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V diplomski nalogi je predstavljeno snovanje večnamenske strežne naprave, ki je zaradi
modularne gradnje in fleksibilnosti primerna za specifične procese strege v laboratorijskem
okolju in pri katerih uporaba že obstoječih rešitev ni primerna. V prvem delu diplomske
naloge je pregledana literatura s področja koncipiranja in snovanja, ter s področja strežnih
naprav, ki omogočajo strego in dvigovanje različnih bremen. Na podlagi obstoječih naprav
smo izdelali nove koncepte strežnih naprav, ki so modularno izdelane in zato fleksibilne ter
večnamenske. Izdelane koncepte smo glede na izbrane kriterije ovrednotili in med njimi
izbrali najbolj optimalen koncept naprave. Za izbrani koncept smo izdelali 3D modele
sestavnih delov, ki smo jih združili v sestav. Izvedli smo potrebne analitične preračune in
simulacijo z metodo končnih elementov za analizo izbranih kritičnih komponent. V zadnjem
delu diplomske naloge smo izdelali strukturo izdelka in strukturo montažnih operacij, ki so
potrebne za sestavo strežne naprave in izdelali tehnično dokumentacijo ter navodila za
uporabo.
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Abstract
UDC 004.925.84:621.7(043.2)
No.: VS I/506

Design of a multifunctional handling device
Klemen Majnik
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load lifting
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This thesis presents the designing process of a multifunctional handling device, which is
suitable for the material handling operations in laboratory environment where the use of
other commercially available solutions is not appropriate. The first part of this thesis presents
the theoretical principles found in literature relating the designing process and the
description of handling devices used for material transportation and lifting. Based on the
design of other commercially available devices we made the concepts for our device, which
is modular and therefore flexible and multifunctional. In the next step we evaluated all the
concepts and chose the best one. For this chosen concept we made 3D models of components
that we put together in the assembly. We carried out the necessary analytical calculations
and simulations with the finite element method for the analysis of the selected critical
components. In the final part of the thesis, we created the product structure and the structure
of assembly operations that are necessary for the assembly of the handling device and
produced technical documentation and instructions for use.
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1. Uvod
1.1. Opis in ozadje problema
Ljudje se že od nekdaj srečujemo s potrebo po dvigovanju in prenašanju različnih
predmetov, ki pa so lahko včasih za človeka pretežka, prevelika ali nevarna. Pred uporabo
dvižnih naprav je bilo dviganje bremen povsem ročno delo, omejeno z močjo človeka.
Kasneje so se skozi zgodovino ti sistemi bolj in bolj razvijali ter postali vse bolj dovršeni in
uporabni za ogromno število aplikacij.
V našem primeru potrebujemo strežno napravo oziroma voziček za dvig in prevoz različnih
bremen po laboratoriju. Naša naprava mora biti primerna za uporabo v dveh različnih
situacijah dostopa do bremena.
V prvem primeru z napravo pridemo pod breme in ga dvignemo ter odpeljemo. To lahko
storimo, v kolikor je breme dvignjeno, oziroma njegova konstrukcija to omogoča. V drugem
primeru pa pridemo poleg bremena, ga s pomočjo podsistema dvignemo in prenesemo na
voziček ter odpeljemo. To pride v poštev takrat, ko je breme na tleh in pod njega ne moremo
zapeljati.
Poleg naštetega mora strežna naprava omogočati tudi strego bremen na laboratorijskem
preizkuševališču. Potrebujemo torej napravo, s katero lahko dvignemo cel modul
preizkuševališča in ga prestavimo na željeno lokacijo, kot je prikazano na sliki 1.1a. Med
strežne operacije ki jih mora naprava omogočati, štejemo tudi dvigovanje in prenos bremen
na preizkuševališče, kot je prikazano na sliki 1.1b, ter strego bremen v prečni oziroma
vzdolžni smeri, kot je prikazano na slikah 1.1c in 1.1d.
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Slika 1.1: Strežne operacije na laboratorijskem preizkuševališču

Na trgu obstaja ogromno različnih izvedb dvižnih vozičkov, viličarjev in podobnih naprav,
ki pa naše potrebe pokrivajo le delno. Kupljeni dvižni vozički so navadno zasnovani le za
opravljanje ene funkcije. Prav tako so serijski dvižni vozički navadno izdelani v standardnih
merah, ki pa nam ne ustrezajo. V industriji so zelo pogosta mostna dvigala, saj omogočajo
prenos bremen v vseh treh smereh, vendar pa so zaradi svoje zasnove vezana na en sam
prostor. V delavnicah se pogosto uporabljajo tudi manjši mobilni portalni žerjavi, vendar
tudi ti opravljajo zgolj eno funkcijo. V našem primeru potrebujemo večnamensko strežno
napravo, ki je modularno grajena in primerna za več vrst bremen.

1.2. Namen in cilji
V okviru diplomske naloge smo se, zaradi potrebe po transportu različnih bremen po
laboratoriju, odločili izdelati napravo, ki bo v prvi vrsti namenjena za dvigovanje in transport
hidravlične stiskalnice po laboratoriju. Zaradi želje po fleksibilnosti smo se odločili izdelati
dodaten podsistem, ki bo omogočal dvigovanje bremen na napravo in obratno. Podsklop
mora biti zasnovan tako, da ga je možno hitro in enostavno pritrditi na voziček. Prav tako
mora biti ustrezna tudi velikost naprave, saj bi prevelika izvedba povzročala probleme pri
manipuliranju v majhnih prostorih.
V nadaljevanju diplomske naloge bomo najprej po postopkih konstruiranja pregledali stanje
na trgu oziroma tržno dosegljive izvedbe ter izdelali morfološko matriko. Na podlagi te
bomo izdelali več različnih konceptov strežnih naprav in sistemov z vitlom. Na koncu bomo
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glede na izkazane prednosti in slabosti posameznega koncepta izbrali najboljšo rešitev ter jo
preko modeliranja in preračunov pripeljali do modela naprave, ki bo pripravljen za izdelavo.
Strežna naprava mora za pravilno in čim bolj optimalno delovanje izpolnjevati določene
zahteve:
- naprava mora biti čim bolj stabilna, da se zmanjša možnost prevrnitve,
- dimenzije morajo biti primerne velikosti bremena in prostoru uporabe,
- višina dviga mora zadostovati za dvig stiskalnice na zadostno višino, da je možen
njen transport,
- omogočeno naj bo hitra in enostavna namestitev podsklopa z vitlom,
- omogočena naj bo mobilnost po prostoru,
- nosilnost strežne naprave mora biti 500 kg,
- nosilnost podsklopa za dvig bremen mora biti 500 kg,
- višina dvižne mize v najnižji legi ne sme presegati 210 mm,
- višina dvižne mize v najvišji legi mora biti najmanj 300 mm,
- širina strežne naprave ne sme presegati 400 mm,
- dolžina dvižne mize mora biti najmanj 900 mm,
- naprava naj za dvig bremena uporablja hidravlični sistem.
Poleg naštetih zahtev moramo upoštevati tudi:
- izdelava naj bo čim bolj preprosta,
- čim nižja cena izdelave,
- stroški uporabe naj bodo čim manjši.
Cilj je torej razviti napravo, ki bo prilagojena za potrebe laboratorija in bo omogočala hiter
transport bremen do 500 kg. Odločili smo se za izdelavo naprave, ki združuje več različnih
funkcij, saj poleg osnovne funkcije prevoza stiskalnice omogoča tudi dvigovanje drugih
bremen s tal in transport le teh.

3
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2. Teoretične osnove
Montažne operacije predstavljajo del proizvodnega sistema, pri katerem se troši kar
precejšen del pretočnega časa in povzroča znaten delež celotnih stroškov. Montažne
operacije lahko razdelimo v štiri skupine in sicer na operacije sestavljanja, operacije strege,
operacije kontrole in ostale operacije (barvanje, označevanje, čiščenje itd.), kot je prikazano
na sliki 2.1. [1].

Slika 2.1: Razdelitev montažnih operacij [1]

Montažne operacije, s katerimi pred sestavljanjem sestavne dele, uredimo ali postavimo v
določen položaj, imenujemo strežne operacije. Poleg pozicioniranja in ureditve se v
montažnem procesu vrši tudi ostale strežne operacije, kot so, operacije mirovanja (hranjenje
urejenih in neurejenih sestavnih delov), operacije varovanja (prijemanje, držanje, vpenjanje
in izpenjanje) ter strežne operacije gibanja (ločevanje, vodenje, prenašanje in
transportiranje) [1].
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V našem primeru imamo opravka s strežnimi operacijami prenašanja in pozicioniranja, kjer
je za optimalno izbiro rešitve potrebno upoštevati velikost, obliko, težo in stanje materiala
(sipko, tekoče, ...), poleg tega pa je potrebno upoštevati tudi pot (začetna in končna točka)
ter frekvenco prenosa [2]. Strežne operacije gibanja, oziroma prenašanja in transportiranja,
se lahko vrši ročno ali pa z uporabo različnih pripomočkov in naprav, ki te operacije olajšajo.
Osnovne zahteve, ki se pripisuje dobro zasnovanemu strežnemu sistemu oziroma napravi,
lahko povzamemo v nekaj točkah:
1)
2)
3)
4)
5)

Efektivno in varno premikanje materiala do želene lokacije
Premikanje materiala je možno kadarkoli in je časovno neodvisno
Zmožnost prenosa vseh zahtevanih količin materiala
Pri premikanju je potrebnega čim manj manevrskega prostora
Najcenejša možna rešitev z upoštevanjem zgornjih točk

Pri prenosu materiala, sestavnih delov ali drugih za montažo potrebnih stvari sta torej zelo
pomembna dejavnika čas in prostor, saj se s planiranjem in izbiro optimalnih načinov
transporta zmanjšajo časovne izgube, stroški in težave zaradi nepravilnega transporta [3].
Strega materiala in ostalih bremen ni neposredno del proizvodnega procesa, zato končnemu
produktu ne doda nobene vrednosti, temveč obratno, zapravlja vire in povečuje stroške. Iz
tega razloga je zelo pomembno, da se strežne operacije čim bolj optimira in zmanjša [2].
Pri optimiranju izdelave strežnih naprav se poslužujemo določenih temeljnih principov
analiziranja in koncipiranja, ki temeljijo na preteklih izkušnjah strokovnjakov na tem
področju.

2.1. Principi koncipiranja
Ti principi zajemajo različne poglede na obravnavani problem in predlagajo smernice za
koncipiranje rešitev. V praksi se pri upoštevanju več različnih principov koncipiranja lahko
zgodi, da so predlogi oz. smernice med seboj kontradiktorne. V tem primeru je potrebno
rangirati pomembnost posameznega principa koncipiranja in se odločiti za tisto rešitev, ki
ima pomembnejšo vlogo. Ker obstaja več različnih principov koncipiranja, bomo v
nadaljevanju omenili samo tiste, ki pridejo v poštev za naše nadaljnje delo [4].
Princip planiranja
Najbolj osnoven princip koncipiranja je planiranje in enačba s katero splaniramo potrebna
sredstva in način prenosa materiala/bremena. Shema, ki predstavlja enačbo za rokovanje z
materiali, je prikazana na spodnji sliki 2.2.
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Slika 2.2: Shema za planiranje operacij pri stregi materiala [4]

S pomočjo zgornje sheme je mogoče enostavno, vendar učinkovito opisati problem strežne
operacije, ki ga rešujemo in iz tega planirati pristop. Pravilo, ki izhaja iz zgornje slike 2.2 za
planiranje operacij, je izraženo kot:
Material + Gibi = Metode dela
Pri tem pravilu se vprašamo po potrebi za strežno operacijo oziroma prenos materiala, vrsti
materiala ter kdaj in kam je treba material prenesti. Odgovor na to vprašanje pripelje do
metode dela oziroma do tega, kdo in kako bo to operacijo opravil.
Princip podsistemov
Ta princip pravi, da je zaželeno vključiti čim več strežnih operacij oziroma aktivnosti v en
sistem, saj tako zmanjšamo čakanje med operacijami ter se izognemo ponovnemu
prelaganju/prijemanju. Pomembno je tudi premisliti o drugačnih zahtevah in spremembah v
prihodnje ter omogočiti fleksibilnost naprave/pripomočka.
Princip poenostavitve
Princip poenostavitve govori o tem, da je potrebno čim bolj zmanjšati ali povsem odpraviti
nepotrebne pripomočke/naprave in gibe (dolgi, večkratni ali komplicirani gibi). Prav tako ni
smiselno mehanizirati naprav, v kolikor za to ni potrebe.
Princip fleksibilnosti
Po principu fleksibilnosti je priporočeno uporabljati opremo in metode dela, ki zmorejo
opravljati različne naloge. Priporočena je uporaba različnih dodatkov in podsklopov ter
uporaba mobilne opreme (raje vozički kot tekoči trakovi).
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2.2. Strežne naprave
Zaradi zelo velikega števila montažnih in strežnih operacij, ki se izvajajo v različnih
industrijskih panogah, je tudi število in raznolikost strežnih naprav ogromna. Klasifikacija
vseh naprav je iz tega vidika zelo težka, zato je smiselno, da se te naprave razdeli v le nekaj
osnovnih skupin, ki so tudi za naš obravnavani problem smiselne. Osnovne skupine
pripomočkov in naprav, ki se uporabljajo pri stregi in montaži se tako delijo na [4]:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Industrijska vozila
Tekoči trakovi
Dvižna oprema
Naprave za razsuti tovor
Robotski sistemi upravljanja
Zabojniki
Pomožna oprema

Pri tej klasifikaciji ni navedene skupine naprav za transportiranje, saj je kot transport mišljen
prenos materiala na dolge razdalje (ceste, železniški promet, itd.) [4].
V nadaljevanju bosta natančneje predstavljeni le skupini industrijskih vozil in dvižnih
naprav, saj se ostale skupine ne navezujejo na rešitev zastavljenega problema diplomske
naloge.

