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UVOD

Avtomobilska industrija je ena najpomembnejših evropskih gospodarskih panog. Zaposluje
12 milijonov večinoma vrhunsko izobraženih ljudi in predstavlja 6,9 % evropskega BDP. V
raziskave in razvoj investira letno 33 milijard EUR, kar je več kot farmacevtska industrija.
Visoka vlaganja ji zagotavljajo vodilno vlogo tudi v svetu. Evropska avtomobilska industrija
je zato neto izvoznik.
Da bi si zagotovila vodilno vlogo tudi v naslednjih letih je predvsem znotraj Evropske tehnološke platforme ERTRAC (European Road Transport Research Advisory Council) pa tudi
v Združenju neodvisnih raziskovalnih in razvojnih inštitutov in univerz EARPA (European
Automotive Research Partners Association) oblikovala preko dvajset študiji nadaljnjih razvojnih in tehnoloških usmeritev (Technology Roadmap). Prva taka študija, ERTRAC Vision
2020, je bila izdelana že leta 2004, leta 2010 je bil izdan dokument z naslovom Electrification of Road Transport Roadmap, zadnji dokument z naslovom Automatic
Driving Roadmap pa je bil predstavljen v januarju 2015.
Slovenska avtomobilska industrija je ravno zaradi tega močno povezana z evropsko avtomobilsko industrijo, saj lahko samo tako zagotavlja dolgoročno strateško prisotnost tudi
v prihodnjem obdobju. Predstavlja 9,5 % delež v slovenskem BDP, njen izvoz pa predstavlja 20 % slovenskega izvoza. Tesno je povezana tudi znotraj avtomobilskega grozda ACS
in je oblikovala tudi predlog Industrijske politike za avtomobilsko industrijo. Zato je bilo
povsem naravno, da je Ministrstvo za gospodarstvo RS, ko je oblikovalo Razvojne centre
slovenskega gospodarstva, podprlo tudi nastanek razvojnega centra SiEVA kjer bo svoje
raziskovalne kompetence nadgradilo osem največjih slovenskih dobaviteljev globalne avtomobilske industrije.
Večanje vlaganj v raziskave in razvoj je nujno saj se trend prenosa raziskav in razvoja iz
proizvajalcev vozil prenaša na dobavitelje. Trenutno je samo še 30 % raziskovalnega in
razvojnega dela opravljenega pri proizvajalcih avtomobilov, njihovo vlogo pri novih hitrih
tehnoloških spremembah pa prevzemajo dobavitelji. V SiEVI sledimo tem trendom, našim
družbenikom in kupcem z industrijskimi raziskavami zagotavljamo možnost povečanja svoje konkurenčnosti in obsega dobav.
SiEVA se je med drugim aktivno vključila tudi v evropska združenja. Tako nismo zgolj pasivni opazovalci tehnoloških sprememb in strateških premikov, ampak v njih tudi aktivno
sodelujemo. Smo člani konzorcijev v dveh projektih Obzorja 2020.
Miloš Šturm,
direktor
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VIZIJA PARTNERJEV
Ustvariti vodilno razvojno jedro slovenske avtomobilske industrije, ki bo z inovativnimi,
konkurenčnimi in prebojnimi rešitvami za globalni trg povezovalo in podpiralo partnerje v
razvoju njihovih kompetenc.

STRATEGIJA PARTNERJEV
NA PODROČJU RAZVOJA
Partnerji bomo z združevanjem kompetenc in potencialov vzpostavili razvojno infrastrukturo za razvoj novih rešitev na področjih elektrifikacije vozil, motorjev z notranjim izgorevanjem, varnosti in udobja ter tehnološke in proizvodne odličnosti. Z vključevanjem v
slovenska in mednarodna združenja bomo nadgradili mrežo povezav pri izmenjavi in pridobivanju novih znanj. Z vrhunsko opremljenostjo in koncentracijo razvojnih virov na specifičnih razvojnih področjih se bomo uveljavili kot fleksibilni razvojni in predrazvojni dobavitelji
globalnim proizvajalcem vozil.

CILJI PROJEKTA SiEVA
Z ustanovitvijo Razvojnega centra SiEVA vzpostavljamo vrhunsko vodilno razvojno jedro
slovenske avtomobilske industrije, ki bo dopolnjevalo in nadgrajevalo razvojne kapacitete
partnerjev. Cilji povezovanja so razvoj novih visokotehnoloških rešitev, poslovnih modelov,
odpiranje novih trgov in razvoj sinergij na vseh področjih poslovanja. Ključno orodje za dosego teh ciljev bo povezovanje znanj in kompetenc v slovenskem prostoru ter pospešena
globalizacija razvoja.

6

POVZETEK

Ustanovitev Razvojnega centra SiEVA predstavlja nov korak v razvoju slovenske avtomobilske industrije ter izgradnji njenih kompetenc in konkurenčnega uveljavljanja na
globalnem trgu.
Partnerji, ki pristopajo k projektu, so uveljavljena podjetja na področju razvoja in proizvodnje sistemov in komponent za avtomobilsko industrijo. Vsi partnerji se zavedajo nujnosti
strateške usmeritve v nove, prebojne tehnologije, inovativne pristope in globalno prisotnost. Z dosedanjo poslovno odličnostjo in inovativnostjo združujejo kritično maso znanja
in kompetenc, da lahko skupaj nadgradijo dosedanje poslovanje in pripeljejo z raziskovalnim delom razvoj na višji, še konkurenčnejši nivo.
Razvojni center SiEVA je podjetje, ustanovljeno z namenom opravljanja storitev na raziskovalno-razvojnem področju, usmerjenem v strateška področja elektrifikacije in varnosti
vozil. Zaposloval bo vrhunske razvojne kadre, ki bodo s svojimi kompetencami na področju
elektrifikacije vozil, motorjev z notranjim izgorevanjem, zagotavljanja udobja in aktivne
varnosti ter razvoja procesov in tehnologij nadgradili obstoječa znanja v podjetjih in ob
tesnem sodelovanju z industrijo izgradili novo, nujno potrebno razvojno jedro slovenske
avtomobilske industrije, ki bo prepoznano tudi v tujini. S tem bo tudi dosežen cilj ustanoviteljev: ustvariti razvojno jedro slovenske avtomobilske industrije, ki bo partnerjem omogočalo razvoj kompetenc in ustvarjanje inovativnih, konkurenčnih in
prebojnih rešitev za globalni trg.
Podjetje bo omogočalo koriščenje koncentriranega znanja s področja avtomobilske industrije tudi ostalim slovenskim podjetjem in jim s tem odpiralo vrata na področje zahtevnejših izdelkov z višjo dodano vrednostjo.

