
 
 

 

UNIVERZA V MARIBORU 

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO 

 

 

 

 

 

 

 

David ROŽMARIN 

 

INŽENIRSKO OBLIKOVANJE IGRAL IN 

NJIHOVA UMESTITEV 

 

Magistrsko delo 

študijskega programa 2. stopnje 

Inženirsko oblikovanje izdelkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maribor, junij 2014 



 

 

David Rožmarin, Magistrsko delo, 2014 



I 

 

 

 

 

 

 

INŽENIRSKO OBLIKOVANJE IGRAL IN 

NJIHOVA UMESTITEV 

Magistrsko delo 

 

 

Študent: David ROŽMARIN 

Študijski program 

2. stopnje: 
Inženirsko oblikovanje izdelkov 

Smer: / 

  

Mentor: izr. prof. Vojko POGAČAR, akad. sl. 

Mentor v podjetju: mag. Albert KOROŠEC 

  

Lektorica:  Alenka ROŽANC, mag. prof. slovenistike 

 

 

 

Maribor, junij 2014 

  



II 

 

 



III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

 

Zahvaljujem se mentorjema izr. prof. Vojku Pogačarju 

in mag. Albertu Korošcu za pomoč in vodenje pri 

opravljanju magistrskega dela. Prav tako se 

zahvaljujem osebju iz podjetij Talum d. d. in Kreativni 

aluminij d. o. o.  

 

Velika zahvala gre tudi partnerici in vsem bližjim, ki so 

mi pomagali, mi ob študiju stali ob strani ter me 

podpirali. 

  



IV 

 

KAZALO 

1 UVOD ................................................................................................................................ 1 

1.1 OPIS SPLOŠNEGA PODROČJA.......................................................................................... 2 

2 PREGLED STANJA ........................................................................................................ 3 

2.1 OBSTOJEČI SISTEM ........................................................................................................ 4 

3 OBLIKOVANJE .............................................................................................................. 7 

3.1 OBLIKOVNA IZHODIŠČA ................................................................................................ 7 

3.2 RISBA, IDEJA ................................................................................................................. 9 

3.2.1 Poligon ............................................................................................................... 10 

3.2.2 Ravnotežje .......................................................................................................... 11 

3.2.3 Horizontalna lestev ............................................................................................. 11 

3.2.4 Valovanje ........................................................................................................... 12 

3.2.5 Spust + pajek ...................................................................................................... 12 

3.2.6 Gugalnica ........................................................................................................... 13 

3.3 OBLIKOVNA REŠITEV IN VIZUALIZACIJA ..................................................................... 13 

4 TEHNOLOŠKI PROCESI ............................................................................................ 15 

4.1 KONSTRUKCIJA ........................................................................................................... 15 

4.2 SISTEM SPAJANJA ........................................................................................................ 17 

4.3 UPOŠTEVANJE STANDARDOV ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA ........................................ 19 

4.3.1 Varnostne zahteve .............................................................................................. 19 

4.3.1.1 Materiali ...................................................................................................... 19 

4.3.1.2 Konstrukcijska izvedba ............................................................................... 19 

4.4 IZDELOVALNI POSTOPKI .............................................................................................. 22 

4.4.1 Gravitacijsko litje ............................................................................................... 23 

4.4.2 Ekstrudiranje ...................................................................................................... 24 

4.4.3 Odrezovalni postopki ......................................................................................... 26 

4.5 KOSOVNICA ................................................................................................................ 30 

4.6 DOKUMENTACIJA – DELAVNIŠKE RISBE ...................................................................... 31 



V 

 

5 PROTOTIP ..................................................................................................................... 33 

5.1 3D DIGITALIZACIJA ..................................................................................................... 33 

5.2 PRIPRAVA IN SKENIRANJE IZDELKA ............................................................................ 35 

5.3 SLOJEVITE TEHNOLOGIJE, IZDELAVA PROTOTIPNIH IZDELKOV Z SLS IN FDM 

POSTOPKOM ........................................................................................................................... 37 

5.4 PRIMERJAVA, MERITVE ............................................................................................... 40 

6 UMESTITEV, PROJEKT »PAN« ................................................................................ 43 

6.1 RESTAVRACIJA PAN .................................................................................................... 43 

6.2 LOKACIJA ................................................................................................................... 43 

6.3 UMESTITEV V PROSTOR ............................................................................................... 44 

6.4 PROSTORSKA VIZUALIZACIJA ...................................................................................... 46 

6.5 OSKRBA DOŽIVLJAJSKEGA PARKA »PAN« Z GRADBENI IN VRTNARSKIMI DELI ........... 47 

6.6 IZGLED KONČNE POSTAVITVE ..................................................................................... 48 

7 OPTIMIZACIJA ............................................................................................................ 51 

7.1 DODATNE REŠITVE...................................................................................................... 51 

8 DISKUSIJA IN SKLEP ................................................................................................. 55 

9 LITERATURA IN VIRI ................................................................................................ 57 

10 PRILOGE ....................................................................................................................... 59 

10.1 SEZNAM SLIK .......................................................................................................... 59 

10.2 SEZNAM TABEL ....................................................................................................... 62 

10.3 OSTALE PRILOGE ..................................................................................................... 62 

10.4 NASLOV ŠTUDENTA ................................................................................................. 81 

10.5 KRATEK ŽIVLJENJEPIS ............................................................................................. 81 

 

  



VI 

 

 

  



VII 

 

INŽENIRSKO OBLIKOVANJE IGRAL IN NJIHOVA UMESTITEV 

 

Ključne besede: oblikovanje, igrala, umestitev, konstruiranje, 3D digitalizacija, slojevite 

tehnologije, prototip 

 

UDK: [685.512.2+7.05]:791.7(043.2) 

 

 

POVZETEK 

 

V magistrskem delu je predstavljen pristop inženirskega oblikovanja izdelkov, natančneje 

igral. Naloga vsebuje opis njihove funkcije, oblikovanja, nadgradnje sistema spajanja in 

postavitev igral v prostor. Obširno je prikazano oblikovanje medgeneracijskih igral od skic do 

virtualnih modelov, prototipov in končnega fizičnega izdelka. Predstavljen je že obstoječ sistem 

modularne gradnje igral, ki je služil kot osnova projekta. Opisan je pristop oz. sodelovanje s 

podjetjem Talum d. d. v realizaciji projekta PAN. V nalogi sem upošteval omejitve pri 

certifikaciji igral in ceno. Na kratko sem opisal tudi stroškovni del dokumentacije. Izdelal sem 

celotno delavniško dokumentacijo igral in umestitveno dokumentacijo za izvajalce. Predstavil 

sem metode vzvratnega inženirstva, modeliranja, konstruiranja in hitre izdelave prototipov. 

Dodal sem tudi nadgradnjo že obstoječega sistema.  

Cilj naloge je bil oblikovati izdelke oz. družino igral s podanimi zahtevami in omejitvami, 

jih umestiti v prostor ter jih v sodelovanju s podjetjem Talum d. d. (Kreativni aluminij d. o. o.) 

tudi realizirati v zahtevanem časovnem roku. Seveda je bilo zelo pomembno sodelovati v 

skupini, preučiti postopke vzvratnega inženirstva, modeliranja, konstruiranja, hitre izdelave 

prototipov in se seznaniti z njimi. Izdelki oz. igrala morajo biti zanesljiva, udobna, funkcionalna 

in vizualno privlačna. 
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ENGINEERING DESIGN OF PLAYS AND THEIR PLACEMENT 

 

Key words:  design, play, placement, construction, 3D digitalization, layered technologies, 

prototype 

 

UDK: [685.512.2+7.05]:791.7(043.2) 

 

 

ABSTRACT 

 

This master’s thesis presents an approach to engineer product design, more accurately 

plays. It contains the description of their function, design, upgrade of the bonding system and 

the placement of the plays in the space. It extensively shows the design of intergenerational 

plays from sketches to virtual models, prototypes and to the final physical product. It presents 

the existing system of modular play built, which served as the basis for this project. It describes 

the approach or the collaboration in the realization of the PAN project with the company Talum 

d. d. In the thesis I took into account the limitations of certification of the plays and the price. I 

also shortly described the expense part of the documentation. I finished the complete workshop 

documentation of plays and installation documentation for the contractors. I presented methods 

of reverse engineering, modeling, construction and fast prototype production. I also added an 

upgrade to the existing system.  

The objective of this thesis was to design products or a family of plays with given criterions 

and limitations, to place them in the space and realize the project in the demanded timeframe 

in cooperation with the company Talum d. d. (Kreativni aluminij d. o. o.). It was certainly 

extremely important to participate in a group, study the procedures of reverse engineering, 

modeling, construction, fast prototype production and to get acquainted with them. The 

products or plays must be reliable, comfortable, functional and visually attractive. 
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1 UVOD 

Kot kadrovskemu štipendistu podjetja Talum d. d. (Kreativni aluminij d. o. o., ki je v 

100 % lasti Taluma d. d.) se mi je ponudilo sodelovanje s podjetjem v projektu PAN. Danes 

živimo v »elektronski« dobi, ki terja pomanjkanje druženja med mlajšo in starejšo 

generacijo ljudi. Ideja je, da ljudi združimo s pomočjo enostavnih mehanizmov. To so 

igrala za ljudi vseh starosti.  