2.2.1. Industrijska vozila
Industrijska vozila, ki so lahko gnana ročno (vozički) ali z motornim pogonom, se
uporabljajo za prenos različnih bremen, kjer je poglavitna funkcija manevriranje in transport,
pri tem pa se vozilo/voziček fizično premika skupaj s tovorom. So najpogosteje uporabljena
tako v proizvodnji kot tudi v skladiščih, večjih trgovinah in drugih halah [5].

2.2.1.1. Ročni vozički
Kot že samo ime pove, se ročne vozičke premika in upravlja ročno ali pa se jih pritrdi na
druga motorno gnana vozila. Delimo jih v tri kategorije in sicer na ročne vozičke z dvema
kolesoma, vozičke z več kolesi in ročne dvižne vozičke.
Na spodnji sliki 2.3 so prikazani primeri vozičkov z dvema kolesoma, s katerimi prevažamo
material oziroma bremena, ki so v obliki enot določenih dimenzij.
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Slika 2.3: Vozički z dvema kolesoma [4]

Ročni vozički z več kolesi
Običajno so sestavljeni iz platforme oziroma osnovnega okvirja nameščenega na 3 ali več
koles. Taki vozički imajo običajno enega ali več ročajev za potiskanje ali vlečenje platforme,
lahko pa so tudi brez ročajev.
Na sliki 2.4 so prikazani primeri enostavnega vozička brez ročajev, kjer gibanje vršimo tako,
da potiskamo breme na njem.

Slika 2.4: Enostavni vozički brez ročajev [4]

Večja različica enostavnih ročnih vozičkov brez ročajev so transportni vozički s platformo,
ki so prikazani na spodnji sliki 2.5. Ti vozički so običajno kvadratne oblike in imajo ročaje
na eni ali obeh straneh. Glede na namen uporabe so lahko majhnih ali velikih velikosti, prav
tako so izvedbe platforme najrazličnejših oblik.

Slika 2.5: Voziček s platformo [5]
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Ročni dvižni vozički
Vozički, ki so opremljeni z mehanizmom za dvig platforme, se imenujejo ročni dvižni
vozički in se največkrat uporabljajo v majhnih in srednje velikih proizvodnih obratih za
prenos palet in zabojev. Glede na izvedbo dvižnega mehanizma platforme jih delimo na
mehanske, ki so običajno zmožni nosilnosti do 1 tone in hidravlične, katerih nosilnost znaša
med ½ tone in 10 ton. Obe izvedbi sta nadaljnje klasificirani glede na konstrukcijske
značilnosti na paletne viličarje, dvižne vozičke s platformo in druge posebne oblike tovrstnih
vozičkov.
Paletni viličar je naprava namenjena dvigovanju in prevažanju palet oziroma lažjih in težjih
bremen na relativno kratke razdalje. Dvižna površina je sestavljena iz dveh vilic, ki sta na
enem koncu spojeni v obliko črke U. Prvi primerki tovrstnih vozičkov so za dvigovanje vilic
uporabljali zgolj mehanske povezave, novejši pa običajno uporabljajo ročno hidravlično
dvigalko. Na spodnji sliki 2.6 je prikazan primer takega paletnega viličarja.

Slika 2.6: Paletni viličar [4]

Dvižni vozički s platformo so podobni paletnim viličarjem, razlika med njima je predvsem
v obliki dvižne površine (platforme). Ti vozički imajo običajno nosilnosti od ½ tone do 3
ton in se običajno dvignejo za 150 mm in več. Navadno je en kolesni par vrtljivo vpet, kar
omogoča zavijanje vozička. Na teh kolesih so nameščene tudi zavore, ki preprečujejo
gibanje vozička, ko to ni dovoljeno. Za prenos moči se največkrat uporablja hidravlične
valje. Navadno zadostuje en valj, poznamo pa tudi izvedbe z dvema. Poleg hidravličnih
izvedb obstajajo tudi dvižni vozički z navojnim vretenom in taki, kjer hidravlični sistem
nadomešča pnevmatika. Pri cenejših izvedbah hidravličnih vozičkov tlak ustvarja nožna oz.
ročna hidravlična črpalka, pri večjih in dražjih izvedbah pa energijo zagotavlja električni
agregat. Tipičen predstavnik te skupine je enojni škarjasti dvižni voziček, ki je prikazan na
sliki 2.7.
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Slika 2.7: Enojni škarjasti dvižni voziček [6]

2.2.1.2. Industrijska vozila z motornim pogonom
Poleg zgoraj opisanih ročnih vozičkov štejemo med industrijska vozila tudi tista, ki imajo
pogon. Industrijska vozila s pogonom lahko nadaljnje delimo v tri skupine in sicer na tovorne
motorne vozičke, motorne viličarje in traktorje.
Pri obravnavi našega problema se ukvarjamo s strežno napravo za premagovanje krajših
razdalj in bremen do 500 kg, zato odločitev o vozičku z motornim pogonom ni smiselna. Iz
tega razloga se opisovanju industrijskih vozil z motornim pogonom ne bomo posvečali.

2.2.2. Dvižna oprema
Dvižna oprema, katere primarna funkcija je prenos, se v splošnem uporablja za dvigovanje
in spuščanje bremen znotraj delovnega območja naprave. Tovrstna oprema je lahko
stacionarna, prenosna ali potujoča, pogosto pa se uporablja tudi kot podsistem
pritrjen/nameščen na vozila, kjer delovno območje ni več tako omejeno.
Pod dvižno opremo sodijo naprave, kot so dvigala, vitli, različne izvedbe elevatorjev in
žerjavov. Pri vseh napravah, razen elevatorjev, je potrebno uporabiti še pomožno dvižno
opremo, da lahko izvedemo dvig ali spust bremen [7].

2.2.2.1. Dvigala
‐ Dvigalo je naprava za dvigovanje in spuščanje bremena, ki visi na kavlju na vrvi ali verigi.
Lahko je fiksno nameščeno na določenem mestu, kot je prikazano na sliki 2.8a, ali pa potuje
vzdolž tirnic, kot je prikazano na sliki 2.8b. Taka dvigala so relativno poceni ter zelo
preprosta za nameščanje in uporabo. Dviganje in spuščanje se lahko izvaja ročno,
pnevmatsko ali električno (preko daljinskega upravljalnika).
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Slika 2.8: Vrste dvigal [3]

Zaradi svoje vsestranskosti spadajo tovrstna dvigala med osnovno dvižno opremo, ki se
veliko uporablja v proizvodni industriji, delavnicah, kamionskih terminalih, gradbiščih, ter
tudi manjših garažah in mehaničnih delavnicah. Glavne omejitve teh naprav so predvsem
manjša nosilnost (2 do 3 tone), relativno nizka hitrost gibanja, omejena delovna razdalja in
fiksno določena pot pomika.

2.2.2.2. Vitli
Vitli so vrsta dvižne opreme, pri kateri se dvig bremena izvaja z vlečenjem in navijanjem
ene ali dveh vrvi na navijalni vrvni boben. Tako kot že prej omenjena dvigala so tudi vitli
enostavne naprave, ki ne zahtevajo posebnega znanja pri upravljanju in vzdrževanju. Lahko
se jih upravlja ročno ali s pomočjo motornega pogona.
Uporaba ročnih vitlov je zelo razširjena zaradi enostavne uporabe, nizke cene in visoke
stopnje mobilnosti. Pogosto so nameščeni na prikolicah za prevoz plovil, kjer omogočajo
spuščanje le teh v vodo in vleko nazaj na prikolico. Za delovanje potrebujejo zgolj človekovo
energijo, kar odpravlja potrebo po uporabi električne energije ali motorja z notranjim
izgorevanjem. Delujejo na principu reduciranja števila vrtljajev in multipliciranja vrtilnega
momenta, navadno preko zobniškega prenosa. Na bobnu je lahko navita jeklena vrv ali
tekstilni trak. Primer ročnega vitla za vleko plovil je prikazan na sliki 2.9.
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Slika 2.9: Ročni vitel [8]

2.2.2.3. Žerjavi
So vrsta dvižnih naprav, ki dvigajo in spuščajo breme pritrjeno preko kavlja ter ga prenašajo
v horizontalni smeri. Žerjave, ki so lahko fiksni ali mobilni, je mogoče poganjati ročno ali
električno. V splošnem so te dvižne naprave sestavljene iz jeklene konstrukcije, dvižnega
mehanizma (dvigala ali vitla s škripčevjem), pomožne opreme (prijemal) in pogona ter
krmilnih upravljalnikov [9].
Glede na konstrukcijske značilnosti in namen uporabe lahko žerjave razdelimo v 3 večje
skupine in sicer na stacionarne žerjave, stacionarno vrtljive in mobilne žerjave.
Ker je število različnih vrst žerjavov res veliko, bomo v nadaljevanju našteli in opisali le
tiste, ki so za koncipiranje naše strežne naprave relevantni.
Stebrni žerjav
Je stacionarni žerjav, ki je sestavljen iz stebra in vrtljive ročice, po kateri se vozi maček z
dvižnim vitlom [10]. Vrtljiva ročica je običajno standardnega I prereza in se lahko zavrti
okoli osi stebra za od 180° do 360°. To pomeni, da lahko breme dvignemo in ga premaknemo
znotraj delovnega območja v radiju, ki je enak dolžini ročice. Tipična uporaba stebrnih
žerjavov je za strego obdelovalnih strojev. Primer takega žerjava je prikazana na sliki 2.10.

Slika 2.10: Stebrni žerjav [10]
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Obstenski vrtljivi žerjav
Sestavljen je iz vertikalnega drogu, ki je na zgornji in spodnji strani ležajno vpet in konzolne
stranice, ki je vpeta ali privarjena na drog. Konstrukcija obstenskega vrtljivega žerjava je
palična ali tanko stenska. Vrtenje žerjava je običajno ročno, dviganje in spuščanje bremena
pa je lahko ročno ali motorno. Delovno območje te naprave je lok z določenim središčnim
kotom. Žerjav je shematsko prikazan na sliki 2.11.

