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Izvleček
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Tek. štev.: MAG II/596

Delovni sistem za strukturiranje teksture na površini kabelskih ovojnic
Tadej Rutar

Ključne besede:

lasersko strukturiranje
ergonomska načela
teorija konstruiranja
mehansko obračanje orodja
sistem krmiljenja
dozirni sistem

V nalogi je opisan razvoj delovnega sistema za strukturiranje površin. Naredili smo
pregled strukturiranih površin, tehnologij strukturiranja in analizirali tehnologijo
strukturiranja površin na laboratorijskem delovnem mestu. Na podlagi zahtev in
specifikacij kupca smo zasnovali polavtomatski delovni sistem. Ker na delovni postaji
precej dela opravi tudi operater, smo analizirali tudi ergonomska načela in jih upoštevali
pri zasnovi naprave. Pri razvoju naprave smo upoštevali priporočila Metodike
konstruiranja [1], izdelali funkcijsko strukturo in morfološko matriko ter več konceptov.
Na podlagi kriterijev smo izbrali najustreznejšega in ga v programskem okolju Creo
Parametric tudi skonstruirali. Delovni napravi smo dodali ustrezno elektronsko in
pnevmatsko krmilje in ga umestili v delovni sistem. Kot možnost dograditve sistema smo
podali ustrezno rešitev – dozirno napravo, s katero bi razbremenili operaterja stroja. Z
dozirno napravo bi namreč avtomatsko vstavljali kable, kar je sicer najobsežnejša
dejavnost operaterja stroja.
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Abstract
UDC 681.51+005.41(043.2)
No.: MAG II/596

Work system for surface texture structuring on cable insulation
envelopes
Tadej Rutar

Key words:

laser structuring process
principles of ergonomics
design theory
mechanical tool turning
control system
dosing system

The thesis describes the development of a work system for a surface structuring process.
We have carried out an overview of the structured surfaces, the structuring technologies
and we have analysed the surface structuring technology at the workplace laboratory.
Based on the requirements and specifications of the customer, we have designed a semiautomatic work system. Since quite a considerable amount of work at the workstation is
done by the operator, the ergonomic principles have also been analyzed and taken into
account when designing the machine. During the development of the device we took the
recommendations of Metodika konstruiranja [1] into account, we built a functional
structure and morphological matrix together with several concepts. On the basis of the
criteria, we selected the most appropriate concept and built it into a software called Creo
Parametric. After having added appropriate electronic and pneumatic control to the
workstation, it became part of the work system. As an option to upgrade the system, we
have provided an appropriate solution - a dosing machine that replaces the work of the
operator. Namely, the dosing machine would automatically insert the cables into the
existing workstation, which has so far been the most extensive task of the operator of the
machine.
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1 Uvod
Strukturirane površine so tiste površine, pri katerih ima tekstura dizajnerski pomen. Imajo
determiniran vzorec, ki je oblikovan tako, da površini daje določeno funkcijo. Postopka
strukturiranja ne smemo zamenjevati z različnimi konvencionalnimi mehanskimi
obdelavami površin, pri katerih je vzorec površine oblikovan naključno. Poznamo številne
namene oz. funkcije strukturiranih površin: optične, mehanske, hidrodinamične, funkcija
trenja in obrabe,... [2].

1.1 Ozadje problema
V podjetju, kjer je bil opravljen praktični del magistrskega dela, izdelujejo produkt z
imenom Eza, ki je prikazan na Sliki 1.1. Izdelek se uporablja v avtomobilski industriji.
Sestavljen je iz treh konfekcioniranih kablov, na katere so privarjeni tudi kontakti. Po
procesu varjenja se kable in kontakte obrizga v ohišje konektorja.

Slika 1.1: Izdelek Eza.
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Uvod
Pojavil se je problem tesnosti obrizganih kablov. Med izolacijo kablov in epoksi prešno
maso se namreč že po obrizgavanju ohišja konektorja in dodatno po termičnem šokiranju
pojavlja reža, kar je neugodno, saj je izdelek med uporabo potopljen v olje. Zato so v
razvoju podjetja poiskali in uporabili tehnologijo, imenovano strukturiranje, s katero sedaj
uspešno zagotavljajo tesnost. Izgraditi želijo tudi polavtomatski delovni sistem, s katerim
bi lahko izdelovali potrebne količine izdelkov.

1.2 Cilji
Glavni cilj magistrskega dela je narediti samostojen delovni sistem, s katerim bi
strukturirali površine obdelovancev. Na začetku dela so predstavljene tehnologije
strukturiranja, še posebej lasersko strukturiranje in uporabnost tehnologije same. V
nadaljevanju je predstavljeno trenutno ročno/laboratorijsko delovno mesto, na katerem se
je do sedaj prototipno strukturiralo kable. Zaradi neučinkovitosti delovnega mesta nam je
dal razvoj podjetja nalogo in določene zahteve za izdelavo polavtomatskega delovnega
sistema. Zaradi prisotnosti operaterja za strojem smo predstavili ergonomska načela, ki
smo se jih morali držati pri dizajniranju polavtomatskega delovnega sistema.
Pri razvoju naprave upoštevamo priporočila iz Metodike konstruiranja [1]; najprej se
nalogo razdela in pregleda zahteve kupca in na podlagi slednjih izdela koncepte. V
sodelovanju s kupcem se določi kriterije za izbor najustreznejšega koncepta. Po njegovem
izboru se ga zdetajlira in določi potrebne materiale.
Da bi naprava delovala, je potrebno prirediti ustrezno krmilje; določiti elektronske in
pnevmatske komponente in jih povezati v sistem.
Zadnji cilj dela pa je izboljšava delovnega sistema. Potrebno je izdelati dozirni sistem, s
katerim napravo avtomatiziramo in proces pohitrimo.
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2 Teoretične osnove
2.1 Tekstura površine
Tekstura je lastnost površine, v osnovi jo okarakteriziramo z valovitostjo in hrapavostjo.
Sestavljena je iz majhnih, lokalnih odstopanj površine od idealne ravne in gladke površine.
Z oblikovanjem mikrostrukture na površini obdelovanca lahko transformiramo oz.
oblikujemo fizikalne, kemične in optične lastnosti materiala.
Na strukturirano površino lahko gledamo kot na površino z determiniranimi vzorci.
Funkcije takšnih površin se vedno ne da popisati s klasičnimi metodami in parametri
površinske obdelave. Pogosto moramo poznati tudi druge značilnosti površine, kot je na
primer geometrija vrhov in dolin teksture.
Druga značilnost strukturiranih površin je, da imajo po navadi precej veliko razmerje
gostote vrhov na površini in same višine vrhov.
Funkcije strukturiranih površin se koristijo v naslednjih panogah:
‐ optika
‐ mehanični kontakt
‐ hidrodinamika
‐ trenje in obraba
‐ toplota
‐ biologija in medicina

2.2 Tehnologije strukturiranja
V številnih inženirskih panogah so razvili metode za spreminjanje površinskih lastnosti:
tehnologije segajo od peskanja do inovativnih brusnih sistemov, ki izkoriščajo mehanske in
elektrokemične pojave. Metode, s katerimi izvedemo različne površinske obdelave, so
razvrščene v 4 skupine [3]:
- dodajanje materiala
- odvzemanje materiala
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-

premikanje materiala
samooblikovanje materiala

2.2.1 Tehnologije dodajanja materiala
Metode strukturiranja, ki vključujejo dodajanje materiala, so večinoma povezane z
nanašanjem vzorčnih premazov [3].
Z brizgalnim tiskalnikom nanesemo na površino snov, ki zavira ali spodbuja kemično ali
elektrokemično reakcijo, da se ustvari vzorčni premaz. Najbolj znana sta postopka
vzorčnega kromiranja in fosfatiranja.
S pomočjo brizgalnega tiskalnika pa lahko na obdelovanec nanesemo tudi druge materiale
(na primer keramični delci), s katerimi ustvarimo reliefno površino, s katero na primer
povečamo odpornost proti obrabi materiala.

2.2.2 Tehnologije odvzemanja materiala
Ločimo tri osnovne principe odvzemanja materiala: visokotemperaturno, kemijsko
jedkanje in mehanske tehnologije [3].
Visokotemperaturno odvzemanje materiala se navadno izvede s pomočjo laserja, poznamo
pa tudi metode teksturiranja z elektronskim snopom. Z laserskimi pulzi lokalno tako
segrejemo material, da ta izpari ali celo sublimira.
Pri kemijskem jedkanju se material odstrani z izbranih območij, tako da ga potopimo v
jedko snov. Lokalno jedkanje je mogoče doseči z maskiranjem. Običajno te metode
spreminjajo površinsko topografijo, ne spreminjajo pa mehanskih lastnosti teksturiranega
območja.
Z mehanskimi metodami lahko prav tako strukturiramo material, poznamo pa več načinov:
honanje, brušenje, poliranje, rezkanje, pa tudi ultrazvočno obdelavo površine.

2.2.3 Tehnologije premikanja materiala
V tej skupini tehnologij se za oblikovanje površinske topografije uporablja plastično
deformacijo površin. Te metode se običajno uporablja na duktilnih površinah, kot so
termoplastični polimerni materiali ali kovine z visoko duktilnostjo [3].
Površine lahko oblikujemo z vtiskanjem različnih orodij. Druga možnost pa je peskanje,
pri katerem površino obstreljujemo z abrazivnim materialom in s tem ustvarimo hrapavo
površino.

4

Teoretične osnove

2.3 Tehnologija laserskega strukturiranja
V razvoju podjetja so preizkusili več metod strukturiranja površine, za najboljšo metodo za
zagotavljanje tesnosti kablov pa se je izkazalo lasersko strukturiranje.
Laserska obdelava je pogosto uporabljen postopek odstranjevanja materialov za vrsto
industrijskih aplikacij. Impulzna laserska obdelava omogoča izdelavo kompleksnih
tridimenzionalnih površin v širokem spektru substratov, kot so kovine in polimeri, lahko se
uporablja za različne postopke obdelav, kot so vrtanje, rezkanje in označevanje [4].
Lasersko strukturiranje je vse bolj uporabljana tehnologija za ustvarjanje hrapavih površin
in označevanje izdelkov. Ta metoda zamenjuje konvencionalne metode mehanskega in
brizgalnega označevanja izdelkov, poleg tega pa lahko z njo ustvarimo kvalitetne hrapave
površine na mikroskali [5].
Z laserskim izvorom ustvarimo impulzni laserski žarek in ga fokusiramo na površino
obdelovanca, na kateri nastajajo zelo velike lokalne intenzitete. Tehnologija laserskega
strukturiranja temelji na principu ablacije materiala, ki jo ustvarimo z visokoenergijskimi
pulzi laserja. Za odstranjevanja materiala obstaja več mehanizmov – odvisno od trajanja
laserska impulza in nekaterih drugih parametrov materiala. Za določitev mehanizma
odstranjevanja materiala se upošteva naslednje časovne konstante [6]:
- te – čas ohlajanja elektronov laserskega žarka
- ti - čas ogrevanja rešetk na površini substratov
- tl - trajanje laserskega impulza
Praviloma je te << ti. Za večino materialov je ti v pikosekundem območju. Glede na trajanje
laserskega impulza je mogoče razlikovati tri režime ablacije [6]:
- femtosekundna: tl <te <ti
- pikosekundna: te <tl <ti;
- nanosekundni in daljši impulzi: te <ti <tl
V prvih dveh režimih, pri katerih je trajanje laserskega pulza krajše od časa, potrebnega za
ogrevanje atomske mreže na površini obdelovanca, se lasersko obsevanje absorbira le
lokalno – na nivoju elektronov. Prihaja do direktne sublimacije materiala, okoliški material
pa se praktično ne segreje [6].
V tretjem režimu (v tem režimu deluje večina komercialnih gravirnih laserjev) pa je
dolžina pulza nanosekunda ali več. V tem primeru absorbirana energija laserskega pulza
material segreje na temperaturo, pri kateri atomi pridobijo dovolj energije, da preidejo v
plinasto stanje. Izhlapevanje materiala po večini nastane iz tekočega stanja materiala [6].
Aplikacije strukturiranja in graviranja materiala so uporabljene na številnih področjih
industrijske proizvodnje. Na primer za izdelavo elektronskih vezij, ustvarjanje velikega
statičnega trenja med dvema telesoma (med ležajem in ojnično gredjo) in označevanje
hrane (npr. rok uporabe sadja, kar prikazuje Slika 2.1) [7].
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Slika 2.1: Lasersko strukturiranje hrane [8].