V diplomskem delu si bomo ogledali prototipski razvoj igral za medgeneracijska 

druženja v podjetju Talum d. d., ki se poskuša prestrukturirati v izdelavo izdelkov z večjo 

dodano vrednostjo. V grobem bo predstavljen modularni sistem igral. Osredotočili se bomo 

na oblikovanje, predstavitev igral in morebitne izboljšave spajanja sistema. Sledilo bo 

umeščanje igral v prostor in upoštevanje vseh zahtev s strani naročnika in omejitev za 

pridobitev certifikata o uporabi igral. 

 

  



2  Inženirsko oblikovanje igral in njihova umestitev 

1.1 Opis splošnega področja 

Igrala za medgeneracijska druženja uvrščamo predvsem med funkcijske igre, ki so 

najbolj razširjene. Tipična lastnost teh iger je gibanje, pri katerih sodeluje celotno telo 

človeka, njegove fizične in psihične lastnosti. Igre se lahko uporabljajo samostojno ali v 

skupini.  

Marcela Batistič Zorec (2002, 3 in 4) piše o tem naslednje: funkcijska igra obsega 

prakticiranje določenih funkcij (zlasti občutenja in zaznavanja ter gibanja) in ni povezana 

z značilnostmi gradiva ali izrazno vsebino igrač. Primer takšnih iger: različne vrste gibanja 

(plazenje, plezanje, guganje ipd.), okušanje in tipanje predmetov, prenašanje in vlečenje 

stvari, odpiranje, zapiranje, presipanje, pretakanje, gnetenje, mečkanje, trganje, čečkanje 

itn. [1]  

Za simbolno (domišljijsko) igro je značilno, da si otrok predstavlja (mentalno 

reprezentira) stvari, ljudi ali dogodke, ki dejansko niso prisotni. Uporablja torej simbole. 

To so igre vlog, kjer se otrok pretvarja oz. se postavlja v različne vloge oseb ali živali. V 

domišljiji spreminja tako vloge sebe in svojih soigralcev kot tudi pomen predmetov (npr. 

škatla je lahko ladja, avto, postelja lahko postane miza, če jo obrnemo …). Posnema osebe 

ali živali iz realnega življenja, a njihove vloge kombinira na svoj stvaren način in jim dodaja 

tudi domišljijske elemente. [1] 

Dojemalna igra zajema poslušanje in opazovanje (npr. slik, zgodb, filmov, predstav) pa 

tudi posnemanje in branje. Izkustva, ki jih otrok v dobi v naštetih dejavnostih, uporablja v 

domišljijski in ustvarjalni igri. [1] 

Ustvarjalne igre zajemajo konstruiranje (npr. graditi s kockami, sestavljati sliko iz 

delov), obdelovanje materialov (peska, gline, plastelina ipd.), risanje, slikanje, pisanje, 

ročna dela, pripovedovanje, dramatiziranje, gibalno in glasbeno ustvarjanje. [1] 
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2 PREGLED STANJA 

V podjetju Talum d. d. je bil predhodno razvit oz. oblikovan sistem modularnega 

uličnega pohištva (učilnice v naravi) (slika 2-1). 

Konceptna zasnova modularno-urbanega pohištva je oblikovana tako, da na čim lažji 

način dovoljuje pokrivanje vseh vidikov in omogoča najhitrejše in najlažje spreminjanje 

glede na spol, generacijo in potrebe. 

Urejen prostor s konceptno zasnovo modularnega pohištva lahko sestavimo v odprti 

krajini, v parkih in vrtovih, na ulicah in trgih, v notranjih prostorih in javnih stavbah. S 

sestavljanjem posameznih predmetov in naprav si najlažje ustvarimo rekreativni in 

družabni prostor, ki bo prilagojen različnim potrebam in življenjskemu slogu. Skupna 

kakovost tega prostora, ki seže do najmanjših detajlov in podrobnosti, odpira prostor za 

ustvarjalno in celovito okolje za vsakogar. 

 

Slika 2-1: Prostor, urejen z zasnovo modularnega pohištva [2] 
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2.1 Obstoječi sistem 

Glavni sestavni deli so spoji in cevni profili. Spoji so aluminijasti odlitki zlitine 

AlSi10Mg ali AlSi9Cu3 v štirih različnih oblikah (slika 2-2), ki omogočajo največjo 

sestavo oblik in s tem zadovoljujejo najširšo paleto idej uporabnika. Spoji so različnih barv 

za prilagajanje mestu oz. okolju. Cevni profili (slika 2-3) imajo utor, ki služi za pritrjevanje 

različnih elementov, kot so plošče, deske, mreže ipd. in so poljubnih dimenzij. Pomožni 

cevni profili za ojačitev (slika 2-4) se uporabljajo pri večjih dolžinah uporabe osnovnega 

profila, ki ga vstavimo v osnovnega. 

Uporabljen material za cevne profile je aluminijeva zlitina EN AW 6063 T66 

(AlMg0.7Si), ki je najpogosteje uporabljena pri izdelkih, izdelanih z ekstruzijskimi 

postopki, prav tako pa za vse manjše vložne in pritrdilne dele. 

 

Slika 2-2: Osnovni konstrukcijski deli modularnega sistema (spojniki) 

 

Slika 2-3: Glavni konstrukcijski profil modularnega sistema 
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Slika 2-4: Pomožni cevni profil za ojačitev modularnega pohištva 
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3 OBLIKOVANJE 

3.1 Oblikovna izhodišča 

Oblikovanje združuje kombinacijo projektiranja, umetnosti in znanosti, s tem pa želi 

izboljšati estetiko, ergonomijo in uporabnost izdelka, lahko pa tudi njegovo prodajo in 

proizvodnjo. Oblikovanje je pogosto težko opisati ljudem, ki se s tem ne ukvarjajo, saj izraz 

oblikovanje ni eden izmed splošno poznanih in ima več pomenov.  

Industrijski oblikovalec ima visoko izobrazbo in/ali ozadje, ki zajema tako industrijsko 

oblikovanje in inženiring. Profesionalni oblikovalec živi od svojega dela. Čeprav igra pri 

oblikovanju važno vlogo prirojen talent, je oblikovalca mogoče vzgojiti. Oceniti mora, 

katere dele metodologije nujno potrebuje, da je kreativen in da se izogne pretiranim 

količinam podatkov, ki vodijo v sterilnost. Vloga oblikovalca je, da pripravi in izvrši 

določene rešitve za probleme oblike izdelka, uporabnosti, ergonomije, marketinga in 

prodaje. [3] 

Izhodišča za oblikovanje igral in njihova umestitev v parkovni koncept so učinki okolja 

na človeka. Pogojujejo jih predvsem socialna, funkcionalna in prostorska kultura. Dejstvo 

je, da se morajo ljudje v okolju dobro počutiti. Park je območje izven delovnega okolja in 

je odprt prostor za sproščanje. Velike zelene površine koristijo za občasne dejavnosti ali 

stalne igralniške atrakcije, kot je to opisano v mojem primeru. 

Iskal sem ideacijo parka in si ogledal ter primerjal parke drugod po svetu. Svetovni park, 

ki oblikovalsko opredeljuje rešitev za zasnovo doživljajskega parka z igrali, je Park JB 

Lebas, Lille (Francija). Gre za preoblikovanje parka Boulevard JB Lebas in vrnitev 

kakovostnega javnega prostora. Zanimivost je visoka ograja okrog parka, v katero so 

povezani različni elementi, kot so klopi, vrata in reklamne table. Diana Park, Malmö 

(Švedska) je znan po pomanjkanju vertikalnih elementov, zato ima več teras, balkonov in 

platform, ki se razprostirajo po celem območju. Millenium Park v Chicagu (ZDA) je 

najboljša kombinacija arhitekture, umetnosti in oblikovanja v enem prostoru. Na njem se 

nahaja paviljon za koncertna prizorišča na prostem. Velika zanimivost parka je eliptična 

inštalacija Jelly Bean (fižolček). [19] Vsi omenjeni parki imajo minimalistično »high-tech« 

podobo in so grajeni iz različnih sodobnih materialov, kot so beton, barvne kovine, steklo 

ipd. Prav tako je tudi v mojem primeru, kjer bo uporabljen aluminij in bo vidna nosilna 



8  Inženirsko oblikovanje igral in njihova umestitev 

konstrukcija igral. Oblikovanje temelji na raziskavi igral s pomočjo metod, kot so empatija, 

definicija, ideja, prototip in test. [20] 

Pri empatiji sem opazoval uporabnike igral in njihovo obnašanje v kontekstu njihovega 

življenja, ker najboljše oblikovalske rešitve izhajajo iz vpogledov v človeško obnašanje. Z 

uporabniki sem sodeloval vzajemno in jim prisluškoval ob uporabi različnih igral. Poskušal 

sem izkusiti, kar izkuša uporabnik in to mi je omogočalo interpretirati pomen njihovih 

izkušenj ter odkrivanja vpogledov vanje. 

Definicijski modus je oblikovalski način, kjer analiziramo in sintetiziramo spoznanja in 

ugotovitve iz empatizacijskega modusa v prepričljive potrebe in vpoglede ter določimo 

področje, specifiko ter pomen izziva. Uporabil sem matriko 2x2 in primerjal različna igrala 

med seboj (zadoščanje, pretiravanje, draga znamka, poceni ipd.). Na koncu je sledilo 

vprašanje, ali je potreba po takem izdelku sploh nujna. 

