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V diplomskem delu je bilo treba skonstruirati zavoro za mehanski pulzirni stroj Schenck. Ob
pretrgu preizkušanca prelomljena dela udarjata drug ob drugega. Za pravočasno zaustavitev
pretrganih delov preizkušanca je bilo treba skonstruirati zavorni mehanizem. Pregled in
preureditev že obstoječih načinov zaviranja sta nam omogočila izdelavo različnih konceptov
zaviranja. Koncepte smo nato vrednotili po tehničnem in ekonomskem kriteriju in izbrali
najbolj učinkovit koncept. Za izbran koncept je bilo potem treba skonstruirati nosilno
konstrukcijo in izdelati celoten sestav zavore. Za celoten sestav in nosilno konstrukcijo smo
izdelali tehnično dokumentacijo in trdnostno analizo nosilnih elementov.
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Abstract
UDC 62-592:531.3.539.4(043.2)
No.: VS I/800

Development of a braking mechanism for a fatigue testing machine

Domen Rogar

Key words:

mechanical oscillating machine
brakes
electromagnets
hydraulics and pneumatics
design methodology
technical documentation
stress-strain analysis

The objective of the diploma thesis was to construct a braking system for a Schenck
oscillating machine. When the test specimen is broken the broken parts are hitting each other.
To stop oscillation of the broken parts of the specimen in a timely manner it was necessary
to design a braking system. An overview and rearrangement of existing methods of braking
allowed us to compose various braking concepts. These concepts were then evaluated
according to the technical and financial criteria. After the concept evaluation phase, the best
concept according to our criteria was chosen. For the chosen concept it was required to
design a load-bearing structure and compose the entire brake assembly. For the entire
assembly and load-bearing structure, a technical documentation was made. For load-bearing
structure also the stress-strain analysis was carried out.
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1 Uvod
1.1 Ozadje problema
Za določitev trajne dinamične trdnosti materiala se opravlja dinamični preizkus, pri katerem
preizkušanec standardnih dimenzij in oblik obremenjujemo natezno in tlačno pri določeni
frekvenci. Tako vrsto preizkusa lahko izvajamo na različne načine, v našem primeru ta
preizkus opravlja mehanski pulzirni stroj Schenck. Po določenem številu opravljenih
obremenitvenih ciklov se zaradi utrujenosti materiala preizkušanec pretrga, kar povzroči
izklop in počasno zaustavljanje električnega motorja. Med zaustavljanjem pretrgana dela
preizkušanca udarjata drug ob drugega, kar povzroči poškodbo na mesta pretrga in
posledično ni možno opazovati mikrostrukture mesta pretrga pod mikroskopom.

1.2 Cilji
Elektromotor že vsebuje zavoro, ki pomaga pri zaustavitvi in zmanjšuje število trkov
pretrganih delov preizkušanca med seboj, vendar ta zavora ne zaustavi preizkušanca dovolj
hitro. Treba je raziskati koncept zavore, ki bi bil zmožen zaustaviti nihanje vpenjalne čeljusti
preizkušanca tako hitro, da po pretrgu dva porušena dela preizkušanca ne bi trčila drug ob
drugega. Ob tem je treba upoštevati, da preizkušanca med seboj udarjata s frekvenco 35 Hz.
Treba je primerjati posamezne koncepte zaviranja med seboj in izbrati najustreznejšega
glede na naslednje kriterije:
̶
cena,
̶
čas, ki je potreben za zaustavitev,
̶
progresivna karakteristika zaviranja,
̶
lokacija postavitve novonastale konstrukcije,
̶
velikost novonastale konstrukcije (gabariti),
̶
težavnost pritrditve novonastale konstrukcije,
̶
nevarnost vpliva novonastale konstrukcije na že obstoječo konstrukcijo,
̶
morebitna težavnost vzdrževanja novonastale konstrukcije.
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Uvod
Poleg tega je treba upoštevati še naslednje zahteve:
̶
novonastala konstrukcija ne sme poškodovati obstoječe konstrukcije,
̶
zaustavitev preizkušanca brez poškodbe mesta pretrga,
̶
upoštevanje velikosti območja, ki je namenjeno za novonastalo konstrukcijo.
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2 Teoretične osnove
Različni načini zaviranja imajo svoje prednosti in slabosti. Pregled posameznih tehnik
zaviranja in njihovo razumevanje omogoča lažjo presojo pri izdelavi konceptov.

2.1 Delovanje stroja Schenck
Za lažje razumevanje delovanje mehanskega pulzirnega stroja Schenck si lahko pomagamo
s sliko 2.1, ki prikazuje stroj Schenck, in preglednico 2.1, v kateri so poimenovani ključni
deli tega stroja.
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Slika 2.1: Stroj Schenck
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Preglednica 2.1: Poimenovani deli stroja Schenck

1
2
3
4
5

Ekscentrično uležajena gred
Preizkušanec
Vzmet
Elastična gred
Električni motor

Električni motor poganja ekscentrično gred prek elastične gredi, ki je sestavljena iz več
sestavljenih vzmeti. Ekscentrična gred povzroči rotacijsko vzbujanje in posledično silo, ki
vzmet skrči in raztegne za približno 20 mm pri sili 20 kN. Skrček vzmeti povzroči tlačno
obremenitev preizkušanca, raztezek vzmeti pa njegovo natezno obremenitev. Preizkušanca
se obremenjuje, dokler se ta ne pretrga. Ob pretrgu preizkušanca se električni motor izklopi
in začne zavirati, med zaviranjem pa oba dela pretrganega preizkušanca udarjata drug ob
drugega.

2.2 Elektromagneti
Kos železa se namagneti zato, ker se v njegovi notranjosti delno usmerijo majhna magnetna
območja, ki jih imenujemo Weissova območja. Slika 2.2 prikazuje Weissova območja v polikristalni snovi, kjer puščice kažejo usmerjenost polj [2].

Slika 2.2: Weissova območja v polikristalni snovi [1]

Z višanjem temperature je usmerjanje težavnejše. Če se veča električni tok, se z njim veča
magnetna poljska jakost, kar pomeni, da usmerjamo vedno več območij v železu, dokler niso
vsa Weissova območja usmerjena tako kot zunanje magnetno polje. Slika 2.3 prikazuje
enako usmerjenost polj. Od tu dalje železa ne moremo več magnetiti [2].

4
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Slika 2.3: Vsa Weissova področja, usmerjena tako kot zunanje magnetno polje [1]

Močnejše magnetno polje lahko dosežemo z elektromagneti, ki izkoristijo dejstvo, da se vsak
električni tok oprede z magnetnim poljem. Z navitjem izolirane žice na izolirano cev
ustvarimo elektromagnet, če pa oba konca zvežemo na enosmerno napetost, ustvarimo
magnetno tuljavo, kot prikazuje slika 2.4 [2].

Slika 2.4: Elektromagnetna tuljava [3]

Če je tuljava dolga in gosto navita, je znotraj nje magnetno polje skoraj homogeno, kar
pomeni, da je skoraj na vseh delih enako močno in enako usmerjeno. Na sredini tuljave je
magnetna poljska jakost najmočnejša in je odvisna od števila navojev, dolžine tuljave in
električnega toka. Na tem mestu so magnetne silnice skoraj vzporedne in ravne. Zunaj
tuljave pa se ukrivljajo in sklepajo same vase po različnih poteh, zato magnetno polje zunaj
tuljave oslabi [2].

2.2.1 Elektromagnetne zavore
Obstaja več vrst elektromagnetnih zavor. Najbolj razširjena različica je enojna
elektromagnetna zavora, ki predstavlja približno 80 % vseh uporabljenih elektromagnetnih
zavor. Elektromagnetne zavore delujejo električno, vendar navor prenašajo mehansko s
pomočjo trenja. Njihovo prvotno ime je bilo »električno-mehanske zavore«, vendar se je ime
5
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z leti spremenilo v elektromagnetne zavore. Odkar so pred več kot sedemdesetimi leti
elektromagnetne zavore postale priljubljene, sta se raznovrstnost uporabe in število različnih
izvedb močno povečala, vendar koncept samega delovanja zavor ostaja enak [4, 5].
Pomislite na lupino tuljave kot na podkev magneta, ki ima severni in južni pol. S kontaktom
kosa železa na obeh polih ustvarimo magnetno vezje. Z dodajanjem energije ustvarimo
magnetno polje, ki premaga zračni prostor med poljem in armaturo. Magnetno polje potegne
armaturo v kontakt z zavornim poljem. Trenje in jakost magnetnega polja ustavita rotirajoče
gibanje. Slika 2.5 prikazuje elektromagnetno zavoro in poimenuje njene sestavne dele [4, 5].

Slika 2.5: Elektromagnetna zavora [4]

Take vrste elektromagnetne zavore večinoma uporabljajo za zaustavitev električnih
motorjev v industrijskih in robotskih aplikacijah.

2.2.2 Zavora z vrtinčnikom toka
Zavora z vrtinčnikom toka je dinamični sistem, narejen s pomočjo magnetnega polja skozi
zračno režo med dvema elektromagnetoma, ki sta osredotočena zaporedno od severnega na
južni pol proti kovinski plošči. Deluje po principu pretvarjanja kinetične energije v toploto,
ki jo ustvarja tok, ki teče skozi električne upornostne vodnike. Od tornih zavor, kjer s
pomočjo trenja med dvema površinama, in sile, ki deluje na eno od površin, ustvarimo
6
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zaviranje, se razlikujejo po tem, da pri zavorah z vrtinčnikom toka zavira elektromagnetna
sila med magnetom in bližnjim prevodnim objektom v relativnem gibanju. Prednost takih
vrst zavore je to, da za svoje delovanje potrebujejo minimalno vzdrževanje, saj delujejo tiho
in brez obrabljanja [6, 7, 8].
Z gibanjem površine mimo nepremičnega magneta se razvijejo krožni električni tokovi,
imenovani vrtinčni tokovi. Vrtinčni tokovi znotraj prevodnika inducirajo spreminjajoče se
magnetno polje v prevodniku po Faradayevem zakonu indukcije. Vrtljivi tokovi tečejo v
zaprtih zankah znotraj prevodnika v ravninah, ki so pravokotne na magnetno polje.
Faradayev zakon indukcije je osnovni zakon elektromagnetizma in napoveduje, kako bo
magnetno polje vplivalo na električno vezje in proizvedlo elektromagnetno indukcijo [6, 7,
8].
Magnetno polje pri zavorah z vrtinčnim tokom lahko ustvari elektromagnet ali stalni magnet,
zato zavorno silo lahko vklapljamo ali izklapljamo ali pa jo spreminjamo z električnim
tokom v elektromagnetnih navitjih. Prednost takih zavor je, da ne delujejo na principu trenja
kot večina ostalih zavor, in posledično nimajo obrabe in tornih oblog ni treba menjati.
Njihova pomanjkljivost je, da te zavore nimajo nobene zadrževalne sile, saj je njihova sila
zaviranja sorazmerna z relativno hitrostjo objekta, zato je najpogosteje take zavore treba
dopolniti s torno zavoro. Zavoro sestavlja prevodna kovina, bodisi ravna palica ali disk, ki
se premika skozi magnetno polje stalnega magneta ali elektromagneta. Z gibanjem mimo
nepremičnega magneta ta povzroča vlečno silo, ki temu gibanju nasprotuje. Poznamo dve
vrsti takih elektromagnetnih zavor, in sicer linearne in rotacijske. Slika 2.6 prikazuje linearni
princip zavore. Gre za gibajočo se ploščo, na katero deluje magnet (na sliki 2.6 označen s
črko »N«), ki ustvarja magnetno polje (na sliki 2.6 označeno s črko »B«), ki prodira skozi
ploščo. S premikanjem plošče se spreminja magnetni tok skozi ploščo. Magnet je sestavljen
iz vodilnega roba, ki je na sliki 2.6 prikazan na levi strani plošče, in sicer ko se plošča
magnetu približuje, se magnetno polje skozi ploščo povečuje. Po Faradayevem zakonu
indukcije to polje povzroči vrtinčnik toka v nasprotni smeri urinega kazalca. Ta del magneta
poskuša ploščo zaustaviti. Drugi del magneta, prikazan na desni strani plošče na sliki 2.6, pa
poskuša absorbirati kinetično energijo in hkrati tudi upočasniti hitrost plošče. Na tem delu
se prav tako zmanjšuje magnetno polje skozi ploščo, kar povzroči vrtinčnik toka v smeri
urinega kazalca [6, 7, 8].