Prednosti laserskega strukturiranja so [9]:
‐ Izdelava geometrijsko definirane strukture visoke ločljivosti na velikih površinah
komponent.
‐ Neomejena svoboda oblikovanja pri oblikovanju površinske strukture.
‐ Možnost izdelave različnih in specifičnih površinskih funkcij.
‐ Visoka ponovljivost.
Za lasersko strukturiranje se najpogosteje uporabljata dve vrsti laserjev: Nd:YAG in
vlakenski laserji. Prav slednji so v zadnjem obdobju vse bolj popularni, saj lahko z njimi
ustvarimo višjo moč pulza, dosegamo različne širine pulza, prav tako pa obratujejo v
večjem frekvenčnem spektru vzbujanja. Dodatna pomembna značilnost vlakenskih laserjev
je zmožnost nadzora oblike in trajanja impulzov s pomočjo prednastavljenih impulznih
valovnih oblik. To omogoča, da se parametri v veliki meri nastavljajo neodvisno;
najpomembnejši prametri so: dolžina pulza, frekvenca pulziranja in vrhnja moč pulza. Te
fleksibilnosti konvencionalni Nd:YAG laserji ne omogočajo. Prav zato je vlakenski laser
boljša izbira, kadar želimo izdelati prototipe za uporabo v različnih aplikacijah in uporabiti
različne tehnologije strukturiranja; omogoča pa tudi izbiro številnih vrst materialov:
kovina, plastika, keramika in organski materiali [10].
Pomemben parameter pa je tudi valovna dolžina laserskega izvora. Material namreč
različno absorbira različne valovne dolžine laserskega snopa, zato moramo tudi glede na
vrsto aplikacije izbrati ustrezen laser. Kovine so na primer po navadi reflektivne na laserski
žarek valovne dolžine 10,6 µm, zato za obdelavo površine uporabimo laser valovne
dolžine 1,06 µm. Za steklo, ki je prosojno na žarek valovne dolžine 1,06 µm, pa uporabimo
laserski izvor valovne dolžine 10,6 µm ali pa UV-laser [10].

6

Teoretične osnove

2.4 Ergonomija na ročnem delovnem mestu
Ergonomija je prilagoditev delovnega okolja uporabniku. Z ustreznim ergonomskim
načrtovanjem se preprečijo poškodbe zaradi ponavljajočih se gibov, ki lahko sčasoma
povzročijo dolgotrajno delovno nezmožnost [11].
V standardu SIST ISO 12100, to je standard, ki govori o varnosti strojev in zmanjšanju
tveganja, je poudarjeno upoštevanje ergonomije že pri samem načrtovanju stroja.
Pri konstruiranju ročnega delovnega mesta je potrebno upoštevati višino teles delavcev, ki
bodo delali za strojem. Izogniti se je potrebno obremenjujoči drži in gibanju med
obratovanjem stroja. Ročna delovna mesta morajo biti prilagojena tako, da delavec brez
težav operira z delovno postajo: proženje cikla, manipulacija materiala,… Omejiti je
potrebno tudi hrup, vibracije in temperaturne učinke [12].
Tudi pri načrtovanju našega stroja se moramo poglobiti v ergonomijo delovnega mesta, saj
gradimo ročni delovni sistem, ki ga moramo delavcu prilagoditi do te mere, da ne bo imel
težav pri posluževanju s kabli.
Zato smo preučili ergonomske zahteve, ki jih priporoča firma Bosch Rexroth, eden izmed
vodilnih proizvajalcev strojegradnih produktov in tudi ročnih delovnih sistemov. Boschev
dokument poudarja naslednje faktorje [13]:
‐ višina telesa
‐ velikost delovnega območja
‐ območje dosega
‐ velikost vidnega polja
‐ osvetlitev
‐ prilagoditev delovnega mesta

2.4.1 Telesna višina in delovna višina
Ročne delovne postaje morajo biti dizajnirane tako, da omogočajo kar se da širok razpon
višine telesa delavca, da se pokrije čim večji odstotek populacije. Upoštevati je potrebno
tudi razlike med posameznimi državami; v Sloveniji se pri oblikovanju delovne postaje
sklicujemo na standard ISO 15534.
Slika 2.2 prikazuje, da je priporočena delovna višina od 1025 mm do 1225 mm. Priporoča
se, da je delovna višina mize vsaj 1000 mm tako za sedeče kot za stoječe delovne postaje.
Seveda je potrebno upoštevati tudi višino stroja oz. priprave, na katerem se operacija
izvaja, in jo je potrebno pri določanju višine mize odšteti [13].
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Slika 2.2: Delovna višina operaterja stroja [13].

Ostali parametri, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanje delovne postaje in delovne
višine:
‐ prostor pod mizo za noge, nastavljivo naslonjalo za noge
‐ velikost in variacija dimenzij obdelovancev
‐ menjava orodja
‐ nastavljiva višina stola

2.4.2 Velikost delovnega območja
Za optimiziranje časa cikla ročnega delovnega sistema je ergonomija eden ključnih
dejavnikov, s katerim lahko močno zmanjšamo čas cikla in optimiziramo proizvodnjo ter
povečamo učinkovitost. Pomembno je tudi upoštevati vse trende zaradi starajoče se
delovne sile ali spreminjanje delovne učinkovitosti zaposlenih v enem delovnem dnevu. Po
izkušnjah Boscha - enega izmed vodilnih proizvajalcev industrijske opreme in tudi
delovnih sistemov - je potrebno upoštevati naslednja navodila oz. priporočila [13]:
‐ Izogibanje delu nad višino srca (1500 mm); v nasprotnem primeru sta cirkulacija in
dovod kisika do mišic zreducirana, kar vodi k slabši učinkovitosti delavca. Tudi pod
800 mm ni priporočljivo delati, saj se mora delavec sklanjati, kar predstavlja veliko
obremenitev.
‐ Zaželeno je, da delavec izvaja čim več dinamičnega dela, da je povečan dovod kisika.
‐ Omogočeno naj bo tako stoječe kot sedeče delo, menjava položajev telesa zmanjša stres
in poveča učinkovitost.
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2.4.3 Območje dosega
Vsa oprema, zaboji in material morajo biti delavcu dostopni enostavno, poleg tega pa
morajo biti tudi čim bolj logično oziroma anatomsko razporejeni, da delavcu ni potrebno
izvajati veliko nepotrebnih gibov.
Na Sliki 2.3 lahko vidimo tri različna območja dosega [13]:
‐ Na sredini je območje A, ki je ergonomsko optimalno. Delo se lahko izvaja z obema
rokama, poleg tega pa je tudi v celoti v vidnem polju delavca. V tem območju se
izvajajo predvsem fina dela.
‐ V območju B delavec izvaja dela, ki so bolj groba. Orodja in obdelovance delavec v tej
coni dviguje z eno roko.
‐ V območje C naj delavec ne bi veliko posegal. V njem bi samo odlagal oz. pobiral kose
iz vozička oz. zabojnika.

Slika 2.3: Območje dosega operaterja stroja [13].

Na delovnih postajah je potrebno čim bolj zmanjšati količino nepotrebnih gibov in tako
povečati učinkovitost proizvodnje. Zato je potrebno zaboje z materialom postaviti na
mesta, ki so najbolj na dosegu rok (v območjih A in B) in na višini od 1025 mm do 1225 m
[13].
Na Sliki 2.3 je torej jasno vidno, da je priporočeno delovno območje, v katerega delavec še
posega, nekje med 350 in 400 mm od telesa. Iz tega sledi, da moramo tudi naš stroj
prilagoditi tako, da bo delavec lahko deloval v priporočenem območju.
Prednosti ergonomsko urejenega delovnega mesta [14]:
‐ Zmanjšanje stroškov zaradi zmanjšane možnosti poškodb delavcev.
‐ Povečanje produktivnosti zaradi manjših naporov delavca in lažjega posluževanja na
stroju.
‐ Povečanje kvalitete obdelovancev, saj se zmanjša izčrpanost delavca in je lahko bolj
skoncentriran na svoje delo.
9
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3 Izhodišča
3.1 Testno strukturiranje
3.1.1 Prikaz testnega mesta in glavni parametri
V razvojnem oddelku podjetja so na Rofinovem laserju CL-Basic F20, ki se uporablja za
graviranje, označevanje in strukturiranje, izdelali nekaj prototipnih strukturiranih kablov.
Ta laser je namenjen laboratorijskemu delu in izdelovanju prototipov, zato ne more biti
uporabljen za serijsko proizvodnjo strukturiranja kablov.

Slika 3.1: Ročno delovno mesto.

Na Sliki 3.1 je prikazana Rofinova laserska postaja. Za izdelavo prototipnih kablov je bilo
potrebno narediti orodje, ki je vpeto v koračni motor, s katerim obdelovanec vrtimo. V
Rofinovem programu je potrebno narediti mrežo s točkami (Slika 3.2), ki predstavlja
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vzorec, kakršnega bomo dejansko imeli na obdelovancu po obstreljevanju z laserskim
izvorom.

Slika 3.2: Izdelava mreže v Rofinovem programju.

Določiti je potrebno tudi druge parametre, kot so moč laserja, frekvenca pulziranja, dolžina
pulza in hitrost pomikanja laserskega žarka po obdelovancu. Na podlagi teh parametrov
programje samo ugotovi, ali prihaja do prekrivanja obstreljenih točk. Da bi zagotovili
tesnost, seveda do tega prekrivanja ne sme priti, saj ne bi dobili prave hrapavosti, zato se
tudi plastika ne bi zasidrala v utore in ne bi preprečila prepuščanja olja. Na Sliki 3.3 je
prikazana površina obdelanega kabla. Na 300-krat povečani sliki je vidno, kako z
laserskim izvorom ustvarimo majhne doline oz. utore, v katere se zasidra zabrizgana
plastika.

Slika 3.3: Primer površine strukturiranega kabla.
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Poleg zgoraj navedenih parametrov je bilo potrebno ugotoviti, na koliko sekvenc moramo
razdeliti obod kabla. V razvojnem oddelku so na podlagi testov ugotovili, da je najbolje
strukturiranje izvesti v petih sekvencah, to pomeni, da moramo obdelovanec štirikrat
zavrteti za 72°. Ko so poizkusili kabel vrteti za 60° oz. za 6 sekvenc, so ugotovili, da pride
do prelivanja utorčkov izparjene mase, tako da na robovih ni bila zagotovljena tesnost, pri
vrtenju za 45° oz. za 4 sekvence pa na robovih ni prišlo do pričakovane ablacije materiala.
Treba je namreč vedeti, da laserski žarek na celoten obod obdelovanca ne pade pod kotom
90° (tak je le na zgornji točki kabla), saj površina kabla ni ravna, ampak v obliki valja.
Upoštevati je treba tudi, da žarek pada pod kotom 90° le v točko, ki se nahaja točno pod
laserskim izvorom. V primeru, da bi želeli obdelovati več kablov naenkrat, moramo
obstreljevati kable z določene razdalje, zato smo izvedli poizkus, pri katerem smo kabel
strukturirali v različnih legah. Ugotovili smo, da je površina kabla dovolj dobro
prestrukturirana tudi, če jo obdelujemo 150 mm daleč od točke, ki se nahaja neposredno
pod laserskim izvorom.
V laboratoriju so naredili tudi analizo površine z mikroskopom. Analizirali so površine
neobdelanega in obdelanega kabla.
Pri analizi so primerjali parametra hrapavosti Ra in Rz. Srednji aritmetični odstopek profila
Ra, ki ga izračunamo po enačbi (3.1), predstavlja srednje aritmetično odstopanje vseh točk
efektivnega profila od srednje linije m. Je najbolj prepoznaven in pogosto uporabljen
parameter za opisovanje hrapavosti [15].
𝑙

1
𝑅𝑎 = ∫|𝑧 − 𝑚|𝑑𝑥
𝑙

(3.1)

0

Rezultati so pokazali, da se je parameter Ra pri strukturiranju spremenil z 0,89 µm na
slabih 13,3 µm. To pomeni, da smo površino v povprečju naredili bolj hrapavo za dobrih
12 µm.
Pomembnejši parameter pri določanju velikosti vrhov oz. dolin pa je Rz. Slabost parametra
Ra je namreč, da je kvantitativni parameter, ki temelji na povprečni srednji vrednosti
odstopanj profila od srednje linije, ne razlikuje pa med dolinami in vrhovi. Z njim lahko
spremljamo splošni nivo hrapavosti, ne dobimo pa veliko kvalitativnih informacij o
površini.
Parameter desetih točk Rz (ISO) se izračuna tako, da se povpreči absolutne razlike med
petimi največjimi vrhovi (vi) in petimi največjimi dolinami (di) znotraj celotne referenčne
dolžine. Izračun je prikazan z enačbo (3.2).
𝑅𝑧(𝐼𝑆𝑂) = ((𝑣1 − 𝑑1) + (𝑣2 − 𝑑2) + (𝑣3 − 𝑑3) + (𝑣4 − 𝑑4) + (𝑣5 − 𝑑5))

