavanje krme so tudi ti nošeni na TPD ali vlečeni. Za pogon
zgrabljalnika pa skrbi traktorska kardanska gred.
Obstaja več različnih strojev, katerih osnovni namen je zgrabljanje krme v zgrabek:
- Vrtavkasti zgrabljalnik
- Tračni zgrabljalniki
- Sonce zgrabljalniki

2.3.3.1. Vrtavkasti zgrabljalnik
Vrtavkasti zgrabljalniki so sestavljeni iz ene ali več vrtavk. To je odvisno od delovne širine,
ki jo zajema stroj. Na vrtavko so pritrjeni nosilci rogljev na katere so privijačeni roglji.
Vrtavkasti zgrabljalniki delujejo s pomočjo rotacije nosilcev krmiljenih rogljev, ki krmo
potiskajo v zastiralo, ta pa ustvarja zgrabek. Roglji so pri zgrabljanju v vertikalni legi, ko pa
je potrebno, da krmo odložijo v zastiralo, pa se obrnejo v horizontalno lego. Obračanje je
izvedeno z mehanskim sklopom [1].
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Slika 2.4: Vrtavkasti zgrabljalnik [1].

2.3.3.2. Tračni zgrabljalniki novejše izvedbe
Tračni zgrabljalniki delujejo na principu traku. Pobiralna naprava krmo s pomočjo rogljev
dvigne iz tal. Krmo nato odloži oziroma natovori na trak. Trak krmo transportira do zgrabka
in jo tam odloži, tako nastaja zgrabek. Pri tem postopku proizvajalci zagovarjajo boljšo
čistočo krme. Pri starejšem načinu zgrabljanja roglji, nameščeni na jermen, transportirajo
krmo v zgrabek v stiku s tlemi, na ta način pa onesnažijo krmo. Ti zgrabljalniki so vlečenega
tipa. Za pogon pa se uporablja kardanska gred traktorja.
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Slika 2.5: Tračni zgrabljalnik novejše izvedbe [14].

Slika 2.6: Tračni zgrabljalnik starejše izvedbe [17].

2.3.3.3. »Sonce« zgrabljalniki
»Sonce« zgrabljalnike so uporabljali že naši predniki, ki so jih vlekli s konji. Nekateri
proizvajalci so to vrsto zgrabljalnikov ponovno oživeli. Dodali so sodobne komponente in
pričeli z novo proizvodnjo teh strojev. Namenjeni so zgrabljanju slame ali sena.
»Sonce« zgrabljalnik ima vrtavke nameščene vertikalno glede na travnik. Sestavljen je iz
večjega števila vrtalk, katere so linearno zamaknjene. Vrtavke druga drugi podajajo krmo in
tako krmo pomikajo proti sredini, kjer nastaja sredinski zgrabek. Ti stroji so vlečni, za pogon
vrtavk pa skrbi traktorska kardanska gred. Za pripravo silažne krme s pomočjo samovoznega
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rezalnika so manj primerni. S krožnim gibanjem »sonce« sočasno z ustvarjanjem zgrabka
vanj povije tudi kamenje na travniku. Pri razrezu krme v samovoznem rezalniku pa kamenje
poškoduje rezilne nože na bobnu samovoznega rezalnika.

Slika 2.7: Sonce zgrabljalnik [15].

2.3.4. Pobiranje, rezanje in transport
Krmo, ki leži na travniku v zgrabkih, je potrebno še pobrati in razrezati na ustrezno dolžino
2 - 3 cm, jo naložiti na prikolico ter pripeljati v koritasti silos. Za ta postopek lahko
uporabljamo samonakladalne prikolice ali samovozne rezalnike s sočasno vzporedno vozečo
transportno prikolico.

2.3.4.1. Samonakladalna prikolica
Samonakladalna prikolica je priklopnik, ki ga vleče traktor. Njen osnovni namen je pobiranje
zgrabka ter natovarjanje tega v tovorni prostor. Pogon sklopa pobiranja ter raztovarjanja je
izveden preko kardanske gredi. Samonakladalno prikolico danes najdemo že skoraj na vsaki
kmetiji. Poznamo različne velikosti samonakladalnih prikolic. Velikost tovornega prostora
od 10 do 50 m3 omejujeta skupna masa ter osna obremenitev samonakladalne prikolice, ki
morata ustrezati CPP. Z ustrezanjem CPP se samonakladalna prikolica lahko transportira po
javnih cestiščih.
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Slika 2.8: Samonakladalna prikolica [1].

Kot je prikazano na Sliki 2.8, je samonakladalka sestavljena iz več sklopov. Prva stvar pri
pobiranju je pobiralna naprava. Ta skrbi, da se krma iz zgrabkov s pomočjo vzmetnih
rogljev, ki so nameščeni na 5 horizontalnih palic, dviga. Krmo nato prime podajalno rezalni
sklop. Podajalno rezalni sklop zajema pehalo. Pehalo je lahko različnih izvedb, vsa pa imajo
enako nalogo, to je napolniti tovorni prostor prikolice. Med transportom krme proti
tovornemu prostoru so nameščeni noži, ki pobrano krmo zrežejo od 34 do 100 mm. Število
nožev v sklopu rezanja lahko poljubno nastavljamo. Odvisno je od tega, kakšno dolžino reza
potrebujemo. Vendar v procesu siliranja uporabljamo največje možno število nožev, ki jih
dopušča določena samonakladalna prikolica. Seveda pri rezanju nastane določen upor,
vendar potrebujemo dovolj močan pogonski motor traktorja, da to opravilo zmore.
Poznamo različne načine pehal, kot so:
- Verižna pehala, s pomočjo verižnikov ter verige, na kateri so nameščena pehala, ta
po transportnem kanalu spravljajo krmo v tovorni prostor. Tak način danes izvajajo
s samonakladalkami starejšega tipa. Proizvajalci novih strojev se poslužujejo
drugačnih izvedb pehal. Problem pri verižnih pehalih je namreč veriga z verižniki.
Suha krma pa se pri teh pehalih manj zdrobi in je tako kvalitetnejša, za silažno
krmo pa so neprimerna.
- Nihajna pehala, gre za največkrat pet osi, katere ležijo horizontalno okrog
centralne gredi, ki skrbi za pogon. Osi so z gredjo povezane z ročico pehal. Položaj
pehal se mehansko krmili s počjo krivuljnika, po katerem pri straneh tečejo osi
pehal. Na ta način pehala potrebujejo manj prostora, ker ne rotirajo okrog svoje osi.
- Krožna pehala, je spiralno zvarjen boben, ki rotira in s pomočjo rotacije krmo
potiska preko nožev v tovorni prostor. Ta način se danes v silažnih
samonakladalnih prikolicah največ uporablja. Ta sistem pehanja krme se je izkazal
za zelo zanesljivega, le redko namreč pride do okvare stroja. Enostaven je zaradi
samo enega horizontalno rotirajočega bobna, ki je vpet na dveh ležajih. Ta rotor,
kot ga tudi imenujemo, dosega večjo vrtilno hitrost, tako da je zmogljivost stroja
velika. Povečan je pretok krme in tudi pri rezanju so boljši rezultati, kajti nož ima
vedno veliko mase za razrez, zato se krma ne more izmuzniti mimo noža.
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V tovornem prostoru se nahaja letvasti transporter, ki se uporablja za pomik krme stran od
pehal v tovorni prostor. S tem načinom omogoča boljšo napolnitev tovornega prostora.
Letvasti transporter se uporablja tudi za praznjenje tovornega prostora. Za njegov pogon
skrbi hidromotor. Njegovo vrtilno hitrost pa lahko z regulacijo pretoka olja skozi hidromotor
poljubno nastavljamo.
Na zadku samonakladalne prikolice pa imamo različne stranice. Zadaj je lahko
samonakladalka brez razmetovalne naprave. V tem primeru je na zadku samo zaporna
stranica tovornega prostora, katera preprečuje stresanje krme iz samonakladalne prikolice.
Samonakladalka, ki ima samo stranico, raztovori krmo po kupih, te je kasneje potrebno
enakomerno porazdeliti po koritastem silosu. Opcijsko je samonakladalna prikolica lahko
opremljena z razmetovalno napravo. Razmetovalna naprava je sestavljena iz dveh ali treh
ležečih valjev, ki krmo raztrosijo po koritastem silosu [1].

Slika 2.9:Razmetovalna naprava samonakladalne prikolice [18].

Na Sliki 2.9 vidimo sodobno silažno nakladalno prikolico. Novost te samonakladalne
prikolice je hitra montaža in demontaža razmetovalne naprave. Razmetovalno napravo
namestimo samo takrat, ko jo potrebujemo. Podjetje Claas navaja, da za montažo
razmetovalne naprave potrebujemo 15 min. Samonakladalna prikolica s to možnostjo je
zanimiva v primeru, ko razmetovalne naprave ne potrebujemo. Razmetovalno napravo
odstranimo in s tem pri raztovarjanju krme ne potrebujemo dodatne pogonske sile motorja
traktorja, da bi poganjali valje razmetovalne naprave. S tem načinom se zmanjša poraba
dizelskega goriva za traktor, saj ne poganja nepotrebne naprave. Če razmetovalno napravo
potrebujemo, pa jo preprosto montiramo in uporabljamo.
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2.3.4.2. Samovozni rezalnik krme
Samovozni rezalniki krme so samostojni stroji, ki se uporabljajo za pobiranje, rezanje ter
natovarjanje krme v prikolice. Stroj je namenjen za rezanje različnih krmnih rastlin, ki se
uporabljajo za siliranje. Za različne pridelke, pa je potrebna različna nastavitev stroja.

Slika 2.10: Samovozni rezalnik (vir: osebni arhiv).

Za pobiranje trave ali rezanje koruze je potrebna zamenjava pobiralnega ustja samovoznega
rezalnika, ki dovaja krmo v rezalni sklop stroja. Seveda samo menjava ustja stroja ni dovolj.
Spremeniti je treba tudi število nožev, ki skrbijo za rezanje krme. Pri travni krmi je potrebno
odstraniti iz stroja tudi drobilec koruznega zrnja, katerega pri rezanju travne krme ne
potrebujemo. V stroj je nameščen odvajalnik trave, ki krmo odvaja v transportno prikolico.
Ustje pri rezanju travne krme je podobno pobiralni napravi pri samonakladalni prikolici.
Vzmetni roglji krmo dvignejo iz zgrabkov. Ležeči valj s pomočjo spiral krmo podaja ustju
samovoznega rezalnika. Podajalni valji rezalnika krmo stiskajo in jo podajajo bobnu, na
katerem so nameščeni noži. Nož na bobnu ne le zreže krmo, ampak ji tudi poda začetno
izmetalno silo. V procesu izmeta gre krma samo še skozi puhalnik, ki s pomočjo vetra
zagotovi potrebno silo izmeta.
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Slika 2.11: Postopek rezanja samovoznega rezalnika [19].

Upravljalec stroja preko izmetne cevi dovaja narezano krmo v sočasno vzporedno vozečo
transportno prikolico. Pozicija prikolice je taka, da se največkrat nahaja ob boku
samovoznega rezalnika, za katero skrbi voznik traktorja. Za transport krme, natovorjene s
samovoznim rezalnikom, uporabljamo prikolice večjih prostornin, ki imajo možnost samo
izpraznitve.
Prednosti rezanja krme s samovoznim rezalnikom so:
- Krajši rez krme, omogoča dobro mešanje krme med seboj in posledično povečano
samodejno tlačenje krme, ker je vsebnost zraka v zrezani krmi manjša, siliranje pa
boljše. Kratek rez omogoča živalim popolnejšo energetsko izrabo krme.
- Hitrejše siliranje, dnevna zmogljivost samovoznega rezalnika je večja zato, ker
mora samonakladalna prikolica pri vsaki naložitvi zapustiti polje in transportirati
pobrano krmo v silos, kjer odloži krmo in se nato mora vrniti ponovno na travnik.
Samovozni rezalnik pa se samo po razrezu krme na travniku transportira s travnika
na drugi travnik s krmo za razrez.

2.3.5. Tlačenje razrezane krme v ležečem silosu
Krmo enakomerno razgrnemo po površini koritastega silosa. In pričnemo s tlačenjem.
Tlačenje je postopek, pri katerim s strojem prevozimo celotno površino, da iz krme iztisnemo
preostali zrak. To izvajamo tako, da se pomikamo od roba na eni strani silosa do drugega
roba v koritastem silosu, z zamikom poti enega kolesa. To izvajamo zato, da popolnoma
prevozimo celotno površino silosa.
Pri spravilu je potrebno sprotno tlačenje plasti krme. Tlačiti moramo plast za plastjo
pripeljane razrezane krme. Potrebno je opraviti štiri obhode po celotnem silosu. Stroj za
tlačenje mora imeti veliko maso in ozke pnevmatike, da je tlačenje bolj učinkovito.
Pnevmatike napolnimo na najvišji še dovoljen tlak. S takimi osnovnimi postopki povečamo
učinkovitost tlačenja. Priporočena hitrost tlačenja znaša 4 km/h. Seveda zagotovimo boljše
tlačenje s počasnejšo vožnjo, vendar v tem primeru se zmanjša delovna storilnost celotnega
procesa siliranja. Novo nanešena plast v silosu naj bi znašala okoli 20 cm. Plast naj bo čim
tanjša, da dosežemo maksimalen učinek tlačenja. Da dosežemo kvalitetno prekrivanje
tlačenja, mora biti silos vsaj 1,5-krat širši od širine stroja, ki ga uporabljamo za tlačenje [3].
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Slika 2.12: Zgibni nakladalnik pri tlačenju (vir: osebni arhiv).

2.3.6. Pokrivanje, tesnjenje silosa
Pokrivanje silažnega pripeljanega kupa krme je zelo pomemben postopek. Pri pokrivanju
moramo biti zelo natančni, kajti če jo pokrijemo preslabo, je lahko krma plesniva in
neprimerna za krmo živini. S pokrivanjem preprečimo stik zraka s silirano krmo.
Že pred začetkom siliranja v koritasti silos moramo po obeh stenah silosa napeti stensko
folijo. Pri tlačenju moramo paziti, da te stenske folije ne pretrgamo. Po približno 60 minutah
od zadnje pripeljane prikolice je priporočljivo, da silos pokrijemo. Kup mora biti razgrnjen
tako, da omogoča odtekanje padavinske vode in da preprečimo zastajanje le- te na kupu.
Silažno krmo najprej pokrijemo s tanko pod folijo debeline 0,04 mm. Nato zarobimo
navznoter stenske folije. Čez že položeno tanko folijo pa namestimo debelejšo folijo, ki je
odporna na UV žarke. Za zaščito pred zunanjimi vplivi, kot so na primer živali, namestimo
še zaščitno mrežo. Vse skupaj obtežimo z vrečami, ki so napolnjene s peskom granulacije 4
- 8 mm [9].
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3. Pregled konstrukcijskih izvedb naprav
za ravnanje travne silaže
Tlačenje ter ravnanje krme v koritastem silosu opravljamo s traktorjem ali z za to opravilo
primernim strojem. Za ravnanje krme po koritastem silosu pa potrebujemo napravo,
priključeno na traktor ali delovni stroj. Naprava nam omogoča, da lahko pripeljano narezano
krmo razgrnemo po koritastem silosu, nato pa jo potlačimo in iz nje iztisnemo preostali zrak,
ki je v pripeljani krmi. Naprave za ravnanje trave priključimo na traktor preko TPD, lahko
jih priključimo na traktorski nakladalnik ali pa jo priključimo na kateri drug delovni stroj.
Zato obstaja več različnih naprav, katerih konstrukcijske izvedbe se razlikujejo, vendar so
vse konstruirane za isti namen dela.

