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PREDGOVOR
Skripta z naslovom Tehnika v kmetijstvu so sestavljena iz več delov. Prvi, ki je pred vami, je
Uvod v strojništvo.
Učna snov v tem delu je podana strnjeno, obsega izbrana temeljna poglavja iz mehanike in se
nadaljuje s poglavji iz strojništva. Bralca seznanja z nekaterimi deli mehanike, trdnosti in
strojnih elementov, ker pa danes najdemo hidravlične elemente za prenos in pretvorbo
energije v številnih sodobnih kmetijskih strojih, opisuje seveda tudi osnovne hidravlične
elemente.
Delo je namenjeno predvsem študentom za učbenik, ki vsebuje tudi enciklopedičen pregled
strojnih elementov, iz katerih so kmetijski stroji. Toda znanje si lahko z njim bogatijo tudi vsi,
ki delajo na področju kmetijske tehnike in čutijo potrebo po stalnem strokovnem
izpopolnjevanju, nujnem tudi na tem področju.
Vsem, ki so mi pri nastajanju učbenika kakorkoli pomagali, se zahvaljujem. Veliko dela je
bilo denimo s pripravo skic, pri čemer mi je pomagala Dragica Bitenc, za tehtne pripombe k
vsebini in obliki učbenika pa sem hvaležen recenzentoma prof. dr. Igorju Janežiču in prof. dr.
Lučki Kajfež Bogataj.
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1. UVOD
Pojem kmetijska tehnika je znan toliko časa kot kmetijstvo samo. Človek si je pri delu že pred
tisočletji pomagal z enostavnimi stroji in orodji. Z iznajdbo kolesa in uporabo vprežne živine
za delo se je začela razvojna krivulja na tem področju strmo dvigati. Vprežni plug, ki naj bi ga
izumili pred več kot štirimi tisočletji, je materialen dokaz o tisočletnem razvoju te zvrsti
tehnike. Plug se v svoji osnovni obliki vse do danes v bistvu ni spremenil, še več, v nekaterih
deželah je ostal prav tak, kakršen je bil na začetku. Z razvojem industrije in spremljajočih
tehničnih odkritij je tehnično znanje nezadržno osvajalo kmetijsko področje. Kmalu po
odkritju parnega batnega stroja se pojavijo parni plugi in lokomobile kot mobilni izvori
mehanske energije. V kratkem času je prišla v uporabo vrsta strojev, katerih osnovna zamisel
je še danes aktualna, med njimi na primer sejalnica (James Cooke 1785), mlatilnica (Andrew
Meikle 1786), kosilnica (Patrick Bell 1826) in poljski traktor (Stock 1907), simbol razvoja
kmetijske tehnike, imenovan tudi motorni plug. Razvoj omenjene tehnike je človeku olajšal
delo, predvsem pa je povečal njegovo produktivnost. Kmetovalec je lahko okoli leta 1800 v
eni uri mlačve obdelal približno 100 kilogramov žita, z uporabo preprostih mlatilnic, gnanih z
živino, lokomobilo in končno z električno energijo, pa je količina očiščenega žita okoli leta
1930 narasla na 2000 kg/h. Kaj pa danes? Storilnost sodobnega žitnega kombajna je od 20 do
30 ton na uro. Toda zaradi skokovitega povečanja produktivnosti in pospešitve razvoja
kmetijskih strojev potrebujemo, če hočemo doseženo razvojno stopnjo res obvladati, tudi
spremljajoče znanje in nove stroje, ki bodo naravo in človeka manj obremenjevali.
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1.1 MERSKE ENOTE

Smisel in namen merskega sistema je poenotenje tehničnih in fizikalnih veličin. Sedanjo
obliko je dobil, ker se je zaradi razširitve področja, enostavnosti uporabe in možnosti
sestavljanja različnih merskih veličin sčasoma in postopno poenostavil.
Veličina je vse, kar se po velikosti in meri lahko spreminja, npr. pot, hitrost, temperatura,
električna upornost itd. Po sorodnosti fizikalnih pojavov, s katerimi so povezane, delimo
veličine na geometrične, časovne, mehanske (masa, sila, delo, moč), električne, magnetne itd.
Fizikalni zakoni določajo medsebojno odvisnost različnih veličin. Matematični izraz, ki
prikazuje samo medsebojno odvisnost veličin, imenujemo veličinska enačba. Veličine
merimo tako, da jih primerjanjem z določeno velikostjo iste veličine, ki jo uporabljamo kot
mersko enoto. Med različnimi merami izberemo za enote najprimernejše, to je take, ki
ustrezajo veličinskim enačbam, torej dimenzijsko soodvisne (koherentne) enote. Nekatere
med njimi, ki jih lahko izbiramo poljubno, smo privzeli za osnovne enote. Vse druge, ki jih z
veličinskimi enačbami določamo iz osnovnih enot, imenujemo izpeljane enote. Osnovnih
veličin je zelo malo - za vse geometrične veličine zadošča že ena sama, dolžina, v kinematiki
pa sta potrebni dve, dolžina in čas. V kinetiki jima je treba dodati še tretjo, maso, pri
električnih in magnetnih veličinah pa potrebujemo kot osnovno veličino še električni tok.
Poleg teh so osnovne veličine še temperatura, svetlobna jakost in količina snovi. Vse druge
lahko iz teh izpeljemo. Novi mednarodni sistem enot SI (Systéme International d'Unités), ki je
bil sprejet leta 1970, se odlikuje z dimenzijsko soodvisnostjo za vse najpomembnejše veličine
v fiziki in tehniki.

Tabela 1: Osnovne enote sistema SI
osnovne veličine
dolžina
masa
čas
električni tok
temperatura
svetilnost
množina snovi

oznaka v enačbi
l, s
m
t
I
T
I

enota
meter
kilogram
sekunda
amper
kelvin
kandela
mol

znak
m
kg
s
A
K
cd
mol
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Tabela 2: Nekatere merske enote, izpeljane iz sistema SI
veličina, oznaka
sila, F
tlak, p
energija, E
delo, E
toplota, Q
moč, P
frekvenca, f
električna napetost, U
električna prevodnost, G
električna upornost, R
količina elektrine, Q
kapacitivnost, C

ime enote*
njuten, newton
paskal, pascal
bar

znak enote
N (kg m/s2)
Pa (N/m2)
bar (105 N/m2)

džul, joule

J (Nm, Ws)

vat, watt
herc, hertz
volt
simens, siemens
om, ohm
kulon, coulomb
farad

W (Nm/s)
Hz (1/s)
V (W/A)
S (A/V)
Ω (V/A)
C (As)
F (C/V)

* Odredba o merskih enotah (Priloga št. 1), Uradni list RS 2/96, ki je izšel januarja 1996.
Priporočene so fonetizirane, to je domače oblike imen.

Ker se merjena veličina lahko izkaže z nepregledno velikim ali majhnim številom enot,
določa mednarodni sestav enot SI še decimalne merske enote, ki jih označujemo z dekadnimi
predponami.
Tabela 3: Predpone pri enotah
povečanje
vrednosti

predpona

znak

10
102
103
106
109
1012
1015
1018

deka
hekto
kilo
mega
giga
tera
peta
eksa

da
h
k
M
G
T
P
E

pomanjšanj
e
vrednosti
10-1
10-2
10-3
10-6
10-9
10-12
10-15
10-18

predpona

znak

deci
centi
mili
mikro
nano
piko
femto
ato

d
c
m
μ
n
p
f
a

V tabeli 4 so faktorji za preračunavanje enot, ki so v starejši literaturi še v uporabi in v tabeli
5 faktorji za preračunavanje anglosaških enot.
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Tabela 4: Faktorji za preračunavanje enot
sila
1 kp
tlak
1 N/m2
1 bar
1at
1 kp/m2
1 atm
1 Torr
energija
1 mkp
1 kcal
1 kWh
1 PSh
moč
1 kp m/s
1 kcal/h
1 PS

9,81 N
1 Pa
105 Pa
0,981 .105 Pa
9,81 Pa
1,013 . 105 Pa
133,3 Pa

10-5 bar
1 bar
0,981 bar
9,81 .10-5 bar
1,013 bar
1,333 . 10-3 bar

9,81 J
4186,8 J
3,6 .103 kJ
2,65 . 103
9,81 .10-3 kW
1,163 .10-3 kW
0,736 kW

Tabela 5: Faktorji za preračunavanje enot
veličina
dolžina
površina
prostornina

masa

sila
tlak
energija
moč
hitrost

anglosaške mere
inch, palec, cola
foot, čevelj
yard, jard
square inch
square foot
acre
cubic foot
gallon
gallon
bushel
ounce
bushel
pound, funt, libre, mass
pound ,force
pound / square inch
british thermal unit
horse power - hour
horse - power
mile / hour

faktorji
1 in. ( " ) = 25,4 mm
1 ft. ( ' ) = 12"= 0,3048 m
1 yd. = 3" = 0,9144 m
1 sq. in. = 6,45 cm2
1 sq. ft. = 0,09 m2
1 acre = 0,404 ha
1 cu.ft.
= 28,32 l
1 gal (UK) = 4,58 l
1 gal (US) = 3,78 l
1 bushel
= 35,24 l
1 oz = 28,35 g
1 bushel = 27,2 kg pšenice
= 25,4 kg rži
= 21,8 kg ječmen
1 lb.
= o,454 kg
1 lbf
= 4,45 N
1 psi
= 0,069 bar
1 BTU = 1,055 kJ
1 HP h = 2685 kJ
1 HP = 0,746 kW
1 mph = 1,61 km/h
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2. MEHANIKA
Mehanika je naravoslovna veda, o teoretičnih osnovah, potrebnih za fizikalno-tehnično
razumevanje zakonitosti narave. Glede na gibalno stanje in tehnične probleme je klasična
razdelitev mehanike naslednja:
A. STATIKA (mehanika togih teles) je veda o pogojih mirovanja oziroma ravnotežja teles in
deformacij togih teles (elementov, konstrukcij, ...) pod vplivom različnih obremenitev.
B. KINEMATIKA (mehanika gibanja točk) je veda o geometriji gibanja, pri čemer
zanemarimo velikost teles in sile, zaradi katerih pride do gibanja.
C. KINETIKA (mehanika gibanja teles pod vplivom sil) je veda o gibanju masnih točk in
teles z upoštevanjem sil, ki ta gibanja povzročajo.
D. HIDROMEHANIKA je veda o mirovanju (hidrostatika) in gibanju (hidrodinamika)
kapljevin.
Zaradi lažjega obravnavanja teh snovi zelo pogosto upoštevamo nekatere predpostavke, ki se
z dejanskim stanjem v naravi ne ujemajo. Tako v statiki in dinamiki (dinamika je skupno ime
za kinematiko in kinetiko) vpeljemo pojem absolutno togega telesa. Gre za telo, ki svoje
oblike pod vplivom obremenitve ne spremeni (se ne deformira), takega pa v naravi ni. V
hidromehaniki namesto realne uporabljamo pojem idealne kapljevine. Mehanika nas uči
osnovnih naravoslovno-tehničnih spoznanj, pomembnih za obravnavanje drugih strokovnih
predmetov, tehničnih problemov in razvoja znanosti.
ELEMENTI MEHANIKE
Osnovni elementi, ki jih uporablja Newtonova mehanika so: prostor, čas, masa in sila.
Prostor
V tehnični mehaniki določimo lego telesa v prostoru najpogosteje s pomočjo kartezijevega
desnoročnega koordinatnega sistema, poleg njega pa se uporablja še cilindrični in krogelni
koordinatni sistem.
Čas
Trenutna lega gibajoče točke ali telesa je določena s časom. Gibanje je podano s spremembo
položaja telesa v prostoru v odvisnosti od časa. Z elementoma prostor in čas opisujemo
gibanje v kinematiki. Lega poljubne točke v kartezijevem koordinatnem sistemu je določena
s tremi koordinatami. Če se koordinate s časom ne spreminjajo, pravimo da točka miruje, če
se pa spreminja vsaj ena od njih, se točka giblje. Poljubno gibanje telesa v prostoru je
sestavljeno iz rotacije (krivočrtnega gibanja) in translacije (premočrtnega gibanja).
Masa
Značilnost vsakega telesa je masa, ki je proporcionalna njegovi teži. Masa je konstantna
veličina, medtem ko je teža odvisna od časa in lege telesa.
Sila
10

Sila je fizikalni pojav, ki hoče spremeniti gibalno stanje nekega telesa, oziroma je vzrok, da se
mirujoče telo začne gibati, da se gibajočemu telesu poveča ali zmanjša hitrost, ali pa se mu
spremeni smer gibanja. Sile delimo na aktivne in pasivne. Aktivne sile poizkušajo spraviti
telo v gibanje (teža, vlečna sila traktorja,...), pasivne sile pa gibanju nasprotujejo (trenje, upor
zraka...). Sile, ki delujejo na telo od zunaj, so zunanje sile, tiste s katerimi se telo delovanju
zunanjih sil upira pa imenujemo notranje sile. Več sil, ki istočasno deluje na telo, imenujemo
sistem sil. Zunanjo silo, ki deluje na telo na zelo majhnem območju njegove površine
imenujemo koncentrirano ali točkovno silo. Sile, ki so porazdeljene po dolžini ali površini se
imenujejo kontinuirana obremenitev. Volumske sile so porazdeljene po vsej prostornini
telesa (gravitacijske, magnetne, vztrajnostne sile).
Sila je vektorska veličina in je določena z velikostjo, smerjo in prijemališčem.
Proučevanje mehanike temelji na nekaterih osnovnih stavkih, ki sledijo iz logike poskusov.
Načela so v praksi potrjena in v splošnem priznana brez eksaktnih matematičnih dokazov,
zato jih imenujemo aksiomi.
- aksiom o ravnotežnem paru sil
- aksiom o prenosnosti sil
- aksiom o paralelogramu sil
- aksiom vztrajnosti
- aksiom proporcionalnosti sile in pospeška
- aksiom o enakosti akcije in reakcije
2.1 STATIKA MASNE TOČKE

Sestavljanje sil
Sistem sil je skupina sil, ki sočasno deluje na telo. Sistem sil s skupnim prijemališčem lahko
nadomestimo z eno samo silo rezultanto tako, da bo njen učinek na togo telo enak učinku
prvotnega sistema sil. Sile lahko sestavljamo grafično ali pa analitično. Grafično sestavljanje
sil s skupnim prijemališčem temelji na aksiomu o paralelogramu sil. Metodo poenostavimo,
če uporabimo mnogokotnik sil. Pravilnost tega postopka temelji na seštevanju vektorjev.
Vektorski zapis sestavljanja n sil v skupno silo (rezultanto) ima obliko:
n v
v v v
v
v
F1 + F2 + F3 +.....+ Fn = ∑ Fi = R
i =1

Grafično sestavljanje treh ali več sil v skupno rezultanto se izvaja po metodi mnogokotnika sil
(slika 1).
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Slika 1: Grafično sestavljanje sil

Pri analitični metodi sestavljanja sil s skupnim prijemališčem uporabimo naslednje izraze:
R x = ∑ Fix = ∑ Fi ⋅ cos α i
i =1

i =1

i =1

i =1

i =1

i =1

R y = ∑ Fiy = ∑ Fi ⋅ cos β i
R z = ∑ Fiz = ∑ Fi ⋅ cos γ i

Velikost re z ultante je: R = R 2x + R 2y + R 2z

Ravnotežje sil
Sistem sil s skupnim prijemališčem bo v ravnotežju samo v primeru, če je rezultanta vseh sil
enaka nič; R = 0 (slika 2). Iz ravnotežnega pogoja, da mora biti rezultanta nič, sledijo pri
prostorskem sistemu sil tri enačbe, ki predstavljajo analitični pogoj ravnotežja. Za sile, ki
ležijo v ravnini, odpade tretja enačba Rz , ostaneta pa enačbi za Rx in Ry .

R x = ∑ Fix = ∑ Fi ⋅ cos α i
R y = ∑ Fiy = ∑ Fi ⋅ cos β i
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Slika 2: Ravnotežje sil s skupnim prijemališčem
Razstavljanje sil
V ravnini lahko razstavimo eno silo le na dve komponenti, ker sta za sile v ravnini na
razpolago samo dve ravnotežni enačbi, iz katerih lahko določimo le dve komponenti.
Analitično lahko razstavimo silo R v komponenti F1 in F2 v isti ravnini s pomočjo ravnotežnih
enačb. V enačbah so komponenti Rx in Ry, ter naklonska kota obeh smernic α1 in α2 znane
veličine in sta torej velikosti F1 in F2 lahko določljivi.

F1 cos α1 + F2 cos α 2 = R x
F1 sin α1 + F2 sin α 2 = R y

2.2 MOMENT SILE

Moment sile
Moment (navor) sile je vektor, ki je rezultat vektorskega produkta med radij vektorjem in
vektorjem sile. Radij vektor je vektor, ki ima prijemališče v osi rotacije, konec pa v začetni
točki vektorja sile.

r r r
M= r×F
Velikost momenta (absolutna vrednost vektorja momenta) je:
M = r ⋅ F ⋅ sin ϕ ,

r
r
r . sin ϕ označimo z a in pomeni
kjer je kot ϕ kot med vektorjema r in F . Vrednost
r
najmanjšo razdaljo med osjo rotacije in premico sile F . Tako je velikost momenta sile enaka
M=a.F
Moment sile povzroča rotacijo telesa. Predpostavimo, da je togo telo pritrjeno tako, da se
lahko vrti okrog svoje osi, ki jo predstavlja točka A. Dokler leži premica sile F v osi, ki gre
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skozi točko A, bo telo mirovalo, rotacijsko gibanje pa bo nastopilo takoj, ko premica sile ne
bo več sekala osi v točki A (slika 3).
Jakost rotacije izražamo z momentom sile. Ta je tem večja, čim večja je sila in čim večja je
oddaljenost a njene premice od vrtilne osi. To oddaljenost imenujemo ročico in je pravokotna
razdalja med vrtilno osjo in smernico sile.

Slika 3: Moment sile
Ravnotežje momentov
n

Ravnotežje momentov je definirano z enačbo

∑M

i

= 0. Če je ta pogoj izpolnjen, lahko

i =1

obstaja rezultanta vseh sil; s tem je izpolnjen tudi pogoj za translacijo sistema, ni pa vzroka za
njegovo rotacijo.
Moment dvojice sil
Moment dvojice sil (par sil) sta dve enako veliki, vzporedni in nasprotno usmerjeni sili F in F z medsebojno oddaljenostjo a. Ti dve sili se ne moreta združiti v rezultanto (slika 4), njun
moment pa je M = F . a

Slika 4: Moment dvojice sil
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2.3 TEŽIŠČE

Geometrijski pojem težišča ali lego težišča lahko določimo, če poiščemo središče
vzporednih sil. Z analitičnim postopkom in uporabo Varignonovega teorema dobimo
koordinati središča vzporednih sil:
X0 =

∑X ⋅F
i

i

R

Y0 =

∑Y ⋅F
i

R

i

R = F1 + F2 + F3 + ....... - rezultanta sil

Enačbi predstavljata koordinati središča sil. Analogno ju lahko uporabimo, če predpostavimo,
da na poljubno telo deluje samo sila težnosti. Telo si zamislimo razdeljeno na veliko število
majhnih delov in ponazorimo teže teh delov z vzporednimi silami. Enačbi zapišemo tako, da
namesto sil Fi pišemo teže Gi - v tem primeru nam x0 in y0 pomenita koordinati težišča telesa
(slika 5). Enačbi ne določata težišča telesa popolnoma, ker sta bili izpeljani iz ravninskega
sistema sil. Težišče telesa pa je popolnoma določeno še s tretjo enačbo, ki nam da tretjo
koordinato in jo napišemo z težami Gi.
Z0 =

∑ Z ⋅G
i

i

G

Lega težišča telesa T0 je odvisna od oblike telesa in od razdelitve posameznih elementarnih
sil tež G

Slika 5: Težišče telesa

Predpostavimo, da delamo s homogenimi telesi, ki imajo v vseh volumskih delih Vi isto
strukturo in gostoto ρ; potem so sile tež Gi posameznih elementov sorazmerne njihovim
volumnom Vi.
G = g ρ ⋅ V = g ⋅ ρ ⋅ ∑ Vi

Če vstavimo ta izraz v predhodne enačbe za določanje koordinat težišča teles, dobimo splošne
enačbe za določanje lege težišča homogenih teles :
X0 =

∑X ⋅V
i

V

i

Y0 =

∑X ⋅V
i

V

i

Z0 =

∑Z ⋅V
i

i

V
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2.4 TRENJE

Kadarkoli se ploskvi dveh teles stikata pod vplivom poljubne pritisne sile, se pojavi med
obema telesoma odpor proti medsebojnem drsenju. Ta odpor imenujemo trenje ali torna sila,
ki je vedno usmerjena proti smeri gibanja. Reakcija telesa ima zato dve komponenti, ki se
delita na normalno silo FN in torno silo Ft (slika 6).