(3.2)

Če sklepamo iz podatkov Rz, ta je pri neobdelanem kablu 4.98 µm, pri obdelanem pa
65,3 µm, ugotovimo, da je povprečna razdalja med dolinami in vrhovi okoli 60 µm.
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3.1.2 Časovne omejitve ročnega strukturiranja in potrebe
proizvodnje
Na zgoraj opisanem laboratorijskem mestu ne bi zmogli zagotavljati potrebnih naročil
kupca. Na že obstoječi liniji, kjer se izdeluje izdelek Eza, je cikel izdelave enega izdelka 90
kosov/h ob upoštevanju triizmenskega dela, 7,5 delovnih ur na izmeno in 240 delovnih dni
v letu. Po enačbi (3.3) se izračuna ciljno količino za delovno mesto, ob upoštevanju 85 %
razpoložljivosti stroja.
𝑐𝑘𝑜𝑙𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗_𝑠𝑡𝑢𝑘 =

𝑐č𝑙𝑖𝑛𝑖𝑗𝑎
= 103,5 𝑘𝑜𝑠/ℎ
𝑟𝑎𝑧𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑙𝑗𝑖𝑣𝑜𝑠𝑡

(3.3)

Po enačbi (3.4) pa izračunamo še cikel čas delovnega sistema za strukturiranje.
𝑐č𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗_𝑠𝑡𝑢𝑘 =

3600
= 34 𝑠/𝑘𝑜𝑠
𝑐𝑘𝑜𝑙𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗𝑎𝑠𝑡𝑢𝑘

(3.4)

Ugotovimo, da bi morali ustvariti en izdelek Eza vsakih 34 s. Naš stroj pa bi moral biti
trikrat hitrejši, saj vsak izdelek Eza vsebuje tri kable. Torej bi morali vsakih 11,4 s
prestrukturirati en kabel.
Ob poskusu strukturiranja na laboratorijskem delovnem mestu, ki je precej nerodno za
vstavljanje kablov, je delavec za obdelavo enega kabla potreboval približno 30 s. Od tega
je samo strukturiranje kabla trajalo 2,5 s, približno 3 s je trajalo vrtenje kabla, preostali čas
pa je delavec porabil za posluževanje kabla. Torej je proces skoraj trikrat prepočasen. Zato
so se v razvoju odločili, da je potrebno izdelati delovni sistem, na katerem bo proces
hitrejši in bo omogočal izdelavo strukturiranih kablov v tempu preostalega dela linije.
Skupaj z razvojnim oddelkom smo se odločili, da bomo najprej izvedli prototipni del stroja
– polavtomatski delovni sistem, na katerem bo delavec vnašal kable. Problem se namreč
pojavi pri posluževanju kablov, saj jih v podjetje dobimo zavite v šopu (Slika 3.4) in bi jih
morali najprej dozirati in šele nato vstaviti v stroj. Težava je, da kabli niso togi, ampak
precej fleksibilni, poleg tega pa tudi različnih dimenzij.

Slika 3.4: Šopi kablov – vstopni material v delovni sistem.
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3.2 Zahteve kupca naprave
Delovni sistem smo začeli graditi na osnovi specifikacij naprave, ki nam jih je določil
kupec – razvojni oddelek podjetja. Glavne zahteve so bile:
‐ Obdelava površine kablov z gravirnim laserjem v dolžini od 2 do 5 mm na razdalji od
0,5 do 10 mm od pričetka izolacije, kar je prikazano na Sliki 3.5.
‐ Možna obdelava od 2 do 15 mm od začetka kabla.
‐ Možnost obdelave kablov debeline od 2 do 5 mm s hitro prenastavitvijo stroja (hitra
menjava orodja, čim manj izmenljivih delov).
‐ Možnost obdelave kablov dolžin od 150 do 500 mm.

Slika 3.5: Prikaz dimenzij kablov.

‐ Kabel ima lahko poljubno število žil (možno odstranjevanje izolacije po strukturiranju
površine).
‐ Obdelava površine v petih (5) sekvencah – kabel se zavrti 4x po 72°.
‐ Obdelava na površini delovnega območja 110 x 110 mm.
‐ Naprava naj ima vrtljivo mizo.
‐ Osnovna enota z laserjem naj vsebuje laser TRUMPF TruMark 5000. Ročni delovni
sistem naj ustreza ergonomskim zahtevam in omogoča kasnejšo predelavo in vgradnjo v
avtomatizirano linijo.
‐ Predlog postavitve delovnega sistema prikazuje Slika 3.6.
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Slika 3.6: Skica postavitve orodij v delovnem sistemu.

‐ Kabel mora biti v orodju primerno vpet v indeksu in se skupaj z njim sukati okoli svoje
osi.
‐ Stroj mora biti prilagojen za ročno delo, kot je prikazano na Sliki 3.6.
‐ Možnost namestitve plošče, na kateri lahko graviramo tudi druge izdelke – prototipe,
zato je potrebno vgraditi laser tako, da ga lahko nastavljamo po višini. Plošča za
eksperimentiranje in izdelavo prototipov mora biti izmenljiva brez odstranitve vrtljive
mize.
‐ Konstrukcija delovnega sistema naj bo velikosti, prikazani na Sliki 3.7.
‐ Potrebno je zagotoviti varnost.
‐ Potrebno je zagotoviti odsesavanje s filtrom.

16

Izhodišča

Slika 3.7: Predlog orodja na obdelovalni mizi.

‐ Za preprečitev zasuka kabla v orodju se uporabi »zaklep«, ki se na mestu odstranjevanja
kabla sprosti s pnevmatskim cilindrom.
‐ V prvi izvedbi naj bo prototip izdelan s 3D-printom plastike. Na ta način naj se izvede
čim več delov, ki niso mehansko obremenjeni, saj je njihova izdelava s printom
cenovno ugodnejša od klasične.
‐ V prvi fazi se stroj izdela za ročno vstavljanje kablov. Komunikacija stroj-delavec naj
bo preko tipke za proženje, še bolje s sondo prisotnosti kabla.
‐ Odvzemanje obdelanih kablov se izvede avtomatsko. Prijemalo kabel prime in ga
potegne s stroja ter odloži v šop pod prijemalom. Možna naj bo nastavitev števila
kablov v šopu. Ko bo ta dosežena, se šop odstrani ročno in se resetira števec. Obdelava
teče naprej.
‐ Čim bolj enostavna konstrukcija z delilno mizo z osmimi pozicijami, kot je prikazano
na Sliki 3.8. Možnost nastavitve hitrosti obračanja. Enostaven priklop mize na osnovno
enoto.
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Slika 3.8: Prikaz postavitve indeksov na delilni mizi.

Kot lahko vidimo, so dimenzije kablov precej različne, zato je tudi problem precej obširen;
strukturirati moramo kable dolžin od 150 do 500 mm, kar je precej zahtevno glede na to,
da gre za ročno delovno mesto in moramo upoštevati ergonomske zahteve.
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4 Zasnova naprave
4.1 Zasnova naprave
Zaradi obširnosti in zapletenosti konstrukcijsko nalogo razširimo na več faz. Tako
postanejo posamezne stopnje reševanja preglednejše in lažje rešljive, poleg tega pa so
omogočene vmesno ocenjevanje in izboljšave. Sledili smo postopku Metodike
konstruiranja [1] in celotni konstrukcijski proces razdelili na naslednje delovne korake:
‐ postavitev in tolmačenje naloge,
‐ koncipiranje rešitve, ki da osnutek rešitve,
‐ snovanje, katerega rezultat je zasnova rešitve,
‐ razdelava, kar pomeni do podrobnosti izdelati delavniško dokumentacijo.
Na Sliki 4.1 so podrobneje prikazani delovni koraki v fazi konstruiranja.
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Slika 4.1: Delovni koraki pri konstruiranju [1].
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4.2 Analiza naloge in pregled zahtev
V tem delu smo pregledali in analizirali dano nalogo. Naredili smo tabelo, ki predstavlja
osnovo za izgradnjo konstrukcijskega zahtevka. Ta mora vsebovati natančne zahteve o
želenih izhodnih veličinah, ki jih mora naloga izpolniti, in vse podatke o razpoložljivih in
dosegljivih vhodnih veličinah. Tabela je zasnovana na podlagi zahtev kupca, ki so
predstavljene v Teoretičnem uvodu, pa tudi na podlagi izkušenj konstrukcijskega sektorja
in medsebojnih dogovorov z razvojnim oddelkom. V Preglednici 4.1 so predstavljene
najvažnejše zahteve in želje.
Preglednica 4.1: Specifikacije konstrukcije.
Specifikacija konstrukcije

Zahteva

Želja

FUNKCIJA
Strukturiranje površine kablov

x

Uporaba za namene prototipiranja

x

Strukturiranje že konfekcioniranih kablov

x

POGOJI TEHNIČNEGA PROCESA
Vrste obdelanih kablov
Obdelava kablov dolžine od 150 do 500 mm

x

Obdelava kablov dolžine od 150 do 1000 mm
Obdelava površine od 0,5 do 10 mm od pričetka kabla

x
x

Obdelava površine do 15 mm od pričetka kabla
Obdelava kablov premera od 2 do 5 mm

x
x

Način posluževanja obdelovancev
Uporaba vrtljive mize

x

Prototipno delovno mesto

x

Možnost nadgraditve stroja na avtomatski vnos kablov

x

Izvedba prototipa s 3D-printom

x

Avtomatski iznos kablov

x

Štetje iznešenih kablov

x

Opozoriti operaterja, ko je posoda iznosa polna

x

Na vrtljivi mizi brez pnevmatike (cena)
Način vrtenja orodja kabla

x

Vrtenje kabla med rotacijo mize

x

Ogrodje in konstrukcija stroja
Prototipno delovno mesto - ogrodje iz profilov

x

Možnost premestitve laserja v drugo ogrodje

x

Možnost nastavitve višine laserskega izvora

x

Možnost pritrditve dodatne delovne mize v stroj

x

Uporaba standardnih delov

x

se nadaljuje
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nadaljevanje
Specifikacija konstrukcije
Varnost

Zahteva

Izpolnjevanje standardov SIST ISO 12100, 11151

x

Izpolnjevanje ergonomskih zahtev

x

Proženje stroja preko tipke

x

Vgraditev dodatnih varnostnih modulov

x

V primeru napake stroj zaustaviti

x

Želja

OPERATIVNE LASTNOSTI
Za delavca enostavno upravljanje

x

Mazanje komponent glede na dokumentacijo

x

Enostavna menjava orodja

x

ČAS CIKLA OBDELAVE
Cikel čas strukturiranja enega kabla: 11 s
Najdaljša operacija na postaji: vpenjanje kablov
Možnost avtomatizacije vnosa: 5000000 kosov/leto

x
x
x

CENA
Mehansko vrtenje kablov (cenovno ugodnejše)

x

Izbira komponent distributerjev, s katerimi podjetje posluje

x

Želena hitrost procesa v delovnem sistemu je doseganje cikel časa celotne linije. To
pomeni, da bi morali kabel prestrukturirati v največ 11 s. V ta čas je vključeno vstavljanje
kabla, posluževanje kabla na stroju, strukturiranje kabla in iznos kabla.
Želja kupca je tudi izdelava stroja v približno 8 mesecih od datuma predaje tehničnoprevzemnih pogojev naročniku.
V nadaljevanju je predstavljeno koncipiranje rešitve. To je faza konstrukcijskega procesa,
v kateri najdemo bistvo rešitve in abstraktno predstavljeno nalogo pretvorimo v realno,
torej naredimo koncept rešitve. Fazo koncipiranja izvedemo v več korakih:
‐ abstrahiranje problema
‐ funkcijska struktura
‐ kombiniranje delnih funkcij za rešitev celotne funkcije
‐ koncepti
‐ vrednotenje konceptov
‐ izdelava koncepta rešitve

4.3 Abstrahiranje problema
Tehnične procese lahko na abstrakten način prikažemo v obliki black boxa – črne skrinjice.
Zanjo je značilno, da so znane vhodne in izhodne veličine, ki vsebujejo energijske,
materialne in signalne komponente [1].
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V našem primeru je glavna funkcija tehničnega procesa strukturiranje površine kablov,
uporabljalo pa se ga bo tudi za prototipiranje. Znane vhodne in izhodne veličine prikazuje
Slika 4.2.
Vhodne veličine
‐ Material: Glavni vhodni material so kabli Eza. Pri prototipiranju pa so materiali lahko
različni, npr. kabli drugačnih oblik, komutatorji, itd.
‐ Energija: Na našem stroju bomo potrebovali energijo dveh vrst: električna in
pnevmatska. Električna služi za napajanje laserja. Za posluževanje kablov pa se lahko
uporabi električno ali pnevmatsko.
‐ Signali: Sistem ima električne in tudi mehanske signale. Cikel sproži delavec, znotraj
cikla pa se vsi signali generirajo na glavnem PLC-krmilniku. Poleg tega imamo tudi
varnostni krmilnik, ki pošilja informacije do PLC-krmilnika.
Izhodne veličine
Dobljeni rezultat na izhodu je prestrukturirani kabel.