Ideja je stopnja med oblikovalskim procesom, v kateri se osredotočimo na 

generacijo/generiranje, ustvarjanje idej. Predstavlja proces širitve v smislu konceptov, 

izidov in rezultatov. Sledilo je iskanje idej, ki je prikazano v nadaljevanju. Iz te shrambe 

idej lahko izdelamo prototipe (fizične, virtualne), ki jih testiramo na uporabnikih. 

Pri prototipu gre za pridobivanje idej in prenos raziskovanja iz glave v fizični svet. 

Prototipi so najbolj uspešni takrat, kadar jih ljudje (oblikovalska ekipa, uporabniki in drugi) 

lahko izkusijo in z njimi vzajemno delujejo. V nadaljevanju je predstavljena tudi izdelava 

prototipa. Potekala je v prepričanju, da imam zagotovo prav. 

Testiranje je priložnost prečiščenja naših rešitev in izboljšanj. Testiramo zato, da 

prečistimo prototipe ter rešitve in da izvemo več o našem uporabniku. Testiranje je v fazi 

izvajanja, kjer bomo ugotovili, ali prvi primer postavitve igral zadošča uporabnikom ali 

bodo v novih primerih potrebne spremembe. Testira se v prepričanju, da sem se zagotovo 

zmotil. 
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Slika 3-1: Primera vizualizacije industrijskega oblikovanja v strojni mehanizaciji [3] 

3.2 Risba, ideja 

Risba je proizvod risanja. Likovna misel dobi v risbi prvo vidno obliko. Predmet postane 

čutno dostopen iz subjektivne in abstraktne dimenzije in tako omogoči dialog umetnika s 

svojo mislijo. [4] Je izdelek upodabljajoče umetnosti na dvorazsežnem mediju. 

Idejne risbe igral temeljijo na opazovanju gibanja ljudi v okolju ter so prilagojene tako, 

da jih lahko uporabljajo ljudje različnih starosti. Risbe so bile izrisane s pomočjo svinčnika, 

flomastrov in tehničnih pisal. 

Zahteva oz. omejitev pri risanju igral je bila predvsem ta, da je bilo potrebno uporabiti 

že obstoječ sistem modularnega spajanja. S pomočjo že znanih elementov je bilo potrebno 

ustvariti novo družino igral, ki bodo ustrezala omenjeni zahtevi in bodo všeč tudi stranki. 

Veliko vlogo igra tudi funkcija igrala, ki mora biti zelo izvirna. 

Snovanje igral je bilo podrejeno obstoječemu modularnemu sistemu. S strani podjetja 

Talum d. d. je bila izražena želja po snovanju manjše družine igral iz modularnega sistema, 

ki bi zadoščala povpraševanju njihovih strank po postavitvi igral. Pri določanju oblike in 



10  Inženirsko oblikovanje igral in njihova umestitev 

funkcije igral sem razmišljal povsem samostojno, potrebno je bilo le uporabiti njihov 

modularni sistem. 

Dandanes so igrala neprivlačnih oblik in so oblikovno zelo pusta. Pogosto so izdelana 

iz lesa, ki je sicer trpežen in ob ustrezni zaščiti vremensko obstojen. Skušal sem oblikovati 

novo generacijo igral, ki še ni bila videna tako vizualno kot funkcijsko. Iz osnovnih 

sestavnih elementov modularnega sistema, katerega prednost je, da sami po sebi delujejo 

»high-tech« in so že v osnovi zelo privlačni, moderni ter ne rabijo dodatne zaščite, sem 

poskušal izdelati igrala, ki bi zadoščala potrebam otrok, mladih in starejših ljudi. Igrala bi 

zapolnila razpoložen umestitveni prostor in zadoščala za manjšo družino igral. 

Vedno več ljudi živi nezdravo in se zelo malo giblje. To je bila osnova za oblikovanje 

funkcij igral, ki so oblikovana tako, da razgibavajo mišice mlajše in starejše generacije 

ljudi. Osredotočen sem bil, da se pri vsakem igralu razgibava skoraj celotno telo. Želel sem, 

da uporabniki izboljšajo motorične sposobnosti. Igrala sem oblikoval tako, da niso 

zavzemala preveč površinskega in višinskega prostora. Upošteval sem tudi vse ergonomske 

vidike. Po več poskusih, skicah in kreativnih integracijah tehničnih rešitev strojnih 

elementov so v nadaljevanju prikazane končne risbe igral, ki so služile za vizualizacijo, 

nadaljnjo predstavitev in izdelavo igral. Opisane so tudi funkcije igral in prispevki k 

razgibavanju otrok ter odraslih ljudi. 

3.2.1 Poligon 

Sestavljen je iz daljših glavnih konstrukcijskih profilov (ravnih, ukrivljenih) ter 

spojnikov in ustvarja zaporedje hoje po profilih. Glavno vlogo igrajo vzmeti, ki ob hoji po 

profilih omogočajo, da se celotna konstrukcija giblje in s tem prisili uporabnika, da se zelo 

dobro potrudi loviti ravnotežje. 

Poligon (slika 3-2) nudi nadzorovanje ravnotežja, pri čemer lahko igralo uporablja več 

ljudi hkrati. Potreben je tudi situacijski odziv na vibracije. Poligon ponuja možnost več 

različnih variant premagovanja, kot so fiksacija rok ob boke, premagovanje na rokah in 

nogah, premagovanje v nasprotni smeri. 
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Slika 3-2: Risba igrala poligon 

3.2.2 Ravnotežje 

Je sestavljeno iz glavnih konstrukcijskih profilov, spojnikov, večje ploščadi in 

krožnikov, ki se nagibajo centralno iz svoje osi. Krožniki so dovolj daleč narazen, zato se 

mora uporabnik dobro potruditi in nadzorovati hojo po njih. 

Pri igralu ravnotežje (slika 3-3) je potrebno nadzorovati hojo. Izvajamo lahko različne 

naloge za stopala na različnih površinah: roke ob bokih, stabilizacija s palico. Igralo lahko 

prispeva k izboljševanju usklajevanja v ravnotežju in prebijanja skozi različne gibalne 

vzorce in koordinacijskega gibanja. 

 

Slika 3-3: Risba igrala ravnotežje 

3.2.3 Horizontalna lestev 

Lestev je sestavljena samo iz glavnih konstrukcijskih profilov in spojnikov. Za razliko 

od navadne lestve, kjer se vzpenjamo in hkrati uporabljamo noge in roke, je funkcija 

horizontalne lestve horizontalna hoja. 
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Običajno vertikalno lestev smo postavili horizontalno (slika 3-4) in s tem dobili igralo, 

pri katerem je potrebno zelo dobro nadzorovati ravnotežje. Nudi gibanje v več možnih 

variantah, kot so fiksiranje rok ob boke ali premagovanje ravnotežja na nogah ali rokah. 

 

Slika 3-4: Risba igrala horizontalna lestev 

3.2.4 Valovanje 

Igralo je sestavljeno iz manjših gugalnic, ki upodabljajo valovanje. Funkcija je 

premagati vse gugalnice brez padca z njih. 

Z igralom valovanje (slika 3-5) nadzorujemo hojo po visečih oz. lebdečih površinah, ki 

nam daje občutek valovanja. Z njim lahko izvajamo več možnih variant, kot so roke ob 

bokih in stabilizacija z oprijemom ograje. Izboljšamo si koordinacijsko gibanje nog in 

občutek ravnovesja. 

 

Slika 3-5: Risba igrala valovanje 

3.2.5 Spust + pajek 

Igralo je sestavljeno iz manjših in večjih glavnih konstrukcijskih profilov, spojnikov, 

mreže in tobogana. Namenjeno je mlajši generaciji, ki se lahko spušča po toboganu ter 

pleza po mreži, na kateri se lahko preizkusi tudi starejša skupina ljudi. 
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Spust + pajek (slika 3-6) nam nudi razgibano plezanje in spuščanje telesa. Ustvarimo 

lahko poligon plezanja, uporablja pa ga lahko več ljudi hkrati. Z vajo si izboljšamo zgornji 

dela telesa. 

 

Slika 3-6: Risba igrala spust + pajek 

3.2.6 Gugalnica 

Gugalnica (slika 3-7) je najbolj razširjeno igralo. Z uporabo pridobimo spretnost 

nadziranja ravnotežja. 

 

Slika 3-7: Risba igrala gugalnica 

Skenirani originali risb so priloženi v prilogah. Glej poglavje 10.2 Ostale priloge. 

3.3 Oblikovna rešitev in vizualizacija 

Po uspešni odločitvi in dogovoru s podjetjem Kreativni Aluminij d. o. o. je sledila 

vizualizacija in predstavitev igral. 

S pomočjo programskega orodja SolidWorks 2014 in na podlagi skic ter dogovorov s 

podjetjem so bili v grobem (brez detajlov) ustvarjeni 3D modeli igral. Vizualizacija igral 
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je potekala s programskim orodjem KeyShot 4. Prav tako je bila v omenjenem 

programskem orodju ustvarjena animacija spajanja modularnega sistema. 

 

Slika 3-8: Poljubna vizualizacija igral in urbanega pohištva 

 

Stranka je izrazila željo po izdelavi ograje (slika 3-10) okrog parka, da zaščiti otroke in 

ljudi ter jih tako dlje zadrži v igralnem območju. 

Ograjo, ki smo jo stranki predstavili hkrati z ostalimi igrali, smo poskušali snovati tudi 

s pomočjo obstoječih elementov, predvsem profilov.  