Slika 6: Sile pri trenju

Glede na način gibanja enega telesa po površini drugega telesa razlikujemo:
- trenje pri drsenju
- trenje pri kotaljenju
- trenje v ležajih in čepih
- trenje gibkih elementov
Trenje pri drsenju
Trenje pri drsenju nastane, če položimo telo teže G na strmino s kotom α (slika 7). Pri
večanju kota opazimo, da začne telo pri določeni velikosti kota α0 drseti po strmini.

Slika 7: Telo na strmini

V skrajnem položaju ravnotežja napišemo ravnotežne enačbe za vse sile, ki delujejo na dano
telo. To so: sila teže telesa G, normalna sila FN in torna sila Ft. Za koordinatni sistem (t, n) z
izhodiščem v 0 dobijo ravnotežne enačbe obliko:

∑F
∑F

it
in

= 0 : Ftr - G ⋅ sinα 0 = 0
= 0 : FN - G ⋅ cosα 0 = 0

Če delimo prvo enačbo z drugo, dobimo:
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Ftr
= tgα 0
FN

ali Ftr = tgα 0 ⋅ FN = μ 0 ⋅ FN

μ 0 = tan α 0 - torni koeficient trenja pri mirovanju
α 0 - kot strmine, pri katerem začne telo drseti, tudi torni kot (ρ)
Splošen izraz za torno silo ima obliko Ft = μ . FN
Torna sila je sorazmerna velikosti normalne sile. Torni koeficient μ je empirično določen in
odvisen od
- vrste nalegajočega materiala
- stopnje hrapavosti dotikajočih se površin
- hitrosti gibanja enega telesa proti drugemu
- temperature in drugih fizikalno-kemičnih vplivov
Koeficient trenja pri gibanju označimo z μ, pri mirovanju pa z μ0.
Trenje pri mirovanju: Ft = µ0 . FN
Trenje pri gibanju: Ft = µ . FN
Tabela 6: Torni koeficienti
dvojice
materialov
jeklo na jeklo
jeklo na bron
kovina na les
les na les
usnje na kovino
usnje na lit. železo

μ0
suho
0,12...0,30
0,19...0,2
0,5...0,65
0,4...0,65
0,6
0,56

mazano
0,1
0,1
0,1
0,16...0,20
0,2
-

μ
suho
0,1
0,18
0,2...0,50
0,20...0,40
0,22
0,28

mazano
0,01...0,05
0,01...0,05
0,02...0,05
0,04...0,16
0,12
0,12

Drsno trenje v ležajih
Pri vrtenju čepa v ohišju ležaja pride na obodu čepa do trenja, ki vrtenje zavira. Glede na
smer obremenitve ležaja ločimo radialne in aksialne ležaje. Radialni so obremenjeni s silami,
ki delujejo pravokotno na vzdolžno os ležaja, pri aksialnih pa sile ležijo v osi. Možne so tudi
kombinacije obeh primerov. Pri radialno obremenjenem ležaju deluje torna sila tangencialno
na obodu čepa, pri aksialno obremenjenem ležaju pa na naslonu čepa. Torna sila se v
odvisnosti od premera čepa transformira v torni moment, s katerim izražamo torne izgube v
ležajih. Velikost trenja je odvisna od obremenitve, materiala čepa in ležaja, hrapavosti stičnih
ploskev, hitrosti vrtenja, načina mazanja in kakovosti maziva.
Trenje pri kotaljenju po podlagi
Na hrapavi horizontalni površini se kotali krožni valj polmera r in pritiska na podlago s silo G.
Spričo hrapavosti in deformacij dotikalnih površin valja in podlage deluje na valj zaradi
vertikalne sile teže G in sile F reakcija tal R. Iz ravnotežnega pogoja treh sil s skupnim
prijemališčem v ravnini sledi, da mora iti premica upora R skozi skupno točko 0, v kateri se
sekajo vse tri sile (slika 8). Prijemališče reakcije je za razdaljo e oddaljeno od smeri sile G.
Celotno reakcijo R razstavimo v komponento N, ki drži ravnotežje sili G in komponento T, ki
uravnoteži silo F. Fizikalno si pojav razložimo s tem, da kolo in podlaga nista toga, temveč se
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pod obremenitvijo deformirata. Iz tega sledi sila, ki jo rabimo za vzdrževanje enakomernega
kotaljenja
F =

e
⋅G⋅
r

1
1 −

e2
r2

Ker je navadno e veliko manjši od r, se lahko drugi člen pod korenom zanemari in dobimo:
e
⋅G
r
Iz enačbe sledi, da bo vlečna sila F tem manjša, čim večji je radij kolesa. Zapišemo jo lahko
tudi v obliki
F =

F⋅ r = Mt = e ⋅ G
Moment M t imenujemo tudi moment kotalnega trenja

Slika 8: Sile pri kotalnem trenju

2.5 KINEMATIKA

Kinematično opisati gibanje ali zapisati zakon gibanja telesa (točke) pomeni, opisati lego
telesa (točke) v izbranem koordinatnem sistemu v katerem koli času. Za opis lege telesa v
prostoru uporabljamo večinoma kartezijev koordinatni sistem, v posebnih primerih pa še
cilindrični, krogelni ali naravni koordinatni sistem.
Kinematične veličine v kartezijevem koordinatnem sistemu v v
v
r
Lego točke N v prostoru (x, y, z) opisuje radij vektor r = xi + yj + zk , kjer so x, y, z,
v v v
koordinate točke N, ki se s časom spreminjajo in i , j , k enotski vektorji, ki so konstantni
(slika 9).
v
v
Časovno spremembo radij vektorja točke imenujemo hitrost v . Vektor hitrosti v točke N je v
poljubnem času enak prvemu odvodu radij vektorja po času t
v
v dr v• • v • v • v
v=
= r = x i + y j + zk
dt
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Velikost hitrosti pa je
v
v2 v2 v2
v = v = ± x& + y& + z&

Slika 9: Kinematične veličine
v

Smernica vektorja hitrosti v je tangenta na tirnico in kaže v smer gibanja točke N. Časovna
v
v
v
sprememba vektorja hitrosti v je vektor pospeška a . Vektor pospeška a točke N je v
v
poljubnem času enak prvemu odvodu vektorja hitrosti v po času t
v
2v
v dv v• d r ••v
a=
=v= 2 = r
dt
dt

v
Pospešek a je lahko pozitiven pri pospešenem gibanju ali negativen pri pojemajočem
gibanju.Velikost pospeška je
v
v 2 v 2 &&v 2
a = a = ± &&
x + &&
y +z
Točka N je v času dt opravila pot
s = ∫ vdt =
t

t2

∫

v2 v2 v2
x& + y& + z& dt

t1

Gibanje točke po premici imenujemo premočrtno gibanje, ki je lahko enakomerno ali
neenakomerno. Pri enakomernem gibanju je hitrost točke v času opazovanja konstantna. Pot,
ki jo točka opravi v času t, je

s = s0 + v ⋅ t
V tej enačbi pomeni s0 pot, ki jo je točka že opravila do začetka opazovanja gibanja, to je pri
času t = 0. Pri enakomerno pospešenem gibanju točke s pospeškom +a, ali pojemajočem
gibanju s pojemkom -a, sta hitrost in pospešek podana z enačbama
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v = v +a⋅t
0

s = s0 + v 0 . t ±

a ⋅ t2
2

Krožno gibanje
Krožno gibanje točke je gibanje v ravnini, katere tirnica je krožnica (slika 10).
Pot, ki jo opravi točka pri kroženju je

s = ϕ⋅r
V enačbi je ϕ kot zasuka točke okrog središča (izražen v radianih), ki se lahko spreminja s
časom. Pri kroženju je velikost kotne hitrosti enaka prvemu odvodu kota zasuka ϕ po času t
dϕ
= ϕ&
dt

ω =

Obodna hitrost točke ima tangencialno smer, velikost pa določa enačba

v = ϕ& ⋅ r = ω ⋅ r

Slika 10: Krožno gibanje točke

Pri enakomernem kroženju sta kotna in obodna hitrost konstantni.
Pri neenakomernem kroženju izrazimo kotni pospešek α kot odvod kotne hitrosti ω po času t
α=

dω
d 2ϕ
&&
= ω& = 2 = ϕ
dt
dt

Pri pospešenem kroženju ločimo tangencialni at in normalni an pospešek, katerih velikosti sta
podani z enačbama:
&&. r = ω& . r = α. r
at = ϕ
v2
= ω 2 . r = ϕ& 2 . r
r
Tangencialni pospešek at ima premico hitrosti v, usmerjenost pa je enaka kot pri hitrosti pri
pospešenem gibanju ali nasprotna pri pojemajočem gibanju. Normalni pospešek an je
usmerjen vedno k središču vrtenja. Pri enakomernem kroženju točke N je α = 0 in je tudi at =
0, obstaja pa normalni pospešek an, ki je podan z enačbo:
an =
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a n = ω 20 ⋅ r
Ker je kroženje ponavljajoče gibanje, izrazimo frekvenco kroženja (vrtljaji) in periodo z
1
ω
=
enačbo n =
2π T
2π
čas enega vrtljaja (perioda): T =
, obodna hitrost v = r ⋅ ω = 2 ⋅ r ⋅ π ⋅ n

ω

Krožno gibanje togega telesa okoli stalne osi
O njem govorimo takrat, če sta na telesu vsaj dve točki, ki ves čas gibanja telesa mirujeta.
Telo pa kroži okoli premice, ki poteka skozi ti dve točki (A in B na sliki 11). Premico
imenujemo vrtilno os. Vse točke, ki niso na vrtilni osi, opisujejo krožnice s konstantnim
polmerom. Ravnine teh krožnic so med seboj vzporedne in pravokotne na vrtilno os. Zato
veljajo za posamezne točke telesa vsi zakoni, ki veljajo pri krožnem gibanju točke.
v
v
Vektorja kotne hitrosti ω in kotnega pospeška α ležita v vrtilni osi telesa. Hitrost točke N je

v v r
v =ω ×r ;

v = ω .R

pospešek točke N
v
v v v v
v v
v
a = a n + a t = ω × (ω × r ) + α × r
a n = ω 2 ⋅ R - normalni pospešek
a t = α ⋅ R - tangencialni pospešek

Slika 11: Krožno gibanje togega telesa okoli stalne osi

Na sliki 12 je prikazana oblika enostavnega prenosnika, kjer sta osi zobnikov nepremični.
Premera kinematičnih krogov sta D1 in D2 , število zob zobnikov je podano z z1 in z2 .
Oba zobnika se vrtita z enako obodno hitrostjo, ki je za prvi zobnik
D1
2
in za drugega
v1 = ω 1 ⋅

v2 = − ω 2 ⋅

D2
2
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ω1 ⋅

D1
D
= − ω2 ⋅ 2
2
2

Razmerje kotnih hitrosti je prestavno razmerje prenosnika, ki ga označimo z i.
i=

ω1
D
=− 2
ω2
D1

Slika 12: Prenosnik vrtilnih gibanj

V splošnem prenosniku, v katerem je n zobniških parov, je razmerje kotnih hitrosti začetnega
in končnega zobnika, oziroma celotno prestavno razmerje enako zmnožku prestavnih razmerij
posameznih zobniških parov.
i c = i 1 ⋅ i 2 ⋅ i 3 ⋅ .. ⋅ i n

2.6 KINETIKA

Kinetika obravnava zakone gibanja točk in teles pod vplivom neuravnoteženih sil in
momentov. Sile in momenti so lahko konstantni, lahko pa se spreminjajo s časom, spremembo
hitrosti in lego telesa v prostoru.
O masni točki v kinetiki govorimo, kadar mere telesa zanemarimo, telo pa ima svojo maso.
Ker lahko predpostavimo, da je telo sestavljeno iz sistema masnih točk, ki so medsebojno
povezane v togo telo, govorimo o kinetiki sistema masnih točk.
Newtonov zakon
To je osnovni zakon dinamike in se glasi: Če na masno točko deluje neka sila ali rezultanta
sil, potem se točka giblje enakomerno pospešeno s pospeškom a, ki je sorazmeren masi
točke. Smer gibanja je enaka smeri sile.

r
r
F = m⋅a
Kinetična energija masne točke
To je skalarna veličina, ki je enaka produktu mase točke in kvadrata njene hitrosti (slika 13).
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Slika 13: Kinetična energija

Pri translacijskem gibanju
Wk =

m. v 2
2

Pri krožnem gibanju
Wk =

J ⋅ω2
2

kjer je J masni vztrajnostni moment krožečega telesa
enota kinetične energije je džul (joule), 1 J = 1 Nm
Potencialna energija
Potencialno energijo ima masna točka takrat, kadar lahko zaradi svoje lege v primerjavi z
izbrano začetno lego opravi neko delo (slika 14).

Slika 14: Potencialna energija

Pri sili teže je potencialna energija podana z enačbo
Wp = G. z = m. g. z
Zakon o ohranitvi mehanske energije
Zakon pravi, da je pri gibanju masne točke pod vplivom konzervativnih sil vsota kinetične in
potencialne energije sistema v vsaki legi sistema konstantna veličina. Vsota obeh energij je
skupna mehanska energija sistema.
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Konzervativne (potencialne) sile so tiste, katerih delo ni odvisno od oblike poti, ampak od
začetne in končne lege.
Delo sile F
Diferencialno delo sile je enako skalarnemu produktu sile in diferencialne poti (slika 15):

r v
dW = F ⋅ ds = F ⋅ s ⋅ cos α
S

Celotno delo od točke A do točke B je podano z enačbo: W = WA ,B = ∫ F cos α ds
0

Slika 15: Delo sile

v
Delo je pozitivno, če je kot α oster, in negativno, če je kot α top. Če je sila F pravokotna na
smer pomika, je delo sile enako nič.
Delo sile pri rotaciji
Delo pri rotaciji je podano z enačbo
ϕB

W=

∫ Tdϕ

ϕA

Pri rotaciji je delo pozitivno, če se masa m vrti v istem smislu kot deluje vrtilni moment T,
sicer je delo negativno.

Slika 16: Delo sile pri rotaciji
Delo konzervativnih (potencialnih) sil je enako razliki potencialne energije masne točke v
njeni začetni in končni legi.

WA ,B = WpA − WpB
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Delo sile teže
To delo ni odvisno od oblike poti AB, ampak samo od višinske razlike (slika 14).

WG = G ⋅ h ; z A − z B = h
Delo sile teže je pozitivno, če je začetna lega mase m nad njeno končno lego.
Delo sile trenja
Velikost sile trenja Ftr je pri gibanju mase m po hrapavi površini enaka produktu normalne
sile FN in koeficienta trenja μ, usmerjena pa je nasproti hitrosti mase m (slika 17). Delo sile
trenja je podano z enačbo:
B

Wt = ∫ Ftr ds = -∫ FN . μ ds
S

A

Delo sile trenja je vedno negativno in je odvisno od dolžine poti AB. Sila trenja ni
konservativna sila.

Slika 17: Delo sile trenja
Delo sile na elastičnih elementih
Na vzmet deluje sila Fel, katere velikost je premosorazmerna deformaciji x, in je Fel = k ⋅ x .
Delo sile na poti A do B je definirano z enačbo:
X2

Wel =

X2

∫ F dx = ∫ k. x dx
el

X1

X1

,

Wel =

k 2
X 2 − X 12
2

(

)

k - elastična konstanta vzmeti (N/m)
Delo konzervativne sile vzmeti Fel ni odvisno od oblike poti in mase m, pač pa samo od
končnih deformacij X1 in X2 (slika 18, trenje med maso in podlago zanemarimo, Ftr = 0). Delo
je pozitivno, kadar se vzmet približuje ravnotežni legi.
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Slika 18: Delo sile na elastičnih elementih
Zakon o kinetični energiji
Pri gibanju masne točke je sprememba kinetične energije med točkama A in B enaka vsoti
dela vseh sil, ki delujejo na to masno točko na tej poti.
Moč
To je veličina definirana kot delo, ki ga opravi (ali ga je sposobna opraviti) sila v časovni
enoti
P=

dW
dt

pri translaciji
ds
; P = F ⋅ v ⋅ cosα ;
dt
α - kot med premico konstantne sile F in hitrostjo v;
P=F

pri rotaciji
P=T

dϕ
;
dt

P = T ⋅ω = T ⋅ 2 ⋅π ⋅ n

Izkoristek
To je razmerje med koristno uporabljenim delom (WODVEDENA) ali močjo (PODVEDENA) in
dovedenim delom (WDOVEDENA) ali močjo (PDOVEDENA) pri nekem procesu ali napravi.
Izkoristek η zapišemo v obliki
η=

WODVEDENA PODV.
=
〈1
WDOVEDENA PDOV.

Kadar je naprava sestavljena iz večjega števila enot, z posameznimi izkoristki:η1 , η2 , η3 ,.... ηn
je celotni izkoristek podan z izrazom
ηCEL. = η1 . η2 ... ηn
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Masni vztrajnostni moment
Ta vztrajnostni moment ponazarja razporeditev mase po telesu. Odvisen je od velikosti mas
ter mer in oblike teles. Ločimo aksialne, polarne, deviacijske in glavne masne vztrajnostne
momente teles.

2.7 HIDROMEHANIKA

Pojem fluid je splošen naziv za kapljevine in pline. Fluidi se razlikujejo od trdnih snovi po
tem, da se njihovi delci lahko prosto premikajo in zato fluidi nimajo trajne oblike. Zakoni
hidromehanike veljajo za nestisljive fluide (inkompresibilne). Pri nestisljivih tekočinah sta
prostornina in gostota konstantni. Stanje fluida je določeno z naslednjimi fizikalnimi
veličinami:
m
gostoto ρ =
V
V 1
specifičnim volumnom v = =
m ρ
F
in tlakom p =
A
Kohezija ali privlačnost med molekulami fluida je posledica medmolekularnih sil. Zaradi njih
se pojavi pri gibanju v notranjosti snovi trenje, ki ga imenujemo dinamična viskoznost.
Kvocient dinamične viskoznosti in gostote fluida imenujemo kinematična viskoznost.

Slika 19: Notranja sila trenja v fluidu

Pri premikanju zgornje plošče s hitrostjo cd nastane v fluidu med ploščama tangencialna
napetost, ki pomeni notranjo silo trenja (slika 19).
F η. cd η. dc x
τ= =
=
⇒ η − dinamična viskoznost
A
yd
dy
dy
η =τ
dc x
cd - hitrost
τ - strižna napetost
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Glede na gradient hitrosti dc x / dy delimo fluide na newtonovske, kot so (zrak, voda, para, ...),
pri katerih je gradient hitrosti proporcionalen tangencialni napetosti v fluidu, in na
nenewtonovske fluide (emulzije, suspenzije, polimeri, premazi,...).
Hidrostatični tlak
Je tlak v tekočini, ki ga povzroča teža tekočine. Odvisen je samo od višine nivoja tekočine
nad mestom merjenja in od gostote tekočine

p = ρ⋅g⋅ h
Sila na horizontalno dno posode je odvisna od hidrostatičnega tlaka p in ploščine dna.

Slika 20: Pascalov zakon

dF = ρ. g. h. dA = p H . dA
F = ∫ dF = ∫ p H ⋅ dA = p H . A
Pascalov zakon
Zunanji tlak se širi v tekočini nezmanjšano in enako v vseh smereh.
Tlak pH na dnu posode (slika 20), v kateri deluje na nivo tekočine tlak p, je

pH = p + h.ρ.g
Tlačna sila učinkuje v težišču opazovane površine.
Stacionarni tok
To je tok fluida, pri katerem se hitrost fluida v določeni točki s časom ne spreminja, ne po
velikosti ne po smeri tekom časa. Za določitev razmer toka se uporablja Reynoldsovo število,
ki je razmerje vztrajnostnih in tornih sil v fluidu.

Re =

v⋅l

ν

v - hitrost toka
l - značilna linearna dimenzija
ν - kinematična viskoznost
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Laminarni tok
Pri laminarnem toku fluida, v katerem kjer se delci gibljejo v neskončno tankih plasteh, ki
drse ena po drugi brez mešanja, je Reynoldsovo število Re < 2320.
Turbulentni tok
Pri turbulentnem toku fluida, v katerem se delci gibljejo nepravilno v vseh smereh, pa je
Re > 2320.
Enačba kontinuitete
Pri pretoku nestisljivih fluidov, pri katerih je gostota ρ konstantna, je tudi prostorninski
pretok konstanten.

Slika 21: Kontinuiteta toka

q v = A ⋅ v = konst .
v 1 ⋅ A1 = v 2 ⋅ A2 = q v - prostorninski pretok
v1
A
= 2 ; v - hitrost toka, A - prerez
v2
A1

Bernoullijeva enačba
Pri stacionarnem toku idealnega nestisljivega fluida, ki je brez trenja je vsota vseh energij v
vsakem prerezu iste tokovnice konstantna (slika 22).