Slika 4.2: Črna skrinjica delovne naprave [1].

Na Sliki 4.3 je prikazana abstrahirana kibernetska struktura delovnega sistema. Delovni
sistem je sestavljen iz dveh glavnih elementov; procesa in naprave za izvajanje procesa
[16].
V našem primeru delovni sistem izvaja proces laserskega strukturiranja. Delovni stroj
sestavljajo laserski podsistem in elementi, ki služijo posluževanju kablov.
V proces kot medij vstopajo kabli oz. drugi prototipni izdelki in parametri, ki jih generira
delovni stroj. Na izhodu iz procesa so prestrukturirani izdelki. Subjekt definira cilje Z*, ki
jih mora krmilnik z aktuatorji realizirati. S senzorjema Sx in Sy vršimo nadzor nad
procesom. Podatke inputa in outputa posredujeta do krmilnika. V krmilniku se ti podatki
primerjajo s cilji krmiljenja Z* [16].
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Slika 4.3: Kibernetski prikaz delovnega sistema [16].

4.4 Funkcijska struktura
Izpolnitev celotne funkcije največkrat poteka v logičnem zaporedju večjega števila
posameznih faz. Celotno funkcijo tehničnega sistema lahko razčlenimo na delne funkcije,
ki predstavljajo posamezne delne procese. Glede na kompleksnost sistema lahko delne
funkcije razčlenimo na delne funkcije nižjega nivoja. Ta proces razčlenitve delnih funkcij
lahko izvajamo, dokler ne pridemo do elementarne funkcije, ki je ne moremo več
razčleniti. V nadaljevanju poiščemo glavne vhodne in izhodne veličine ter definiramo,
kako se te (materiali, energija, signali) med delnimi funkcijami pretakajo. V naslednjem
koraku tudi delne funkcije povežemo in narišemo. Tako dobimo celotno funkcijsko
strukturo [1].
Naš stroj se uporablja za strukturiranje kablov in tudi za izdelavo prototipnih izdelkov. Ker
gre prvotno za delno avtomatski delovni sistem in za delo potrebujemo tudi delavca, smo
naredili dve funkcijski strukturi; eno za delavca – operaterja, drugo pa za napravo.
Funkcijska struktura je torej prikaz celotne funkcije, razčlenjene na delne funkcije,
stranske funkcije in elementarne funkcije.
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4.4.1 Funkcijska struktura delavca
Delavec mora poleg vnašanja kablov (to predstavlja tudi največji del njegovega delovnega
časa) menjati orodje, nastavljati pravo višino laserske glave, kontrolirati izdelke, prazniti
posodo strukturiranih izdelkov in vzdrževati stroj (npr. mazati gibljive dele). Ta razčlenitev
delovnega procesa je prikazana na Sliki 4.4.

Slika 4.4: Funkcijska struktura delavca.

4.4.2 Funkcijska struktura naprave
Na Sliki 4.5 smo na podoben način prikazali rešitve delnih funkcij in funkcijsko strukturo
za našo napravo, ko jo koristimo za strukturiranje kablov. Ker gre za precej kompleksen
stroj, glavne funkcije nismo drobili na številne podfunkcije, da ne bi že na tem nivoju
konstruiranja določili detajlov in delovnih principov, ampak bi samo razčlenili problem.
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Slika 4.5: Funkcijska struktura naprave.

4.5 Kombiniranje delnih funkcij za rešitev celotne
funkcije
Za izdelavo posameznih konceptov smo uporabili metodo morfološke matrike. Ta je
zasnovana na razpredelnici delnih funkcij in njim pripadajočih delovnih principov. Te
določimo, ko delnim funkcijam najdemo ustrezen fizikalni, kemijski ali kak drug naravni
zakon, ki ustreza izpolnitvi funkcije (Slika 4.6) [1].

Slika 4.6: Snovanje po morfološki matriki [1].
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V prvem stolpcu morfološke matrike so naštete vse delne funkcije. V vrstici, ki pripada
posamezni delni funkciji, pa so navedene tej funkciji pripadajoče možne variante rešitve.
Za rešitev celotne funkcije je potrebno izbrati po eno rešitev od vsake delne funkcije.
Iz morfološke matrike ustvarimo več variant (lahko tudi samo eno) oziroma konceptov.
Posamezna varianta Ri nastane tako, da izmed vsake delne funkcije izberemo po eno
rešitev in jih med seboj ustrezno povežemo, npr. [1]:
(4.1)

𝑅𝑖 = 𝐸11 + 𝐸23 + ⋯ + 𝐸𝑖2 + ⋯ + 𝐸𝑛𝑗

Na osnovi funkcijskih struktur iz prejšnjega poglavja smo tudi za našo napravo izdelali
morfološko matriko, ki je prikazana v Preglednici 4.2.
Preglednica 4.2: Morfološka matrika.
Delne funkcije vrtenja orodja Delovni principi
in posluževanja kablov
1
ročni

2
pnevmatski valj

3
servomotor

Način vnosa kablov A
z vrha - odlaganje kabla

aksialno
kabla

-

potisk

z vijačenjem

navojno vreteno

Položaj vstavljanja kablov B
servomotor

Nastavitev višine laserja C
mehansko - obračanje delilnega obroča
pnevmatski valj
z dročnikom

Pogon vrtenja gredi Č

koračni motor

med rotacijo mize

na
posameznih
postajah

mehansko - vzmet

pnevmatski valj

mehansko
omejilec

-

pnevmatski valj

mehansko - omejilec

mehansko
vzmet

-

ročno

mehansko

pnevmatski valj

Vrtenje orodja D

Vpetje žice E

Omejitev
gredi F

prostega

zasuka

Sprostitev vpetja kabla G

se nadaljuje
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nadaljevanje
Delne funkcije vrtenja orodja Delovni principi
in posluževanja kablov
1
ročno

2
pnevmatski valj

3
servomotor

Iznos žice H
Legenda:

Koncept 1
Koncept 2
Koncept 3

4.6 Koncepti
Z morfološko matriko, ki je prikazana v Preglednici 4.2, smo naredili več konceptov. Pri
tem smo skušali čimbolj zadostiti zahtevam in željam iz Preglednice 4.1. Za izdelavo
konceptov smo uporabili programsko opremo Creo Parametric, ki omogoča enostavno in
pregledno 3D-modeliranje.

4.6.1 Koncept 1
Prva rešitev je v Preglednici 4.2 prikazana z modro barvo, predstavljena pa je lahko tudi z
enačbo (4.2):
𝑅1 = 𝐴1 + 𝐵2 + 𝐶2 + Č3 + 𝐷2 + 𝐸1 + 𝐹3 + 𝐺3 + 𝐻2
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Slika 4.7:Postavitev delilne mize po konceptu 1.

Proces na stroju bi potekal tako, da bi najprej vstavili kabel na prvo pozicijo, vzporedno pa
bi strukturirali kabel na drugi poziciji, nato na tretji in četrti, vmes pa bi obrnili drugo oz.
tretjo pozicijo. Kabla bi seveda nato strukturirali še enkrat na teh dveh pozicijah. Nazadnje
bi še obrnili krožno mizo. Celoten proces je prikazan na Sliki 4.8.

Slika 4.8: Proces na delovni napravi po konceptu 1.
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Na Sliki 4.9 je prikazan indeks krožne mize s pogonom elektromotorja. Preden lahko
vstavimo kabel, moramo s pomočjo cilindra sprostiti vpetje. Nato v votlo gred rumene
barve s potiskom vstavimo kabel. Na koncu orodja imamo omejilec, tako da fizično
zaznamo, kdaj je kabel vstavljen do konca.
Vrtenje gredi izvajamo s koračnim motorjem. Na njegovo gred je pritrjena jermenica, saj
energijo motorja prenesemo na torno kolo 1 preko jermena. Torno kolo 2 pa imamo na
gredi indeksa. Torni kolesi sklenemo s pomočjo pnevmatskega valja. Da ne bi s prevelikim
udarcem trčili s tornimi kolesi, je vmes dodana vzmet, ki udarec ublaži.

Slika 4.9: Indeks krožne mize z elektro pogonom.
Med vrtenjem krožne mize moramo zagotoviti, da se indeks ne zavrti, saj bi se s tem obrnil
tudi kabel, posledično pa ga tudi v celoti ne bi prestrukturirali (na nekaterih točkah pa bi ga
strukturirali večkrat). Zato je na spodnjo stran krožne mize pritrjena priprava za držanje
(Slika 4.10), ki med vrtenjem mize indeks drži na isti poziciji. Pripravo navzgor držimo z
vzmetjo, ko želimo indeks sprostiti in ga preko tornega kolesa zavrteti, pa indeks sprostimo
s pomočjo pnevmatskega valja, ki pripravo za držanje potisne navzdol. Priprava je pritrjena
na vozičke, ki se tekoče gibljejo po tirnicah.
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Slika 4.10: Priprava za držanje indeksa.

4.6.2 Koncept 2
Drugi koncept je v Preglednici 4.2 prikazan z rdečo barvo, predstavljen pa je lahko tudi z
enačbo (4.3):
𝑅2 = 𝐴1 + 𝐵2 + 𝐶2 + Č1 + 𝐷1 + 𝐸1 + 𝐹2 + 𝐺3 + 𝐻2

(4.3)

Drugi koncept prikazuje Slika 4.11. Prikazana je krožna miza z osmimi indeksi. Pri tej
rešitvi bi se kabli okoli svoje osi zavrteli med vrtenjem krožne mize. Rotacija kabla bi bila
torej povsem mehanska. Na petih pozicijah mize bi kable strukturirali, eden bi služil za
vnos, naslednji za iznos, enega pa zaenkrat pustimo praznega, uporabili pa bi ga lahko, če
bi želeli na kablu izvajati kakršnokoli kontrolo.
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Slika 4.11: Postavitev delilne mize po konceptu 2.

Proces bi na stroju potekal tako, da bi kabel vstavili najprej na prvi poziciji. Med
vstavljanjem pa bi zaporedno strukturirali kable na pozicijah od dva do šest, na poziciji
sedem pa bi kabel izvlekli iz orodja. Nazadnje bi še obrnili krožno mizo. Celoten proces je
prikazan na Sliki 4.12.

Slika 4.12: Proces na delovni napravi po konceptu 2.
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Na Sliki 4.13 je prikazan indeks mehanskega koncepta. Prav tako kot pri prejšnji rešitvi bi
tudi pri tej kabel ročno vstavili v votlo gred rumene barve. Še pred tem bi seveda morali s
pnevmatskim valjem sprostiti vpetje.
Vrtenje orodja in s tem kabla bi se izvajalo med vrtenjem mize. S posebej prilagojenim
delilnim obročem bi zadeli v dročnik, ki je oblikovan tako, da ima omejeno vrtenje v
nasprotni smeri urinega kazalca, zato se ob stiku dročnika in orodja mora slednje zavrteti,
dročnik pa se dvigne navzgor.
Ko se orodje zavrti za 72° oziroma za petino kroga, ga najprej pozicioniramo s pridržalom,
ki mora lepo pasti v utor. Za tem pa pridemo tudi do omejilca vrtenja, ki je na isti poziciji,
kot ima krožna miza indeks, to pomeni, kjer se miza zaustavi in laser strukturira kabel.
Pri tem konceptu se moramo zavedati, da je hitrost krožne mize omejena, saj moramo
paziti, da trk orodja na krožni mizi z dročnikom ni prevelik, saj bi lahko tako poškodovali
orodje in dročnik.