7

RAZVOJNA PODROČJA
Ključne vsebine programa Razvojnega centra SiEVA obsegajo razvoj, analizo, sledenje globalnim trendom ter druge podporne aktivnosti na področjih:
e konstrukcije električnih strojev za EV (»electric vehicle«, električno vozilo) in HV (»hybrid
vehicle«, hibridno vozilo),
e arhitektur pogonskih sistemov električnih in hibridnih pogonov ter mehatronskih alternativnih rešitev z nadgradnjo funkcionalnosti,
e t opologij močnostnih elektronskih pretvornikov,
e a lgoritmov električnih krmiljenih pogonov,
ep
 omožnih elektromehanskih pogonskih sistemov v vozilih,
e v arnosti in udobja voznika in potnikov v potniškem prostoru,
e v arnosti peščev in kolesarjev,
em
 ehatronskih sklopov za povečanje varnosti in udobja,
en
 ovih visoko trdnostnih materialov pri izdelkih iz pločevine, cevi in žic,
e t ehnologij na nivoju izmenjave informacij in energije,
en
 ovih materialov na področju električnih strojev,
e v irov električne energije za EV in HV,
e e konomskih vplivov na poslovanje,
en
 eposrednih in posrednih vplivov na okolje.
Razvojne prioritete, ki so relevantne tudi v okviru programa SiEVA, delimo v naslednje
skupine:
Mobilnost in transport, ki omogoča prost pretok ljudi in blaga, s poudarkom na
zmanjšanju obremenjenosti okolja z uporabo novih tehnologij in boljše infrastrukture:
e informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) ter inteligentni transportni sistemi za
upravljanje prometa in transporta, za upravljanje posameznega vozila in načrtovanje
poti,
e povečana uporaba vseh vrst transporta, njihove medsebojne povezave in učinkovitosti
ter
en
 ovi koncepti osebne in skupinske mobilnosti in transporta.
Energija in okolje, kjer je cilj prehod od fosilnih goriv in njihovega negativnega vpliva
na okolja na vire energije, ki so obnovljivi, varni, zadostni in sonaravni:
e a lternativni primarni viri energije, ustrezna goriva in pogonski agregati,
e e lektrifikacija vozil in cestnih transportnih sistemov kot celote ter
e lahke strukture in novi koncepti vozil, ki omogočajo energetsko učinkovitost.
Varnost; novi tipi vozil, ki bodo temeljili na lažjih materialih, novem dizajnu, alternativnih
gorivih, električnih pogonih in podobnih novostih, bodo zahtevali prilagoditev varnostnih
karakteristik teh vozil, ki pa ne bodo smela pomeniti degradacijo obstoječe varnosti vozil:
e raziskave o tem, kako bodo pasivni/aktivni/IKT sistemi prilagojeni in razširjeni na bodoče
koncepte vozil,
e študije varnostnih karakteristik, ki jih ponujano novi tipi vozil, kot na primer električni
pogoni ter
e razvoj kooperativnih sistemov, ki zagotavljajo učinkovitost in varnost in temeljijo na
komunikaciji med vozili in infrastrukturo.
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dosTopnosT in konkUrenČnosT; sodobna vozila in nove oblike transporta bodo
dosegljivi le, če bodo na voljo novi materiali, če bo proizvodnja konkurenčna in če bodo
celovite storitve uporabnikom cenovno dostopne. Razvoj na tem področju bo šel predvsem
v naslednjih smereh:
e razpoložljivost in uporaba novih in redkih materialov,
e energijska učinkovitost v proizvodnih procesih,
e obvladovanje lahkih materialov, kombiniranih materialov in alternativnih pogonov,
e prilagodljiva proizvodnja za manjše serije in za vozila po naročilu,
e uporaba virtualnih orodij in IKT od naročila do odpreme proizvoda ter pri spremljajočih
storitvah in vzdrževanju.
Razvojna področja SiEVE torej lahko delimo na:
e zeleni motorji z notranjim izgorevanjem,
e elektrifikacija vozil,
e varnost in udobje,
e materiali in tehnologije.

oSrEdnJE rEŠitVE

SiEVA lahko s svojim raziskovalno-razvojnim potencialom, ki ga predstavljajo
izkušnje zaposlenih, znanje in poznavanje izdelkov ter funkcij, sodobna razvojna oprema ter nenazadnje razumevanje trga, kulture in različnosti, nudi razvoj
funkcij za vozila priznanih avtomobilskih znamk, kot so BMW, Citroen, Peugeot, Renault, VW, General Motors, Audi, Toyota, Saab, Opel, Daimler, Honda,
Mitsubishi, Fiat ...
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rAzVoJni ProJEkti SiEVA
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rAzVoJni ProJEkti nA
PodroČJU EnErGiJE in
okolJA

e motor GEnErAtorJi do 600 V tEr ElEktronSki
PrEtVorniki in krmilniki do 600 V

e ČEPnA SVEČkA S SEnzorJEm tlAkA

e HiBridnE komPonEntE EkoloŠkiH PoGonSkiH
SkloPoV/FEritni Blok zA dC/dC PrEtVornik

e ElEktriČni PoGonSki SiStEmi

e zAGAnJAlniki in GEnErAtorJi zA zElEnE motorJE z
notrAnJim izGorEVAnJEm
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motor GEnErAtorJi do
600 V tEr ElEktronSki
PrEtVorniki in krmilniki
do 600 V

intElEktUAlnA lAStninA
S področja razvoja inverterjev za pogon sinhronskih elektromotorjev sta bili vloženi dve
PTC patentni prijavi in sicer na temo zaščite rešitve za izvedbo kapljevinskega hladilnega
sistema za odvod toplotnih izgub polprevodniških elementov 50 kW inverterja (na zgornjih slikah). Obe predhodni PTC poizvedbi sta vrnili pozitiven rezultat – predlagani rešitvi
sta patentabilni.

Cilj projekta je razvoj novih električnih pogonskih sklopov, katerih namen je popolna
nadomestitev motorja z notranjim izgorevanjem v vozilih ali vsaj njegova nadgradnja v
hibridni pogonski sistem.
Izvajajo se raziskave usmerjene v pridobivanje znanja s področja sinhronskih elektromotorjev z rotorji s trajnimi magneti v različnih konfiguracijah (BLPM – eng. Brushless Permanent
Magnets elektromotorji, ki so namenjeni pogonu električnih dvokolesnikov ter IPM – eng.
Inserted Permanent Magnets elektromotorji, ki so namenjeni pogonu električnih ali hibridnih vozil – štirikolesnikov) ter raziskave, usmerjene v pridobivanje znanja s področja
elektronskih pretvornikov in krmilnikov z napetostnim področjem delovanja med 200 V in
450 V, namenjenih pogonu malih asinhronskih indukcijskih elektromotorjev in sinhronskih
elektromotorjev s trajnimi magneti.
Industrijske raziskave potekajo na področju osnovnih konfiguracij rotorjev s trajnimi magneti in na področju popolnega virtualnega modeliranja elektromagnetnih in mehanskih
lastnosti elektromotorja. Slednje nam omogočajo ovrednotenje obratovalnih lastnosti
elektromotorja izključno na osnovi njegovega FEM – eng. Finite Element Method modela. Sočasno potekajo tudi raziskave s področja prenosa simulacijskih rezultatov z metodo
končnih elementov v časovno diskretno okolje mikrokrmilnikov, kar nam omogoča popolno matematično obvladovanje regulacijskih procesov elektromotorja izključno na osnovi
njegovih vhodnih parametrov in na podlagi simulacij elektromotorja.

