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Problem pa je nekje drugje, to bi naj bila »izmenjava«, kar pomeni, da je število tistih, ki iz Slovenije
odidejo uravnoteženo s številom tistih, ki v Slovenijo pridejo. Ko se to ravnotežje podre nastopi
težava, ki jo mi že imamo. Tega problema seveda
ne moremo rešiti z vzpostavljanjem »železne zavese« ampak z ustvarjanjem okolja in pogojev, ki
bodo prijazni do znanja in, predvsem, nosilcev
znanja. Slovenski državni aparat in zakonodaja so
zelo togi in do znanja neprijazni. To bo treba spremeniti!
Kakšna je moja izkušnja? Najprej moram poudariti to, kar poudarijo skoraj vsi, ki delujejo ali so
delovali v tujini, znanje, ki ga dajejo naše univerze
je povsem primerljivo s tistim na najboljših univerzah v tujini. Ko rečem »znanje« imam v mislih
»repetitorno znanje«.
Ko se dotaknemo uporabe tega znanja stanje ni
tako pohvalno. Jasen pokazatelj tega je število
prebojnih invencij v Sloveniji, ki temeljijo na vrhunskih raziskovalnih rezultatih.

Osebno menim da je temu tako, vedoželjnost je osnovno gonilo vsakega raziskovalca, ambicioznost
pa je potrebna za premagovanje ovir, pogosto
takih, ki niso povezane z znanostjo. Vprašajte
vrhunskega športnika in vam bo povedal, da je
napredek povezan s premagovanjem bolečine.
Zanimiv je tudi rek, ki pravi da v ringu zmaga tisti
boksar, ki je sposoben prenesti en udarec več kot
nasprotnik.
Na žalost vedoželjnost in ambicioznost največkrat
nista povezani sposobnosti, zato je ustvarjanje do
znanja prijaznega okolja še posebej pomembo.
Na tem področju bo v Sloveniji treba še marsikaj
urediti.

5. Delo s študenti vas je navduševalo,
vaša predavanja so bila vedno dobro
obiskana. Kaj ste svetovali bodočim
mladim inženirjem, ki so se na pot uspeha šele pripravljali?
Res je, komunikacija z mladimi te naredi mladega,
še posebej, če imaš opravka z ljudmi, ki so inteligentni in zagnani. Zmeraj sem se z zadovoljstvom
pogovarjal z mladimi inženirji, podiplomci in doktorji, tudi danes.
Svetoval sem jim to, kar svetujem vsakemu stro-

Na kateri dosežek sem posebej ponosen? Na svojo družino in na svoja ljubeča otroka, ampak to ni
to, kar me sprašujete.
Na strokovnem področju bi ta trenutek težko izpostavil eno samo stvar, ker svojega cilja v resnici še nisem uresničil. Ta cilj je pokazati, da so na
vrhunskih raziskavah temelječe invencije in inovacije (edina) pot, ki lahko Slovenijo pripelje med
tehnološko vodilne države na svetu.
Trenutne razmere v Sloveniji raziskovalcem ne
omogočajo, da bi svoje vrhunske raziskovalne
rezultate vključili v invencije in te pripeljali do
tehnološkega nivoja, ki bi bil zanimiv za domača
in tuja podjetja. To vem iz lastnih izkušenj, svoje
invencije sedaj implementiram v tujini, kar je
narobe in slabo za Slovenijo.
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Kratek odgovor je DA in še enkrat DA! Malo šale, to
je skoraj tako kot bi vprašala ali je pomembno, da
nekdo poleg materinega mleka poskusi še kakšno
drugo hrano. Nedvomno, delovanje v drugačnem
okolju, kjer veljajo drugačna pravila in kriteriji
vrednot je izkušnja, ki je ne moremo nadomestiti
z ničemer.

4. Vedno ste bili vedoželjni in ste človek
velikih ambicij. Sta ti dve vrlini ključni pri
kreiranju uspešne kariere?

6. Na kateri svoj dosežek ste še posebej
ponosni?
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3. Se vam zdi pomembno, da se študenti
in tudi kasneje raziskovalci podajo na izmenjavo v tujino in tako okusijo širino
sveta? Iz katere izkušnje, ki ste jo doživeli
v tujini, ste se največ naučili?

kovnjaku, tudi sam sebi – dopolnjuj in preverjaj
znanje na vsakem koraku, razvijaj in neguj kreativni (inventivni in inovativni) način razmišljanja in
bodi vztrajen. V življenju namreč vsak tekmuje
sam s sabo, zmagajo VSI, ki pritečejo v cilj. Vztrajnost je zato izjemno pomembna vrlina in sposobnost, ki se jo da privzgojiti.
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Šel bom še en korak dalje, predlagam, da se prične
uspešnost podjetij vrednotiti zgolj glede na
količnik med povprečnim osebnim dohodkom v
podjetju in povprečnim osebnim dohodkom v vodilnem podjetju v tržni niši kjer podjetje nastopa.
Zakaj poudarjam pomen plač? Pred kratkim sem
prebral knjigo Nobelovega nagrajenca Paula
Krugmana, »End This Depression Now«, v kateri
na preprost način razloži teorijo za katero je prejel
Nobelovo nagrado. Teorija pravi, da je gospodarska rast države odvisna od hitrosti cirkulacije
kapitala, ki jo je najenostavneje možno povečati
z dvigom plač in (državnimi) investicijami v za
družbo pomembne projekte. Ideja je preprosta,

Če sklenem, perspektiva Slovenije je, kot smo
to zapisali v Strategiji Slovenije 2050, v ZNANJU.
Predlagam, da preidemo od besed/želja k dejanjem.

V tujini sem se največ naučil prav o tem kako
inventivno uporabiti teoretično (repetitorno)
znanje, ki sem si ga pridobil tekom študija in
pozneje s študijem (branjem) knjig in člankov.
Še pomembnejša izkušnja je bilo spoznanje
pomembnosti povezovanja in prenašanja znanj
iz ene vede v drugo. V povezavi s tem se vedno
spomnim reka, ki pravi, da najboljšo paradižnikovo
juho ne zagotovi najboljši paradižnik, ampka prava kombinacija dodatkov. Torej, sodelovanje med
vedami in področji je ključni element gospodarskega razvoja.