3.1. Vile za ravnanje trave
Vile za ravnanje trave so naprava, s katero si pomagamo razgrniti razrezano krmo po
koritastem silosu. Konstrukcijsko gledano so to najpreprostejše naprave, ki sem do sedaj
zasledil v uporabi za ravnanje razrezane krme. Za ravnanje razrezane krme po koritastem
silosu lahko uporabljamo tudi ročne vile za seno. Vendar, ko transportna prikolica večje
konstrukcijske izvedbe pripelje razrezano krmo v silos, je fizični napor za človeka prevelik,
da bi z ročnim orodjem vse to razgrnil po koritastem silosu. Tako so vile iz ročne izvedbe
bile skonstruirane za uporabo kot priključek na strojih za tlačenje. Delujejo tako, kot bi ročno
razmetovali krmo.
Konstrukcijska izvedba vil je izdelana tako, da se lahko priključi na določen stroj. Osnovno
ogrodje vil ima tako izdelano priključno vpetje, da je omogočena priključitev na stroj za
tlačenje. Ne potrebujemo nobenega pogona, saj jih krmilimo z nakladalnikom ali pa s TPD.
Kot prednost vil za ravnanje trave lahko izpostavim dobro lastnost, ker lahko z vilami
narezano krmo natovorimo na vile ter jo pripeljemo na mesto v koritastem silosu, kjer jo
potrebujemo. Na ta način si zagotavljamo enakomerno plast razrezane travne krme za
tlačenje. Vile za ravnanje krme dobro opravijo delo tudi v primeru, ko transportna prikolica,
ki pripelje narezano krmo v koritasti silos, strese krmo samo na kup. Takrat s pomočjo vil
za ravnanje hitro dosežemo velik učinek, saj kup lahko v grobem hitro raztegnemo po
koritastem silosu.
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Slaba lastnost vil za ravnanje razrezane krme je v tem, da izredno težko lepo zravnamo
silažni kup krme. Zaradi medsebojnega trenja ne omogoča lepega razsipanja krme, ne
moremo lepo in enakomerno razgrnili silažnega kupa krme po koritastem silosu. Še večje
težave imamo takrat, ko za rezanje krme uporabimo samonakladalno prikolico.
Samonakladalna prikolica krmo ne razreže tako dobro, kot to naredi samovozni rezalnik.
Travne bilke in stebla travinja ostajajo daljša in zato nam ne omogočajo lepega ravnanja s
pomočjo vil za ravnanje silažne krme. Težava nastane tudi v primeru, ko hočemo kup
razgrniti povsem do robu silosa. Najlažje je silažni kup krme povsem za robom potlačiti
tako, da si povsem za rob nasipavamo nekoliko več razrezane silažne krme, da se nam
delovni stroj pri tlačenju nagiba preko svoje težnostne točke proč od stene. Najboljše je, da
stroj za tlačenje rahlo nagnemo proč od stene oziroma nazaj v koritasti silos. S tem
postopkom se izognemo nepotrebnemu trganju stenske folije in dolgoročno vplivamo na
kvaliteto silažne krme za hranjenje živine, ker lahko tudi povsem za robom izvedemo
kvalitetno tlačenje silažne krme. Z vilami za ravnanje trave pa povsem za rob stene silažno
krmo težko razgrnemo. Hitro se nam zgodi, da se za prevelikim kupom silažne krme pojavi
kotanja. Ko s strojem za tlačenje zapeljemo v to kotanjo, se stroj nagne k stranski steni silosa.
Takrat skoraj vedno pretrgamo stransko folijo in s tem povzročimo škodo že pri pripravi
silažne krme.

Slika 3.1: Vile za ravnanje krme na delovnem stroju [16].

3.2. Valj za ravnanje travne krme v koritastem silosu
Druga konstrukcijska izvedba malo bolj zahtevnega značaja je valj za ravnanje silažne krme.
Valj za ravnanje silažne krme je zelo priljubljen med uporabniki. Pogosto vidim, da s to
napravo uporabniki ravnajo travno silažno krmo po koritastem silosu. Valj za ravnanje
travne silaže v koritastem silosu je sestavljen iz horizontalnega valja glede na tla koritastega
silosa. Valji so večjega premera, od 98 cm do 128 cm. Na valju so spiralno pravokotno nanj
privarjene lopatice.
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Valj za razmetavanje silažne krme priključimo na traktor preko TPD. Za pogon valja za
razmetavanje krme se uporablja traktorska priključna gred. V primeru, da je naprava
izdelana tako, da jo poganjamo preko hidro motorja, pa le-tega poganja centralna
hidravlična črpalka v traktorju. Valj za razmetavanje travne silaže lahko s spremembo
priključne plošče priključimo na nakladalnik ali pa na drug delovni stroj. Valj za
razmetavanje silažne krme deluje tako, da rotira okrog svoje osi. Rotirajočega pomikamo
proti kupu in s pomočjo centrifugalne sile prične razmetavati krmo, ko se dotaknemo kupa
razrezane silažne krme, pripeljane v koritasti silos.
Glede na konstrukcijske izvedbe proizvajalci nudijo različne premere ter delovne širine
valjev za razmetavanje silažne krme. Zanimiva konstrukcijska rešitev pri teh valjih je,
hidravlično krmiljenje valja levo in desno. Tako lahko narezano silažno krmo spravljamo v
del koritastega silosa, kjer jo želimo odložiti. Ta rešitev krmiljena nam omogoča, da
narezano silažno krmo lažje raztegnemo do roba silažnega silosa.
Prednost valja za ravnanje silažne krme vidim v tem, da razrahljano krmo lepo raztrosimo
po celotnem koritastem silosu. Za delovnim hodom naprave ostane ravna površina silažne
krme brez kotanj in je primerna za nadaljnje tlačenje. Zelo dobro se valj za ravnanje silažne
krme izkaže v primeru, ko je potrebno raztrositi silažno krmo, pripeljano s samonakladalno
prikolico, katera ima zadaj nameščeno napravo za raztros krme po koritastem silosu. Krmo
je potrebno dodatno še raztrositi v tanjši sloj ali pa jo raztrositi po vsej površini koritastega
silosa. Tu je potrebna samo dodelava raztrositve, katerega delo je pričela že samonakladalna
prikolica z razmetovalno napravo.
Slabost valja za ravnanje travne silažne krme nastane takrat, ko razrezano krmo v koritasti
silos transportira prikolica, ki celotno pripeljano krmo strese na en kup. Silažna krma je sedaj
na velikem kupu sredi silosa in potrebuje raztrositev, da jo bomo lahko potlačili s strojem. Z
valjem za ravnanje silažne krme se zabijemo v prevelik kup krme. Sila mase razrezane krme
postane prevelika. Takrat pogonskemu stroju običajno zmanjka potrebne moči za raztros
krme. Postopek ponavljamo toliko časa, da kup silažne krme nekako spravimo narazen ter
ga raztrosimo po koritastem silosu. Celotna konstrukcija pogona in stroja je varovana pred
preobremenitvijo. Če trosilni valj za pogon uporablja traktorsko kardansko gredno vez, to
poteka preko varnostne mehanske sklopke. V primeru, da je pogon trosilnega valja izveden
s hidro motorjem, je ta varovan s hidravličnim ventilom pred preobremenitvijo. Ko skušamo
z valjem za ravnanje travne krme raztrositi celoten kup silažne krme, nam opisani postopek
dela vzame več časa. Tukaj nato nastane problem, saj se celotni proces polnjenja koritastega
silosa podaljša oziroma ustavi, ker transportne prikolice vedno znova prihajajo, silažna krma
pa je še neporavnana v koritastem silosu.
Ker valj za ravnanje travne silažne krme deluje tako, da razrezano krmo rahla z metanjem v
višjo lego navzgor, nastane problem kontrole raztrošene narezane krme po površini
koritastega silosa. V nobenem primeru stroj ne izpolnjuje zahtev, če razrezano krmo meče
izven koritastega silosa. Valj za ravnanje trave je iz tega delavnega vidika zelo grob in
opravilno težje reguliran. Določeni proizvajalci na valj za razmetavanje silažne krme
nameščajo zastirala razrezane krme, da bi dosegli večjo kontrolo, kam valj za ravnanje
silažne krme odlaga razrezano silažno krmo. Zastirala upravljamo s hidravličnimi ventili
preko hidravličnih cilindrov. Kompleksnost konstrukcije stroja se s tem poveča, tudi
delovnih hidravličnih priključkov na traktorju potrebujemo še več.
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Slika 3.2: Valj za razmetavanje silažne krme priključen na TPD traktorja [20].

3.3. Krožni razmetovalci travne krme
Popolnoma drugače je konstrukcijsko zasnovan krožni razmetovalnik travne krme. Krožni
razmetovalniki travne krme se uporabljajo za ravnanje razrezane travne krme v koritastih
silosih. Krožni razmetovalci travne krme so nošeni na TPD in poganja jih traktorska
priključna gred.
Krožni razmetovalec razrezane krme je izdelan iz osnovnega drogovja, ki je priključen preko
TPD na traktor. Krožni razmetovalec travne krme razmetuje razrezano krmo s pomočjo
ležečega krožnika, ki je pritrjen in uležajen na osnovno drogovje stroja. Na krožnik za
razmetovanje krme so privarjeni prsti, da lahko naprava raztrga in razmeče krmo, ki je
namenjena za razgrnitev po koritastem silosu.
Krožni razmetovalniki so bistveno koristnejši, če jih uporabljamo s hidravlično zgornjo
opornico na TPD. Na ta način lahko krožni razmetovalnik nagibamo naprej in nazaj, da prsti,
ki so na razmetovalnem krožniku lahko primejo narezano krmo. Krmo krožni razmetovalci
odlagajo ob bok traktorja. Ker jih poganjamo preko traktorske priključne gredi, je njihova
smer vrtenja vedno enaka. Konstrukcija je najprimernejša takrat, ko je potrebno krmo
raztrositi ob drugi bok traktorja. Stroj za tlačenje moramo v tem primeru odpeljati iz silosa
in ga obrniti izven njega, da ob nadaljevanju ravnanja krmo razgrnemo še na drugo stran
koritastega silosa. Z vožnjo izven silosa pa lahko s traktorskimi kolesi v silos zapeljemo
nečistoče, katere nato vnesemo v silažno krmo.
Ker za pogon krožnega razmetovalnika travne krme skrbi traktorska priključna gred moramo
biti pri delu zelo previdni z vrtilni frekvenco na priključni gredi. Če imamo preveliko vrtilno
frekvenco, potem krožni razmetovalnik narezano krmo meče preko sten koritastega silosa.
Še posebej to velja takrat, ko je koritasti silos skoraj povsem napolnjen in ob boku ni več
proste višine betonske stene koritastega silosa. Zato so proizvajalci opisanih konstrukcijskih
izvedb razmetovalnikov za omejitev dolžine izmeta namestili zastiralnike, ki narezano krmo
prej omejijo in jo lepo odložijo v koritastem silosu.
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Težavo pri delu imamo tudi, ko poskušamo razgrniti kup narezane krme, ki je pripeljana v
koritasti silos s transportno prikolico. Tudi pri teh napravah nam veliko krme na kupu
predstavlja problem. Prevelika travna masa ravno tako zaustavi pogonski motor traktorja.
Pred preobremenitvijo je traktorska priključna gred varovana z varnostno sklopko. Zato
potrebujemo za raztrositev narezane krme iz kupa veliko časa, katerega bi lahko porabili že
za tlačenje krme. Celoten čas med enim in drugim dovozom krme je omejen. Ta čas pa je
razdeljen v dva dela: na razmetavanje in tlačenje krme.
Dobra lastnost krožnega razmetovalnika je, da lahko narezano krmo učinkovito razgrinjamo
do robu koritastega silosa. Razmetovalnik dobro deluje tudi v primeru, ko je narezana krma
že delno razgrnjena po koritastem silosu s samonakladalno prikolico, katera ima zadaj
nameščeno razmetovalno napravo.

Slika 3.3: Krožni razmetovalnik narezane travne krme [22].

3.4. Kombinirani razmetovalniki narezane travne krme
3.4.1. Razmetovalni valj ter vile v kombinaciji
Po pregledu že obstoječih konstrukcijskih izvedb razmetovalnikov razrezane travne krme
sem ugotovil, da je to področje zanimivo za proizvajalce tovrstne kmetijske tehnike. Tako
sem našel zanimivo konstrukcijsko izvedbo združbe dveh strojev. V tej kombinaciji sta valj
za ravnanje razrezane travne krme ter vile za ravnanje. Ta naprava je konstrukcijsko že bolj
primerna za ravnanje večjih kupov, pripeljanih s transportno prikolico, brez zadaj nameščene
razmetovalne naprave za odlaganje narezane travne krme v koritasti silos.
Ta naprava je konstrukcijsko skonstruirana za delovne stroje, ki se uporabljajo pri tlačenju
krme. S traktorjem jo lahko namestimo na nakladalnik. Osnovna stvar te naprave je, da lahko
večji kup narezane krme na začetku grobo razgrnemo po koritastem silosu. Kasneje pa s to
isto napravo še dodatno poravnamo silažni kup narezane krme in pripravimo lepo površino
za tlačenje in nadaljnji dovoz krme.
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Kot slabšo lastnost te naprave pripisujem kompleksnejšo konstrukcijsko zasnovo. Valj za
ravnanje se mora s pomočjo hidravličnih cilindrov dvigniti nad vile, ko le-te uporabljamo.
Ko je valj za ravnanje dvignjen, se dvigne tudi težišče stroja. Teža samega valja za ravnanje
trave nam povzroča velik problem, zato se uporabnost te kombinacije za raztros krme po
koritastem silosu zmanjša, saj s tem postane stroj težak priključek za traktor ali delovni stroj,
ki postane nemiren. Težko natančno krmilimo vile za grob raztros razrezane krme.