Sievin 50 kW HV inverter
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V drugi fazi programa se izvaja razvoj prej omenjenih elektromotorjev s ciljem priti do
elektromotorja s točno določenimi elekto-mehanskimi karakteristikami. Raziskave potekajo
tudi v smeri razvoja hardvera – močnostnih stopenj z regulacijsko elektroniko – namenjenega ovrednotenju tehnologije pretvornikov. Slednje zajema razvoj poglavitnih komponent oz. podsestavov sistema, kot so: močnostne stopnje pretvornikov, kondenzatorska
vezja, elektronska vezja s pogonskimi vezji za močnostne komponente (IGBT ali MOSFET
tranzistorje) ter krmilno-regulacijska vezja.
HV inverter se v tem trenutku testira v realnih pogojih obratovanja v Inštitutu Metron, kjer
deluje priznani slovenski inovator in promotor električnih avtomobilov Andrej Pečjak. Na
elektriko je predelal večji družinski enoprostorec za 6 oseb, v katerega je naknadno vgradil
Sievin HV inverter. Do tega trenutka ni bilo negativnih odzivov povezanih z delovanjem
inverterja.

Fotografiji z novinarske konference

Fotografija električnega avtomobila
s Sievinim HV inverterjem

trŽnE PriloŽnoSti
Predstavljeni izdelki so velikega pomena za nadaljnjo širitev proizvodnega programa Letrike
in priložnost za nadaljnje razvojno sodelovanje SiEVE na področju zelenih tehnologij, zato
Letrika s konkretnimi kupci že vzpostavlja stike in skupne razvojne projekte.
reFerenCe:
http://eauto.si/sl/700-km-z-enim-polnjenjem/
http://avto.finance.si/8802241/Novi-mejnik-pri-elektri%C4%8Dnih-avtih-700-kilometrov
http://avto.finance.si/8802207/Slovensko-elektri%C4%8Dno-znanje-opravi-tudi-s-Teslo
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ČEPnA SVEČkA S
SEnzorJEm tlAkA
intElEktUAlnA lAStninA
Na področju čepne svečke s senzorjem tlaka so bile vložene štiri patentne prijave in sicer:
EP12190090 Junction Sleeve (Glow plug comprising an electrically insulating sleeve and
method of manufacturing the said plug)
EP12190099 Hybrid Heater (Method of manufacturing a bi-material glow plug)
EP13199469 Ceramic Filler (Heating rod comprising ceramic internal sleeve glow plug
and method for manufacturing the same)
EP14154754 Concave Electrode (Heating rod comprising an internal insulating rod with
a concave tip, glow plug including the same).

Emisijski standardi, ki urejajo področje motorjev z notranjim izgorevanjem, so vsakih nekaj
let strožji. Proizvajalci avtomobilov se morajo zato vedno znova spopadati s problematiko
zmanjševanja emisij motornih vozil. V ta namen se v avtomobilski industriji uvajajo številne nove tehnologije in strategije optimizacije delovanja motorja. Ena glavnih strategij je
optimizacija zgorevanja goriva v motorju, s katero se znebimo škodljivih emisij (ter hkrati
zmanjšamo porabo goriva) že na samem izvoru. Za doseganje tega cilja je potrebno uvesti
zaprtozančno kontrolo zgorevanja v motorju, kar dosežemo z meritvijo tlaka v zgorevalnem prostoru. V ta namen so bile za naročnika Hidria AET izvedene študije, ki so pripeljale
do razvoja čepne svečke z integriranim senzorjem tlaka (Pressure Sensor Glow plug – PSG,
druge generacije). PSG je nadgradnja klasične dizelske svečke, ki ima le žarilno funkcijo in
skrbi za ogrevanje zraka v dizelskem motorju.
Na trgu je nekaj let že prisotna prva generacija takih čepnih svečk, ki pa ima svoje omejitve. Kakovost merjenja tlaka je v trenutnih rešitvah omejena (po natančnosti, pasovni širini
signala itd.), zato proizvajalci motorjev za svoje prihajajoče motorje zahtevajo senzorje
višje kakovosti. Zahtevana natančnost druge generacije senzorjev omogoča nadzorovanje
kompleksnejših termodinamskih parametrov zgorevanja goriva, kar omogoča preskok v
zmanjševanju emisij ter nižanju porabe goriva. Na spodnji sliki je predstavljena taka čepna
Čepna svečka s senzorjem tlaka

Primerjava meritve tlaka: PSG (modra) in referenčni senzor (rdeča)
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svečka s senzorjem tlaka (PSG), razvita za naročnika Hidria AET (levo) ter primerjava meritve
tlaka s tako svečko v primerjavi z laboratorijskim samostojnim tlačnim senzorjem (desno).
Kakovost meritve je primerljiva z nekaj 10-krat dražjo laboratorijsko rešitvijo.
Poleg razvoja samega koncepta senzorja tlaka (meritev tlaka se izvaja preko piezoelektričnega elementa) je SiEVA opravila tudi številne raziskave in testiranja s področja vzdržljivosti, funkcionalnosti ter kalibracije samega senzorja.

trŽnE PriloŽnoSti
Konkurenčna tehnična rešitev svečke s senzorjem tlaka, druge generacije, ki je plod sodelovanja SiEVE in naročnika Hidria AET je vzbudila zanimanje pri svetovnih proizvajalcih
avtomobilev oz dizelskih pogonskih sklopov. Potrebno je omeniti, da se ta rešitev kosa z
priznanimi svetovnimi ponudniki teh rešitev kot so BERU, BOSCH ter NGK.
Največji svetovni proizvajalec vozil z dizelskim motorjem VW je ravnokar pisno obvestil
naročnika Hidrio AET o nameri nominacije za svečko s senzorjem tlaka s pričetkom proizvodnje leta 2017, kjer bi že v tretjem letu količine narasle na najmanj 1,2 milijona kosov oz.
skupno najmanj 6 milijonov kosov tega izdelka v prvih petih letih. K temu moramo prišteti
še svečke brez tipala tlaka, ki jih bo ta kupec kupil zaradi nujne tehnične kompatibilnosti.
Tehnična vsebina, zahtevnost, količinski in finančni obseg tega izdelka pomeni za našega
naročnika Hidrio AET ključno prelomnico in usmeritev za prihodnje obdobje.

reFerenCe:
Opisano čepno svečko s senzorjem tlaka je kot rešitev za zaprtozančno kontrolo zgorevanja v motorju naročnik
predstavil tudi v priznani mednarodni avtomobilistični publikaciji Engine Technology International. Članek je na voljo
na spodnji povezavi (stran 64, »Pressure Sensor Advance«)
http://viewer.zmags.com/publication/e5b6bd2e#/e5b6bd2e/1
http://si.hidria.com/Static/upload/file/ETmarec.pdf

15

HiBridnE komPonEntE
EkoloŠkiH PoGonSkiH
SkloPoV/FEritni Blok zA
dC/dC PrEtVornik

V okviru projekta je bilo razvitih več različnih komponent, ki so sestavljene iz kovinskih
vodnikov in plastičnih nosilcev – tako imenovane »hibridne komponente«, katerih uporaba
z elektrifikacijo avtomobilov hitro narašča. Naročnik razvoja SiEVA sodeluje pri razvoju več
komponent.
Najobsežnejši je bil projekt »Feritni blok za DC/DC pretvornik«. Gre za komponento, ki je
sestavni del platforme »lahkega« hibrida, ki ga za več avtomobilskih proizvajalcev razvija
največji kupec našega naročnika. Gre za kompleksen modul sestavljen iz dušilk in povezovalnih vodnikov vgrajenih na plastičen nosilec.