Slika 2.6: Linearna zavora z vrtinčnikom toka [7]
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Na sliki 2.6 je prikazana velika razdalja med magnetom in ploščo, treba pa je upoštevati, da
naj bo ta razdalja čim manjša. Slika 2.7 prikazuje rotacijski koncept zavore z vrtinčnikom
toka. Delovanje rotacijske zavore z vrtinčnikom toka je enako kot pri linearnem s to razliko,
da je elektromagnetna komponenta lahko statična ali gibljiva. Statične rotacijske zavore
imajo kovinski disk, ki proizvaja vrtinčne tokove, gibajoče rotacijske zavore pa uporabljajo
elektromagnetne tuljave in kolo za ustvarjanje magnetnega polja in vrtinčne tokove [6].

Slika 2.7: Rotacijska zavora z vrtinčnikom toka [7]

Moč zavor z vrtinčnikom toka je odvisna od več različnih faktorjev. Prvi pomemben faktor
je prevodnost zavornega materiala. Vrtinčni toki so sorazmerni z električno prevodnostjo
materiala, ki ga zaustavljamo. Bakrena plošča se bo pri enaki hitrosti zaustavila hitreje kot
jeklena plošča enakih dimenzij, saj ima baker višjo električno prevodnost kakor jeklo. Poleg
prevodnosti materiala je pomembna tudi oblika plošče, ki jo bomo zaustavljali. Razpokan
oziroma poškodovan material plošče ima na zaviranje negativni učinek. Pomembna je tudi
smer delovanja elektromagnetnega polja. Najboljši zaviralni učinek dosežemo takrat, kadar
elektromagnetno polje prodira pravokotno na premikajočo se ploščo, ki jo zaustavljamo.
Zelo pomembna je tudi bližina pola plošči, oziroma lahko bi temu rekli tudi zračnost, to je
oddaljenost pola od plošče. Večja kot je zračnost, slabši zavorni učinek bomo dosegli.
Površina pod polom ima prav tako vpliv na učinkovitost zaviranja. Manjša površina pod
polom negativno vpliva na zaviranje. Pomembna je tudi moč tuljave. Z večanjem moči
tuljave se povečuje elektromagnetno polje in posledično zavorna sila. Še skoraj najbolj
pomembna pa je relativna hitrost med polom in ploščo, ki jo zaviramo. Večja kot je relativna
hitrost, večja je moč zaviranja [5, 6, 8, 9].
Ena najpogostejših uporab zavor z vrtinčnikom toka je zaviranje hitrih električnih vlakov,
saj omogoča varno zaustavljanje vlakov pri veliki hitrosti. Hitrim vlakom je s pomočjo te
tehnike omogočena še večja hitrost in varnejše zaustavljanje kot prej. Slika 2.8 prikazuje
uporabo zavor z vrtinčnikom toka na hitrem električnem vlaku. Uporabljena je skupaj z
običajno torno zavoro, kar je znano kot kombiniranje zavor oziroma pomoč pri zaviranju.
Zavore z vrtinčnikom toka so uporabljene le pri vlakih, ki dosegajo visoke hitrosti [9].
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Slika 2.8: Stranski pogled zavore z vrtinčnikom toka podstavnega vozička [10]

Zavora vlaka z vrtinčnikom toka je sestavljena iz magnetnega polja, ki je vzpostavljeno z
napetostjo enosmernega toka. Zavora je postavljena pod podstavni voziček med kolesa in
ima nad tirnico določeno zračnost. Električno nadzorovani sistem upravlja napetost
direktnega toka, ki dobi energijo od vlaka. S pošiljanjem energije poloma in premikanjem
polov z visoko hitrostjo nad tirnico pola ustvarita zaviralno silo. Za ustvarjanje zaviralne sile
je uporabljena elektromagneta sila med tirnicami in podstavnim vložkom. Zavora z
vrtinčnikom toka proizvede zaviralno silo neodvisno od trenja med kolesom in tirnico.
Problem zavor z vrtinčnikom toka pa je pregrevanje tirnic, saj te delujejo na principu
pretvarjanja kinetične energije vlaka v toploto. Slika 2.9 prikazuje enostaven model
korejskega hitrega vlaka, kjer je »d« zračnost med tirnico in magnetom zavore z vrtinčnikom
toka [10].

Slika 2.9: Narisni pogled magneta zavore z vrtinčnikom toka [10]
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Zavora z vrtinčnikom toka je uporabljena tudi v industrijski opremi (kotna brusilka, kotna
žaga, električni vrtalnik itd.) in deluje kot izklop v sili. Prav tako jo uporabljajo v sodobnih
zabaviščnih parkih pri vlakcih smrti, kjer omogoča varnejše in bolj gladko zaviranje. Zavora
z vrtinčnikom toka je uporabna tehnologija in jo poleg naštetega uporabljajo še marsikje
[10].

2.3 Hidravlični in pnevmatski sistem
Pri večini industrijskih procesov so potrebni premiki določenih objektov ali ohranjanje
nekega objekta v določeni legi. Take aktivnosti potrebujejo neke vrste motor, ki je običajno
električni. Zaprte tekočine (tako kapljevina kot plin) so prav tako lahko uporabljene za
prenašanje energije z ene lokacije na drugo. Sisteme, ki uporabljajo kapljevino kot prenosni
medij, imenujemo hidravlični sistemi, kadar pa se za prenosni medij uporablja plin (običajno
zrak), se tak sistem imenuje pnevmatski sistem. Pnevmatski in hidravlični sistemi se na
splošno zanašajo na tlak v tekočini. Tlak v tekočini nastane, ko je ta podvržena sili. Tlak ni
odvisen samo od sile, ampak tudi od površine, na katero ta sila deluje. Za dvigovanje
bremena se uporabljajo hidravlični valji. Slika 2.10 prikazuje hidravlični valj, na katerega
deluje sila [11].

Slika 2.10: Tlak v tekočini pod vplivom sile [11]

Treba se je zavedati, da je tlak lahko absoluten in se meri z barometrom – to je tlak okolice.
Lahko pa je tudi relativen, merimo pa ga z manometrom (nadtlak) ali z vakuummetrom
(podtlak). Slika 2.11 prikazuje relativni in absolutni tlak v odvisnosti od ničle, kjer je tlak
okolice označen z »pa« in je na nadmorski višini 0 m približno 1013,25 mbar.
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Slika 2.11: Absolutni/relativni tlak

2.3.1 Hidravlična zavora
Zavore, ki so aktivirane s hidravličnim tlakom, so poznane kot hidravlične zavore. Ob
pritisku na zavore se tlak dovolj poveča, da v vseh hidravličnih cilindrih (v primeru, ko tak
sistem zaviranja uporabljamo v vozilih) ustvari enako zaviralno silo. Hidravlične zavore
delujejo po načelu Pascalovega zakona. Slika 2.12 prikazuje princip delovanja Pascalovega
zakona, ki se glasi: »Tlak, ki ga povzročimo tekočini, se enako prenaša v vse smeri.«

Slika 2.12: Pascalov zakon
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Hidravlične zavore najbolj uporablja avtomobilska industrija. Hidravlični sistem sestavljajo
štirje cilindri, vsak na svojem kolesu. Sistem vsebuje glavni cilinder, ki je povezan z jekleno
cevjo na ostale štiri cilindre. Ko zavore mirujejo, je sistem napolnjen s tekočino. S pritiskom
na zavorno stopalko potisni ventil pritisne na bat glavnega cilindra, kar povzroči dotok
tekočine iz rezervoarja v tlačno komoro skozi kompenzacijsko odprtino. Rezultat tega je
povečanje tlaka v celotnem hidravličnem sistemu, kar povzroči stisk batnih zavornih čeljusti,
ki med zavornim diskom in zavornimi ploščicami ustvarijo trenje. Trenje zaustavi zavorni
disk in posledično celotno kolo vozila. Zavorne ploščice so izdelane iz specialnih toplotno
odpornih materialov, kot sta kevlar in sintrano steklo. S prenehanjem pritiska na zavorno
stopalko se glavni cilinder s pomočjo vzmeti vrne na začetno pozicijo, kar povzroči padec
tlaka celotnega sistema na začetno vrednost. To dejanje razbremeni tlak batnih zavornih
čeljusti in omogoči zavornim ploščicam sprostitev zavornega diska. Slika 2.13 prikazuje
opisani sistem zaviranja [12].