Slika 22: Ohranitev energije toka

29

Lega 1

Lega 2

m ⋅ g ⋅ h1 ⇒ potencialna energija

m ⋅ g ⋅ h 2 ⇒ potencialna energija

p1 ⋅ V

p2 ⋅ V

⇒ tlačna energija

m⋅v
2
∑ W1

2
1

⇒ kinetična energija
⇒ vsota energij v legi 1

⇒ tlačna energija

m⋅ v
⇒ kinetična energija
2
∑ W2 ⇒ vsota energij v legi 2
2
2

Zapišemo Bernoullijevo enačbo:
ρ ⋅ v2
ρ⋅ h⋅g + p +
= konst.
2
Če je višina h1 enaka višini h2 (vodoravna lega), je sprememba potencialne energije nič in je
oblika enačbe
p+

ρ ⋅ v2
2

= konst.

Pri stacionarnem toku realnega fluida upoštevamo izgube zaradi notranjega trenja, ki jih
izrazimo kot izgubo tlaka Δp.
g ⋅ ρ ⋅ h1 + p1 +

ρ ⋅ v 12
ρ ⋅ v 22
= g ⋅ ρ ⋅ h 2 + p 2 + Δp +
2
2

Izgubo tlaka izračunamo z Darcyjevo enačbo:
Δp =

ξ ⋅ ρ ⋅ v2
2

ρ - gostota fluida
v - hitrost gibanja fluida
ξ - koeficient izgub
Koeficient izgub je pri ravnih ceveh s krožnim prerezom
λ ⋅l
d
l - dolžina cevi
d - premer cevi
λ - koeficient trenja
ξ=

Koeficient trenja je odvisen od Reynoldsovega števila in relativne hrapavosti cevi in je za
laminaren tok v okrogli cevi
λ=

64
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Za turbulentni tok (Re < 2300) je λ odvisen še od hrapavosti cevi in ga je potrebno v vsakem
primeru samostojno obravnavati.
Iztočna hitrost
Teoretična iztočna hitrost skozi majhno odprtino iz posode (slika 23), v kateri ima stalni nivo
kapljevine višino h nad iztokom iz posode, je
v0 = 2 ⋅ g ⋅ h

Če pa je nad tekočino tlak in je gostota tekočine ρ, potem je teoretična iztočna hitrost
⎛
p⎞
v0 = 2 ⋅ ⎜ g ⋅ h + ⎟
ρ⎠
⎝

Zaradi trenja v curku in ob šobo je dejanska hitrost nekoliko manjša

v = ϕ ⋅ v0
Pri dobro zaobljenih šobah je hitrostni koeficient ϕ = 0,95 . . 0,99

Slika 23: Iztok iz posode
Iztočna količina - je izražena z masnim pretokom kg/s in je

q m = A. v. ρ
zaradi kontrakcije curka μ in upoštevanjem hitrostnega koeficienta ϕ dobimo

q m = α. A . v 0 . ρ
α je iztočni koeficient, ki združuje koeficienta kontrakcije in hitrosti. Iztočna količina,
izražena s prostorninskim pretokom fluida v m3/s, je
q v = q m / ρ = α. A . v 0 .
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3 GRADIVA
Uporabnost in življenjska doba stroja nista odvisna samo od njegove konstrukcije, ampak tudi
od uporabljenih materialov. Zato vedno iščemo kompromis med kakovostjo vgrajenega
materiala, ceno in gospodarnostjo stroja. V kmetijski strojegradnji imajo boljši materiali
prednost pred slabšimi in cenejšimi, saj je stroj zato lahko sestavljen iz manj elementov,
količinsko porabimo manj materiala, lažja sta popravilo in vzdrževanje stroja, včasih pa lahko
opustimo tudi površinsko zaščito.
Jeklo
Zaradi svojih dobrih tehničnih lastnosti (trdnost, obdelavnost) je najpomembnejši material za
izdelavo strojev jeklo. Čistega železa, ki je kemična prvina, ne moremo uporabljati, temveč ga
vedno kombiniramo z ogljikom in drugimi legirnimi elementi. Ogljik, vezan kot Fe3C, je
pomemben dodatek, zato jekla definiramo kot zlitine železa z ogljikom do 2,06 % C in z
različnimi kovinami. Zlitino z 2,06 do 6,69 % ogljika imenujemo litina. Po tehnoloških
postopkih ločimo najprej grodelj, pridobljen v plavžu, ki je produkt taljenja železove rude in
dodatkov, koks pa služi kot kurivo. Grodelj vsebuje 3 do 4 % C ter veliko žvepla in fosforja,
zato ni primeren za takojšno uporabo. Naslednja faza je žilavljenje grodlja v kisikovih
konvertorjih ali električnih talilnih pečeh, kjer mu dodajamo staro jeklo. Pridobivanje jekla po
Bessemerjevem, Thomasovem in Simens-Martinovem postopku se opušča. Zlitine,
pridobljene po teh postopkih, so navadna konstrukcijska jekla. Da bi iz teh dobili boljša,
čistejša in legirana, jih moramo dodatno rafinirati. Novejša metoda žilavljenja je postopek
LD, pri katerem v talino vpihavamo tehnično čisti kisik; na ta način dobimo jeklo z manjšim
odstotkom ogljika in tudi legirano jeklo z do 6 % legur. Jekla rafiniramo (čistimo) v
električnih obločnih pečeh, z različnih vidikov pa jih delimo na več skupin.
Tako po postopkih pridobivanja ločimo:
Navadna jekla
Dobimo jih večinoma iz martinovk in konvertorjev. To so nelegirana jekla, ki jih uporabljamo
brez toplotne obdelave.
Legirana jekla
So v bistvu rafinirana jekla z dodatki legirnih elementov (Cr, Ni, Mo, Mn, W, V, Co), ki jih
dobimo v električnih pečeh. Plemenita jekla se vedno toplotno obdelujejo.

Po sestavi ločimo:
Ogljikova jekla
Pri teh ima ogljik najvažnejši vpliv na njihove lastnosti. Jeklo z
- 0,2 % C ima natezno trdnost 400 N/mm2
- 0,3 % C ima natezno trdnost 550 N/mm2
- 0,5 % C ima natezno trdnost 880 N/mm2

S povečanjem vsebnosti ogljika se povečuje krhkost jekla, istočasno pa se zmanjšujejo
sposobnosti varjenja in preoblikovanja.
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Legirana jekla
Pri legiranih jeklih imajo odločilen vpliv na lastnosti legirni elementi. Poznamo malo
legirana, ki imajo do 5 % legirnih elementov. Pri njih so izboljšane lastnosti, ki so odvisne od
legirnega elementa, predvsem pa od vrste toplotne obdelave. Močno legirana jekla, ki imajo
več kot 5 % dodanih legirnih elementov, so zelo odporna proti koroziji, določenim kislinam
in kemikalijam, imajo posebne električne in magnetične lastnosti, ali pa so namenjena za zelo
obremenjene strojne dele. Poleg ogljika vsebujejo še krom, nikelj, volfram, mangan, kobalt,
molibden, vanadij... .
Jeklena litina
Vsako jeklo, ki je pridobljeno v martinovki, konvertorju, talilniški ali električni peči in je
ulito v forme, imenujemo jeklena litina. Njena talilna temperatura je 1400 °C. Talina je gosto
tekoča in je primerna le za ulivanje izdelkov z debelejšimi stenami.
Grodlji so zlitine železa in ogljika z več kakor 2,06 % C. Po tem, kako je ogljik vezan,
razlikujemo beli in sivi grodelj.
Beli grodelj
Ta ima ogljik vezan v obliki cementita Fe3C, je krhek in zelo trd. Zato neposredno ni
uporaben, vendar je izhodiščni material za pridobivanje temprane litine. Glede na postopke
odvzemanja ogljika pridobimo:
− belo temprano litino, ki se pridobiva z žarenjem, tako da se predmetu, ki je v oksidni
zmesi, zmanjša količina ogljika z 2,5 do 3,5 % na 0,5 do 1,8 %, v času 2 do 3 dni pri
temperaturi 950 °C. Na površini predmeta nastane 2 do 3 mm debela plast razogljičene
strukture. Dobi lastnosti jekla, se lahko vari, poveča se žilavost, lahko se upogiba in daje
bel prelom - odtod tudi ime.
− črno temprano litino, ki ima 2 do 2,9 % C. Z žarenjem se ji vsebnost ogljika ne zmanjša,
ampak se spremeni struktura, zato ima dobre trdnostne lastnosti (300 do 700 N/mm2).
Sivi grodelj
Ogljik v sivem grodlju je izločen v obliki grafita. Pomemben je za pridobivanje sive litine, ki
jo izdelamo tako, da ponovno pretaljujemo sivi grodelj v kupolkah, plamenicah. Temperatura
taljenja je 1150 do 1250 °C z vsebnostjo ogljika 2,6 do 3,6 %. Pri strjevanju sive litine se
grafit kristalizira v obliki lističev. Glede na obliko in porazdelitev grafitnih lističev so podane
tudi lastnosti sive litine. Je drobljiva, občutljiva na udarce, ne prenaša upogibnih napetosti,
ima dobre drsne lastnosti, duši nihanja in se lepo uliva.
Nodularna litina - z dodatki Mg in Si v talini se izloča kroglasti grafit. Ima boljše trdnostne
lastnosti kot siva litina, natezna trdnost pa je 350 do 700 N/mm2 .
Neželezna gradiva se pri izdelavi kmetijskih strojev uporabljajo zlasti zaradi korozijske
obstojnosti, majhne gostote in posebnih fizikalnih lastnosti kot so toplotna prevodnost,
električna prevodnost... . Glede na gostoto jih ločimo v lahke kovine, ki imajo gostoto ρ < 4,5
g/cm3, in težke kovine (baker, nikelj, cink), bele kovine (svinec, kositer), plemenite kovine
(zlato, srebro, platina).
Baker ima gostoto 8,9 g/cm3 in se pridobiva s praženjem ali z elektrolizo. Čisti baker je
mehak in plastičen, dobro pa prevaja toploto in el. energijo. Na zunanji strani tvori korozijsko
obstojen oksid.
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Med - zlitina bakra s cinkom - vsebuje 50 do 90 % Cu, ostalo pa je Zn (cink).
Bron - zlitina bakra z drugimi kovinami. Najbolj znana in uporabna sta kositrov bron, ki
sestoji iz 60 do 95 % Cu, ostalo je Sn (kositer), in svinčev bron, ki vsebuje poleg bakra še
svinec.
Cink - Zn, ima gostoto 7,2 g/cm3 in odlične antikorozijske lastnosti.
Kositer - Sn, ima gostoto 7,3 g/cm3, njegovo tališče je pri 232 0C.
Svinec - Pb, ima gostoto 11,3 g/cm3, tališče pri 327 0C, korozijsko je obstojen proti kislinam
in ima nizko natezno trdnost (15 do 20 N/mm2).
Aluminij - Al, ima gostoto 2,7 g/cm3, tališče pri 658 0C, pridobiva se z elektrolizo. Električna
prevodnost je 2/3 prevodnosti Cu, ima nizko natezna trdnost (90 do 120 N/mm2). Največ se
uporablja v zlitinah, kjer doseže večjo natezno trdnost ter sposobnost za litje in gnetenje.
Al - Mg zlitina za gnetenje, natezna trdnost 180 - 300 N/mm2.
Al - Si (silumin) je zlitina za litje, odporna proti kemičnim vplivom.
Al -Si - Mg, litina, ki je zelo odporna proti obrabi.
Sintrana gradiva
Ta imajo za polnilo prah kovin, velikosti delcev 0,2 do 0,4 mm. Gre za gradiva, ki jih po
talilnem postopku ni mogoče dobiti (kovine z visokim tališčem wolfram, molibden, tantal), ali
za zlitine kovin in nekovin, ki se v tekočem stanju ne mešajo (baker in grafit). Oblikovane
dele, sestavljene iz kovinskega prahu, žgejo in stiskajo pri tlaku 1000 do 10000 barov.
Temperatura žganja je 1100 - 1300 0C in traja 0,5 do 3 ure. Pri nizkih tlakih sintranja ostanejo
v združbi kovinskih delcev pore, ki se lahko napolnijo z oljem in je tak material uporaben za
trajno namazane blazine drsnih ležajev. Tako sintrani materiali so lahko uporabljeni tudi kot
filtri. Pri uporabi trdih kovin (titan, wolfram, tantal in vezivo kobalt) se izdelujejo elementi za
rezila z veliko rezalno hitrostjo, obloge za kladiva pri udarnih mlinih in šobe pri pršilnikih.
Umetne snovi
Glavna sestavina umetnih snovi so polimeri. Po sestavi (en ali več polimerov) in po drugih
organskih ali anorganskih snoveh delimo umetne snovi na več skupin. Prva so homogene
umetne snovi iz enega samega polimera, ki je lahko v amorfnem, kristalnem ali mešanem
stanju. Delež kristalne snovi določa kristalizacijsko stopnjo, od katere so odvisne lastnosti
snovi. Heterogene umetne snovi sestoje iz polimera in še ene ali več kemično različnih
organskih snovi, ki so s polimerom povezane kemično ali fizikalno. Ojačane umetne snovi so
iz polimera in ene ali več kemično različnih snovi, ki so lahko organske ali anorganske in se
od polimera večinoma močno razlikujejo. Snovi so vezane med seboj fizikalno in jih
imenujemo polnila. V poštev pridejo steklena vlakna, kamena moka, azbestna vlakna, lesna
moka, celuloza, umetna svila; vsem vrstam umetnih snovi dodamo še različna barvila.
Umetne snovi razvrščamo v naslednje poglavitne skupine:
Termoplasti (plastomeri) - so lahko amorfni ali delno kristalni, pri temperaturi okolice so
trdni, pri segrevanju na 70 do 110 0C se omehčajo do plastičnega stanja. Predmete izdelujemo
z ulivanjem ali iztiskanjem; lahko se varijo z dodajanjem materiala, folije pa brez dodajanja
materiala. Termoplasti običajno vsebujejo mehčalec, ki daje materialu prožnost, gibkost.
Sčasoma material izgubi prvotne lastnosti in postane krhek.
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Duroplasti (duromeri) - so amorfni in so trde umetne snovi; trdnost dosežejo z dodajanjem
drugih komponent. Pri segrevanju se ne omehčajo, z višanjem temperature razpadejo, zgorijo.
Ne dajo se variti, oblikujejo se samo mehansko (pred trdim stanjem). Raztezanje je neznatno
in se že po majhnem raztezanju pojavi zlom. Mehanske lastnosti niso odvisne od temperature;
duroplasti so trdi in korozijsko obstojni.
Elastomeri (termoelasti, elasti)
So vedno amorfni. Pri temperaturi okolice so elastični (guma), plastičnega stanja pa se ne
doseže s segrevanjem, ker pri povečanju temperature razpadejo. Pri gibanju imajo veliko
notranje trenje, uporabljajo se kot blažilci nihanj. Elastično se lahko raztegnejo nad 100 %
prvotne dolžine in se po prenehanju obremenitve v celoti vrnejo na prvotno dolžino.
Fluidoplasti - so sintetično sestavljene visoko viskozne tekočine (olja), ki jih dodajamo
mineralnim oljem.

3.1 TOPLOTNA OBDELAVA JEKLA

Žarenje jekla
Pri tem postopku jeklo segrejemo do določene temperature, ga tam dalj časa zadržujemo, nato
pa počasi ohladimo. Tako v njem povzročimo strukturne spremembe, izenačimo kemično
sestavo in kristalno strukturo, povečamo žilavost ter zmanjšamo kristalna zrna, trdoto in
notranje napetosti.

A - normaliziranje (sprememba strukture)
B - kaljenje
C - žarenje na mehko (priprava jekla za mehanično obdelavo, priprava pred kaljenjem)
D - žarenje za odstranjevanje napetosti (ki so bile povzročene z gnetenjem v hladnem,
kovanjem, valjanjem, vlečenjem).
Slika 24: Toplotna obdelava jekel
Kaljenje
Je postopek toplotne obdelave, pri katerem s hitrim ohlajanjem jekla s kalilne temperature
nastaja trda struktura. Ogljikova in malo legirana se ohlajajo v vodi, srednje legirana jekla v
olju in močno legiranih jekla z zrakom. Velike notranje napetosti, ki se pojavijo pri kaljenju

35

se zmanjšujejo s popuščanjem. Predmet se neposredno po kaljenju vstavi v oljno ali solno
kopel temperature do 180 0C, za najmanj pol ure.
Površinsko kaljenje
To dosežemo z zelo hitrim segrevanjem površine predmeta do temperature kaljenja,
neposredno za tem pa z ohlajanjem (ko so globlji sloji še hladni) zakalimo samo površinski
sloj. Pri tem dosežemo trdo površino, jedro pa ostane žilavo.
Cementiranje
Uporablja se takrat, ko želimo na mehkem žilavem jeklu dobiti posebno trdo površino.
Predmet se žari pri 780 do 930 0C v sredstvu za ogljičenje (lesno oglje, KCN). Ogljičenje
traja v trdnem sredstvu 4 do 10 ur za naogljičen sloj debeline 1,2 do 1,6 mm, ki vsebuje
približno en odstotek ogljika. Po tem postopku se predmet toplotno obdela (kaljenje, žarenje,
popuščanje).
Nitriranje
Jekla se segrevajo v amoniaku pri 500 0C v trajanju 10 do 100 ur. Pri tem nastane 0,3 do1,0
mm debel, naravno trd površinski sloj (nitrid).
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4 STROJNI ELEMENTI

Sistem ISO za mejne mere in ujeme
Mejne mere in ujemi so določeni z mednarodnim standardom ISO 286. Mera je določena
količina fizikalne veličine za primerjanje različnih količin te veličine. Pri določanju mer v
sistemu mejnih mer in ujemov po ISO mora biti temperatura merjencev 20 0C.
Imenska mera
To je osnovna mera, iz katere sta izpeljani mejni meri, določeni z zgornjim in spodnjim
odstopkom mere (slika 25).

Slika 25: Imenska mera
Mejni meri sta skupni dopustni meri elementa, med katerima mora biti dejanska mera.
Dejanska mera je mera, ki jo ugotovljena z merjenjem.
Največja mera je največja dopustna mera.
Najmanjša mera je najmanjša dopustna mera.
Sistem mejnih mer je sistem standardiziranih toleranc in odstopkov mer.
Ničelnica je pri grafični ponazoritvi mejnih mer in ujemov črta, ki pomeni imensko mero, na
katero se nanašajo odstopki mere in tolerance. Mejna odstopka mere sta dva:
Zgornji odstopek mere je algebrska razlika med največjo mero in pripadajočo imensko
mero. Označuje se s črkama ES za luknje in es za gredi.
Spodnji odstopek mere je algebrska razlika med najmanjšo mero in pripadajočo imensko
mero. Označuje se s črkama EI za luknje in ei za gredi.
Osnovni odstopek mere je v sistemu mejnih mer in ujemov ISO tisti odstopek mere, ki
določa lego tolerančnega polja glede na ničelnico.
Toleranca mere je razlika med največjo in najmanjšo mero, razlika med zgornjim in
spodnjim odstopkom mere (slika 26).

Slika 26: Toleranca mere
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Osnovna toleranca (IT - Internationale Toleranz) je v sistemu mejnih mer in ujemov ISO
vsaka toleranca, ki spada v sistem.
Osnovnotolerančna stopnja je v sistemu mejnih mer in ujemov ISO skupina toleranc,
prirejenih ravni točnosti za vse imenske mere.
Tolerančno polje je v grafični ponazoritvi toleranc območje med črtama, ki pomenita
največjo in najmanjšo mero (slika 27). Tolerančno polje je določeno z velikostjo tolerance in
njeno lego glede na ničelnico.
Tolerančni razred je poimenovanje za kombinacijo črke osnovnega odstopka mere s številko
osnovnotolerančne stopnje, npr. H7 (luknje), h7 (gredi).
Tolerančna mera sestoji ali iz imenske mere in oznamka zahtevanega tolerančnega razreda
(npr. 32 H7, 80 js15, 100g6) ali iz imenske mere in odstopkov npr.
0
+0,034
100 -0,012
-0,034 ; 50 -0,016 ; 80 +0,012 . Lega tolerančnega polja glede na ničelnico je funkcija imenske

(

)

mere, za luknje je označena z veliko, za gredi pa z malo črko (slika 27).