S T R O J N I Š T V A

Kratek odgovor na vaše vprašanje glede Slovenije je, da stanje v Sloveniji ni rožnato, daleč od
tega. Prav bi bilo, da se vsi odgovorni, v politiki
in v gospodarstvu, prično zavedati, da je znanje in
samo znanje tisto, ki nas je, simbolično rečeno, “iz
votlin v kameni dobi pripeljalo v današnja topla
stanovanja”. Brez negovanja in razvijanja znanja se
lahko, zopet simbolično rečeno, “v votline vrnemo
hitreje, kot si večina od nas to predstavlja”. Na nek
način se to že dogaja s tem, da postajamo slabo
plačana delovna sila v tujih podjetjih, ki profit
prenesejo v matična podjetja v tujini. Zanimivo bi
bilo slišati odgovor na vprašanje: »Zakaj podjetja,
tuja in tudi domača, zaposlenim ne morejo zagotoviti enakih ali vsaj primerljivih EU plač?«

kot vse genialne ideje, če recimo 1000 krat zavrtimo 100 EUR, bo država pri tem preko DDV zaslužila
22.000,00 EUR.

A K A D E M I J A

Kako je v Sloveniji? Najprej bi želel poudariti, da je
kvaliteta slovenske znanosti primerljiva s kvaliteto
slovenskega športa, kar potrjuje tudi njen ugled
v svetu, slednji je primerljiv tistemu v športu in
je precej višji od tistega, ki ga uživa naša industrija. Po drugi strani pa je treba poudariti, da se,
vsaj na področju tehnike, nivo znanosti zrcali
v tehnološkem nivoju industrije. Torej, nekaj je
narobe z mojo trditvijo v prejšnjem stavku. Odgovor se skriva v dobro znanem razkoraku med
znanostjo in industrijo. O tem sem obširneje govoril v prej omenjenem intervjuju za časnik Delo,
zato tega ne bi ponavljal. Povedal bom le to, da
je ta problem neustreznega sodelovanja med akademsko sfero in industrijo treba rešiti, in to takoj.
Potrebujmo ustrezne instrumente, ki bodo to zagotovili.
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Slovenija potrebuje Belo knjigo tehnološkega
potenciala in Inovacijski sklad, ki bo raziskovalcem omogočil inovacijski korak od TRL2 do vsaj
TRL6. Nedvomno, to bo v Slovenijo pripeljalo
tuje investitorje in dvignilo gospodarsko moči.
Potrebujemo tudi Belo knjigo bazičnih znanj, ki
bodo obstoječi industriji omogočili prehod v niše
z višjo dodano vrednostjo. S temi problemi se,
med drugim, ukvarjamo v okviru Sveta za razvoj
pri SAZU, ki je bil ustanovljen pred kratkim. Upam
in računamo na to, da bomo z Zvezo strojnih
inženirjev Slovenije vzpostavili konstruktivno in
uspešno sodelovanje.
Če bo ta projekt uspel, potem bo to TO na kar
bom posebej ponosen.
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Curek plina v prečnem toku kapljevine
Zlatko Rek, Jurij Gregorc
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

Rezultati

Uvod
Curek plina v prečnem toku kapljevine (JiCF) predstavlja kompleksen
časovno odvisen tridimenzionalni tok [1], ki ga najdemo v napravah
kemične industrije, kot so npr. mešalne posode [2] in »gas-lift« reaktorji
[3]. Za te naprave je značilno, da curek plina razpade na veliko število
mehurčkov.

Trajektorija curka [4,5]

Velikost kontaktne površine plin-kapljevina je pomembna za učinkovitost
kemičnega procesa. Dobro poznavanje tokovnih režimov dvofaznega
toka je zato v procesni industriji ključno. Pri JiCF sta med značilnimi
parametri trajektorija in naklon curka.
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Računalniška dinamika tekočin (CFD) predstavlja uporabno orodje za
analizo dvofaznih tokov, kjer ne moremo uporabiti eksperimenta. V
prispevku smo za numerično simulacijo uporabili CFD okolje OpenFOAM.
Rezultate smo validirali z eksperimentom.

Numerični model
Za določitev stične površina med fazama smo uporabili metodo Volume
of Fluid (VOF). Časovno odvisen turbulentni tok nestisljivega izotermnega
dvofaznega sistema opišemo z naslednjimi ohranitvenimi enačbami:
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Slika 4: Koeficienta korelacije za trajektorijo centra curka.

Odklon curka
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Računsko območje smo diskretizirali s 469000 heksaedričnimi celicami.

Slika 5: Odklonski kot curka v odvisnosti od Reynoldsovega števila.
Slika 1: Računsko območje in diskretizacija

Eksperiment
Za validacijo numeričnega modela smo pripravili eksperiment z vpihom
zraka v prečni tok vode za več kombinacij pretokov. Razpad curka smo
snemali s hitro kamero Weinberger Visario (1536×1024 px @1000 fps). Z
obdelavo posnetkov smo izračunali profile volumskega deleža zraka in
frekvenco razpada curka. Rezultate smo primerjali z izračunanimi.

Zaključki
 Z OpenFOAM orodjem smo izvedli numerično simulacijo razpada
plinskega curka v prečnem toku kapljevine
 Uporabili smo VOF dvofazni model in LES model turbulence.
 Numerični model smo validirali z eksperimentom. Rezultati za stično
površino voda-zrak, profil volumskega deleža zraka in frekvenco
razpada curka so se dobro ujemali.
 Z validiranim numeričnim eksperimentom smo pridobili podatke za
JiCF na območju Reynoldsovih števil Rel =14032-70159.

Simulacija

 Ugotovili smo, da lahko trajektorijo centra curka in odklonski kot
opišemo s korelacijo v obliki potenčne funkcije y=axb.

Eksperiment

Literatura
Slika 2: Shema eksperimenta

Slika 3: Razpad curka
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Tabela 1: Položaj centra curka oz. mehurčkov (xc/D, yc/D).
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PREDELAVA TWINGA V MILD HIBRID

Razvoj pogona za električno kolo

Simon Oman, Tomi Šoštarič, Jernej Balantič, Jernej Klemenc

D. Zorko, B. Černe, J. Duhovnik, R. Žavbi in J. Tavčar
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
damijan.zorko@lecad.fs.uni-lj.si

Uvod
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V zadnjem času se celoten razviti svet na področju prometa in širše
sooča z vprašanji o onesnaževanju okolja in efektivno rabo neobnovljivih
virov energije. Velika težava z onesnaževanjem v prometu se pojavlja
zaradi visoke koncentracije vozil v urbanih središčih kjer nemalokrat
prihaja do zastojev, kar še dodatno povečuje onesnaževanje. Že danes
se soočamo s prepovedjo oz. omejitvijo vožnje nečistih vozil po mestnih
središčih, kar se bo v prihodnje le še stopnjevalo. Evropske strategije
predvidevajo, da bodo po letu 2030 v ospredju le še hibridna in električna
vozila. Da bi k uresničevanju takšne strategije prispevali tudi sami, smo
se v sklopu študentskega projekta odločili raziskati možnosti in tudi
izvesti predelavo klasičnega avtomobila z motorjem na notranje
izgorevanje v tako imenovani mehki (ang.: mild) hibrid. Takšen tip hibrida
poleg glavnega agregata vsebuje še manjši električni agregat, ki ne
zagotavlja samostojne vožnje je pa lahko v veliko pomoč pri mestnem
prometu s pogostimi zastoji. Na tak način se lahko ob mestni vožnji
zmanjša izpuste tudi do 50%, hkrati pa je cena predelave oz. dodelave
vozila na tak sistem relativno nizka.