 

Slika 3-9: Vizualizacija dveh primerov ograje iz profilov in pleksi stekla v tematski barvi restavracije Pan 

 

Originali vizualizacij (slika 3-9) so priloženi v prilogah. Glej poglavje 10.2 Ostale 

priloge. 
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4 TEHNOLOŠKI PROCESI 

Ideja je, da zbližamo moderne materiale z uporabnostjo in jih s pomočjo oblike 

vključimo v človeški življenjski slog. Želimo tudi, da je konstrukcija igral čim bolj vidna, 

torej moderna in »high-tech«. 

Za konstruiranje in izdelavo celotne tehniške dokumentacije sem uporabil programski 

paket SolidWorks (slika 4-1). Je eden izmed vrhunskih programskih paketov za modeliranje 

in konstruiranje. Okolje (slika 4-1) in delo v njem je zelo prijazno do uporabnika. Logika 

temelji na principih, znanih iz programskega paketa MS-Office. Poleg modeliranja 

izdelkov, delov in sklopov v 3D razsežnem prostoru, lahko avtomatično izdelamo 2D 

delavniške risbe in načrte. SolidWorks deluje nad enotno bazo: če se spremeni katerikoli 

del na modelu, se spremeni tudi v vseh pogledih v 2D razsežni risbi oz. načrtu. 

S programskim paketom SolidWorks sem se seznanil že na Višji strokovni šoli na Ptuju 

ter v tretjem letniku dodiplomskega študija Mehatronika pri predmetu Računalniško 

podprto konstruiranje. Na tem področju bi rad pridobil še več izkušenj.  

Zelo me je razveselilo, da sem se odločil za projekt, pri katerem sem lahko uporabljal 

omenjen programski paket ter s tem še bolj izpopolnil znanje o konstruiranju in pripravi 

dokumentacije elementov in modelov. 

4.1 Konstrukcija 

Konstrukcija je sestavljena iz osnovnih konstrukcijskih elementov: 

- spojniki, 

- glavni profili, 

- pomožni cevni profili za ojačitev. 

Vsebuje tudi dodatne strojne elemente, standardne in nestandardne, kot so: 

- vijaki, 

- matice, 

- podložki, 

- različni vložni profili, 

- vložna guma, 
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- L profili, 

- les, 

- tobogan, 

- mreža. 

Za lažjo predstavo je v nadaljevanju prikazanih nekaj osnovnih detajlov (slika 4-2, 4-3) 

pritrjevanja konstrukcije in izkoriščanja utora glavnega konstrukcijskega profila z 

dodatnimi strojnimi standardnimi in nestandardnimi elementi. 

 

Slika 4-1: Pritrjevanje za vrvi z očesnim vijakom (levo), pritrjevanje krožnikov in blažilnikov na lesene 

površine (desno) 

 

Slika 4-2: Izkoriščanje utora s pritrjevanjem lesenih površin (levo), vijačenje L profila z glavnim 

konstrukcijskim profilom in lesenimi površinami (desno) 
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Vsi konstrukcijski detajli in sestava konstrukcije igral so razvidni iz delavniških risb v 

prilogah. Glej poglavje 10.2 Ostale priloge. 

4.2 Sistem spajanja 

V prvotnem stanju je bilo spajanje urejeno z vijačno zvezo čez profil in spojnik (slika 4-

4), vendar je bilo potrebno upoštevati statične in dinamične obremenite igral in pohištvo, 

estetiko in varnost, ampak teh pogojev prvotno spajanje ni izpolnjevalo. 

Pri spajanju z vijačno zvezo nismo dosegali obremenitev in je prihajalo do loma 

materiala in posledično do uničenja spojnikov v okolici luknje za spajanje. Vijačno spajanje 

prav tako ni ustrezalo estetskemu vidiku, kjer sta vijak in matica predstavljala odklon 

gladkih linij. Varnostna zahteva ni bila ugodna, ker bi lahko prihajalo do ureznin ali 

uničenja oblačil uporabnikov ob zadevanju v vijake ali matice. 

 

Slika 4-3: Predhodni način spajanja z izvrtinami na spojnikih (levo) in virtualni prototip pred predhodnim 

načinom spajanja (desno) 

Ker sem kot kadrovski štipendist obiskoval mesečno prakso v podjetju Talum d. d., sem 

se seveda vključil v tekoče projekte. Bili so usmerjeni na področje razvoja in izboljšavo 

konceptnih rešitev modularnega sistema spajanja. Pripomogel sem pri sodelovanju in 

izbiranju novih rešitev spajanja in analiziranja spojnih elementov. S sodelavcem sva 

predstavila nov način skritega spajanja s pomočjo izkoriščanja utora v cevnem profilu, ki 

je kombinacija vijačnega spoja in deformabilne gume. 

Spajanje deluje tako, da vložni komplet, ki sestoji iz štirih dodatnih spojnih elementov 

(od leve proti desni: vijak, vložni profil z luknjo, vložna guma in pokrov (slika 4-5)), 

vstavimo v utor cevnega profila ter privijemo vijak. Vijak z vložnim profilom posledično 

deformira (stisne) vložno gumo. Ta se razširi po premeru, se naleže na stene glavnega 
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konstrukcijskega profila in zato pride do tesnega oprijema med njo, glavnim 

konstrukcijskim profilom in spojnikom (slika 4-7). 

 

Slika 4-4: Sistem spajanja – nespojeno stanje 

 

Slika 4-5: Sistem spajanja – vmesno stanje 

 

Slika 4-6: Sistem spajanja – spojeno stanje 
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4.3 Upoštevanje standardov za pridobitev certifikata 

Pri oblikovanju igral sem moral upoštevati smernice zahtev za igrala, ki opisujejo 

slovenski standard, ta pa je enakovreden evropskemu: SIST EN 1176-1:2008 – oprema 

otroških igrišč – 1. del: Splošne varnostne zahteve in preizkusne metode – (Playground 

equipment – Part 1: General safety requiements and test methods). Standard določa tudi 

izdelavo dokumentacije, označevanje igral in splošne zahteve glede vzdrževanja in 

pregleda. [5]  

V nadaljevanju je opisan in naveden pregled osnovnih zahtev standarda, zaradi katerih 

sem posebno pozornost posvetil oblikovanju naših igral. 

4.3.1 Varnostne zahteve 

4.3.1.1 Materiali 

 Vnetljivost: zahteve, ki se nanašajo na gorljivost, skladno z nacionalno 

zakonodajo, certifikati o nevnetljivosti itd. 

 Les in lesni izdelki: kakovost lesa, ustrezni certifikati, zaščita proti meteornim 

vodam, kakovost površine lesa, zaščitna sredstva itd. 

 Kovine: toksičnost, zaščita pred korozijo. 

 Umetne mase: skladno s standardi za umetne mase, UV odpornost, kakovost 

površin. 

4.3.1.2 Konstrukcijska izvedba 

Konstrukcija mora upoštevati predvidene nevarnosti, npr. ujemanje udov telesa, 

nevarnost padcev, zdrsov ipd. Upoštevati mora tudi skladnost dimenzij s starostno skupino 

uporabnikov. 

 Trdnost konstrukcije: mora biti dokazana. 

 Dostopnost: igralo mora omogočati dostop odraslim osebam (če ni namenjeno 

odraslim), dimenzije dostopov, tuneli in njihovi premeri, dostop brez dodatnih 

pomagal. 

 Zaščita pred padcem! 

 Stopniščna ograja: pomemben položaj in dimenzije, pomemben prostor in 

položaj za padec. 

 Zaščitna ograja: dimenzije, položaj, težavnosti dostopa. 
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 Zaprta ograja (pregrada): dimenzije, izvedba prečk, vrh ograje; širina 

vhodov/izhodov. 

 

Slika 4-7: Zahteve glede vhodov/izhodov zaprtih ograj (pregrad) [5] 

 Trdnostne zahteve: dokazila. 

 Ročaji: veliko vlogo igrajo dimenzije ročajev. 

 Oprijemi: dimenzije konstrukcijskih elementov, ki so predvideni za 360 ° 

oprijem in za 270 ° oprijem. 

 

Slika 4-8: Primer dveh oprijemov (360 °, 270 °) [5] 

 Obdelava površin: materiali ne smejo povzročati nevarnosti zaskaljenja, ne sme 

biti prostih žebljev, konic, hrapava površina ne sme povzročati poškodb. Zaščita 

vijakov, ostri deli zaščiteni, dostopni deli ne smejo imeti ostrih robov. 

 Gibajoči deli: med mirujočimi in gibajočimi deli ne sme nastati »efekt škarij«. 

Sunki morajo biti ublaženi. Med tlemi in gibajočim delom mora biti najmanj 400 

mm prostora.  

 Ujemanje ter zatikanje glave in vratu: ne sme priti do škarjastih ali gibajočih 

odprtin. Posebne zahteve za odprtine. 

 Ujemanje ter zatikanje obleke: konstrukcija mora biti oblikovana tako, da 

prepreči zatikanje, nevarnost vrtečih se delov, nevarnost navijanja. 

 Ujemanje ter zatikanje stopal in nog: nevarnost talnih odprtin, nevarnost rež 

in presledkov na talnih površinah, mostovih ipd. 
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Slika 4-9: Preizkusna telesa [5] 

 Ujemanje ter zatikanje prstov: nevarnost rež, kamor se lahko ujame prst, 

nevarne cevi z odprtim koncem, nevarnost verig. 