Slika 2.11: Obstenski vrtljivi žerjav [4]

Mobilni portalni žerjav
Portalni žerjav je sestavljen iz portala (zgrajen iz glavnega nosilca in premičnega ogrodja)
in mačka, ki se giblje vzdolž glavnega nosilca, ter iz tekalnih koles, ki tečejo po tirnicah in
omogočajo pomikanje vzdolž proge. V primeru mobilnega portalnega žerjava je pomikanje
izvedeno s pomočjo navadnih koles, ki omogočajo neomejeno gibanje za prenašanje
bremena po prostoru. Take žerjave srečujemo tako v ladjedelnicah in velikih skladiščih, kot
tudi manjših delavnicah, kjer je njihova velikost občutno manjša. Primer portalnega žerjava
za uporabo v delavnici je prikazan na sliki 2.12. V tem primeru gre za kombinacijo fiksnega
ročnega dvigala, nameščena na premičnem ogrodju, kar omogoča mobilno strego bremen v
delavnicah.
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Slika 2.12: Mobilni portalni žerjav [4]

2.3. Fluidna tehnika
Izraz fluid oz. tekočina se uporablja tako za pline kot za kapljevine, saj oboji lahko prosto
tečejo. Za fluidno tehniko lahko rečemo, da je to področje, ki po definiciji obravnava prenos
energije in informacij s pomočjo tekočin (fluidov), to je kapljevin in plinov. Plini in
kapljevine pod pritiskom se uporabljajo za prenos energije na velike razdalje. Pojem
pnevmatika se uporablja, ko ima vlogo fluida komprimiran zrak, hidravlika pa ko je zrak
nadomesti kapljevina, navadno olje pod pritiskom. Hidravlični sistemi navadno uporabljajo
veliko višji tlak kot pnevmatični sistemi, zato posledično lahko prenašajo veliko večje sile
in momente. Oboji pa se uporabljajo za prenos večjih sil in momentov kot elektromagnetni
sistemi, kot na primer elektromotorji. Velikokrat so hidravlični in pnevmatični sistemi
kombinirani z električnimi sistemi, pri čemer se slednji uporabljajo za zagotavljanje
kontrolnih signalov [11].
Beseda hidravlika izhaja iz grških besed »hidro« in »aulos«, kar pomeni vodo in cev. Po
definiciji hidravlika pomeni prenos energije in informacij s pomočjo tekočine. Hidravlika se
deli na hidrostatiko in hidrodinamiko.
Pri hidrodinamiki ima pomembno vlogo energija toka tekočine. Njena kinetična energija
povzroči gibanje komponent. Prenos energije se izvaja s pomočjo kinetične energije
tekočega fluida. Volumski tokovi pri hidrodinamičnih pogonih imajo bistveno večje hitrosti
kot tokovi pri hidrostatičnih pogonih, tlaki pa so nizki.
Pri hidrostatiki je hitrost tekočine zanemarljiva. Za prenos energije se uporablja energija
statičnega tlaka in ne energija toka fluida. Energija se prenaša s pomočjo nestisljive tekočine,
navadno olja. Tlaki so višji kot v primeru uporabe hidrodinamike.
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2.3.1. Hidravlični valji
Hidravlični valji ali aktuatorji so izvršilne sestavine v hidravliki. Delijo se v dve skupini. V
prvo skupino spadajo linearni aktuatorji, ki se uporabljajo za premikanje objektov ali za
prenos sile v ravni liniji. V drugo skupino spadajo rotirajoči aktuatorji, ki so namenjeni za
premik objekta v krožni smeri in so hidravlično nadomestilo elektro motorjev [11].
Hidravlični valj je tipičen predstavnik linearnih aktuatorjev. Spada med hidravlične
potrošnike, ki energijo hidravličnega medija pretvarjajo v koristno delo. Hidravlični medij
pod tlakom deluje na površino bata hidravličnega valja in s tem povzroča premočrtno gibanje
bata in posledično batnice, ki je povezana z bremenom. Tako se energija hidravličnega
medija pretvori v vodljivo moč, ki deluje v ravni liniji [12]. Hidravlični medij je običajno
mineralno olje, v hidravliki pa se uporabljajo tudi sintetična olja in emulzije in vse bolj tudi
voda (vodna hidravlika).
Enostransko delujoč valj z enostransko batnico
Enostransko delujoč batni hidravlični valj je izvršilna sestavina v hidravliki. Silo, s katero
valj deluje, zagotavlja olje pod tlakom, ki deluje na površino bata valja. S tem povzroča
premočrtno gibanje bata in posledično batnice, ki je povezana z bremenom. Tak tip
hidravličnih valjev lahko deluje le v eno smer – delovni gib, povratni gib pa omogoča breme,
vzmet ali druga zunanja sila. Navadno je delovni gib iztegovanje valja, poznamo pa tudi
take, kjer je delovni gib krčenje valja [13]. S simbolom je prikazan na sliki 2.13.

Slika 2.13: Simbol enostransko delujočega hidravličnega valja [13]

Med enostranske valje spada tudi plunžer valj, ki je brez vgrajenega dejanskega bata, ker
batnica sama deluje kot bat. Torej je delovna površina valja kar premer batnice.
Dvostransko delujoč valj z enostransko batnico
Pri dvostransko delujočih valjih gre za enak delovni princip kot pri enostransko delujočih,
le da, kot nam že ime pove, delo opravljajo v obeh smereh. Med tem ko hidravlični fluid
pod tlakom deluje na eno stran bata, je druga stran razbremenjena in fluid izteka iz valja
[13]. S simbolom je prikazan na sliki 2.14.
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Slika 2.14: Simbol dvostransko delujočega hidravličnega valja [13]

2.3.2. Fizikalne osnove
Tlak
V hidravliki in pnevmatiki igra tlak zelo pomembno vlogo. Velikost sile, s katero deluje na
primer hidravlični valj, je neposredno odvisna od tlaka v sistemu.
Tlak p je definiran kot delovanje sile F na enoto površine A (enačba (2.1)).
𝑝=

𝐹
𝐴

(2.1)

Kjer je:
p…tlak [MPa]
F…sila [N]
A…površina na katero deluje tlak [m2]
SI enota za tlak je pascal (Pa), pri čemer en pascal predstavlja tlak, ki nastane, če sila 1 N
deluje na površino velikosti 1 m2. Pascal je razmeroma majhna enota, zato se v hidravliki in
pnevmatiki pogosto uporabljata enoti kilopascal (kPa) in megapascal (MPa).
Sila v hidravličnem valju
Sila v hidravličnem valju je odvisna od površine, na katero deluje hidravlični fluid pod
tlakom. Površino izračunamo po enačbi za površino kroga.
𝐴=

𝜋 ∙ 𝑑2
4

(2.2)

Če iz enačbe (2.1) izrazimo silo F, dobimo enačbo za izračun sile v hidravličnem valju.
𝐹 =𝑝∙𝐴

(2.3)
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Načelo hidravlične stiskalnice – Pascalov zakon
Zamislimo si posodo na sliki 2.15, kjer sta v odprtini vgrajena dva bata različnih premerov,
oba z možnostjo gibanja. Na batu z manjšo ploščino A1 deluje sila F1, ki povzroča v posodi
nadtlak pe. Ker se tlak širi enakomerno na vse strani, deluje tudi na ploščino večjega bata A2,
ki zagotavlja silo F2. Gibanje batov je obratno sorazmerno s silo oziroma ploščino batov.
Tak princip uporabljajo tudi ročne in nožne hidravlične stiskalnice, kjer z relativno majhno
silo delujemo na manjši bat, večji bat pa s sorazmerno večjo silo opravlja koristno delo [14].
Iz enačbe (2.4) lahko vidimo, da je nadtlak v sistemu odvisen od razmerja sile F1 in površine
bata A1. Razmerje sile in površine na prvem batu je enako razmerju sile in površine na
drugem batu (enačba (2.5)) [15].

Slika 2.15: Hidravlična stiskalnica - Pascalov zakon

𝐹1
𝐴1

(2.4)

𝐹1 𝐹2
=
𝐴1 𝐴2

(2.5)

𝑝𝑒 =

Kjer je:
N
pe…nadtlak v sistemu [Pa = m2]
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3. Metodologija raziskave
3.1. Koncipiranje
Pri koncipiranju naše strežne naprave smo na podlagi delnih funkcij, ki jih mora naprava
zagotavljati, zasnovali morfološko matriko, s pomočjo katere smo izbrali komponente za
posamezen idejni koncept. Med koncepti smo nato na podlagi vrednotenja izbrali tistega, ki
je najbolj ustrezal našim zahtevam.
Metoda morfološke matrike, ki smo jo pri našem delu uporabili, je zasnovana na
razpredelnici delnih funkcij in njim pripadajočih konceptov rešitev. V preglednici 3.1 je
prikazana zgradba te splošne morfološke matrike. V prvem stolpcu so naštete vse delne
funkcije, v vrstici, ki pripada posamezni delni funkciji, pa so navedene tej funkciji
pripadajoče mogoče variante rešitve. Za rešitev celotne funkcije je potrebno izbrati po eno
rešitev od vsake delne funkcije [16].
Preglednica 3.1: Morfološka matrika za delne funkcije F1 do Fn [16]
Delna funkcija/Variante

Delovni princip delnih funkcij
1
2 …
m
E11
E12
…
E1m

F1
E21

E22

…

E2m

…

…

…

…

En1

En2

…

Enm

F2

F3

Fn
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Konceptne rešitve problema, ki je bil zapisan v obliki morfološke matrike, smo modelirali s
pomočjo modelirnega programa SolidWorks. Koncepte smo med seboj primerjali in
vrednotili, da smo lahko izbrali najbolj primerne za naše potrebe.

3.2. Teoretični izračuni
Med izdelavo konceptov nas je zanimala predvsem sila, potrebna za dvig enako težkega
bremena z različnimi koncepti. S pomočjo ravnotežnih enačb smo izpeljali silo, ki jo mora
hidravlični valj premagati za dvig bremena.
Na podlagi izračunov smo izbrali tudi standardne elemente iz katalogov proizvajalcev, ko
smo modelirali strežno napravo. Na podlagi dobljene potrebne sile v hidravličnem valju smo
dimenzionirali hidravlični sistem in izbrali potrebne komponente.

3.3. Vrednotenje konceptov
V konstrukcijskem procesu je vrednotenje postopek, po katerem na podlagi dogovorjenih
meril določimo oceno posamezne rešitve. Ko imamo znane ocene, lahko variante iste naloge
med seboj primerjamo in izberemo najboljšo rešitev [16].
Faktor težkanja gj smo določili zato, ker so nekateri kriteriji pomembnejši kot drugi oz.
imajo večjo težo. Oceno posameznega kriterija Wj smo pomnožili s faktorjem težkanja in
tako dobili končno oceno.

3.4. Modeliranje in simulacija
a) Modeliranje naprave s programskim orodjem SolidWorks
Ko smo izbrali koncepta, ki najbolje pokrivata naše zahteve, smo se lotili izdelave
natančnega 3D modela strežne naprave. Uporabili smo programsko orodje SolidWorks, ki
omogoča enostavno in pregledno 3D modeliranje [17].
Začeli smo z modeliranjem okvirja osnovnega dela strežne naprave. Uporabili smo modul
za varjence, ki omogoča izdelavo varjene konstrukcije na podlagi 3D skice. Vse potrebne
cevne profile smo dobili v knjižnici samega programa.
Nestandardne elemente smo morali zmodelirati sami, standardne elemente pa smo poiskali
na spletnih straneh proizvajalcev in jih uvozili v sestav. V kolikor 3D modelov standardnih
elementov ni bilo mogoče najti na spletu, smo jih shematsko zmodelirali sami na podlagi
katalogov proizvajalcev in tehnične dokumentacije.
Po izdelavi modela osnovnega dela strežne naprave smo po enakem postopku izdelali tudi
model podsklopa in ju sestavili v skupen sestav. Seveda smo med modeliranjem oba modela
popravljali in prilagajali, da smo zagotovili medsebojno ujemanje.
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b) Analiza z metodo končnih elementov (MKE)
Ko smo imeli model strežne naprave v končni obliki, je bilo potrebno preveriti, ali smo ga
zasnovali tako, da bo naprava zdržala predvidene obremenitve. Pri tem smo si pomagali z
uporabo metode končnih elementov, s katero smo preverili, kje se nahajajo največje
napetosti in deformacije. Za izvedbo analize smo uporabili program SolidWorks, ki
omogoča razmeroma enostavno izvajanje statičnih analiz. Na kratko bomo opisali reševanje
statičnih analiz, da bomo znali določiti potrebne vhodne parametre in vedeli, kaj lahko
pričakujemo od rezultatov.
Pri reševanju kompleksnih napetostnih in deformacijskih problemov se v strojništvu vse več
uporabljajo numerične metode, saj vemo, da je z analitičnimi metodami mogoče določevati
le zelo poenostavljene konstrukcijske modele. Z razvojem zmogljivih računalnikov je
posebno dobila na veljavi tako imenovana metoda končnih elementov ali krajše MKE [18].
Bistvo metode končnih elementov je v diskretizaciji geometrije konstrukcije na manjše dele,
ki jih imenujemo končni elementi. Tako lahko za nosilce in paličja uporabimo linijske
elemente, za plošče, stene in lupine uporabimo ploskovne elemente (trikotnike in
štirikotnike), za splošna telesa v prostoru pa tetraedre in heksaedre. Elementi so preko
vozlišč povezani med seboj in tvorijo celoto konstrukcije.
V splošnem reševanje problema sestoji iz naslednjih faz [18]:
1)
2)
3)
4)
5)

Izdelava računalniškega 3D modela konstrukcije
diskretizacija (razdelitev modela na manjše dele-končne elemente ustreznega tipa)
definiranje robnih pogojev in obremenitev
samodejni izračun zahtevanih količim
prikaz rezultatov

Za izdelavo simulacije je potrebno model predhodno dobro pripraviti, saj lahko le tako
pridemo do čim boljših rezultatov. V kolikor je mogoče, model tudi čim bolj poenostavimo,
saj s tem skrajšamo čas preračuna. Odstranimo vse dele, ki na trdnost samega modela
bistveno ne vplivajo. Odstranimo tudi vsa posnetja in zaokrožitve, ki nimajo vpliva na
trdnost [18].
Za pridobivanje natančnih rezultatov moramo določiti tudi podatke o materialu, iz katerega
je narejen model. Najpomembnejši lastnosti materiala, ki nas zanimata pri statični analizi,
sta modul elastičnosti in poissonov količnik, v kolikor pa upoštevamo tudi lastno težo
modela, potrebujemo tudi gostoto materiala.
V naslednjem koraku modelu določimo robne pogoje. S tem določimo, kako in kje je model
fiksiran in kako mu je onemogočeno gibanje po prostoru. Določiti moramo tudi kakšna
obremenitev deluje na model, v kakšni smeri deluje, ter kakšne velikosti je. V kolikor imamo
opravka s sestavom z več različnimi elementi, moramo določiti tudi, v kakšnem odnosu so
ti elementi med seboj in kako delujejo drug na drugega.
Ko imamo določene robne pogoje, obremenitve in materialne lastnosti, je na vrsti mreženje
modela. Najprej naredimo razmeroma grobo mrežo, ki nam sicer pri preračunu ne omogoča
pridobivanja natančnih rezultatov, nam pa omogoča da izvemo lokacijo kritičnih mest s
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povečanimi napetostmi. Na teh lokacijah mrežo dodatno zgostimo, da dobimo natančnejše
rezultat. Če bi mrežo zgostili po celotnem modelu, bi dobili bistveno večje število končnih
elementov in vozlišč, kar bi močno povečalo čas potreben za preračun problema.
V našem primeru statične analize nismo izvajali za celoten model, ampak samo za elemente,
za katere smo predvideli, da so najbolj obremenjeni.