Slika 3.4: Razmetovalni valj v kombinaciji z vilami [23].

3.4.2. Krožni razmetovalniki ter vile v kombinaciji
Sledeča konstrukcijska izvedba pa združuje krožni razmetovalnik narezane travne krme ter
vile za ravnanje krme v koritastem silosu.
Za grobo ravnanje razrezane krme pri teh razmetovalnikih uporabimo vile za ravnanje
razrezane krme. Ko imamo razrezano krmo grobo razporejeno po koritastem silosu, se vile
hidravlično dvignejo. Na ta način se umaknejo in omogočijo dostop razrezane krme do dveh
razmetovalnih krožnikov, ki krmo s pomočjo rotacije lepo razgrneta po površini koritastega
silosa.
Slabost te naprave vidim v tem, da so vile nameščene precej naprej od priključne točke. Tako
vile predstavljajo veliko težavo za traktor ali delovni stroj, ko jih obremenimo. Zato so tudi
vilice, iz katerih so narejene vile, krajše. Na te vile ne moremo natovoriti veliko narezane
krme ter jo prenesti na potreben del v koritastem silosu. Vedno smo omejeni na nosilnost, ki
jo ima traktor ali delovni stroj, katerega uporabljamo za tlačenje v koritastem silosu.
Za omejitev metanja razrezane krme ima naprava nameščene zastiralnike, njihova naloga pa
je, da narezano krmo odložijo na pravem mestu oziroma, da narezane krme ne razmetujejo
izven območja koritastega silosa.
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Slika 3.5: Krožni razmetovalnik ter vile v kombinaciji [21].
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4. Nova zasnova razmetovalnika
razrezane silažne krme
Kot sem opisal v prejšnjem poglavju, je konstrukcijsko zasnovanih že več različnih naprav
za ravnanje narezane krme v koritastih silosih. Tudi proizvajalci kmetijskih strojev iščejo
rešitve, kako izdelati stroj, ki bo funkcionalno najbolj primeren nalogi, to je ravnanju travne
krme. Vsi od navedenih razmetovalnikov travne krme imajo določene prednosti in slabosti.
Vsak služi svojemu namenu. Zato si želim za diplomsko nalogo skonstruirati in izdelati
napravo, ki se bo funkcijsko najbolj približala mojim zahtevam in potrebam pri ravnanju
travne krme v koritastem silosu z zgibnim nakladalnikom. V primeru, da se idejna
konstrukcijska zasnova naprave izkaže kot dobra, oziroma bo naprava delovala zadovoljivo,
bomo napravo uporabljali za domače potrebe in z njo nudili strojne usluge drugim strankam,
to pa bo nov poslovni cilj domačega podjetja.
Z ozirom na to, da se v domačem podjetju ukvarjamo s kmetijskimi uslugami spravila travne
krme s samovoznim rezalnikom, bi rad skonstruiral napravo za razmetavanje krme po
koritastem silosu. Napravo bom prilagodil za hitrejše razmetavanje travne krme in udobnejše
delo upravljavca zgibnega nakladalnika. Glede na to, da je v tem času, ki ga živimo, čas tudi
denar, dizelsko gorivo – plinsko olje, katero potrebuje zgibni nakladalnik za delo vse dražje,
je iskanje rešitev, kako z majhnimi stroški opraviti delo hitreje ter bolj kvalitetno neobhodno
potrebno. Tudi stranke, katere se odločajo za najem opravljanja kmetijskih storitev,
pričakujejo od izvajalca kakovostno storitev dela.
Če se pri spravilu travne krme v koritasti silos ne opravlja dela kakovostno, je lahko celoletni pridelek, namenjen prehranjevanju živali preko celotnega leta, manj kvaliteten ali celo
neuporaben. To pa predstavlja za kmetijo dodaten strošek. Prihaja do obolevanj in poginov
živali. Posledica tega so stroški zdravljenja ter tudi stroški zdravil, potrebnih za zdravljenje.
Tako pride do velikega primanjkljaja dohodka na kmetiji, ki je vedno potreben za nadaljnji
razvoj kmetije.
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Vse več kmetov se danes odloča za spravilo prve košne s samovoznimi rezalniki. Delno k
temu prispeva tudi obstoječa zastarela delovna oprema kmetij, kot so izrabljene
samonakladalne prikolice. Pravi čas za košnjo je izredno kratek, če želimo pridelati
kvalitetno krmo. Zato nas pri spravilu krme ne smejo ogrožati okvare na strojih za spravilo
silažne krme v koritasti silos.
Naloga novo zasnovane naprave za ravnanje narezane krme po koritastem silosu je
učinkovito hitro razmetovanje krme, ne glede na način razkladanja prikolice, katera
transportira narezano krmo v koritasti silos.
Pri zasnovi nove naprave za raztros razrezane krme bom upošteval vse pomanjkljivosti že
obstoječih in izdelanih naprav. Iz spoznanj in preučitev obstoječih naprav bom izdelal
samostojno, povsem novo napravo za razmetovanje razrezane krme. Obstoječa naprava z
valjem za razmetavanje ali krožni razmetovalnik odlično delujeta v primeru, ko je krma
pripeljana s transportno prikolico v silos, katera ima že nameščeno razmetovalno napravo
zadaj na transportni prikolici. V obeh primerih je moteč dolg postopek razgrnitve
pripeljanega kupa zrezane krme s transportno prikolico, ki strese krmo na kup v koritasti
silos. Tako krožni kot tudi valj za razmetavanje krme po koritastem silosu pa odlično delujeta
pri finem končnem ravnanju krme v njem. Na voljo imam zanimivo združbo različnih
postopkov razmetavanja krme, ki odlično služijo namenu, vendar mi ne ustrezajo, ker
potrebujem za razgrnitev večjega kupa razrezane krme precej več časa.
S pomočjo metod konstruiranja bom skušal moje videnje nove zasnove razmetovalnika in
potrebe, ter že uveljavljene načine, ki dobro opravljajo namen razmetovanja narezane travne
krme v koritastem silosu združiti v drugo napravo.

4.1. Osnove konstrukcijskega procesa
4.1.1. Specifikacije konstrukcije
V specifikacije konstrukcije navajamo želje in zahteve, katere naj bi na novo skonstruirana
naprava vsebovala. Pod možnosti konstrukcijske izvedbe sem razčlenil vse zahteve in želje,
ki naj bi jih nova naprava za razmetovanje razrezane travne krme povezovala. Želim, da
bodo zahteve pri snovanju in nato delovanju stroja izpolnjene. Izdelana naprava naj bi
vsebovala vse predpostavke in spoznanja, ki sem jih do sedaj pridobil z delom na podobnih
strojih za razmetovanje razrezane krme. Osnovni namen naprave je razmetovanje razrezane
travne krme po koritastem silosu.
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Preglednica 4.1: Specifikacije konstrukcije.

Specifikacije konstrukcije

Zahteva

Želja

FUNKCIJA
x

Razmetovanje razrezane travne krme

POGOJI TEHNIČNEGA PROCESA
Razmetovanje krme iz kupa razrezane krme
Razmetovanje delno že raztrošene krme
Prenos večjega volumna krme po silosu
Enostavnost razgrnitve kupa krme povsem do stene silosa
Omejevanje širine raztrosa (možnost kontrole dela pri odlaganju krme)

x
x
x
x
x

KONSTRUKCIJA
Enostavna konstrukcija
Nizko težišče – masa celotnega stroja v bližini točke priključitve na
pogonski stroj
Majhna lastna masa naprave
Možnost priključitve in pogona na drugem delavnem stroju / prednji
traktorski nakladalnik
Možnost priključitve na T.P.D. traktorja
Največja skupna višina 4,2 m
Največja dovoljena širina za upoštevanje CPP za traktorske priključke je
lahko do 3,05 m
Možnost zmanjšanja širine stroja na 2,55 m. Zahteva za lažji transport po
javnem cestišču ali transport stroja novo delovišče.
Enostavna priključitev na delovni stroj

x
x
x
x
x
x
x
x
x

LASTNOSTI
Enostavno upravljanje naprave
Enostavno vzdrževanje stroja in lahek dostop, ter menjava poškodovanih –
obrabljenih delov naprave
Majhen odvzem moči za pogon in polno obremenitev stroja iz pogonskega
stroja
Upoštevanje predpisov za skladnost naprave s CE listino

x
x
x
x

Kot lahko razberemo iz Preglednice 4.1, se večina specifikacij, ki so podane kot želje,
nanašajo v veliki meri na upravljanje in udobnost dela oziroma rokovanja z napravo za
razmetovanje narezane krme v koritastem silosu.

4.1.2. Tehnološki proces
Tehnološki proces je potreben za oblikovanje funkcijske strukture. Funkcijsko strukturo
izdelamo na podlagi tehnološkega procesa. Tehnološki proces ponazorimo z blokovno
shemo [4]. Blokovna shema za tehnološki proces je prikazana na Sliki 4.1, kjer je v bloku
zapisan tehnološki proces.
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Material
Energija

Tehnološki proces
TROŠENJE PRIPELJANE
RAZREZANE KRME V
KORITASTEM SILOSU

Opravljeno
delo

Informacija

Slika 4.1:Tehnološki proces.

Tehnološki proces pri konstruiranju nove naprave je trošenje in ravnanje pripeljane
razrezane krme. V blok vstopajo material, energija ter informacija. V bloku se izvede
tehnološki proces in posledica izvedenega tehnološkega procesa je opravljeno delo.
Material je v tem primeru razrezana krma, ki je na kupu v koritastem silosu in jo je potrebno
enakomerno razdeliti po vsej površini koritastega silosa. Razrezana krma se uporablja pri
vseh delih, ki jih izvajamo z napravo za ravnanje travne krme v koritastih silosih. Napravo
za ravnanje travne krme uporabljamo samo v primeru, ko je razrezano krmo potrebno
razgrniti po koritastem silosu, zato se razrezana krma uporablja pri vseh delih tehnološkega
procesa priprave travne silaže.
Energija, katera vstopa v blok tehnološkega procesa, je energija pogonskega voznega
delovnega stroja ali odvzeta iz traktorja. Odvisno od tega, kateri delovni stroj uporabljamo
za delo z napravo. Energijo delovni stroj proizvaja preko motorja z notranjim izgorevanjem,
ki s pomočjo goriva – plinskega olja pretvarja kemično energijo goriva v mehansko energijo,
katera se preko motorne gredi, sklopke, prenosnikov vrtilnih gibanj prenaša na pogonska
kolesa traktorja ali delovnega stroja. S pomočjo hidravlične črpalke, ki jo prav tako poganja
dizelski motor, se pretvori v hidravlično energijo, ki je potrebna za upravljanje in pogon
delovnih elementov stroja.
Informacije v tehnološki proces posreduje upravljavec stroja, ki posredno preko delovnega
stroja, na katerega je priključena naprava za ravnanje razrezane krme v koritastem silosu,
krmili in upravlja z napravo. Upravljavec stroja s pomočjo delovnega stroja ustvarja
informacijo za razmetovalnik razrezane krme, katera pa glede na informacije izvaja
tehnološki proces razmetavanja, trošenja ali razdeljevanja pripeljane krme. Nekatere
upravljavske informacije za izvajanje tehnološkega procesa dela upravljavec stroja
posreduje tudi ročno oziroma neposredno na napravo.

26

Nova zasnova razmetovalnika razrezane silažne krme

4.2. Funkcijska struktura
4.2.1. Funkcijska struktura procesa
Za take procese je značilno, da so plod raziskovalnega dela, ko pogosto izdelajo prototipne
naprave in v tej fazi odpravljajo pomanjkljivosti v začetnem delu konstruiranja. Pri
funkcijski strukturi so posamezni tehnološki postopki zastavljenega procesa podani kot
delne funkcije. Delne funkcije pa so povezane po določenem vrstnem redu oziroma si sledijo
v zaporedju, kakor se odvijajo postopki našega zadanega tehnološkega procesa. Vsaka delna
funkcija je problem zase in deluje kot samostojna naloga za reševanje problema [4].
Na podlagi tehnološkega procesa sem izdelal funkcijsko strukturo, ki je prikazana na Sliki
4.2.
Funkcijska struktura je izdelana iz štirih glavnih tehnoloških faz, ki so povezane v tehnološki
proces.
- Prvi tehnološki postopek je začetni postopek, ko razrezano krm pripeljemo v koritasti
silos. Krma je na kupu in potrebno jo je raztrositi po njem.
- Drugi tehnološki postopek je raznašanje razrezane krme po koritastem silosu. Pri tem
postopku razrezano krmo, ki je na kupu v koritastem silosu, z napravo za raztros
razrezane krme zajamemo, jo natovorimo na napravo in jo prenesemo na potrebno
mesto za raztros po površini koritastega silosa. Na primernem mestu v koritastem
silosu pa razrezano krmo odložimo iz naprave.
- Tretji tehnološki postopek je trošenje pripeljane razrezane krme. To sem razdelil na
tri delne funkcije. Prva delna funkcija je grobo trošenje razrezane krme po koritastem
silosu. Druga delna funkcija je fino trošenje krme po koritastem silosu in še tretji
delni postopek je trošenje razrezane krme do robu stene silosa.
- Četrti tehnološki postopek oziroma zadnji postopek v tehnološkem procesu pa je
tlačenje raztrošene krme po koritastem silosu.
Na tri tehnološke postopke vpliva priključni delovni stroj, kar je razvidno iz Slike 4.2.
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Slika 4.2: Shema funkcijske strukture.

4.2.2. Funkcijska struktura operaterja
Funkcijska struktura operaterja se nanaša na upravljavca, ki rokuje in opravlja z napravo. Z
napravo za razmetovanje razrezane krme lahko deluje posredno, preko priključnega
delovnega stroja, katerega krmili in tako opravlja delo z napravo. Lahko pa na napravo deluje
neposredno. Neposredno v večini primerov upravljavec dela z napravo v primeru čiščenja,
lahko pa imamo na napravi kakšen mehanski mehanizem, ki napravo za ravnanje razrezane
krme pripravi za transport po javnem cestišču. Funkcijske strukture operaterja se glede na
tehnološke procese razlikujejo. Odvisno je, koliko je ročnega rokovanja pri tehnološkem
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procesu. V primeru, da gre za avtomatizirano napravo, katera izvaja ciklično se ponavljajoče
tehnološke procese, je operater skoraj nepotreben. Za vsak, tudi avtomatiziran tehnološki
proces, pa mora za njim stati operater, ki nadzira ter popravlja ali dopolnjuje tehnološki
proces. Na Sliki 4.3 je prikazana funkcijska struktura operaterja v primeru rokovanja z
napravo za raztros razrezane krme po koritastem silosu.