Elektromotorja GEM G3: Kit vsebuje dva GEM ''in wheel'' G3 motorja,
moči 7.5kW. Motorja posamično dosežeta 200Nm nominalnega navora,
v ''BOOST'' načinu do 250Nm z močjo 11kW. Pri nominalni moči motorja
porabljata 300A električnega toka. Največja dovoljena hitrost motorjev je
100km/h. Motorja omogočata tudi regenerativno zaviranje.
Baterijski paket Winston LiFePo4: Baterijski paket je sestavljen iz 16
LiFePo4 celic. Celotni paket ima 51.2V in 160Ah kapacitete, kar
zadostuje za 30 min vožnje pri polno obremenjenih elektromotorjih.
BMS REC Q 16S: BMS predstavlja eno od glavnih komponent sistema.
Naloga BMS je nadzor in zaščita baterij. To izvaja preko uravnavanja
napetosti na posamezni celici in merjenju električnega toka skozi baterije.
V primeru prevelikih tokov odklopi baterijski paket od porabnikov.
Polnilec: Sistem vsebuje polnilnik moči 3.3kW. Polnilnik lahko baterije
polni s 40A, kar pomeni, da baterijski paket napolni od 0 do 100% v manj
kot 5h.
Razdelilna škatla: Razdelilna škatla je namenjena razvodu krmilnih
signalov iz krmilne plošče in BMS na posamični elektromotor.
Napajalna priklopna plošča: Napajalna priklopna plošča vsebuje glavno
400A varovalko, glavni kontaktor ter razvod napajanja elektromotorjev.

Naše raziskovalno delo je potekalo sočasno z razvojem zobniškega
gonila s polimernimi zobniki. S sodelavci v laboratoriju LECAD smo
skupaj s podjetjema Domel, d.d. in Podkrižnik, d.o.o. formirali razvojno
skupino, katere naloga je bil razvoj centralnega pogona e-kolesa. V
sklopu projekta smo bili v LECAD-u zadolženi za razvoj mehanskega
prenosnika moči, kjer je bil za prenos moči razvit nov dvostopenjski
zobniški prenosnik, s planetnim gonilom na prvi stopnji in zobniško
dvojico s poševnim ozobjem na drugi stopnji. Zaradi ostrih omejitev glede
mase in akustičnih lastnosti je bilo potrebno uporabiti polimerne oz.
kompozitne zobnike. Pri tem smo se srečali z vsemi omejitvami, ki so
trenutno prisotne pri konstruiranju zobniških pogonov s polimernimi in
kompozitnimi zobniki.
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v1n

w

δi – kot zasuka volanskega obroča
v2z

R2z

R2n

Slika 4: Hitrostne razmere posameznih koles pri vožnji v ovinek
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Slika 3: Primerjava izmerjenih temperatur evolventnih in S-zobnikov preizkušanih
pri momentu 1,5 Nm in vrtilni hitrosti 1298 rpm

Polimerni zobniki odpovedo zaradi različnih tipov odpovedi. Glede na
pričakovane tipe odpovedi je potrebno zobnike ustrezno dimenzionirati.

Slika 4: Tipi odpovedi polimernih zobnikov: termična odpoved, trajnostna odpoved,
obraba

Zaključki

Slika 1: Numerični model za simulacijo ubiranja polimernih zobnikov

Rezultati

w – medosna razdalja

v2n
P

Električne komponente, vezava in ročno krmiljenje

Algoritem za vektoriranje navora: Algoritem deluje tako, da prebere
vrednost zasuka krmila in položaja stopalke za plin in ustrezno prilagodi
krmilno napetost motorjev in s tem navor na posameznem motorju. V tej
fazi sta narejena dva algoritma vektoriranja navora. Prvi na notranjem
kolesu odvzema navor medtem ko zunanje kolo ostaja na prvotnem
nivoju. Drugi na notranjem kolesu odvzema navor na zunanjem pa ga v
enaki meri dodaja.
Hitrostni algoritem: Algoritem na podlagi zasuka volana in prebrane
hitrosti prvih dveh koles analitično izračuna potrebne hitrosti zadnjih koles
in jih s spreminjanjem krmilne napetosti motorjev s pomočjo povratne
informacije tudi ustrezno uravna (Slika 4).

Kontrolna plošča: Kontrolna plošča služi ročnemu krmiljenju elektromotorjev in vklopu/izklopu povezave baterijskega paketa z električnimi
motorji.

Avtorji se zahvaljujejo podjetju GEM motors za njihov prispevek pri
razvoju ustreznega elektromotorja.

Ideja celotne predelave oziroma nadgradnje vozila je izvedena na način,
da se predelava lahko izvede z enostavnim posegom, ki ne vpliva na
osnovne karakteristike vozila. S tem bi se takšen sistem lahko tržil kot kithibrid, ki bi bil na voljo za posamezne tipe vozil, hkrati pa ne bi bilo večjih
komplikacij s homologacijo zaradi predelave.
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δi – kot zavijanja notranje pnevmatike

Pri naših raziskavah smo dokazali, da lahko s primerno obliko profila zob
pomembno izboljšamo zmogljivost polimernih zobnikov. To vodi do
povečane konkurenčne prednosti saj so gonila, kjer so uporabljeni takšni
zobniki lahko manjša in lažja, kar so zraven zahtevane funkcionalnosti
glavne zahteve kupcev.
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Slika 2: Koncept predelave vpetja elektromotorjev in platišč
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Slika 3: Električna shema vseh komponent električnega pogona
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Specialna znanja, ki smo jih razvili tekom naših raziskav so bila ključna
za uspešen razvoj novega pogonskega sklopa s polimernimi zobniki, ki
bo uporabljen kot pogon električnega kolesa. Pri razvoju pogonskega
sklopa smo sodelovali s podjetjem Domel, d.o.o., kateremu je na podlagi
uspešno razvitih prototipov uspelo pridobiti več deset milijonov evrov
vredno naročilo nemškega kupca. Kot razvojni partner in izvajalec končne
montaže sodeluje tudi podjetje Podkrižnik, d.o.o.. Tako je naše specialno
znanje s področja polimernih zobnikov doprineslo k razvoju novega
izdelka z visoko dodano vrednostjo in tudi k ustvarjanju novih delovnih
mest v obeh omenjenih podjetjih.