Slika 27: Tolerančno polje
Ujem je skladnost, dobljena iz razlike med merama dveh družitvenih oblikovnih elementov
(luknje in gredi) (slika 28),
ohlap (reža) je pozitivna razlika med mero luknje in mero gredi pred druženjem. Poznamo
naslednje vrste ujemov:
ohlapni ujem
prehodni ujem
tesni ujem
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Slika 28: Ujem in ohlap
Hrapavost površine (ISO 4287/1) je celotnost nepravilnosti površine z razmeroma majhnimi
koraki, ki vsebujejo nepravilnosti, povzročene z obdelovalnimi postopki ali drugi vplivi.
Profil p je prerez geometrijske površine z ravnino. Ločimo vzdolžni, prečni, periodični in
neperiodični profil.
Dolžina vrednotenja je dolžina, na kateri vrednotimo vrednosti veličin hrapavosti.Vsebuje
lahko eno ali več referenčnih dolžin. Referenčne dolžine se izbirajo v odvisnosti od vrste in
finosti obdelave.
Srednji aritmetični odstopek profila Ra je srednja aritmetična vrednost absolutnih vrednosti
profila y v mejah referenčne dolžine l (slika 29).
l
1
R a = ∫ y( x) dx
l0

Slika 29: Profil hrapavosti
Označevanje hrapavosti

a - srednji aritmetični odstopek profila Ra v μm ali stopnja hrapavosti (npr. N6)
b - obdelovalni postopek
c - referenčna dolžina l
d - smer obdelave glede na projekcijsko ravnino
e - dodatek za strojno obdelavo
f - drugi podatki o hrapavosti
Primeri (slika 30):
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Slika 30: Označba hrapavosti za obdelavo

4.1 ZVEZE STROJNIH ELEMENTOV

V vse stroje je vgrajeno določeno število elementov, ki imajo normirano velikost, obliko,
material. S tem doseže pomembno racionalizacijo pri izdelavi, uporabi in zamenjavi strojnih
elementov.
4.1.1 Razstavljive zveze

Mednje prištevamo vijake, matice, varovalke, sornike, moznike in zagozde.
Vijačne zveze
Najbolj razširjen strojni element za razstavljive zveze je vijak, katerega najvažnejši del je
navoj. Vijačnica nastane, če se na plašč valja ovije hipotenuza trikotnika (slika 31). Naklon
hipotenuze je kot vzpona navoja. Smer ovijanja navojnice je lahko desna ali leva, vendar se
leva uporablja samo v izjemnih primerih.

Slika 31: Vijačnica

Poznamo več vrst navojev, ki so v svojih posebnostih standardizirani (slika 32).

Slika 32: Navoji
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Metrski navoj ima profil enakostraničnega trikotnika in kot profila α = 60°. Metrske navoje
označujemo s črko M in imenskim premerom v mm, npr. M20.
Cevni navoj se uporablja za cevne zveze z navojem. Profil navoja je trikoten s kotom α = 55°
. Označujemo ga s črko R in imenskim premerom cevi v colah, npr. R1/2”.
Trapezni navoj ima za osnovni profil enakokrak trapez in kot profila navoja α = 30°.
Označuje se z imenskim premerom v mm in korakom navoja, npr.Tr 40 x 7.
Žagasti navoj ima za osnovni profil raznokrak trapez in kot profila navoja α = 33°. Označuje
se z imenskim premerom in korakom navoja, npr. S 30 x 6.
Obli navoj je podoben trapeznemu, vendar ima vrhove in korene navoja močno zaobljene.
Kot profila navoja je α = 30°.Označevanje navoja je npr. Rd 44 x 7.
Edisonov navoj je podoben oblemu, vendar z manjšo globino navoja. Označevanje npr. E27,
E45 .
Vijaki
Ločimo jih po namenu uporabe. Pritrdilni se rabijo v vijačnih zvezah in imajo navoj s
trikotnim profilom, pri gibalnih vijakih se premočrtno gibanje spremeni v krožno ali obratno,
pri čemer se uporablja trapezni ali žagasti navoj. Imamo še vijake za posebne namene, denimo
napenjalne, zapiralne, nastavne ... . Ločimo jih tudi po obliki glave in stebla (slika 33).

Slika 33: Vijaki

Vijaki in matice se lahko proti samodejnemu odvijanju zavarujejo na več načinov (slika 34):

Slika 34: Varovanje matic proti odvijanju
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Sorniki (slika 35) se uporabljajo za razstavljivo pregibno zvezo strojnih delov. Pred
vzdolžnimi premiki so zavarovani z razcepko, zatičem ali vskočnikom.

Slika 35: Sorniki

Vskočniki (Seegerjevi obroči)

a - notranji vskočnik (izvrtine)
b - zunanji vskočnik (gredi, osi, sorniki)
c - varovalna ploščica
Slika 36: Vskočniki

Zatiči (slika 37) preprečujejo vzdolžno gibanje strojnih elementov po osi, prenašajo sile in so
istočasno tudi varnostni strojni elementi.

Slika 37: Zatiči
Moznik (slika 38) je strojni element pravokotnega prereza, ki prenaša vrtilni moment preko
bokov, pri čemer pa se strojni element na gredi lahko pomika vzdolžno po gredi.
Zagozda ima nagib in silo med strojnimi elementi prenaša s trenjem. Strojni element, spojen
z zagozdo, se vzdolžno po gredi ne more pomikati.
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Slika 38: Moznika in zagozda
Elastične zveze - vzmeti
Vzmeti so elastični strojni elementi, ki se rabijo za akumulatorje mehanske energije
(mehanizmi), blaženje sunkov (amortizerji), merjenje sil (dinamometri) in prisilna gibanja. Po
napetostih, ki prevladujejo v vzmeteh, se delijo na upogibne in torzijske, po materialu pa so
lahko jeklene, gumijaste ali iz neželeznih kovin (berilijeve zlitine, medi...). Pod vplivom
delovanja sile se vzmet stisne, povesi ali deformira.

Slika 39 prikazuje odvisnost obremenitve F in deformacije f za razne vrste vzmeti. Pri
jeklenih vzmeteh je potek krivulje v območju elastičnosti linearen (a). Progresivno
karakteristiko (b) imajo vzmeti, pri katerih večje sile povzročijo manjšo specifično
deformacijo. Degresivno karakteristiko pa imajo tiste vzmeti, pri katerih večje sile povzročijo
večjo specifično deformacijo.

Slika 39: Karakteristike vzmeti

Odvisnost vrednosti sile F in povesa f je vzmetna konstanta vzmeti, ki določa togost vzmeti.
Za vzmet z linearno karakteristiko je stalna, medtem ko se togost pri drugih karakteristikah
spreminja.
4.1.2 Nerazstavljive zveze

Mednje prištevamo zakove, zvare, lote in zlepne spoje.
Zakov
To je nerazstavljiva zveza strojnih delov s kovicami. Kovice so strojni elementi v obliki
stebel z razširjenimi konci (glavami) (slika 40). So iz mehkega jekla, bakra, medenine ali
aluminija z vgreznjenimi glavami. Kovice so obremenjene s strižno napetostjo, silo pa preko
kovičenih delov prenašajo s trenjem. Z votlimi kovicami se povezujejo predvsem kovinski in
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nekovinski materiali, zaradi majhne glave. Kovice omogočajo tudi enostransko zakovičenje,
kjer se pa rabijo posebne klešče, vendar ti zakovi nimajo velike trdnosti

Slika 40: Kovice z različnimi oblikami glav

Glede na namen uporabe kovičenja in možnost enostranskega kovičenja ločimo eksplozijsko
kovico, kovico z batcem in votlo kovico (slika 41).

Slika 41: Enostransko kovičenje
Zvarni spoj
Spoj, ki nastane pri varjenju, imenujemo zvarni spoj. Poznamo dva načina varjenja - varjenje
s taljenjem, kar je podobno litju, ker se spoj doseže s taljenjem materiala na kraju spajanja, in
varjenje s stiskanjem, kjer se spajana dela na mestu spoja segrejeta, nato pa s silo stisneta.
Postopek je podoben kovanju (slika 42).
Varjenje s taljenjem
Glede na izvor toplote za varjenje ločimo:
Plamensko varjenje, pri katerem potrebna toplota nastane z zgorevanjem acetilena (C2H2) in
kisika (O2), na mestih varjenja pa se varjeni mesti ogrejeta do 1500 °C. Za povezavo varjenih
delov dodamo varilno žico. S tem postopkom varimo pločevino tanjšo od 3 mm.
Obločno varjenje, pri katerem segrevamo osnovni in dodajni material z električnim
oblokom. Na varjenih mestih dobimo temperaturo 3500 do 4000 °C.
- z oplaščeno elektrodo
Elektroda se tali in skupaj z raztaljenim osnovnim materialom dela zvar. Zgoreli plašč
elektrode tvori po varjenju na zvaru oblogo - žlindro, ki med varjenjem vzdržuje stalen oblok
plamena in ščiti talino elektrode in osnovnega materiala pred oksidacijo.
- v zaščitnem plinu
Zaščitni plin ščiti zvar pred oksidacijo oziroma pred vdorom kisika in dušika iz zraka v zvar.
Uporabljajo se postopki MIG, MAG in TIG.
Pri postopku MIG je elektroda taljiva, zaščitni plin pa je inertni plin (argon), pri postopku
MAG je elektroda tudi taljiva, zaščitni plin je aktivni plin CO2. Postopek TIG pa ima

44

netaljivo elektrodo iz volframa, zaščitni plin pa je argon. Zaradi netaljive elektrode moramo
zvaru dodajati material.
Varjenje s stiskanjem
Točkovno varjenje se uporablja pri tanjših pločevinah. Elektrodi varjena dela stisneta, med
elektrodama pa steče močan električni tok (100 do 1000 A), ki material na mestih varjenja
točkovno segreje do tališča. Nato elektrodi močno stisneta, da se segreti mesti spojita.

Slika 42: Načini varjenja
Lotanje
To je spajanje kovin z materialom, z nižjim tališčem od kovin, ki jih spajamo.
Spajamo lahko različne kovine med seboj. Raztaljeni dodani material difundira v segreti
osnovni material. Mehki lot je zlitina kositra, svinca in antimona, ki ima tališče do 450 °C.
Trdi loti imajo tališče nad 450 °C in so uporabni za večje obremenitve spojev do temperature
200 °C. Trdi loti so zlitina bakra in cinka, loti z dodatkom srebra, kadmija in mangana pa se
imenujejo srebrovi loti.
Lepljenje
Zlepni spoji nastanejo zaradi delovanja adhezijskih sil med zlepljenimi deli in lepilom. Z
lepljenjem lahko spajamo kovinske in nekovinske materiale. Za spajanje kovin se lepljenje
uporablja v primerih, ko je potreba preprečiti izgubo lastnosti materiala, ki smo jo pridobili s
toplotno obdelavo, ali pri zelo tankih delih.
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4.1.3 Osi in gredi

Strojni elementi, s katerimi prenašamo vrtenje od pogonskega stroja na delovno napravo, so
osi in gredi. Prve, to je osi, so navadno krajše od gredi, uporabljamo pa jih za namestitev
strojnega dela, ki se na njih vrti. Zato so obremenjene na upogib, v ležaju pa na ploščinski
tlak. Gredi so rotirajoči strojni deli, ki jih poleg upogibnega momenta obremenjuje še torzijski
moment. Upogibni povzroča prečne sile, ki izhajajo iz sil zobnikov, jermenic in drugih na
gred pritrjenih vrtečih se elementov. Gred je obremenjena še s torzijskim momentom, ki ima
lahko prijemališča na več mestih. Os ali gred se zaradi elastičnosti materiala pod vplivom
obremenitve povesita. Ta poves in ekscentrična namestitev elementov na vrteči se gredi
povzročita nihanje gredi in vibracije celotnega stroja ali naprave. Nevarno nihanje gredi
nastopi tudi v primeru, če obremenilni torzijski moment niha s frekvenco, enako lastni
frekvenci gredi. To se dogaja na primer pri gredeh batnih strojev.
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5 TRDNOST
5.1 TRDNOST IN NAPETOSTI V MATERIALU

Zunanje sile, ki delujejo na predmet - strojni element - poskušajo pretrgati vezi med
njegovimi molekulami, poskušajo ga skratka porušiti. Notranje sile, ki vežejo med seboj
molekule predmeta, imenujemo kohezijske sile, vsoto kohezijskih sil, delujočih na enoto
površine, pa trdnost snovi. Po zakonih trdnosti lahko snovem določamo napetosti, ki nastajajo
v notranjosti strojnih elementov, če poznamo lastnosti snovi, iz katerih je strojni element. V
splošnem velja, da je napetost v določenem prerezu tem večja, čim večja je zunanja sila, ki
deluje na prerez. Iz te predpostavke izhaja izraz, da je napetost razmerje sile F in prereza A
obremenjenega strojnega elementa.

σ=

F
A

Zunanje sile povzročajo deformacije predmeta. Te morajo biti v strojnih elementih na
elastičnem področju, kar pomeni, da se lahko predmet po razbremenitvi vrne v prvotno
obliko. Za območje elastičnih deformacij se napetosti v predmetu določajo po Hookovem
zakonu, ki se glasi, da so premosorazmerne produktu dolžinske spremembe predmeta in
modula elastičnost, značilnega za posamezne snovi.Diagram σ − ε prikazuje medsebojno
odvisnost napetosti in raztezka pri nategu in skrčka pri tlaku (slika 43).

Slika 43: Diagram σ − ε

Izraz za napetost po Hookovemu zakonu ima obliko

σ=ε⋅E
Raztezek ε je relativni razteg glede na prvotno dolžino
ε=

L − L 0 ΔL
=
L0
L0
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L - dolžina v obremenjenem stanju
L0 - začetna dolžina
σ
E = el - modul elastičnosti E je razmerje napetosti in raztezka v področju elastičnosti.
ε el
Meja elastičnosti je prvi opazen trajni raztezek materiala, pri katerem je ploščina prereza
preizkušanca pred obremenitvijo A0 enaka ploščini po obremenitvi ( A0 = A ).
Ob vzdolžnih deformacijah predmeta (spremembi dolžine) nastanejo tudi prečne deformacije,
A − A ΔA
=
ki se določajo z izrazom za kontrakcijo (zoženje): ε p = 0
A0
A0
ε
razmerje: m =
εp
jeklo m = 10/3
siva litina m = 5 - 9
Razmerje μ =

1
imenujemo Poissonovo število.
m

Trdnostne lastnosti materialov (slika 44) določamo s preizkusnimi palicami - preizkušanci na trgalnem stroju. Oblika preizkusne palice je določena s standardom ISO 6802 - 1984.
Vrednosti, dobljene s tem preizkusom, se predstavijo v diagramu R, ε, imenovan tudi diagram
napetosti. Potek raztezanja v odvisnosti od napetosti je za različne materiale različen in zanje
značilen. Tako po obliki diagrama R, ε lahko razlikujemo materiale.

Slika 44: Trdnostne lastnosti materialov
Fm
- natezna trdnost preizkušanca
A0
Fm - največja natezna sila
S0 - začetni prerez preizkušanca
Rm =
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Rp 0,01 pri ε = 0,01 % - “tehnična meja elastičnosti”
R p 0,2 pri ε = 0,2 % - “meja plastičnosti”
R p 1 pri ε = 1 %
Rp - dogovorna napetost tečenja pri materialih z zveznim raztezanjem
ReH - zgornja napetost naravnega tečenja
ReL - spodnja napetost naravnega tečenja pri mehkih jeklih
Žilavi materiali se po začetnem elastičnem (linearnem) obremenjevanju raztezajo do pretrga
močno plastično, in sicer zvezno (baker) ali nezvezno s pojavom tečenja pri stalni napetosti
(mehko jeklo).
Krhki materiali se po začetnem elastičnem raztezanju pretrgajo brez izrazitega plastičnega
raztezanja (siva litina);
Plastični materiali se neznatno elastično raztezajo (svinec) ali so skoraj neelastični (asfalt).
Žilavost materiala
Pri trenutnih preobremenitvah se material obnaša z zanj značilno sposobnostjo prenosa
obremenitve oziroma vnesenega dela (Nm) na enoto površine (slika 45).

Slika 45: Žilavost materiala

Pri višji temperaturi je žilavost materiala večja.

ρ=

W
Nm / mm 2
A

(

)

W- delo
A- prečni prerez
Preizkus žilavosti materiala se opravi z udarnim preizkusom po Charpyu.
Trdota materiala
Material ima poleg notranjih napetosti še površinsko napetost, ki jo imenujemo trdota. Trdota
materiala nam omogoča, da določimo pogoje za kontaktne napetosti. Elementi, ki so pod
obremenitvijo v stiku, morajo imeti trdno površino, da se dolgo ne obrabijo (gredi, ležaji,
vodila...).
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Slika 46: Določitev trdote materiala

Trdoto po Rockwellu merimo na dva načina: s stožcem (HRc) ali s kroglico (HRb) (slika 46).
Način preizkusa je v obeh primerih enak; meri se globina vtiska (h). Meritev trdote po
Brinellu je temu podobna, vendar se meri premer vtiska kroglice.
Trajna trdnost materiala
Zaradi narave obremenitvenega stanja ločimo trajno statično trdnost in trajno dinamično
trdnost materiala.
Trajna statična trdnost materiala: Določimo jo tako da s konstantno (statično) silo dolgo
obremenjujemo material, ki se v odvisnosti od temperature postopoma razteza. To dogajanje,
ki ga imenujemo lezenje, se ustavi, če se material pri raztezanju utrdi, drugače pa se lezenje
nadaljuje do zloma.
Največjo napetost, pri kateri se pri določeni temperaturi s konstantno silo obremenjeni
material trajno še ne razteza (ne leze), imenujemo trajna statična trdnost materiala.

Dinamična trdnost materiala:
Trdnost materiala se zmanjša bolj, če je obremenjen neenakomerno (b na sliki 47), kot če je
obremenjen enakomerno (a).
Po spremembi obremenitve v časovni enoti razlikujemo tri vrste obremenitev:
I - statična ali enosmerna obremenitev, imenovana tudi mirna obremenitev (napetosti so
konstantne).
II - nihajoča (sinusna), utripna obremenitev, pri kateri napetost niha med največjo vrednostjo
in nič (c na sliki 47, č na sliki 48; σa - amplituda, σmed - srednja vrednost napetosti).
III - izmenična obremenitev (primer d, e na sliki 48); pri izmenični (nihajni) obremenitvi
napetost niha med največjo pozitivno in največjo negativno vrednostjo.

Slika 47: Vrste obremenitev
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σ maks
2
d, e - izmenična, nihajna dinamična obremenitev pri kateri napetost niha za amplitudo σa med
vrednostma −σ maks in +σ maks pri tem pa je σ med = 0 (primer e) ;
σ a = σ maks

č - enosmerna, utripna dinamična obremenitve: σ med =

Slika 48: Vrste obremenitev, pri katerih napetost niha

Slika 49: Wöhlerjeva krivulja

Trajnost materiala je odvisna od števila nihajev obremenitve. Z zmanjševanjem amplitude
napetosti σa pri dinamični obremenitvi se povečuje število nihajev N, ki jih material prenese
brez zloma. Odvisnost σ a = f ( N ) prikazuje Wöhlerjeva krivulja (slika 49), ki se pri
določenem številu nihajev ND (107- jeklo) približuje stalni vrednosti σD , s katero definiramo
dinamično trdnost materiala.
Dinamična trdnost σD je največja napetost σmaks, pri kateri se material pri kakršnem koli
povečanju števila nihajev obremenitve ne zlomi več (Smithovi diagrami). Material v
konstrukcijah se praviloma ne sme obremenjevati nad napetost tečenja Rp 0,2 . S to mejo pa je
že omejeno področje dopustne obremenitve. Na dinamično trdnost zelo vpliva delovanje
zarez. Te namreč povzročijo neenakomerno porazdelitev napetosti, kar znatno zmanjša
trdnost materiala pod vrednost, ki jo ima material brez zarez.
Dopustne napetosti
Te praviloma ne smejo prekoračevati meje elastičnosti, ker se lahko v konstrukciji ali
strojnem delu pojavijo nepredvidene dodatne (dinamične) obremenitve. Izjemoma so posebni
primeri, ko se z določeno plastično deformacijo delno doseže utrditev materiala. Pri
konstrukcijah se ne smejo pojavljati trajne plastične deformacije, ampak mora vsa
konstrukcija ostati vedno v območju elastičnih deformacij. Dopustne napetost so določene v
praksi z varnostnim količnikom, razmerjem med natezno trdnostjo in dopustno napetostjo v
materialu. Varnostni količnik je med 2 in 10 in je odvisen od zahtevane varnosti za določen
R
strojni element. Dopustna napetost materiala je: σ dop = m ;
ν
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5.2 NOTRANJE NAPETOSTI

Pri deformacijah se pojavljajo v materialu napetosti, ki delujejo nasprotno vzroku deformacij.
Razdelimo jih na (slika 50):
F
- normalne napetosti σ = n ; normalne sile Fn delujejo pravokotno na opazovani prerez S
S
- tangencialne napetosti τ =

Ft
; tangencialne sile Ft delujejo v prerezu S samem
S

Slika 50: Normalne in tangencialne napetosti

Normalne napetosti σ povzročajo raztezanje ali krčenje materiala (nateg, tlak, upogib, uklon),
tangencialne napetosti τ so vzrok drsenja materiala (strig, vzvoj).
Tlačna napetost
Kvader je obremenjen s tlačno silo F. Zaradi sile nastane na ploskvi S = a . b napetost:

−σ =

F
F
=
S a⋅b

Slika 51: Tlačne napetosti

Ker je napetost nastala zaradi tlačne sile, jo imenujemo tlačna napetost (slika 51) in dobi
predznak (-). Kvader se deformira pri sili F za deformacijo ΔL. Pri različno dolgih kvadrih,
različne dolžine L0, se pojavi tudi različna deformacija ΔL. Zaradi primerljivosti uporabimo
pojem specifične deformacije, v vzdolžni smeri
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ε=

L − L 0 ΔL
=
L0
L0

Telo se deformira tudi v prečni smeri. Prečno deformacijo označimo z
εq =

a − a0 b − b0
Δa Δb
ali ε q =
=
=
a0
b0
a0
b0

Deformacijsko značilnost materiala podaja razmerje med napetostjo σ in deformacijo ε, ki je
določeno z enačbo:
σ
E=
ε
Če analiziramo material v elastičnem območju, ga imenujemo modul elastičnosti, če je pri
obremenjevanju dosežena plastična deformacija, pa plastični modul. V odvisnosti od
materiala sta vzdolžna in prečna deformacija v določenem razmerju. To razmerje opredeljuje
ε
1
; zakonitost je določil Poisson in se zato imenuje
število, določeno z izrazom m =
=
εq μ
tudi Poissonovo število (μ).