Feritni blok DC/DC pretvornika

Razvoj je bil uspešen. Izdelanih in dobavljenih je bilo več sto prototipov, ki so bili testirani v
avtomobilih. V sklopu projekta je bila vložena patentna prijava lastne rešitve feritnega bloka, ki je pri razvijalcih celotnega sistema vzbudila veliko zanimanje, zaradi njihove patentne
politike pa te rešitve žal ni bilo možno uveljaviti.
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PE je aktivno delovala tudi na razvoju več drugih hibridnih komponent, predvsem raznih
priključnic. Idejno skonstruirana in nabavljena je kompleksna razvojna linija, ki omogoča
testiranje določenih operacij v industrijskih pogojih in izdelavo večjega števila vzorcev na
osnovi katerih je možna validacija izdelkov po standardih avtomobilske industrije. PE je
vložila tudi patentno prijavo lastne rešitve priključnice. Rešitve iz te patentne prijave so v
fazi testiranja.

Primer priključnic razvitih na razvojni liniji SiEVE

SiEVA je pridobila več kosov sodobne merilne in testne opreme, ki omogoča vrhunske
razvojne razmere, ki so bistveno pospešile razvoj tovrstnih komponent.

Primer sodobne razvojne opreme: CT analizator, elektronski mikroskop in 3D scanner

trŽnE PriloŽnoSti
Naročnik je s proizvodnjo teh komponent pričel na osnovi izkušenj iz komutatorskega
programa in lastnega razvoja, brez nakupa kakršnihkoli licenc ali akvizicij. Proizvodnja je iz
nič v letu 2004 narasla na 20 mio EUR v letu 2014, v naslednjih letih je na tem programu
predvidena 10 % letna rast prodaje.
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ElEktriČni PoGonSki
SiStEmi

V okviru projekta razvijamo tako komponente elektromotorskih pogonov kot celotne kompleksne pogone. Pri komponentah smo osredotočeni predvsem na razvoj plastomagnetnih
rotorjev. SiEVAje ustvarila napredno razvojno okolje od testne do razvojne opreme.

Primer razvojne opreme za rotorje malih BLDC motorjev

Plastomagnetni rotorji za črpalko za gorivo
razviti na razvojni liniji SiEVE

V okviru projekta električnih pogonskih sistemov se poleg motorskih komponent izvajajo
raziskave in razvoj na sledečih projektih:
e sinhronski elektro pogoni in krmilniki do 400 V,
e družina elektronskih krmilnikov 12–96 V za električna vozila,
e pogonski sistem za električni skuter.
Raziskave v okviru prvega projekta so usmerjene na področje elektro avtomobilnosti. Cilj
projekta je pridobiti znanja na področju razvoja sinhronskih elektromotorjev in pripadajočih krmilnikih z visokim izkoristkom za baterijsko napajana vozila moči do 65 kW in za
baterijsko napetost do 400 V.
Razvoj elektromotorjev poteka s pomočjo računalniškega modeliranja in simuliranja s pomočjo programov na osnovi metode s končnimi elementi. To nam omogoča hiter razvoj in
optimizacijo motorjev glede na zahtevane vhodne specifikacije. Glavna značilnost razvite
družine sistema elektro pogona je visok izkoristek sistema nad 95 %, kar je posebno pomembno pri doseganju čim daljše avtonomije baterijsko napajanih vozil.
SiEVA je razvila družino elektropogonskih sistemov trajne moči do 65 kW za različne
aplikacije. Razvit elektropogonski sistem je v fazi testiranja ali predserijske vgradnje pri več
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Visoko učinkovit pogonski
sistem trajne moči 65 kW

65 kW pogonski sistem
uporabljen v mobilnem
generatorju in hibridnem
avtomobilu kot »range
extender«

partnerjih. Pri španskem partnerju se preizkuša pogon za hibridni ali popolnoma električni
kombi. Pri hibridnem modelu je kot generator električne energije (»range extender«) uporabljen isti pogonski sistem.
Motor in pripadajoči krmilnik sta dodatno v fazi preizkušanj v dveh razvojnih projektih
mobilnih generatorjev električne energije, primarno namenjenih uporabi na področju pomorskega transporta. Poleg tega je naročnik uspel sistem vključiti, kot glavni pogon, v
pilotni električni mestni transportni sistem v Maleziji. Najdlje je naročnik z razvitim pogonskim sistemom prišel z integracijo v izvenkrmni motor za električni čoln, kjer se pogon že
vgrajuje v predserijski proizvodnji. Končni proizvajalec sistema električnega pogona čolnov
je na več navtičnih sejmih prejel nagrade za najbolj inovativni izdelek.
65 kW pogonski sistem
vgrajen v električni čoln

trŽnE PriloŽnoSti
Prodaja na rotorskem programu je v letu 2014 dosegla 14,1 mio €. Samostojno in uspešno
je bil razvit rotor za bencinsko črpalko, katerega potencial prodaje je 1 mio kosov letno v
vrednosti 2,7 mio €.
Razvoj poteka še na več sorodnih projekti. Od teh je največji projekt razvoja črpalke za
potrebe avtomobilske industrije. Gre za povsem novo izvedbo, ki po dosedanjih testiranjih
daje odlične rezultate. Pridobili smo razvoj praktično celotnega motorskega sklopa – rotor
in stator. Ocenjen tržni potencial sklopa po trenutnih ocenah je 3,5 mio kosov oz. 14 mio
€ letno.
Trenutno je v predserijski vgradnji približno 150 pogonskih sistemov. Določeni so v preizkušanju ali v uporabi že več kot 1 leto. Sistem se je izkazal kot zelo zanesljiv, saj do tega
trenutka naročnik ni zaznal odpovedi pri svojih partnerjih.
Naročnik sistem ponuja kot ločeno komponento kot motor ali krmilnik motorja. Razvit elektronski krmilnik je za pogon svojega električnega motorja že uporabilo več proizvajalcev
visoko učinkovitih električnih motorjev. Tu bi izpostavili znotraj kolesne motorje (»in-wheel«), ki so specifično namenjeni avtomobilski industriji.
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zAGAnJAlniki in
GEnErAtorJi zA zElEnE
motorJE z notrAnJim
izGorEVAnJEm
intElEktUAlnA lAStninA
Z namenom zaščite intelektualne lastnine in kot potrditev resnosti inovacije je bil vložen
PTC patentni zahtevek za pridobitev mednarodnega patenta, ki bo ščitil omenjeni razviti
aktivni usmernik.
Zanimivost področja uporabe je potrjena tudi s strani Evropske komisije, ki je 30. januarja
2015 izdala izvedbeni sklep o odobritvi dveh visoko učinkovitih alternatorjev kot inovativnih tehnologij za zmanjšanje emisije CO2 iz osebnih vozil.