Slika 4.13: Indeks koncepta 2.

4.6.3 Koncept 3
Tretja rešitev je v Preglednici 4.2 prikazana z rumeno barvo, predstavljena pa je lahko tudi
z enačbo (4.4):
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𝑅3 = 𝐴1 + 𝐵2 + 𝐶2 + Č2 + 𝐷2 + 𝐸1 + 𝐹2 + 𝐺3 + 𝐻2

(4.4)

Postavitev indeksov na krožni mizi bi lahko bila pri tej rešitvi enaka kot pri bodisi prvem
bodisi drugem konceptu. Če bi želeli proces pohitriti, bi morali uporabiti enako postavitev
kot pri drugem konceptu – z osmimi indeksi, kjer bi več operacij opravljali vzporedno,
poleg tega pa nam ne bi bilo potrebno vrteti orodja več kot enkrat. Slika 4.14 prikazuje
proces strukturiranja pri postavitvi, enaki drugemu konceptu. Ta se namreč nekoliko
razlikuje od procesa pri drugem konceptu, saj tukaj po zaustavitvi krožne mize zavrtimo
orodje, medtem ko pri drugem konceptu orodje zavrtimo med samim zasukom krožne
mize.

Slika 4.14: Proces na delovni napravi po konceptu 3.

Na Sliki 4.15 je prikazan indeks pnevmatskega koncepta. Prav tako kot pri prejšnji rešitvi
bi tudi pri tej ročno vstavili kabel v votlo gred rumene barve. Še pred tem bi seveda morali
s pnevmatskim valjem sprostiti vpetje.
Koncept je po eni strani podoben prejšnjemu, saj imamo tudi tukaj opravka s posebno
oblikovanim delilnim obročem in dročnikom, ki s trkom v delilni obroč zasuka orodje.
Dročnik v tem primeru premikamo s pnevmatskim valjem.
Prednost tega koncepta je, da je enostavnejši, pa tudi do neke mere zanesljivejši. Kot lahko
vidimo na Sliki 4.15, je dročnik obrnjen vzporedno z delilnim obročem, tako da stični
površini popolnoma sovpadeta.
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Slabost tega koncepta je, da moramo poleg krožne mize imeti postaje s pnevmatskimi valji
in ne moremo orodja vrteti že med samim vrtenjem mize, saj bi v tem primeru morali imeti
na krožno mizo speljano pnevmatiko, kar zahteva precej dodatnih stroškov.
Za fiksiranje orodja (da se orodje med vrtenjem krožne mizo ne bi vrtelo) uporabimo
enako držalo kot pri prejšnjem konceptu.

Slika 4.15: Indeks koncepta 3.

4.7 Vrednotenje konceptov
V konstrukcijskem procesu je vrednotenje postopek, po katerem na podlagi dogovorjenih
meril določimo oceno posamezne rešitve. V fazi zasnove lahko močno vplivamo na ceno
konstrukcije, če se pravilno odločimo, vsa kasnejša spreminjanja lahko bistveno povečajo
ceno. Po dobljenih ocenah lahko variante iste naloge primerjamo med seboj in izberemo
najboljšo [1].
Kriteriji za ocenjevanje naše naprave so bili izdelani po tehnoloških specifikacijah in
pogovoru z naročnikom. Predvsem faktorji težkanja gj so bili določeni po sestankih, saj gre
za precej subjektivno karakteristiko.
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V Preglednico 4.3 smo zapisali tehnične in ekonomsko najpomembnejše kriterije. Z
ocenami od 1 do 10 smo določili vrednost vsakega kriterija za posamezen koncept. Ker pa
vsi kriteriji j niso enako pomembni, smo jih ovrednotili z ocenjevalno lestvico od 1 do 3.
Kriterije j smo zmnožili s faktorji težkanja gj in dobili ponderirane vrednosti Ggi za vsak
koncept posebej. Ta številka predstavlja podlago za odločitev, kateri koncept bomo izbrali
in na njegovi podlagi izdelali stroj.
Preglednica 4.3: Vrednotenje konceptov.
Kriterij j
Hitrost cikla stroja
Zahtevnost izdelave
Vzdrževanje
Cena
Zanesljivost delovanja
Spreminjanje hitrosti
Varnost
Vrednost variante i Gi
Ponderirana vrednost i Ggi

Faktor težkanja
gj
3
2
1
3
2
1
3

Koncept 1
wj1
gj * wj1
8
24
7
14
8
8
6
18
9
18
9
9
9
9
56
118

Koncept 2
wj2
gj * wj2
10
30
8
16
8
8
10
30
6
12
7
7
9
9
58
130

Koncept 3
wj3
gj * wj3
7
21
9
18
10
10
7
21
8
16
8
8
9
9
58
121

Glede na rezultate vrednotenja v Preglednici 4.3 ugotovimo, da je najustreznejša rešitev
koncept 2. Gre za koncept, ki temelji na osnovi mehanskega obračanja orodja. Naprava
torej ne bo vsebovala postaj na posameznih indeksih krožne mize, ampak se bo orodje med
samim vrtenjem krožne mize zavrtelo okoli svoje osi za eno petino kroga.
Odločilna kriterija sta bila predvsem cena in hitrost cikla naprave. Nekoliko več dela bo pri
sami izdelavi, saj so dročniki in delilni obroči nepravilnih oblik in krivulj, kar predstavlja
nekaj več dela pri obdelovalnih postopkih.

4.8 Testiranje izbranega koncepta
Kot lahko vidimo na Sliki 4.16, je mehanika drugega koncepta precej zapletena. Zato smo
najprej v programu Creo Parametric simulirali mehansko vrtenje orodja. To smo naredili
tako, da smo določili kontaktno površino med dročnikom in delilnim obročem. Nato smo
zavrteli krožno mizo. Ko sta se delilni obroč in dročnik zaletela, se je orodje zavrtelo. V
nadaljevanju simulacije smo prilagajali kot med dročnikom in zobnikom, obliko konice
dročnika, spreminjali pa smo tudi obliko utorov v zobniku, da se je kontakt površin čim
lepše ujemal.
Ker pa so realni pogoji nekoliko drugačni od teoretičnih oziroma virtualnih, smo se
odločili ta koncept simulirati tudi v realnosti. Zgradili smo testno mesto, kot ga prikazuje
Slika 4.17. Pri konstruiranju smo bili pozorni, da smo testno mesto dizajnirali tako, da so
bile možne prilagoditve elementov v vseh smereh. To smo dosegli z uporabo aluminijastih
profilov, po katerih lahko prilagajamo elemente v smeri dolžine profila.
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Slika 4.16: Testiranje izbranega koncepta.

Na testnem mestu z rotacijskim pnevmatskim valjem simuliramo trk dročnika in delilnega
obroča. Pri konstruiranju testnega mesta smo želeli uporabiti čimveč materialov, ki jih
imamo v delavnici podjetja. Za ogrodje konstrukcije smo uporabili standardne aluminijaste
profile, za pogon pa že rabljeni Festov DSM zasučni pnevmatski valj. Za pozicioniranje in
vrtenje dročnika smo uporabili orodjarsko iglo – izmetač, ki ga drugače uporabljamo za
izmet proizvodov iz brizgalnega stroja. Plošče smo poslali v izdelavo v bližnjo orodjarno,
ostale elemente pa smo poslali na 3D-tisk.
Površine, ki morajo biti izdelane natančneje – do 5 stotink milimetra natančno, smo
naredili iz materiala Evolve (dročnik, zobnik, gred, nosilec dročnika in zapiralo).
Tehnologija, uporabljena za 3D-tiskanja tega materiala, je stereolitrografija. Ta temelji na
procesu fotopolimerizacije - 3D-model se gradi po slojih, tekoči fotopolimerni sloj se
selektivno utrjuje le na mestih, na katerih so stene delovnega predmeta [17].
Ostale komponente, katerih tolerance niso bile večje od desetinke milimetra, pa smo
izdelali z materialom PA2200 (nosilec ležajev, nosilec zapirala in omejilca vrtenja).
Tehnologija, s katero je bil izveden 3D-tisk, pa je selektivno lasersko sintranje. Pri tem
postopku se gradi sloj za slojem praha, ki je osnovni material. Računalniško kontroliran
CO2 laser segreje prah. Ta kristalizira in delčki prahu se sprimejo v objekt [18].
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Slika 4.17 prikazuje sestavljeno testno mesto. Virtualnemu sestavu smo dodali še natezno
vzmet, s katero držimo zapiralo ob delilnem obroču in tako preprečimo, da bi se orodje
vrtelo samo od sebe, poleg tega pa ga tudi natančno pozicioniramo. Na pnevmatski sistem
podjetja smo priključili regulator tlaka. Nanj pa smo povezali še ročno krmiljen
pnevmatski ventil, na pnevmatski valj pa smo namestili dušilke. Na valju smo pozicionirali
še omejilca vrtenja.

Slika 4.17: Testiranje koncepta 2.

S testiranjem delovnega mesta smo ugotovili, da tudi če elemente nekoliko premaknemo z
idealnih pozicij (Pomaknili smo zgornjo ploščo z dročnikom nekoliko višje, da se poveča
vstopni kot dročnika na delilni obroč.), se orodje še vedno zavrti brez težav. Spreminjali pa
smo tudi tok zraka skozi dušilke in s tem hitrost vrtenja pnevmatskega valja. Ugotovili
smo, da se orodje še vedno uspešno zavrti, četudi v cilinder neovirano spustimo sistemski
zrak.
Druga ugotovitev pa je, da zanesljivost delovanja priprave povečamo, če dodamo torzijsko
vzmet, ki tišči dročnik navzdol, in se ne zanašamo samo na silo gravitacije. Zgodilo se je
namreč tudi, da se dročnik zaradi trenja ni vrnil na spodnjo pozicijo.
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4.9 Konstrukcija koncepta rešitve
V nadaljevanju je predstavljena konstrukcija celotnega stroja (Slika 4.19). Ena
najpomembnejših, zagotovo pa najdražja komponenta sistema, je markirni laser
proizvajalca Trumpf. Izbrali smo vlakenski laser TruMark 5020 (Slika 4.18), ki je nekoliko
dražji, vendar bolj vsestranski, saj lahko z njim izdelujemo tudi prototipe najrazličnejših
vrst. Njegova delovna površina znaša 110 x 110 mm, razdalja med lasersko glavo in
obdelovalno površino pa 212 mm [19].

Slika 4.18: Markirni laser Trumark 5020 [19].

Delovno napravo smo za lažjo predstavitev razdelili na več podsestavov/sklopov:
‐ krožna miza z orodjem vrtenja
‐ po višini nastavljiv laserski izvor
‐ priprava za iznos materiala
‐ mehanske varnostne komponente
‐ ergonomija stroja
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Slika 4.19: Sestav delovne naprave.

V Prilogi 1 je prikazana sestavna risba celotne naprave.

4.9.1 Krožna miza z orodjem vrtenja
Na Sliki 4.20 je prikazan podsestav, ki je sestavljen iz dveh delov; spodnji se vrti skupaj s
krožno mizo, zgornji (obroč) pa je preko nosilcev fiksiran na profile. Takšen sistem
potrebujemo, da lahko izvedemo pogon drugega koncepta. Na testnem mestu smo sicer z
rotacijskim pnevmatskim valjem vrteli zgornji del, saj je bil eksperiment tako izveden
najhitreje in najceneje.
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Slika 4.20: Krožna miza z orodjem vrtenja.

4.9.1.1 Obroč z elementi
Na Sliki 4.21 je prikazan podsestav obroč z elementi. Aluminijasti obroč je torej z nosilci
pritrjen na profile. Obroč je nosilni element za kar nekaj delov.
Nanj smo pritrdili številne omejilce, ki služijo, da se orodje (gred), ne bi vrtelo samo od
sebe. Poleg tega pa služijo tudi za pozicioniranje orodja med procesom strukturiranja
(omejilci se nahajajo na indeksih krožne mize).
Poleg omejilcev smo na obroč pritrdili tudi držala za dročnike in pnevmatska valja za
sprostitev vpetja. Slednja aktiviramo ob vstavitvi kabla v orodje in iznosu kabla iz orodja.
V držala za dročnike so potisnjene orodjarske igle, ki nosijo posamezne dročnike. Takih
podsestavov je na obroču pet. Kable namreč med enim obratom mize obrnemo petkrat po
72°. Zadostovali bi štirje obrati kablov, vendar smo se odločili še za peti obrat, da lahko
kontroliramo, ali se je orodje obrnilo za cel obrat in je kabel po celotnem obodu
prestrukturiran.
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Slika 4.21: Obroč z elementi.