3.5. Izdelava strukture izdelka in strukture montažnih
operacij
Izdelava strukture izdelka je pomemben del razvoja naprave, orodja oziroma izdelka, pri
katerem je potrebno uporabiti operacije montaže za dosego končne oblike/gradnje, saj nam
daje informacijo o vseh komponentah izdelka z navedbo potrebne količine posameznih
komponent in sestavnih delov. Za našo strežno napravo smo izdelali drevesno strukturo
izdelka z vidika poteka montaže izdelka, ki prikazuje stopnje glede na zaporedje izvedbe
montaže oziroma zaporedje sestavljanja izdelka. Struktura naše strežne naprave sestoji tako
iz posameznih sestavnih delov kot tudi podsklopov, ki smo jih že predhodno sestavili in
pripravili za montažo v končni izdelek.
Struktura montažnih operacij predstavlja preslikavo strukture izdelka, kjer je za vsak
sestavljen podsklop potrebno določiti in označiti montažno operacijo. S pomočjo te strukture
dobimo vpogled v zaporedje izvajanja montažnih operacij, ki jih je potrebno izvesti. V
primeru naše strežne naprave je potrebno izvesti več predhodnih montažnih operacij
podsklopov, ki olajšajo kasnejše sestavljanje v končni izdelek.

3.6. Izdelava tehnične dokumentacije in navodil za
uporabo
Izdelava tehnične dokumentacije
Na podlagi 3D modela izbranih konceptov smo izdelali tehnično dokumentacijo. Izdelali
smo sestavno risbo strežne naprave, kjer so poleg risb modela v različnih projekcijah v
kosovnici navedeni tudi vsi sestavni deli, ki jih potrebujemo za izdelavo strežne naprave.
Za vsak varjeni del naprave smo posebej izdelali tehnično dokumentacijo varjenih elementov
po varjenju in pripravo pločevin.
Za standardne elemente risb posebej nismo izdelovali, samo jih pa točno navedli na sestavni
risbi. Za nestandardne elemente smo naredili delavniške risbe z vsemi potrebnimi merami
za izdelavo.
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Izdelava navodil za uporabo
Za preprečitev napačne uporabe naprave smo napisali tudi natančna navodila za uporabo. V
njih smo opisali, za kakšno uporabo je strežna naprava predvidena in kakšna uporaba ni
dovoljena. Opisali smo, na kaj je potrebno biti pozoren pri uporabi naprave in kako se
dovoljena obremenitev spreminja glede na porazdelitev bremena na dvižni mizi. Podrobno
sta opisana tudi oba primera uporabe strežne naprave glede na to, ali uporabljamo le dvižno
mizo ali tudi podsklop z vitlom.
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4. Razvoj strežne naprave
4.1. Koncipiranje s pomočjo morfološke matrike
S pomočjo morfološke matrike smo za vsako delno funkcijo poiskali rešitev in nato delne
funkcije združili v koncept. V morfološki matriki imamo v razpredelnici navedene delne
funkcije sistema (ki sestavljajo širšo funkcijo sistema) in njim pripadajoče rešitve.
Izdelali smo dve morfološki matriki, prvo za osnovno strežno napravo, drugo za podsklop.
V preglednici 4.1 so predstavljene variante rešitev delnih funkcij strežne naprave. Delne
funkcije strežne naprave smo prikazali na sliki 4.1.
V preglednici 4.2 smo na enak način prikazali rešitve delnih funkcij za podsklop za
dvigovanje in prenos bremen. V našem primeru podsklop ni mišljen kot samostojna naprava,
ampak kot dodatek k strežni napravi, namenjen povečanju njene fleksibilnosti. Delne
funkcije podsklopa smo prikazali na sliki 4.2.

Slika 4.1: Delne funkcije strežne naprave
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Preglednica 4.1: Morfološka matrika za razvoj konceptov strežne naprave
Delna
funkcija/Variante
Vir energije - strega
vozička (A)

1
Človekova energija

Delovni princip delnih funkcij
2
3
Akumulator,
Tok iz el. omrežja baterija

Akumulator,
baterija

Človekova energija

Tok iz el. omrežja

Ročni

Elektromotor

Ročni

Elektromotor

Prenos moči za dvig
mize vozička (E)

Pnevmatski valj

Hidravlični valj

Navojno
vreteno

Dvižni mehanizem
mize vozička (F)

Škarjasti

Stebrni

Vertikalni valj

Zaviranje vozička (G)

Zavora na enem
kolesnem paru

Zavora na vseh
kolesih

Brez

Krmiljenje vozička (H)

Na enem kolesnem
paru
Na vseh kolesih

Brez

Vir energije - dvig
mize vozička (B)
Pogon za dvig mize
vozička (C)
Pogon za strego
vozička (D)

Legenda
Koncept z vertikalno delujočim valjem
Koncept s škarjastim mehanizmom

Slika 4.2: Delne funkcije podsklopa za dvig in strego bremen
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Preglednica 4.2: Morfološka matrika podsklopa za dvig in strego bremen
Delna funkcija/Variante
1
Pritrditev na strežno
napravo (A)
Vir energije - dvig
bremena (B)
Pogon za dvig bremena
(C)

Fiksno

Delovni princip delnih funkcij
2
Odstranljivo

Človekova energija

Tok iz el. omrežja

Ročni

Elektromotor

Hidravlično dvigalo

Vitel

Kavelj

Magnet

Strega bremen splošna uporaba

Strega bremen na
laboratorijskem
preizkuševališču

S sornikom

Brez

3

Akumulator,
baterija

Način dvigovanja (D)
Klešče

Prijem bremena (E)

Namen uporabe (F)

Fiksiranje podsklopa
proti vrtenju (G)
Legenda

Podsklop za strego bremen - splošna uporaba
Podsklop za strego bremen na laboratorijskem
preizkuševališču

4.2. Koncept z vertikalno delujočim hidravličnim valjem
Morfološka matrika
S pomočjo morfološke matrike prikazane v preglednici 4.1 smo prišli do prve rešitve:
R1 = A1 + B1 + C1 + D1 + E2 + F3 + G2 + H2
Podrobnejši opis koncepta
Prvi predstavljen koncept strežne naprave, prikazan na sliki 4.3, je zasnovan tako, da za svoje
delovanje ne potrebuje električne energije. Za dvigovanje mize vozička se uporablja
hidravlični valj, ki ga poganja ročna hidravlična črpalka. Hidravlični valj, podobno kot pri
paletnem viličarju, deluje v vertikalni smeri, ki sovpada s smerjo gibanja dvižne mize.
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Za premikanje vozička skrbijo nameščena vrtljiva kolesa, kar omogoča zavijanje med
vožnjo. Na kolesih so nameščene zavore za fiksiranje vozička, ko premikanje ni
dovoljeno. Kolesa so namesto pod dvižno mizo nameščena pred in za njo, saj s tem
dosežemo manjšo najnižjo dvižno višino.
Masa bremena, ki ga prenašamo na vozičku (do maksimalno 500 kg), deluje na dvižno mizo
v vertikalni smeri in je z upoštevanjem težnega pospeška enaka 4950 N. Ker deluje
hidravlični valj v obratno smer kot sila teže bremena, je tudi sila hidravličnega valja enaka
teži bremena in lastni teži dvižne mize. Sila, ki je potrebna za dvig platforme, je neodvisna
od pozicije oziroma trenutne višine.
Koncept je namenjen stregi bremen, pri katerih nam njihova konstrukcija omogoča, da lahko
z dvižno mizo zapeljemo pod breme, ga dvignemo in odpeljemo. Tak primer je tudi primer
laboratorijskega preizkuševališča, ko lahko zapeljemo pod modul in celega prestavimo na
željeno lokacijo.
Na sliki 4.3 so s številkami označeni posamezni deli naprave.

Slika 4.3: Koncept 1 z vertikalno delujočim hidravličnim valjem

1-Okvir strežne naprave, 2-Vrtljivo kolo z zavoro, 3-Ročaji za vleko in potiskanje naprave
4-Linearna tirna vodila z vozički, 5-Hidravlični valj, 6-Dvižna miza
Za boljšo preglednost je naprava prikazana tudi v prerezu na sliki 4.4.
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Slika 4.4: Koncept 1 z vertikalno delujočim hidravličnim valjem v prerezu

1-Okvir strežne naprave, 2-Vrtljivo kolo z zavoro, 3-Ročaji za vleko in potiskanje naprave
4-Linearna tirna vodila z vozički, 5-Hidravlični valj, 6-Dvižna miza

4.3. Koncept s škarjastim mehanizmom
Morfološka matrika
S pomočjo morfološke matrike prikazane v preglednici 4.1 smo prišli do druge rešitve:
R2 = A1 + B1 + C1 + D1 + E2 + F1 + G1 + H1
Podrobnejši opis koncepta
Drugi predstavljen koncept strežne naprave je predstavljen na sliki 4.5. Prav tako kot prvi
koncept tudi ta za delovanje ne potrebuje električne energije. Strežna naprava za dvigovanje
bremena uporablja enojni škarjasti mehanizem. Za prenos sile skrbi hidravlični valj, ki ga
poganja ročna hidravlična črpalka. Za razliko od prvega koncepta, hidravlični valj ne deluje
v smeri dviga. Sila v hidravličnem valju je odvisna od višine mize. Največja sila je potrebna
v začetni legi. Sila v cilindru je potrebna za dvigovanje, za spust pa le ta ni potrebna, saj se
platforma vrne v najnižjo pozicijo zaradi lastne teže in teže bremena. Hidravlični valj
opravlja koristno delo le v eni smeri zato nam za rešitev problema zadostuje enosmerni
hidravlični valj. Prednost, ki jo izkazuje škarjasti mehanizem, je v tem, da za isto dvižno
višino potrebujemo krajši hod bata hidravličnega valja.
Posamezni deli naprave so s številkami označeni na sliki 4.5.
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Slika 4.5: Koncept 2 strežne naprave s škarjastim mehanizmom

1-Okvir strežne naprave, 2-Hidravlični valj, 3-Vrtljivo kolo z zavoro, 4-Ročaji za vleko in
potiskanje naprave, 5-Dvižna miza, 6-Enojni škarjasti mehanizem, 7-Fiksno kolo
Za boljšo preglednost je naprava prikazana tudi v prerezu na sliki 4.6. Mehanizem je na sliki
v najnižji legi.

Slika 4.6: Koncept 2 strežne naprave s škarjastim mehanizmom v prerezu

1-Okvir strežne naprave, 2-Hidravlični valj, 3-Vrtljivo kolo z zavoro, 4-Ročaji za vleko in
potiskanje naprave, 5-Dvižna miza, 6-Enojni škarjasti mehanizem, 7-Fiksno kolo
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Tako kot prvi predstavljen koncept je tudi ta namenjen za strego bremen, pod katere je
mogoče zapeljati. V nasprotnem primeru je potrebno breme naložiti ročno ali uporabiti
dodatno dvižno opremo.
Izračun sile v hidravličnem valju na osnovi kinematike sistema
Koncept škarjastega mehanizma je shematsko prikazan na sliki 4.7. Pri izračunu tega
mehanizma najprej predpostavimo, da deluje sila bremena z oznako W na sredino naše
dvižne mize. Največja sila potrebna za dvig bremena je v najnižji legi dvižne mize, saj je
takrat kot θ najmanjši. Iz tega razloga bomo preračun opravili za najnižjo lego, saj nas
zanima največja potrebna sila v hidravličnem valju.