Slika 4.3: Shema funkcijske strukture operaterja.

4.3. Morfološka matrika
Morfološka matrika je oblika urejenega zapisa, ki predstavi povezavo med funkcijo in
večjim številom delovnih principov. Taka oblika zagotavlja preverjanje naše usposobljenosti
pri iskanju oziroma poznavanju obstoječih delovnih principov. V morfološki matriki
funkcijam priredimo delovne principe, da se lahko izvedejo posamezni tehnološki postopki,.
Delovni princip je sestavljen iz funkcije ter fizikalnega zakona, ki opisuje določen delovni
princip. V morfološko matriko dodamo veliko različnih delovnih principov za izvedbo
določenega tehnološkega postopka. Iz morfološke matrike pa najbolje vrednotimo tisti
delovni princip, ki nam za dani tehnološki postopek najbolj ustreza.
Kombiniranje različnih delovnih principov in primerjanje le-teh v morfološki matriki nas
vodi v kakovostnejšo konstrukcijsko izvedbo določenega izdelka ali naprave. To pa je
bistvena prednost zasnove novega izdelka ali naprave z morfološko matriko.
Morfološka matrika nas tako pripelje do novih idej oziroma različnih konceptov, ki so
namenjeni za opravljanje določenega tehnološkega procesa.
Tehnološki proces v moji diplomski nalogi je raztros razrezane krme po površini koritastega
silosa. Kot delovne principe sem uporabil že znane metode in jih v morfološki matriki dodal
tehnološkim postopkom. Delovni princip se spreminja, ker mora ustrezati funkciji in
fizikalnemu zakonu Tako je nastala morfološka matrika za napravo za raztros narezane krme
po površini koritastega silosa, ki je na Sliki 4.4.
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FUNKCIJA

DELOVNI PRINCIPI
Pripeljana razrezana krma na kupu v
Delno raztrošena razrezana krma v
koritastem silosu (1)
koritastem silosu (2)

PRIPELJANA
RAZREZANA
KRMA NA
KUPU (1)

FUNKCIJA

DELOVNI PRINCIPI
Raznašanje z vilami (3)
Raznašanje z zajemalko (4)

RAZNAŠANJE
RAZREZANE
KRME PO
KORITASTEM
SILOSU (2)

Trošenje do robu
sten(c)

TROŠENJE
PRIPELJANE
RAZREZANE
KRME PO
KORITASTEM
SILOSU (3)

Fino trošenje (b)

Grobo trošenje
(a)

FUNKCIJA

FUNKCIJA

DELOVNI PRINCIPI
Valj za raztros krme
Vile za raztros krme
(5)
(6)

Raztros s krožnim
razmetovalcem (7)

Valj za raztros krme
(8)

Raztros z bočnim
odlaganjem (9)

Raztros s krožnim
razmetovalcem (10)

Valj za raztros krme
(11)

Raztros z bočnim
odlaganjem (12)

Raztros s krožnim
razmetovalcem (13)

DELOVNI PRINCIPI
Tlačenje s traktorjem (14)
Tlačenje z zgibnim nakladalnikom (15)

TLAČENJE (4)

Slika 4.4: Morfološka matrika.
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4.4. Koncepti
Koncepti so sestavljeni na osnovi enačbe, katero dobimo iz morfološke matrike. Vsak
koncept more vsebovati toliko rešitev delovnih principov, kolikor jih vsebuje celoten
tehnološki proces. Rešitev enačbe je novi koncept, ki vsebuje vse delovne principe, kateri so
združeni v celotno funkcijo tehnološkega procesa. Rešitve celotne funkcije ali novo
zasnovan koncept se pravilno prikaže s skico, da si lažje predstavljamo rezultat celotne
funkcije [4].
Enačbo sem sestavil tako, da vsebuje čim večje število zahtev in želja, katere sem navedel v
specifikacijah konstrukcije. Po sestavljeni enačbi sem zasnoval dva koncepta, katera bom
kasneje ovrednotil in ocenil. Koncepta sem gradil tako, da jih je mogoče izdelati in se njihovi
delovni principi med seboj lahko povezujejo, tako da je celoten tehnološki proces izvedljiv.
S pomočjo te metode konstruiranja bom dobil novo zasnovani koncept, za nadaljnjo
konstruiranje pa bom uporabljal tisti koncept, ki se bo izkazal za boljšega po oceni
vrednotenja konceptov. Vse enačbe tehnološkega procesa so pri različnih konceptih
sestavljene drugače. Tehnološki proces pa je vedno enak: raztros razrezane krme po površini
koritastega silosa. Z oznako »R« sem v enačbi označil celotno funkcijo oziroma tehnološki
proces. Tako da je oznaka »R« oznaka za koncept. Oznaka »E« pa predstavlja tehnološki
postopek, ki mu je dodan še indeks in tako je določeno, za kateri tehnološki postopek gre.
Če je poleg indeksa še črka, to pomeni, da je tehnološki postopek razdeljen na delne
postopke, s tem na ta način označimo, za katero delno funkcijo gre. Zadnja številka, k je v
zaporedju pri označbi tehnološkega postopka, pa določa, kateri delovni princip smo izbrali.

4.4.1. Koncept 1
Koncept 1 je nastal na osnovi enačbe (4.1).
𝑹𝟏 = 𝑬𝟏,𝟏 + 𝑬𝟐,𝟑 + 𝑬𝟑𝒂,𝟔 + 𝑬𝟑𝒃,𝟖 + 𝑬𝟑𝒄,𝟏𝟏 + 𝑬𝟒,𝟏𝟓

(4.1)

S pomočjo morfološke matrike sem izdelal enačbo, ki temelji na mojih željah in zahtevah,
katere naj naprava izpolnjuje. Enačba vsebuje vse tehnološke postopke v tehnološkem
procesu trošenja razrezane krme v koritastem silosu. Za prvi tehnološki postopek, ko je
razrezana krma pripeljana v silos, sem izbral vedno razrezano krmo na kupu. V tem primeru
pomeni, da je narezana krma v koritasti silos pripeljana s transportno prikolico, ki krmo
odloži na kup. To krmo je težje hitro grobo razporediti po koritastem silosu. Drugi tehnološki
postopek je raznašanje razrezane krme po koritastem silosu. V tem konceptu sem za delovni
princip izbral vile. Vile za prenos razrezane krme uporabljajo najpogosteje. Zajemalka ni
tako primerna, ker se na vile krma z nabadanjem lažje natovori in omogoča prenos. Za
nabadanje razrezane krme potrebujemo manj energije pogonskega stroja kot pri zajemalki.
Zajemalka razrezano krmo s težavo samo delno natovori. Zato je pri vilah večji učinek dela.
Za tretji tehnološki postopek pod delno funkcijo »a« sem izbral delovni princip vile. Kajti
če z vilami hitro transportiramo razrezano krmo po koritastem silosu, potem so primerne
tudi za grobo razporeditev po koritastem silosu. Za »b« delno funkcijo pri tretjem
tehnološkem postopku sem pri konceptu 1 izbral valj za raztros narezane krme.
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Valj za raztros krme se pri finem trošenju krme v koritastem silosu dobro obnese, zato sem
ga vključil v koncept 1. Za delno funkcijo »c« sem pri tretjem tehnološkem postopku izbral
valj za raztros narezane krme. Za raztros krme do roba sten koritastega silosa sem tako
uporabil valj za raztros narezane krme. Zadnji tehnološki postopek je tlačenje. Ker sem dodal
zahtevo, da napravo za trošenje krme konstruiram za zgibni nakladalnik, sem pod zahtevo
izbral pogonski stroj zgibni nakladalnik. Tako je iz morfološke matrike nastala nova enačba,
katera popisuje koncept 1. S pregledom enačbe in morfološke matrike je v glavi nastala
skica, kako naj bi bila videti naprava za raztros krme v konceptu 1. Skica je prikazana na
Sliki 4.5.
Naprava je tako v osnovi sestavljena iz vil za raznašanje razrezane krme. Z vilami lahko
krmo hitro raznašamo in grobo razporejamo razrezano krmo po koritastem silosu. Za fini
raztros in raztros razrezane krme do robu sten pa se uporablja valj. Gre za združbo dveh
različnih tehnoloških procesov, združenih v eni napravi.

Slika 4.5: Skica koncepta 1.

4.4.2. Koncept 2
Za koncept 2 je iz morfološke matrike nastala enačba (4.2).
𝑹𝟐 = 𝑬𝟏,𝟏 + 𝑬𝟐,𝟑 + 𝑬𝟑𝒂,𝟔 + 𝑬𝟑𝒃,𝟗 + 𝑬𝟑𝒄,𝟏𝟐 + 𝑬𝟒,𝟏𝟓

(4.2)

Že iz enačbe (4.2) je razvidno, da je koncept 2 podoben konceptu 1. Koncept 2 je zasnovan
na enaki osnovi kot koncept 1. Konstrukcijsko je naprava za razmetovanje razrezane krme v
konceptu 2 namenjena raztrosu pripeljane razrezane krme s transportno prikolico, katera
krmo v koritastem silosu odloži na kup. Naprava koncepta 2 je primerna za hiter raztros kupa
po površini koritastega silosa. Z napravo koncepta 2 prenašamo, razporejamo razrezano
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krmo po koritastem silosu. Za drugi tehnološki postopek sem iz morfološke matrike uporabil
delovni princip raznašanje razrezane krme z vilami. Pri tehnološkem procesu ravnanja
razrezane krme po koritastem silosu so vile najbolje uporaben postopek. Pri prenosu travne
krme uporabljajo vile tudi pri ročnem prenašanju krme. Za tretji tehnološki postopek, to je
trošenje pripeljane razrezane krme po površini koritastega silosa, sem za prvo delno funkcijo
»a« izbral za grobo trošenje razrezane krme vile, s katerimi hitro ter za grobo trošenje dovolj
kvalitetno raztrosimo krmo po površini koritastega silosa. Za drugo delno funkcijo »b« pri
postopku trošenja pripeljane razrezane krme pa sem za fino trošenje izbral postopek, ki ga
uporabljajo pri tračnem zgrabljalniku pri procesu zgrabljanja krme. Žbice so pritrjene na
trak, ki se giba po poti med dvema verižnikoma. Ker je trak nameščen, prečno krmo odlaga
ob bok naprave za raztros narezane krme. Globino zajete narezane krme bi nastavljali s
pozicijo dvižne roke zgibnega nakladalnika, na ta način bi lahko zajemali samo zgornji tenak
sloj razrezane krme, ter tako fino raztrosili razrezano travno krmo po površini koritastega
silosa. Kot zadnjo delno funkcijo »c« sem pri postopku trošenje izbral ravno tako raztros z
bočnim odlaganjem. Za trošenje razrezane krme do roba stene koritastega silosa mislim, da
je to najprimernejši delovni princip. Na pogonski stroj imamo priključeno napravo za
ravnanje razrezane krme in se premikamo ob steni. Ni potrebno, da je vožnja traktorja ali
pogonskega stroja povsem ob steni, saj tako lahko poškodujemo stransko folijo v koritastem
silosu. S tako zasnovano napravo, kot je koncept 2, se peljemo ob steni koritastega silosa,
naprava za raztros pa s pomočjo bočnega premikanja razrezane krme, to odlaga ob bok
pogonskega stroja. S tem krmo enostavno ter hitro raztrosimo povsem do roba stene
koritastega silosa. Večjo količino razrezane krme lahko odlagamo ob steno koritastega
silosa, kar nam kasneje pri postopku tlačenja razrezane krme močno olajša delo. Pogonski
stroj, ki se uporablja za tlačenje se pri zadostni količini razrezane krme pod pogonskimi
kolesi stroja nagiba nazaj v silos in s tem se izognemo trganju stenske folije v njem. Za zadnji
delovni princip v enačbi (4.2) pa sem izbral tlačenje z zgibnim nakladalnikom. Glede na
enačbo (4.2) je nastala skica koncepta 2, ki je na Sliki 4.6.

Slika 4.6: Skica koncepta 2.
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4.5. Vrednotenje ciljne konstrukcije
Vrednotenje konstrukcije je pomemben korak pri snovanju nove naprave. Rezultat
vrednotenja nam poda končne rezultate, izvemo, kateri koncept je glede na ocene primernejši
oziroma boljši od predhodnih konstrukcijskih izvedb in primernejši za nadaljnji proces
konstruiranja nove naprave. Vrednotenje se nanaša na koncepte iz poglavja 4.4, ker imam
zasnovana dva nova koncepta konstrukcije in bom nato s pomočjo vrednotenja lažje izbral
tisti koncept konstrukcije, ki je ustreznejši. Koncepta bom tehnično in ekonomsko ocenil ter
iz rezultatov izdelal tabelo, ki bo prikazala, kateri koncept je primeren za nadaljnje delo.

4.5.1. Tehnična ocena
Tehnična ocena se navezuje na tehnične lastnosti naprave. Glede na izkušnje, ki sem pridobil
pri delu s podobnimi napravami za trošenje krme po koritastem silosu ter s strojniškim
znanjem, bom ocenil oba koncepta. Na tehnično oceno bodo vplivali faktorji, kot so:
- Hitrost razmetoval krme, ki je potrebna in zelo pomembna pri raztrosu kupa narezane
krme,
- kvaliteta trošenja razrezane krme,
- udobje upravljanja z napravo,
- zanesljivo delovanje naprave.
- Upoštevane bodo vse naštete zahteve ter moje osebne želje, ki so navedene v
poglavju 4.1.1. Vsako tehnično lastnost bom ovrednotil z oceno od 1 do 10.
Preglednica 4.2. prikazuje tehnično oceno konceptov.
Preglednica 4.2: Tehnična ocena konceptov.