 Zaščita pred poškodbami pri padcu in gibanju: določanje con okrog igral, 

minimalni prostor (slika 4-11). Pomembne višinske dimenzije igral. Skupni 

minimalni prostor = volumen naprave (1) + volumen prostora za padec (2) + 

prostega gibanja uporabnika (3). 

 

Slika 4-10: Določanje minimalnega prostora okrog igral 

 Mere prostora za padec: upoštevanje zahtev o dolžini in širini prostora za 

padec v odvisnosti od višine padca. 

 Višina padca: določitev potencialne višine padca. 

 Zaščitni ukrepi pred poškodbami v coni padanja: prosta višina padanja je 

lahko največ 3 m, v prostoru padanja ne sme biti ovir, površina (tabela 4-1) za 

padec mora biti skladna z SIST EN 1177 (standard, ki obravnava površine za 

padec in lastnosti materialov – blažilna tla). 
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Tabela 4-1: Določanje vrst in debeline blažilnih tal 

Vrsta materiala Opis 
Najmanjša debelina sloja 

(mm) 

Največja višina padca 

(mm) 

travnata površina, 

ruša 
   ≤ 1.000 d 

drobljeno lubje 
velikost zrn 20–80 

mm 

200 
≤ 2.000 

300 ≤ 3.000 

lesena žagovina 

velikost zrn 5–30 

mm 

200 ≤ 2.000 

300 ≤ 3.000 

pesek 
velikost zrn 0,2–2 

mm 

200 ≤ 2.000 

300 ≤ 3.000 

prod 
velikost zrn 2–8 

mm 

200 ≤ 2.000 

300 ≤ 3.000 

ostali materiali preizkušeno po HIC, SIST EN 1177 
višina, določena s 

testiranjem 

 

 Lestve: razmiki med klini, zaščita pred vrtenje klinov, vodoravnost. 

 Temelji: preprečevanje, da se igrala izpulijo ali prevrnejo, zaščita štrlečih delov 

iz temelja, dimenzioniranje temeljev, nosilnost. 

 Drseči deli: kot drsne površine, dolžina drsnega dela, širina drsnega dela. 

 Vzmeti: zaščitene, da ne pride do ukleščena prstov, ali dimenzionirane tako, da 

ne pride do ukleščenja prstov ter pravilna izbira materiala. 

Podrobnejši opis zahtev za igrala najdemo v slovenski zakonodaji pod SIST EN 1176-

1:2008. 

4.4 Izdelovalni postopki 

Za izdelavo konstrukcijskih elementov igral smo uporabili več različnih postopkov. V 

podjetju Talum d. d. so se odločili, da bodo spojnike izdelovali s postopkom težnostnega 

(gravitacijskega) litja in jih bodo nato dodatno obdelali z odrezovalnim postopkom. Glavni 

povezovalni konstrukcijski profil z utorom se bo izdeloval s postopkom ekstrudiranja. 
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V nadaljevanju sem opisal osnovne značilnosti in postopek izdelave izdelkov po 

omenjenih izdelovalnih postopkih. 

4.4.1 Gravitacijsko litje 

Zahtevano kvaliteto spojnega ulitka dosežemo že z gravitacijskim litjem, zato ni potrebe 

po dražjih ulivnih postopkih. Tekočo litino ulijemo v formo, ki jo izdelamo s pomočjo 

modelnih naprav (modeli in šablone). Izdelava ulitka poteka s pomočjo modela v enkratne 

forme. Forme in jedra izdelamo iz peščenih mešanic z modelnimi napravami in jih po 

končanem litju porušimo. [6]  

Uporabimo lahko trajne ali enkratne modele. Trajni leseni (slika 4-12) modeli so 

namenjeni izdelavi večjih posamičnih ulitkov in tudi srednjih in manjših ulitkov v večjih 

serijah. Les, uporabljen za izdelavo modelov za manjše število ulitkov, je mehak, za srednje 

in večje število ulitkov pa uporabimo trd les. Zaradi obstojnosti, gladkih in točnih mer za 

serijsko izdelavo ulitkov po navadi uporabimo kovinske modele. [6] 
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Slika 4-11: Konstrukcijske izvedbe trajnih modelov [6] 

Enkratne izparljive modele uporabimo za izdelavo enodelnih form. Postopek je 

gospodaren le za izdelavo zelo zapletenih ulitkov in za prototipno izdelavo. Pri formiranju 

modelov najpogosteje uporabljamo kremenov pesek. Poznamo še druge materiale, kot so: 

kromitni, cirkonski, šamotni, olivinski, krommagnezitni, sintermagnezitni in ogljikovi 

peski. [6] 

4.4.2 Ekstrudiranje 

Ekstrudiranje je postopek, kjer surovec preoblikujemo s potiskanjem skozi ustrezno 

orodje (npr. matrica, trn, podporne komponente). Surovec je na vstopni strani matrice 

obremenjen s tlačno silo, zaradi česar je napetostno stanje v preoblikovalnem prostoru 

istoimensko-triosno tlačno. Za izdelke je značilno, da imajo po celotni dolžini enak presek 
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(Sajko, 2010: 3). Z ekstrudiranjem se proizvajajo dolgi paličasti polizdelki, palice, cevi in 

profili različnih oblik ter velikosti.  

Ekstrudiranje delimo glede na smer ekstruzije in vrsto orodja. Poznamo istosmerno 

(direktno), protismerno (indirektno), prečno in hidrostatično istosmerno (direktno) 

ekstruzijo. [7]  

 Direktna ekstruzija (slika 4-13): smer izstopanja materiala iz matrice je enaka 

smeri stiskanja surovca. 

 

Slika 4-12: Prikaz direktne ekstruzije [7] 

 Indirektna ekstruzija (slika 4-14): surovec v recipientu miruje, pestič z matrico 

se premika proti mirujočem surovcu, iztisnjen profil izstopa skozi pestič. 

 

Slika 4-13: Prikaz indirektne ekstruzije [7] 

 Prečna ekstruzija (slika 4-15): nestacionarno iztiskovanje, material teče 

pravokotno na smer gibanja pestiča, oblikovalna odprtina ostane nespremenjena 

med preoblikovanjem, zelo veliko notranje in zunanje trenje. 
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Slika 4-14: Prikaz prečne ekstruzije [7] 

 Hidrostatična ekstruzija (slika 4-16): posredno izrivan surovec skozi matrico 

z visokotlačnim medijem. 

 

Slika 4-15: Prikaz hidrostatične ekstruzije [7] 

4.4.3 Odrezovalni postopki 

Po postopku ulivanja je bil potreben še postopek odrezovanja, da smo dosegli tolerance 

ujemov med spojnikom in cevnim profilom.  

Poznamo več različnih odrezovalnih postopkov, glavni med njimi pa so: 

 Struženje je odrezovalni postopek z geometrijsko določenim rezilom, krožnim 

in prečno-ležnim translatornim podajalnim gibanjem. [8] Stružni noži (slika 4-

17) so izdelani iz enega samega kosa hitroreznega jekla. Oblika rezilnega dela je 

prilagojena postopku, ki ga hočemo izvesti. Kvalitetni materiali so omogočili 

uporabo stružnih nožev z zamenljivimi rezalnimi ploščicami (slika 4-18). 

Ploščice imajo več reznih robov, ki jih lahko z obračanjem zelo dobro 

izkoristimo. Ob obrabi vseh robov je čas za namestitev nove ploščice.  
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Slika 4-16: Stružni noži iz hitroreznega jekla [10] 

 

Slika 4-17: Stružni noži z zamenljivimi rezalnimi ploščicami [10] 

 Vrtanje označujemo kot odrezovalni postopek s krožnim glavnim gibanjem, pri 

katerem orodje dovoljuje podajalno gibanje le v smeri osi vrtenja orodja. [8] Pri 

vrtanju se rezalna hitrost manjša proti sredini svedra, kjer je enaka nič. Prihaja 

do neugodne toplotne porazdelitve na območju rezanja in oteženega odvoda 

odrezkov. Pri vrtanju izdelujemo cilindrične izvrtine, širjenje izvrtin z vrtanjem, 

vrtanje profilov s posebno prilagojenimi svedri, vrtamo navoje, grezenje že 

poprej izdelanih lukenj in povrtavanje. 
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Slika 4-18: Svedri za odrezovalni postopek vrtanja [10] 

 Frezanje je odrezovalni postopek s krožnim gibanjem večzobnega rezila za 

doseganje poljubnih površin obdelovanca. Smer rezanja je pravokotno ali 

poševno glede na os vrtenja orodja. [8] Značilno je, da se rezilo skozi celoten čas 

obdelave izmenjuje med funkcijo rezanja in funkcijo vračanja na svoje začetno 

mesto. Zaradi teh lastnosti je rezilo manj toplotno obremenjeno, vendar pa 

prihaja do vibracij, ki so nezaželene. Frezanje delimo na tri glavne postopke: 

obodno frezanje (rezila ležijo na obodu), čelno frezanje (frezalo reže z rezili na 

čelni strani), čelno obodno frezanje (orodje obdeluje z rezili na čelni in obodni 

strani). 
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Slika 4-19: Orodja za odrezovalni postopek frezanja [10] 

 Brušenje je odrezovalni postopek, kjer poteka odvzemanje materiala z 

geometrijsko nedoločenim orodjem, ki ima veliko število majhnih rezil. Rezalna 

gibanja opravlja orodje, gibalna pa orodje ali pa obdelovanec. Z brušenjem 

dosegamo zelo velike rezalne hitrosti, ki so dvajsetkratnik rezalnih hitrosti pri 

ostalih predhodno omenjenih odrezovalnih postopkih. [9] 

 

Slika 4-20: Koluti za brušenje [10] 
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4.5 Kosovnica 

Kosovnica (slika 4-21) je dokument, ki služi za nabavo materiala, analizo oz. sledenje 

tržnega deleža projekta. V njem so zbrane informacije o uporabljenih delih pri sestavi 

izdelkov, količini in ceni delov in skupni ceni. Kosovnica nudi predvidevanje in vpogled v 

obdelovalne postopke, ki jih bomo potrebovali za izdelavo določenih delov – ali bodo 

uporabljeni standardni ali nestandardni deli. Dokument omogoča vpogled tudi v stroške 

izdelave. Z njim lahko uravnavamo in se odločamo, kako znižati stroške izdelave, nabave 

ipd.  