Natezna napetost
Kvader je obremenjen z natezno silo F (slika 52). Vrednosti parametrov, ki opredeljujejo
natezno napetost, se izračunavajo podobno kot pri tlačni napetosti po enačbi
Natezno napetost izračunamo:
σ=

F
S

Slika 52: Natezna napetost

Strižna napetost
To je tangencialna napetost, ki se pojavi pri obremenitvi palice v prečni smeri. (slika 53).
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Slika 53: Strižna napetost

Strižne napetosti in deformacije so podane z naslednjimi izrazi:

τS =

F
S

deformacije pri strigu:

γ=

F
G ⋅S

in strižni modul:
G=

τS
γ

Upogibna napetost
Pri konzolah in drugih nosilcih nastanejo zaradi obremenitev upogibne napetosti kot
posledica notranjih sil. Pri primeru konzole (slika 54) povzroči zunanja sila F na razdalji L
notranji upogibni moment. Nosilec se zato upogne - ukrivi po srednji liniji ukrivljenosti, ki je
določena z nevtralno osjo. Nevtralna os je določena v prerezu na mestu, kjer je upogibna
napetost nič. Zgornja vlakna prereza konzole so obremenjene na nateg, spodnja pa na tlak.

Slika 54: Upogibna napetost
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Upogibna napetost v prerezu:

σu =

M
W

odpornostni moment prereza W je odvisen od oblike prereza in oddaljenosti od nevtralne osi.
I
Povezava odpornostnega momenta prereza z vztrajnostnim momentom prereza je W = ;
e
e - oddaljenost od nevtralne osi (pozitivna smer navzgor)
Največja upogibna napetost se pojavi v točki, najbolj oddaljeni od nevtralne osi. Če so
oddaljenosti različne, je minimalni odpornostni moment za zgornjo in spodnjo točko:
W1 =

I
e1

W2 =

I
−e 2

in napetosti
Mu
W1
M
σ2 = u
W2

σ1 =

natezna napetost
tlačna napetost

Če je prerez sestavljen iz več delnih prerezov, je skupni vztrajnostni moment prereza vsota
vztrajnostnih momentov posameznih delov prereza, h kateremu prištejemo še produkt
ploščine delnega prereza in kvadratne oddaljenosti težišča te ploskve do težišča sestavljenega
prereza (Steinerjevo pravilo).

Slika 55: Odpornostni in vztrajnostni momenti prerezov

Deformacije nosilcev zaradi upogibnih napetosti so odvisne od upoštevanja diferencialno
majhnih deformacij vzdolž nosilca in so odvisne od lege in vrste podpore (slika 56).
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Slika 56: Vrste podpor pri nosilcih
Torzijska napetost
V palici, obremenjeni s torzijskim momentom, ki ga povzroči dvojica sil F na oddaljenosti r
(slika 57) se pojavi torzijska napetost. Te napetosti so tangencialne in v prerezu razporejene
tako, da so največje v točkah, ki so od težišča prereza najbolj oddaljene.
Izračunamo jih z enačbo
τt =

T
Wt

Slika 57: Torzijska napetost

Vzvojni odpornostni moment prereza Wt je odvisen od oblike in dimenzij prereza. Za
nekatere oblike je podan v tabeli (slika 58):
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Slika 58: Vzvojni odpornostni moment prereza

konstante pri pravokotnem prerezu so določene z izrazi:
1 ⎛ 0,630 0,052 ⎞
C1 = ⎜ 1 −
+
⎟
3⎝
n
n5 ⎠
0, 65
C2 = 1 −
1 + n3
a
n=
razmerje stranic, pri katerem je a najdaljša stranica pravokotnika.
b
Uklonska napetost
Pri tlačnem obremenjevanju vitkih, linijskih elementov (palic) pride pri sili Fk do uklona.
Predmet se pri tem ne stlači, temveč v hipu odkloni od navpične lege. V tem trenutku se v
ploskvi prereza pojavi uklonska napetost σk (slika 59). Zato uklon ni trajno napetostno stanje
v elementu, temveč pomeni preskok od tlačne do upogibne obremenitve, če so vzdolžni
pomiki krajišč elementa majhni (omejeni), oziroma do porušitve.
Uklonsko napetost določamo na več načinov. Eulerjeva enačba za elastični uklon je
E ⋅I
FK = π 2 ⋅ 2min - kritična uklonska sila
l0
F
E
σ K = K = π 2 ⋅ 2 - uklonska napetost pri elastičnem uklonu.
λ
S

Za določitev dopustne uklonske napetosti upoštevamo še varnostni faktor. Tako ima enačba
obliko
π2 ⋅ E
σ dop =
ν ⋅ λ2

ν - varnost; za jeklo ν = 5, za les ν = 6 do 12,
λ - vitkost je razmerje med računsko dolžino nosilca l0 in minimalnim vztrajnostnim
polmerom:
I min
i min
S
Imin - najmanjši aksialni vztrajnostni moment
λ=

l0

; i min =
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Eulerjeva enačba se uporablja za izračun uklonske napetosti pri nosilcih z vitkostjo λ > 105.
Pod to mejo so deformacije neelastične. Nosilci z vitkostjo λ < 60 se obravnavajo kot tlačno
obremenjeni nosilci.

Slika 59: Uklonska napetost

V naravi le redko naletimo samo na eno vrsto obremenitev oziroma napetosti v prerezih.
Sestavljene obremenitve povzročijo napetosti v prerezu, ki so usmerjene v različnih smereh.
Primer sestavljene obremenitve sta nateg in upogib (slika 60):
Nosilec, obremenjen na nateg s silo F, ki deluje nanj ekscentrično v oddaljenosti a od osi
nosilca, je dodatno obremenjen še z momentom M = F a.
Napetosti zaradi natega
F
σ=
S
Največje napetosti zaradi upogiba
σ=

M ⋅ e1
M ⋅ e2
; −σ =
I
I

Največje skupne napetosti:
σ r1 = σ + σ 1 =

F F ⋅ a ⋅ e1
+
S
I

σ r2 = σ − σ2 =

F F ⋅ a ⋅ e2
−
S
I

Slika 60: Sestavljene napetosti
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Zaradi upogiba je na levem robu natezna napetost, na desnem pa tlačna. Pri seštevanju
napetosti zaradi natega in upogiba je na levem robu največja natezna napetost, na desnem pa
manjša ali celo negativna oziroma tlačna napetost, če upogib prevladuje nad nategom.
5.2.1 Kontaktne napetosti

Ploščinski tlak je napetost, ki nastane, ko se dve telesi dotikata na večji površini (slika 61).
Izražena je s silo na enoto površine z enačbo:
p=

F
S

Slika 61: Ploščinski tlak

Če se dve telesi dotikata v daljici in ne na ploskvi, govorimo o linijskem dotiku (slika 62).
Srednji linijski tlak določimo z izrazom:
pl =

F
b

Slika 62: Linijski tlak

Pri točkovnem tlaku se dotikata npr. krogla in ravna plošča (slika 62). Skupna dotikalna
ploskev je zaradi deformacij enaka. Telo, ki pritiska s silo F, ima deformacijo f0 in osnova
deformacijo ft . Deformaciji sta odvisni od oblike (radija ukrivljenosti) obeh elementov. Sila F
povzroči na dotikalni ploskvi S srednji tlak:
p=

F
S

Največji tlak na dotikalni ploskvi je
p max = 1, 5 ⋅ p
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Dotikalna ploskev je odvisna od obeh materialov in krivinskih radijev ploskev. To se opiše z
nadomestnim modulom elastičnosti
E=

2 ⋅ E1 ⋅ E 2
E1 + E 2

pri čemer je modul elastičnosti krogle E1 in plošče E2. Odvisnost tlaka od krivinskih radijev
se opiše z nadomestnim krivinskim radijem:
1
1
1
=
+
ρ RK R

V našem primeru je nadomestni krivinski radij ρ = R k , ker je krivinski radij ravne plošče
neskončno velik. Ob upoštevanju pogojev za deformacijo f0 in ft dobimo izraz
p max =

3

F ⋅ E2
4,28 ⋅ ρ

pmax < pdop

Izračunani maksimalni tlak mora biti manjši od dopustnega.

Slika 62: Točkovni tlak

5.2.2 Temperaturne napetosti

Pojavijo se pri segrevanju ali ohlajanju trdno vpetega predmeta in jih predstavimo z enačbo

σ T = ε ⋅ E = E ⋅ α T ⋅ ΔT
ε - je linearni temperaturni raztezek ali skrček in je

ε = α T ⋅ ΔT
Temperaturne napetosti niso odvisne od dimenzij predmeta in so lahko zelo velike.
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6 STROJNI DELI ZA PRENOS VRTILNIH GIBANJ
6.1 ZOBNIŠKA GONILA

Taka gonila so iz zobnikov, ki prenašajo vrtilni moment od gonilne na gnano gred. Glede na
medsebojno lego gredi ločimo zobniška gonila z
- vzporednimi osmi s čelnimi zobniki z ravnim, poševnim ali puščičastim ozobljenjem
- sekajočimi osmi z zobniki s stožčastim, ravnim, puščičastim in spiralnim ozobljenjem
- mimobežnimi križajočimi se osmi z vijačnim gonilom, ki je lahko izvedeno s
hiperboloidnim ozobljenjem, z valjastimi zobniki s spiralnimi zobmi ali polžno gonilo
(slika 64).

Slika 64: Izvedbe zobniških gonil

Dva zobnika v prijemu se dotikata na kotalnem krogu v točki C (slika 65). Na kinematskih
krožnicah ne nastopa drsenje, ampak samo kotaljenje po bokih zob, zato morata biti obodni
hitrosti zobnikov v prijemu enaki

v w = d 01 ⋅ π ⋅ n1 = d 02 ⋅ π ⋅ n2
iz izraza sledi prestavno razmerje
i=

n1 ω 1 d 02 z 2
=
=
=
;
n2 ω 2 d 01 z1

z2
, kjer pa je razmerje števila zob velikega zobnika z2 in malega
z1
zobnika z1 in je vedno u >1.
Prestavno razmerje i je razmerje vrtilnih frekvenc n1 gonilnega zobnika in n2 gnanega zobnika
oziroma števila zob z2 gnanega zobnika in z1 gonilnega zobnika.
Prestava na manjšo hitrost: i > 1

zobno razmerje: u =

Prestava na večjo hitrost: i < 1
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Slika 65: Kotalna kroga

Razdaljo med istosmernima bočnicama zoba, merjen na delilnem krogu d0 imenujemo delitev
t (slika 66). Pri evolventnem ozobljenju, ki se največ uporablja, je lahko delilni krog različen
od kotalnega. Na splošno je obseg kotalnega kroga vedno enak zmnožku

π ⋅ d 01 = z1 ⋅ t oziroma π ⋅ d 02 = z 2 ⋅ t
Prijemnica tvori s tangento v točki c kot α, ki ga imenujemo prijemni kot in je običajno α =
200.
t
Konstantno razmerje je modul m.
π
Modul je standardiziran po ISO. Njegove vrednosti so: 1, 1.5, 2, 3, 5, 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40,
50 .... .
Premer delilnega kroga se izračunava po enačbi:
t
⋅ z = m⋅ z
π
Medosna razdalja se določa z enačbo
d0 =

a=

d 01 + d 02 m
= ⋅ ( z1 + z 2 )
2
2

Višina glave zoba je splošno: hk = m, celotna višina zoba: h = 2,2 m.
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Slika 66: Mere čelnih zobnikov

višina korena zoba: h f = h k + (0,1 ≈ 1,3) ⋅ m ali splošno hf = 1,2 ⋅ m . Stopnja prekritja je
e
razmerje med dolžino prijema e0 in delitvijo t. Veljati mora, da je e0 > t ali 0 > 1. To
t
razmerje je stopnja prekritja e. Večji je e, dalj časa je par zob v prijemu.
Zobniška gonila s stožčastimi zobniki
Pri sekajočih se gredeh uporabljamo zobniške prenose s stožčastimi zobniki (slika 67).
Vrhova stožčastih zobnikov v prijemu ležita v presečišču gredi. Vsota kotov stožcev δ1 in δ2
je enaka kotu naklona gredi. Tako je premer delilnega kroga d 1 = m ⋅ z1 oziroma d 2 = m ⋅ z 2 ,
kota stožca sta lahko enaka, δ1 > δ2 ali δ2 = 900.

Slika 67: Stožčasti zobniki

Stožčasti zobniki s poševnimi ali zakrivljenimi zobmi imajo boljšo stopnjo prekrivanja, večjo
nosilnost, mirnejši tek in so manj občutljivi za nenatančnosti pri uležajenju in deformaciji
bočnic, zaradi česar se tudi pogosteje uporabljajo kot zobniki z ravnimi zobmi.
Zobno razmerje
z
u= 2
z1
Prestavno razmerje
n
i = a ; na in nb sta vrtilni frekvenci gonilnega in gnanega zobnika.
nb
z1 in z2 sta števili zob malega in velikega zobnika.
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Vijačna gonila
Za prenos vrtenja med pravokotnimi in mimobežnimi gredmi se uporabljajo vijačna kolesa.
Najbolj znano vijačno gonilo je polžasti prenos (slika 68), ki je sestavljen iz polža z majhnim
številom zob ( z1 = 1 do 4 ) in polžnika (polžastega kolesa).
prestavno razmerje
n
z
ω
i= 1 = 1 = 2
n2 ω 2
z1

n1 in n2 sta vrtilni frekvenci polža in polžnika, z1 in z2 števili zob polža in polžnika,
ω1 in ω2 pa kotni hitrosti polža in polžnika.
Obodna hitrost polža
v1 = d 01 ⋅ π ⋅ n1
Obodna hitrost polžnika
v 2 = d 02 ⋅ π ⋅ n 2
Vrtilni moment na polžniku
T2 = T1 ⋅ i ⋅ ηm

Slika 68: Polžasti prenos
Tabela 7: Odvisnost mehanskega izkoristka ηm od prestavnega razmerja i in števila zob z1.

i
z1
ηm

5...10
4
0,78...0,9

10...15
3
0,75...0,88

15...30
2
0,65...0,85

>30
1
0,55...0,88
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Mehanski izkoristek polžnega prenosa izračunamo tudi po enačbi η m =

tgγ
tg( γ + ρ)

γ - kot srednje vijačnice; ρ - torni količnik
Samozapornost polžnega prenosa nastopi, ko je γ = ρ.
Trenje, mehanski izkoristki in prestavna razmerja v zobniških prenosnikih
Gonilni zobnik pritiska na bok gnanega zobnika (slika 69). Normalna sila Fbt deluje v vsaki
točki pravokotno na tangente točk dotika v smeri normale oziroma v kinematski točki C. Sila
Fbt povzroča na bokih zobnikov silo trenja Fbt . μ.

Slika 69: Mehanski izkoristki in prestavna razmerja pri zobniških prenosnikih

Odvedena moč zobnika z2 je P2 = T2 ⋅ω 2 , zobniku z1 pa se dovede večja moč P1 = T1 ⋅ω 1 .
Razlika moči P1 - P2 se porabi za premagovanje trenja v prenosniku. Brez trenja bi bilo
mogoče zapisati P1 = P2. Razmerje odvedene moči P2 v primerjavi z dovedeno močjo P1
imenujemo mehanski izkoristek zobniškega prenosa
ηm =

P2 T2 ⋅ ω 2
T
=
= 2
P1 T1 ⋅ ω 1 T1 ⋅ i

Glede na obdelavo zobnikov in obratovalne razmere zobniškega gonila je mehanski izkoristek
različen in eksperimentalno določen.
- neobdelani zobje ηm = 0,9 do 0,92
- obdelani in mazani zobniki ηm ≈ 0,92
- zelo fina obdelava zobnikov in tekočinsko trenje ηm ≈ 0,94
Pri velikih prestavnih razmerjih se celotno prestavno razmerje, zaradi konstrukcijskih ovir
(dimenzij in izgleda zobniškega prenosnika) deli na več stopenj, pri tem pa se celotni
mehanski izkoristek zobniškega prenosnika zmanjšuje. Prestavna razmerja posameznih
zobniških parov so:
65

- v pogonskih strojih i = 4 do 6
- dvigalih i = 7 do 10
- turbinah, dieselskih motorjih i = 15 do 30
Celotna stopnja prestave prenosnika je zmnožek delnih prestavnih stopenj: i cel = i1 ⋅ i 2 ⋅⋅⋅ i n
Celotni mehanski izkoristek zobniškega prenosnika je ηcel = η1 ⋅ η2 ⋅⋅⋅ ηn
Glede na mehanske izgube in prestavne stopnje je potrebna dovedena moč v zobniški
prenosnik
P1 =

Pn
ηcel

in vrtilni moment
T1 =

Tn
;
i cel ⋅ ηcel

6.2 GONILA Z VMESNO PREGIBNO ZVEZO

Pri teh gonilih se prenaša vrtilni moment od gonilne na gnano gred s ploščatim ali klinastim
jermenom, z verigo ali vrvjo.
Gonila s ploščatimi in klinastimi jermeni
Pri mirovanju gonila je jermen prednapet s silo Fp, ki je v obeh pasovih jermena enaka (slika
70). Pri obratovanju pogona pa zaradi trenja med jermenico in jermenom nastane sila F1 v
vlečnem pasu, ki je večja od sile F2 v povratnem pasu jermena. Razmerje sil opisuje Eulerjeva
enačba
∩
F1
= e μ α ; F1 > F2
F2

obodna sila, ki jo prenaša jermen: F = F1 - F2
prestavno razmerje
i=

n1 d 2
; pri ploščatih jermenih je i < 6
≈
n2 d1

obodna hitrost jermena: v ≈ d 1 ⋅ π ⋅ n1 ≈ d 2 ⋅ π ⋅ n 2
Optimalna hitrost za klinaste jermene je 20 m/s.
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Slika 70: Gonilo s ploščatim ali klinastim jermenom, jermenični prenos

Profil klinastih jermenov je trapez s kotom med poševnima stranicama 400 (slika 71). Kot,
manjši od 200, bi deloval samozaporno in zmanjševal mehanski izkoristek pogona. Klinasti
jermen ima, v primerjavi s ploščatim jermenom, pri isti sili prednapetja sposobnost prenašati
trikratno obodno silo, z manjšin spodrsavanjem in večjim izkoristkom. Neskončni klinasti
jermeni so sestavljeni iz več plasti tkanine, zalite z gumo, na obodu pa je več plasti
gumiranega platna. Prestavno razmerje pri klinastih jermenih je: i < 10.
Zobati jermeni so ozobljeni samo z ene strani (slika 72). Vrtilni moment se prenaša z obliko
jermena (ozobljenjem). Obodna hitrost jermena je v = d1 ⋅ π ⋅ n1 = d 2 ⋅ π ⋅ n 2 , vendar naj bo
manj kot 60 m/s. Pri tem prenosu ni spodrsavanja jermena na jermenici.