Slika 1: Predelano vozilo Renault Twingo – mehki hibrid

Cilj projekta je bil obdržati vse obstoječe funkcionalne komponente vozila
in z majhnimi spremembami vgraditi elektromotorje v kolesa na zadnji
premi. Pri tem smo, v sodelovanju s podjetjem GEM motors d.o.o.,
poiskali možne rešitve za modifikacijo njihovega električnega motorja,
hkrati pa smo poiskali optimalno rešitev za vpetje pogonskih
elektromotorjev v zadnja kolesa vozila Renault Twingo. Zaradi širine
elektromotorjev je bila potrebna tudi modifikacija zadnje preme. Celoten
koncept predelave vpetja zadnjega platišča je prikazan na Sliki 2.
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Izhodišča
Raziskovalno delo je vključevalo uporabo numeričnih in eksperimentalnih
metod. Razvit je bil numeričnimi model s katerim je možno simulirati
ubiranje polimerne zobniške dvojice. Tako lahko natančno določimo
napetostno-deformacijsko stanje, ki se pri ubiranju pojavi v polimernem
zobniku. Eksperimentalno delo je potekalo na preizkuševališčih, ki so bila
razvita v laboratoriju LECAD. Preizkušali smo različne materialne pare,
različne geometrije ozobja in z različnimi izdelovalnimi postopki izdelane
polimerne zobnike. Pri tem smo identificirali vplive, ki še niso določeni,
imajo pa znaten vpliv na življenjsko dobo polimernih in kompozitnih
zobnikov. Na podlagi izračunanih napetosti in rezultatov testiranja je
možno dimenzionirati polimerne zobnike za uporabo v realni aplikaciji.

Temperatura [°C]

Električne komponente, vezava in ročno krmiljenje

|
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Slika 2: Rezultati trajnostnih preizkusov, testirane so bile evolventne in S zobniške
dvojice, pogonski zobnik izdelan iz materiala POM, gnani zobnik iz PA6

Slika 5: 3D model razvitega pogonskega sistema za električno kolo
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Rezultati

Uvod

Maksimalna pomerjena amplituda
[daN]

Masa [kg]

Obračalnik SIP Spider 600 ALP

570

800

Zgrabljalnik Fella TS 350 DS

395

1040

Sejalnica Hunters strip seeder

1500

1000

Vitel Uniforest 65G

735

4480

Preglednica 1: Stroji in njihove mase ter največje pomerjene amplitudne vrednosti sile.

(a)

(b)

(c)

(d)

Slika 3: Priključni stroji, dvignjeni na transportno višino: (a) vitel, (b) sejalnica,
(c) zgrabljalnik, (d) obračalnik.
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Za določevanje obremenitev smo uporabili elektronsko krmiljeno
hidravlično dvigalo traktorja z vgrajenimi sorniki za merjenje horizontalne
sile. Za delovanje in regulacijo dvigala računalnik traktorja zbira in
analizira vrednosti signalov senzorjev, te vrednosti so dostopne v
diagnostičnem meniju računalnika traktorja.
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V moderni kmetijski tehniki izdelovalci delovnih in priključnih strojev
stremijo k optimizaciji vsake komponente stroja. S tem dosegajo nižje
proizvodne stroške in bolj ekonomično izkoriščanje surovin, poleg tega pa
lahko tudi izboljšajo lastnosti stroja in povišajo dobiček. Ker je za
optimizacijo obremenjenih delov potrebno natančno poznavanje
obremenitev, ki nastanejo med obratovanjem stroja, nekateri proizvajalci
serijsko vgrajujejo elemente, s katerimi zagotavljajo diagnosticiranje
zunanjih vplivov in pravilno regulacijo sklopov stroja, kar pripomore k
boljšemu izkoristku in daljši življenjski dobi stroja. Najpogosteje so
karakteristike zaznavalnih elementov interna informacija podjetij, kar
onemogoča neposredno uporabo izhodnih veličin signala za nadaljnjo
uporabo v smislu neposrednega določanja obremenitev med
obratovanjem stroja.

0,3
0,2
0,1
0

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

N/Ncel

0,7

0,8

0,9

1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

N/Ncel

0,7

0,8

0,9

1

0,9

1

Slika 4: Obremenitveni kolektivi pri vožnji in delu z obračalnikom.
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Podatke o obremenitvah smo zbirali pri transportu in delu z različnimi
nošeno-vlečenimi priključnimi stroji. Signale smo beležili s pomočjo
kamere, ki je snemala zaslon, na katerem so se izpisovale vrednosti
signala za levo in desno spodnjo ročico dvigala. Iz videoposnetkov smo
nato za izbran časovni interval zajeli sliko, vrednosti signalov pa smo iz
slik zabeležili v tabelo. Za vrednotenje signalov smo s pomočjo verižnega
dvigala in merilca sile določili občutljivost sornikov, na podlagi znane
občutljivosti smo določili sile v posameznih ročicah in skupno silo. Z
uporabo števne metode prehodov prek nivojev smo prešteli cikle in
določili vrednosti amplitud ciklov za vse meritve. Iz teh podatkov smo
določili obremenitvene kolektive, ki smo jih normalizirali glede na
maksimalno izmerjeno vrednost amplitude, ki se je pojavila pri transportu
oziroma delu s posameznim priključkom.
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Slika 1: (a) Shema hidravličnega dvigala, (b) sornik za merjenje sile [1].
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Slika 5: Obremenitveni kolektivi pri vožnji in delu z zgrabljalnikom.