Kriterij
Koncept 1 Koncept 2
Raznašanje krme po koritastem silosu
9
9
Trošenje iz kupa narezane krme v koritastem silosu
8
7
Trošenje že delno raztrošene krme v koritastem silosu
8
7
Grobo trošenje razrezane krme
8
8
Trošenje razrezane krme do robu stene
2
10
Hitrost trošenja razrezane krme
5
8
Zatikanje krme pri finem trošenju razrezane krme
4
9
( 1 - Krma se zatika, 10 - Krma se ne zatika)
Učinkovitost zastiral – možnost kontrole trošenja
8
8
Zahtevnost konstrukcije naprave
8
7
Udobje opravljanja
8
7
Absolutna ocena
68
80
Relativna ocena
0,68
0,8

Kot je razvidno iz Preglednice 4.2 je glede na tehnične lastnosti ustreznejši koncept 2.
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4.5.2. Ekonomska ocena konceptov
Ekonomska ocena konceptov temelji na stroškovnem pogledu na koncepta. Na ekonomsko
oceno vpliva več faktorjev. Dva velika gradnika pri ekonomski oceni sta stroški konstrukcije
in vzdrževanje naprave. Glede na to, da sta si koncepta vizualno gledano precej podobna, se
naj njuna ekonomska ocena ne bi preveč razlikovala. Tudi strošek izdelave naprave enega
ali drugega koncepta bi glede na vizualno podobnost in približno enako število potrebnih
komponent za izdelavo naprave moral biti skoraj identičen. Ne iščem najcenejše naprave,
ampak tisto, ki bo za primerno vsoto nudila največjo produktivnost dela, za katerega je
namenjena. Za izdelavo koncepta se bom odločil glede na skupek ekonomske in tehnične
ocene le-teh.
Preglednica 4.3: Ekonomska ocena konceptov.

Kriterij
Koncept 1 Koncept 2
Razvojni strošek naprave
4
4
Izdelava naprave
5
5
Vzdrževanje naprave
4
5
Strojelomi naprave
3
3
Potrebna energija za pogon
6
6
Cena naprave
6
6
Absolutna ocena
28
29
Relativna ocena
0,46
0,48

Za lažjo predstavitev rezultatov tehnične in ekonomske ocene sem izdelal sliko, ki vsebuje
rezultate obeh preglednic. To je prikazano na Sliki 4.7. S slike lahko razberemo, kakšen je
rezultat po ocenitvi obeh konceptov predvidene konstrukcije. Kot je razvidno s Slike 4.7, je
koncept 2 boljši približek moji idealni konstrukcij. Idealna konstrukcija bi se na Sliki 4.7
nahajala v točki (1,1).

Relativna tehnična ocena

1

0,8

0,6

0,4

Koncept 1
Koncept 2

0,2

0
0

0,2

0,4

0,6

Relativna ekonomska ocena

0,8

1

Slika 4.7: Grafični prikaz tehnične in ekonomske ocene.
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5. Konstrukcija naprave
Pri zasnovi nove naprave za raztros razrezane travne krme po koritastem silosu sem uporabil
študentsko verzijo programa Solid Works. S pomočjo programa sem na osnovi 3D
modeliranja skonstruiral napravo, ki deluje na osnovi koncepta 2, katerega sem v poglavju
4.5 ocenil za boljšega. S pomočjo idejne skice naprave za raztros razrezane krme po
koritastem silosu, ki je na Sliki 4.6, sem napravo zmodeliral še s programom Solid Works.

5.1. Opis osnovnih delov naprave
Konstrukcijski osnutek naprave za raztros razrezane krme je prikazan na Sliki 5.1.

NAPENJALNI VERIŽNIK

VARJENA KONSTRUKCIJA
ZASTIRALO

POGONSKA VERIGA
ŽBICA VIL

RAZMETOVALNI ROGLJI

POGONSKI VERIŽNIK

Slika 5.1: Osnovni deli naprave - pogled 1.
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Osnova za izdelavo naprave za raztros krme po koritastem silosu je varjena konstrukcija
ogrodja naprave. Vsi ostali deli so s postopkom varjenja ali vijačnih spojev pritrjeni na
varjeno konstrukcijo ogrodja. Za grobi raznos krme po koritastem silosu na napravi skrbijo
žbice vil. Te so s pomočjo konusnih puš in vijačne zveze pritrjene na varjeno konstrukcijo
ohišja naprave. S tem delom naprava za raztros krme po koritastem silosu lahko razrezano
krmo natovori in jo prenese po koritastem silosu na potrebno mesto. Za fino trošenje krme
po koritastem silosu pa skrbi verižno gonilo z razmetovalnimi roglji. Sestavni deli naprave
za razmetovanje krme po koritastem silosu so:
-

Varjena konstrukcija ogrodja naprave
Žbice vil in konusne puše
Pogonski verižnik
Napenjalni verižnik
Hidromotor
Pogonska veriga z razmetovalnimi roglji
Zastirala

Pogonski verižnik s pomočjo hidromotorja, ki ustvarja rotacijsko gibanje, poganja pogonsko
verigo. Na verigo so navarjeni razmetovalni roglji, njihova naloga je, da zajemajo krmo, jo
ravnajo in jo odlagajo na bočno stran naprave. Za omejitev stranskega izmeta razrezane krme
skrbijo zastirala. Zastirala omejijo izmet razrezane krme, tako da ustavljajo razrezano krmo
pri stranskem odlaganju v silosu.

HIDROMOTOR

TRITOČKOVNO VPETJE ZA PRIKLOP
DELAVNEGA STROJA

Slika 5.2: Osnovni deli naprave - pogled 2.

Vpetje za priklop naprave za raztros razrezane krme po koritastem silosu se razlikuje glede
na delavni stroj, na katerem uporabljamo napravo. Če napravo uporabljamo na prednjem
traktorskem nakladalniku, bo to v večini primerov standardna euro hitro vpenjalna plošča.
Vpetje se dimenzionira glede na pogonski stroj in se lahko prilagaja vpetju na njemu. Sam
bom uporabil standardno tritočkovno vpetje zgibnega nakladalnika, ki je prikazano na Sliki
5.2.
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Standardna pogonska veriga, katera potuje po začrtani krožnici med dvema standardnima
verižnikoma, ki sta preko gredi oziroma osi na varjeno konstrukcijo ohišja pritrjena z
ohišjem ležaja. Veriga je napeta s silo, ki jo ustvarja napenjalo, kar je prikazano na Sliki
5.3a. Napenjalo verige je sestavljeno iz standardnih elementov vijačne zveze, s katerimi
povzročimo med verižnikoma in verigo silo, potrebno za napenjanje razmetovalne verige.
Ta sila zadostuje, da pogonska veriga ne more izstopiti iz ozobja verižnikov.

OHIŠJE LEŽAJA

NAPENJALNI VIJAK

HIDROMOTOR

Napenjalni verižnik (a)

Pogonski verižnik (b)

Slika 5.3: (a) Napenjalni verižnik. (b) Pogonski verižnik.

5.2. Dimenzioniranje elementov naprave
Naprava za raztros razrezane krme po koritastem silosu je pri delovanju obremenjena z
obremenitvami, katere nastajajo zaradi sil, ki nastanejo pri raztrosu razrezane krme. Za
raztros krme potrebujemo gibanje, ki krmo raztrosi po površini koritastega silosa. Razrezana
krma s pomočjo lastne mase predstavlja za stroj stalno dinamično obremenitev.
Če želimo z napravo rokovati udobno, mora naprava dokaj lahko trositi razrezano krmo.
Pomembna je prava izbira moči hidromotorja, ki skrbi za pogon naprave. Naprava za raztros
razrezane krme po koritastem silosu mora prenašati vse statične in dinamične obremenitve,
ki nastajajo med njenim obratovanjem. Ker mora biti naprava sestavljena iz sestavnih delov,
ki so sposobni take obremenitve prenesti, je dimenzioniranje sestavnih elementov naprave
ključnega pomena.
Sestavni elementi bodo dimenzionirani in varovani pred preobremenitvijo tako, da ne pride
do loma strojnih elementov in okvare celotne naprave za raztros razrezane krme po
koritastem silosu tudi pri maksimalni obremenitvi le-te.
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5.2.1. Določitev sile, potrebne za raztros
Za določitev potrebne velikosti hidromotorja je treba določiti silo, ki je potrebna, da
prestavimo razrezano krmo. Pri napravi za raztros krme po koritastem silosu je to težko točno
določiti. Ne znamo točno določiti, kakšen upor predstavlja razrezana krma med trošenjem z
napravo, ker zaradi pripeljane krme v koritasti silos nastajajo nepredvidene obremenitve.

5.2.1.1. Izračun volumna, ki ga zajemajo razmetovalni roglji
Potrebno silo za določitev obremenitve naprave za raztros razrezane krme sem izračunal s
pomočjo volumna krme, ki jo zajemajo razmetovalni roglji.

a
F1

c
b

F2

Slika 5.4: Računanje volumna krme.

Slika 5.4 prikazuje osnovo za izračun volumna. Izračun volumna po enačbi (5.1) je potreben,
da lahko določimo maso razrezane krme pri danem volumnu le-te. Masa razrezane krme je
pomembna za določitev sile, ta je potrebna za premik razrezane krme, ki jo zajemajo
razmetovalni roglji.
𝑽 = 𝒂×𝒃×𝒄
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Na Sliki 5.4 sili F1 in F2 prikazujeta, kako kup razrezane krme deluje na razmetovalne roglje
med trošenjem krme v koritastem silosu. Smer obremenitve razmetovalnih rogljev je odvisna
od smeri trošenja krme in od smeri vožnje pogonskega stroja, na katerega je priključena
naprava za raztros krme po koritastem silosu.

5.2.1.2. Izračun mase razrezane krme med razmetovalnimi roglji
Za določitev obremenitev, ki delujejo na napravo za raztros krme po koritastem silosu med
obratovanjem je potrebno izračunati maso razrezane krme, ki jo zajamejo razmetovalni
roglji.
Po podatkih je gostota travne krme ρ = 430 – 650 kg/m3 [2]. Ker podatek potrebujem za
določitev obremenitev, bom uporabil največjo gostoto razrezane travne krme. Za izračun
mase sem uporabil enačbo (5.2).
𝒎=𝝆×𝑽

(5.2)

Izračunana masa razrezane travne krme, katero zajamejo razmetovalni roglji, znaša 162,5
kg. Iz tega podatka določimo silo teže, ki je potrebna, da razrezano krmo, katero zajamejo
razmetovalni roglji, prestavimo. Sila teže, ki jo prikazuje enačba (5.3), je zmnožek mase ter
težnostnega pospeška.
𝑭𝒈 = 𝒎 × 𝒈

(5.3)

Sila teže krme, katero poskušamo prestaviti, tako znaša Fk = 1625 N.

5.2.2. Določitev potrebne moči hidromotorja za razmetavanje
krme
Po izračunu sile teže razrezane travne krme lahko določim potrebno moč hidromotorja, ki
ga bom uporabil za pogon naprave za raztros razrezane travne krme po koritastem silosu.
Ker napravo izdelujem prilagojeno za uporabo na zgibnem nakladalniku, bo za pogon
naprave skrbel hidromotor, ta bo preko hidravličnih hitrih spojk priključen na tretji
hidravlični tokokrog delavnega stroja.
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HITRI SPOJKI
Slika 5.5: Hidravlične hitre spojke na pogonskem stroju za priklop zunanjih porabnikov.

Na Sliki 5.5 sta prikazani hidravlični hitri spojki na pogonskem stroju, preko katerih bo
naprava napajana s potrebnim pretokom in tlakom hidravličnega olja. Ker na napravo za
raztros krme po koritastem silosu delujejo različne obremenitve, sem glede na dosedanje
izkušnje, ki sem pridobil z delom na podobnih napravah, ugotovil, da je z izračunom
pridobljena sila majhna. Tako sem za določanje obremenitev naprave iz kataloga izbral
orbitalni hidromotor, ki bo skrbel za pogon naprave za raztros razrezane krme po koritastem
silosu, in konstrukcijo naprave prilagodil maksimalni moči, katero lahko proizvede izbrani
hidromotor, pri toku olja iz pogonskega stroja.
Za pogon naprave za raztros razrezane travne krme uporabimo hidravlično črpalko, ki se
nahaja v pogonskem stroju, na katerega je naprava priključena. Tretji hidravlični tokokrog
je standardna izvedba na delovnih strojih ali prednjih traktorskih nakladalcih. Če delovni
stroj s to opremo ni opremljen že v osnovni konstrukciji stroja, lahko navedeno hidravlično
izvedbo naknadno namestimo nanj. Če napravo priključimo na TPD traktorja, pa imamo na
traktorju že standardne hidravlične hitre spojke, te zunanje porabnike oskrbujejo s
hidravličnim oljem. Napravo za raztros krme po koritastem silosu upravljamo s 4/3 potnim
ventilom, tega upravljamo s krmilno ročico v delovnem stroju. S krmilno ročico preko
elektromagneta preklapljamo 4/3 potni ventil. Po navedenem postopku upravljanja izbiramo
smer vrtenja hidromotorja, ki poganja napravo za raztros razrezane krme po koritastem
silosu. Ko krmilno ročico v delavnem stroju spustimo, se ventil vrne v nevtralni položaj, za
to pa poskrbita vzmeti, ki sta nameščeni na 4/3 potnem ventilu. Naprava se v tem primeru
ustavi. Hidravlični ventil se nahaja v standardnem sklopu tretjega hidravličnega tokokroga.
Tlak hidravličnega olja, katerega 4/3 potni ventil spusti naprej, potuje po gumijastih
hidravličnih ceveh, skozi hitri spojki, ki skrbita, da napravo lahko odklopimo iz delavnega
stroja. Pred hidromotorjem je v obeh smereh hidravličnega tokokroga nameščen nastavljiv
dušilni ventil. Ta je nastavljen tako, da hidromotorju zagotavlja pravilen pretok
hidravličnega olja. Tako dobimo potrebno vrtilno hitrost na izhodni gredi iz hidromotorja.
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Maksimalna moč hidomotorja ob pravilni uporabi naprave za raztros krme po koritastem
silosu ne bo potrebna. Dimenzioniranje na največjo proizvedeno moč hidromotorja se
uporablja samo, če pride do nepravilne uporabe naprave. To se zgodi v primeru, ko
upravljavec naprave naredi napako in razmetovalne roglje zadene ob betonska tla koritastega
silosa. V tem primeru pride do izraza maksimalna moč hidromotorja. Ker si ne želim
preobremenitve in lomov sestavnih delov naprave za raztros krme po koritastem silosu, bodo
sestavni deli preračunani na maksimalno moč, katero proizvede hidromotor. Če sestavni deli
ne bodo pravilno dimenzionirani, lahko pri preobremenitvi pride do okvare naprave za
raztros krme po koritastem silosu.
V poglavju 4.1.1 sem si v specifikaciji konstrukcije zaželel, da mora biti upravljanje z
napravo enostavno. Iz izkušenj sem ugotovil, da mora hidromotor imeti zadovoljivo moč,
zaradi katere bo naprava za raztros krme brez težav trosila krmo po koritastem silosu in s
tem omogočila enostavnejše delo za upravljavca naprave.

Slika 5.6: Hidravlična skica za pogon hidromotorja.