4.9.1.2 Krožna miza z elementi
Na Sliki 4.22 je prikazana krožna miza z vsemi elementi. Na njej je osem indeksov orodja
vrtenja; pet se jih uporabi za vrtenje in strukturiranje, eden za kontrolo, preostala dva pa za
vnos oziroma iznos kabla.

Slika 4.22: Sestav krožne mize z orodjem.
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Uporabili smo indeksirno mizo proizvajalca Weiss. Glede na premer plošče, ki smo jo
pritrdili na sestav indeksirne mize, smo se odločili za Weissov izdelek TC 120G. Na našem
stroju imamo namreč mizo premera 400 mm, priporočen največji premer plošče pa je 600
mm. Na podlagi masnega vztrajnostnega momenta J, ki smo ga dobili s pomočjo programa
Creo, ko smo vnesli gostote vseh elementov na plošči, smo iz podatkov s spletne strani
proizvajalca [20] odčitali čas cikla ti. Naš vztrajnostni moment znaša 0,4466 kgm2, na naši
mizi pa imamo osem indeksirnih mest. Iz preglednice [20] ugotovimo, da se nahajamo med
območjema a in b, torej čas cikla indeksirne mize v našem primeru znaša približno 0,3 s.
Indeksirna miza ima na sredi fiksno ploščo, na katero smo pritrdili tudi senzor Ogu 010
G3K-TSSL, s katerim preverjamo prisotnost kabla in tudi, ali je bil pravilno vstavljen (do
končne lege).
Indeks vrtenja je zagotovo najzahtevnejši podsestav našega stroja, prikazan je na Sliki
4.23. Glavni elementi oziroma podsestavi so: priprava za pozicioniranje kabla, ohišje
ležaja, ležaj, gred, vstavek, delilni obroč, vpetje kabla, držalo za vprijem repa kabla in
nazadnje zapiralo za fiksiranje gredi.

Slika 4.23: Indeks vrtenja.

43

Zasnova naprave
S pripravo za pozicioniranje kabla tega pozicioniramo tako, da ga omejimo na rob izolacije
kabla. Ko torej delavec porine kabel v orodje, začuti, kdaj je kabel potisnil do konca, saj se
ta ustavi, ko zadene v pripravo.
Vstavek potrebujemo, saj so v specifikacijah stroja zahtevane različne dimenzije kablov;
njihove dolžine in premeri. Zato smo se odločili izdelati vstavke, ki so hitro izmenljivi, saj
so pritrjeni v gred le z dvema navojnima zatičema.
Delilni obroč je tisti element, preko katerega vrtimo celotno orodje. Za preprečitev
nehotenega vrtenja pa imamo zapiralo za fiksiranje gredi. Zapiralo se vrti okoli zatiča,
fiksiranega v nosilcu zapirala, silo, s katero tiščimo zapiralo navzdol, pa ustvarimo s
prednapeto natezno vzmetjo.
Na Sliki 4.24 je prikazan prerez podsestava vpetje kablov. Na gred je privijačen nosilec, v
katerem se v vertikalni smeri giblje držalo kabla. Z vzmetjo tiščimo držalo navzdol, da je
kabel med posluževanjem na stroju fiksen. S pnevmatskim valjem, ki je viden na Sliki
4.21, sprostimo vpetje, kadar želimo kabel vzeti iz stroja oziroma ga vanj vstaviti. Vzmet
prednapnemo s pomočjo navojnega zatiča, s katerim lahko tudi prilagajamo silo, s katero
želimo obremeniti držalo in posledično kabel.

Slika 4.24: Vpetje kabla.

Podsestav držalo za vprijem repa kabla je predstavljen v poglavju Ergonomija delovne
naprave, saj smo ga morali dizajnirati prav zaradi ergonomskih zahtev.
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4.9.2 Sestav nastavljive laserske glave
Na Sliki 4.25 je prikazan sestav priprave za nastavitev višine laserske glave. Za nosilno
podporo smo uporabili enake aluminijaste profile kot za podporo obroča nad krožno mizo.
Višino laserske glave nastavljamo z vrtenjem ročaja. S tem zavrtimo navojno vreteno, kar
povzroči, da se matica, na katero sta pritrjeni horizontalna plošča in laserska glava,
premakne v vertikalni smeri. Da bi preprečili nehotene premike vretena, smo dodali
zavoro, ki jo zategnemo s primežem. Za natančno določanje premikov je dodan števec, s
katerim merimo premik v vertikalni smeri.
Vertikalna plošča je pritrjena na vozičke, ki omogočajo gladko potovanje priprave v
vertikalni smeri.

Slika 4.25: Priprava za nastavitev višine laserske glave.

4.9.3 Priprava za iznos kablov
Na Sliki 4.26 je prikazana priprava za iznos kablov. Sestavljena je iz dveh delov; prvi je
podsestav odpiranja orodja, drugi pa je podsestav iznosa kablov.
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Pri prvem s pnevmatskim valjem DGSL proizvajalca Festo (valj ima na koncu pritrjen
ležaj) pritisnemo na držalo repa kabla in sprostimo orodje, ki drži kabel v tej ukrivljeni
legi.
Drugi podsestav je ravno tako sestavljen iz pnevmatskih komponent proizvajalca Festo.
Najprej se z DGC pnevmatskim valjem pomaknemo v horizontalni smeri do repa kabla.
Nato z DGSL cilindrom potujemo v vertikalni smeri in nazadnje s prijemalom proizvajalca
Schunk primemo kabel, tega s ponovnim aktuiranjem DGC pnevmatskega valja povlečemo
iz orodja in ga odvržemo v posodo za iznos kablov.
Oba pnevmatska valja drugega podsestava imata nastavljiv hod (DGC in DGSL). DGC
pnevmatski valj ima na obeh straneh mehanska omejilca, ki ju moramo nastavljati glede na
dolžino obdelanih kablov. DGSL pa nastavljamo z vijačenjem omejilca na batnici, zato da
lahko prijemalo prime točno na mestu, na katerem se nahaja kabel.

Slika 4.26: Priprava za iznos kablov.

4.9.4 Ergonomija delovne naprave
Pri načrtovanju vpenjanja kablov smo naleteli na težavo, saj bi moral delavec segati
globoko v stroj, da bi lahko vpenjal kable, ki so dolgi do pol metra. Na Sliki 4.27 je
prikazan načrt delovne naprave, na katerem je vidno, da bi bila razdalja od delavca do osi,
v katero vstavimo kable (razdalja za kable, dolge pol metra), približno 700 mm.
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Slika 4.27: Načrt delovne naprave brez upoštevanja ergonomskih načel.

V priporočilih, ki smo jih opisali v teoretičnem uvodu, pa je zapisano, da je priporočeno
delovno območje, v katerega delavec še posega, nekje med 350 in 400 mm od telesa. Iz
tega sledi, da moramo na našem stroju izdelati vpetje, s katerim bomo lahko v to območje
spravili kable vseh dolžin.
Najprej smo načrtovali, da bi rep kabla ukrivili in vpeli v orodje, ki je fiksirano na krožno
mizo, tako da se zadnji konec kabla ne more prosto vrteti. To je prikazano na Sliki 4.28.
Pojavil pa se je dvom o uspešnosti takšnega koncepta, saj kabel držimo samo z vpetjem
nekje na sredini gredi, kamor je ta vpet s pomočjo vzmeti. S stisnjeno vzmetjo bi ustvarili
silo v velikosti približno 15 N, kar bi bilo dovolj, da bi se raztegnjena žica normalno vrtela
skupaj z gredjo. Če bi žico upognili, kot smo si zamislili v tem konceptu, pa bi morala biti
sila trenja, ki jo povzroča vzmet, večja od rezultante sil pospeševanja in pridrževanja v
vpetju. To bi lahko pomenilo, da bi pri nekem kotu zasuka žica zdrsnila, posledica pa bi
bila neprestrukturirana žica oz. izmet. Zato smo v delavnici preverili, ali je slednje možno
izvesti brez zdrsovanja žice (Slika 4.29).
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Slika 4.28: Prvi koncept pridržanja repa kablov.

Os smo vpeli v glavo stružnice in vanjo vstavili kabel. V orodje, v katero po navadi
vpnemo nož stružnice, smo vpeli ploščico z zatičem. To moramo pozicionirati tako, da bo
čimmanj ovirala vrtenje žice. Zato smo zatič pozicionirali na razdaljo približno 150 mm od
konca gredi, pa tudi 150 mm levo glede na njeno os. Tako smo ohranili ergonomske
zahteve, pa tudi nismo zadeli v sosednji indeks oz. sosednjo gred na indeksirni mizi.
Kabel smo na vrhu označili s piko in obrnili glavo stružnice za štiri petine kroga (za
strukturiranje kabla po celotnem obodu moramo kabel zasukati najmanj štirikrat).
Ugotovili smo, da je kabel že pri obratu za 90° očitno zdrsnil. Preden bi eksperiment
povsem ovrgli, smo se odločili povečati silo na 25 N in preizkusiti, ali kabel pri večji sili
zdrsne. Kljub večji sili je kabel zdrsnil, sicer nekoliko kasneje - pri kotu 180°, kar pa še
vedno ni zadovoljivo.
Kabel smo nato izpeli in ugotovili, da se je pri sili 25 N tudi poškodoval. Na kablu je
namreč nastala manjša zareza. Ker se eksperiment ni posrečil, smo se odločili ta koncept
opustiti.
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Slika 4.29: Preizkus držanja repa kablov.

Izdelali pa smo podsestav držalo za vprijem repa kabla, ki je prikazan na Sliki 4.30. Pri tej
pripravi se orodje suče skupaj z gredjo, zato se izognemo prej opisanemu problemu.
Na vstavek smo pritrdili obroč. Tega uporabimo, da nam ni potrebno odebeliti vstavka do
te mere, da bi lahko nanj pritrdili sestav vpetja (izognemo se veliki izgubi materiala in
nepotrebnemu struženju gredi). Ta poleg vpetja s pomočjo vzmeti sestoji še iz plošče
vpetja in dveh stranskih ploščic, v kateri nabijemo zatič. Na njem je namreč vpet vzmetni
pritiskač.

Slika 4.30: Priprava za pridržanje repa kabla.
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Delavec torej pri vstavljanju kabla najprej potisne kabel v vstavek, nato s pritiskom prsta
sprosti vzmetni pritiskač in nazadnje vanj vstavi rep kabla.

4.9.5 Varnost na stroju
Ker konstruiramo stroj, ki bo v stalni interakciji z delavcem, ga moramo narediti varnega.
Poleg tega pa je tudi proizvajalec strojev – strojegraditelj dolžan za stroje, ki jih želi dati na
trg, izvesti oceno tveganja.
Opredeljene morajo biti vse predvidene nevarnosti, nevarna območja, nevarne situacije.
Standard SIST EN ISO 12100 opisuje primere tveganja, izvore in možne posledice, zato
smo delali po njem; določili smo različne vrste nevarnosti (mehanska, električna, sevanje)
in naredili ocene tveganja za vsako vrsto nevarnosti posebej ter ustrezno poskrbeli za
varnostne ukrepe na konstrukciji (vgrajena varnost, varovanje in/ali dopolnilni varovalni
ukrepi, navodila za uporabo) [21]. Ocena tveganja je v Prilogi 1.
Nevarnosti na stroju
Mehanske nevarnosti:
‐ nevarnost ureza ob ostrih robovih
‐ nevarnost stiska zaradi vrtljive mize
‐ nevarnost stiska zaradi gibajočih delov linearnih aktuatorjev
Električne nevarnosti:
‐ nevarnost požara zaradi preobremenitve sistema in električnih stikov
‐ nevarnost kratkega stika
‐ nevarnost poškodbe električne izolacije
Nevarnosti sevanja
‐ nevarnost laserskega sevanja - poškodba kože, oči
Varnostni ukrepi na stroju
Varnostne ukrepe izvedemo v treh korakih:
1. Vgrajena varnost:
Odpravi nevarnosti ali zmanjša povezana tveganja z ustrezno izbiro konstrukcijskih
lastnosti stroja in/ali načina medsebojnega vplivanja med izpostavljenimi osebami in
strojem [12].
Da bi preprečili možnost ureza, smo na stroju posneli vse ostre robove. Stroj smo tudi
zaprli s pločevino, da smo preprečili izstop laserskega žarka (Slika 4.31).
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Slika 4.31: Prikaz ogrodja delovne naprave.