Slika 71: Klinasti jermen

Slika 72: Zobati jermen

Verižni prenosi
Prenašajo vrtilni moment zaradi oblike verige. Ker se ta prilagaja zobem verižnika, ni
potrebna velika sila prednapetja in ni spodrsavanja. Verižni prenosi niso vezani na medosje
(slika 73).
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Slika 73: Verižni prenos

Obodna sila F0, ki jo prenaša veriga, izhaja iz moči P in hitrosti v, ali pa jo izračunamo iz
vrtilnega momenta T na verižniku in premera razdelnega valja d0.
F0 =

P 2⋅T
=
v
d0

Obodna hitrost verige je: v = d 0 ⋅ π ⋅ n .
Med obratovanjem je veriga obremenjena še s komponento centrifugalne sile Fc = m ⋅ v 2
m - dolžinska masa verige kg/m. Skupna sila, s katero je obremenjena veriga, je F = F0 + Fc
prestavno razmerje
i=

n1 z 2
=
n 2 z1

v splošnem velja de je i < 7 , pri majhnih hitrosti pa tudi i < 10.
Obstaja več izvedb
- veriga s sorniki ima zunanje in notranje člene, uporablja se do hitrosti 4 m/s.
- veriga s tulci (slika 74) je podobna verigi s sorniki, le da je preko sornika vstavljen še tulec.
Za večje nosilnosti se izdelujejo dvojne ali trojne verige.
- zobata veriga ima lamele oblikovane kot verižnik (slika 75). Zobata veriga teče mirno,
uporablja se za večje hitrosti in ni občutljiva na obrabo.

Slika 74: Veriga s tulci

Slika 75: Zobata veriga
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6.3 TORNA GONILA

Na kolesa v prijemu mora delovati pritisna sila FN in trenje na dotikalnih površinah (slika
76). Torna sila (tangencialna) FT je odvisna od pritisne sile FN in tornega količnika
μ. Izračunamo jo po enačbi FT = μ ⋅ FN . Torna gonila imajo lahko s stalno prestavno razmerje
ali z brezstopenjsko spreminjanjem prestavno razmerje. Vrtilni moment se prenaša med
vzporednimi ali sekajočimi gredmi.
Prestavno razmerje se določamo na podlagi osnovne predpostavke o enaki obodni hitrosti
koles.
v1 = v2 ali π ⋅ d 1 ⋅ n1 = π ⋅ d 1 ⋅ n 2
i=

n1 d 2 ω 1
=
=
n2 d1 ω 2

Zaradi spodrsavanja se uporabljajo torna gonila do i ≤ 5, najprimernejša obodna hitrost pa je
6 do 8 m/s.

Slika 76: Torno gonilo

Spodrsavanja pri tornih gonilih ni, če je tangencialna sila FT večja ali enaka obodni sili F0, pri
tem pa se upošteva še varnostni količnik ϕ, kar pomeni, da je
FT ≥ F0 ⋅ ϕ =

2⋅T⋅ϕ
;
d1

Varnost ϕ = 1,25 do 2. Če je večja, so gredi in ležaji bolj obremenjeni.
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6.4 GREDNE VEZI IN SKLOPKE

Strojni elementi za prenos vrtilnega momenta z gredi na gred so gredne vezi in sklopke (slika
80). Če take vezi med obratovanjem ni mogoče vključiti ali izključiti, so to gredne vezi, če pa
lahko gnano gred med vrtenjem vključimo oziroma izključimo, gre za sklopke. Naloga
elastične izravnalne gredne vezi je izravnava(nje) odstopanja od pravilnega medsebojnega
položaja gredi, ki nastane zaradi premalo natančne izdelave, elastičnosti konstrukcije in/ali
zaradi deformacij, ki so posledica obremenitev stroja. Med strojnimi elementi za sestavo
gredne vezi so tudi elastični deli, ki povezujejo prirobnice v gredni vezi. Razlika med temi
deli, imenovanimi elastični elementi, je v materialu, ki energijo udarca obremenitve
akumulira in jo nato odda. Del akumulirane energije se lahko porabi tudi za premagovanje
notranjega trenja v materialu, iz katerega je elastični element v gredni vezi.

Slika 77: Relativno dušenje - A

Slika 78: Relativno dušenje - B

Pri gredni vezi se sposobnost dušenja sunkov označuje z relativnim dušenjem (slik 77)
W
ψ= P
WF
WD - delo dušenja
WF - deformacijsko delo
Dušenje pri grednih vezeh, take konstrukcijske izvedbe, da se energija udarca akumulira in jo
gredna vez nato odda, je prikazano v diagramu z oznako A. Pri tem pa je relativno dušenje ψ
≈ 0. Gredne vezi z akumuliranjem in dušenjem udarca pa imajo obliko diagrama pod oznako
B, in kjer je relativno dušenje ψ < 1 (slika 78).
Blaženje udarca razumemo kot zmanjšanje maksimalne sile udarca in njegovo podaljšanje v
daljši sprostitveni čas z zmanjšano silo (slika 79).

Slika 79: Blaženje udarcev pri grednih vezeh
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Toge gredne vezi (a) se uporabljajo za povezavo med
gredmi.Uporabljamo jih zaradi konstrukcijskih značilnosti
stroja, razstavljanja ali sestavljanja strojnih sklopov in lažje
montaže stroja.

Neelastične gredne vezi (b) dopuščajo osne premike, ki so
posledica temperaturnih ali elastičnih deformacij
konstrukcije. Vrtilni moment prenašajo nedušeno in
nezmanjšano. Tak primer je tudi verižna gredna vez (1b).

Elastične izravnalne gredne vezi (c) imajo elastične
elemente, vgrajene v dele gredne vezi, za zmanjševanje
sunkov in dušenje nihanj. Elastični elementi so gumijaste
vzmeti, ki imajo veliko notranje trenje. Jeklene vzmeti v
gredni vezi ne dušijo (imajo majhno notranje trenje), ampak
izravnavajo zasuke ali pomike gredi.
Varnostne sklopke varujejo dele strojev pred posledicami
preobremenitev tako, da je v sklopki varnostni del, ki se pri
preobremenitvi zlomi (strižni čep), ali pa je sestavljena kot
torna sklopka (d), v kateri se z vzmetmi nastavi največji
dovoljeni torni moment. Če je pogonski vrtilni moment večji
od (dopustnega) nastavljenega v sklopki, ta zdrsi in ne
prenaša moči. Izboljšana izvedba torne varnostne sklopke je
na sliki 1d, ta ima zaščito pred vstopom umazanije med
torne dele v sklopki, sama konstrukcija pa preprečuje
poljubno nastavljanje tornega momenta in v skladu z
obratovalnimi razmerami ohranja konstantnega.

Varnostna sklopka z zmanjšanim zunanjim vplivom na
nastavljeni nazivni (imenski) moment ima zaporne čepe (e),
ki jih v njihovem položaju pri nazivnem/nastavljenem
varnostnem vrtilnem momentu držijo tlačne vzmeti. Ob
preobremenitvi se vzmeti stisnejo in čepi odmaknejo s
sedežev, tako da sklopka prevelikega vrtilnega momenta ne
prenaša več. Tako varuje druge dele stroja, hkrati pa zažene
tudi precejšen hrup in s tem oddaja opozorilni zvočni signal.
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Na sliki (d) je torna sklopka. Vrtilni moment prenaša med
lamelami (3), ki so v olju in vstavljene v ožlebljeni kotni
profil v zunanjem ohišju sklopke (1), ter lamelami (4),
vstavljenimi v kotni profil na delu sklopke (10), povezanim
z gredjo (8), ki prejema vrtilni moment od pogonske gredi
(11). Silo za potrebni torni moment med lamelami
zagotovijo krožne tlačne vzmeti (7). Sestavni deli sklopke: 1
- zunanje ohišje sklopke; 2 - tlačni obroč; 3 - notranje
lamele; 4 - zunanje lamele; 5 - tlačna plošča; 6 - tlačni ležaj;
7 - tlačne krožne vzmeti; 8 - gnana gred; 9 - povratna vijačna
vzmet; 10 - nosilec lamel; 11 - pogonska gred.
Slika 80: Gredne vezi in sklopke

Posebno skupino tvorijo enosmerno delujoče sklopke, ki dopuščajo prenos vrtilnega momenta
samo v eni smeri (slika 81). Vrtilni moment prenašajo zaradi oblike stičnih ploskev ali zaradi
trenja med elementi, vgrajenimi v sklopko.
Enostavna izvedba enosmernega prenosa vrtilnega momenta
je zobniška zapora (g). Uporablja se za manjše vrtilne
momente. Sklopka je sestavljena iz zobnika in zaskočnika.

Enosmerna sklopka (h) je izvedena tako, da prenaša vrtilni
moment le v primeru, če je število vrtljajev gnane gredi n2
manjše od števila vrtljajev gonilne gredi n1. Če je n2 > n1 se
sklopka prosto vrti in ne prenaša vrtilnega momenta (v
nasprotni smeri glede na predhodno smer prenosa). Običajno
pride do tega vrtilnega momenta zaradi vztrajnosti gnanega
stroja.

Sklopka (i) spada med enosmerne sklopke in ima isti pomen,
kot prejšnji dve. Njeni zagozdni elementi vrtilni moment v
eni smeri prenašajo, pri obratni smeri prenosa pa drsijo po
ohišju sklopke.

Slika 81: Enosmerno delujoče sklopke
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6.4.1 Pomen sklopk na kardanskih gredeh

Zaradi različnih potreb po pogonski moči priključenih kmetijskih strojev, sproščanja
kinetične energije iz vztrajnostnih mas motorja z notranjim zgorevanjem in neenakomernih
obremenitev je treba varovati gnani stroj ali posamezne sklope strojnih elementov, ki so
nameščeni na gnanem stroju. Toda enako pomembno je varovanje pogonskega stroja
(traktorja) v obratni smeri toka mehanske energije, ki se prenaša po kardanski gredi od
gnanega kmetijskega stroja. Način varovanja je odvisen od vrste kmetijskega stroja, načina
dela in delovnih obremenitev stroja. Vrtilni moment, ki se prenaša od pogonskega stroja na
gnani stroj, razdelimo na tri področja (slika 82):
T1 - zgornja meja velikosti vrtilnega momenta. Povečanje vrtilnega momenta čez to mejo
povzroči porušitev ali deformacijo posameznih strojnih elementov, na kmetijskem stroju pa
nastanejo trajne poškodbe.
T2 - področje vrtilnega momenta, ki je nastavljiv v sklopki, imenovan tudi imenski ali nazivni
vrtilni moment sklopke. Na tem območju 10 % varnostna sklopka varuje gnani stroj pred
preobremenitvami. Te so lahko od pogonskega stroja (nenadzorovano upravljanje) ali iz
nenadne ustavitve (blokade) gnanega stroja (prisotnost tujega telesa med vrtečimi deli stroja).
T3 - izvor vrtilnega momenta pogonskega stroja (motorja z notranjim izgorevanjem), ki lahko
naraste ali zaradi nestrokovnega upravljanja ali samodejno (regulator količine vbrizga) pri
nenadni zahtevi po povečanem vrtilnem momentu (blokada v gnanem stroju).

Slika 82: Razdelitev vrtilnega momenta

Varnostne sklopke imajo nalogo, da tok mehanske energije, ki ga prenašajo med dvema
strojema (pogonski-gnani) prekinejo, ko pride do prekoračitve nazivnega vrtilnega momenta.
Mednje spadajo avtomatske varnostne (momentne) sklopke, ki prekinejo pretok energije, ko
preneseni moment prekorači nazivno vrednost, ko pa se moment zmanjša, zopet vzpostavijo
prenos energije.
Torno sklopko, vgrajeno v kardansko gred, prikazuje slika 83. Posebnost sklopke je, da tudi
pri varovanju (drsenju) prenaša vrtilni moment, ki je enak nastavljenemu nazivnemu
momentu sklopke. Uporabljajo se predvsem kot speljevalne, zagonske sklopke pri
premaknitvi in poganjanju večjih mas, sočasno pa gnani stroj varujejo pred konicami
vrtilnega momenta. Sklopke, ki imajo vgrajene torne plošče za prenos vrtilnega momenta, se
vklopijo in izklopijo brez sunkov pri preobremenitvi.
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Slika 83: Delovanje torne sklopke, vgrajene v kardanski gredi.

Sestavo in delovanje enostransko delujoče sklopke prikazuje slika 84. Namenjena je
varovanju pogonskega stroja pred povratnim vrtilnim momentom iz gnanega stroja (rotacijske
kosilnice, silažni kombajni). Povratni vrtilni moment nastane zaradi vrtečih vztrajnostnih mas
na gnanem stroju.

Slika 84: Enostransko delujoča sklopka, vgrajena v kardansko gred.

74

Enostransko delujoča sklopka in torna sklopka sta lahko v nekaterih izvedba v istem ohišju.
Delovanje tako grajene sklopke prikazuje slika 85

Slika 85: Enostransko delujoča sklopka in torna sklopka, vgrajeni v kardansko gred.

Elastična sklopka (slika 86) duši konstantna nihanja in blaži konice vrtilnega momenta iz
gnanega stroja, kakršni so: batne črpalke, batni kompresorji ... .

Slika 86: Elastična sklopka, vgrajena v kardansko gred.

Sklopka, vgrajena v kardanski gredi (slika 87), z zvezdasto nameščenimi gibljivimi zapornimi
zatiči, ki jih v položaju prenašanja vrtilnega momenta držijo vzmeti. Pri prekoračitvi
imenskega vrtilnega momenta se vzmeti deformirajo in zatiči zdrsnejo s svojih sedežev.
Vrtilni moment se prenaša neprekinjeno do prekinitve preobremenitve, vendar impulzno, z
veliko hrupa, ki pomeni tudi opozorilni zvočni signal.
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Slika 87: Varnostna sklopka z zvezdasto nameščenimi zatiči.

Varnostna sklopka z odmikači deluje tako, da ko vrtilni moment, ki se prenaša s sklopko,
doseže vrednost nazivnega vrtilnega momenta, izklopi prenos (slika 88). Vrtilni moment, ki
se še prenaša, je zelo majhen in ne segreva sklopke. Pri tej izvedbi so varnostni element
odmikači, ki se pri prekoračitvi nazivnega vrtilnega momenta odmaknejo z mesta prenosa
zaradi deformacije vzmeti.

Slika 88: Varnostna sklopka z odmikači.
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Pri tem sklopka prenaša minimalni pulzirajoči vrtilni moment, katerega velikost je odvisna od
vrtilne hitrosti. Z zmanjšanjem vrtilne hitrosti pogonskega dela sklopke in zmanjšanjem
vrtilnega momenta (pod nazivni vrtilni moment sklopke) na gnani strani sklopke se odmikači
ponovno vklopijo in preneseni vrtilni moment doseže normalno vrednost. Pritisna sila vzmeti,
ki drži odmikač na mestu prenosa vrtilnega momenta, je nastavljiva, s čimer se nastavi tudi
nazivni vrtilni moment prenosa varnostne sklopke.

6.4.2 Kardanska gred

Osnovna prednost tritočkovnega priključnega drogovja je kinematika pripenjalnih točk na
kmetijskem stroju. Če bi bila zgornja pripenjalna ročica in spodnja vlečna drogova vzporedna
v horizontalni smeri in točke 1 in 2 v isti vertikalni smeri, bi pri dvigovanju in spuščanju
kmetijskega stroja kota kardanske gredi ostala enaka. Vendar je zgornja pripenjalna ročica
(upornica) krajša, pri dviganju stroja je kot pripenjanja priključne gredi na traktorju in na
priključenem stroju različen, prenos vrtilnega momenta pa neenakomeren.

Slika 89: Uporaba kardanske gredi

Kardanska gred je sestavljena iz dveh kardanskih zglobov in teleskopsko raztegljive gredi
med njima. Zgloba omogočata prenos vrtilnega momenta ob istočasni spremembi smeri
prenosa mehanske energije; pri dviganju in spuščanju se razdalja L med njima povečuje ali
zmanjšuje. Kardanska gred ima zato poseben pomen za prenos mehanske moči od
pogonskega stroja na delovni stroj, ki je lahko v različnih položajih. Vrtilni moment prenaša z
minimalnimi izgubami energije (glede na hidrostatičen prenos, slika 89). Na kardanskih
gredeh morajo biti varnostne in enosmerne sklopke, ki prekinejo oziroma omejijo maksimalni
ali povratni vrtilni moment ki se prenaša po njih.
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Slika 90: Vpliv kota kardanske gredi na vrtilni moment

Vpliv kota obeh zglobov na kinematiko kardanske gredi je razviden iz zgleda na sliki 90. V
primeru 1 na strani A kardanske gredi je kot α = 0° in na strani B (gnana stran) je α = 10°.
Razlika med kotoma je 10°. V tem primeru priključitve in prenosa vrtilnega momenta po
kardanski gredi je neenakomernost prenosa U = 3,1 %. V primeru 2 je na strani A kot α =
25° in na strani B kardanske gredi kot α = 35°, neenakomernost prenosa vrtilnega momenta je
v tem primeru U = 20,5 %, razlika kotov pa je ravno tako 10°.
Za večje kote prenosa vrtilnega momenta uporabimo širokokotne kardanske zglobe (slika 91).
Tak zglob je v bistvu sestavljen iz dveh kardanskih zglobov z mehanizmom, ki omogoča
postavitev obeh zglobov pod enak kot. To zagotovlja enakomernost prenosa gibanja oz.
vrtilnega momenta.

Slika 91: Izvedbe širokokotnih kardanskih zglobov

Kote prenosa na kardanski gredi je mogoče spreminjati in na tej podlagi temelji nomogram
(slika 92), ki upošteva različne kote in pri tem nastale neenakomernosti prenosa. Oznaka ∗
pomeni območje dopustne neenakomernosti prenosa vrtilnega momenta po kardanskih
gredeh, ki nastane zaradi različnih kotov α na priključnih mestih.

78

Slika 92: Nomogram za določanje neenakomernosti prenosa vrtilnega momenta

6.5 LEŽAJI

Z ležaji lahko pritrjujemo vrteče se dele stroja na mirujoče. Po vrsti trenja v njih ločimo drsne
in kotalne ležaje, po smeri delovanja sile, ki jo ležaj prenaša, pa radialne, če deluje sila prečno
na os, in aksialne, če deluje v osi gredi, na kateri je ležaj pritrjen.
6.5.1 Kotalni ležaji

To so standardni strojni elementi, glede na zahteve dela in obremenitev pa so tudi različnih
izvedb. Kotalni ležaj se določi glede na statično (C0) in dinamično nosilnost (C). Dopustna
statična nosilnost temelji na izkustvenih podatkih in nam pove, kolikšna je dopustna elastična
deformacija kotalnih elementov, da se tekalne lastnosti ležaja ne poslabšajo. Lastnosti ležajev,
s priključnimi merami, so podane v katalogih proizvajalcev.
Dinamična nosilnost ležaja (C) je tista nosilnost, ki jo mora ležaj brez škode prenašati
določen čas (življenjsko dobo ležaja), pri natančni vgradnji in vzdrževanju ležaja. Nazivna
življenjska doba L0 je 106 vrtljajev v 500 urah. Če je dejanska življenjska doba različna od
nazivne (L0) se mora aktivna obremenitev ležaja (F) spremeniti.
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n

L ⎛ C⎞
= ⎜ ⎟ ; eksponent n = 3 za kroglične in n = 10/3 za valjčne
Razmerje med veličinami je
L0 ⎝ F ⎠
ležaje.
3
⎛ C⎞
Izračun življenjske dobe za kroglične ležaje: L = ⎜ ⎟ ⋅ 10 6 vrtljajev.
⎝ F⎠
Kotalni ležaj (a) sestoji iz zunanjega in notranjega obroča. Med njima so kotalni elementi, ki
jih ležajna kletka drži v enaki medsebojni razdalji. Upoštevje sile, ki jih prenašajo kotalni
ležaji, ločimo radialne ali prečne in aksialne ali osne. Glede na obliko kotalk so ležaji
kroglični, valjčni, igličasti, stožčasti in sodčkasti, vsi pa so lahko eno- ali dvoredni. Kroglični
in sodčkasti ležaji so lahko še prilagodljivi, kar pomeni, da osi zunanjega in notranjega obroča
lahko odstopata za majhen kot. Pri krogličnih ležajih je prileganje kotalnih elementov na
obroče točkovno, pri drugih pa se kotalni elementi prilegajo linijsko na kotalne površine.
Ležaji spadajo med standardizirane strojne elemente. Po vrstah in lastnostih jih delimo na več
skupin (slika 92).
b - kroglični ležaj, ki lahko prenaša radialne in zelo majhne aksialne sile.
c - kroglični ležaj s poševnim dotikom, ki lahko prenaša radialne in aksialne sile.
d - stožčasti ležaj, ki lahko prenaša velike sestavljene (radialne in aksialne) obremenitve;
zračnost ležaja se da nastavljati.
e - valjčni ležaj lahko prenaša velike radialne in nobenih aksialnih obremenitev.
f - dvoredni prilagodljivi sodčkasti ležaj s poševnim dotikom; uporablja se tudi za izravnavo
deformacij in povesov gredi.
g - igličasti ležaj, ki lahko prenaša velike radialne obremenitve in nobenih aksialnih,
potrebuje pa malo prostora za vgradnjo.