Po pregledu standardnih hidromotorjev, ki so na trgu, sem se odločil, da bo za pogon naprave
skrbel hidromotor MT160C skupaj z dušilnim ventilom KPDT 160. Obe komponenti
proizvajalca M+S HYDRAULIC. Hidromotor proizvede največjo moč P = 26,5 kW [24]. S
pomočjo dušilnega ventila KPDT 160 pa bom z regulacijo tlaka dosegel potrebno vrtilno
frekvenco na pogonski gredi naprave.
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S preizkušanjem ter predvidevanjem sem ugotovil, da potrebujem vrtilno hitrost pogonske
gredi n = 225 min-1. Iz tehnične karakteristike hidromotorja, ki je prikazana na Sliki 5.7, je
razvidno, da hidromotor pri tej vrtilni hitrosti ne doseže svoje največje moči. Rdeča črta na
Sliki 5.7 prikazuje vrtilno frekvenco, ki jo potrebujem za pogon naprave. Iz tehnične
karakteristike hidromotorja je razvidno, da motor pri tej vrtilni frekvenci pogonske gredi
lahko doseže največjo moč okoli P = 11 kW. Iz varnostnih razlogov bom pri preračunu
strojnih elementov uporabil moč P = 15 kW. To pa sem izbral tako, da sem iz diagrama na
Sliki 5.7 izbral naslednjo krivuljo, ki v diagramu prikazuje moč. Navedena moč hidromotorja
pa bo izhodišče za dimenzioniranje sestavnih delov naprave za raztros krme po koritastem
silosu.

Slika 5.7: Tehnične karakteristike hidromotorja MT160C [24].

5.2.3. Izračun verižnega gonila
Izračun verižnega gonila je potreben zato, da določimo velikost verige, ki jo potrebujemo za
razmetovanje krme po koritastem silosu. Po izbiri verige jo preverimo glede na varnostni
faktor, tako da ugotovimo, če je izbrana veriga ustrezna za vgradnjo v napravo. Osnova za
izračun verižnega gonila so začetni podatki, ki jih potrebujemo za izračun verižnega gonila.
Začetni podatki:
- P = 15 kW
- največja moč hidromotorja
- n = 225 min-1 - vrtilna frekvenca hidromotorja
- Zm, Zv = 26 - število zob verižnika
- i = 1 - prestavno razmerje verižnega gonila
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Udarno silo PD izračunamo po enačbi (5.4):
𝑷𝑫 =

𝑷
𝒎𝒏 ∙ 𝒌

(5.4)

Po izračunu udarne sile iz diagrama, ki je na Sliki 5.8 izberemo tip verige. Izbral sem
enoredno verigo tipa 24B. Izbrana veriga je močnejša, kot jo prikazuje diagram na Sliki 5.8.
Namenoma sem izbral močnejšo verigo in sicer zato, ker bodo na verigo privarjeni
razmetovalni roglji. Varjenje po verigi pa bo termično vplivalo na poslabšanje kakovosti in
s tem manjšo odpornost proti lomu spojev verige.

Slika 5.8: Diagram za izbiro standardnih verig z valjčki po DIN 8187 [25].

Izračun števila členov verige izvedemo po enačbi (5.5):
𝑿=

𝟐 ∙ 𝒂𝟎 𝒁𝒎 + 𝒁𝒗 𝒕𝟏 𝒁𝒗 − 𝒁𝒎 𝟐
+
+
∙(
)
𝒕𝟏
𝟐
𝒂𝟎
𝟐∙𝝅

(5.5)

Ko imamo izračunano število potrebnih členov verige, izračunamo še pravo medosno
razdaljo po enačbi (5.6), ta pa velja v primeru, ko je prestavno razmerje i = 1.
𝒂=

𝑿 − 𝒁𝒎
∙ 𝒕𝟏
𝟐

(5.6)
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Sledi izračun hitrosti verige po enačbi (5.7):
𝒗=

𝒕𝟏 ∙ 𝒏𝟏 ∙ 𝒁𝒎,
𝟔𝟎 ∙ 𝟏𝟎𝟑

(5.7)

Izračun vlečne ali obodne sile Ft,ver enačba (5.8):
𝑭𝒕𝐯𝐞𝐫 =

𝑷
𝒗

(5.8)

Izračun centrifugalne sile Ff enačba (5.9):
𝑭𝒇 = 𝒒𝒗 ∙ 𝒗𝟐

(5.9)

Dolžinska masa verige qʋ je izračunana po enačbi (5.10). V izračun pa sem na verigo dodal
še silo teže šestih razmetovalnih rogljev, ki so razporejeni po verigi na spodnji legi medosne
razdalje.
𝒒𝒗 =

𝒎𝒗
𝒂

(5.10)

Sledi izračun skupne vlečne sile FS po enačbi (5.11):
𝑭𝑺 = 𝑭𝒇 + 𝑭𝒕𝐯𝐞𝐫

(5.11)

Izračun varnostnega faktorja SM proti lomu spojev po enačbi (5.12):
𝑺𝑴 =

𝑭𝑴
∙𝒀
𝑭𝒕𝐯𝐞𝐫

(5.12)

Če je potreben varnostni faktor manjši od izračunanega varnostnega faktorja, potem veriga
ustreza izračunu. SM ≥ SD.
Vrednosti varnostnih faktorjev so:
- SM = 20,97 kN
- SD = 14,1 kN
SD je odčitan iz tabele 117 str. 319 [7].
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Kontrolo izbrane verige naredimo zaradi dodatnega upoštevanja zunanjih vplivnih veličin,
kot sta življenjska doba verige, ter vpliv mazanja verige. Kontrolo naredimo po enačbi
(5.13):
𝑷𝑫 ` =

𝑷𝑫
𝒌𝒂 ∙ 𝒌𝒙 ∙ 𝒌𝑮 ∙ 𝒌𝑳 ∙ 𝒌𝒎

(5.13)

Za izračun te enačbe (5.13) je potrebno izračunati vse manjkajoče vrednosti različnih
koeficientov. Koeficient medosja izračunamo po enačbi (5.14):
𝒂 𝟎,𝟐𝟏𝟓
𝒌𝒂 = 𝟎, 𝟒𝟓 ∙ ( )
𝒕𝟏

(5.14)

Vrednost koeficienta števila členov verige: kX = 1, ker je veriga s sodim številom členov.
Koeficient števila gredi izračunamo po enačbi (5.15):
𝒌𝑮 = 𝟎, 𝟗𝑮−𝟐

(5.15)

Koeficient življenjske dobe verige upošteva razliko med želeno življenjsko dobo in
življenjsko dobo testne verige pri poskusih. Za želeno življenjsko dobo sem izbral Lh =
10000 h. Koeficient življenjske dobe izračunamo po enačbi (5.16):
𝟑

𝒌𝑳 = √

𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎
𝑳𝒉

(5.16)

Koeficient mazanja določimo po Preglednici 5.1. Naprava za raztros krme po koritastem
silosu bo imela ročno mazanje verižnega gonila, zato sem izbral, da bo mazanje
pomanjkljivo. Kljub temu bo ročno mazanje opravljeno vsakih nekaj delovnih ur. Iz
Preglednice 5.1 sem izbral, da bo naprava delovala v prašnem okolju. Toda naprava ne deluje
vedno samo v prašnem okolju. Okolje postane prašno takrat, ko je pripeljana krma v silos
bolj suha, v normalnih pogojih naprave okolje ni zaprašeno.
Preglednica 5.1: Določanje koeficienta mazanja.
Mazanje in obratovalni pogoji
Optimalno mazanje, brez prahu
Zadostno mazanje, brez prahu
Zadostno mazanje, prašno okolje
Pomanjkljivo mazanje, prašno okolje
Pomanjkljivo mazanje prašno in umazano okolje
Brez mazanja, prašno in umazano okolje

km
1,0
0,9
0,7
0,5 za v ≤4 m/s; 0,3 za v = 4…7 m/s
0,3 za v ≤4 m/s; 0,15 za v = 4…7 m/s
0,15(v ≤ 4 m/s)
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Korigirano diagramsko moč PD` preverimo v diagramu, ki je na Sliki 5.8. Veriga prenese
vse potrebne sile, ki nastanejo pri razmetovanju krme po koritastem silosu. Za izdelavo
naprave bom uporabil verigo 24B, saj ta ustreza izračunom.
Za izračun gredi in ležajev verižnega gonila upoštevamo silo FG, ki deluje na gred in ležaje
ter jo izračunamo po enačbi (5.17):
(5.17)

𝑭𝑮 = 𝑭𝒕 ∙ 𝑲𝑨 + 𝟐 ∙ 𝑭𝒏𝒈

Za izračun sile FG, ki deluje na gredi, in ležaje pa je potrebno izračunati še natezno silo v
verigi Fng, ki nastane zaradi lastne mase verige. Ta izračun prikazuje enačba (5.18):
𝑭𝒏𝒈 =

𝒈 ∙ 𝒒𝒗 ∙ 𝒍𝒗 𝟐
𝟖 ∙ 𝟏𝟎𝟑 ∙ 𝒇𝒈

(5.18)

5.2.4. Kontrola napetosti v gredi pod verižnikom
Kontrolo napetosti v gredi bom izvedel pod verižnikom.. To bom storil zato, ker je v gredi
pod verižnikom utor za moznik, kateri omogoča razstavljivo zvezo gredi in verižnika. Gred
je tako na tem delu oslabljena z zareznim učinkom. Če gred na tem delu ustreza dopustnim
obremenitvam, potem je gred dovolj vzdržljiva za pogon naprave za raztros travne krme po
koritastem silosu.
Gred za lažjo predstavo predstavimo kot nosilec na dveh podporah [26]. Podpori
predstavljata ležaje, rdeče puščice na Sliki 5.9 pa so sile, katere obremenjujejo gred.

Slika 5.9: Obremenitve gredi.

48

Konstrukcija naprave

Gred pri pogonu naprave obremenjuje več sil. Obodna sila Ft, ki deluje v ravnini x - y in jo
izračunamo po enačbi (5.19).
𝑭𝒕 =

𝑴𝒕 ∙ 𝟐
𝒅𝟏

(5.19)

Za izračun enačbe (5.19) je treba izračunati vrtilni moment, ki ga izračunamo po enačbi
(5.20).
𝑴𝒕 =

𝑷
𝝎𝟏

(5.20)

Izračunati moramo tudi radialno silo, ki deluje v ravnini x – z in jo izračunamo po enačbi
(5.21).
𝑭𝒓 = 𝑭𝒕 ∙ 𝐭𝐚𝐧 𝜶

(5.21)

Ko imamo izračunane vse sile, katere obremenjujejo gred izračunamo reakcijo v podporah.
Reakcijo v podporah izračunamo tako, da postavimo ravnotežne enačbe. Vsota vseh sil v
določeni smeri mora biti enaka nič, kot prikazuje enačba (5.22).
∑ 𝑭𝒊 = 𝟎

(5.22)

Enako je tudi pri momentih, tudi vsota vseh momentov v določeni smeri mora biti enaka nič,
kot prikazuje enačba (5.23).
∑ 𝑴𝒊 = 𝟎

(5.23)

Za kontrolo napetosti je potrebno določiti material, iz katerega bo izdelana pogonska gred,
na osnovi izkušenj iz podobnih konstrukcij je potrebno določiti tudi premer gredi [26].
Premer gredi sem določil tako, da sem izbral enak premer, kot ga ima gred na izhodu iz
hidromotorja, in izračunal, ali izbrani premer gredi ustreza razmetovalni napravi. Za
izdelavo gredi sem izbral ogljikovo jeklo za poboljšanje SIST-EN 1.1181.
Uporabljeni podatki pri izračunu napetosti v gredi ter kontroli le-teh:
- Rm = 700 MPa [8]
- Rp0,2 = 360 MPa [8]

5.2.4.1. Upogibna napetost
Upogibna napetost nastane zaradi upogiba izračunamo jo po enačbi (5.24), upoštevati pa je
potrebno tudi zarezni učinek βkf. Zarezni učinek se pojavi na gredi, kjer je utor za moznik.
Na tem delu se zmanjša površina materiala na prečnem prerezu.
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𝝈𝒇𝐦𝐚𝐱 = 𝜷𝒌𝒇 ∙

𝑴𝒇
𝑾𝒙

(5.24)

Zarezni učinek izračunamo po enačbi (5.25).
𝜷𝒌𝒇 = 𝟏 + 𝜼𝒌 ∙ (𝜶𝒌𝒇 − 𝟏)

(5.25)

5.2.4.2. Torzijska napetost
Torzijska napetost nastane zaradi vrtilnega momenta, posledično vzvoja gredi pri rotaciji.
Prav tako kot pri upogibni napetosti moramo tudi pri torzijski napetosti upoštevati zarezni
učinek βkt. Torzijsko napetost izračunamo po enačbi (5.26):
𝝉𝒕𝐦𝐚𝐱 = 𝜷𝒌𝒕 ∙

𝑴𝒕
𝑾𝒑

(5.26)

Zarezni učinek pri torzijski napetosti pa izračunamo po enačbi (5.27):
𝜷𝒌𝒕 = 𝟏 + 𝜼𝒌 ∙ (𝜶𝒌𝒕 − 𝟏)

(5.27)

5.2.4.3. Primerjalna napetost
Primerjalna napetost vključuje upogibno in torzijsko napetost in ju združuje v enačbi (5.28):
𝝈𝒑 = √𝝈𝒇𝐦𝐚𝐱 𝟐 + 𝟑 ∙ (𝜶𝟎 ∙ 𝝉𝒕𝐦𝐚𝐱 )𝟐

(5.28)

5.2.4.4. Dopustne napetosti
Dopustna napetost je odvisna od materiala, ki ga izberemo. Pomembno je, kakšne kemijske
sestave je material, ki ga uporabimo, ter kako uporabljeni material prenaša vse vrste
napetosti, ki jim je izpostavljen. Različni materiali se na enake obremenitve odzivajo
drugače. Dopustna napetost je izračunana v enačbi (5.29):
𝝈𝐝𝐨𝐩 =
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𝒔
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Dopustno napetost primerjamo s primerjalno in na ta način ugotovimo, ali gred lahko
prenaša obstoječe obremenitve. Upoštevati moramo enačbo (5.30). Če je dopustna napetost
manjša od primerjalne, potem je potrebna sprememba. Ta sprememba je lahko v konstrukciji
gredi ali pa v drugi izbiri materiala, iz katerega je gred izdelana. Izberemo material, ki ima
večjo dinamično trdnost in ponovno preračunamo primerjalno napetost, da ugotovimo, ali v
ponovnem izračunu ustreza enačbi (5.30):
𝝈𝒑 ≤ 𝝈𝐝𝐨𝐩

(5.30)