Z dvižnimi vrati smo preprečili tudi možnost uščipa delavca (Slika 4.32). Ko namreč
delavec sproži tipko za pričetek cikla, pnevmatski valj spusti vrata do mize. Če ima
delavec roko pod vrati, ga stisnejo vrata le s silo svoje gravitacije, ne pa tudi sila valja, saj
lahko sornik potuje po utoru.

Slika 4.32: Vgrajena varnost na dvižnih vratih.
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2. Varovanje in/ali dopolnilni varovalni ukrepi
Če nevarnosti z vgrajeno varnostjo ni mogoče odpraviti ali ustrezno zmanjšati z njo
povezanega tveganja, se lahko za zmanjšanje tveganja uporabijo primerno izbrano
varovanje in dopolnilni varovalni ukrepi, pri čemer je treba upoštevati predvideno uporabo
in razumu prilagodljivo napačno uporabo [12].
Za preprečitev stiska vrtljive mize in gibajočih se delov smo na okna in vrata vgradili
senzorje ADAM/EVA, ki preprečijo delovanje stroja, če niso vsa zaprta. Primer postavitve
senzorjev te vrste je prikazan na Sliki 4.33.

Slika 4.33: Varovala Adam/Eva.

Kable orodje iznese v za to pripravljeno posodo, ki jo mora delavec ob napolnitvi
izprazniti (Slika 4.34). Tudi dostop do posode smo zaprli z oknom, sestavljenim iz profilov
in pločevine. Da bi dostop do posode in posledično do notranjosti stroja omejili, smo
dodali Schmersalov varnostni zaklep TZFWS. Na ta način vrat med obratovanjem stroja ne
moremo odpreti, če jih ne obremenimo s silo, večjo od 1000 N.

Slika 4.34: Praznjenje posode prestrukturiranih kablov.

3. Navodila za uporabo
Če tveganja ostajajo kljub vpeljani vgrajeni varnosti, varovanju in dopolnilnim varovalnim
ukrepom, je treba tveganja opredeliti v navodilih za uporabo [12].
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5 Krmilje delovnega sistema
Za uspešno izvajanje prej opisanih postopkov in zahtev moramo našo konstrukcijo
ustrezno krmiliti. Zato moramo dodati potrebne elektronske in pnevmatske komponente ter
jih med seboj povezati v sistem.

5.1 Sistem elektronskih komponent
Ustvarili smo hitro odziven sistem. Centralna komponenta takšnega sistema je PLCkrmilnik. To je industrijski računalnik, s katerim nadzorujemo avtomatiziran proces na
stroju. Ta računalnik se je sposoben odzivati na vhodne signale in ustrezno generirati
izhodne signale, s katerimi izvedemo določene procese (vrtenje mize, proženje laserskega
žarka, ...).
Sistemu smo dodali tudi HMI (human machine interface) panel. To je vmesnik, ki
omogoča enostavno nadzorovanje in upravljanje krmilnega sistema. Preko zaslona na dotik
vnašamo vhodne podatke in kontroliramo procese.
Centralna enota sistema je PLC-krmilnik. Operater stroja preko komandnih tipk proži cikel
stroja, preko HMI-panela pa lahko nastavlja parametre krmilnika in proži posamezne
akcije stroja; odpiranje ventilov, proženje markirnega laserja, zasuk krožne mize itd.
Na Sliki 5.1 je prikazan shematski prikaz interakcij elektronskih komponent na stroju za
strukturiranje kablov.
Znotraj cikla stroja sistem v realnem času zbira podatke senzorjev, ki so postavljeni na
pnevmatskih valjih, in presvetlitvenega optičnega senzorja, s katerim preverjamo
prisotnost kabla. Na podlagi podatkov, pridobljenih iz senzorjev, HMI-ja in komandnih
tipk PLC nadzoruje in krmili sistem.
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Slika 5.1: Interakcije elektronskih komponent.

5.1.1 PLC SIMATIC S7-1215F
Za našo aplikacijo smo izbrali krmilnik SIMATIC S7 – 1215F proizvajalca Siemens (Slika
5.2). Odločili smo se za nekoliko enostavnejši krmilnik – za aplikacije spodnjega in
srednjega nivoja zahtevnosti, saj na PLC-ju ne bomo izvajali naprednejših krmilnih
operacij.

Slika 5.2: PLC Simatic S7-1200 (CPU 1215F) [22].
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Programiranje se izvaja v programskem okolju STEP 7 (TIA portal). Krmilnike lahko
programiramo na tri različne načine [23]:
‐ lestvični diagram (Ladder)
‐ diagram funkcijskih blokov (FBD)
‐ strukturirani tekst (SCL)
V Preglednici 5.1 so prikazani osnovni tehnični podatki krmilnika.
Preglednica 5.1: Osnovni tehnični podatki krmilnika [23].
Napajalna napetost
Maksimalni napajani tok
Število digitalnih vhodov
Število digitalnih izhodov
Število analognih vhodov
Število analognih izhodov
Profinet priključek
Razširitveni moduli

24 V
1500 mA
14
10
2
2
2
3 komunikacijski moduli, 1 signalna
plošča, 8 signalnih modulov

Če želimo na PLC-računalnik priključiti več vhodov ali izhodov, lahko nanj priključimo
razširitveni modul, s katerim povečamo kapaciteto priključkov. Tudi v našem primeru je
tako, saj potrebujemo za senzorje na pnevmatiki 12 digitalnih vhodov, tri potrebujemo za
komande tipke, enega pa še za krožno mizo, na voljo pa jih imamo le 14.

5.1.2 HMI KTP 400 basic
Za komunikacijo med operaterjem in strojem smo uporabili HMI KTP 400 basic. Gre za
panel proizvajalca Siemens. Naprava za svoje delovanje potrebuje napajanje 24 V. Za
komunikacijo s PLC-jem pa uporabimo profinet protokol. Na Sliki 5.3 je prikazan zaslon
na dotik izbranega panela.

Slika 5.3: HMI KTP 400 [24].
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Izbrali smo enega manjših in cenejših panelov, saj operater načeloma z njim ne bo prav
dosti delal. Večinoma se ga bo potrebovalo pri nastavljanju parametrov na stroju. Med
samim delom – strukturiranjem - delavec namreč operira zgolj s komandnimi tipkami na
naslonjalu za roke in z njimi proži cikel. Velikost zaslona je 4,3 palcev, resolucija zaslona
pa znaša 480 x 272 svetlobnih elementov. Na stroj smo panel pritrdili tako, da smo ga
privijačili na sprednjo stran stroja (v pločevino), tako da je operaterju enostavno dostopen.

5.1.3 Električna omarica
Elektronske komponente smo združili v električni omarici znamke Rittal, velikosti 600 x
600 x 350. Takšno globino smo morali izbrati zaradi frekvenčnega regulatorja, katerega
višina znaša približno 300 mm. Skladno s standardom IP 66 omarica nudi komponentam
zaščito pred okoljskimi vplivi. Na Sliki 5.4 je prikazana omarica z vsemi komponentami.
Trifazni električni tok vstopi v omarico preko varovalk. Za delovanje večine elektronskih
naprav potrebujemo napajalno napetost 24 V. Zato smo uporabili 10 A usmernik SITOP
PSU100S, s katerim usmerimo tok in pretvorimo napetost na 24 V.

Slika 5.4: Električna omarica.
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Frekvenčni regulator je električno povezan tako, kot prikazuje Slika 5.5. Za napajanje
asinhronskega motorja krožne mize Weiss potrebujemo trifazno napetost, ki jo krmilimo
na dveh nivojih – s PLC-krmilnikom in z varnostnim modulom. Povezava je narejena
preko kontaktorjev, s katerimi spuščamo električni tok do frekvenčnega regulatorja in
posledično do motorja.

Slika 5.5: Vezava vrtljive mize Weiss.

5.1.4 Tokokrog varnostnih komponent
Na Sliki 5.6 je prikazan elektro načrt varnostnih elementov. Iz usmernika SITOP so kabli
povezani do odklopnika MICO. Iz njega gresta nato dva voda; prvi predstavlja stalno
napetost, drugi pa gre do varnostnih modulov. Prvi vod, ki je pod stalno napetostjo,
uporabimo za napajanje PLC-ja, da lahko stalno nadzorujemo procese in napake v
delovnem sistemu, z drugim vodom pa napajamo vse ostale naprave. Ta vod je naprej
povezan z varnostnim modulom SRB 301 301LC/B-24V, na katerega sta povezana gumb
nujni stop in varnostni zaklep TZFWS, s katerim preprečujemo dostop do iznosa kablov.
Za varnostnim modulom SRB je nato isti signal povezan z novim varnostnim modulom –
VITAL. Ta je krmiljen s 4 varnostnimi stikali ADAM/EVA, ki signalizirajo stanje vrat.
Izhodni signal iz varnostnega tokokroga je priključen na vse komponente, ki služijo kot
aktuatorji; pnevmatski ventili, krožna miza (preko kontaktorjev) in markirni laser.
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Slika 5.6: Varnostni tokokrog.

5.1.5 Modul za pošiljanje podatkov v podatkovno bazo
Na PLC smo priključili tudi modul CTI 100.PN proizvajalca BECK Com.tom, modul je
prikazan na Sliki 5.7 Komunikacijski modul omogoča enostavno priključitev na PLC in
izmenjavo podatkov do svoje lokalne hrambe. Omogoča različne načine pošiljanja
podatkov do strežnika (pošiljanje s prožilnikom, pošiljanje ob spremembi vrednosti
podatkov ipd.). Ena od bistvenih funkcij je tudi sposobnost hranjenja podatkov ob
morebitnem izpadu omrežne povezave do oddaljenega strežnika. V takem primeru modul
akumulirane podatke posreduje do strežnika samodejno, ko se omrežna povezava znova
vzpostavi.
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Modul bi lahko v delovnem sistemu uporabili, da bi pošiljali podatke do serverja podjetja,
podatke bi zabeležili s krmilnikom: število obdelanih kosov in vhodni podatki s senzorjev.
Če bi v delovnem sistemu dogradili tudi kontrolo obdelovancev, bi lahko z zajemanjem
podatkov ves čas oddaljeno kontrolirali kvaliteto obdelovancev.

Slika 5.7: Modul za pošiljanje podatkov na server [25].

5.2 Sistem pnevmatskih komponent
Za uspešno izvajanje dela je poleg pnevmatskih valjev in prijemala potrebnih še nekaj
drugih komponent. V prvi vrsti se uporabi pripravno grupo, s katero zrak prefiltriramo in
reguliramo tlak zraka. Izbrali smo komponento proizvajalca Metal Work, ki je prikazana
na Sliki 5.8. Z njo lahko zrak prefiltriramo na 20 µm, tlak zraka pa lahko reguliramo med 5
in 8 bari. Z regulatorjem tlaka lahko spremljamo stanje na pnevmatskih vodilih; zaznamo
upad tlaka pod nastavljeno vrednost.

Slika 5.8: Regulator tlaka [26].
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Konfigurirali smo tudi ventilski otok proizvajalca Festo (Slika 5.9). Vsi pnevmatski ventili
so bistabilni 4/2 potni, razen ventil, s katerim krmilimo pnevmatski valj na dvižnih vratih,
ta je 5/3 potni ventil, da lahko v primeru napake (če se vrata po določenem času ne vrnejo
na želeno pozicijo) ventil premaknemo v srednjo pozicijo, s čimer bat držimo na mestu.
Preko digitalnih izhodov PLC-ja krmilimo ventilski otok. V obratni smeri pa s
feromagnetnimi senzorji zaznavamo pozicijo batov in stanja pošiljamo na digitalne vhode
PLC-ja.

Slika 5.9: Ventilski otok.

Ostale komponente, ki smo jih vgradili v pnevmatski sistem, so povratno-dušilni ventili, ki
smo jih montirali na vse pnevmatske valje.
Vezava pnevmatskih komponent je v Prilogi 2.
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5.3 Osnovni algoritem delovnega sistema
Na Sliki 5.10 je prikazan osnovni algoritem delovnega sistema, ko ta deluje v avtomatskem
režimu.

Slika 5.10: Osnovni algortiem delovnega sistema.
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6 Nadgradnja delovnega sistema z
dozirnim sistemom
Če bi v delovnem sistemu želeli obdelati več kablov, bi morali pohitriti najdaljšo akcijo
sistema. To je v našem primeru vkladanje kablov. Zato bi zgradili dozirni sistem, ki bi
opravljal tri funkcije:
‐ Sortiranje kablov: Kable dobimo v šopu, delavec bi te kable odvil in stresel v šaržer.
Nato bi moral kable postaviti enega za drugim.
‐ Ločevanje kablov: Ko imamo kable postavljene v vrsti, jih moramo ločiti, da lahko
primemo vsakega posebej.
‐ Vkladanje kablov: Kabel zgrabimo s posebno pripravo in ga prinesemo ter porinemo v
orodje.