Izdelava kosovnice je potekala pred izdelavo igral. Vanjo je bilo potrebno vnesti podatke 

o količinah posameznih konstrukcijskih standardnih in nestandardnih elementov, prav tako 

smo vnesli okvirne in podrobne cene uporabljenih materialov in delov (sestavljanje). 

Kosovnica je bila ustvarjena s pomočjo programskega paketa MS Office (Excel). 

Ustvarjena je bila na način, da sama izračuna skupne cene posameznih konstrukcijskih 

elementov in končno ceno izdelka. 

 

Slika 4-21: Kosovnica za sestavne dele igral, ustvarjena v programu Excel 

Kosovnica za sestavne dele igral in nabavo materiala glavnih elementov z grobo oceno 

cen je priložena v prilogah. Glej poglavje 10.2 Ostale priloge. 
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4.6 Dokumentacija – delavniške risbe 

Na podlagi idej, risb in vizualizacije igral je bilo potrebno izdelati delavniške risbe, 

katerih namen je, da se izdela posamezne izdelke. Delavniška risba je osnovna risba, 

potrebna za izdelavo predmeta. Iz nje razberemo obliko in mere predmeta, tolerance, 

kvaliteto površin in ostale potrebne podatke (material, številka risbe, naslov risbe, material 

predmeta ipd.). Delavniške risbe spadajo k finalizaciji izdelka, kjer z risbo prikažemo vse 

možne detajle izdelka, potrebne za izdelavo. 

Pri konstruiranju za proizvodnjo je namen predvsem čim bolj argumentirano predstaviti 

dejstvo, da konstrukter z obliko proizvoda, izbranim materialom, predpisanimi tolerancami 

mer in kvaliteto površine odločno vpliva na način in ceno njegove proizvodnje. [14] 

Upoštevati je bilo potrebno smernice konstruiranja in na podlagi tega izdelati popolne 

delavniške risbe. 

Opomba: delavniške risbe so brez informacije o materialu in teži izdelka, izbiro 

materiala smo pustili fleksibilno, ker je vplivala predvsem na ceno. 

Delavniške risbe vseh sestavnih igral, elementov in detajlov so priložene v prilogah. 

Glej poglavje 10.2 Ostale priloge. 
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5 PROTOTIP 

Prototip je predserijsko izdelan predmet. V prvi vrsti je izdelan za testiranje izdelka in 

odpravljanje morebitnih pomanjkljivosti pred serijsko proizvodnjo. Poznamo raziskovalne 

prototipe, s katerimi ugotovimo, kaj uporabniki želijo od sistema (če sistem ustreza 

željam). Takšne prototipe nato zavržemo. Eksperimentalni prototip je pripomoček za 

ugotavljanje izvedljivosti (realizacije). Razvojni prototip razvijamo postopoma in z 

namenom, da v določenem času sam postane sistem. [11] 

Vloga prototipa je namenjena predvsem vizualnemu, ergonomskemu in funkcionalnemu 

preizkušanju. Za lažjo predstavo, kako bodo igrala izgledala v realnosti, sem izdelal 

prototip igral v pomanjšanem merilu 1:20. Izdelal sem tudi prototip spojnega sistema, 

spajanja spojnikov in glavnih konstrukcijskih profilov. V nadaljevanju so opisani 

mehanizmi in postopki, ki sem jih uporabil za izdelavo. 

 

Slika 5-1: Shematski prikaz, ki vodi do prototipa/končnega izdelka 

5.1 3D digitalizacija 

Pri 3D digitalizaciji za razliko od običajne poti do 3D modela proizvoda pridemo prek 

fizičnega objekta, ki ga skeniramo (digitaliziramo) in nato računalniško obdelamo v želeno 

obliko (diskreten poligonski, volumski ali površinski model), ki z visoko natančnostjo 

posnema obliko fizičnega izdelka. 3D digitalizacija je del postopkov, ki ga opredeljuje 

vzvratno inženirstvo. Z njim (slika 5-2) je možno doseči mnogo več: snovanje izdelkov, 

hitro izdelavo prototipov, digitalno primerjanje izdelkov, izdelavo orodja, primerjavo 
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prototipnega izdelka z referenčnim CAD izdelkom, uporabo modela za numerične 

simulacije in precizne meritve in kontrole v proizvodnji. 

Ključni del opreme za vzvratno inženirstvo je 3D skener. To je naprava, ki trirazsežno 

zajema podatke fizičnih objektov in jih zapisuje v urejeni digitalni obliki. 

 

Slika 5-2: Shematski prikaz poteka dela pri vzvratnem inženirstvu [13] 

S 3D digitalizacijo posnamemo obstoječi objekt ter ga s pomočjo ustreznih CAD 

programskih paketov pripravimo za nadaljnje delo. 

Poznamo več različnih postopkov 3D digitalizacije realnih modelov: 

 dotični 

 brezdotični: 

- laserski 

- fotogrametrijski 

- skeniranje z belo svetlobo 

- rentgenski 

 hibridni 

V tem primeru se bomo dotaknili samo brezdotičnega sistema 3D digitalizacije, in sicer 

skeniranja z belo svetlobo. V nadaljevanju je prikazan primer uporabe omenjenega 

postopka digitalizacije. Pri tehniki skeniranja uporabimo belo svetlobo za potrebe 

določevanja oblike, velikosti in položaja objektov v prostoru.  

3D digitalizacijo smo uporabili predvsem zato, da smo lahko primerjali fizični že izdelan 

izdelek z virtualnim CAD modelom. Zanimalo nas je odstopanje oz. debeline sten našega 

izdelka v primerjavi s CAD modelom. 
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5.2 Priprava in skeniranje izdelka 

Za primer sem uporabil osnovni konstrukcijski element sistema igral, tj. trikraki spojnik. 

Pogoj za uporabo so površine, od katerih se odbija laserski žarek. Predhodno je bilo 

potrebno pripraviti fizični izdelek. Pripravil sem ga tako, da sem nanj prilepil referenčne 

točke (pike) (slika 5-3, desno zgoraj), ki služijo orientaciji modela v prostoru. Z njihovo 

pomočjo lahko računalniško programsko orodje iz več posnetkov (slika 5-3, desno spodaj) 

sestavi virtualno sliko v celoto, v oblak točk. V naslednjem koraku programsko orodje iz 

oblaka točk kreira virtualno površino (točke poveže v površine) (slika 5-3, levo). 

 

Slika 5-3: Od leve proti desni: potek postopka skeniranja, priprava fizičnega izdelka na skeniranje, izdelek 

v delovnem območju skenerja in potek skeniranja 

S pomočjo GOMinspect programskega paketa sem poskušal odpraviti nepravilnosti iz 

virtualnega modela (slika 5-4) (luknje, glajenje, sekanje površin ipd.), predhodno 

dobljenega iz oblaka točk.  
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Slika 5-4: Odprava nepravilnosti virtualnega modela pred in po uporabi različnih funkcij za odpravo napak 

(ena izmed napak pred in po uporabi, označena je rdeče) 

Da sem lahko iz 3D skeniranega modela naredil prototip oz. fizični model s pomočjo 

SLS postopka, je bilo potrebno 3D virtualni model pripraviti kot »solid« model in ne samo 

kot površinski model.  

 

Slika 5-5: Od leve proti desni: pretvorba modela za uporabo v programu CATIA in uporaba funkcij v 

CATII za zapiranje modela 

Za pripravo modela je bilo potrebnih več stopenj. Najprej sem za nadaljnjo uporabo v 

programskem orodju CATIA V5R20 model pretvoril v pravilno datotečno obliko (slika 5-

5, levo). To sem dosegel s programom Rhinoceros 5.0. V Catii sem potem uporabil 

funkcije, kot so »digitized shape editor« in »quick surface reconstruction« (slika 5-5, 

desno). To so funkcije za pretvorbe modela iz točk na površine. Nato je bilo potrebno 

zapreti površine. Naslednja stopnja je bila obdelava zaprtega »solid« virtualnega modela s 

funkcijami za izdelovanje lukenj, rezanje, iztiskovanje in podobnimi funkcijami, ki so bile 

potrebne (slika 5-6). Urejanje »solid« modela je potekalo v programu SolidWorks. 
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Slika 5-6: Urejanje »solid« modela s programskim paketom SolidWorks 

Ko je bil virtualni model urejen in dokončan, je bil pripravljen za delo s postopki 

slojevitih tehnologij in izdelavo fizičnih prototipov za lažji prikaz načina spajanja. 