Slika 2.13: Sistem hidravlične zavore v vozilih [12]

Tak sistem zaviranja ni najbolj primeren za zaviranje linearnega gibanja. Zaviranje
linearnega gibanja bomo predstavili s problemom dviganja in držanja uteži v poziciji. Pri
linearnem zaviranju gre za enak koncept delovanja kot pri dviganju uteži, s to razliko, da je
utež gibajoči se objekt, ki ga je treba zavirati. Tak sistem vsebuje gibajoč hidravlični valj,
povezan direktno na izhodno gred, kot prikazuje slika 2.14. Dovajanje tekočine v hidravlični
valj pri vhodu »A«, označenem na sliki 2.14, bo povzročilo dvig uteži, pri vhodu »B« pa
spust uteži. Maksimalna sila, ki je na voljo za dvig uteži s pomočjo hidravličnega valja, je
odvisna od tlaka tekočine in površine hidravličnega valja.
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Slika 2.14: Hidravlični valj z utežjo [11]

Slika 2.15 prikazuje osnovni ročno krmiljen hidravlični sistem. Sistem za svoje delovanje
potrebuje tekočino. To posesa iz rezervoarja prek filtra s pomočjo črpalke, ki ustvarja pretok
in zaradi prisotnosti uporov posledično tlak v sistemu. Črpalko poganja električni motor.
Lego hidravličnega valja krmilimo z ročico, ki spreminja položaj potnega ventila. V primeru
ničelnega položaja potnega ventila črpalka poganja tekočino, kar povzroči naraščanje tlaka
do višine, kot je nastavljen varnostni ventil. Ko tlak v sistemu doseže nastavitev varnostnega
ventila, se ta odpre in tekočina steče naravnost v rezervoar. V primeru položaja za dvig
tekočina steče po tokovnem vodu do potnega ventila in skozi potni ventil v A vod, kar
povzroči dvig hidravličnega valja. Tekočina se skozi B vod vrača v potni ventil in nato po
povratnem vodu nazaj v rezervoar. Za spust hidravličnega valja je princip delovanja enak.
Razlikuje se le v tem, da gre dovod tekočine iz potnega ventila v B vod in nato v hidravlični
valj. Iztisnjena hidravlična tekočina iz hidravličnega valja se nato vrača po A vodu skozi
potni ventil v povratni vod in nato nazaj v rezervoar.

Slika 2.15: Osnovni ročno krmiljen hidravlični sistem [11]
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Hidravlična tekočina, ki jo imamo namen uporabiti pri zavorah, mora vsebovati naslednje
lastnosti:
̶
ne sme biti stisljiva,
̶
ne sme povzročati korozije,
̶
mora biti kemično stabilna,
̶
deluje kot mazivo za gibljive dele v hidravličnem zavornem sistemu,
̶
svoje značilnosti mora ohranjati daljše časovno obdobje,
̶
ne sme mehčati gumijastih delov v hidravličnem zavornem sistemu [11].

2.3.2 Hidravlični akumulator
Hidravlični akumulatorji so običajno nameščeni v hidravličnih sistemih z namenom, da
shranjujejo energijo in izravnavajo pulzacije. Hidravlični sistem z uporabo akumulatorja
lahko uporablja manjšo črpalko, ker akumulator shranjuje energijo iz črpalke v obdobju, ko
se ta ne porablja. Shranjena energija je, ko jo potrebujemo, v trenutku na voljo. Kadar je
potrebna dodatna moč, akumulator prenese to rezervno moč nazaj v sistem. To omogoča
sistemu, da uporablja precej manjšo črpalko. Obstajajo štiri glavne vrste hidravličnih
akumulatorjev: batni, membranski, vzmetni in hidro-pnevmatski. Slika 2.16 prikazuje sestav
batnega in membranskega hidravličnega akumulatorja [11, 13].

Polnilni ventil
Plinski
pokrov

Lupina
Membrana

Ohišje

Ventil
(poppet)
Bat
Vzmet
Hidravlični pokrov
Membranski

Plin

Batni

Slika 2.16: Prerez membranskega in batnega hidravličnega akumulatorja [13]
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Pri membranskem hidravličnem akumulatorju gre za prednapolnjeno membrano s plinom
skozi polnilni ventil. Z dovajanjem plina v membrano se ta raztegne in zapre ventil (porret).
Z vstopom hidravlične tekočine pod tlakom v akumulator skozi ventil se tlak plina v
membrani poveča, kar povzroči skrčenje membrane, s čimer omogoči prostor hidravlični
tekočini. Tlaka hidravlične tekočine in plina v membrani se izenačita. Ko sistem potrebuje
hidravlično tekočino, tlak plina v membrani potisne kapljevino iz akumulatorja nazaj v
sistem [11, 13].
Pri batnem hidravličnem akumulatorju skozi polnilni ventil akumulator prednapolnimo s
plinom. Z vstopom hidravlične kapljevine v akumulator se s pomikom bata navzgor plin
skrči, kar povzroči povečanje tlaka plina do izenačitve tlaka plina in hidravlične tekočine.
Ko sistem potrebuje hidravlično tekočino, jo tlak plina potisne iz akumulatorja nazaj v sistem
[11, 13].

2.3.3 Pnevmatska zavora
Pnevmatska zavora je glede delovanja zelo podobna hidravlični, s to razliko, da za prenosni
medij uporabljamo plin. Sistem delovanja pnevmatske zavore za ustavitev linearnega
gibanja bomo opisali s pomočjo pnevmatskega sistema za dviganje in držanje uteži na
določeni višini. Pri linearnem zaviranju gre za enak koncept delovanja kakor dviganje uteži,
s to razliko, da je utež gibajoči se objekt, ki ga je treba zavirati. Slika 2.17 prikazuje osnovni
ročno krmiljen pnevmatski sistem. Opazimo, da je sistem glede samega delovanja zelo
podoben prej opisanemu hidravličnemu sistemu, ki ga prikazuje slika 2.15. Namesto črpalke
za pretok plina uporabljamo kompresor, ki črpa zrak iz ozračja prek filtra in ga poganja prek
enote za pripravo zraka v rezervoar. Princip dviganja in spuščanja uteži je enak kot pri že
opisanem hidravličnem sistemu, s to razliko, da se zrak ne vrača nazaj po povratnem vodu v
rezervoar (kakor pri hidravličnem sistemu kapljevina), ampak gre direktno nazaj v okolje
skozi izpuh. Prav tako imamo namesto posebej dodanega varnostnega ventila tega
integriranega kar v rezervoar.

Slika 2.17: Osnovni ročno krmiljen pnevmatski sistem [11]
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2.4 Električni sistem zavore
Podobno kot pri opisanih sistemih tudi pri električnem sistemu zavore s pomočjo torne
zavore in aktuatorja zaustavljamo linearno gibanje. Za pogon lahko uporabimo enosmerni
motor, ki pretvarja direktni tok električne energije v mehansko energijo. Hitrost motorja z
enosmernim tokom lahko spreminjamo z večanjem napajalne napetosti ali s spreminjanjem
jakosti toka v poljskih navitjih. Za pogon lahko uporabimo tudi motor z izmeničnim tokom.
Motor z izmeničnim tokom je običajno sestavljen iz dveh osnovnih delov, in sicer iz
zunanjega statorja, ki s pomočjo navitja tuljave ustvarja rotirajoče magnetno polje, in
notranjega rotorja, pritrjenega na izhodno gred, ki ustvarja drugo rotirajoče magnetno polje.
Izbira motorja je v veliki meri odvisna od nadzora hitrosti, ki jo želimo imeti. Enosmerni
motor zagotavlja boljši nadzor hitrosti, vendar potrebuje več vzdrževanja za krtačke in
komutator. Motor z izmeničnim tokom ne potrebuje veliko vzdrževanja, ampak ima
konstanto hitrost, ki je vnaprej določena s številom polov in frekvenco napajanja. Hitrost je
možno spreminjati z nastavljanjem frekvence pogona, vendar je pri tem treba paziti, da ne
pregrejemo motorja, saj je ta običajno hlajen samo z notranjim ventilatorjem, ki je povezan
direktno na gred motorja [11].
Tako enosmerni motor kot motor z izmeničnim tokom ustvarjata rotirajoče gibanje, ki ga je
treba s pomočjo mehanskih naprav pretvoriti v linearno gibanje. Mehanska naprava za
pretvorbo takega gibanja je lahko sestavljena iz zobate letve in zobnika ali polžastega gonila
in zobnika [11].
V našem primeru bomo motor uporabljali le za dvigovanje in spuščanje, zato je bolj smiselno
vzeti motor z izmeničnim tokom, ki poganja reduktor. Slika 2.18 prikazuje možno izvedbo
reduktorja, ki pretvarja rotirajoče gibanje v linearno.

Slika 2.18: Reduktor za dvigovanje obremenilne plošče [14]
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Motor poganja vhodno gred, ki prek polžastega gonila prenaša hitrost motorja in dviguje
dvižni vijak in posledično obremenilno ploščo. Slika 2.19 prikazuje primer uporabe takega
reduktorja, kjer motor poganja reduktor in ta z dvižnim vijakom in obremenilno ploščo
dviguje utež. Na enak način lahko izdelamo zavoro, kjer utež zamenjamo s torno ploščo. Ob
dviganju torne plošče bo nastal stik med predmetom, ki se linearno giba, in torno ploščo, kar
bo zaradi nastale sile trenja povzročilo zaustavitev predmeta.

Slika 2.19: Krmiljen električni sistem [11]

Poleg električnega motorja in reduktorja potrebujemo dve mejni stikali, ki preprečujeta
preobremenitev motorja.

2.5 Primerjava posameznih sistemov med seboj
Zadnje tri opisane sisteme zavor (hidravlična, pnevmatska in zavora z električnim
aktuatorjem) bomo primerjali med seboj. Za zaustavitev linearnega gibanja smo vse tri
zavore opisali po principu dvigovanja uteži. Utež smo zamenjali z ploščo, ki jo pritisnemo
ob linearno gibajoči se predmet in s pomočjo sile trenja predmet zaustavimo. Preglednica
2.2 na enak način primerja sisteme med seboj.
Preglednica 2.2: Primerjava električnega, hidravličnega in pnevmatskega sistema z aktuatorjem
[11]

Vir energije
Shramba energije

Električni
Po navadi iz
omrežja ali
generator
Omejena, glede na
velikost baterije

Hidravlični
Električni motor ali
motor na notranje
izgorevanje
Omejena, glede na
akumulator

Pnevmatski
Električni motor ali
motor na notranje
izgorevanje
Dobra, glede na
velikost rezervoarja
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Strošek energije
Rotirajoči
aktuator

Linearni aktuator

Nadzorovanje sile

Opombe
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Majhen

Srednji

Dober nadzor na
Nizke hitrosti, dober
enosmernih
nadzor
motorjih. Poceni
motor z izmeničnim
tokom
Potrebna mehanska
S cilindrom,
pretvorba iz
dosegamo lahko
rotirajočega v
velike sile
linearno gibanje
Možno z
Nadzorujemo lahko
enosmernim
visoke sile
motorjem,
zapleteno postane
zaradi potrebe po
hlajenju
Nevarnost
Nevarnost »lekaže«
električnega toka
in nevarnost požara

Visok
Velik razpon
hitrosti, težko
dosegljivo natančno
nastavljanje hitrosti
S cilindrom,
dosegamo lahko
srednje velike sile
Nadzorujemo lahko
srednje visoke sile

Glasnost

3 Metode dela
Pregled teoretičnih osnov zaviranja tako linearnega kot rotirajočega gibanja omogoča
izdelavo konceptov zaviranja stroja Schenck. Z dobrim razumevanjem že obstoječih
konceptov zaviranja lahko te preuredimo in prilagodimo svojim zahtevam.