V preglednici 1 lahko vidimo, da ima zgrabljalnik kljub najmanjši masi eno
izmed največjih amplitud. Iz slike 3 lahko ocenimo težišče strojev, izmed
vseh strojev ima zgrabljalnik težišče najbolj oddaljeno od mesta vpetja.
Ker je vpetje stroja na dvigalo in samega dvigala na traktor podobno
konzolnemu, je moment, ki ga povzroča teža zgrabljalnika zelo velik in
posledično vpliva na velikost amplitude. Tekom meritev je bilo možno
med cestno vožnjo z zgrabljalnikom opaziti, da je bil ta izmed vseh
priključkov ob naletu na grbino na cesti najbolj nemiren in je za ublažitev
nihanja potreboval največ časa.
Če obremenitvene kolektive primerjamo, lahko vidimo, da so pri cestni
vožnji največje amplitude pri najslabših voznih razmerah, potem pa se s
kvaliteto cestišča znižujejo. Ker so grbine pri slabi cesti izrazitejše in
pogostejše, vožnja čez grbino povzroči sunek delovnega stroja, ker je
stroj v vertikalni smeri togo vpet, pa se to odraža v večanju sile, ki
nasprotuje temu gibanju.

Zaključki
Ugotovimo lahko, da je s pomočjo elektronsko krmiljenega hidravličnega
dvigala možno priti do podatkov, s katerimi grobo popišemo obremenitve
pri transportu in delu z raznimi priključnimi stroji.
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Slika 2: (a) Zajemanje signala s kamero, (b) prikaz signalov v računalniku.
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Uvod
Ena izmed zavez v Republiki Sloveniji je, da bodo morali biti po letu 2018
vsi javni objekti nič-energijski, po letu 2020 pa bodo morali biti v Republiki
Sloveniji nič-energijski tudi vsi ostali objekti. Energetski zakon EZ-1
opredeljuje pomen izraza »skoraj nič-energijska stavba«, ki pomeni
stavbo z zelo visoko energetsko učinkovitostjo oziroma zelo majhno
količino potrebne energije za delovanje, pri čemer je potrebna energija v
veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini. Ta
definicija v osnovi izhaja iz EPBD direktive iz leta 2010. Akcijski načrt za
skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020 (AN sNES) iz leta
2014 je nekoliko bolj konkreten, saj definira skoraj-nič energijske stavbe z
največjo dovoljeno vrednostjo primarne energije na enoto kondicionirane
površine na leto, ki za nestanovanjske stavbe znaša pri novogradnjah 55
kWh/m2a, kar je najnižja predpisana meja. Hkrati mora biti v energetski
oskrbi zagotovljen minimalni delež obnovljivih virov energije glede na
skupno dovedeno energijo v višini 50 %.
Rezultat sodelovanja med podjetjem Dulc, raziskovalno skupino
Fakultete za strojništvo Univerze v Novem mestu ter inštitutom INOVEKS
je nizkoenergijski in nizkoeksergijski sistem ogrevanja in hlajenja stavb, ki
je zaščiten pod blagovno znamko SOLINTERRA®. Sistem je zasnovan
tako, da v največji možni meri izkorišča različne obnovljive vire energije,
kot na primer sončno energijo za ogrevanje, zemljo kot topli zemeljski
zalogovnik, podtalnico pa kot vir energije za hlajenje. Sistem je bil
integriran v novo stavbo srednje šole oziroma Medpodjetniškega
izobraževalnega centra (MIC) Nova Gorica, ki za ogrevanje, hlajenje,
pripravo sanitarne vode in prezračevanje rabi samo okoli 7 kWh/m2 na
leto.

Slika 1 prikazuje zasnovo toplotne oziroma temperaturne bariere. Ta je
postavljena na zunanjo stran zidu. Že nizka temperatura medija v barieri
preprečuje toplotne izgube pozimi in preprečuje toplotne dobitke poleti.
Slika 2 prikazuje samo enega izmed primerov izračunov parametrične
numerične analize vplivnih parametrov za obravnavani primer. S pomočjo
intenzivnih numeričnih analiz se je pridobilo karakteristiko posameznih
elementov sistema. Pri tem so bila primarno uporabljena orodja za
numerično dinamiko tekočin (TCFD), orodja za dinamični odziv stavbe
(TRNSYS) ter sklopljene analize.

Slika 2. Prikaz primera numeričnega izračuna temperaturnega polja (TCFD analiza)

Implementacija sistema v prakso
Stavba z integriranim inovativnim sistemom SOLINTERRA® z uporabno
površino 5200 m2 obratuje od leta 2014.

Zasnova sistema
Sistem ogrevanja stavbe je zasnovan tako, da v največji možni meri
izkorišča obnovljive vire energije. Sistem uporablja sončno energijo za
ogrevanje, zemljo kot topli zemeljski hranilnik toplote, podtalnico pa kot
vir energije za hlajenje. Na strehi objekta se nahaja 320 m2 sprejemnikov
sončne energije (SSE). Poleti se toplota shranjuje v sezonski hranilnik
toplote, ki se nato v zimskem času uporablja za ogrevanje objekta preko
50 km cevi, ki so vgrajene v ovoj in jedro objekta. Poleti se cevi koristijo
za hlajenje s pomočjo podtalnice. Priprava sanitarne vode je izvedena s
pomočjo SSE ter s toplotno črpalko. Prezračevanje šole je izvedeno s
tremi klimatskimi napravami s kapaciteto 7000 m3/h, z visokim
izkoristkom vračanja toplote (90 %) ter z vgrajenimi CO2 senzorji. Za
upravljanje in spremljanje različnih parametrov objekta je nameščenih
360 senzorjev in merilnikov, ki so skupaj povezani v CNS sistem.
Čeprav se zdijo uporabljene rešitve za ogrevanje in hlajenje na prvi
pogled samoumevne, je potrebno za njihov sinergijski učinek veliko
vrhunskega tehničnega znanja raziskovalcev ter praktičnega znanja
strokovnjakov iz podjetja.

Slika 3. Prikaz detajlov vgradnje sistema SOLLINTERA® v stavbo MIC Nova Gorica

Slika 3 prikazuje nekaj detajlov vgradnje posameznih komponent
sistema. Na zgornjih dveh slikah levo sta predstavljena sezonska
hranilnika toplote, na zgornjih slikah desno sprejemniki sončne energije
na strehi objekta ter zunanjost objekta. Na spodnjih slikah je prikazana
vgradnja temperaturne bariere.