5.3 Slojevite tehnologije, izdelava prototipnih izdelkov z SLS in FDM postopkom 

Med slojevite tehnologije spada selektivno lasersko sintranje (slika 5-7), ki je eden 

izmed najbolj razširjenih dodajalnih postopkov. Ker sem imel na voljo uporabiti SLS 

postopek na Fakulteti za strojništvo UM, sem skeniran fizični izdelek (spojnik) s pomočjo 

omenjenega postopka reproduciral predvsem zato, da imamo predstavo oz. prikaz 

določenih funkcij izdelka. [11] 

Osnovni princip postopka je sintranje prahu iz umetnih mas s pomočjo CO2 laserja 

velikih moči. Med postopkom laserskega sintranja se ob osvetljevanju z laserskim žarkom 

prah stali in se posledično po slojih sprime med seboj. Povezani sloji potem predstavljajo 

želeni 3D objekt. Prednost postopka je v izbiri prašnih materialov, ki so lahko različni 

polimerni prahovi, kovinski prahovi in keramični prahovi. Velika prednost je tudi, da ne 

potrebujemo podpornega materiala. 

Prah v granulaciji 50µm 3D tiskalnik nanaša sloj za slojem na platformo (delovni prostor 

3D tiskalnika) z valjem za dodajanje gradiva. Po nanosu sloja prahu laser posveti na prašne 

delce ter jih spoji v želeno obliko. Tako je končana ena plast izdelka. Sledi spust platforme 

z materialom za višino ene plasti, v delovnem prostoru pa se zopet nanese nov sloj prahu. 

Ponovi se predhodno opisan postopek in prašni delci se sprimejo med seboj. Postopek se 

ponavlja do končanega izdelka. [12] 
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Slika 5-7: Princip delovanja selektivno laserskega postopka sintranja [12] 

Po končani gradnji slojev iz naprave odstranimo delovno platformo z materialom. Zaradi 

segrevanja materiala in delovne komore moramo počakati nekaj ur, da se vse ohladi. 

Odvečen prah potem odstranimo in ga v nekaj procentih lahko pomešamo z novim za 

nadaljnjo uporabo. Izdelke moramo odstraniti ter jih počistiti s pomočjo peskanja (slika 5-

10), da odstranimo odvečen prah, ki je sprijet na izdelek. 

 

Slika 5-8: Priprava virtualnih 3D modelov v delovno območje stroja za SLS postopek in razrez modelov na 

sloje s programskim paketom NetFabb (levo). Priprava virtualnega 3D modela v delovno območje stroja za 

FAB postopek in razrez na sloje s programskim paketom Repetier-Host (desno). 

 

V slojevitih tehnologijah poznamo tudi druge dodajalne postopke. Med razširjene in 

cenovno dostopne fizičnim uporabnikom spada FDM oz. ciljno neprekinjeno nalaganje 

(slika 5-9).  

Osnova za delovanje je 3D virtualni model. Model je zapisan v STL obliki. S pomočjo 

programske opreme ga razdelimo na sloje želene debeline, kjer manjša debelina sloja 

pomeni lepši in natančnejši izdelek.  
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Slika 5-9: Princip delovanja ciljnega neprekinjenega nalaganja [12] 

Glava naprave z brizganjem termoplasta, ki je v neprekinjeni obliki (kolut niti različnih 

debelin), opiše površino enega sloja. Oblika površine sloja je določena s programsko 

opremo, ki je 3D model razrezala na sloje. Ko glava opiše en sloj, se dvigne za debelino 

sloja in ponovno opiše prerez izdelka. Pri tem se staljen material sprime na predhodno 

nameščenega. Tako izdelek raste v vertikalni smeri, kjer predhodni sloji predstavljajo 

podporo naslednjemu sloju (slika 5-11). Kjer pri SLS ne potrebujemo podporne strukture, 

jo pri FDM vsekakor potrebujemo. V primerih previsov je potrebno nanašati podporno 

strukturo, ki si jo programska oprema doda sama k modelu. [11] 

 

Slika 5-10: Izdelki, izdelani po postopku SLS (pred čiščenjem oz. peskanjem) 

Na čas izdelave in predvsem ceno izdelka pri obeh omenjenih postopkih zelo vpliva 

višina virtualnega 3D modela. Višji je izdelek oz. model, večji je čas izdelave in višja je 

cena. Potrebno je poudariti, da dobimo pri SLS postopku zelo kvalitetne fizične modele z 

zelo dobrimi detajli. 
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Slika 5-11: Tiskanje izdelka po postopku FDM (vidne tudi previsne podpore) 

Fotografije 3D tiskanih prototipnih modelov so priložene v prilogah. Glej poglavje 10.2 

Ostale priloge. 

5.4 Primerjava, meritve 

S programskim orodjem GOMinspect je možno izvajati tudi meritve. Zanimalo nas je, 

do kakšnih odstopanj pride med končnim odlitkom, ki je bil izdelan na podlagi 

referenčnega CAD modela, in referenčnim CAD modelom. V poglavju 5.2 Priprava in 

skeniranje izdelka je opisan postopek skeniranja fizičnega izdelka in nadaljnja obdelava 

skeniranega virtualnega modela. Pripravil sem tudi model za primerjanje s CAD 

referenčnim modelom. 
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Slika 5-12: Prikaz meritve odstopanja CAD modela in skeniranega virtualnega modela 

V programskem orodju GOMinspect (slika 5-12) uporabimo funkcije »Surface 

Comparison« za primerjave. Program nam potem združi CAD referenčni model in skeniran 

virtualni model ter primerja odstopanja površin med seboj. Odstopanja so lahko v pozitivni 

ali negativni smeri (bolj je rdeč, večje je pozitivno odstopanje, turkizna barva pa predstavlja 

negativno odstopanje). Možnost ogleda odstopanj površin je omogočena tudi s prereznim 

pogledom (slika 5-13). Program omogoča tudi izpisek odstopanj v obliki poročila. 

 

Slika 5-13: Prikaz meritev odstopanja CAD modela in skeniranega virtualnega modela v prerezu 

Na podlagi meritev smo ugotovili, da ne prihaja do velikih odstopanj, vsaj v predelu, 

kjer so luknje. Na vogalu, kjer so kraki povezani, prihaja sicer do večjega odstopanja, 

približno do 3,70 mm, vendar to ne vpliva na funkcionalnost spojnika, niti na vizualnost, 

kar ustreza tehniškim zahtevam. 

Poročilo o odstopanju je priloženo v prilogah. Glej poglavje 10.2 Ostale priloge. 
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6 UMESTITEV, projekt »PAN« 

6.1 Restavracija Pan 

Naročnik igral in umestitev le-teh je restavracija Pan, ki se nahaja na Tovarniški cesti 7 

v Kidričevem (slika 6-1). Restavraciji je manjkal majhen doživljajski park za otroke in 

starejše ljudi, ki bi lahko čez toplejše obdobje izkoristili zunanje površine. Prav zato je 

sledila odločitev s strani nadrejenih za naročilo in umestitev igral na obstoječe 

neizkoriščene površine. 

 

 

Slika 6-1: Objekt restavracije Pan [15] 

6.2 Lokacija 

Naselje Kidričevo se nahaja na ravnem terenu, leži na jugu Dravskega polja. Večina 

naselja, natančneje njen osrednji in severni del, leži na osrednjem prometnem delu 

Dravskega polja. V občini Kidričevo je leta 2009 po podatkih SURS-a prebivalo približno 

6600 prebivalcev, kar je zelo dobrodošlo, da se ustvarjajo prostori za druženje in gibanje. 

[16] 
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6.3 Umestitev v prostor 

Prostor, ki bo izkoriščen za postavitev igral, leži na vzhodni strani, nasprotno od njega 

pa je objekt restavracije Pan (slika 6-2). Izpolnjen bo tudi pogoj, da bodo igrala zaradi lažje 

preglednosti otrok in ostalih oseb, postavljena pravokotno na pogled iz terase.  

Dostop do objekta je možen s stranske ceste, ki je priključena na glavno javno cesto, in 

po dovozni poti na vzhodnem delu zazidave do parkirišča restavracije. Iz dovozne poti 

dostopamo do parkirišča pred restavracijo in teraso ter na zelene površine, ki so locirane 

zrcalno od objekta restavracije in terase. Zunanja ureditev obsega dostop po manjši poti do 

igral in njihove postavitve na zelene površine, ki so zmes dreves in rastlin. Poti do igral 

bodo tlakovane z varnostnimi ploščami (slika 6-6, varnostne plošče), igralne površine pa 

bodo zaradi varnostnih priporočil tlakovane s prodom, vendar ne v celoti. Že obstoječe 

srednje in visoko drevje zagotavlja ustrezno senčenje. Ostale površine bodo ozelenjene kot 

v obstoječem stanju. 

 

Slika 6-2: Ortofoto restavracije Pan na zahodni strani in zelene površine kot osnova za umestitev igral v 

prostor na vzhodni strani [17] 
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Koncept postavitve igral je bil podrejen željam naročnika, lokaciji, ki je bila na voljo, in 

varnostnim zahtevam. Sprva je bil koncept postavitve predstavljen tako, da bi se ob 

morebitni postavitvi odstranilo nekaj dreves, vendar stranka tega ni dopuščala. Igrala sem 

poskušal umestiti na način, da bi bila postavljena v krožni ali trikotni tlorisni interpolaciji, 

vendar mi prostor tega ni dopuščal zaradi dreves in rastlin, ki jih ni bilo možno odstraniti. 