3.1 Morfološka matrika
Morfološka matrika je metoda, ki je osnovana na podlagi preglednice delnih funkcij in njim
pripadajočih konceptualnih rešitev. Uporabljamo jo kot pripomoček za snovanje izdelkov.
Kombiniranje posameznih izvedb omogoči snovanje alternativnih zasnov. Preglednica 3.1
prikazuje morfološko matriko za naš primer (konstruiranje zavore stroja Schenck).
Preglednica 3.1: Morfološka matrika za zaviranje stroja Schenck

Rešitev funkcije
Ime funkcije
Pogon zavore (vir
energije)
Mesto namestitve
zavore (lokacije
namestitve zavore so
prikazane na sliki 3.1)
Način zaviranja
Torna zavora
Elektromagnetna
zavora

1

2

3

Električni

Pnevmatski

Hidravlični

Kombinacija
mest 2 in 1

Kombinacija
mest 3 in 1

Samo mesto 2

Torni

Elektromagnetni

Z električnim
aktuatorjem
Z vrtinčnikom
toka

S pnevmatskim
aktuatorjem
Rotacijska
elektromagnetna
zavora

Permanentni
magnet
S hidravličnim
aktuatorjem

4
Samo
mesto 1

19

Metode dela

1

2

3

Slika 3.1: Lokacije namestitve zavore

Slika 3.2 prikazuje funkcijsko strukturo zavore po sistemu »Black box«.

Slika 3.2: Funkcijska struktura stroja Schenck
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3.2 Izračun sunka sile
Treba je zaustaviti sunek sile nihajočega dela. Za izračun sunka sile uporabimo zakon o
ohranitvi gibalne količine. Gibalna količina je fizikalna količina, enaka produktu mase in
hitrosti težišča telesa. Enačba (3.5) prikazuje izračun gibalne količine. V enačbi uporabljena
masa je celotna masa nihajočega dela. Slika 3.3 prikazuje sestavne dele nihajočega dela,
označene s številkami. Preglednica 3.2 pa prikazuje poimenovanje sestavnih delov z
njihovimi masami.

3
1

4

2

Slika 3.3: Deli nihajočega dela stroja Schenck

Preglednica 3.2: Poimenovanje nihajočih delov stroja Schenck z njihovimi masami

Številka
1
2
3
4

Poimenovanje
Sprednje vpenjalo vzmeti
Notranja in zunanja vzmet
Zadnje vpenjalo vzmeti
Ohišje ekscentrične mase in
ekscentrična gred

Masa
20 kg
92,5 kg
37,25 kg
6 kg

Po pravilu mehanike za notranjo in zunanjo vzmet vzamemo le 1/3 celotne mase, kar znaša
31 kg. Za maso zadnjega nihajočega dela vzamemo vsoto 1/3 mase zunanje vzmeti (kar
znaša 21,67 kg), zadnje vpenjalo vzmeti, ohišje ekscentrične mase, ekscentrično gred in vse
vijake. Celotna masa zadnjega nihajočega dela tako znaša približno 70 kg z upoštevanjem
varnostnega faktorja in ostalih manjših delov ter zaokrožitvijo navzgor. Nihajoča dela nihata
s frekvenco 35 Hz in amplitudo do 20 mm. Za izračun sunka sile potrebujemo hitrost. Hitrost
dobimo iz enačbe (3.1), ki prikazuje izračun hitrosti enostavnega harmonskega gibanja.
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𝑣max = 𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝐷 ∙ cos(2 ∙ 𝜋) = 3,14 ∙ 35 ∙ 0,040 ∙ cos(2 ∙ 3,14) = 4,39 m/s

(3.1)

Ker vrednost take hitrosti traja samo kratek trenutek, izračunamo srednjo kvadratično hitrost
(root mean square). Enačba (3.2) prikazuje izračun srednje kvadratične hitrosti.
𝑣rms =

𝑣max
√2

=

4,39
√2

= 3,11 m/s

(3.2)

Slika 3.4 prikazuje spreminjanje amplitude, hitrosti in pospeška frekvenčnega nihanja s
časom.

Slika 3.4: Spreminjanje amplitude, hitrosti in pospeška frekvenčnega nihanja s časom

Zdaj ko imamo izračunano hitrost, je treba izračunati čas, ki je na voljo za zaustavitev. Čas
periode nihanja je izračunan v enačbi (3.3).
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𝑇=

1
1
=
= 0,0286 s
𝑓 35

(3.3)

Odzivnost sistema, ki zazna pretrg preizkušanca, traja približno 0,01 s. Enačba (3.4)
prikazuje celoten čas, ki je na voljo za zaustavitev z upoštevanjem časa odziva sistema.
(3.4)

𝑡 = 0,0286 − 0,01 = 0,0186 s

Za zaustavitev je na voljo 0,0186 s.
Vse dobljene podatke vstavimo v enačbo (3.5) in dobimo vrednost gibalne količine.
𝐺 = 𝑚 ∙ 𝑣 = 70 ∙ 3,1 = 217 kg

m
s

(3.5)

Izrek o gibalni količini nam prav tako pove, da je skupni sunek zunanjih sil enak spremembi
gibalne količine. Čas za zaustavitev, ki je na voljo, je enak času periode nihanja. Enačba
(3.6) prikazuje izračun skupnega sunka sile, ki ga moramo aplicirati za zaustavitev zadnjega
nihajočega dela.
𝐹z =

𝑑𝐺
217
=
= 11666,67 N
𝑑𝑡 0,0186

(3.6)

Ob zaustavitvi zadnjega vpenjala vzmeti nihata samo še sprednje vpenjalo vzmeti in del
zunanje vzmeti, katere masa znaša 65 kg, zato je sunek sile manjši. Masa sprednjega dela,
1/3 mase zunanje vzmeti in ostalih manjših elementov znaša 42,5 kg.
𝐺 = 42,5 ∙ 3,11 = 131,75 kg

𝐹s =

m
s

131,75
= 7049,23 N
0,0186

(3.7)

(3.8)

Dobljene sile so sila, ki jo je treba aplicirati, da bomo nihajoči del zaustavili v 0,0186 s.

3.3 Predstavitev konceptov rešitve
Glede na izračunane podatke in morfološko matriko je treba izdelati različne koncepte
zaviranja. Dobljene koncepte je nato treba ovrednotiti po tehničnem in ekonomskem kriteriju
in izbrati najbolj ugodnega. Izbran koncept je nato treba skonstruirati.
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3.3.1 Koncept 1 – hidravlična zavora
Pri tem konceptu gre za popolni hidravlični sistem zaviranja. Zaviranje se izvede s stiskom
nihajočih delov in po principu trenja zaustavi celotni nihajoči del. Slika 3.5 prikazuje
hidravlično shemo takega sistema.

Slika 3.5: Hidravlična shema zavornega sistema

Hidravlični sistem je sestavljen iz ročno gnane črpalke, ki črpa olje iz rezervoarja prek
oljnega filtra. Za varovalo pred previsokim tlakom uporabljamo varnostni ventil. Za hitrejši
odziv uporabimo hidravlični akumulator, ki ima prostornino 0,5 l in maksimalen tlak
polnitve 300 bar. Treba je upoštevati, da s praznjenjem olja iz hidravličnega akumulatorja
zmanjšujemo tlak plina hidravličnega akumulatorja in posledično zmanjšujemo tlak, ki je na
voljo za zaviranje. Najprej predpostavimo, da tlak predpolnitve plina znaša 75 bar. Ob
stisnitvi plina na 300 bar ta zavzame volumen 0,125 l. Volumen, ki je na voljo za
shranjevanje olja, znaša še 0,375 l. Plin, ki ga uporabljamo za predpolnitev, je dušik. S
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počasnim stiskanjem plina in predpostavko, da med stiskanjem plin ne uhaja iz akumulatorja
ali se segreva, ustvarimo izotermno spremembo. Z odprtjem 2/2 hitrodelujočega
elektromagnetnega potnega ventila, ki se odpre v približno 0,01 s po pretrgu preizkušanca,
sprostimo olje iz hidravličnega akumulatorja v hidravlične valje, ki pritisnejo na nihajoči del
in ga s pomočjo trenja zaustavijo. Z upoštevanjem reakcijskega časa odprtja ventila je treba
ponovno izračunati sili, ki ju moramo aplicirati, da uspešno pravočasno zaustavimo nihajoči
del. Sili sta izračunani po enačbah (3.6) in (3.8), kjer za čas upoštevamo 0,0086 s.
𝐹z = 25232,56 N
𝐹s = 15370,83 N

Po zaustavitvi nihajočega dela se odpre drugi 2/2-potni ventil, ki spusti olje iz hidravličnih
valjev nazaj v rezervoar. Hidravlični valji v shemi so v resnici zaviralne čeljusti, podobne
avtomobilskim zavoram. Prav tako so zavorne čeljusti, uporabljene za zaviranje,
enostransko delujoče. Zaviralne čeljusti so nameščene na pozicijo 1 in pozicijo 2 glede na
sliko 3.1. Na vsaki od prej naštetih poziciji sta po dve čeljusti. Slika 3.6 prikazuje večjo
zavorno čeljust proizvajalca Ringspann.