Slika 4.7: Shematski prikaz škarjastega mehanizma

Za lažji izračun potrebnih sil in momentov moramo škarjasti mehanizem razdeliti na dva
dela. Hidravlični valj deluje v horizontalni smeri v podpori B. Ker smo predpostavili, da
deluje sila bremena W na sredini platforme, se bo le ta razdelila na 2 enaka dela. Na vsak
krak škarjastega mehanizma tako deluje polovica obremenitve.
Kako je škarjasti mehanizem razdeljen, ter kako nanj delujejo sile je prikazano na slikah 4.8
in 4.9.
Masa bremena je 500 kg, kar pri težnem pospešku a = 9,81 m/s2 ustvarja silo W = 4905N.
V najnižji legi, ko je potrebna sila hidravličnega valja največja, je kot θ = 5,8°. Ta kot dobimo
iz modela koncepta prikazanega na sliki 4.5. S silo E delujeta kraka drug na drugega.
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Slika 4.8: Shematski prikaz levega dela škarjastega mehanizma

Slika 4.9: Shematski prikaz desnega dela škarjastega mehanizma

Izpeljava sile v hidravličnem valju iz ravnotežnih enačb
Silo v hidravličnem valju bomo izpeljali s pomočjo ravnotežnih enačb [19].
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Na podlagi shematskega prikaza na sliki 4.8 nastavimo momentno enačbo okoli točke B in
zapišemo ravnotežje sil v smeri x in y. (enačbe (4.1), (4.2) in (4.3)). Koordinatni sistem je
postavljen tako, da je x pozitiven v desno stran, y pa navzgor.
𝛴𝑀𝐵 = 0 =

𝑊
∙ 2 ∙ 𝐿 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜃) − 𝐸𝑦 ∙ 𝐿 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜃) − 𝐸𝑥 ∙ 𝐿 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜃)
2

𝛴𝐹𝑥 = 0 = 𝐸𝑥 − 𝑅𝑥1

𝛴𝐹𝑦 = 0 = −

𝑊
+ 𝐸𝑦 +𝑅𝑦1
2

(4.1)

(4.2)

(4.3)

S pomočjo slike 4.9 isto naredimo še okoli točke C. (Enačbe (4.4), (4.5) in (4.6))
𝛴𝑀𝐴 = 0 = −

𝑊
∙ 2 ∙ 𝐿 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜃) − 𝐸𝑦 ∙ 𝐿 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜃) + 𝐸𝑥 ∙ 𝐿 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜃)
2

𝛴𝐹𝑥 = 0 = −𝐸𝑥 + 𝑅𝑥2

𝛴𝐹𝑦 = 0 = −

𝑊
− 𝐸𝑦 +𝑅𝑦2
2

(4.4)

(4.5)

(4.6)

Iz momentne enačbe okoli točke B izrazimo Ey (Enačbe (4.7), (4.8) in (4.9)).
0=

𝑊
∙ 2 ∙ 𝐿 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜃) − 𝐸𝑦 ∙ 𝐿 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜃) − 𝐸𝑥 ∙ 𝐿 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜃)
2

𝑊
∙ 2 ∙ 𝐿 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜃) 𝐸𝑥 ∙ 𝐿 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜃)
𝐸𝑦 = 2
+
𝐿 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜃)
𝐿 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜃)
𝐸𝑦 = −𝑊 + 𝐸𝑥 ∙ 𝑡𝑎𝑛(𝜃)

(4.7)

(4.8)

(4.9)

Prav tako iz momentne enačbe okoli točke A izrazimo Ex.
0=−

𝑊
∙ 2 ∙ 𝐿 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜃) − 𝐸𝑦 ∙ 𝐿 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜃) + 𝐸𝑥 ∙ 𝐿 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜃)
2

𝑊
∙ 2 ∙ 𝐿 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜃) 𝐸𝑦 ∙ 𝐿 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜃)
𝐸𝑥 = 2
−
𝐿 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜃)
𝐿 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜃)

(4.10)

(4.11)
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𝐸𝑥 =

𝐸𝑦
𝑊
−
𝑡𝑎𝑛(𝜃) 𝑡𝑎𝑛(𝜃)

(4.12)

Iz enačbe (4.9) izrazimo Ey in ga vstavimo v enačbo (4.12). Zapišemo izraz (4.13) in ga
poenostavimo (enačbi (4.14)in (4.15))
𝐸𝑥 =

𝑊
𝑊
𝐸𝑥 ∙ 𝑡𝑎𝑛(𝜃)
− (−
+
)
𝑡𝑎𝑛(𝜃)
𝑡𝑎𝑛(𝜃)
𝑡𝑎𝑛(𝜃)

(4.13)

𝐸𝑥 =

2∙𝑊
− 𝐸𝑥
𝑡𝑎𝑛(𝜃)

(4.14)

𝐸𝑥 =

𝑊
𝑡𝑎𝑛(𝜃)

(4.15)

Iz enačb (4.2) in (4.5) lahko zapišemo enačbo (4.16).
𝐸𝑥 = 𝑅𝑥1 = 𝑅𝑥2 =

𝑊
𝑡𝑎𝑛(𝜃)

(4.16)

V enačbo (4.9) vstavimo enačbo (4.12), kjer je izražen Ex in tako dobimo enačbo (4.17), ki
jo poenostavimo in dobimo enačbi (4.18) ter (4.19). Ugotovimo da je sila v točki E, kjer
deluje sila Ey, enaka 0.
𝐸𝑦
𝑊
𝐸𝑦 = −𝑊 + (
−
) ∙ 𝑡𝑎𝑛(𝜃)
𝑡𝑎𝑛(𝜃) 𝑡𝑎𝑛(𝜃)

(4.17)

𝐸𝑦 = 𝐸𝑦

(4.18)

𝐸𝑦 = 0

(4.19)

Izračunamo še reakcije v podporah v vertikalni smeri. V enačbi (4.3) in (4.6) vstavimo
vrednost Ey , ki je enaka 0 in tako dobimo enačbo (4.20).
𝑅𝑦1 = 𝑅𝑦2 =

𝑊
2

(4.20)

Z vstavitvijo podatkov v izražene enačbe lahko preračunamo silo, ki je potrebna v
hidravličnem valju in znaša 48288,83 N, kakor je vidno iz enačbe (4.21).
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𝐸𝑥 = 𝑅𝑥1 = 𝑅𝑥2 =

𝑊
4905 N
=
= 48288,83 N
𝑡𝑎𝑛(𝜃) 𝑡𝑎𝑛(5.8°)

(4.21)

Sila, ki deluje v vsaki izmed podpor v vertikalni smeri in je izražena z enačbo (4.22), je
enaka polovici sile zaradi teže bremena in znaša 2452,5 N.
𝑅𝑦1 = 𝑅𝑦2 =

𝑊 4905 N
=
= 2452,5 N
2
2

(4.22)

Kot smo že omenili, je potrebna sila hidravličnega valja, pri dvižnem vozičku s škarjastim
mehanizmom bistveno večja kot pri prvem konceptu, kjer sila hidravličnega valja deluje v
vertikalni smeri.

4.4. Koncept podsistema 1 za strego bremen
Morfološka matrika
S pomočjo morfološke matrike prikazane v preglednici 4.2 smo prišli do tretje rešitve:
R3 = A2 + B1 + C1 + D2 + E1 + F1 + G1
Podrobnejši opis koncepta
Namen koncepta podsistema je povečanje fleksibilnosti strežne naprave in s tem povečati
uporabnost naprave za različne aplikacije. Koncept je zasnovan z namenom odprave potrebe
po uporabi dodatnih dvižnih naprav za nalaganje bremen, pod katere s strežno napravo ni
mogoče zapeljati. Poleg tega lahko podsistem uporabimo za strego bremen na
laboratorijskem preizkuševališču.
Pri konceptu podsistema, prikazanem na sliki 4.10, je nihajna roka gibljivo pritrjena na
ogrodje strežne naprave, kar ji omogoča 180° zasuka. Na drugi strani stoji podsistem na
vrtljivem kolesu. Podsistem je namenjen za strego bremen kjerkoli in ni omejen samo na
uporabo na laboratorijskem preizkuševališču. Koncept je zasnovan tako, da podsistem
omogoča prenos bremen iz tal na strežno napravo ali direktno iz tal na preizkuševališče. Prav
tako omogoča premikanje bremen po preizkuševališču.
Dvigovanje bremena se izvaja z ročnim vitlom preko jeklene vrvi. Ta vitel je pritrjen na
drsni nosilec, ki se lahko premika vzdolžno po nihajni roki, ter se ga fiksira na željeni poziciji
s pomočjo za to pripravljenih lukenj. Za prevoz bremena je potrebno podsistem fiksirati
vzporedno z vozičkom. Dodatna stabilizacija pri dvigovanju bremena z vitlom ni potrebna,
saj je nosilec že podprt na obeh straneh, kar ob pravilni uporabi preprečuje prevrnitev.
Koncept podsistema z vitlom je zasnovan tako, da je kompatibilen tako s konceptom vozička
s škarjastim mehanizmom kot tudi s konceptom vozička z vertikalno delujočim valjem.
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Posamezni deli naprave so s številkami označeni na sliki 4.10. Zaradi boljše preglednosti je
koncept podsistema z vitlom prikazan nameščen na konceptu dvižnega vozička s škarjastim
mehanizmom.

Slika 4.10: Koncept podsistema 1 za strego bremen

1-Pritrdilna plošča z vrtljivim vpetjem, 2-Nihajna roka, 3-Pomični nosilec, na katerem je
pritrjen vitel, 4-Ročni vitel, 5-Podporni nosilec dvigala, 6-Vrtljivo kolo z zavoro, 7-Luknje
za fiksiranje podsistema med vožnjo
S strežno napravo z nameščenim podsklopom, ki ga koncept prikazuje, lahko zapeljemo ob
breme, nihajno roko zavrtimo nad breme in ga z ročnim vitlom dvignemo. Breme nato skupaj
s podsklopom zavrtimo nazaj nad dvižno mizo in ga spustimo nanjo. Breme je tako odloženo
na dvižni mizi strežne napravi in ga lahko prestavimo na željeno lokacijo.
Podsistem je mogoče hitro namestiti na ogrodje strežne naprave, zato je takoj pripravljen za
uporabo. Po uporabi oziroma, ko ga ne potrebujemo več, lahko podsistem razstavimo in
spravimo na za to predvideno mesto na vozičku, ki je to prikazano na sliki 4.11. V kolikor
uporabljamo voziček samo za prevažanje ali odlaganje raznih bremen in ni potrebe po
dvigovanju bremen s tal, nas podsistem ne ovira pri delu, ko pa ga potrebujemo, ga lahko
hitro spet sestavimo in uporabimo.
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Slika 4.11: Razstavljen in pospravljen podsistem 1

1-Pritrdilna plošča z vrtljivim vpetjem, 2-Nihajna roka, 3-Pomični nosilec, na katerem je
pritrjen vitel, 4-Ročni vitel, 5-Podporni nosilec dvigala, 6-Vrtljivo kolo z zavoro, 7-Luknje
za fiksiranje podsistema med vožnjo

4.5. Koncept podsistema 2 za strego bremen
Morfološka matrika
S pomočjo morfološke matrike prikazane v preglednici 4.2 smo prišli do četrte rešitve:
R4 = A2 + B1 + C1 + D2 + E1 + F2 + G2
Podrobnejši opis koncepta
Koncept podsistema za strego bremen, prikazan na sliki 4.12, je namenjen specifično za
uporabo na laboratorijskem preizkuševališču. Prav tako kot prejšnji opisan koncept
podsistema je tudi pri tem nihajna roka gibljivo pritrjena na ogrodje strežne naprave, kar ji
omogoča 180° zasuka. Na drugi strani je podporni nosilec krajši, saj se ne premika po tleh
ampak po vodilu, nameščenem na laboratorijskem preizkuševališču. V primeru uporabe
opisanega koncepta bi bilo potrebno na preizkuševališče dodatno montirati tudi omenjeno
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vodilo. Kako je podsklop nameščen na strežno napravo, je prikazano na sliki 4.12. Prav tako
kot prejšnji koncept je tudi ta kompatibilen z obema konceptoma strežne naprave, zaradi
preglednosti pa je prikazan nameščen na konceptu s škarjastim mehanizmom. Koncept
omogoča strego bremen vzdolž preizkuševališča v smeri, kot jo prikazuje rdeča puščica.

Slika 4.12: Koncept podsistema 2 za strego bremen vzdolž preizkuševališč

1-Pritrdilna plošča z vrtljivim vpetjem, 2-Nihajna roka, 3-Pomični nosilec, na katerem je
pritrjen vitel, 4-Ročni vitel, 5-Podporni nosilec dvigala, 6-Vrtljivo kolo, 7-Vodilo,
8-Laboratorijsko preizkuševališče
Tudi ta koncept je zasnovan modularno in ga je, tako kot prejšnjega, mogoče razstaviti in
pospraviti na zadnji del strežne naprave. Pospravljanje na napravo je enako kot pri prejšnjem
konceptu, zato ga ne bomo prikazovali ponovno.