Analiza rezultatov monitoringa
Analiza za leta 2015, 2016 in 2017 kaže, da je stavba za obratovanje
(ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in pripravo sanitarne tople vode) letno
potrebovala povprečno 81,2 MWh hladu in 95,6 MWh toplote. Pri tem je
bilo potrebnih 36,8 MWh električne energije, primarno za transport toplote
in hladu pridobljenih iz obnovljivih virov energije. Za sanitarno toplo vodo
je bilo od tega potrebno okoli 3 % energije, za prezračevanje okoli 39 %
energije, za ogrevanje 35 % energije, za hlajenje pa 26 % dovedene
električne energije. Stavba potrebuje povprečno le 7 kWh/m2 dovedene
električne energije na leto oziroma 17,5 kWh/m2 primarne energije na
leto, kar je bistveno manj od dovoljene meje (55 kWh/m2a). Celotni letni
stroški za dovedeno električno energijo za obratovanje objekta z
uporabno površino 5200 m2 so znašali nekaj manj kot 5.000 EUR na leto.

Zaključek
Z inovativno implementacijo obstoječih tehnologij lahko realiziramo tudi
skoraj nič-energijske stavbe. Za to pa je potrebno bistveno več znanja in
ustreznega načrtovanja. Višje investicije pa so povrnjene s kratkimi
vračilnimi dobami, saj investicija v tak sistem ni veliko višja.
Slika 1. Idejna zasnova toplotne bariere

Zahvaljujemo se organizatorjem Industrijskega foruma 2018 za
podeljeno nagrado TARAS za v prispevku predstavljeni projekt.

AKADEMIJA STROJNIŠTVA 2018 IN 7. MEDNARODNA KONFERENCA STROJNIH INŽENIRJEV
25. oktober 2018, Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija

Oddajanje parkirnih mest na osnovi bločno-verižnih tehnologij
Nejc Rožman*, Marko Corn, Janez Diaci
LDSE, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana
E-mail: nejc.rozman@fs.uni-lj.si

Uvod
Vsak dan se v mestih srečujemo s problemi parkiranja. Predvsem gre za
pomanjkanje parkirnih mest, kjer ni interesa večjih sistemov. Prav tako
nam sedanji parkirni sistemi ne omogočajo rezervacije v naprej.
Pomanjkanje manjših igralcev na trgu pa povzroča višanje cen parkiranja,
še posebej to velja za parkirna mesta na bolj atraktivnih lokacijah.

Napisana je v programskem jeziku Solidity, postavljena pa na testno
omrežje Rinkeby. Pametna pogodba omogoča kreiranje novih parkirnih
mest, njihovo rezervacijo ter upravljanje s parkirno zapornico.

Tehnologija
Pojav bločno-verižne tehnologije, je sprožil transformacijo tako na
področju ekonomije, kot tudi v tehnologiji. Bitcoin je utrl pot s
kriptografsko vodenim knjigovodstvom in tehnologijo vzajemne
komunikacije. Vse transakcije so zapisane v javnem knjigovodstvu, ki ga
predstavlja veriga blokov (ang. Blockchain) [1].
Ethereum omrežje zagotavlja verigo blokov z vgrajenim programskim
jezikom, ki omogoča komurkoli pisati pametne pogodbe in ustvarjati
decentralizirane aplikacije, kjer lahko ustvarijo svoja pravila za lastništvo,
oblike transakcij in funkcije prehoda stanj. Programi zapisani na verigi se
imenujejo pametne pogodbe, kriptografske ”škatle”, ki vsebujejo podatke
in se odklenejo le, če so določeni pogoji zagotovljeni. Tako omrežje
deluje kot decentraliziran računalnik in omogoča izvajanje programske
kode brez prisotnosti računalnika [2].

Aplikacija
Razvili smo aplikacijo za decentralizirano oddajanje parkirnih na podlagi
bločno-verižnih tehnologij v okviru koncepta pametnega mesta in
povezovanja pametnih naprav. Razvita aplikacija omogoča alternativno
rešitev problema pomanjkanja parkirnih mest v večjih naseljih, kjer vsak
posameznik lahko odda svoje parkirno mesto.

Prednosti aplikacije:

Slika 2: Pametna parkirna zapornica in njen krmilnik

Okoli pametne pogodbe smo zgradili uporabniški vmesnik, ki omogoča
uporabniku enostavnejši dostop do pametne pogodbe in hitrejšo izvedbo
transakcij. Strežniški del vmesnika je gnan na računalniku v laboratoriju v
okolju Node.js. Del sistema je tudi mehatronska naprava, pametna
parkirna poklopna zapornica, ki omogoča oddajanje svojega parkirnega
mesta. Zapornico smo predelali tako, da smo ji dodali mikroračunalnik
Raspberry Pi in ji s tem omogočili dostop do interneta in pametne
pogodbe.
Primer postopka uporabe:
Rezervacija

Spust
zapornice

Parkiranje

Izpraznitev
parkirišča

Dvig
zapornice

• Uporabnik rezervira željeno parkirno mesto za določen termin preko
uporabniškega vmesnika, ki omogoča komunikacijo s pametno pogodbo.

• Ko pripelje do parkirnega mesta spusti zapornico s pomočjo vmesnika.

• Vozilo parkira na parkirno mesto.

• Vozilo zapelje iz parkirnega mesta.

• Uporabnik dvigne zapornico s pomočjo vmesnika.

Rezultati in zaključki
Sistem sestavljajo štiri glavne entitete in sicer mehatronska naprava,
nadzorni sistem, lastnik in uporabnik.

Slika 2: Shema sistema

Jedro našega sistema predstavlja pametna pogodba, ki skrbi za pravilno
izvajanje vseh funkcij, ki jih ponuja naš sistem, ter za zanesljivo in varno
opravljanje transakcij.

Literatura
[1] M. Swan: Blockchain : blueprint for a new economy, ISBN 1491920491.
[2] G. Wood: ETHEREUM: A SECURE DECENTRALISED GENERALISED
TRANSACTION LEDGER EIP-150 REVISION, Tehnično poročilo
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Kompozitni materiali in izdelki

Analiza v skladu s kompozitnimi standardi

Kompozit je material, ki sestoji iz dveh ali več različnih materialov: ojačitev in
vezivo. Glede na vezivo ločimo kovinske, keramične in polimerne kompozite,
glede na ojačitev pa kompozite ojačane z vlakni in z delci. V primerjavi s
kovinami, kompozitni izdelki (slika 1) nudijo prednosti kot so višje razmerje
trdnosti glede na težo, korozijsko odpornost, nizek strošek vzdrževanja, itd.