Slika 3.6: Hidravlična čeljust zavornega sistema [15]

Predvidene zaviralne čeljusti za zaustavitev zadnjega nihajočega dela imajo premer bata
0,063 m in lahko prenesejo maksimalni tlak 90 bar. Zaviralne čeljusti za zaustavitev
sprednjega nihajočega dela pa imajo premer bata 0,040 m in lahko prenesejo maksimalni
tlak 90 bar. Vsako zaviralno čeljust sestavljata dva bata. Minimalni predvideni odmik obeh
vrst zaviralnih čeljusti od plošče znaša 1,5 mm na vsaki strani. Najprej je treba izračunati
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količino olja za uspešno zaviranje. Enačba (3.9) prikazuje izračun olja, potrebnega za
zaustavitev.
𝜋∙0,0632

𝑉cel = 4 ∙ 𝐴z ∙ 𝑥 + 4 ∙ 𝐴s ∙ 𝑥 = 4 ∙
= 2,62 ∙ 10−5 𝑚3 = 0,0262 l

4

∙ 0,0015 + 4 ∙

𝜋∙0,0402
4

∙ 0,0015 =

(3.9)

Za uspešno zaustavitev nihajočega dela potrebujemo 0,0262 l hidravličnega olja. Za
doseganje ustreznega tlaka zaviranja uporabimo hidravlični akumulator, ki ima volumen 0,5
l in tlak predpolnitve dušika (p0) 23 bar. Ker je težko zagotoviti idealne pogoje, namesto
izotermne predpostavimo politropno spremembo. Z enačbo (3.10) izračunamo tlak, ki ga bo
ustvaril hidravlični akumulator pri iztisnjenem volumnu 0,0262 l.
𝑛

1,25
𝑉p
0,125
)
𝑝 = 𝑝p ∙ (
) = 130,11 ∙ (
= 102,45 bar
𝑉p + 𝑉cel
0,125 + 0,0262

(3.10)

Tlak pp, uporabljen v enačbi, je tlak, ki ga ima plin, ko je stisnjen na 0,125 l. Njegov
izračun je prikazan v enačbi (3.11).
𝑛

𝑉ha
0,5 1,25
)
𝑝p = 𝑝0 ∙ ( ) = 23 ∙ (
= 130,11 bar
𝑉p
0,125

(3.11)

Volumen Vp pa je ¼ volumna hidravličnega akumulatorja Vha. V obeh enačbah smo za
koeficient politrope uporabili vrednost 1,25.
Z dobljenim tlakom lahko izračunamo sili trenja, ki bosta zavirali nihajoči del, in preverimo,
ali sta večji od potrebnih sil, ki jih je treba aplicirati za ustrezno zaustavitev nihajočega dela.
Pri izračunu je treba upoštevati tlačne izgube, ki se pojavijo pri sistemu zaviranja. Z
upoštevanjem izgub lahko vzamemo tlak, ki bo dejansko povzročil zaviranje 90 bar, in s tem
upoštevamo varnostni faktor izračuna.
Enačba (3.12) prikazuje izračun sile trenja, s katero bomo zaustavljali zadnji nihajoči del, in
enačba (3.13) prikazuje silo trenja, s katero bomo zaustavljali sprednji nihajoči del. Pri obeh
silah trenja je upoštevan prej izračunani tlak.
𝐹trz = 4 ∙ 𝑝 ∙ 𝐴z ∙ µ = 4 ∙ 90,00 ∙ 105 ∙

𝜋 ∙ 0,0632
∙ 0,48 = 44,88 kN
4

(3.12)

𝐹trs = 4 ∙ 𝑝 ∙ 𝐴s ∙ µ = 4 ∙ 90,00 ∙ 105 ∙

𝜋 ∙ 0,042
∙ 0,48 = 21,71 kN
4

(3.13)

Koeficient trenja, ki smo ga uporabili v zgornjih enačbah, ima vrednost 0,4. Zavorne čeljusti
so zgrajene iz jekla in zavirajo konstrukcijo iz aluminija. Koeficient trenja zavornega
materiala in aluminija znaša približno 0,55. Za zagotovitev ustreznega zaviranja vzamemo
koeficient trenja, nižji od predpisanega, in sicer 0,48.
Da bo zaviranje uspešno, moramo izpolnjevati oba pogoja, zapisana v enačbi (3.14).
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𝐹tr s ≥ 𝐹s ; 𝐹tr z ≥ 𝐹z
21,71 kN ≥ 15,37 kN ; 53,87 kN ≥ 25,23kN

(3.14)

Ta pogoj je izpolnjen, tak koncept zavore bi ustrezno zaustavil celotni nihajoči del v
predpisanem času.

3.3.2 Koncept 2 – pnevmatska zavora
Pri tem konceptu gre za popolni pnevmatski sistem zaviranja. Koncept deluje na enak način
kot prej opisani hidravlični sistem zaviranja. Razlikuje se le v tem, da za stiskanje zavornih
čeljusti za prenosni medij namesto olja uporabimo zrak. Slika 3.7 prikazuje pnevmatsko
shemo zaviralnega sistema.

Slika 3.7: Pnevmatska shema zaviralnega sistema

Pnevmatski sistem zaviranja poganja dovod zraka iz centralnega omrežja. Maksimalni tlak,
ki je na voljo v centralnem omrežju, je 6 bar. Zrak gre prek enote za pripravo zraka do 3/2
potnega ventila. Ob pretrgu preizkušanca se 3/2-potni ventil odpre in spusti zrak prek ventila
v pnevmatske valje. Pnevmatski valji, ki so prikazani na sliki 3.7, so v resnici zaviralne
čeljusti. Od hidravličnih zaviralnih čeljusti se razlikujejo po tem, da imajo samo en bat in
mehanski prenos, da stisnejo obe čeljusti skupaj. Slika 3.8 prikazuje manjšo pnevmatsko
zavorno čeljust proizvajalca Ringspann.
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Slika 3.8: Pnevmatska zavorna čeljust [16]

Po končanem zaviranju se 3/2-potni ventil vrne v ničelni položaj in izpusti zrak iz
pnevmatske čeljusti v ozračje. Pnevmatske čeljusti delujejo enostransko. Maksimalno
dovoljen tlak, ki ga lahko uporabimo za zaviranje, je 7 bar, saj pnevmatske čeljusti, ki bi jih
izbrali, v takem zavornem sistemu ne prenesejo višje obremenitve od 7 bar. Čeprav zavorne
čeljusti prenesejo 7 bar tlaka, imamo na voljo za zaviranje le 6 bar tlaka. Čeljusti bi bile
nameščene na položaj 1 in 2 glede na sliko 3.1, in sicer na vsako stran po ena čeljust oziroma
vsega skupaj štiri zaviralne čeljusti. Oddaljenost čeljusti od točke nihajočega dela, kjer bomo
zavirali, je 0,5 mm na vsaki strani. Potreben volumen zraka tukaj ni pomemben, saj bomo
zavirali z zrakom iz centralnega omrežja in njegov rezervoar je veliko večji od količine
zraka, ki ga bomo potrebovali za zaviranje. Prav tako kot v hidravličnem konceptu je tudi tu
treba upoštevati čas odprtja ventila, ki znaša 0,01 s. Ker je čas odprtja ventila enak tistemu
v hidravličnem sistemu zaviranja, pomeni, da so tudi sile, ki jih moramo aplicirati za
zaustavitev nihajočega dela, enake in znašajo:
𝐹s = 15370,83 N
𝐹z = 25232,56 N

Ker je sila, ki jo potrebujemo za zaustavitev sprednjega nihajočega dela, manjša od sile, ki
jo potrebujemo za zaustavitev zadnjega dela, bomo za zaviranje uporabili dve različni vrsti
zavornih čeljusti.
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Podatek o stiskalni sili smo dobili od proizvajalca zavornih čeljusti. Preglednica 3.3
prikazuje spreminjanje stiskalne sile zadnje zavorne čeljusti v odvisnosti od tlaka.
Preglednica 3.3: Spreminjanje stiskalne sile zadnje zavorne čeljusti v odvisnosti od tlaka [16]

Tlak [bar]
Stiskalna
sila [kN]

1
6,50

Zavorna čeljust zadnjega nihajočega dela
2
3
4
5
13,00
19,50
26,00
32,50

6
39,00

7
45,50

Čeljust, ki bo zaustavljala zadnji nihajoči del, ima pri tlaku 6 bar 39,00 kN stiskalne sile. Za
zaviranje sprednjega nihajočega dela potrebujemo manjšo stiskalno silo. Preglednica 3.4
prikazuje spreminjanje stiskalne sile sprednje zavorne čeljusti v odvisnosti od tlaka.
Preglednica 3.4: Spreminjanje stiskalne sile sprednje zavorne čeljusti v odvisnosti od tlaka [15]

Tlak [bar]
Stiskalna
sila [kN]

1
2,80

Zavorna čeljust sprednjega nihajočega dela
2
3
4
5
6
5,70
8,50
11,30
14,10
17,00

7
19,80

Čeljust, ki bo zaustavljala sprednji nihajoči del, ima pri tlaku 6 bar 17,00 kN stiskalne sile.
Sila trenja, ki zavira sprednji nihajoči del, je izračunana v enačbi (3.15) za zadnji nihajoči
del pa v enačbi (3.16). Omenjena stiskalna sila je v sistemu zavore tako imenovana normalna
sila. Koeficient trenja zavornega materiala in aluminija znaša približno 0,55. V naslednjem
izračunu uporabimo koeficient trenja 0,48 in tako povečamo varnost preračuna.
𝐹trz = 2 ∙ 𝐹Nz ∙ 𝜇 = 2 ∙ 39000 ∙ 0,48 = 37,44 kN

(3.15)

𝐹trs = 2 ∙ 𝐹Ns ∙ 𝜇 = 2 ∙ 17000 ∙ 0,48 = 16,32 kN

(3.16)

Da bo zaviranje uspešno, moramo izpolnjevati pogoj, zapisan v enačbi (3.14).
16,32 kN ≥ 15,37 kN ; 37,44 kN ≥ 25,23 kN

Pogoj v zgornji enačbi je izpolnjen, tak koncept zavore bi v predpisanem času celotni
nihajoči del ustrezno zaustavil. Problem je, da sila, ki zavira sprednji nihajoči del, ni dosti
večja od sile, ki jo je treba aplicirati za zaustavitev. V slabših pogojih, kjer koeficient trenja
ne bi bil tako visok, je možna neustrezna zaustavitev nihajočega dela. Tak koncept zaviranja
rešuje to, da smo čas reakcije vzeli enak kot pri hidravličnem sistemu. V resnici je odziv
pnevmatskega sistema hitrejši in bi v primeru slabšega koeficienta trenja nihajoči del še
vedno zaustavili.
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3.3.3 Koncept 3 – elektromagnetna zavora v kombinaciji s torno
zavoro
Elektromagnetna zavora sama po sebi ne more popolnoma zaustaviti nihajočega dela, saj je
njeno delovanje pogojeno z relativno hitrostjo elementa, ki ga zaustavljamo. Zato si poleg
elektromagnetne zavore za zaustavitev nihajočega dela pomagamo še s torno zavoro. Torna
zavora je lahko pnevmatska, hidravlična, električna oziroma elektromagnetna.
Elektromagnetna zavora je postavljena na mesto 2 glede na sliko 3.1, saj je boljše, da
zaustavlja večji oziroma zadnji nihajoči del. Torna zavora pa je postavljena na mesto 1 glede
na sliko 3.1 in zaustavlja sprednji nihajoči del. Slika 3.9 prikazuje elektromagnetno zavoro
proizvajalca First4magnets.