Gred naprave za raztros krme po koritastem silosu ustreza danim obremenitvam, saj zadošča
pogoju iz enačbe (5.30). Rezultat izračuna je:
- σp = 78,13 MPa
- σdop = 141,57 MPa
Glede na izračun upogibnega momenta z upoštevanjem vrtenja nastanejo največje notranje
napetosti v gredi pod verižnikom. Ostalih premerov gredi ne kontroliram.
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6. 3D modeliranje naprave
Modeliranje je postopek, kjer s pomočjo računalniškega programa virtualno izdelamo
posamezne strojne elemente. Naprava za razmetovanje krme po koritastem silosu je
sestavljena iz standardnih in nestandardnih strojnih elementov, ki so vključeni v sestav
naprave.
Program Solid Works omogoča, da lahko posamezne strojne elemente sestavimo v sestav.
Uporabnost programa se izkaže pri konstrukcijah, kjer je vse zasnovano na novo in je
naprava ali izdelek viden samo na skici, katero smo predhodno narisali ob zasnovi naprave.
V programu imamo dober pregled nad konstrukcijo. Vedno imamo v mislih našo želeno
napravo ter jo primerjamo z virtualno, ki jo sestavimo v programu. Konstrukcijo lahko
poljubno dograjujemo ali spreminjamo, takrat se izkaže program kot odličen pripomoček.
Sam sem mnenja, da velikokrat pri novih konstrukcijah na tehniških risbah deluje vse dobro,
ko pa izdelujemo posamezne strojne elemente, pa spoznamo, da bi bile potrebne kakšne
spremembe. Večkrat pride do sprememb pri sestavljanju strojnih elementov v sestav. Ko
napravo izdelujemo, vidimo, kako vse skupaj izgleda in še vedno lahko spremenimo kakšno
stvar. Zato je izdelovanje novih konstrukcij zelo primerno izdelati s programom, saj naprava
nastaja pred nami v virtualnem svetu. Spremembe na konstrukciji naprave v računalniku so
enostavne, če pa imamo že neko stvar privarjeno in izdelano, jo je težje spreminjati in
prilagajati popravkom naprave. Seveda ni nemogoče, ampak nam vzame veliko dodatnega
časa, s tem pa se poveča tudi strošek izdelave. Te težave sem imel tudi sam pri modeliranju
naprave. Hitro ugotoviš, da je kateri strojni element na nepravem mestu in da je nadaljnji
sestav nemogoč. Ker sem to opazil že pri izdelavi naprave z modelirnikom, sem napako hitro
odpravil in nadaljeval s sestavljanjem naprave. Tudi kak strojni element je bilo potrebno
popraviti ali zmodelirati na novo, da je ustrezal sestavu. Zmodelirani elementi pa se
uporabijo za izdelavo tehnične dokumentacije, ki je potrebna za izdelavo naprave.
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6.1. Modelirani elementi v sestavu naprave
6.1.1. Varjena konstrukcija ogrodja naprave
Osnovni in tudi največji element, ki sestavlja napravo za raztros krme po koritastem silosu,
je varjena konstrukcija. Varjena konstrukcija je sestavljena iz standardnih pravokotnih ter
kvadratnih cevnih profilov, ki so s postopkom varjenja spajani v osnovno ogrodje naprave.
Cevni profili so različnih dimenzij in dolžin.
Glavna lastnost osnovnega ogrodja naprave za raztros krme po koritastem silosu je, da so
nanj s pomočjo vijačenja speti sestavni elementi naprave. Varjena konstrukcija, ki je na Sliki
6.1, ima na zadnjem delu možnost priklopa pogonskega stroja. Ta priklop se lahko prilagaja
glede na pogonski stroj, s katerim poganjamo napravo za raztros krme po koritastem silosu.
S tem se poveča funkcionalnost naprave, saj jo lahko priključimo na različne pogonske
stroje. V tem primeru je naprava prilagojena zgibnemu nakladalniku znamke O&K l 15.5,
za katerega je bila ta naprava tudi dimenzionirana. Ker je naprava namenjena večjim
kapacitetam zravnane krme, je varjena konstrukcija zgrajena iz temu primernih dimenzij
cevnih profilov. Sredinski del varjene konstrukcije ima pripravljeno površino, na katero je
privijačeno ohišje ležaja z ležajem. Na sprednji strani, ki je na Sliki 6.2, pa so luknje, v katere
so vstavljene konusne puše, ki jih kasneje privarimo na osnovno ogrodje naprave.

Slika 6.1: Varjena konstrukcija pogled zadaj.
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Slika 6.2: Varjena konstrukcija pogled spredaj.

6.1.2. Pogonska gred in napenjalna os
Pogonska gred je strojni element, ta prenaša vrtilni moment iz hidromotorja na pogonski
verižnik naprave. Material, ki sem uporabil za izdelavo gredi, je ogljikovo jeklo C 45 E. Na
gredi sta dva ležajna mesta za namestitev ležajev. Pod verižnikom ima gred utor za moznik.
Zveza pesta in gredi je v tem primeru izdelana z moznikom. Utor za moznik je tudi na mestu,
kjer je nameščena toga gredna vez, ki povezuje gred ter hidromotor. Pogonska gred je na
Sliki 6.3.

Slika 6.3: Pogonska gred.
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Na napenjalnem verižniku pa imamo samo gnano os. Os je izdelana iz enakega materiala,
kot gred. Ima enako dva ležajna mesta ter je brez utora za moznik saj rotacijo med osjo ter
verižnikom zagotavlja prehodni ujem. Os se od gredi razlikuje po tem, da je krajša, ker nima
stika s hidromotorjem.

6.1.3. Razmetovalni roglji
Razmetovalni roglji so privarjeni na verigo pogonskega verižnika. Na verigo je privarjenih
dvanajst razmetovalnih rogljev, ki so razporejeni po vsej dolžini verige. Med njimi, je enak
razmik, tako da lahko enakomerno grabijo razrezano krmo. Razmetovalni rogelj je varjeni
sestav polnega jeklenega profila ter dveh ploščic, ki sta po eni strani oblikovani po členku
verige verižnega gonila. Tako da je stik s členkom verige najdaljši možen, na ta način pa je
lahko dolžina vara kar se da najdaljša. Razmetovalni rogelj je prikazan na Sliki 6.4.

Slika 6.4: Razmetovalni rogelj.

56

3D modeliranje naprave

6.1.4. Zaščitni pokrov
Delo z napravo za raztros krme po koritastem silosu mora biti varno. Izpolnjevati mora vse
varnostne standarde za pridobitev certifikata CE. Zaščitni pokrov ščiti, zato med
obratovanjem naprave ne moremo segati po verižnem gonilu. Zaščitni pokrov je na varjeno
konstrukcijo ogrodja pritrjen z vijačno zvezo. Tako ga lahko pri vzdrževanju ali popravilu
verižnega gonila enostavno odstranimo. Zaščitni pokrov je zvarjenec jeklenih polnih
profilov. Prikazuje ga Slika 6.5.

Slika 6.5: Zaščitni pokrov.

6.1.5. Zastiralo – omejilnik razmetovanja širine krme
Osnovna naloga zastirala je omejevanje širine razmetovanja razrezane krme. Zastiralo je
izdelano iz varjene konstrukcije jeklenih cevnih profilov in pločevino. Z vijačno zvezo je
guma pritrjena na zastiralo. Gumo sem na dnu uporabil zato, ker se prilagaja in umika
razrezani krmi. Če bi namesto gume uporabil jekleno pločevino, bi povečal obremenitve na
zastiralu. Zastiralo se vstavi v cevne jeklene profile, ki so privarjeni na osnovno ogrodje
naprave. Zastiralo v želenem položaju privijemo s krilatimi maticami, zato za spreminjanje
nastavitev ne potrebujemo dodatnega orodja.
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Slika 6.6: Zastiralo.

6.2. Standardni strojni elementi v sestavu
V sestavu naprave so uporabljeni tudi standardni strojni elementi. Pri konstruiranju sem
poskušal uporabiti veliko standardnih strojnih elementov saj so stroškovno najcenejši.
Uporabljeni standardni strojni elementi v sestavu naprave za razmetovanje krme po
koritastem silosu so:
- Veriga 24B - 1
- Verižnik 24B - 1, Zv = 26
- Ohišje ležaja SYJ 508
- Kroglični ležaj YAR 208 2F
- Hidromotor MT 160 C
- Dušilni ventil KPDT 160
- Vijaki, (po standardih ISO 4014, ISO 4015, ISO 4017)
- Matice, (po standardih ISO 4034, ISO 7040)
- Podložke, (po standardih ISO 7089, ISO 7090)
- Mozniki, (po standardu DIN 6885)
- Krilati matici, (po standardu DIN 316)
- Žbice vil in konusne puše [27]
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6.3. Sestav naprave za razmetovanje razrezane krme po
koritastem silosu
Ko sestavimo vse strojne elemente naprave za razmetovanje krme po koritastem silosu
dobimo končno obliko naprave. Naprava že v modelirniku kaže videz, kot je bil predviden
v zasnovi oziroma je bil prikazan na skici koncepta kar kaže Slika 4.6. Slika 6.7 prikazuje
sestav naprave za razmetovanje krme po koritastem silosu v delavnem stanju. V delavnem
stanju so zastirala odprta in omogočajo razmetovanje krme po koritastem silosu. Tok krme
ima prosto pot do zastirala, kateri omeji širino razmetovanja razrezane krme.

Slika 6.7: Končan sestav naprave v delavnem stanju.

Naprava za razmetovanje krme po koritastem silosu lahko ima dve različici. Enkrat imamo
odprta zastirala, drugič so zastirala zaprta. V zaprtem stanju zastiral je naprava pripravljena
za transport po slovenskih cestah, ker je kot priključek na delavnem stroju. Na Sliki 6.8 je
kotirana transportna širina naprave za razmetovanje krme po koritastem silosu. Naprava je
skladna s slovenskimi predpisi, zato lahko delovni stroj, na katerega je naprava priključena,
vključimo v promet [28].
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2540 mm

Slika 6.8: Končan sestav naprave v transportnem stanju.

6.4. Opis delovanja naprave
Naprava za razmetovanje krme po koritastem silosu je skonstruirana na osnovi želja in
zahtev iz poglavja 4. Glede na sestav naprave iz modelirnika si že lahko predstavljamo
osnovno delovanje naprave, ne vemo pa, kako se bo naprava izkazala v praksi. Slika 6.9
prikazuje, kako deluje naprava, ko imamo v silosu razrezano travno krmo. Za grobo ravnanje
razrezane krme uporabimo žbice vil. Žbice vil zabodemo v razrezano travno krmo in
prenesemo na želeno mesto v koritastem silosu, kamor grobo razporedimo krmo. Puščici na
Sliki 6.9 prikazujeta smer zabadanja žbic vil v kup razrezane krme.
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Kup razrezane travne krme

Smer gibanja naprave

Slika 6.9: Prikaz delovanja naprave v kupu razrezane krme.

Verižno gonilo uporabimo za fini razmet razrezane krme po koritastem silosu. Na verigi
verižnega gonila so razmetovalni roglji, ki trosijo in trgajo kupe razrezane krme in jo
razporejajo po koritastem silosu. Puščice na Sliki 6.10 prikazujejo možne smeri delovanja
verižnega gonila. Smer vrtenja verižnega gonila je odvisna od smeri vrtenja hidromotorja.
Hidromotor upravljamo v delovnem stroju, tako da imamo popolno kontrolo nad delovanjem
naprave za razmetovanje razrezane krme po koritastem silosu. Z uporabo verižnega gonila
lahko krmo enostavno spravimo do roba stene koritastega silosa. To je bila ena glavnih nalog
te naprave.

Smer razmetovanja krme

Smer razmetovanja krme

Slika 6.10 Prikaz delovanja naprave z uporabo verižnega gonila.
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7. Izdelana naprava za raztros razrezane
krme po koritastem silosu
Strojne elemente smo izdelali s strojnima postopkoma struženja ter rezkanja. Oba sta najbolj
osnovna postopka za izdelovanje le-teh. Uporabili smo tudi žično erozijo. Z njo smo izdelali
utor za moznik na togi gredni vezi, ki povezuje pogonsko gred ter hidromotor. Pri ročni
obdelavi naprave za razmetovanje razrezane krme po koritastem silosu smo uporabili
postopke varjenje, vrtanje ter brušenje. Vsi zvari, iz katerih je naprava izdelana, so narejeni
doma, v domači delavnici. Strojne elemente, potrebne za izdelavo naprave, pa so izdelali
obrtniki iz naše domače okolice.
Napravo smo izdelali do takega tehničnega stanja, da smo jo lahko preizkusili. Seveda jo
bomo še dodelali do končne izvedbe. Naprava za razmetovanje razrezane krme po koritastem
silosu je v osnovi pobarvana v rdečo barvo. Z barvnim premazom so sestavni strojni elementi
zaščiteni pred korozijo. Ko so bili na varjeno ogrodje naprave nameščeni vsi sestavni
elementi, smo napravo prvič priključili na zgibni nakladalnik, Slika 7.1. Sledilo je
nastavljanje potrebne vrtilne hitrosti hidromotorja, da smo zagotovili potrebno translatorno
hitrost verige. To smo naredili tako, da smo dušilni ventil, ki se nahaja na hidromotorju,
povsem zaprli. V zgibnem nakladalniku smo zagnali napravo. Vijak, ki na dušilnem ventilu
odpira hidravlični tlak na hidromotor, smo počasi odvijali. Odvijali smo ga toliko časa,
dokler ni bila dosežena želena vrtilna hitrost verižnega gonila. Ko je bila naprava pravilno
nastavljena, je sledil prvi preizkus v koritastem silosu.
Naprava za razmetovanje razrezane krme po koritastem silosu je svoj prvi test odlično
opravila. Izkazalo se je, da verižno gonilo z razmetovalnimi roglji dobro razporeja krmo
proti steni koritastega silosa, kar je bila glavna skrb in tudi glavna potreba, da bi jo ta naprava
opravljala.
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Slika 7.1: Naprava priključena na zgibni nakladalnik.

2400

Slika 7.2: Naprava v praksi pogled spredaj.

Na Sliki 7.3 sta prikazana verižnika. Na verižnikih je nameščena veriga, na katero so
privarjeni razmetovalni roglji.
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Slika 7.3: Verižno gonilo z razmetovalnimi roglji.

Dušilni ventil je nameščen neposredno na hidromotor. Montaža obeh komponent je
enostavna, saj dušilni ventil samo privijačimo na hidromotor. Hidravlične gumijaste cevi pa
zagotavljajo pretok hidravličnega olja iz delavnega stroja do dušilnega ventila.