Kompozitne tlačne posode funkcionalno sodijo med zahtevne izdelke, zato je
proizvodnja tlačnih posod zakonsko predpisana in opredeljena v
konstrukcijskih standardih za tlačne posode [2]. Standardi podajo zahteve in
postopke za konstruiranje, proizvajanje, testiranje, kontrolo kvalitete, itd. Na
sliki 4 je prikazan zaključek obsežnega izračuna kompozitne prirobnice.
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Teorija laminatov
Za razliko od kovin, ki imajo izotropne lastnosti, so kompoziti izrazito
anizotropni, saj v smeri vlaken nudijo visoke mehanske lastnosti, pravokotno
na smer vlaken pa relativno nizke. Posledično je konstruiranje s kompoziti
zapleteno, saj je treba upoštevati različne orientacije vlaken v slojih laminata
(slika 2). Pri tem uporabimo teorijo laminatov [1], ki nam omogoči matematični
popis obnašanja laminata, ko je ta sestavljen iz slojev s poljubno orientacijo
vlaken. S teorijo izračunamo napetosti in deformacije laminata ter tako
mehanske lastnosti v odvisnosti od referenčnega kota opazovanja oz.
obremenitve.
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Slika 4: Zaključek izračuna kompozitne prirobnice v skladu z ASME-X standardom [2].

Diskontinuitetna analiza
Alternativa programom s končnimi elementi je diskontinuitetna analiza. S to
metodo navidezno razdelimo izdelek na segmente pravilnih geometrijskih
telesa oz. lupin, nato pa posamezni segment analiziramo z analitičnimi
enačbami, ki so obvladljive zahtevnosti. Na stičišču sosednjih segmentov
dobimo sistem enačb z robnimi pogoji. Rešitev enačb nam poda iskane
obremenitve na segment, s katerimi nato izračunamo napetostnodeformacijsko stanje segmenta in tako korak za korakom po segmentih
analiziramo celoten kompozitni izdelek.
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Slika 2: (a) Teorija laminatov za določanje (b) lastnosti v odvisnosti od referenčnega kota.

Testiranje materialov in izdelkov
Zaradi anizotropnih lastnosti kompozitov je zapleten tudi postopek merjenja
lastnosti laminata. Običajno izdelamo kompozitno epruveto laminata z isto
orientacijo vlaken v slojih (slika 3a), nato mehanske lastnosti izmerimo na
trgalnem stroju (slika 3b). Izmerjene lastnosti uporabimo v teoriji laminatov,
konstrukcijskih enačbah ali v programih s končnimi elementi »FEA« (slika 3c).
Po konstrukciji izdelamo prototipnii izdelek in ga testiramo (slika 3d). V kolikor
izdelek ne izpolni zahtev, ponovimo potrebne korake.
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Analize z zahtevnejšimi analitičnimi enačbami
Za analizo kompozitnih izdelkov se lahko poslužujemo tudi zahtevnejših
analitičnih enačbe, ki, na primer, dovoljujejo hiter popis uklona
dvodimenzionalne kompozitne plošče zaradi obremenitve pod hidrostatičnim
tlakom (slika 6) [3].
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Slika 6: Analitična analiza uklona kompozitne plošče zaradi hidrostatičnega tlaka.
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Teorija laminatov, diskontinuitetna analiza in analize z zahtevnejšimi analitičnimi
enačbami omogočajo relativno hitro in ceneno analizo pri kunstrukciji kompozitnih
izdelkov v primerjavi z dragimi programi s končnimi elementi. Metode so
transparente in eksplicitne, kar omogoča zunanjim inšpektorjem preverjanje analiz,
ki je pogoj za certifikacijo kompozitnega izdelka. Uporaba programov s končnimi
elementi te transparentonsti nima, kar proces certifikacije zelo podraži ali celo
onemogoči.

Analize z zahtevnejšimi analitičnimi enačbami

Slika 3: (a) izdelava epruvet, (b) testiranje materialov, (c) FEA model, (d) testiranje izdelka.
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Ozadje in motivacija
Tok taline jekla v kokili med kontinuirnim ulivanjem se danes raziskuje
predvsem z numeričnimi pristopi [1-3]. V preteklosti so številne
raziskovalne skupine uporabile t.i. vodni model za eksperimentalno
raziskavo toka kapljevine pri kontinuirnem ulivanju jekla. Raziskave se
nanašajo na različne ključne lastnosti toka v kokili [4-5]. Brez dvoma
lahko rečemo, da so eksperimentalni podatki o dogajanju v kokili ključni,
saj omogočajo vpogled v tokovno dogajanje (ključno v fazi zasnove livne
naprave) in služijo za validacijo numeričnih modelov. Slednje predstavlja
motivacijo za razvoj eksperimentalnega vodnega modela, ki je
geometrijsko sovpada z industrijsko napravo v podjetju Štore Steel ter
omogoča vzpostavitev podobnih tokovnih pogojev v varnem okolju pri
ambientnih pogojih.

Načrtovanje testne sekcije
Kokila (Slika 1a):
• Kokila je vzdolž dolžine ukrivljena s konstantnim krivinskim radijem v
smeri ulivanja.
• Model je sestavljen iz dveh delov; zgornjega dela, dolžine 1 m (enako
kot industrijska kokila) in spodnjega dela, dolžine 0,5 m, ki je dodan z
namenom zmanjšanja vpliva iztoka na tokovno polje v zgornjem delu.
• Prečni presek je v sotočni smeri konstanten z dimenzijami 190 mm ×
190 mm.
• Kokila je izdelana iz 8 mm transparentnega polikarbonatnega stekla.

Slika 2: Shematski prikaz preizkuševališča

Začetni rezultati

Slika 3: Vizualizacija curka kapljevine,
ki izstopa iz izlivka z uporabo
mehurčkov

Preizkuševališče je v začetni fazi
obratovanja. Na podlagi dosedanjega
obratovanja lahko potrdimo, da
deluje zanesljivo in stabilno. V
trenutni
postavitvi
je
mogoče
testiranje v širokem razponu hitrosti
ulivanja in pozicij izlivka. Pri začetnih
raziskavah z vizualizacijo zračnih
mehurčkov (Slika 3) je bila
uporabljena 100 Hz kamera v FullHD
formatu. Ta pristop je bil uporabljen
zgolj za primarno oceno globine do
katere curek kapljevine, ki izstopa iz
izlivka, prodre. Rezultati potrjujejo
oceno, da curek prodre cca. 1 m v
kokilo.

Sklepi

a

b

c

Slika 1a: Testna sekcija; 3D računalniški model kokile (a) in izlivka (b), fotografija
testne sekcije (c)

Izlivek - SEN (Slika 1b):
• Model izlivka je geometrijsko enak industrijskemu izlivku.
• Spodnji del, ki je delno potopljen ima cilindrično obliko z notranjim
premerom 35 mm, zunanjim premerom 65 mm in dolžino 300 mm.
• Zgornji del izlivka je cev iz nerjavnega jekla notranjega premera 35
mm.
• Celotna dolžina izlivka je cca. 1,5 m, kar omogoča razvoj podobnih
tokovnih pogojev na izstopu kot so na industrijski napravi.