4.6. Vrednotenje konceptov
V preglednici 4.3 je prikazano vrednotenje konceptov osnovnega dela strežne naprave.
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Preglednica 4.3: Vrednotenje konceptov strežne naprave

j- ti kriterij za vrednotenje

Stabilnost
Nosilnost
Dimenzije
Enostavnost izdelave
Višina dviga
Cena izdelave
Najnižja minimalna višina
Potrebna sila v hidravličnem
valju
Vrednost variante i Gi
Ponderirana vrednost i Ggi

Faktor težkanja
gj

3
1
1
2
1
2
2

Koncept z
vertikalno
Koncept s
delujočim
škarjastim
hidravličnim
mehanizmom
valjem
Wj1
gj * Wj1 Wj2
gj * Wj2
9
27
9
27
10
10
10
10
7
7
8
8
8
16
6
12
6
6
9
9
6
12
7
14
9
18
8
16

2

9
64

18
114

5
62

10
106

Glede na rezultate vrednotenja, ki smo jih dobili s pomočjo preglednice 4.3, smo ugotovili,
da osnovno funkcijo dvigovanja in prevoza bremen najbolje izpolnjuje koncept z vertikalnim
hidravličnim valjem.
Koncepte podsklopa smo vrednotili posebej, saj pokrivajo druge funkcije kot osnovna
strežna naprava. Med seboj smo primerjali oba koncepta podsklopa in vrednotenje prikazali
v preglednici 4.4.
Preglednica 4.4: Vrednotenje konceptov podsklopov za strego bremen

j- ti kriterij za vrednotenje

Faktor težkanja
gj

Koncept
podsistema 1 za
strego bremen splošna uporaba
Wj3

Stabilnost
Nosilnost
Dimenzije
Višina dviga
Cena izdelave
Spekter uporabe
Vrednost variante i Gi
Ponderirana vrednost i Ggi

3
1
1
1
2
3

9
10
8
8
6
9
50

gj * Wj3
27
10
8
8
12
27
92

Koncept
podsistema 2 za
strego bremen na
laboratorijskem
preizkuševališču
Wj4
gj * Wj4
8
24
10
10
7
7
6
6
7
14
5
15
43
76

Glede na rezultate vrednotenja, ki smo jih dobili s pomočjo preglednice 4.4 smo ugotovili,
da zahtevane funkcije podsklopa najbolje pokriva koncept za splošno uporabo, saj v tem
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primeru nismo omejeni zgolj na laboratorijsko preizkuševališče. Izbira omenjenega
koncepta je smiselna predvsem zaradi širšega področja uporabe, vendar pa je zaradi
modularne zasnove naprave mogoče naknadno izdelati tudi podsklop, ki ga predstavlja
koncept za strego bremen na laboratorijskem preizkuševališču. To bi bilo smiselno, v kolikor
bi se pokazalo, da veliko strege bremen poteka na preizkuševališču v vzdolžni smeri.

4.7. Podrobnejši opis izbranega koncepta strežne
naprave
Ugotovili smo, da naše potrebe najbolje pokriva kombinacija koncepta strežne naprave z
vertikalnim hidravličnim valjem in koncepta podsklopa za strego bremen za splošno
uporabo. Kombinacija je prikazana na sliki 4.13. Z izbrano kombinacijo so izpolnjene vse
zahteve, ki jih mora naprava izpolnjevati. Osnovna strežna naprava omogoča hitro
dvigovanje in prevažanje bremen, pod katere je mogoče zapeljati, jih dvigniti ter odpeljati.
V kolikor pod breme ni mogoče zapeljati, lahko uporabimo podsklop z vitlom. Z napravo se
v tem primeru postavimo zraven bremena, podsklop zapeljemo nad breme in ga s pomočjo
ročnega vitla dvignemo na zadostno višino ter ga zapeljemo nad dvižno mizo. Prav tako je
omogočena tudi strega bremen na laboratorijskem preizkuševališču.

Slika 4.13: Izbrani koncept strežne naprave

Konstrukcija strežne naprave
Konstrukcija strežne naprave je narejena iz varjenih pravokotnih cevnih profilov iz
konstrukcijskega jekla S355J2G3. Na mestih kjer pričakujemo povečane napetosti, je
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dodatno ojačena z ojačitvenimi rebri. Vodenje dvižne mize je izvedeno z linearnimi vodili,
po katerih se pomikajo vozički.
Hidravlična shema
Tlak in pretok hidravličnega olja v sistemu zagotavlja ročna hidravlična črpalka z vgrajenim
rezervoarjem. Preko gibke cevi potisne hidravlična črpalka olje v hidravlični valj, kar
povzroči dvig dvižne mize. Ko odpremo povratni ventil, steče olje iz valja skozi črpalko v
rezervoar, platforma pa se zaradi mase bremena in lastne mase dvigne v najnižjo lego. Ker
smo se odločili, da bomo delovni tlak omejili na 200 bar, smo za hidravlično črpalko dodali
še manometer, ki nam omogoča spremljanje tlaka v sistemu. Hidravlična shema je prikazana
na sliki 4.14.

Slika 4.14: Hidravlična shema dvižne strežne naprave

Ročna hidravlična črpalka
Ročno črpalko smo izbrali predvsem zaradi želje po mobilnosti, saj bi vezanost na električno
omrežje predstavljalo omejeno gibanje. Poleg tega je rešitev z ročno črpalko bistveno
cenejša, kot če bi za pogon črpalke uporabili elektromotor. Iz kataloga OMFB smo izbrali
ročno hidravlično črpalko PMSE 15 z enosmernim delovanjem. Največji delovni tlak, ki ga
črpalka doseže, je 300bar, izstisnina znaša 15cm3/gib, pritrjena pa je na kovinski rezervoar
s prostornino 1l.
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Hidravlični valj za dvigovanje dvižne mize
Za dvigovanje bremena smo uporabili enosmerno delujoč hidravlični valj, ki smo ga izbrali
iz Mapro kataloga hidravličnih valjev. Gib x smo določili iz željene višine dviga dvižne
mize, mere hidravličnega valja pa smo izračunali iz sile ki jo mora valj zagotavljati za dvig
bremena. Obremenitev, ki jo mora hidravlični valj premagati, je sestavljena iz mase bremena
in lastne mase dvižne mize.
Zaradi želje po čim krajši dolžini stisnjenega valja smo se odločili za uporabo enosmerno
delujočega hidravličnega valja brez bata. Iz tega razloga smo morali gib batnice fizično
omejiti z omejilcem giba. S tem smo preprečili, da bi se batnica iztegnila več kot je
dovoljeno.
Glede na model koncepta, ki smo ga izdelali v poglavju 4.2, smo predpostavili, da je masa
platforme 50 kg, masa bremena oziroma največja dovoljena masa bremena pa znaša 500kg.
Predpostavili smo tudi, da deluje sila zaradi lastne mase platforme Fp na sredini platforme,
sila zaradi mase bremena W pa v najmanj ugodni legi in sicer na skrajnem koncu platforme.
Kako je sama dvižna miza preko vozičkov montirana na linearna vodila, prikazuje slika 4.15.
Na skici, ki jo prikazuje slika 4.16, je narisana miza in nanjo delujoče obremenitve. Sili FA
in FB delujeta v podporah A in B, kjer je dvižna miza privijačena na štiri linearne vozičke
(po dva v vsaki podpori). Na sliki 4.16 pa so prikazane vse sile, ki delujejo na dvižno mizo
in kje sta podpori, v katerih delujeta sili FA in FB.

Slika 4.15: Montaža dvižne mize na linearna vodila

1-Dvižna miza, 2-Linearna vodila, 3-Linearni vozički
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Slika 4.16: Sile ki delujejo na dvižno mizo

Vhodni podatki:
p = 180 bar = 18 N/mm
q = 15 cm3/gib
g = 9.81 m/s2
L1 =1164 mm
L2 =582 mm
L3 = 344 mm
L4 = 53 mm
Fp = 490,5 N
W =4905 N
x = 180 mm
q = 15 cm3/gib = 15 000 mm3
Silo v hidravličnem valju izračunamo tako, da s pomočjo slike 4.16 zapišemo ravnotežno
enačbo (4.23) v vertikalni smeri y, iz katere izrazimo silo v hidravličnem valju (enačba
(4.24)).
𝛴𝐹𝑦 = 0 = 𝐹𝐻𝑉 − 𝐹𝑃 − 𝑊

(4.23)

𝐹𝐻𝑉 = 𝐹𝑃 + 𝑊 = 490,5 N + 4905 N = 5395,5 N
(4.24)

Če iz enačbe (2.1) izrazimo površino A, dobimo enačbo (4.25) za izračun površine
hidravličnega valja.
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𝐴=

𝐹
𝑝

(4.25)

Iz enačbe (2.2) izrazimo premer d, tako dobimo enačbo (4.26) za izračun premera bata
hidravličnega valja.
4∙𝐴
𝑑=√
𝜋

(4.26)

4∙𝐹
4 ∙ 5395,5 N ∙ mm
𝑑=√
= √
= 19,54 mm
𝜋∙𝑝
𝜋 ∙ 18 N

(4.27)

Za zagotavljanje zadostne sile mora biti premer bata večji od izračunanega. Iz kataloga smo
izbrali prvo naslednjo standardno velikost hidravličnih valjev, ki je d = 25 mm.
Volumen hidravličnega valja in čas iztegovanja
Prostornina hidravličnega fluida, ki je potrebna za dvig dvižne mize iz najnižje lege v
najvišjo, je enaka prostornini popolnoma iztegnjenega hidravličnega valja. Pri ročnih
črpalkah imamo podano iztisnino črpalke na gib, ki nam pove, koliko hidravličnega fluida
črpalka prečrpa, ko naredimo en gib. Iz teh dveh podatkov lahko izračunamo, koliko gibov
črpalke je potrebno za celoten dvig platforme.
Če iz enačbe izrazimo površino A, dobimo enačbo za izračun površine hidravličnega valja.
V enačbo (2.2) vstavimo podatke in dobimo enačbo (4.28). V enačbo za izračun prostornine
valja vstavimo podatke in dobimo enačbo (4.29).
𝐴=

𝜋 ∙ (25 mm)2
= 490,87 mm2
4

𝑉 = 𝐴 ∙ 𝑥 = 490,87 mm2 ∙ 180 mm = 88357,29 mm3

(4.28)

(4.29)

Vidimo, da je volumen hidravličnega valja približno šestkrat večji od iztisnine črpalke. To
pomeni, da bomo za dvig dvižne mize iz najnižje lege v najvišjo lego potrebovali približno
6 gibov črpalke.
Linearna vodila za vodenje dvižne mize
Za določitev vodil smo morali najprej izračunati, kako velike sile se pojavijo na mestu vpetja
dvižne mize. S pomočjo slike 4.16 smo spet nastavili ravnotežne enačbe. Ravnotežno enačbo
v smeri y smo zapisali že zgoraj (enačba (4.23) in iz nje izrazili silo v hidravličnem valju
(enačba (4.24)). Zapisali smo še ravnotežno enačbo v smeri x (enačba(4.30)), iz katere smo
izrazili FA (enačba(4.31)) in momentno enačbo okoli točke B (enačba (4.32)).
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𝛴𝐹𝑥 = 0 = 𝐹𝐴 + 𝐹𝐵

(4.30)

𝐹𝐴 = −𝐹𝐵

(4.31)

𝛴𝑀𝐵 = 0 = −𝐹𝐴 ∙ 𝐿3 + 𝐹𝐻𝑉 ∙ 𝐿4 − 𝐹𝑃 ∙ 𝐿2 − 𝑊 ∙ 𝐿1

(4.32)

Iz momentne enačbe okoli točke B smo izrazili FA (enačba (4.33)).
𝐹𝐴 =

𝐹𝐻𝑉 ∙ 𝐿4 − 𝐹𝑃 ∙ 𝐿2 − 𝑊 ∙ 𝐿1
𝐿3

(4.33)

𝐹𝐴 =

5395,5N ∙ 53 mm − 490,5 N ∙ 582 mm − 4905 N ∙ 1164 mm
344 mm

(4.34)

Ko smo v enačbi (4.34) vstavili podatke v enačbo (4.34), smo dobili enačbo (4.35).
𝐹𝐴 = −𝐹𝐵 = −16595,73 N

(4.35)