Cilj projekta je bil jasno opredeljen: izboljšanje že obstoječih elektro-mehanskih komponent motorjev z notranjim izgorevanjem z namenom povečanja skupnega izkoristka pogonskega sistema vozila in posledično zmanjšanja porabe fosilnih goriv pri ohranitvi karakteristik pogonskega sklopa.
V okviru projekta so se in se še vedno izvajajo raziskave, usmerjene v pridobivanje znanja
za razvoj novih proizvodov in sicer zaganjalnika za StoP/StArt sisteme ter alternatorja z izboljšanim izkoristkom. Kritične raziskave potekajo z namenom obvladovanja
zahtev po podaljšanju obratovalne dobe zaganjalnikov in s področja obvladovanja regulacijskih principov za krmiljenje alternatorjev z izboljšanim izkoristkom.
Temeljni dosežek slednjih je razvit aktivni usmernik za bodočo družino 28 V alternatorjev, ki bodo imeli do 6 % večji izkoristek. Ob prenosu izboljšave še na 14 V družino
alternatorjev se slednjim izkoristek poveča za cca. 8 odstotnih točk.
Dosedanje delo je privedlo tudi do nove pobude za nadaljnje industrijske raziskave in eksperimentalni razvoj ASIC – eng. Application-Specific Integrated Circuit vezja za aktivni
usmernik za globalne proizvajalce alternatorjev.

reFerenCe
Več na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_026_R_0013&from=SL
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RAZVOJNI PROJEKTI NA
PODROČJU VARNOSTI IN
UDOBJA

e ROČNI IN MEHATRONSKI DVIŽNI MEHANIZEM
AVTOMOBILSKEGA SEDEŽA

e VARNI VZGLAVNIK

e RAZVOJ MEHATRONSKEGA SISTEMA
AVTOMOBILSKEGA SEDEŽA
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roČni in mEHAtronSki
dViŽni mEHAnizEm
AVtomoBilSkEGA SEdEŽA

Namen projekta je razviti novo konstrukcijo sedeža, ki omogoča višinsko nastavitev. Velik
poudarek je na dvižnem mehanizmu, ki omogoča večjo udobje potnikov, funkcionalnost in
varnost potnikov in je cenejši od trenutnih rešitev na globalnem trgu za 50 %. Cilj projekta
je bil razviti tako mehansko višinsko nastavitev, kakor tudi mehatronsko. Zaradi zahtev po
zmanjševanju skupne mase vozila smo preučevali uporabo sodobnih lahkih materialov in
relevantnih tehnologij pri razvoju ogrodij in mehanizmov sedežev.
Razvili smo sedež z integriranim ročnim dvižnim mehanizmom. Na podlagi sodobnega
koncepta sedala smo razvili nov design bočne stranice sedala in povezovalna droga, ki
na inovativen način opravljata funkcijo dvigovanja sedeža. Razvili smo tudi sistem drsnih
ležajev, torzijske vzmeti in nagibnega mehanizma. Pri tem smo uporabili napredna visoko
trdnostna jelka (AHSS jelka), s katerimi smo dosegli zmanjšanje mase sedeža.

Ogrodje sedala sedeža in shematični
prikaz dvižnega mehanizma.
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Pomemben preskok predstavlja razvoj sedeža z integriranim električnim dvižnim mehanizmom. Rezultat razvoja je sedež z elektronskim nastavljanjem višine sedala. Višino sedala
lahko nastavljamo na dva načina. Prvi način je poznan pristop preko gumbov za nastavljanje sedeža (stikal), drugi, povsem inovativen pristop, pa je nastavitev višine sedeža preko
tehnologije visokofrekvenčne komunikacije in androidove aplikacije Car-seat. Aplikacija
omogoča upravljanje sedeža preko pametnega telefona, shranjevanje nastavitve sedeža
ter povezavo tudi na druge aplikacije v avtomobilu.

Električno nastavljiv sedež – (levo)
z gumbi, (desno) preko pametnega
telefona.
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VArni VzGlAVnik

Vzglavnik je pomemben varnostni element v vozilu, ki lahko opravi svojo varnostno funkcijo le, če je pravilno nastavljen po višini in če je v primeru trka dovolj blizu glave. Na podlagi
inovativnega sistema samodejne nastavitve vzglavnika po višini smo razvili sistem, ki glede
na dodatne potrebe voznika oziroma potnika omogoča ročno nastavitev višine vzglavnika.

Po višini samonastavljiv vzglavnik z možnostjo dodatne ročne
nastavitve višine vzglavnika.
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Dodatno smo razvili sistem za samodejno približanje vzglavnika glavi potnika pri naletu
vozila od zadaj. Sistem je povsem mehanski in primeren za avtomobile nižjega in srednjega
cenovnega razreda. Deluje na principu prednapetih vzmeti in izkoriščanja vztrajnosti sprožilca, ki se pojavi kot posledica pospeška generiranega pri trku vozila od zadaj. V vzglavnik
je vgrajen štirivzgibni mehanizem, ki omogoči premik naslonskega dela vzglavnika horizontalno in hkrati vertikalno. S tem se ob sunku zmanjšajo relativni pomiki glave glede
na trup, s čimer se posledično preprečijo poškodbe vratnega dela hrbtenice. Odzivnost
sistema zadošča merilom Euro NCAP-a, reakcijski časi pa se s povečevanjem pospeška pri
trku občutno zmanjšujejo.

Sistem za samodejno približanje vzglavnika glavi potnika
pri naletu vozila od zadaj

V okviru predstavljenih razvojno-raziskovalnih aktivnosti je nastalo novo znanje, ki smo ga
primerno zaščitili s prijavo patentov:
e Avtomobilski sedež s po višini samodejno ali po izbiri nastavljivim vzglavnikom (rešitev za
novo sedežno funkcijo – varnost, udobje);
e Naprava in postopek za določanje in preverjanje nosilnosti mehansko obremenjenega
strojnega dela (Razvojna procedura, ki omogoča bolj natančna razvojna vrednotenja,
katerih rezultat so optimalnejši izdelki, boljšo izrabo materiala in posledično manjšo
maso izdelka, manjši CO2 odtis, skrajšuje razvojni ciklus, omogoča uporabo pravih sigma/epsilon krivulj itd.);
e Naprava za električno uporovno varjenje drobnih kovinskih predmetov na površino neprekinjenega kovinskega traku (tehnološka inovacija, ki omogoča boljšo kakovost izdelkov s cenejšim procesom).

trŽnE PriloŽnoSti
Poleg registriranih inovacij/patentov so prepoznani številni pozitivni učinki tako za razvojni
center kot tudi naročnika razvojno-raziskovalnih aktivnosti:
e delujoči preizkušeni prototipi, namenjeni promociji in demonstraciji pri morebitnih
kupcih,
e dvig prepoznavnosti in kompetentnosti razvojnega centra in naročnika,
e vzpostavljanje zaupanja med razvojnim centrom, naročniki razvojno-raziskovalnih aktivnosti ter proizvajalci vozil in sestavnih delov vozil za vključitev v bodoče razvojne in
predrazvojne projekte (primeri BMW, Daimler, Volvo).
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rAzVoJ mEHAtronSkEGA
SiStEmA AVtomoBilSkEGA
SEdEŽA

intElEktUAlnA lAStninA
Patentna vloga:
Trifazni aksialni koračni motor z enosmernim vzbujanjem;
Predmet izuma je trifazni aksialni koračni motor, ki omogoča vrtenje v naprej določeno
pozicijo, kot odziv na zaporedoma generirane električne signale.