Slika 3.9: Elektromagnetna zavora za zaustavljanje zadnjega nihajočega dela [18]

Elektromagnetna zavora, prikazana na sliki 3.9, za svoje delovanje potrebuje 12 V
enosmerno električno napetost. Prav tako ima 5562 N navpične vlečne sile. Pomembno je
upoštevati, da je zgoraj napisana vlečna sila navedena za elektromagnet, ki je v stiku s
površino, ki jo vleče. Z oddaljevanjem elektromagneta od površine, ki jo je treba zaustaviti,
se vlečna sila zmanjšuje. Dejanska sila, ki jo moramo aplicirati za zaustavitev zadnjega
nihajočega dela, je izračunana v enačbi (3.6) in znaša:
𝐹z = 11666,67 N

(3.17)

Po pogovoru s proizvajalcem tega opisanega elektromagneta ta navaja, da je reakcijski čas
vklopa magneta v trenutku in nima zakasnitve. Zato je ta upoštevani čas za izračun sile kar
enak času periode z odštetim reakcijskim časom sistema. Elektromagnet se takoj po prejetju
signala o pretrgu preizkušanca vklopi in začne zavirati zadnji nihajoči del. Za zaviranje je
treba namestiti štiri elektromagnete, in sicer na vsako stran nihajočega dela po dva. Zaviranje
je treba narediti z vseh strani simetrično. Slika 3.10 prikazuje namestitev elektromagnetnih
zavor za lažjo predstavo zaviranja zadnjega nihajočega dela.
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Slika 3.10: Lokacija namestitve elektromagnetov

Na sliki 3.10 je treba upoštevati, da so oddaljenosti elektromagnetov (prikazanih z rdečo
barvo) od zadnjega nihajočega dela za lažje prikazovanje pretirane. Na drugi strani zadnjega
nihajočega dela je namestitev elektromagnetov identična. Prav tako je treba paziti, da so
elektromagneti od svoje lokacije delovanja enako oddaljeni.
Enačba (3.17) prikazujejo izračun zavorne sile, ki jo ustvarja elektromagnet.

𝐹m = 4 ∙ 5562 ∙ 0,8 = 17,80 kN

(3.17)

Celotna zavorna sila, ki jo ustvarjajo elektromagneti, je sestavljena iz vsote vlečnih sil
posameznih magnetov, pomnožene z varnostnim faktorjem 0,8 zaradi oddaljenosti
elektromagneta od zadnjega nihajočega dela. Proizvajalec opisane elektromagnetne zavore
navaja, da pri oddaljenosti 10 mm elektromagnet izgubi približno 2,5–5 % celotne vlečne
sile. Da bo zaviranje zadnjega nihajočega dela uspešno, moramo izpolnjevati pogoj, zapisan
v enačbi (3.18).
𝐹m ≥ 𝐹Z
17,8 kN ≥ 11,67 kN

(3.18)

Pogoj je izpolnjen, zaviranje zadnjega nihajočega dela je uspešno. Za zaustavitev sprednjega
nihajočega dela bo nameščena torna zavora. V nadaljevanju si bomo ogledali ustrezne
koncepte torne zavore, ki bi lahko zaustavila sprednji nihajoči del.
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3.3.3.1 Koncept 3.1 - pnevmatska torna zavora
Gre za skoraj identični koncept zaviranja sprednjega nihajočega dela, kot je že bil
predstavljen v popolni pnevmatski zavori. Razlikuje se v tem, da namesto štirih pnevmatskih
valjev oziroma pnevmatskih čeljusti uporabimo le dva. Slika 3.11 prikazuje shemo takšnega
pnevmatskega sistema.

Slika 3.11: Pnevmatska shema zaviranja sprednjega nihajočega dela

Slika 3.11 prikazuje zavorne čeljusti, uporabljene za zaviranje sprednjega nihajočega dela.
Pri izračunu sile, ki je potrebna za zaustavitev, enako kot pri popolno pnevmatskem
zavornem sistemu upoštevamo reakcijski čas celotnega sistema, kar znaša 0,01 s. Sila, ki je
potrebna za zaustavitev, je izračunana po enačbi (3.8) in za čas upošteva 0,0086 s.
𝐹𝑠 = 15,40 kN

Izračun sile, ki jo ustvarjajo čeljusti pri 6 bar, kar je maksimalni tlak centralnega omrežja, je
prikazan v enačbi (3.16), saj gre za enako čeljust kakor pri popolnem pnevmatsko zavornem
sistemu.
𝐹trs = 16,32 kN

Da bo zaviranje uspešno, moramo izpolnjevati pogoj, zapisan v enačbi (3.14).
𝐹trs ≥ 𝐹s
16,32 kN ≥ 15,37 kN
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Pogoj je izpolnjen, kar pomeni, da bo sprednji nihajoči del pravočasno zaustavljen.

3.3.3.2 Koncept 3.2 - hidravlična torna zavora
Tudi pri tem konceptu gre za skoraj enak koncept zaviranja sprednjega nihajočega dela kot
pri popolni hidravlični zavori. Razlikuje se le v tem, da namesto osmih hidravličnih valjev
uporabimo štiri, ali drugače povedano: namesto štirih hidravličnih čeljusti vzamemo samo
dve. Slika 3.12 prikazuje hidravlično shemo zaviranja sprednje čeljusti.

Slika 3.12: Hidravlična shema zaviranja sprednjega nihajočega dela.

Čeprav gre za enako delovanje sistema kot pri popolnem hidravličnem zaviranju, je treba
paziti, da volumen, ki ga potrebujemo za zaviranje, ni enak. Enačba (3.19) prikazuje
volumen, ki je potreben za zaviranje sprednjega nihajočega dela.
𝑉cel = 4 ∙ 𝐴s ∙ 𝑥 = 4 ∙

𝜋 ∙ 0,0402
∙ 0,0015 = 7,54 ∙ 10−6 m3 = 0,00754 l
4

(3.19)

S spremenjenim volumnom, ki ga potrebujemo za zaviranje, se posledično spremeni tlak
predpolnitve hidravličnega akumulatorja. Slika 3.6 prikazuje hidravlično čeljust,
uporabljeno za zaviranje zadnjega nihajočega dela, ki je po obliki in videzu enaka zavori za
zaviranje sprednjega nihajočega dela. Maksimalni tlak, ki ga lahko prenesejo hidravlične
čeljusti, znaša 90 bar. Za zagotovitev tlaka 90 bar na hidravličnih čeljustih mora hidravlični
akumulator povzročiti približno 100 bar, saj lahko pričakujemo manjši padec tlaka zaradi
porazdelitev tlaka v obe hidravlični čeljusti in izgube skozi potni ventil in po ceveh. Enačbi
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(3.10) in (3.11) prikazujeta tlak, ki ga bo ustvaril hidravlični akumulator, in tlak, ko je plin
stisnjen na 0,125 l.
1,25
0,125
)
𝑝=(
∙ 107,48 = 99,89 bar
0,125 + 0,00754

𝑝p = 19 ∙ (

0,5 1,25
)
= 107,48 bar
0,125

Pri tem izračunu je treba upoštevati, da je tlak predpolnitve 19 bar in koeficient politrope
1,25.
Sila trenja za zaviranje sprednjega nihajočega dela je izračunana po enačbi (3.13) in ostaja
enaka kot pri popolnem hidravličnem zaviranju, saj za zaviranje uporabimo enak tlak in
enake hidravlične čeljusti.
𝐹trs = 21,71 kN

Da bo zaviranje uspešno, moramo zadostiti prvemu pogoju, zapisanem v enačbi (3.14), kjer
je sila, ki je potrebna za zaustavitev, izračunana po enačbi (3.8) in za čas upošteva 0,0086 s,
enako kot pri popolnem hidravličnem zaviranju.
𝐹trs ≥ 𝐹s
21,71 kN ≥ 15,37 kN

3.3.3.3 Koncept 3.3 – elektromagnetna torna zavora
V tem primeru gre za elektromagnetni torni sistem zaviranja. Zavorni sistem je sestavljen iz
dveh enostranskih delujočih elektromagnetnih zavornih čeljusti. Elektromagnetna zavora po
pretrgu preizkušanca dobi signal. Po prejetju signala elektromagnetna zavorna čeljust stisne
sprednji nihajoči del in ga po principu trenja zaustavi. Slika 3.13 prikazuje elektromagnetno
zavorno čeljust proizvajalca Ringspann.
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Slika 3.13: Elektromagnetna zavorna čeljust [19]

Stiskalna sila prikazane elektromagnetne zavorne čeljusti znaša 24 kN, podatek je od
proizvajalca. Odmaknjenost sprednjega nihajočega dela od zavorne čeljusti je na vsaki strani
približno 0,5 mm. Za reakcijski čas oziroma odziv sistema vzamemo 0,01 s in si s tem
zagotovimo varno stran izračuna, kajti odziv takega sistema je hitrejši. Prav tako pa
zaustavljanje zadnjega nihajočega dela z elektromagnetno zavoro podaljšuje čas, ki je v
resnici na voljo za zaustavitev sprednjega nihajočega dela. Zavorne čeljusti za svoje
delovanje potrebujejo napetost 220 V. Omenjena stiskalna sila zavornih čeljusti je v resnici
tako imenovana normalna sila. Izračun sile, ki dejansko zavira sprednji nihajoči del, je
prikazan v enačbi (3.20). Koeficient trenja zavornega materiala in aluminija znaša približno
0,55. V spodnjem izračunu uporabimo koeficient trenja 0,48 in tako povečamo varnost
preračuna.
𝐹trs = 2 ∙ 24000 ∙ 0,48 = 23,04 kN

(3.20)

Da bo zaviranje uspešno, moramo zadostiti prvemu pogoju, zapisanemu v enačbi (3.14), kjer
je sila, ki je potrebna za zaustavitev, izračunana po enačbi (3.8) in za čas upošteva 0,0086 s
enako kot pri obeh zgoraj opisanih konceptih zaviranja sprednjega nihajočega dela.
𝐹trs ≥ 𝐹s
23,04 kN ≥ 15,37 kN

3.3.4 Koncept 4 – permanentni magnet v kombinaciji s torno
zavoro
Ta koncept je zelo podoben prejšnjemu konceptu. Koncepti zaviranja sprednjega nihajočega
dela ostajajo enaki kot pri elektromagnetni zavori. Razlikujejo se le v tem, da za zaviranje
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zadnjega nihajočega dela uporabimo namesto elektromagneta permanentni magnet. Problem
permanentnega magneta je njegovo stalno prisotno magnetno polje. Posledično je treba
permanentni magnet bodisi potisniti s strani ali potisniti od spodaj in zgoraj. Enako kot pri
elektromagnetu je treba paziti, da je namestitev permanentnih magnetov simetrična. Slika
3.10 prikazuje simetrično namestitev magnetov. Pri potisku permanentnih magnetov s strani
je treba upoštevati, da je za premik treba premagati silo, ki jo tak magnet ustvari. Prav tako
je treba upoštevati, da permanentni magnet ves čas ustvarja magnetno silo, ki lahko
negativno vpliva na preizkus. Za ustrezno delovanje je treba permanentni magnet namestiti
na ustrezni oddaljenosti. Slika 3.14 prikazuje permanentni magnet, ki bi bil uporabljen za
zaviranje.