Preizkuševališče in delovanje
Preizkuševališče je shematsko prikazano na sliki 2. Voda izstopa iz
rezervoarja (3) v črpalko (4), kjer je preko frekvenčne regulacije
nastavljena na želen pretok, ki ga kontroliramo s merilnikom (5). Na vrhu
preizkuševališča voda vstopa v izlivek in nato v kokilo. Na izstopu iz
kokile sta serijsko nameščena dva ventila. Prvi, kroglični ventil (7) je
namenjen polnjenju sistema ter zagonu in ustavitvi, drugi, membranski
ventil (8), pa je namenjen natančni nastavitvi višine proste površine na
vrhu kokile.

• Postavljeno je bilo preizkuševališče s testno sekcijo, ki je geometrijsko
podobna industrijski livni napravi
• Testna sekcija je izdelana iz transparentnega polikarbonatnega stekla,
kar omogoča enostavno vizualizacijo.
• Sistem omogoča enostavno spreminjanje hitrosti ulivanja, pozicije
izlivka, sledenje vključkom in raziskavo vpliva livnega praška.
• Preizkuševališče deluje zanesljivo in stabilno.
• Preizkuševališče omogoča testiranje novih geometrijskih in procesnih
izvedenk saj je gradnja adaptivna.
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Metoda za določitev kritične poškodbe

Optimizacija sestavnih komponent avtomobila
• Masa avtomobilov se je v zadnjih 30 letih konstantno višala:

Ideja:
• Na podlagi fizičnih testiranj izbrati parametre virtualnih vrednotenj s
pomočjo katerih bomo določili kritično poškodbo.
Uporabljena programska orodja:
• Izdelava mreže končnih elementov – Ansa
• Preračun napetosti v materialu – Abaqus
• Določitev dobe trajanja – FEMFAT

• Povišana masa ni posledica slabega dela inženirjev temveč dodajanja
funkcij:
• Varnostni elementi,
• Navigacija,
• Klima…

• Prihranki mase mogoči pri optimizaciji mase nosilnih elementov podvozja.
• Zmanjševanje mase nosilnih komponent za seboj potegne kompleksne
oblike nosilcev, sestavljenih iz več kosov, ki so med seboj zvarjeni.
• Večina sestavnih delov avtomobila je obremenjena dinamično.
• Dinamično obremenjeni zvarni spoji zahtevajo posebno obravnavo, ki za
seboj potegne kompleksne izračune.

Obratovalna trdnost

Referenčni material – S355

• Z napovedovanjem dobe trajanja dinamično obremenjenih komponent se
ukvarja obratovalna trdnost.

• Cilj je izračun števila ciklov do porušitve oz. poškodbe, ki smo jo vnesli v
material.
• V začetku ima vsak izdelek poškodbo D=0.
• Minerjevo pravilo pravi, da se izdelek poruši pri kritični poškodbi D=1 (V
praksi ne drži vedno).

𝑛𝑛𝑖𝑖
𝐷𝐷𝑖𝑖 =
→  𝐷𝐷𝑖𝑖 ≤ 𝐷𝐷𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑁𝑁𝑖𝑖

Zaključki
• Oblikovali smo preizkušance za preizkušanje dinamično obremenjenih
zvarnih spojev.
• Izdelali in potrdili smo metodo za določevanje kritične poškodbe pri
dinamično obremenjenih zvarnih spojih.
• Potrdili smo hipotezo, ki pravi, da znaša kritična poškodba zvarjenca iz
klasičnega jekla 0,5.
• V nadaljevanju bomo izdelali korekcijo naklona Wöhlerjeve krivulje
pridobljene s FEMFATom.

Reference
• Na podlagi že opravljenih eksperimentov vemo, da je kritična poškodba
jeklenih zvarjencev Dkr=0,5 – velja za klasična jekla.
• Cilj je poiskati metodo, ki bo omogočala določitev kritične poškodbe za
posamezen material.
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Uvod
Prečne vezi povezujejo kolesni sklop in šasijo vozila, kar predstavlja
povezavo okolice z vozilom. Posledično so prečne vezi izpostavljene
določenim obremenitvam. Pri razvoju prečne vezi so bile tako s pomočjo
virtualnih vrednotenj analizirane in nato preko rekonstrukcije izhodiščnega
modela izpolnjene zahteve po dovolj
visoki togosti, odpornosti na statične in
dinamične obremenitve ter uklonske
sile. Pri konstruiranju je bilo treba
upoštevati tudi zahtevane odmike
prečne vezi od sosednih komponent,
njeno kinematiko, zahteve po čim nižji
masi in konstrukcijo izdelka, ki ne
predvideva varjenja in je iz enega kosa. Slika 1: Primer prečnih vezi v vozilu [2]

• Analiza izhodiščnega (levo) in končnega modela (desno) porušitvene
trdnosti pri obremenitvi s pomikom v natezni smeri

• Analiza izhodiščnega (levo) in končnega modela (desno) pri
dinamičnem obremenjevanju

Vhodni podatki in zahteve
• Robni pogoji umestitve prečne vezi
v vozilo

•

Kinematika

•

• Obremenitve

• Analiza in pripadajoči graf uklona izhodiščnega (levo) in končnega
modela (desno)

Odmiki od okolice

• Izhodiščni model prečne vezi

Zaključki
Rezultati
• Analiza izhodiščnega (levo) in končnega modela (desno) začetka
plastične deformacije pri natezni obremenitvi

• Analiza izhodiščnega (levo) in končnega modela (desno) začetka
plastične deformacije pri tlačni obremenitvi

• Izdelek zadostuje trdnostnim zahtevam začetka plastične
deformacije in zahtevam porušitvene trdnosti pri obremenjevanju v
nategu in tlaku.
• Visokotrdnostni material
izdelka omogoča izpolnjevanje
zahtev po nižji masi in
doseganju uklona izdelka v
določenem intervalu sil
• Dosežena vzdržljivost na
dinamične obremenitve
• Izdelek tvori samo en kos
pločevine
• Dosežena zadostna togost
izdelka

• Analiza izhodiščnega (levo) in končnega modela (desno) porušitvene
trdnosti pri natezni obremenitvi

Slika 2: Izgled končnega modela prečne vezi
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