Vidimo da imata sili FA in FB enako velikost, delujeta pa v nasprotni smeri, kar je seveda
tudi logično. Kot lahko vidimo na sliki 4.15, imamo v vsaki podpori po dva vozička, zato se
dobljena sila razdeli na pol, kar pomeni, da na vsak posamezen voziček deluje sila v velikosti
8297,86 N.
Glede na dobljene sile smo se odločili, da za vodenje dvižne mize uporabimo linearna tirna
vodila. Uporabili smo dve vzporedno postavljeni tirni vodili velikosti 15 in štiri vozičke,
prav tako velikosti 15. Elemente smo izbrali iz kataloga TBI Motion. Velikost vodil in
vozičkov smo določili glede na preračun sil, ki delujejo nanje zaradi mase bremena in dvižne
mize. Vozički lahko prenašajo relativno velike obremenitve v vseh smereh.
Kolesa
Za omogočanje mobilnosti strežne naprave so nanjo nameščena kolesa. Sama naprava ima
nameščena štiri vrtljiva kolesa z zavoro. Da lahko podsklop z nihajno roko zapeljemo nad
breme, ga dvignemo in prepeljemo nad dvižno mizo, nam omogoča vrtljivo kolo z zavoro,
nameščeno na samem podsklopu.
Izbrali smo poliamidna kolesa s kovinskim ogrodjem, ki jih z vijaki pritrdimo na ogrodje
naprave. Glede na zahtevano obremenitev smo iz kataloga Tente izbrali primerna kolesa.
Kako kolesa izgledajo, lahko vidimo na sliki 4.17.
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Slika 4.17: Vrtljivo kolo z zavoro za strežno napravo [20]

Vitel
Za povečanje spektra uporabe smo strežni napravi dodali podsistem z nihajno roko, na kateri
je pritrjen vitel. Zaradi želje po mobilnosti smo se odločili za ročni vitel, ki za delovanje ne
potrebuje baterije ali priključitve na električno omrežje. Glede na potrebno dvižno silo smo
iz kataloga BHW izbrali vitel BHW-1800G.
Končna zasnova strežne naprave – 3D model
Med koncipiranjem smo s pomočjo programa za modeliranje izdelali več konceptov, ki pa
še niso bili natančno zmodelirani. Ko smo izbrali koncepte, smo morali izvesti vse navedene
preračune in na podlagi le teh izbrati komponente za našo napravo. Končna izvedba strežne
naprave z določeno geometrijo in izbranimi komponentami je prikazana na sliki 4.18. Vitel,
hidravlična črpalka, hidravlični valj in kolesa so prikazani le shematsko, ampak v pravih
dimenzijah in z dejanskimi priključnimi merami.
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Slika 4.18: 3D model končne zasnove strežne naprave

Strežna naprava je zasnovana tako, da jo je mogoče uporabiti tudi za strego bremen na
laboratorijskem preizkuševališču. Napravo lahko zapeljemo pod modul preizkuševališča,
kot je prikazano na sliki 4.19a, saj je v najnižji legi dvižna miza nižja od konstrukcije le tega.
Poleg strege bremen lahko v tem primeru dvignemo tudi sam modul preizkuševališča in ga
prestavimo na željeno mesto. S puščico je označena možna smer strege bremen.
Strežno napravo lahko postavimo tudi ob preizkuševališče in s tem omogočimo strego
vzdolž enega ali več modulov. Taka postavitev je prikazana na sliki 4.19b. S puščicama je
označena možna smer strege bremen.

Slika 4.19: Umestitev strežne naprave na preizkuševališče
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4.8. MKE analiza kritičnih delov
Odločili smo se preveriti le najbolj obremenjene dele naprave oziroma mesta, za katera smo
predvideli, da lahko v njih pride do potencialno prevelikih napetostih. Slika 4.20 prikazuje
kritična mesta konstrukcije.
Med najbolj obremenjene dele zagotovo sodi dvižna miza (označena s številko 1), na katero
damo breme, ki ga želimo dvigniti. Dvižna miza je na eni strani vpeta na linearne vozičke,
ki se premikajo vertikalno po linearnih vodilih, na drugi strani pa miza ni podprta, zato lahko
pričakujemo precej velik moment, ki ga povzroča teža bremena. Obremenitev platforme je
sicer predvidena kot enakomerno porazdeljena po celotni površini, vendar bomo za izdelavo
analize upoštevali, da sila deluje na manj ugodni drugi polovici dvižne mize, saj je tako
upogibni moment večji.
Drugo kritično mesto se nahaja na vpetju podsklopa na osnovni okvir strežne naprave
(označeno s številko 2). Plošča je privarjena na ogrodje, nanjo pa sta privarjeni ušesi kamor
s sornikom pritrdimo podsklop. Prav tako nas zanima tudi kaj se dogaja v samem podsklopu,
bolj natančno v nihajni roki podsklopa(na sliki označen s številko 3), ki je na eni strani
pritrjen na omenjena ušesa, na drugi strani pa preko dveh sornikov na vertikalni nosilec.

Slika 4.20: Kritična mesta, ki smo jih preverili z MKE analizo

1-obremenitev dvižne mize z maksimalno težo bremena
2-obremenitev drsnega zgloba vpetja nihajne roke
3-preverjanje upogiba roke pri maksimalni teži bremena
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a) MKE analiza dvižne mize
Najprej smo določili robne pogoje, s čimer smo platformi preprečili prosto gibanje po
prostoru. Pri tem smo upoštevali da je dvižna miza privijačena v ploščo, ki je montirana na
linearne vozičke. Vozički se po linearnih vodilih lahko prosto gibljejo, zato smo tako določili
tudi robne pogoje. Upoštevali smo tudi delovanje hidravličnega valja. Robni pogoji so na
sliki prikazani z zeleno barvo.
Silo zaradi teže bremena smo upoštevali v manj ugodni legi in sicer, da je sila enakomerno
porazdeljena po polovici dvižne mize, kot je z vijolično barvo prikazano na sliki 4.21.
Upoštevali smo tudi lastno maso mize, kar ponazarja rdeča puščica, ki deluje v masnem
središču dvižne mize.

Slika 4.21: Robni pogoji za dvižno mizo pri analizi MKE

Ko smo določili vse potrebne parametre, kar se tiče robnih pogojev, obremenitev in
materialnih lastnosti jekla S355J2G3, smo pripravili mrežo. Najprej smo naredili precej
grobo mrežo, nato smo glede na rezultate mrežo dodatno zgostili na mestih, kjer so se
pojavile povečane napetosti. Kot vidimo na sliki 4.22, smo mrežo najbolj zgostili okoli
lukenj za vijake in na ojačitvah. Na tak način smo dobili mrežo z 317353 elementi. V kolikor
bi gostili mrežo po celem modelu, bi dobili bistveno večje število elementov, kar bi občutno
podaljšalo čas reševanja problema.
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Slika 4.22: Mrežni model dvižne mize

Na sliki 4.23 je prikazana primerjalna Misesova napetost, ki upošteva tako normalne, kot
tudi strižne napetosti, ki se pojavijo. Opazimo, da je primerjalna napetost povsod daleč pod
mejo plastičnosti, ki za material S355J2G3 znaša 355 MPa. Kot pričakovano pride do
največjih napetosti na strani vpetja dvižne mize, saj je tam tudi moment največji. Tam smo
dobili največjo primerjalno napetost 188,7 MPa. Legendo smo zaradi boljše preglednosti
navzgor omejili na 200 MPa. Dobili smo le nekaj točk, kjer so napetosti lokalno presegle to
vrednost, vendar smo kasneje z vgrajeno funkcijo (stress hotspot diagnostic) za iskanje
nepravilnosti to preverili in ugotovili, da ne gre za dejanske napetosti, ampak za numerične
napake v izračunu zaradi lokalnih napak v geometriji (zelo kratki robovi, ostri robovi,
prehodi geometrije). Ti so lahko posledica izdelave modela s pomočjo modula za varjence.
V takih točkah z goščenjem mreže ne pridemo do pravilnega rezultata, ampak se napetosti
povečujejo proti neskončnosti.
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Slika 4.23: Von Misesova primerjalna napetost v dvižni mizi

Na sliki 4.24 vidimo kako se dvižna miza deformira, ko nanjo delujejo prej omenjene sile.
Pomiki so pokazani samo v y smeri, saj so v ostalih dveh smereh zanemarljivi. Vidimo, da
je na skrajnem koncu mize pomik največji, kar je bilo seveda pričakovano, saj tam deluje
sila bremena na relativno veliki ročici. Poves na skrajnem robu dvižne mize znaša v y smeri
3,27 mm. V ostalih smereh je poves zanemarljiv. Potrebno je omeniti, da slika ne prikazuje
realnega povesa platforme, saj smo zaradi boljše predstave nastavili faktor skaliranja na 20.

Slika 4.24: Poves dvižne mize v smeri y
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b) MKE analiza vpetja nihajne roke
Analizo vpetja, kjer je glavni nosilec podsklopa s sornikom pritrjen na okvir, smo se odločili
združiti z analizo samega glavnega nosilca, saj nas je zanimalo tudi, kako delujeta drug na
drugega. Vpetje je privarjeno na okvir strežne naprave, zato je tam podpora fiksna, na drugi
strani pa podporni nosilec preprečuje samo pomike v vertikalni smeri. Sornik smo simulirali
z namensko funkcijo za simuliranje sornikov. Breme lahko preko vitla deluje na podsklop
na različnih mestih vzdolž nosilca, vendar pa je upogibni moment največji, ko na sredini
nosilca, zato smo ga pri simulaciji upoštevali v tej poziciji. Vpetje podsklopa in glavni
nosilec sta z robnimi pogoji in obremenitvami prikazana na sliki 4.25. Robni pogoji so na
sliki prikazani z zelenimi, obremenitev pa z vijoličnimi puščicami.

Slika 4.25: Vpetje in glavni nosilec z robnimi pogoji in obremenitvami

Prav tako kot pri analizi dvižne mize, smo tudi pri analizi podsklopa najprej generirali dokaj
grobo mrežo, ki smo jo dodatno gostili na mestih, kjer smo z izračunom dobili povečane
napetosti. Na sliki 4.26 je prikazano vpetje, kjer je mreža dodatno zgoščena. Dobili smo
mrežni model s 300655 elementi.

Slika 4.26: Mrežni model vpetja nihajne roke
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Kot pričakovano, smo največje napetosti dobili na sredini nihajne roke, saj je tam tudi
upogibni moment največji. Vidimo da so tudi v tem primeru največje napetosti daleč pod
mejo plastičnosti izbranega materiala. Misesova primerjalna napetost, ki znaša 73,7 MPa je
prikazana na sliki 4.27.

Slika 4.27: Von Misesova primerjalna napetost v podsklopu

Na sliki 4.28, kjer je prikazano vpetje nosilca s sornikom, lahko vidimo, kako nosilec deluje
na vpetje. Obremenitev prenašata tako spodnji del vpetja, kot tudi zgornji. Spodnji je
obremenjen predvsem na upogib, zgornji pa na nateg, saj nosilec nanj deluje preko sornika.
Tudi napetosti ki se pojavijo v vpetju podsklopa so daleč pod mejo plastičnosti izbranega
materiala.

Slika 4.28: Von Misesova primerjalna napetost vpetja podsklopa
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Tudi pri nosilcu podsklopa nas zanima le poves v y smeri, saj so pomiki v ostalih smereh
zanemarljivi. Pričakovano je poves največji na sredini nosilca, saj je upogibni moment tam
največji. Zaradi boljše preglednosti smo faktor skaliranja v tem primeru nastavili na 200,
kar pomeni, da je dejanski poves dvestokrat manjši od prikazanega na sliki 4.29. Glede na
orientacijo koordinatnega sistema je poves usmerjen v negativno smer, zato tudi negativen
predznak. Največji poves znaša -0,0467 mm.