Hidromotor
Dušilni ventil

Slika 7.4: Hidromotor in dušilni ventil.
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8. Zaključek
Diplomsko delo obravnava novo konstrukcijsko snovanje naprave za razmetovanje
razrezane krme v koritastem silosu. Osnovna naloga diplomskega dela je izdelava naprave,
ki je v pomoč pri razmetovanju razrezane krme po koritastem silosu. Zaradi enostavnega
priklopa jo lahko uporabimo na različnih delovnih strojih, kjer je potreba po razmetovanju
razrezane krme v koritastem silosu. Do snovanja nove naprave je prišlo zato, ker že obstoječe
naprave na trgu niso ustrezale našim željam ali pa so finančno presegale naš okvir.
Začetek diplomskega dela opisuje osnove spravila krme, ki jih danes uporabljajo za prehrano
živali na kmetijah. Osnove spravila so potrebna zato, da si lažje predstavljamo, za katero
opravilo je namenjena ta naprava. Po osnovah spravila sledi pregled trga. Proučili smo
različne naprave, ki so že na trgu in opravljajo enako nalogo razmetovanja razrezane krme
po koritastem silosu.
Zasnova naše nove naprave temelji na pregledu obstoječih naprav na trgu. Izdelali smo novo
konstrukcijsko izvedbo naprave, pri čemer smo izhajali iz lastne izkušnje z delom s
podobnimi napravami, ki se uporabljajo za razmetovanje razrezane krme po koritastem
silosu. Ker smo z napravo za razmetovanje razrezane krme po koritastem silosu skupaj z
delovnim strojem tudi udeleženci v prometu, smo upoštevali še slovensko zakonodajo o
cestnem prometu.
V procesu zasnove nove naprave je bilo potrebno poiskati novo konstrukcijsko izvedbo
naprave, ki bo upoštevala naše želje ter zahteve. Potrebno je bilo uporabiti metodiko
konstruiranja in s pomočjo teh metod poiskati novo konstrukcijsko rešitev. Izdelava
funkcijske strukture je omogočila izdelavo morfološke matrike, ki je osnova za izdelavo
konceptov. S pomočjo morfološke matrike smo dobili dva različna koncepta. Oba koncepta
smo ovrednotili glede na tehnično in ekonomsko oceno ter izbrali koncept, ki nam je bolj
ustrezal.
Zagotoviti smo morali potrebno moč hidromotorja za pogon naprave. Glede na moč
hidromotorja smo izračunali potrebno verigo na verižnem pogonu ter jo kontrolirali v
diagramu. Dimenzionirali smo pogonsko gred, jo kontrolirali glede na upogib in torzijo ter
jo primerjali z dopustno.
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Zaključek

V programu Solid Works smo zmodelirali vse sestavne elemente naprave. Program omogoča
izdelavo sestavov, tako da smo lahko izdelane elemente sestavili v celoto. Sestav predstavlja
napravo za razmetovanje razrezane krme po koritastem silosu. Na ta način smo lažje
prilagodili vse sestavne elemente, tako da ustrezajo napravi za razmetovanje krme po
koritastem silosu. Sestav in sestavne elemente smo s pomočjo programa uporabili za
izdelavo tehnične dokumentacije, ki je potrebna za izdelavo prototipa naprave.
Da naprava za razmetovanje razrezane krme ne bi obstajala samo na papirju in zmodelirana
v računalniku, smo izdelali prototip. Na izdelani prototip smo prilagodili vpetje za naš
priključni delovni stroj ter prototip priključili nanj. Prototip smo uporabili ter poskusno
preizkusili. Izkazalo se je, da so rezultati uporabe prototipa uspešni.
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10. Priloge
10.1.

Priloga A

IZRAČUN VERIŽNEGA GONILA
Izračun udarne sile:
𝑷
𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎
𝑷𝑫 =
=
= 𝟏𝟗 𝟕𝟑𝟔, 𝟖𝟒 𝐖
𝒎𝒏 ∙ 𝒌 𝟏 ∙ 𝟎, 𝟕𝟔
Izračun števila členov verige:
𝟐 ∙ 𝒂𝟎 𝒁𝒎 + 𝒁𝒗 𝒕𝟏 𝒁𝒗 − 𝒁𝒎 𝟐 𝟐 ∙ 𝟏𝟗𝟖𝟏, 𝟐 𝟐𝟔 + 𝟐𝟔
𝑿=
+
+
∙(
) =
+
= 𝟏𝟑𝟎
𝒕𝟏
𝟐
𝒂𝟎
𝟐∙𝝅
𝟑𝟖, 𝟏
𝟐
Izračun prave medosne razdalje:
𝑿 − 𝒁𝒎
𝟏𝟑𝟎 − 𝟐𝟔
𝒂=
∙ 𝒕𝟏 =
∙ 𝟑𝟖, 𝟏 = 𝟏𝟗𝟖𝟏, 𝟐 𝐦𝐦
𝟐
𝟐
Izračun hitrosti verige:
𝒕𝟏 ∙ 𝒏𝟏 ∙ 𝒁𝒎, 𝟑𝟖, 𝟏 ∙ 𝟐𝟐𝟓 ∙ 𝟐𝟔
𝐦
𝒗=
=
=
𝟑,
𝟕𝟏
𝟔𝟎 ∙ 𝟏𝟎𝟑
𝟔𝟎 ∙ 𝟏𝟎𝟑
𝐬
Izračun vlečne sile:
𝑷 𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎
𝑭𝒕𝐯𝐞𝐫 = =
= 𝟒𝟎𝟒𝟑, 𝟏𝟑𝐍
𝒗
𝟑, 𝟕𝟏
Veriga je dodatno obtežena z razmetovalnimi roglji, zato je na vejo verige dodanih 6
razmetovalnih rogljev.
q24B-1 = 6,7 kg/m
mr = 2,55 kg
(𝒒𝟐𝟒𝑩−𝟏 ∙ 𝒂) + 𝟔 ∙ 𝒎𝒓 ((𝟔, 𝟕 ∙ 𝟏, 𝟗𝟖𝟏𝟐) + 𝟔 ∙ 𝟐, 𝟓𝟓)
𝐤𝐠
𝒒𝒗 =
=
= 𝟏𝟒, 𝟒𝟐
𝒂
𝟏, 𝟗𝟖𝟏𝟐
𝐦
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Izračun centrifugalne sile:
𝑭𝒇 = 𝒒𝒗 ∙ 𝒗𝟐 = 𝟏𝟒, 𝟒𝟐 ∙ 𝟑, 𝟕𝟏𝟐 = 𝟏𝟗𝟖, 𝟒𝟖 𝐍
Izračun skupne vlečne sile:
𝑭𝑺 = 𝑭𝒇 + 𝑭𝒕𝐯𝐞𝐫 = 𝟒𝟎𝟒𝟑, 𝟏𝟑 + 𝟏𝟗𝟖, 𝟒𝟖 = 𝟒𝟐𝟒𝟏, 𝟔𝟏 𝐍
Izračun faktorja varnosti proti lomu spojev:
𝑭𝑴
𝟏𝟔𝟎
𝑺𝑴 =
∙𝒀=
∙ 𝟎, 𝟓𝟑 = 𝟐𝟎, 𝟗𝟕 𝐤𝐍
𝑭𝒕𝐯𝐞𝐫
𝟒, 𝟎𝟒𝟑𝟏𝟑
SM = 20,97 kN
SD = 14,1 kN
𝑺𝑴 ≥ 𝑺𝐃

 Izbrana veriga je ustrezna

Kontrola izbrane verige:
𝑷𝑫
𝟏𝟗𝟕𝟑𝟔, 𝟖𝟒
𝑷𝑫 ` =
=
= 𝟐𝟔 𝟖𝟓𝟑 𝐖
𝒌𝒂 ∙ 𝒌𝒙 ∙ 𝒌𝑮 ∙ 𝒌𝑳 ∙ 𝒌𝒎 𝟏, 𝟎𝟓 ∙ 𝟏 ∙ 𝟏 ∙ 𝟏, 𝟒 ∙ 𝟎, 𝟓
Izbrana veriga je ustrezna ker PD` ustreza diagramu, ki je na Sliki 5.8.
Koeficient medosja:
𝒂 𝟎,𝟐𝟏𝟓
𝟏𝟗𝟖𝟏, , 𝟐 𝟎,𝟐𝟏𝟓
𝒌𝒂 = 𝟎, 𝟒𝟓 ∙ ( )
= 𝟎, 𝟒𝟓 ∙ (
)
= 𝟏, 𝟎𝟓
𝒕
𝟑𝟖, 𝟏
Koeficient števila gredi:
𝒌𝑮 = 𝟎, 𝟗𝑮−𝟐 = 𝟎, 𝟗𝟐−𝟐 = 𝟏
Koeficient življenjske dobe:
𝟑 𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎
𝟑 𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎
𝒌𝑳 = √
=√
= 𝟏, 𝟒
𝑳𝒉
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎

Sila na gredi in ležaje:
𝑭𝑮 = 𝑭𝒕 ∙ 𝑲𝑨 + 𝟐 ∙ 𝑭𝒏𝒈 = 𝟒𝟎𝟒𝟑, 𝟏𝟑 ∙ 𝟏, 𝟖𝟓 + 𝟐 ∙ 𝟏, 𝟕𝟓 = 𝟕𝟒𝟖𝟑, 𝟐𝟗 𝐍
Izračun natezne sile:
𝒈 ∙ 𝒒𝒗 ∙ 𝒍𝒗 𝟐 𝟗, 𝟖𝟏 ∙ 𝟏𝟒, 𝟒𝟐 ∙ 𝟏, 𝟗𝟖𝟏, 𝟐𝟐
𝑭𝒏𝒈 =
=
= 𝟏, 𝟕𝟓 𝐍
𝟖 ∙ 𝟏𝟎𝟑 ∙ 𝒇𝒈
𝟖 ∙ 𝟏𝟎𝟑 ∙ 𝟎, 𝟎𝟑𝟗𝟔𝟐
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10.2.

Priloga B

KONTROLA NAPETOSTI V GREDI POD VERIŽNIM ZOBNIKOM
Izračun obodne sile:
𝑴𝒕 ∙ 𝟐 𝟔𝟑𝟔, 𝟔𝟕 ∙ 𝟐
𝑭𝒕 =
=
= 𝟒𝟎𝟐𝟖, 𝟓𝟒 𝐍
𝒅𝟏
𝟎, 𝟑𝟏𝟔𝟎𝟖
Izračun vrtilnega momenta:
𝑷
𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎
𝑴𝒕 =
=
= 𝟔𝟑𝟔, 𝟔𝟕 𝐍𝐦
𝝎𝟏 𝟐𝟑, 𝟓𝟔
Izračun vrtilne frekvence:
𝝎𝟏 = 𝟐 ∙ 𝝅 ∙ 𝒏𝟏 = 𝟐 ∙ 𝝅 ∙ 𝟑, 𝟕𝟓 = 𝟐𝟑, 𝟓𝟔 𝐬−𝟏
Izračun radialne sile:
𝑭𝒓 = 𝑭𝒕 ∙ 𝐭𝐚𝐧 𝜶 = 𝟒𝟎𝟐𝟖, 𝟓𝟒 ∙ 𝐭𝐚𝐧 𝟐𝟎°=1466,27 N
Rm = 700 MPa
Rp0,2 = 360 MPa
Izračun upogibne napetosti:
𝑴𝒇
𝟑𝟏𝟒, 𝟑𝟖 ∙ 𝟑𝟐 ∙ 𝟏𝟎𝟑
𝝈𝒇𝐦𝐚𝐱 = 𝜷𝒌𝒇 ∙
= 𝟏, 𝟔𝟒𝟐 ∙
= 𝟓𝟕, 𝟕 𝐌𝐏𝐚
𝑾𝒙
𝝅 ∙ 𝟒𝟓𝟑
Izračun zareznega učinka pri upogibu:
𝜷𝒌𝒇 = 𝟏 + 𝜼𝒌 ∙ (𝜶𝒌𝒇 − 𝟏) = 𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟏𝟒 ∙ (𝟒 − 𝟏) = 𝟏, 𝟔𝟒𝟐
Izračun torzijske napetosti:
𝑴𝒕
𝟔𝟑𝟔, 𝟔𝟕 ∙ 𝟏𝟔 ∙ 𝟏𝟎𝟑
𝝉𝒕𝐦𝐚𝐱 = 𝜷𝒌𝒕 ∙
= 𝟏, 𝟑𝟖𝟓𝟐 ∙
= 𝟒𝟗, 𝟐𝟗 𝐌𝐏𝐚
𝑾𝒑
𝝅 ∙ 𝟒𝟓𝟑
Izračun zareznega učinka pri torziji:
𝜷𝒌𝒕 = 𝟏 + 𝜼𝒌 ∙ (𝜶𝒌𝒕 − 𝟏) = 𝟏 + 𝟎, 𝟐𝟏𝟒 ∙ (𝟐, 𝟖 − 𝟏) = 𝟏, 𝟑𝟖𝟓𝟐
Izračun primerjalne napetosti:
𝝈𝒑 = √𝝈𝒇𝐦𝐚𝐱 𝟐 + 𝟑 ∙ (𝜶𝟎 ∙ 𝝉𝒕𝐦𝐚𝐱 )𝟐 = √𝟓𝟕, 𝟕𝟐 + 𝟑 ∙ (𝟎, 𝟔𝟏𝟕 ∙ 𝟒𝟗, 𝟐𝟗)𝟐 = 𝟕𝟖, 𝟏𝟑 𝐌𝐏𝐚
Izračun dopustne napetosti:
𝝈𝑫𝒇 ∙ 𝒃𝟏 ∙ 𝒃𝟐 𝟑𝟐𝟎 ∙ 𝟎, 𝟖𝟒 ∙ 𝟎, 𝟕𝟗
𝝈𝐝𝐨𝐩 =
=
= 𝟏𝟒𝟏, 𝟓𝟕 𝐌𝐏𝐚
𝒔
𝟏, 𝟓
𝝈𝒑 ≤ 𝝈𝐝𝐨𝐩
𝟕𝟖, 𝟏𝟑 𝐌𝐏𝐚 ≤ 𝟏𝟒𝟏, 𝟓𝟕 𝐌𝐏𝐚
obremenitve

Gred pod verižnikom prenaša predpostavljene
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10.3.

Priloga C

Delavniška risba gredi. Številka risbe: 23100439-1.

10.4.

Priloga D

Delavniška risba pogonskega verižnika. Številka risbe: 23100439-2.

10.5.

Priloga E

Sestavna risba napenjalnega verižnika. Številka risbe: 23100439-3.

10.6.

Priloga F

Sestavna risba pogonskega verižnika. Številka risbe: 23100439-4.

10.7.

Priloga G

Sestavna risba naprave za ravnanje trave. Številka risbe: 23100439-5.
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