Razvoj mehatronskega sistema avtomobilskega sedeža je rezultat dela na projektu mehatronski sistemi. Projekt mehatronski sistemi obsega investicije v razvojno okolje in razvojno
delo v obliki izvedenih študij, analiz in izdelavi prototipov ter meritev, povezanih z mehatronskim sklopi in sistemi.
Študije so po naročilu naročnika usmerjene na posamezne sklope in sestavne dele mehatronskih sklopov, katere naročnik uporablja pri optimizaciji svojih končnih produktov.
Izvedene so bile tudi različne raziskave na ključnih sestavnih delih mehatronskih sklopov,
predvsem na področju plastičnih zobniških prenosov, krmilne elektronike in motorjev. Na
področju motorjev je bil razvit tudi nov princip izvedbe koračnega motorja, za katerega je
bila vložena tudi patentna prijava.

Pogon za krmiljenje nastavitve pozicije sedežev in ogrodje
sedeža, kamor je takšen pogon vgrajen
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Prikaz uporabniškega vmesnika na pametnem telefonu

Ena od pomembnejših aktivnosti je bil tudi razvoj mehatronskega sistema, elektrifikacije
avtomobilskega sedeža, katerega krmilje je podprto z aplikacijo na pametnem telefonu.
Mehatronski sistem omogoča električno nastavljanje sprednjih sedežev v avtomobilu. Sistem je sestavljen iz pogonskih aktuatojev (motor in zobniški prenosi) in krmilne elektronike,
katera za uporabniški vmesnik uporablja pametni telefon in posebno aplikacijo, ki deluje v
operacijskem sistemu Android. Telefon in sedež medsebojno komunicirata po brezžičnem
omrežju, kateri je del krmilne elektronike sedeža.

trŽnE PriloŽnoSti
Z elektrifikacijo vozil, novimi aplikacijami asistenčnih sistemov, kateri skrbijo za varnost v
prometu, povečevanjem udobja, zmanjševanjem teže in s tem manjšanjem porabe goriva
se povpraševanje po mehatronskih rešitvah v avtomobilih povečuje.
Ta segment postaja zelo privlačen tudi za največje dobavitelje končnim proizvajalcem avtomobilov, zaradi česar se povečuje tudi konkurenca.
Izdelki projekta so pripomogli, da se izdelki naročnika raziskav vgrajujejo v avtomobile
blagovnih znamk Mercedes, BMW, Porsche, Audi, MAN, Volvo, Scania …
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RAZVOJNI PROJEKTI NA
PODROČJU ORODIJ IN
TEHNOLOGIJ

e RAZVOJ PODPORNIH TEHNOLOGIJ ZA IZDELAVO ORODIJ

e RAZVOJ PROTOTIPNEGA SEGMENTIRANEGA
LIVARSKEGA ORODJA

e ULTRALAHKO OHIŠJE MENJALNIKA IN SKLOPKE ZA
MAJHNA VARČNA URBANA VOZILA

e LAHKO OHIŠJE DIFERENCIALA ZA ŠPORTNA TERENSKA
VOZILA IN VOZILA Z ELEKTRIČNIM POGONOM

RAZVOJ PODPORNIH
TEHNOLOGIJ ZA IZDELAVO
ORODIJ

Podporne tehnologije zajemajo dejavnosti povezane z materiali in tehnologijami, optimizacijo odrezovanja ter avtomatizacijo različnih tehnologij v zaključeno celoto.
Cilji, povezani z materiali in tehnologijami za podporne tehnologije, so povezani z prototipnimi gradniki inteligentnih materialov. Z njimi, skozi simulacijo tečenja (angl. moldflow),
ugotavljamo predvsem vrednotenje tehnološkega procesa. Z integrirano simulacijo se
ustvari računalniški model, v katerem se testirajo gradniki inteligentnih materialov in tehnologije. Cilj tehnološkega postopka metalizacije je bil doseči zrcalno površino oziroma
tako imenovani krom efekt na plastičnih izdelkih, ki se uporabljajo pri žarometih v avtomobilski industriji.
Cilji optimiziranega odvzemanja materialov so bili usmerjeni v pridobivanje znanja s področja tehnološkega pristopa obdelave kovin. Predvsem smo se usmerjali v iskanje ustrezne
formule konstantnega odvzemanja materiala, ki prinaša manjšo obrabo rezkarjev. Ugotovljeno je bilo, da se v primerih, ko celotna obdelava odvzemanja materiala poteka z enako
podajalno hitrostjo, s tem zmanjša učinkovitost obdelave. V ta namen se vpelje optimizacija podajalne hitrosti, s katero med obdelavo v odvisnosti od obremenjenosti orodja
spreminjamo podajalno hitrost. Obdelava se na podlagi algoritmov in dinamičnih omejitev
stroja optimizira med izvajanjem in s tem ponudi učinkovito variabilno podajalno hitrost,
ki se prilagaja vsakemu obdelovancu. Vse to pa ima za posledico hitrejše obdelovalne čase
in manjše stroške.
Cilj avtomatizacije različnih tehnologij predstavlja inovativen pristop k povečanju fleksibilnosti izdelave zahtevnih gravurnih vložkov. Inovativnost koncepta avtomatiziranih tehnologij je v izdelavi gravurnih vložkov na enem obdelovalnem okolju. To okolje predstavlja procesno verigo za odrezavanje tako s HSC frezanjem kot tudi EDM obdelavo na enem mestu.
Vložke izdeluje HSC obdelovalni center, dodatne obdelave, kot so ostri vogali, strukturirane
površine, pa se izvajajo na EDM elektroeroziji. Z avtomatizacijo različnih tehnologij bomo
dosegli optimizacijo dela in skrajševanje izdelovalnih časov. Za premike obdelovancev in
orodij med posameznimi obdelovalnimi stroji znotraj tehnološkega okolja pa skrbi robotski
sistem. Pri tem je nujno potrebna ustrezna usklajenost različnih tehnologij v avtomatiziranem okolju.
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Krom efekt na plastičnem izdelku

trŽnE PriloŽnoSti
Naročnik je na podlagi industrijskih raziskav pripravil vzorčne kose z nanosom krom efekta
na plastičnem izdelku. Vzorčni kosi so bili pripravljeni glede na zahteve kupca in posredovani v potrjevanje.
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rAzVoJ PrototiPnEGA
SEGmEntirAnEGA
liVArSkEGA orodJA