Slika 93: Vrste ležajev

6.5.2 Drsni ležaji

Trenje v drsnih ležajih se zmanjšuje z gladkostjo stičnih površin in zadostnim mazanjem.
Trenje v drsnem ležaju je lahko suho, mešano in tekočinsko. Pri mirovanju se drsni ploskvi
ležajnega tečaja in ležajne blazinice dotikata neposredno, zato se v začetku obratovanja
pojavlja suho trenje z velikim tornim količnikom μ = 0,1 do 0,2. Pri mešanem trenju se
mazani kovinski deli še dotikajo; ker vrtilna frekvenca še ni zadostna, sta trenje in obraba
velika. Pri povečanju vrtilne frekvence nastaja v ležaju med tečajem in blazinico oljni sloj
(tekočinsko trenje) in mazanje preide postopoma v hidrodinamično, pri čemer se torni
količnik μ zmanjša na 0,005 do 0,01.
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Slika 94: Vpliv lege tečaja na trenje

Ta lega je odvisna od vrtilne frekvence. Pri mirovanju leži tečaj na ležajni blazinici
ekscentrično in tvori vmesno klinasto obliko, napolnjeno z mazivom (slika 94). Ko se gred
prične vrteti, se tečaj odlepi od blazinice, s čimer se zmanjša ekscentričnost (e) in poveča
razdalja h0. Tako nastane čisto tekočinsko trenje.

F - radialna sila
d - premer tečaja
D - notranji premer ležaja
s - zračnost radialnega drsnega ležaja
Slika 95: Drsni ležaj

Drsni ležaj (slika 95) je obremenjen s površinskim tlakom. Srednji površinski tlak je odvisen
od sile in površine naleganja tečaja
p=

F
d⋅b

Dopusten srednji tlak za različne materiale ležajnih blazinic je za
belo kovino 5 do 15 N/mm2,
svinčev bron 15 do 35 N/mm2,
sivo litino < 0,8 N/mm2,
gumo v vodi < 0,4 N/mm2
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Slika 96: Uporaba drsnega ležaja

Pri hidrodinamičnih drsnih ležajih se zaradi krožnega gibanja gredi po ležajni blazinici ustvari
oljni klin, ki omogoča tekočinsko trenje in majhno obrabo med gibajočima se deloma. Zaradi
odtekanja mazalnega sredstva z mesta mazanja se uporablja za vzdrževanje tekočinskega
trenja med gibajočimi se deli tlačno mazanje drsnih ležajev (štiritaktni motorji z notranjim
zgorevanjem, slika 96). Drsni ležaji so neobčutljivi za sunkovite obremenitve, imajo tih tek in
se uporabljajo v napravah z visoko vrtilno hitrostjo.
6.6 TESNILA

Z njimi ležaj varujemo pred vdorom prahu in umazanije od zunaj in pred odtekanjem maziva
iz ležaja (slika 97). Tesnila, ki se prilegajo na gred, so izdelana iz mehkih snovi, kot so
klobučevina, guma in umetne snovi. Tista, ki ne ležijo neposredno na gredi, tesnijo z
labirintom, ki je vgrajen v ohišju pred ležajem. Tak način tesnjenja predvsem varuje ležaj
pred prahom in nesnago.

a - tesnjenje s klobučevino, uporablja se za enostavnejše primere in manj stroge zahteve,
običajno pri mazanju z mastjo.
b - tesnjenje s Simerjevim obročem. Najbolj uporaben način tesnjenja.
c - tesnjenje z O-obroči; enostaven tesnilni element, uporaben samo pri počasi se vrtečih
gredeh ali za tesnjenje med mirujočimi deli v hidravliki.
Slika 97: Vrste tesnjenja
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Tesnjenje med mirujočima površinama delimo na neločljivo in ločljivo. Neločljivo tesnjenje
je tesnjenje z varjenjem, lotanjem ali lepljenjem. Ločljivo tesnjenje delimo na tesnjenje brez
vmesne tesnilke in tesnjenje s tesnilko (slika 98). Tesnilo med mirujočimi površinami tudi
izravnava neravnosti tesnjenih površin z elastičnim in plastičnim preoblikovanjem tesnilke in
tako zapre prehod medija med stisnjenimi površinami.

Slika 98: Tesnjenje med mirujočimi površinami
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7 OLJNA HIDRAVLIKA
Oljna hidravlika se deli na dve področji, na hidrostatično in hidrodinamično hidravliko.
Hidrostatični prenos energije temelji na ravnotežnem stanju v mirujoči tekočini, hidrostatični
tlak pa je definiran kot tlak v tekočini na stene, ki deluje v vseh smereh enako. V
hidrostatičnih sistemih oljne hidravlike ga vzpostavimo s tlačno črpalko.
p=

dF
→ dF = p ⋅ dA
dA

Iz enačbe je razvidno, da je tlak sila, ki deluje na ploskovno enoto. V hidravličnih napravah je
potencialna energija v pretežnem delu celotne energije hidravlične naprave. Zaradi majhnih
hitrosti tokov in mase fluida v delovnih elementih je kinetična energija zanemarljiva.
Hidrodinamični prenos energije temelji na impulznem izreku, ki se glasi, da se tlak tekočine z
masnim tokom spreminja pod vplivom zunanjih sil. Ali iz osnovnega zakona dinamike,
Newtonovega zakona, ki pravi, da je sila enaka zmnožku mase in pospeška
F = m⋅

dv
dt

Pri hidrodinamičnih prenosih mehanske energije veliko hitrost toka tekočine izkoriščamo za
prenos energije. Tlaki olja so majhni, tako da ima na omenjeni prenos energije vpliv kinetična
energija tekočinskega toka (hidrodinamična sklopka, hidrodinamični pretvornik vrtilnega
momenta, slika 99).

Slika 99: Hidrodinamična hidravlika

Slika 100: Hidrostatična hidravlika

Prednosti hidravličnih naprav so naslednje:
- prenos velikih moči, vrtilnih momentov in premočrtnih sil pri relativno majhnih
(dimenzijsko ali masno) strojnih elementih, ki sestavljajo hidravlično napravo;
- preprosta zaščita strojnih elementov ali stroja pred preobremenitvijo,
- enostaven vklop in izklop pri hidrostatičnih hidravličnih napravah,
- možen je prenos energije po gibljivih ceveh,
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- enostavno uravnavanje vrtljajev hidromotorja ali hitrosti gibanja batnice in
- majhni stroški vzdrževanja
Slabosti hidravličnih naprav so naslednje:
- majhen izkoristek prenosa energije,
- vpliv temperature okolice na celotni izkoristek naprave,
- visoka cena celotne naprave in
- posebno strokovno usposobljene osebe za popravila
Pri hidrostatičnih hidravličnih napravah (slika 100) se prenos moči doseže s pomočjo tlaka v
hidravlični tekočini. Hitrosti tokov tekočine so v napravi od 5 m/s do 15 m/s in so glede na
hidrodinamične naprave nizke. Moč, ki se prenaša, je enaka zmnožku tlaka in pretoka v
hidravlični tekočini
P = p⋅Q
Maksimalni dovoljeni delovni tlak v napravi je
- nizek do 20 barov
- srednji do 250 barov
- visok nad 250 barov
V hidrostatičnih hidravličnih napravah v traktorju je delovni tlak v območju od 180 do 200
barov.
Glede na uporabnost in namestitev celotne hidravlične naprave razlikujemo
- delovno hidravliko, ki jo tako imenujemo takrat, ko se moč toka olja prenaša na hidravlične
valje in manjše hidromotorje;
- vozno hidravliko, pri brezstopenjskih pogonih žitnih kombajnov in dvoriščnih traktorjev;
- hidravliko za krmiljenje in upravljanje vozila med vožnjo (krmilni mehanizem, pretikanje
prestavnih stopenj v menjalniku in zavore).

Slika 101: Hidravlično dvigalo

Tlak v hidravlični napravi je posledica obremenitve hidravličnega valja (slika 101). Površina
valja A1 in sila F1 v batnici hidravličnega valja povzročita tlak
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p=

F1
A1

Če zanemarimo izgube tlaka pri tokovih olja v hidravlični napravi, je tlak v celotni napravi
enak. Iz tega sledi, da je sila F2 v batnici v drugem valju in površine A2 enaka
F2 = p ⋅ A 2 =

A2
⋅ F1
A1

Pri pomiku bata 1 za pot s1, se volumen V1 izrine in bat 2 se dvigne za pot s2, tako da velja
V1 = V2 = A 1 ⋅ s1 = A 2 ⋅ s 2
Izrinjeni volumen v časovni enoti pri stalnem toku olja imenujemo tudi pretok olja Q.
Pri toku olja skozi krmilnike poti in različne ventile se izgube energije povečujejo. Izgube
olja zaradi netesnosti med gibajočimi deli hidravlične naprave so upoštevane v volumskem
izkoristku, zmanjšujejo pa moč, ki se prenaša po toku olja.
Med izgube prištevamo tudi padec tlak, ki je odvisen od dolžine cevi l, iz katerih je
sestavljena hidravlična naprava, premera cevi d, hitrosti gibanja toka olja w in gostote olja ρ.
Na izgube tlaka olja p vpliva tudi koeficient trenja λR. Povezanost vplivov na izgubo tlaka
l ρ
opisuje enačba p = λ R ⋅ ⋅ ⋅ w 2 .
d 2
Na koeficient trenja λR vpliva kinematična viskoznost ν.
Viskoznost tekočine si razlagamo kot kohezijo ali privlačnost med molekulami, ki je
posledica medmolekulskih sil. Zaradi njih se pojavi pri gibanju oziroma premikanju molekul
v notranjosti snovi trenje. Koeficient trenja med molekulami imenujemo dinamično
viskoznost ali žilavost tekočine. Kvocient dinamične viskoznosti ν in gostote ρ je
η
kinematična viskoznost ν =
ρ

Slika 102: Reynoldsovo število
Koeficient trenja λR je odvisen od Reynoldsovega števila. Re-število je podobnostno
brezdimenzionalno število, ki je odvisno od hitrosti tokov w, premera cevi d in kinematične
viskoznosti ν.
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Re =

w ⋅l
ν

Na podlagi vrednosti Re določimo vrsto tekočinskega toka (slika 102). Pri Re < 2320 To je v
laminarnem toku, imajo tokovnice v notranjosti toka maksimalno hitrost, ob steni pa je
njihova hitrost enaka nič. Pri tej vrsti toka so manjše izgube tlaka. Vrednosti Re > 2320
pomenijo turbulenten tok. Tok tekočine nima več vzporednih tokovnic. V toku nastane
mešanje med plastnicami toka, povečano trenje med njim, in zato večja izguba tlaka.

Slika 103: Vrsta toka in profil hitrosti

Izgube tlaka so odvisne tudi od temperature olja oziroma od spremembe viskoznosti, ki jo
določa delovna temperatura. Manjšajo se s padanjem viskoznosti olja oziroma z višanjem
njegove delovne temperature, toda sprememba temperature na mazalne sposobnosti olja ne
sme vplivati. Olje kot nosilec energije mora imeti v hidravličnih napravah posebne lastnosti:
temperatura ne sme vplivati na viskoznost, olje mora biti čim manj stisljivo in se ne sme
peniti, v hidravličnih elementih ne sme povzročati korozije, vsebovati mora dodatke za
preprečevanje vpliva staranja, zaradi čiščenja hidravličnega sistema pa tudi detergente.
Hidravlična naprava je sestavljena iz strojnih elementov, ki posamič opravljajo točno
določeno nalogo v njej. Naprava tvori celoto in opravlja ali določeno samostojno delo ali pa
je del kake večje naprave (slika 104). Za enostavnejšo ponazoritev hidravličnega stroja
uporabljamo simbole, ki so standardizirani po DIN-ISO 1219. Prikaz hidravlične naprave, v
tem primeru hidravličnega dvigala na traktorju, v prvi različici s skico in v drugi s
hidravličnimi simboli, je na sliki 100.
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1 - oljna črpalka, 2 - ventili in cevi, 3 - delovni valj, 4 - rezervoar olja
Slika 104: Hidravlična naprava

Nekateri hidravlični simboli standarda DIN - ISO1219, ki so pogostejše v uporabi pri
sestavljanju hidravličnih naprav (slika 101).
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Slika 105: Hidravlični simboli

7.1 HIDRAVLIČNE ČRPALKE, HIDRAVLIČNI MOTORJI

Hidravlične črpalke pretvarjajo mehansko energijo pogonskega motorja v hidrostatično
energijo olja. Tok olja se prenaša pri določenem tlaku in pretoku v odvisnosti od pretoka in
zunanje obremenitve končnih delovnih sklopov hidravlične naprave. Za vse črpalke je
značilno, da se pri povečanju vrtljajev njihove pogonske črpalke poveča prostorninski pretok
črpalke. Karakteristična veličina črpalke je iztisnjena prostornina olja pri enem vrtljaju
pogonske gredi (specifični volumen), po katerem ločimo:
- črpalke s konstantnim pretokom,
- črpalke z nastavljivim pretokom.
Hidromotorji so po obliki in sestavi podobni črpalkam - razlika je v krmiljenju oljnem toku načeloma pa pretvarjajo hidrostatično energijo olja nazaj v mehansko energijo (v obliki
produkta zasučnega kota in vrtilnega momenta).
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Črpalke delimo po načinu ustvarjanja volumskega pretoka na
- črpalke s rotirajočimi elementi, kot so zobniške z zunanjim ali notranjim ozobljenjem, krilne
črpalke in vijačne črpalke, ter
- črpalke z nihajočimi elementi, kar so vse batne črpalke.
Velik pomen v kmetijskih strojih in traktorjih imajo zobniške črpalke in hidromotorji (slika
106). Črpalke so tako s konstantnim pretokom pri konstantnih vrtljajih njihove pogonske
gredi. Med pomembnejše sestavne elemente zobniške črpalke spadata zobnika, ki na sesalni
strani sesata olje, ga ob obodu med presledki zob prenašata in nato izrivata na tlačno stran
zobniške črpalke. Njen volumski izkoristek je do 0,99, največji delovni tlak 210 bar, hitrost
vrtenja pa 500 do 3500 min-1.
Prostorninski pretok črpalke izračunamo po enačbi
q v = 2 ⋅ π ⋅ m ⋅ b ⋅ n (dm 3 / min)

Slika 106: Zobniška črpalka

Zobniška črpalka z notranjim ozobljenjem spada med tiste s konstantnim pretokom (slika
107), ki imajo manjši volumski pretok od prej omenjenih, vendar so pri obratovanju tišje.
Delovni tlak 50 bar,
ηv = 0,75, pri vrtljajih 1500 min-1.
Med črpalke s konstantnim pretokom spadajo tudi krilne črpalke. Njihov delovni tlak je 100
bar,
ηv = 0,85.
Vijačne črpalke imajo delovni tlak 15 - 50 bar, ηv = 0,8
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Slika 107: Zobniška črpalka z notranjim ozobljenjem

Naslednja skupina so aksialne batne črpalke z nastavljivim volumskim pretokom (slika 108),
kamor spadajo batne črpalke, ki se odlikujejo po visokih tlakih pri višjih vrtljajih,
neobčutljivost na padec viskoznosti (konstanten tlak). Njihova slaba stran je zapletena
konstrukcija in zato višja cena. Delovni tlak 300 bar, ηv = 0,9. Prostorninski pretok črpalke
izračunamo po enačbi
q v = A ⋅ h ⋅ n ⋅ z (dm 3 / min)

Slika 108: Aksialna batna črpalka

A - površina bata
h - hod bata
n - vrtljaji pogonske gredi črpalke
z - število batov.
Aksialne batne črpalke delimo na
- aksialne batne črpalke z nihajno ploščo in nanjo pritrjenimi bati, ki ob vrtenju plošče nihajo
in ustvarjajo volumski pretok;
- aksialne batne črpalke, pri katerih se ohišje batov vrti skupaj z bati, ki se na eni strani
naslanjajo na poševno nastavljivo ploščo, na drugi strani pa jih vzmeti tiščijo proti plošči in
omogočajo povratni oz. sesalni gib;
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- kotno nameščeni bati in nastavljiva plošča, v kateri so zglobno pritrjeni bati.
Vsem tem izvedbam aksialnobatnih črpalk je skupno, da so namenjene za visok tlak in
nastavljiv volumski pretok pri konstantnih vrtljajih pogonske gredi.
Obstojajo tudi batne črpalke z radialno nameščenimi bati na pogonski gredi (ηv = 0,95;
delovni tlak 300 bar in več, pri vrtljajih 1500 min-1).

7.2 HIDRAVLIČNI VALJI (CILINDRI)

Hidravlični valji pretvarjajo hidrostatično energijo olja v mehansko energijo (v obliki
produkta hoda batnice in sile na njej). Krožno gibanje lahko s pomočjo hidrostatične naprave
(črpalka - cilinder) pretvorimo v premočrtno gibanje batnice z določeno silo (slika 109). Velik
pomen ima pri tem krmiljenje hidravličnih valjev, ker pri tem načinu pretvarjanja energije
dobimo velike sile in relativno enostavno nastavljivo pot in hitrost gibanja batnice.
Maksimalna razpoložljiva sila na batnici je odvisna od površine bata A in največjega tlaka
pmax. v hidravličnem valju

Fmax. = A ⋅ p max.
Hidravlične valje delimo na
- enosmerno delujoče, pri katerih batnica opravlja delo samo v eni smeri. Povratni hod batnice
se opravlja z lastno maso naprave ali bremena, ki jo je predhodno batnica pomikala in pri
tem opravljala določeno delo (hidravlično dvigalo na tritočkovnem priključnem sistemu),
lahko pa se povratni gib batnice doseže s povratno vzmetjo. V to skupino spadajo tudi
potopni bat ali plunžer (ročno hidravlično dvigalo) in teleskopski hidravlični valj
(prekucniki-prikolice) ter
- dvosmerno delujoči hidravlični valji, ki imajo različno velikost površin bata Ab (zmanjšana
površina zaradi batnice) in zato tudi različne delovne sile v obeh smereh delovanja, zaradi
različnih površin pa pri konstantnem pretoku olja qv nastanejo različne hitrosti batnice vb
pri delovnem ali povratnem gibu.
q
vb = v
Ab
V to skupino spadajo tudi hidravlični valji z dvostranskim delovanjem, ki imajo na obeh
straneh hidravličnega valja batnice, pri delovanju pa enake sile in hitrosti (na obeh straneh
enaka površina).
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a - enosmerno delujoči hidravlični valj
b - enosmerno delujoči hidravlični valj - plunžer
c - enosmerno delujoči hidravlični valj - teleskopski
d - dvosmerno delujoči hidravlični valj
e - dvosmerno delujoči hidravlični valj - dvostransko delujoči.
Slika 109: Hidravlični valji

7.3 KRMILNI ELEMENTI HIDRAVLIČNE NAPRAVE

Krmilni elementi krmilijo smer toka, pretok in tlak v celotni hidravlični napravi (slika 110).
Delimo jih na
- krmilnike poti, ki vključujejo posamezne delovne naprave oziroma poti in smeri gibanja
volumskega toka olja. Ločijo se po vzdolžnem in krožnem gibanju, ali po krogličnem jedru
krmilnega elementa

a - ročno krmiljeni, vzdolžno pomično jedro krmilnika poti,
b - krožno pomično jedro krmilnika poti ,
c - kroglično pomično jedro krmilnika poti.
Slika 110: Krmilni elementi hidravlične naprave
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- zapirne ventile, ki omogočajo tok olja samo v eni smeri (od tod tudi ime); proti povratni
ventili, ki so lahko daljinsko krmiljeni (slika 111).

d - zapirni ventil, enosmerni
e - zapirni ventil, enosmerni in krmiljeni
Slika 111: Protipovratni ventili

- krmilnike tlaka (slika 112), ki se uporabljajo za omejevanje tlaka, zmanjševanje in
vzdrževanje konstantnega tlaka.

g - varnostni ventil,
h - predkrmiljeni varnostni ventil,
i - predkrmiljeni varnostno-razbremenilni ventil,
k - krmilnik tlaka
Slika 112: Krmilniki tlaka

- krmilnike volumskega toka (slika 113), ki dušijo tok, vzdržujejo konstantnen tok in
razdeljujejo tok olja.

l - dušilka
m - zaporedni krmilnik toka
n - vzporedni krmilnik toka
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Slika 113: Krmilniki volumskega toka
Vsi ti krmilniki so v hidravličnih napravah vgrajeni posamič - v samostojno ohišje ali v
sestavljeni izvedbi,"blok izvedba". Priključne in pritrdilne izvrtine krmilnikov tlaka so
narejene v skladu s standardi ISO 4401 in DIN 24340.
Po načinu upravljanja krmilnikov ločimo naslednja krmiljenja:
- mehanično, ki pomeni, da se jedro krmilnika pomika z ročico, pedali ali raznimi tipkami. To
zahteva, da mora biti krmilnik na kraju upravljanja, torej onemogoča daljinsko krmiljenje.
- električno upravljanje, ki zahteva, da je krmilnik opremljen z elektromagneti ali majhnimi
elektromotorji, zelo je uporaben za izvedbo daljinskega krmiljenja hidravlične naprave.
- hidravlično upravljanje se uporablja pri krmilnikih, pri katerih so zaradi premagovanja
večjih tlakov oz pretokov potrebne večje sile za pomikanje krmilnih jeder. Pogosto je v
povezavi z električnim daljinskim krmiljenjem.
Spoji hidravličnih gibkih cevi
Ti spoji se uporabljajo pri prenosu hidrostatične energije iz hidravlične naprave v traktorju na
priključeni kmetijski stroj, kjer tok olja poganja hidravlične valje in manjše hidrostatične
motorje. Povezava hidravličnih sklopov z gibljivimi cevmi za visoke tlake je možna na dva
načina (slika 114).

a - spoj cevi s privtjem matice enega priključka na vijak drugega. Oba dela skupaj tvorita
sklop za prenos hidravlične energije, vendar je ta način za hiter in večkraten priklop
neroden.
b - spoj cevi z vtičnimi elementi; s posebno oblikovano objemko in obročem v njej se spojita
dva dela cevi, v katerih sta v obeh koncih spojnih elementov nameščena zaporna ventila.
Pri spajanju se izključita in omogočita pretok olja. Hidravlični spoj je standardiziran po
ISO 5675.
Slika 114: Spoji hidravličnih gibkih cevi
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Primer povezave hidravličnih elementov v celotno hidravlično napravo kaže slika 115.