Slika 3.14: Permanentni magnet [20]

Permanentni magnet, prikazan na sliki 3.14, je iz neodima in je širok in dolg 50 mm ter visok
25 mm. Treba je ugotoviti oddaljenost, na kateri permanentni magnet ne bi negativno vplival
na stroj med preizkušanjem. Slika 3.15 prikazuje spreminjanje vlečne sile prikazanega
permanentnega magneta v odvisnosti od oddaljenosti od zadnjega nihajočega dela.
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Slika 3.15: Spreminjanje vlečne sile permanentnega magneta z oddaljenostjo magneta od zaviralne
površine
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Podatki za izdelavo zgornjega grafa so bili izračunani s pomočjo magnetnega računala [21].
Iz diagrama, prikazanega na sliki 3.15, opazimo, da je razdalja, ko permanentni magnet ne
vpliva več na meritev, nekje 100 mm. Čeprav je že pri približno 70 mm razdalje vpliv
magneta zanemarljiv, je treba upoštevati, da bo za uspešno zaustavitev treba namestiti kar
več kot šestnajst prej prikazanih permanentnih magnetov in sila, ki bi bila pri enem magnetu
zanemarljiva, pri več kot šestnajstih magnetih ni več. Vsak prikazani permanentni magnet
tehta približno 0,5 kg. Za dvigovanje oziroma spuščanje permanentnih magnetov k zadnjemu
nihajočemu delu bi uporabili pnevmatske valje. Ti bi imeli hoda 100 mm in bi bili od
nihajočega dela odmaknjeni 126 mm, tako da bi popolnoma iztegnjeni pnevmatski valj
povzročil oddaljenost magneta 1 mm od zadnjega nihajočega dela. Na vsaki strani
nihajočega dela bi bila nameščena po dva dvostransko delujoča pnevmatska valja, in sicer
en pnevmatski valj pod nihajočim delom in drugi nad nihajočim delom. Za hitro
približevanje permanentnih magnetov zadnjemu nihajočemu delu lahko uporabimo manjši
pnevmatski valj, saj je teža magnetov majhna, poleg tega pa magneti pomagajo pri
približevanju. Problem nastane, ko je treba permanentne magnete vrniti nazaj v prvotno lego,
saj so nameščeni v kompletu po štiri za vsak pnevmatski valj in skupno na oddaljenosti 1
mm ustvarjajo 3924 N sile. Maksimalni tlak, ki ga imamo na voljo, prihaja iz centralnega
omrežja fakultete in znaša 6 bar. To pomeni, da pnevmatski valj vendar ne bo tako majhen.
Poleg tega bo na popolno iztegnjeni pnevmatski valj delovalo 490,5 Nm momenta. Z
večanjem batnice se zmanjšuje površina, z večanjem katere omogočamo vrnitev
pnevmatskega valja v začetni položaj. Pnevmatski valj, ki bi lahko vrnil permanentne
magnete v začetni položaj, bi imel premer kolobarja 110 mm in premer batnice 50 mm.
Enačba (3.21) prikazuje izračun tlaka, ki bi ga opisani pnevmatski valj potreboval za dvig
sile 4500 N.
𝑝=

4500
= 5,97 bar
∙ 𝜋 0,052 ∙ 𝜋
−
4
4

0,112

(3.21)

Silo 4500 N smo upoštevali zaradi zagotovitve varnosti izračuna, saj pri dvigovanju
permanentnih magnetov gravitacija deluje negativno. Zdaj je treba preveriti statično
nosilnost popolnoma iztegnjene batnice pnevmatskega valja. Popolnoma iztegnjeno batnico
si lahko predstavljamo kot konzolno vpet nosilec. Slika 3.16 prikazuje batnico kot konzolno
vpet nosilec.

Slika 3.16: Batnica, prikazana kot konzolno vpet nosilec
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Enačba (3.22) prikazuje napetostni izračun prikazanega konzolnega nosilca
𝜎maks =

𝑀 ∙ 𝑥 3942 ∙ 0,1 ∙ 0,025
=
= 2 MPa
𝜋 ∙ 0,054
𝐼𝑦
4

(3.22)

Napetost je tako majhna, da je v resnici ni treba preverjati. Bolj kot statična nosilnost
pnevmatskega valja je problem reakcijski čas zaviranja. Odziv 4/3-potnega ventila, ki bi ga
uporabili v takem konceptu zaviranja, ima reakcijski čas približno 0,01 s. Za približevanje
magnetov nam torej ostane še 0,0086 s. Za uspešno zaviranje mora biti izpolnjen pogoj,
zapisan v enačbi (3.18).
𝐹𝑚 ≥ 𝐹𝑍
4 ∙ 3924 N ≥ 36045,51 N
15,71 kN ≥ 25,23 𝑘𝑁

Pogoj ni izpolnjen, kar pomeni, da zaviranje ne bi bilo uspešno. Poleg tega v izračunu nismo
upoštevali časa dvigovanja pnevmatskih valjev, ki ni zanemarljiv. Izračun je bil namenjen
le preliminarni določitvi zaviranja, in to z nezamenljivimi predpostavkami ne bi bilo
uspešno. Seveda lahko namestimo več magnetov v paket, kar bi ustvarilo večjo silo
zaviranja. Poleg večje sile zaviranja pa bi se zmanjšal čas dvigovanja pnevmatskih valjev,
saj bi magneti vlekli valj hitreje k zadnjemu nihajočemu delu. Tu pa nastane problem, saj z
uporabo močnejših magnetov potrebujemo večjo oddaljenost od nihajočega dela in večje
pnevmatske valje za zagotovitev vrnitve magnetov v začetni položaj. Poleg vsega naštetega
je treba vse električne komponente v bližini magnetov oviti v tako imenovani magnetni ščit,
ki preprečuje okvaro električnih komponent. Koncept zaviranja s permanentnimi magneti je
možno izdelati, vendar je veliko dražji in manj učinkovit od ostalih že zapisanih konceptov.
Takega koncepta se ne splača obravnavati še naprej in je bolje, da ga ovržemo.

3.4 Vrednotenje konceptov
Predstavljene koncepte smo vrednotili glede na tehnični in ekonomski vidik. Preglednica 3.5
prikazuje tehnične kriterije in njihove ocene ter ovrednotenje konceptov glede na kriterij.
Preglednica 3.5: Tehnični kriterij vrednotenja konceptov

Tehnični
kriterij
Čas zaviranja
Vpliv na že
obstoječo
konstrukcijo
Težavno
vzdrževanje
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Ocena
1,00
0,80

Koncept 1 Koncept
2
0,80
0,90
0,60
0,80

Koncept
3.1
0,95
0,70

Koncept
3.2
0,90
0,50

Koncept
3.3
1,00
0,70

0,40

0,25

0,35

0,30

0,40

0,30

Metode dela
Potrebno
število
komponent
Progresivna
karakteristika
zaviranja
Povprečna
ocena

0,30

0,15

0,20

0,20

0,15

0,30

0,80

0,00

0,00

0,80

0,80

0,80

0,66

0,36

0,44

0,60

0,53

0,64

Kot čas zaviranja v preglednici je mišljen relativni čas zaviranja v primerjavi z ostalimi
koncepti. Vsi koncepti v tej preglednici so zmožni zaustaviti nihajoči del, zato čas zaviranja
predstavlja učinkovitost in zanesljivost koncepta v primerjavi z drugimi koncepti.
Preglednica 3.6 pa prikazuje ekonomske kriterije in njihove ocene ter ovrednotenje
konceptov glede na kriterij.
Preglednica 3.6: Ekonomski kriterij vrednotenja konceptov

Ekonomski
kriterij
Cena zavor
Težavna
montaža oz.
stroški
montaže
Stroški
izdelave
konstrukcije
Stroški
ostalih
komponent
Povprečna
ocena

Ocena

Koncept 1

Koncept 2
0,20
0,40

Koncept
3.1
0,90
0,35

Koncept
3.2
1,00
0,30

Koncept
3.3
0,05
0,45

1,00
0,50

0,80
0,35

1,00

0,85

0,90

0,95

0,90

0,95

1,00

0,45

0,80

0,80

0,45

1,00

0,88

0,61

0,65

0,75

0,66

0,61

Pod stroški ostalih komponent so mišljeni stroški črpalke, cevi, ventilov, hidravličnih
akumulatorjev, električnih žic itd.
Eden izmed načinov iskanja najboljšega koncepta z vrednotenjem glede na ekonomski in
tehnični vidik je utemeljen na osnovi diagrama tehnične in ekonomske učinkovitosti
konceptov. Slika 3.17 prikazuje uporabnost konceptov glede na ekonomski in tehnični
kriterij. Iščemo rešitve, ki so blizu grafu funkcije, kar pomeni, da so tako tehnično kot
ekonomsko ugodne. S premikanjem proti desnemu vrhu grafa se približujemo idealni rešitvi
koncepta [22].
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0,88

Ekonomski kriterij

Koncept
1
Koncept
2
Koncept
3.1
Koncept
3.2
Koncept
3.3
0
0

0,66

Tehnični kriterij

Slika 3.17: Diagram tehnične in ekonomske učinkovitosti konceptov

Opazimo, da je koncept 3.3 izredno tehnično učinkovit, ampak njegova ekonomska
učinkovitost pa ni največja. Glede na opisano in izdelan diagram je jasno, da kriterijem
najbolj ustreza koncept 3.1.

3.5 Konstruiranje izbranega koncepta
Koncept, ki je najbolj ustrezal tako tehničnim kot ekonomskim kriterijem, je treba
skonstruirati. Za konstrukcijo zavore je treba izvesti trdnostno analizo in preveriti, ali zdrži
predpisane obremenitve. V konstrukciji niso prikazane pnevmatske cevi in priklop
pnevmatske zavore, prav tako niso prikazani električni kabli, potrebni za delovanje
elektromagnetne zavore. Kakor je že prej omenjeno, elektromagnetna zavora za svoje
delovanje potrebuje napetost 12 V, pnevmatska zavora pa ima velikost priključka za stisnjen
zrak G 1/4". V predstavljenem konceptu smo samo napisali vrsto potnega ventila in potreben
reakcijski čas odpiranja ventila za ustrezno zaviranje. Slika 3.18 prikazuje pnevmatski potni
ventil proizvajalca Bürkret, ki je uporabljen v sistemu zaviranja.

Slika 3.18: Pnevmatski potni ventil [23]
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Ventil ima reakcijski čas odpiranja manjši od 0,01 s. Enako kot pnevmatska zavora ima
velikost priključka za stisnjen zrak G 1/4". Maksimalni tlak, ki ga lahko prenaša, znaša do
10 bar. Za krmiljenje ventila pa potrebujemo enosmerno napetost 24 V.