6.1 Sortiranje kablov
Na Sliki 6.1 je prikazan sestav za sortiranje kablov. Na drčo vstavimo šop kablov, ki se
naslonijo na omejilec iz pločevine. Z jermenom, ki je obrnjen narobe – utori so obrnjeni
navzgor, da se lahko kabli zasidrajo vanje, kable peljemo po drči navzgor. Utor jermena je
širok ravno toliko, da se en kabel brez težav usede vanj, za dva pa ni prostora in zato drugi
zdrsne po drči navzdol. Navpični profil in stranski sta povezana s kotnikom, s katerim
lahko prilagajamo kot naklona drče. Na ta način lahko poiščemo ustrezen naklonski kot, da
kabel, ki je zasidran v utor, iz njega ne pade, hkrati pa poskrbimo, da se na rob utora ne
zatakne še kakšen dodatni kabel. Na vsaki strani jermena imamo tudi vodila iz novilona, da
kabel lepo teče po drči navzgor in se ne zatakne ob zgornji profil.
Drča ima na vsaki strani nastavljivo omejilno pločevino. Pritrjena je na palico s SHFpodporo. Z vijačenjem lahko pločevini hitro prilagodimo dolžini kabla.
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Slika 6.1: Sortiranje kablov.

6.2 Ločevanje kablov
Za sortirnikom kablov je postavljen ločevalnik, ki je prikazan na Sliki 6.2. Kable pobiramo
s pločevinasto drčo in jih z zgornje strani omejimo z dvema omejilcema. Nato se po drči,
ki je pritrjena na profil, katerega naklonski kot je ravno tako nastavljiv s kotniki, spusti do
transportnega traka. Na njem se nalagajo kabli in čakajo na iznos. Prvega v vrsti ločimo od
ostalih s pripravo, ki jo v vertikalni smeri pomikamo s pnevmatskim valjem. Ločilna
plošča ima na spodnji strani vstopni kot, s katerim ločimo kabla.
Potem ko s pripravo za iznos kablov s transportnega traku odstranimo kabel in senzor to
zazna, dvignemo pnevmatski valj in transportni trak premakne kable do sprednjega
omejilca. Nato celoten postopek ponovimo.
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Slika 6.2: Ločevanje kablov.

6.3 Vkladanje kablov
Ko je prvi kabel ločen od ostalih, se s Schunkovimi prijemali približamo kablu. V
horizontalni smeri prijemala premikamo z DGC-valjem, v vertikalni smeri pa z DGSLvaljem. Oba valja izdeluje proizvajalec Festo. Na Sliki 6.3 je prikazan prvi del podsestava
za vkladanje kablov.
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Slika 6.3: Pobiranje kablov s transportnega traku.

Na Sliki 6.4 je prikazan drugi del podsestava za vkladanje kablov. Bat DGSL-valja
pomaknemo navzdol in s pomikom bata DGC-valja kabel pripeljemo do votle gredi –
vstavka - in odpremo prijemala. Zraven mize sta pritrjena valjčka, s katerima kabel
potisnemo do konca vstavka. Valjčka stisnemo skupaj s pomočjo cilindrov. Zgornji valjček
ženemo s koračnim motorjem proizvajalca Beckhoff. Vrtimo ga, dokler ne potisnemo
kabla do konca vstavka. Valjčka nato s cilindroma pomaknemo vsaksebi in zavrtimo
krožno mizo ter pričnemo s postopkom strukturiranja kablov. Med tem časom pomaknemo
prijemala nazaj po kabel, ki že čaka na transportnem traku.

Slika 6.4: Vkladanje kablov v indeks krožne mize.
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7 Ekonomska vrednost delovnega sistema
V programu Excel smo izdelali izračun prodajne cene delovnega sistema. Izvleček oziroma
končna vrednost stroja je prikazana v Preglednicah 7.1 in 7.2. V Preglednici 7.1 so
prikazani stroški razvoja, montaže, zagona, šolanja operaterja stroja, logistike in prevzema.
V Preglednici 7.2 pa smo ceno stroja razdelili na tri dele: mehanika, elektro in optika, kjer
smo poleg razvojnih del obravnavali tudi stroške materiala in zunanjih storitev.
Ugotovili smo, da največji strošek predstavlja nakup laserja Trumpf 5020, ki predvidoma
znaša več kot polovico cene celotnega stroja. Tudi mehanski del procentualno znaša precej,
saj smo delovni sistem izdelali na podlagi drugega koncepta, ki je sestavljen pretežno iz
mehanskih komponent. Vrednost elektronskih komponent je nekoliko nižja, saj smo bili pri
njihovi izbiri pozorni na ceno, glede na to, da imamo v samem delovnem sistemu
razmeroma malo pnevmatskih in elektronskih komponent, zato ne potrebujemo zahtevnega
krmilnika in zaslona. Cene na enoto mere in količine ur smo označili z oznako x, da ne bi
razkrili poslovnih skrivnosti podjetja.
Preglednica 7.1: Cene razvojnih del.
Poz.

Naziv

Enota
Količina mere Cena/EM

B1

STROJNA KONSTRUKCIJA (delavniška dokumentacija)

B2

ELEKTRO KONSTRUKCIJA (delavniška dokumentacija)

x Ura

Vrednost
9.600,00
x
€
1.200,00
x
€

B3

ROBO KONSTRUKCIJA (delavniška dokumentacija)

0 Ura

x

0,00 €

B4

NI KONSTRUKCIJA (delavniška dokumentacija)

0 Ura

x

0,00 €

B5

ROBO PROGRAMIRANJE

0 Ura

x

B6

PLC PROGRAMIRANJE

x Ura

x

0,00 €
4.500,00
€

B7

NI PROGRAMIRANJE

0 Ura

x

0,00 €

B8

PROGRAMIRANJE OPTIČNI SISTEM

0 Ura

x

B9

STROJNA MONTAŽA

x Ura

x

0,00 €
3.000,00
€

x Ura

se nadaljuje
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nadaljevanje
Količina

Enota
mere

Poz.

Naziv

Cena/EM Vrednost

B10

ELEKTRO MONTAŽA

x Ura

x

B11

PREIZKUS, ZAGON

x Ura

x

900,00 €
2.400,00
€

B12

IZDELAVA TEHNIČNE MAPE

x Ura

x

480,00 €

B13

ŠOLANJE

x Ura

x

480,00 €

B14

PREVZEM

x Ura

x

200,00 €

B15

PRIPRAVA MATERILA, LOGISTIKA…

0 Ura

x

0,00 €

B16

KONVENCIONALNA OBDELAVA

x Ura

x

39,00 €

SKUPAJ STROŠEK DELA

22.799,00 €

Preglednica 7.2: Ekonomska vrednost naprave.
MEHANIKA

Vrednost

A1 Material

8.995,28 EUR

A2 Delo

14.999,00 EUR

A3 Zunanje storitve
ELEKTRO

Vrednost

Ure

B1 Material

5.974,50 EUR

B2 Delo

8.150,00 EUR

OPTIKA

Vrednost

Ure
- EUR

C2 Delo

- EUR

1

SKUPAJ

x

- EUR

C1 Material
C3 Zunanje storitve

x

- EUR

B3 Zunanje storitve
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Ure

55.000,00 EUR
101.123,72 EUR

0

8 Zaključki
V magistrskem delu smo predstavili razvoj delovnega sistema za strukturiranje kabelskih
ovojnic. Proučili smo področje tekstur in tehnologij strukturiranja, s katerimi te teksture
ustvarimo. Namen je bil namreč zagotoviti tesnost med kablom in obrizganim ohišjem
konektorja.
V razvojnem oddelku podjetja so preizkusili več metod – tehnologij, s katerimi bi ustvarili
ustrezno teksturo. S testi tesnjenja so ugotovili, da je najprimernejša metoda lasersko
strukturiranje. Zato smo v nalogi prikazali osnovne principe te tehnologije.
Na podlagi analize tehnologije strukturiranja, trenutnega laboratorijskega mesta in zahtev
kupca smo po Metodiki konstruiranja [1] zasnovali polavtomatski delovni sistem. V
nadaljevanju predstavljamo razvoj celotnega delovnega sistema:
1) S pomočjo morfološke matrike smo izdelali tri koncepte in jih po določenih kriterijih
ovrednotili ter izbrali najustreznejšega.
2) Osnova izbranega koncepta je vrtljiva miza z osmimi indeksi, kjer operater stroja
ročno vstavlja kable, iznos pa je avtomatiziran. Na petih zaporednih pozicijah vrtljive
mize se izvaja strukturiranje kablov z laserjem, ki je postavljen navpično nad osjo
okrogle mize. Kable na vsaki izmed pozicij mehansko vrtimo za 72°.
3) Izdelali smo testno mesto, na katerem smo preverili delovanje izbranega koncepta.
4) Po potrditvi koncepta smo skonstruirali stroj, ki je sestavljen iz več delov in
podsestavov: ogrodje stroja, priprava za nastavitev višine laserske glave, vrtljiva miza
s pripadajočim orodjem, krmilje in električna omarica, varnostni sistem in iznos
kablov.
5) Ker bo zaenkrat delovni sistem namenjen prototipiranju in izdelavi manjših serij, smo
ogrodje izdelali iz aluminijastih profilov. Če bi se kasneje izkazalo, da potrebujemo
robustnejšo napravo, vezano na avtomatizirano linijo, bi ogrodje stroja izdelali iz
varjenega sestava cevi.
6) Obračanje indeksov se zgodi med obratom vrtljive mize, ko se delilni obroč, ki je
fiksiran na gredi indeksa, zaleti v dročnik.
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7) Nastavljanje višine laserske glave se izvede z obratom ročnega kolesa. Preko
krogličnega vretena se priprava z lasersko glavo translatorno dvigne oziroma spusti.
8) Iznos kablov smo naredili iz pnevmatskih komponent; s prijemali kabel zagrabimo in
ga z linearnim pnevmatskim pogonom izvlečemo iz gredi. Pred izvlekom moramo
sprostiti tudi vpetje kabla, to ravno tako storimo s pnevmatskim valjem.
9) Stroju smo določili tudi krmilje. Sistem krmilimo s PLC Simatic 7-1200 in ga
povežemo z ostalimi elektronskimi in pnevmatskimi komponentami. Dodali smo tudi
vmesnik stroj-človek, ki služi za nastavitev parametrov ob zagonu delovne naprave.
10) Predstavili smo tudi ekonomski vidik stroja in mu podali okvirno ceno.
11) Predlagali smo tudi možno dograditev stroja: dozirni sistem, ki bi eliminiral ročno
vstavljanje kablov. Šope kablov bi spustili na zobati jermen in jih po drči z določenim
naklonom prenesli navzgor. Tako bi kable sortirali v eno ravnino. Nato bi jih spustili
na vodoravni transportni trak in prva dva kabla mehansko ločili. Nazadnje bi s
pnevmatskim sistemom za vkladanje kablov kabel s transportnega traku pobrali in ga
potisnili v indeks mize.
Razvili smo polavtomatski delovni sistem, ki bo služil predvsem za strukturiranje kablov.
Skonstruirali smo mehansko obračanje indeksov na vrtljivi mizi, pri čemer celoten sestav
poganjamo le z motorjem vrtljive mize. Na ta način bistveno zmanjšamo ceno celotne
naprave. Naredili smo tudi pnevmatsko shemo in vezavo elektronskih komponent ter jih
umestili v sistem.
Predlogi za nadaljnje delo
Razvoj delovnega sistema je za strukturiranje tekstur je dokončan. V podjetju bi sedaj
lahko komponente delovnega sistema naročili in zmontirali oziroma povezali. V
nadaljevanju bi programer napisal tudi program delovnega sistema in ga naložil na
krmilnik. Tako bi bil delovni sistem pripravljen za delo. Če bi se izkazala potreba po
avtomatiziranem doziranju, bi lahko uporabili sestav doziranja, predstavljen v 6. poglavju.
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Priloge
1. Ocena tveganja (3 strani formata A4, obojestransko)
2. Pnevmatska shema (6 strani formata A4, obojestransko)
3. Sestavna risba stroja (2 strani formata A1, obojestransko)
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