Projekt je zavzemal razvoj, konstrukcijo in izdelavo livarskega orodja za litje odlitka ohišja
volanske letve in v svojem temeljnem konceptu predstavlja podporo aktivnostim SiEVE v
sklopu odlitkov za zelene motorje z notranjim izgorevanjem.
Projekt je obsegal optimizacijo livarskega orodja v smislu zagotovitve manjših mehanskih
obremenitev, kar posledično podaljša obratovalno dobo ter zagotavlja ustrezno funkcionalnost produkta. Z uvedbo posameznih segmentov v orodju oz. t.i. segmentacijo livarskih gravur smo bistveno zmanjšali mehanske obremenitve v orodju. Obenem smo
z boljšim pozicioniranjem temperirnih kanalov izboljšali in optimizirali hlajenje livarskega
orodja. Projekt je predstavljal prvi korak v smeri inovativnejšega pristopa k razvoju, konstrukciji in izdelavi prototipnih livarskih orodij z manjšimi mehanskimi obremenitvami in
daljšo obratovalno dobo.
Livarska orodja so med delovanjem podvržena visokim temperaturnim nihanjem, ki na površini orodij povzročajo velikanske mehanske obremenitve in tako znižujejo njihovo obratovalno dobo. Pri tem je litina vir toplotne energije, za doseganje ravnotežnih temperatur
pa jo je potrebno iz orodja tudi učinkovito odvesti. To se izvede na dva načina – prvi je
površinsko hlajenje z mazanjem in/ali pihanjem, drugi pa globinsko hlajenje s temperirnimi
kanali. Prednost slednjega je v stalnosti delovanja in manjšem toplotnem šoku, pomanjkljivost pa je v vnaprejšnji definiciji geometrije (v fazi konstrukcije orodja). Prav zaradi tega pa
so empirični pristopi k snovanju temperirnih kanalov, še posebej pri zahtevnejših orodjih,
časovno in finančno potratni. Pravilna konstrukcija temperirnih kanalov v orodju je ključna,
za optimalni položaj pa so potrebne predhodne informacije o termodinamičnih razmerah
v orodju. To dosežemo s pomočjo uporabe računalniške simulacije temperirnih kanalov v
livarskih orodjih.
Z uporabo simulacijskih orodij smo ugotovili, da so mehanske obremenitve oz. notranje
napetosti v orodju manjše z uvedbo posameznih segmentov v orodju. Zato smo ta postopek imenovali segmentacija livarskih gravur. Za simulacijo polnjenja livarskih orodij smo
večinoma uporabljali numerične programe. Vendar samo z njihovo uporabo v tem primeru
nismo zajeli toplotnih obremenitev orodja. Potrebna je bila celovita kombinacija znanja,
tako na področju simulacij kot tudi tehnologije litja, da smo uspeli podrobneje popisati
celotno livarsko orodje in kompleten livarski cikel. Tako izpopolnjen postopek nam je omogočil boljše pozicioniranje temperirnih kanalov med načrtovanjem, kar je izboljšalo hlajenje
orodja, zmanjšalo temperaturna nihanja in notranje napetosti v kritičnih predelih orodij.
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Največja pridobitev omenjenega projekta je povsem nov način načrtovanja, konstrukcije
in izdelave livarskih gravur. Ker s tem bistveno pripomoremo k manjšim mehanskim obremenitvam ter na novo opredelimo termodinamične lastnosti orodja med procesom litja,
nam to omogoča hitrejšo in učinkovitejšo konstrukcijo orodja, manjšo potrebo po posegih
v orodje (še posebej pri t.i. ponovitvenih orodjih) ter optimalnejše cikle litja (kar povečuje
izkoristek procesa in zmanjšuje porabo energije).

trŽnE PriloŽnoSti
Komercialno gledano bo osvojeno znanje s področja segmentacije livarskih orodij prineslo
naročniku na področju rednih dobav komponent za zelene motorje z notranjim izgorevanjem več prednosti, ki jih lahko razdelimo na sledeča področja:
e Ekonomska konkurenčna prednost z vidika začetnih investicij končnih kupcev.
q Posledica možnosti nadomeščanja iztrošenih delov orodja s segmenti in ne nadomestilo celotnega orodja oziroma njegovih toplih delov.
e Ekonomska konkurenčna prednost z vidika tržnih cen izdelkov.
q Posledica optimalnejšega izkoristka proizvodnih ciklov oziroma pozitivnega vpliva na
porabo energije v procesu visokotlačnega litja.
e Časovna konkurenčna prednost – prednost »time to market«.
q V avtomobilski industriji se zahteve za dobavo prvih proizvodov na trg iz leta v leto
krajšajo, kar ne velja samo za področje dobave rednih komponent, pač pa tudi za
področje razvoja oziroma konkretno dobav prvih komponent iz rednih, serijskih orodij za potrebe pilotskih testiranj. Zaradi optimiranega procesa konstrukcije orodja
zmanjšamo potreben čas v primerjavi s procesom konstruiranja klasičnega orodja za
visokotlačno litje.
Vse zgoraj naštete konkurenčne prednosti bo lahko naročnik uporabil tako za povečanje
sodelovanja pri obstoječih kupcih kakor tudi pri pridobivanju novih potencialnih kupcev, s
čimer bo zagotovljena planirana strateška rast naročnikovega programa.
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UltrAlAHko oHiŠJE
mEnJAlnikA in SkloPkE
zA mAJHnA VArČnA
UrBAnA VozilA

Cilj projekta je bil vezan na razvoj rešitve do predaje v serijsko proizvodnjo, s celovitim koncipiranjem kompletnih proizvodnih procesov ter vodenjem kasnejših sprememb. Projekt je
tako zajemal prav vse korake potrebne za razvoj izdelka:
e komunikacija z naročnikom in njegovim kupcem,
e načrtovanje proizvodnje,
e načrtovanje obdelave,
e priprava prvih vzorcev,
e reševanje tekoče problematike glede sprememb,
e načrtovanje celovitega sistema za zagotavljanje kakovosti …
Pri projektu gre za kose, prilagojene izdelavi na orodjih za visokotlačno litje kosov iz aluminijastih zlitin. Aluminij v zadnjih letih iz avtomobilske industrije vse bolj izpodriva ostale
kovine (predvsem železo oz. jeklo), saj ima pred omenjenimi kovinami prednosti predvsem
glede mase in korozijske obstojnosti. Prav masa je ob istočasnih ustreznih fizikalnih in
mehanskih lastnostih tista, ki proizvajalce avtomobilov usmerja k vedno večji uporabi lahkih materialov, saj neposredno vpliva na manjšo porabo goriva, s tem pa tudi na izpuste
škodljivih plinov in drobnih delcev, s katerimi so mestna središča vedno bolj onesnažena. Z
uporabo naprednih tehnologij, kakor je npr. sistem start – stop, možnosti varčevanja z gorivom še dodatno povečamo in tako dosežemo manjše izpuste škodljivih plinov in drobnih
delcev ter s tem nižje onesnaževanje okolja.