Slika 115: Hidravlična naprava - shema
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8 STANDARDI IN TEHNIČNA ZAKONODAJA V KMETIJSKI TEHNIKI

Standardi so uradni dokumenti, ki zagotavljajo skladnost in izmenljivost izdelkov in sistemov,
med partnerji na trgu pa omogočajo red in lažje komuniciranje. Omogočajo prosto gibanje
blaga in storitev, hkrati pa prispevajo k varstvu zdravja in ohranitvi okolja oziroma k
izboljševanju kakovosti življenja. Standard je soglasno sprejet dokument, ki ga odobri
pristojni organ. Vsebuje splošna in uporabna pravila in navodila, katerih cilj je optimalna
urejenost na področju, na katerega se nanaša. Izdelava standarda temelji na zanesljivih
izsledkih znanosti, tehnike in praktičnih izkušenj.
Kar se tiče uporabe, standardi niso obvezni, razen tistih, na katere se sklicujejo tehnični
predpisi, ali takrat, ko gre za pogodbo med partnerjema, ki se sklicujeta na standarde. Glavna
razlika med standardom in tehničnim predpisom je v tem, da je standard neobvezen, tehnični
predpis pa obvezen dokument. Uporaba standardov je lahko obvezna samo posredno, ko se
nanje sklicuje tehnični predpis; v takem primeru jim mora izdelek ali storitev ustrezati. Kljub
neobveznosti standarda v določenem izdelku oz. kmetijskem stroju je lahko uporaba
standardov merilo, po katerem ocenimo tehnično raven izdelave. Izdelek lahko potem na tej
podlagi primerjamo s kakim sorodnim izdelkom. Standard v tem primeru nudi ocenjevalcu
nedvoumno oporo, objektivnost in pravičnost ocenjevanja.
Standardi se na evropski in tudi na svetovni ravni snujejo in oblikujejo v tehničnih odborih pri
evropskih in mednarodnih organizacijah za standardizacijo, v katere se vključujejo
strokovnjaki iz industrije in različnih institucij. Standardi se sprejemajo s soglasjem članov,
kar pomeni, da v bistvenih vprašanjih ne sme biti nasprotovanja. Nov ali ponovno pregledan
standard navadno ne vsebuje najnovejših dosežkov tehnike, saj novosti pogosto še niso
sprejemljive za vse soustvarjalce standarda. Novi pristop ("new approach", 1985) predpisuje
obvezno poenotenje (harmoniziranje) nacionalnih standardov s tistimi evropskimi standardi,
ki podpirajo osnovne zahteve evropskih smernic. Harmonizirane standarde morajo članice
EU, ki so hkrati tudi članice evropskih organizacij za standardizacijo (CEN, CENELEC), v
šestih mesecih prevzeti v svoje nacionalne standardizacijske sisteme, do tedaj veljavne
nacionalne standarde, ki so obravnavali isto področje, pa razveljaviti. Novi pristop na
področju standardizacije v Evropi s svojimi smernicami uzakonja le bistvene tehnično
varnostne zahteve, podrobnejše tehnične specifikacije pa uvaja s harmoniziranimi standardi,
ki so evropski standardi, objavljeni v Uradnem listu EU (Offical Journal of the European
Communities). Za druge evropske države, ki niso članice EU, sprejemanje harmoniziranih
standardov ni obvezno. Evropski organizaciji za standardizacijo za osnutek evropskega
standarda običajno uporabita nacionalni standard, na primer nemški DIN, in sprejmeta
evropski standard EN. V tem primeru Nemčija prevzame evropski standard kot nacionalni
standard z označbo DIN EN in razveljavi prvotni standard DIN.
V Sloveniji prevzemamo evropske, mednarodne ali nacionalne standarde in jih vključujemo v
sistem slovenske standardizacije, kot so SIST EN ali SIST ISO ali SIST DIN. Strokovno delo
in priprava slovenskih standardov poteka v tehničnih odborih (TC) pri Uradu Republike
Slovenije za standardizacijo in meroslovje (USM). Za pripravo predpisov so odgovorna
ministrstva, in sicer vsako za svoje delovno področje. Poseben pomen dobijo standardi v
povezavi s smernicami Evropske unije, obveznimi za vse članice EU. Standardi, ki podpirajo
evropsko zakonodajo in je zato njihova uporaba obvezna, se nanašajo predvsem na zahteve v
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zvezi z varnostjo (kmetijskih strojev ...), varovanjem zdravja (predpisan najvišji nivo hrupa
kakega stroja ...), varstvom okolja (dovoljena količina in sestava dimnih plinov/fluidov, ki se
jih lahko spušča v okolje ...) in v zvezi z varstvom potrošnika (natančnost tehtnic...).
Načela novega pristopa (new approach) za delovanje notranjega trga Evropske unije
(resolucija sveta ministrov ES, z dne 7. 5. 1985)
1. Uskladitev skupnih zahtev: zdravje, varnost, okolje in drugi skupni interesi
2. Obdelava tehničnih specifičnosti s stndardizacijo
3. Ohranjanje svobodnega statusa standardov
4. Presoja o skladnosti in ustreznosti
Tipi standardov
A Osnovni varnostni standardi
- osnovni pojmi
- splošna navodila za izvedbo
- splošni vidiki in ocena tveganja na enak ali podoben način za vse vrste strojev
B Varnostni standardi po skupinah
B1 - varnostni ukrepi
B2 - izvedba varnostne naprave na enak ali podoben način za skupino strojev
C Varnostni standardi za določene stroje
- proizvode
- predpisovanje varnostnih ukrepov v podrobnosti za posamezne vrste strojev ali za
skupino strojev
Standardi za varnost strojev in naprav
Eno najpomembnejših in najučinkovitejših sredstev za odstranjevanje tehničnih ovir
svobodnemu trgovanju so evropski in mednarodni standardi. To so neobvezni dokumenti,
dogovorjena priporočila ali navodila, ki jih je smotrno upoštevati. Standardi so podlaga, na
kateri lahko gradimo konkurenčnost gospodarstva, hkrati pa veliko prispevajo k varstvu
okolja in varnosti ljudi.
Primer:
Osnovni standard tipa A - Osnovni varnostni standard
CEN/TC/114
SIST EN 292-1
Področje: Varnost strojev - osnovni pojmi, splošna načela načrtovanja, terminologija,
metodologija.
Standard tipa B1 - Izvedba varnostne naprave
CEN/TC/114
SIST EN 294
Področje: Varnostne razdalje, ki preprečujejo doseg nevarnega območja z zgornjimi
ekstremitetami.
Standard tipa C - Stroji za kmetijstvo in gozdarstvo
CEN/TC144
SIST EN 708
Področje: Stroji za obdelavo tal z gnanimi delovnimi elementi
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Evropski sistem predpisov na področju varnosti strojev
V Rimski pogodbi (Trety of Rome) leta 1957 se je Evropska skupnost sporazumela, da so
stroški za zdravstveno varstvo in varnost pri delu pomemben gospodarski dejavnik, ki zavira
trgovino. Države članice morajo izpolnjevati standarde varnosti, o katerih so se sporazumele.
V nasprotnem primeru bi bile druge članice, ki bi jih izpolnjevale, v neenakopravnem
finančnem položaju.

Izvleček iz Rimske pogodbe, ki se nanaša na varnost strojev
Člen 100a
Vizija o notranjem trgu Evropske unije. Harmonizacija - usklajenost standardov. Bistvene
zahteve so zasnovane tako, da je dosežen nivo varnosti oziroma zaščita strojev, kar je osnova
za direktive EEC.
Člen 118a
Vsaka članica je pri nacionalni zakonodaji svobodna, vendar mora upoštevati bistvene
zahteve za zagotovitev varnosti, ki izhajajo iz zahtev direktiv EEC. Standardi se oblikujejo
skupno, razen za nekatera področja, ki se urejajo z zakonodajo držav članic.
Evropske direktive za varnost strojev
Direktive Evropske unije se nanašajo tako na delovno mesto kot tudi na delavca. Evropska
direktiva (89/392 EEC) je zakon v evropskih državah članicah EU. Standardi, povezani s to
direktivo, so v pristojnosti Evropskega komiteja za standardizacijo (CEN). Vsi stroji, ki so
naprodaj v članicah EU, morajo imeti oznako CE. Zanje je to dokaz, da so izdelani v skladu z
bistvenimi zahtevami direktive za stroje, določenimi v evropskih standardih za varnost
strojev. Obstajata dve evropski organizaciji za standardizacijo, in sicer Evropski komite za
standardizacijo (CEN) in Evropski komite za elektrotehniško standardizacijo (CENELEC). V
šestdesetih letih sta bili ustanovljeni kot regionalni organizaciji za standardizacijo. Glavna
naloga organizacij CEN in CENELEC je izdajanje evropskih standardov EN, s katerimi naj bi
v članicah EU dosegli popolno izenačitev standardov. Kadar to ni potrebno ali ne bi bilo
možno izvesti, izdajo harmonizirane dokumente HD, za začasno uporabo pa t. i. evropske
predstandarde ENV. V skladu z belo knjigo morajo biti ti standardi izdelani tako, da je po njih
mogoče preizkušati izdelke in njihove dele ter jih upoštevati pri uveljavljanju medsebojnega
priznavanja preizkusov in certifikatov, tako da drago in zamudno ponavljanje preizkusov v
vsaki državi članici ni več potrebno.

Tehnični predpisi za kmetijske stroje in traktorje v EU - harmonizirano stanje
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Dokazovanje skladnosti strojev in naprav s predpisanimi zahtevami
Dokazovanje skladnosti strojev in naprav z bistvenimi varnostnimi in zdravstvenimi
zahtevami je obveznost proizvajalca. Dokument ima tako obliko in vsebino:

1. Deklaracija ali izjava o skladnosti je listina, s katero proizvajalec ali njegov pooblaščeni
zastopnik izjavi, da je stroj, ki je na trgu, skladen z vsemi bistvenimi varnostnimi in
zdravstvenimi zahtevami, ki se zanj zahtevajo.
2. Podpis deklaracije o skladnosti daje proizvajalcu ali njegovemu pooblaščenemu zastopniku
pravico, da na stroj prilepi oznako CE.
3. Preden proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik izda deklaracijo o skladnosti, mora
zagotoviti, da je na voljo naslednja dokumentacija:
a) tehnična dokumentacija, ki vsebuje:
- sestavnico z načrti krmilnih tokokrogov stroja;
- vse delavniške risbe z zapiski o izračunih, rezultatih preizkusov, ki so potrebni za
ugotavljanje skladnosti stroja z varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami;
- sezname tehničnih predpisov in standardov, ki so bili uporabljeni pri zasnovi stroja;
- opis metod, ki so bile uporabljene za preprečitev nevarnosti;
- tehnično poročilo ali certifikat, ki ga izda pristojni organ ali akreditirani laboratorij, in
- en izvod navodil za delo s strojem
b) pri serijski proizvodnji interni ukrep, ki pomeni zagotovilo, da je stroj izdelan v skladu
s predpisi
- naziv in naslov priglašenega organa za določene vrste strojev (stroji iz IV. aneksa
Direktive 89/392EEC) in številko certifikata;
- če na utemeljeno zahtevo pristojnih državnih organov proizvajalec ne predloži
navedene dokumentacije, velja, da je to zadosten razlog za dvom o usklajenosti stroja s
predpisanimi zahtevami.
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4. Obseg dokumentacije, ki jo je treba arhivirati in ki je navedena v točki 3., mora biti
takšen, da je možno na hiter način dokazati, da stroj ustreza temeljnim zahtevam
varnosti. Navedeno dokumentacijo je treba hraniti najmanj 10 let in mora biti pristojnim
državnim organom stalno na voljo.
Vsebina deklaracije o skladnosti
Deklaracija o skladnosti mora vsebovati naslednje podatke:
- opis stroja, izdelava, tip stroja, serijsko številko;
- katerim predpisanim določilom stroj ustreza;
- če je potrebno (stroji iz IV. aneksa Direktive 89/392EEC), naziv in naslov priglašenega
organa in številko certifikata o tipski preiskavi;
- če je potrebno (stroji iz IV. aneksa Direktive 89/392EEC), naziv in naslov priglašenega
organa, ki je opravil preverjanje tehnične dokumentacije in sklicevanje na harmonizirane
standarde;
- identifikacijo osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu proizvajalca ali njegovega
pooblaščenega zastopnika.
Znak CE
Različne oznake na izdelkih so imele nekatere negativne posledice, zato je bila kot enotna
oznaka določena znakovna koda iz dveh črk, ki predstavlja Evropsko unijo. Stiliziran znak je
pokončen in ne sme biti manjši kot 5 mm.
Znak CE pomeni, da izdelek izpolnjuje bistvene zahteve za varnost in zdravje in da sta
proizvajalec ali uvoznik ter organ kot tretja stranka ugotovila skladnost, ki je pogoj za prodajo
izdelka. Znak mora biti na izdelku, v nekaterih primerih pa je lahko na embalaži. Pomembna
je zahteva, da znak CE pomeni končno oznako izdelka, za katerega lahko velja več direktiv.
Tako mora odgovorna oseba preveriti, ali so izpolnjeni pogoji vseh teh direktiv, in šele nato
dovoliti oznako. Znak praviloma zagotavlja, da sta bila uporabljena določeni postopek ali
direktiva in standard, ker to vsebuje poročilo o preizkusu in certifikat o skladnosti. Znak mora
biti označen z letnico. Znak CE je glede na določilo edini znak, ki označuje ustreznost
različnim direktivam in nadomešča vse nacionalne oznake, ki tudi niso več dovoljene. V
skladu z direktivami EEC so tako uvedli označevanje za stroje in naprave, ki ustrezajo
direktivam 89/392 EEC in 91/368 EEC. Neupravičena uporaba znaka CE je kazniva.

Slika 116: Znak CE
Pomen nekaterih oznak standardizacijskih dokumentov
Referenčne oznake standardizacijskih dokumentov so sestavljene iz oznake standarda,
serijske številke, oznake standarda in letnice izdaje. Oznaka standarda je običajno kratica
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organizacije, ki je standard pripravila (ISO, IEC), ali oznaka standarda (npr. EN, SIST, DIN,
BS), lahko pa tudi dveh organizacij, ločenih s poševnico, kadar je dokument nastal v
sodelovanju med njima (ISO/IEC ali ISO/CEI). Pogosto pomeni črkovna oznaka za poševnico
tudi vrsto dokumenta (ISO/TR), čeprav je ta oznaka pri dokumentih skupnih odborov lahko
napisana tudi s presledkom (ISO/IEC TR).
Nekatere okrajšave mednarodnih standardizacijskih dokumentov:
SIST ISO
SIST EN
SIST DIN
ISO
ISO/DISP
ISO/DIS
ISO/IEC
ISO/IEC/DIS
BSI
EN
EN ISO
ENV
prEN
prEN ISO
prEN ISP
ISO/TR
ISO/IEC TR
ISO/IEC ISP

ISO/TTA

ISO/IEC
Guide
ISO/R

slovenski standard prevzet iz mednarodnega standarda
slovenski standard prevzet iz evropskega standarda
slovenski standard prevzet iz nemškega standarda
mednarodni standard
predlogi ISP dokumentov
predlogi standardov
mednarodni standardi
predlogi mednarodnih standardov
angleški standard
evropski standard
prevzeti mednarodni standardi
evropski predstandardi
predlogi evropskih standardov
predlogi za prevzem mednarodnega standarda v evropskega
predlogi dokumentov ISP
Pomeni tehnično poročilo, ki ga je v prvem pripravil ISO, v drugem primeru
pa je bil pripravljen v združenem odboru ISO/IEC. Tehnična poročila se
objavljajo izjemoma in predstavljajo vmesne informacije o strokovnem
napredku.
ISP (International standardized profile), pomeni mednarodno sprejet in
harmoniziran dokument, ki označuje standard ali skupino standardov, skupaj
z dodatnimi opcijami in parametri, ki so potrebni za izvajanje ene ali več
funkcij.
ISO (Technology Trends Assessment) je publikacija, potrebna zaradi
mednarodnega standardizacijskega delovanja. Gre za rezultat delovnih
skupin strokovnjakov, ki imajo neposredne standardizacijske potrebe in
poznajo smeri nadaljnjega razvoja na obravnavanem področju.
Označuje vodilo in je publikacija splošnega pomena, nanaša pa se na
mednarodno standardizacijo. Vsebina vodil so smernice, politika delovanja,
pravila in navodila za uporabo.
Označuje priporočilo. Oznaka je bila v uporabi do leta 1972, ko je začel ISO
objavljati mednarodne standarde. Veliko teh dokumentov je bilo kasneje
revidiranih in objavljenih v obliki mednarodnih standardov.

Za celotno referenčno oznako dokumenta se lahko pojavi še ena od naslednjih črkovnih
oznak. Tem oznakam lahko sledi tudi številčna oznaka, ki pove, za kateri dodatek ali
popravek k standardu gre. Osnovni standard je popoln šele z vsemi obstoječimi dodatki in
popravki, ki se pri prvi reviziji standarda vključijo v dokument.
AMD Amendment - vsebinski dodatek
ADD Addendum - redakcijski dodatek
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COR

Corrigendum - popravek

Nekatere okrajšave mednarodnih organizacij:
ISO
IEC
IFAN
CEN
BSI
DIN
CENELEC
ETSI
IMEKO
EOQ
IECEE
IECEE/CB
SHEMA
OIML
EUROLAB
CEB
CCA
EFQM
ISONET
ELSECOM
CASCO
INFCO

Mednarodna organizacija za standardizacijo
(International Organization for Standardization)
Mednarodna elektrotehniška komisija
(International Elektrotehnical Commission)
Mednarodna federacija za uporabo standardov
(International Federation for teh Application of Standards)
Evropski komite za standardizacijo
(European Commitee for Standardization)
Britanska standardizacijska organizacija
(British Standards Institution)
Nemški inštitut za standardizacijo
(Deutsches Institut für Normung)
Evropski komite za standardizacijo v elektrotehniki
(Evropean Commitee for Electrotehchnical Standardization)
Evropski telekomunikacijski inštitut za stndardizacijo
(European Telekommunication Standards Institute)
Mednarodna organizacija za merjenja
(International Measurement Confederation)
Evropska organizacija za kakovost
(European Organization for Quality)
Sistem IEC za preizkušanje skladnosti s standardi za varnost električnih naprav
(IEC System for Corformity Testing to Standards for Safety of Elekctrical
Equipment)
Shema IECEE za priznavanje poročil rezultatov preizkušanja v skladu s
standardi za varnost električnih naprav
Mednarodna organizacija za zakonsko meroslovje
(Organisation Internationale de la Métrologie Légale)
Evropska organizacija za preizkušanje
(Organization for Testing in Europe)
Evropski komite za beton
(Comite Euro-International du beton)
Certifikacijski sporazum med člani CENELEC
(CENELEC Certification Agreement)
Evropska fundacija za upravljanje kakovosti
(Evropean Fundation for Quality Management)
Informacijsko omrežje Mednarodne organizacije za standardizacijo
Evropski elektrotehnični sektorski odbor za preskušanje in certificiranje
(European Electrotechnical Sectoral Commitee for Testing and Certification)
Odbor za ugotavljanje skladnosti pri svetu ISO
(ISO Council Committee on Conformity Assessment)
Odbor za informatiko pri svetu ISO
(ISO Council Committee on Information)

Kratice mednarodnih organizacij ali dokumentov, ki so pogosto v uporabi v EU
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EU
EEC
CE
ECE
EWG
EG

European Union, Evropska unija
European Economic Community, Evropska gospodarska skupnost
Communauté Europénnes, Evropska skupnost
Economic Commission for Europe
Europäischen Wirtschafts-Gemeinschaft
Europäische Gemeinschaft
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