3.5.1 Konstrukcija
Koncept 3.1 sestavlja elektromagnetna zavora za zaviranje zadnjega nihajočega dela in
pnevmatska torna zavora za zaviranje sprednjega nihajočega dela. Za obe zavori je treba
skonstruirati nosilno konstrukcijo. Vsi elementi so pritrjeni na aluminijasti nosilec, ki je
pritrjen na že obstoječe ohišje stroja. Slika 3.19a prikazuje aluminijasti nosilec. Slika 3.19b
pa prikazuje aluminijasti nosilec, pritrjen na ohišje stroja.

Pnevmatska
zavora

Podloga

Slika 3.19a: Aluminijasti nosilec

Slika 3.19b: Aluminijasti nosilec, pritrjen na
ohišje

Nosilec je s petimi vijaki pritrjen na ohišje stroja, skozi katerega so izvrtane luknje. Na vsaki
strani sta med nosilcem in ohišjem dodani aluminijasti podlogi, ki omogočata trdno pritrditev
nosilca na ohišje. Nosilec je izdelan iz kocke aluminija, ki je obdelana na želeno obliko. Na
nosilec je pritrjena pnevmatska zavora, prikazana na sliki 3.8, ki je namenjena za zaviranje
sprednjega nihajočega dela. Pritrjena je s pomočjo dveh navojnih lukenj v aluminijastem
nosilcu. Pnevmatska zavora stisne zavorno ploščo iz aluminija, ki je prilepljena na sprednji
nihajoči del. Slika 3.20 prikazuje prilepljeno sprednjo zavorno ploščo.
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Prilepljeno

Slika 3.20: Sprednja zavorna plošča

Slika 3.21 pa prikazuje vse potrebne komponente za zaviranje sprednjega nihajočega dela.

Slika 3.21: Zavora sprednjega nihajočega dela

Za zaviranje zadnjega nihajočega dela uporabljamo dva elektromagneta, prikazana na sliki
3.9, ki zavirata ploščo, prilepljeno na zadnji nihajoči del. Slika 3.22a prikazuje zadnjo
zavorno ploščo. Slika 3.22b prikazuje zadnjo zavorno ploščo in lokacijo elektromagnetov.
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Prilepljeno

Slika 3.22a: Zadnja zavorna plošča

Slika 3.22b: Zadnja zavorna plošča z
elektromagneti

Ta način zaviranja se malenkost razlikuje od tistega predstavljenega v konceptu, saj ne
zaviramo direktno zadnjega nihajočega dela, ampak ploščo, prilepljeno na zadnji nihajoči
del. Glede same zanesljivosti in delovanja zaviranja je enako oziroma boljše, saj lahko
elektromagnete bolj približamo zaviralni plošči. Elektromagneta imata serijsko izdelano
navojno izvrtino velikosti M10. Pritrjena sta prek dveh standardnih L profilov različnih
dimenzij z izvrtanimi luknjami. L profila sta privijačena na aluminijasti nosilec, prikazan na
sliki 3.19a. Slika 3.23 prikazuje pritrditev L profilov na aluminijasti nosilec in pritrditev
elektromagnetov na L profila.

Slika 3.23: Zavora zadnjega nihajočega dela
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Treba je upoštevati, da so vse opisane komponente zavornega sistema enake tudi na drugi
strani nihajočega dela z izjemo aluminijastega nosilca, ki ima luknje za pritrditev
pnevmatske zavore v obeh primerih bližje zunanjemu robu nosilca.

3.5.2 Trdnostna analiza
Trdnostno analizo je treba izvesti za vsak nosilec, ki sestavlja zavoro. Za standardne
komponente, kot so pnevmatska zavora in elektromagneta zavora, trdnostne analize ne bomo
opravljali, saj obremenitve ne presegajo napetosti, ki jih je proizvajalec predvidel. Navojnih
izvrtin ni treba preverjati, saj so te vedno večje od treh debelin vijaka.
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4 Rezultati in diskusija
4.1 Izdelava tehnične dokumentacije
Izdelave tehnične dokumentacije smo se lotili v programu Solidworks. Za vse opisane in
prikazane nosilce je bilo treba izdelati delavniške risbe. Po končani izdelavi delavniških risb
je bilo treba izdelati sestavno risbo celotne zavore. Na njej so označeni tako standardni kot
nestandardni deli, potrebni za izdelavo konstrukcije zavore. Vsi standardni deli so označeni
s standardom oziroma imajo napisanega proizvajalca (npr. Ringspann za pnevmatsko
zavoro). Potni ventil in vse ostale potrebne priključne sestavine (cevi in kabli) na sestavni
risbi niso narisane. Vsa tehnična dokumentacija je priložena v prilogi.

4.2 Sestavljena zavora
Opisano konstrukcijo je treba sestaviti v celoto. Slika 4.1 prikazuje eno stran zavore
nihajočega dela, Slika 4.2 pa prikazuje celotni sistem zavore. Prikazani zavorni sistem
učinkovito in pravočasno zaustavi nihajoči del v predpisanem času in prepreči trk pretrganih
delov preizkušanca med seboj.

4.3 Rezultati trdnostne analize
Napetostno stanje je podano v obliki von Misesove primerjalne napetosti. Slika 4.3
prikazuje, da so napetosti po celotnem aluminijastem nosilcu manjše od napetosti tečenja, ki
za izbran aluminij (EN-AW 5005) znaša 200 MPa. Maksimalne napetosti, ki se pojavijo, so
velikosti 6,9 MPa. Maksimalne napetosti se pojavijo na mestu izvrtine, skozi katero poteka
vijak. Zaradi težavne izvedbe smo statični izračun poenostavili. Luknje, skozi katere gre
vijak, so definirane kot konzolno vpetje. Sila deluje v smeri zaviranja, oziroma v nasprotni
smeri gibanja nihajočega dela. Sila, uporabljena v izračunu z upoštevanjem varnostnega
faktorja, znaša 10 kN.
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Slika 4.1: Ena stran zavore stroja Schenck

Slika 4.2: Celotna zavora stroja Schenck
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Slika 4.3: Statični izračun sprednjega nosilca

Treba je preveriti tudi ploščo, ki je prilepljena na sprednji nihajoči del. Predpostavljamo, da
je lepilo dovolj močno, da lahko v izračunu upoštevamo del, ki je prilepljen na nihajoči del
kot konzolno vpetje. Enako kakor prej sila deluje v smeri zaviranja in z upoštevanjem
varnostnega faktorja znaša 10 kN. Slika 4.4 prikazuje, da so napetosti po celotni zavorni
plošči manjše od napetosti tečenja, ki za izbrani aluminij (EN-AW 5005) znaša 200 MPa.

Slika 4.4: Statični izračun sprednje zavorne plošče

Analizo trdnosti je treba izvesti tudi za L profila, uporabljena za pritrditev elektromagnetov.
Luknje v L profilu so za konzolno vpetje, elektromagnet pa povzroči z upoštevanjem
varnostnega faktorja silo 8 kN. Slika 4.5 prikazuje rezultate trdnostne analize za prvi L profil.
Opazimo, da so napetosti manjše od napetosti tečenja, ki za izbrano konstrukcijsko jeklo
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(S355J0) znaša 335 MPa. Slika 4.6 pa prikazuje rezultate trdnostne analize za drugi L profil.
Prav tako opazimo, da so tudi pri tem profilu napetosti manjše od napetosti tečenja, ki za
izbrano konstrukcijsko jeklo (S355J0) znaša 335 MPa.

Slika 4.5: Statični izračun prvega L profila

Slika 4.6: Statični izračun drugega L profila

Za konec je treba izvesti še trdnostno analizo zavorne plošče zadnjega nihajočega dela, ki je
prilepljena na zadnji nihajoči del. Zavorno ploščo, prilepljeno na nihajoči del, obravnavamo
kot konzolno vpetje, sila pa deluje v smeri zaviranja oziroma v smeri premikanja nihajočega
dela in je z upoštevanjem varnostnega faktorja velikosti 12 kN. Slika 4.7 prikazuje rezultate
trdnostne analize.
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Slika 4.7: Statični izračun zadnje zavorne plošče

Maksimalna napetost, ki se pojavi, znaša 317 MPa. Pojavi se na mestu notranjega radija in
je skoraj neopazna. Večinama so napetosti na notranjosti radija nekje 211 MPa, napetost
tečenja pa za izbrano konstrukcijsko jeklo (S355J0) znaša 355 MPa.
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5 Zaključek
V diplomskem delu smo izdelali načrt zavore za zaustavitev nihajočega dela stroja Schenck.
Za ta namen je bilo izvedeno naslednje:
1) Določene so bile zahteve zaviranja.
2) Pregledani in opisani so bili že obstoječi načini zaviranja tako linearnega kot
rotirajočega gibanja, ki so bili nato prilagojeni in preurejeni za naš primer.
3) Izdelana je bila morfološka matrika in na podlagi frekvence izračunan čas, ki je na
voljo za zaustavitev. Čas, ki je na voljo za zaustavitev, je znašal 0,0286 s. Na podlagi
izračunanega časa in upoštevanja časa odziva sistema je bila s pomočjo mase
izračunana sila, ki jo je treba aplicirati za ustrezno zaustavitev zadnjega in sprednjega
nihajočega dela. Za ustrezno zaustavitev sprednjega nihajočega dela je bilo treba
aplicirati 7,05 kN, za zaustavitev zadnjega nihajočega dela pa 11,67 kN sile.
4) Izdelani so bili različni koncepti zaviranja in izbrane so bile zavorne komponente za
doseganje pravočasnega zaviranja glede na prej izračunane zahteve.
5) Vrednoteni so bili posamezni koncepti glede na ekonomski in tehnični kriterij in
izbiran je bil najustreznejši koncept. Kot najbolj optimalen koncept se je izkazala
elektromagnetna zavora za zaviranje zadnjega nihajočega dela v kombinaciji s torno
zavoro za zaviranje sprednjega nihajočega dela.
6) Glede na izbran koncept so bili skonstruirani posamezni deli zavor in celotna zavora.

7) Izdelane so bile delavniške risbe skonstruiranih nosilcev in sestavna risba celotne
zavore.
8) Za skonstruirane nosilce je bila narejena trdnostna analiza. Izkazalo se je, da vse
skonstruirane komponente prenesejo predvidene obremenitve.
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Zaključek
Predlogi za nadaljnje delo:
Izdelava in nakup vseh komponent, potrebnih za izdelavo zavore za zaustavitev nihajočega
dela stroja Schenck. Prav tako je treba določiti dolžino pnevmatskih cevi in električnih
kablov, ki jih potrebujemo za priklop pnevmatske in elektromagnetne zavore.
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7 Priloga
Tehnična dokumentacija.