Obdelan vzorčni kos
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Merilno vpenjalo za
meritve prvih kosov

Surovci, ki čakajo v vpenjalu na mehansko obdelavo

trŽnE PriloŽnoSti
Izdelek je bil uspešno predstavljen pri matičnem podjetju in pri njegovih podružnicah;
predstavljeni vzorci so prestali tako prve teste kot vzorčenje in validacijo izdelkov, zaradi česar je bil izdelek predan naročniku v serijsko proizvodnjo. Načrtovana letna količina kosov
znaša do 300.000 kosov, čemur so prilagojene tudi proizvodne kapacitete pri naročniku.
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lAHko oHiŠJE
diFErEnCiAlA zA ŠPortnA
tErEnSkA VozilA in
VozilA z ElEktriČnim
PoGonom

Cilj tega projekta je bil razvoj sprednjega in zadnjega ohišja diferenciala za športna urbana
vozila (SUV). Tudi tukaj smo prevzeli razvoj celostnega koncepta izdelka do vpeljave v serijsko proizvodnjo. Kakor je menjalnik v avtomobilih nujen del serijske opreme, ki prilagaja
število vrtljajev motorja (z istočasnim nižanjem porabe goriva) pri višjih hitrostih vozila, je
tudi diferencial nepogrešljiv sestavni del vsakega motornega vozila. Morda celo s to razliko, da ga za razliko od menjalnika potrebujemo tudi pri električnih vozilih.
Glavni nalogi diferenciala sta dve: izravnavanje razlik vrtilnih hitrosti koles ter enakomerna
porazdelitev vrtilnega momenta na pogonski kolesni par. Če diferenciala ne bi uporabljali
(v primeru toge povezave), bi pri vožnji prihajalo do zdrsa koles, nestabilnosti vozila, povečane obrabe gum in porabe goriva.

Validacija skeniranega ohišja diferenciala
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Tudi teža diferenciala, kakovost oz. natančnost mehanske obdelave ter čistoča izdelka
vplivajo na porabo. Teža vpliva na porabo goriva neposredno, skozi nenatančnost mehanske obdelave se poveča zračnost med posameznimi sestavnimi komponentami, pride do
opleta, povečane obrabe in do vibracij, kar negativno vpliva na obratovalno dobo, ki se s
tem skrajša. Prav tako na porabo goriva, obrabo in hitrost menjave olja vplivajo morebitne
nečistoče, ki bi se v sestavljenem sklopu nahajale, zato morajo biti kosi čisti, temu pa mora
biti prilagojen proces obdelave, pranja, dodatnega testiranja tesnjenja kosa ter embalaže.

Analiza nečistoč na izdelku

Merilni protokol validacijskega kosa

Tudi v okviru tega projekta so bili uspešno predstavljeni validacijski kosi, ki so trenutno v
serijski proizvodnji, vendar pa nas tukaj čaka še kar nekaj dela, saj zaradi nestabilnosti v
procesu obdelave prihaja do nekaterih merskih odstopanj. Na tem področju raziskave še
potekajo.
Uspešno izpeljan projekt sprednjega in zadnjega diferenciala za športna vozila je vodil do
novega projekta. In sicer za sestavne dele ohišja diferenciala za električna vozila (BMW i3).
Tu smo soočeni s popolnoma novimi zahtevami in novimi izzivi, saj potniki hrup v kabinah
električnih vozil zaznavajo popolnoma drugače kakor pri vozilih, ki so gnana z motorji na
notranje zgorevanje. Merske tolerance in zahteve glede obdelave so tukaj še strožje, kar že
v startu prinaša velike omejitve in vpliva na določitev proizvodnih konceptov. Ta projekt se
tako nahaja v predserijski fazi, s predstavljenimi validacijskimi kosi.
Koncept vpenjanja ohišja diferenciala za
mehansko obdelavo

trŽnE PriloŽnoSti
Med končne naročnike projekta sodijo veliki avtomobilski proizvajalci – VW, Škoda, Seat,
BMW, Volvo, GKN, Contitech, Trelleborg-Vibracoustic, Anvis.
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RAZVOJNI PROJEKTI
OBZORJA 2020

SiEVA je pridobila dva razvojno-raziskovalna projekta, ki sta bila izbrana na razpisih v okviru
novega programa Evropske unije za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 (Horizon 2020).
eF
 ACTS4WORKERS – Worker-Centric Workplaces in Smart Factories in
eC
 OMBILASER – COMbination of non-contact, high speed monitoring and non-destructive techniques applicable to LASER Based Manufacturing through a self-learning
system.

Obzorje 2020; FOF-1-2014 – COMBILASER
Projekt COMBILASER se ukvarja z testiranjem in aplikacijo naprednih tehnologij in rešitev
na področju laserskega varjenja v industrijski proces. Proizvodni procesi vključujoč laserske
tehnologije so danes vedno bolj pogost in nezamenljiv del modernih industrijskih procesov
v različnih vejah industrije. To velja tudi za avtomobilsko industrijo. Vedno bolj zapletene
ter podrobne tehnološke rešitve na avtomobilskih komponentah tako danes vedno pogosteje vključujejo rešitve, ki za proizvodnjo zahtevajo obvladovanje zapletenih in naprednih
procesov laserskega varjenja. Projekt vodi Hidria AET, d. o. o. in vključuje 12 partnerjev iz
7 različnih evropskih držav članic.
Obzorje 2020; FOF-4-2014 – FACTS4WORKERS
Namen štiriletnega projekta FACTS4WORKERS, ki ga vodi Virtual Vehicle research center
iz Gradca je prizadevanje za izboljšanje proizvodnih procesov v moderni evropski industriji,
predvsem z vidika aplikacije modernih informacijskih tehnologij in pametnih rešitev na
način, ki olajšuje delovne pogoje delavcev. Akronim projekta izhaja iz njegovega naslova:
FACTories for WORKERS. Ideja vključuje pristop k problemom moderne proizvodnje s strani
človeka, delavca. Temelji na predpostavki, da je potrebno zaposlene v proizvodnji aktivno
vključiti v odločevalne in nadzorne procese ter s kombinacijo tehnoloških rešitev, ki vključujejo najsodobnejše tehnologije, in novih oblik organizacije povečati njihovo zadovoljstvo
pri opravljanju delovnih nalog. Projekt s svojo vizijo povečuje zadovoljstvo zaposlenih in
posledično tudi njihovo produktivnost, kar ob širši aplikaciji na terenu pomeni tudi večjo
produktivnost evropskih industrijskih obratov in posledično lažje ohranjanje obstoječih in
ustvarjanje novih delovnih mest za Evropo znotraj konkurenčne globalne ekonomije. Projekt vključuje 15 partnerjev iz 8 različnih evropskih držav članic.

38

SiEVA, d. o. o.
Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici
Slovenija
T: 05 3393 847 | F: 05 3393 805
info@sieva.si | www.sieva.si