Slika 4.29: Poves glavnega nosilca v smeri y

4.9. Struktura strežne naprave in struktura montažnih
operacij
Za izvedbo montaže naše strežne naprave je pomembno, da imamo jasen pregled nad celotno
strukturo izdelka, ki predstavlja odnose med sestavnimi deli in sklopi te naprave ter nad
strukturo montažnih operacij, ki nam prikaže zaporedje izvajanja montaže. Drevesno
strukturo naše naprave z vidika poteka montaže prikazuje spodnja slika 4.30, na sliki 4.31
pa je prikazana struktura montažnih operacij.
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Slika 4.30: Drevesna struktura strežne naprave
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Slika 4.31: Struktura montažnih operacij strežne naprave
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5. Diskusija
Za rešitev izbranega problema smo razvili štiri koncepte. Prva dva koncepta sta se nanašala
na osnovno funkcijo dvigovanja in prevažanja bremen, druga dva pa sta se je nanašala na
podsklop za dvigovanje bremen s tal preko vitla na osnovno strežno napravo oziroma strego
bremen na laboratorijskem preizkuševališču. Koncepta podsklopa smo zasnovali tako, da sta
primerna za namestitev na oba koncepta strežne naprave.
Med konceptoma osnovne strežne naprave je bila velika razlika v sili, ki jo potrebujemo za
dvig enako težkega bremena zaradi različne smeri delovanja hidravličnega valja. V primeru
koncepta s škarjastim mehanizmom bi potrebovali hidravlični valj bistveno večjih dimenzij,
saj je bila potrebna sila skoraj desetkrat večja. Zaradi toliko večje sile bi morala biti tudi
sama konstrukcija bistveno močnejša. Iz tega vidika je prednost škarjastih mehanizmov v
tem, da z enakim hodom hidravličnega valja breme dvignejo višje kot v primeru, ko
hidravlični valj deluje v smeri delovanja bremena. Ta prednost pa za nas ni bistvenega
pomena, saj nam velika višina dviga ni prioriteta. Tudi z ekonomskega vidika je uporaba
večjih in posledično dražjih hidravličnih valjev, ki bi jih potrebovali vgraditi v koncept s
škarjastim mehanizmom, slabša izbira. Poleg tega pa je potrebno vzeti v zakup, da se pri
dvižnih napravah s škarjastim mehanizmom zaradi geometrije in večje dvižne sile pogosto
izkaže potreba po vgradnji dveh hidravličnih valjev, kar bi še dodatno podražilo izdelavo
strežne naprave.
Zaradi omenjenih razlogov smo se odločili za izvedbo koncepta z vertikalno delujočim
hidravličnim valjem. Zaradi želje po čim manjši višini valja v spodnji (stisnjeni) legi smo
izbrali enosmerno delujoč plunžerski valj brez bata.
Linearne tirne elemente, ki skrbijo za vodenje dvižne mize, smo izbrali na podlagi izračunov
sil in glede na standardno velikost, kar bi poenostavilo zamenjavo delov, v kolikor bi to bilo
potrebno.
Koncepta podsklopa smo zasnovali zaradi širšega spektra uporabe strežne naprave, saj se
večkrat zgodi, da je breme potrebno dvigniti s tal. V tem primeru je potrebno breme na
voziček naložiti ročno ali pa uporabiti nekakšno dvigalo, ki pa ni vedno na voljo. Iz tega
razloga smo podsklop zasnovali tako, da ga je mogoče razstaviti in pospraviti na zadnji del
strežne naprave tako, da nas pri uporabi ne ovira, obenem pa je vedno pri roki, ko ga ponovno
potrebujemo. Koncepta podsklopa sta si konstrukcijsko zelo podobna. Največja razlika med
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njima se pokaže v fleksibilnosti uporabe. Koncept podsistema za uporabo na laboratorijskem
preizkuševališču je v največji meri primeren samo za strežne operacije vzdolž specifičnega
laboratorijskega preizkuševališča, nasprotno je drug koncept primeren za več možnih
aplikacij. Glede na to, da je strega vzdolž delovne površine samo ena iz med potrebnih
strežnih operacij, bi izbira koncepta vezanega na preizkuševališče omejila uporabnost
naprave. Iz tega razloga smo izbrali koncept za splošno uporabo, pri katerem je mogoče
zagotoviti premik bremena tako v vzdolžni kot prečni smeri in ga zavrteti okoli osi vpetja
podsklopa.
Na koncu smo se želeli prepričati, ali je konstrukcija zasnovana dovolj močno, da bo naprava
prenesla predvidene obremenitve. V ta namen smo s pomočjo programskega orodja
SolidWorks opravili analizo statične nosilnosti kritičnih komponent strežne naprave z
metodo končnih elementov, katere namen je bil preveriti ali naprava prenese obremenitev z
maksimalno zahtevano maso bremena. V kolikor bi bilo potrebno konstrukcijo naprave na
podlagi analize še bolj optimizirati, bi bilo smiselno uporabiti kakšen drug namenski
program za izvajanje statičnih analiz, ki omogoča bolj natančne izračune. Prav tako bi bilo
smiselno za izračun poenostaviti geometrijo konstrukcije in s tem zmanjšati procesorsko
moč računalnika ter čas, ki je potreben za tak 3D izračun in uporabiti 1D linijske in/ali 2D
ploskovne končne elemente.
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6. Zaključki
V diplomski nalogi je bilo predstavljeno snovanje večnamenske strežne naprave, ki je zaradi
svoje modularnosti in fleksibilnosti primerna za strego bremen v različnih situacijah.
1) Zasnovali smo koncept strežne naprave, ki za dvig dvižne mize uporablja vertikalno
delujoči hidravlični valj ter vrtljiv podsklop z vitlom, ki ga je mogoče hitro in
enostavno namestiti/odstraniti. Na podlagi izračunov smo izbrali ustrezne
komponente za izdelavo naprave.
2) Preverili smo, ali zasnovana strežna naprava ustreza zahtevanim pogojem glede
maksimalne obremenitve dvižne mize in nosilca z vitlom. To smo izvedli s pomočjo
modelirnika in na podlagi statične analize z metodo končnih elementov ugotovili kje
so kritične točke naše naprave.
3) Ugotovili smo, da zasnovana naprava ustreza tako zahtevam glede obremenitve kot
tudi vsem zahtevam o delovanju in dimenzijah, ki so bile podane v začetku
diplomske naloge.
4) Izdelali smo strukturo naprave in navodila za montažo ter napisali še navodila za
uporabo strežne naprave.
Na podlagi opisanih zaključkov, lahko trdimo, da smo uspešno zasnovali želeno strežno
napravo, ter opisali vse vidike, ki so pomembni pri snovanju tovrstnih naprav.
Predlogi za nadaljnje delo
V nadaljnjem delu bo potrebno strežno napravo na podlagi tehniške dokumentacije izdelati
in jo opremiti s potrebnimi komponentami. V prihodnje bi lahko napravo nadgradili z
električnim vitlom in električnim pogonom črpalke, ki bi olajšala delo, vendar bi bilo v tem
primeru potrebno zagotoviti konstantno vezanost na električno omrežje ali dodati
akumulator za shranjevanje električne energije.
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8. Priloge
Podrobnejši opis montažnih operacij
Na podlagi strukture montažnih operacij prikazane v poglavju 4.9, ki prikazujejo strukturo
izdelka in strukturo montažnih operacij, lahko sedaj v korakih podrobno predstavimo
montažo strežne naprave. V vsakem koraku so elementi, na katere se nanašajo navodila za
montažo, obarvani z modro barvo.
1. Montažo pričnemo s privijačenjem štirih vrtljivih koles z zavoro na varjen okvir
naprave, kot je prikazano na sliki 8.1. Vsako kolo je privijačeno s štirimi M8 vijaki.

Slika 8.1: Montaža koles
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2. Na okvir naprave z M4 vijaki pritrdimo linearni vodili, kot je prikazano na sliki 8.2.

Slika 8.2: Montaža linearnih vodil na ogrodje strežne naprave

3. Z M8 vijaki privijačimo ploščo za pritrditev vozičkov na dvižno mizo, kot je
prikazano na sliki 8.3.

Slika 8.3: Montaža pritrdilne plošče na dvižno mizo

4. Na pritrdilno ploščo nameščeno na dvižni mizi z M4 vijaki privijačimo linearne
vozičke, kot je prikazano na sliki 8.4.
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Slika 8.4: Montaža linearnih vozičkov na dvižno mizo

5. Dvižno mizo s pomočjo linearnih vozičkov montiramo na vodila, ki so nameščena
na ogrodju strežne naprave, kot je prikazano na sliki 8.5.

Slika 8.5: Montaža dvižne mize na ogrodje strežne naprave

6. Hidravlični valj pritrdimo s sorniki, ki jih na mesto fiksiramo z vskočniki. Z M8
vijaki privijačimo končni bloker (omejilec giba), kot je prikazano na sliki 8.6.
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Slika 8.6: Montaža hidravličnega valja in končnega blokerja

7. Z M8 vijaki privijačimo rezervoar s črpalko na okvir naprave, kot je prikazano na
sliki 8.7.

Slika 8.7: Montaža rezervoarja olja in hidravlične črpalke
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8. S sornikom pritrdimo nihajno roko podsklopa na ogrodje strežne naprave, kot je
prikazano na sliki 8.8.

Slika 8.8: Montaža nihajne roke na ogrodje naprave s sornikom

9. Na drsni nosilec z M8 vijaki pritrdimo ročni vitel, kot je prikazano na sliki 8.9.

Slika 8.9: Montaža ročnega vitla na drsni nosilec
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10. Z M8 vijaki na podporni nosilec privijačimo vrtljivo kolo z zavoro, kot je prikazano
na sliki 8.10.

Slika 8.10: Montaža vrtljivega kolesa na podporni nosilec

11. Na nihajno roko namestimo drsni nosilec z vitlom in ga z dvema sornikoma pritrdimo
na željeno mesto. Z dvema sornikoma na nihajno roko pritrdimo tudi podporni
nosilec. Montaža drsnega nosilca in podpornega nosilca je prikazana na sliki 8.11.

Slika 8.11: Montaža drsnega nosilca z vitlom in podpornega nosilca
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Navodila za uporabo strežne naprave
1) Naprava je namenjena izključno dvigovanju in transportu tovora in nikakor ne
transportu ljudi.
2) Dvigovanje bremen se izvaja preko ročne hidravlične črpalke, ki zagotavlja delovni
tlak za dvigovanje dvižne mize. Črpalka ustvarja tlak ko ročaj potiskamo navzdol,
med vračanjem ročaja v izhodiščno lego se tlak ne povečuje.
3) Pred uporabo naprave je vedno potrebno opraviti vizualni pregled, da ugotovimo
morebitne poškodbe na napravi. Če strežna naprava ni brezhibna, se je ne sme
uporabljati.
4) Največja dovoljena nosilnost dvižne mize je 500 kg, prav tako je največja dovoljena
nosilnost za dvigovanje bremen preko vitla 500 kg. Preseganje dovoljenih
obremenitev lahko povzroči nedelovanje naprave. Potrebno je upoštevati tudi
nosilnost tal.
5) Na črpalki je nameščen manometer. Tlak v sistemu ne sme preseči 200 bar.
Največja obremenitev se nanaša na obremenitev, ki je enakomerna porazdeljena po celotni
površini dvižne mize.
Po standardu EN 1570 so za varno delo z napravo pomembne naslednje zahteve prikazane
na sliki 8.12:
a) 100% največje dovoljene obremenitve se nanaša na breme, ki je enakomerno razporejeno
po celotni površini dvižne mize
b) 50% obremenitev se nanaša na breme, ki je enakomerno razporejeno po polovici dolžine
dvižne mize
c) 33% največje dovoljene obremenitve se nanaša na breme, ki je enakomerno razporejeno
po polovici širine dvižne mize

Slika 8.12: Dovoljena obremenitev glede na porazdelitev bremena na dvižni mizi

Uporaba strežne naprave
V primeru, da je breme od tal dvignjeno več kot 200 mm, oziroma ogrodje bremena to
omogoča, lahko napravo zapeljemo pod breme. Dvižna miza mora biti v najnižji legi, ventil
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na črpalki pa zaprt. Z ročno črpalko ustvarimo povečanje tlaka hidravličnega fluida v
hidravličnem valju, kar povzroči izteg batnice in posledično dvig dvižne mize.
Breme vedno dvignemo od tal minimalno, kolikor je potrebno za transport. Ko imamo breme
dvignjeno od tal, ga lahko odpeljemo na željeno lokacijo. Na željeni lokaciji breme spustimo
na tla tako, da počasi odvijemo ventil, kar omogoči, da hidravlična kapljevina iz valja odteče
v rezervoar. Dvižna miza se zaradi lastne teže in teže bremena vrne v najnižjo lego.
V primeru, da je breme postavljeno na tleh in podenj ne moremo zapeljati, pripeljemo
strežno napravo poleg bremena ter z zavorami na zadnjih dveh kolesih preprečimo neželeno
premikanje naprave. Podsklop z vitlom vzamemo iz zadnjega dela vozička, kamor je
pospravljen, ko ga ne potrebujemo in ga s sorniki pritrdimo na ogrodje naprave. Nanj
namestimo tudi pomični nosilec z vitlom in ga z dvema sornikoma pritrdimo na željeno
mesto na glavnem nosilcu.
Ko je podsklop sestavljen, ga zavrtimo nad breme in z vitla odvijemo dvižno vrv. Breme
preko pomožnih vrvi, dvižnih zank ali dvižnega ušesa z vitlom dvignemo ravno toliko, da
lahko podsklop zavrtimo nazaj nad dvižno platformo in breme spustimo nanjo. Breme
prepeljemo na željeno lokacijo, nato ga v obratnem vrstnem redu razložimo.
Ko nimamo več potrebe po uporabi podsklopa z vitlom, ga lahko hitro spet razstavimo in
pospravimo na zadnjem delu vozička.
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