Igrali gugalnica in spust + pajek sem poskušal umestiti v del prostora, ki je zajemal največjo 

kvadraturo zaradi minimalnega zahtevanega prostora okrog igral. Pred in med gugalnico je 

bilo potrebnega vsaj 3 m prostega prostora in tukaj ni smel ležati noben drug predmet. Prav 

tako je igralo spust + pajek zahtevalo vsaj 1,7 m gibalne površine. Pri ostalih igralih 

minimalni zahtevan prostor okrog igrala ni predstavljal problemov, vendar je na postavitev 

prav tako vplivala varnost, še bolj pa stranka. Poskušali smo, da bi bil celoten doživljajski 

park pokrit z enotno varovalno podlago (prod ali varnostne plošče), vendar so varnostne 

plošče predstavljale velik finančni zalogaj. Za prod se stranka ni odločila, ker bi bili 

potrebni večji strojni posegi, ki bi terjali več časa in igral ne bi uspeli postaviti v 

zahtevanem roku. Del se je nato prekril s prodom, poti pa so se uredile z varnostnimi 

ploščami, kar je spet vplivalo na postavitev celotnega koncepta. 

Veliko vlogo je igral naročnik. Igrala so bila preveč razmetana, kar je v tem primeru 

slaba lastnost koncepta postavitve. Kot snovalec postavitve igral v prostor sem upošteval 

naslednje dejavnike: lokacijo, izgled, naročnika, finance in časovno omejitev. 

Z manjšanjem vplivnih dejavnikov bi dosegli bolj urejeno postavitev igral, kjer bi od 

igrala do igrala dostopali po urejenem zaporedju. Z odstranitvijo nekaj rastlin bi dosegli še 

večji pogled in nadzor nad lokacijo iz smeri restavracije. Uporabili bi lahko enotno 

varovalno podlago, ki bi vplivala na izgled doživljajskega parka v celoti. Senca, dobljena 

iz obstoječih rastlin, nam daje zelo veliko prednost uporabe igral tudi v zelo vročih in 

sončnih dnevih. Z upoštevanjem vseh vplivnih dejavnikov smo dosegli zelo zadovoljno 

stranko, kar je najpomembnejše, in zelo dobro ogledno referenčno izhodišče za širjenje 

podjetja na tem področju. 
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Slika 6-3: Načrt tlorisne postavitve igral, poti in urbane opreme 

Načrt tlorisne postavitve igral v merilu 1:100 (A2) je priložen v prilogah. Glej poglavje 

10.2 Ostale priloge. 

6.4 Prostorska vizualizacija 

Pri umestitvi smo morali upoštevati, da se ohranijo vse rastline in da so postavljena 

igrala v skladu z minimalnim prostorom okrog igral. Postavitev igral je bila podrejena 

predvsem varnostnim zahtevam, željam stranke in prostoru, ki je bil na voljo. 

 

Slika 6-4: Vizualizacija postavitve (tloris) (levo), vizualizacija postavitve (pogled iz smeri terase) (desno) 
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Fotografije drugih pogledov vizualizacije postavitve so priložene v prilogah. Glej 

poglavje 10.2 Ostale priloge. 

6.5 Oskrba doživljajskega parka »PAN« z gradbeni in vrtnarskimi deli 

Gradbena in vrtnarska dela je prevzelo več različnih izvajalcev, ki imajo dolgoletne 

izkušnje na tem področju.  

Težavni del je predstavljalo natančno pozicioniranje temeljev, ki ga je bilo treba izvesti 

s pomočjo strojev (slika 6-6, postavitev temeljev). Uporabljeni so točkovni nearmirani 

betonski temelji, ki so namenjeni za lahke in manjše objekte. [18]  

 

Slika 6-5: Načrt tlorisne postavitve temeljev v merilu 1:100 (A2) 

Predhodno je bilo potrebno izvzeti/izkopati travno rušo v debelini najmanj 200 mm za 

kasnejši nasip proda v granulaciji 2–8 mm. Izboljšati je bilo potrebno nosilnost temeljev 

tal, kjer bodo postavljeni temelji in poti. Izboljšanje tal smo dosegli z vibrirnimi napravami. 

Ločevanje travnate površine (varnostnih plošč in proda) smo dosegli z aluminijastimi 

robniki (slika 6-6, robniki), ki so utrjeni v tla v globini 300 mm. 
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Slika 6-6: Postavitev temeljev, varnostne plošče, robnikov 

Načrt tlorisne postavitve temeljev v merilu 1:100 (A2) je priložen v prilogah. Glej 

poglavje 10.2 Ostale priloge. 

6.6 Izgled končne postavitve 

 

Slika 6-7: Končna postavitev igral (pogled iz smeri restavracije) 

 

Slika 6-8: Panoramska fotografija končne postavitev igral (pogled iz smeri cestišča) 
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Fotografije večjih velikosti končne postavitve so priložene v prilogah. Glej poglavje 

10.2 Ostale priloge. 
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7 OPTIMIZACIJA 

Zaradi fleksibilnosti in cene je bilo določena igrala potrebno optimizirati. To smo storili 

z dodatnimi nadomestnimi spojniki, ki so zelo vplivali na ceno izdelka in težo. Standardne 

»T« in štirikrake spojnike smo nadomestili z vložnim spojnikom (slika 7-1), ki je iz notranje 

strani privit z vijakom M8 (slika 7-2). Na zunanji strani je oblikovan tako, da se po celotnem 

obodu prilega na glavni konstrukcijski profil, s tem pa se poveča nosilnost (slika 7-2). 

 

Slika 7-1: Zmanjšanje teže in cene izdelka z dodatnimi nadomestnimi spojniki (rdeče) 

 

Slika 7-2: Uporabljen nadomestek osnovnega spojnika 

Veliko optimizacij je bilo tudi zaradi ustrezanja igral standardu SIST EN 1176-1:2008 

– oprema otroških igrišč – 1. del: Splošne varnostne zahteve in preizkusne metode – 

(Playground equipment – Part 1: General safety requiements and test methods), da se ob 

njihovi postavitvi lahko dodeli ustrezni certifikat za uporabo le-teh. 

7.1 Dodatne rešitve 

Pri do sedaj opisani družini igral bodo potrebne dodatne rešitve izvirnih igral za uspešno 

trženje. Dodatne rešitve naj bodo v različnih oblikah, kot so dimenzioniranje dodatnih 

spojnikov za večje in lažje oblikovanje novih igral in urbanega pohištva (slika 7-3, 7-4), ki 

niso pod kotom samo 90 °. 
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Slika 7-3: Modularno pohištvo z 90 °, 70 ° in 110 ° spojniki 

 

 

Slika 7-4: Reklamna tabla s klopjo z 90 °, 70 ° in 110 ° spojniki 

 

Družino igral bo potrebno opremiti z dodatnim urbanim pohištvom, kot so koši, klopi in 

korita za rastline (slika 7-3, 7-4). Z modularnim sistemom je možno prodreti tudi v odprte 

tržne lokacije, kot so tržnice ter večje prireditve odprtega tipa, in sicer z modularnimi 

stojnicami (slika7-5). 
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Slika 7-5: Modularna zložljiva stojnica z 90 °, 70 ° in 110 ° spojniki 

Zaradi širjenja podjetja Talum d. d. in Kreal d. o. o. bo k modularni opremi potrebno 

dodati nove rešitve igral in urbanega pohištva (slika 7-6, 7-7) v smeri končnih izdelkov z 

veliko dodano vrednostjo. 

 

Slika 7-6: Primer nove idejne zasnove urbanega pohištva 

 

Slika 7-7: Primer nove idejne zasnove igrala 
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8 DISKUSIJA IN SKLEP 

Z izdelavo magistrskega dela sem dosegel svoje zastavljene cilje in želen cilj podjetja 

Talum d. d., saj sem oblikoval izdelke oz. družino igral s podanimi zahtevami in omejitvami 

ter jih umestil v prostor in jih tudi v sodelovanju s podjetjem realiziral v zahtevanem 

časovnem roku. Utrdil sem znanje konstruiranja, oblikovanja in spoznavanja različnih 

mehanizmov za izdelavo in trženje izdelkov.  

V začetku je bilo potrebno pridobiti znanje o najpomembnejših obstoječih 

konstrukcijskih delih. Seznanil sem se z osnovami modularnega sistema, usmerjenostjo 

delo podjetja Talum d. d. ter njihovimi cilji in vizijami. Veliko sem se naučil o strojnih 

elementih in izdelovalnih postopkih v strojni industriji. Sledili so sestanki z odgovornimi 

osebami in oblikovanje igral v obliki prostoročnih risb. Pri slednjem sem uporabil veliko 

različnih programskih paketov, kot so SolidWorks, CATIA, NetFabb ipd., s pomočjo katerih 

sem modeliral igrala in jih prenesel iz papirnate oblike v virtualno okolje (izdelava 3D 

modelov, vizualizacija, delavniške risbe). Prav tako sem s pomočjo programskih paketov 

in mehanizmov vzvratnega inženirstva izdelal fizične prototipne modele v pomanjšani 

obliki. Hkrati s tem je potekalo usklajevanje in izdelava igral. Ob koncu smo igrala fizično 

postavili v prostor pred restavracijo Pan v Kidričevem. Pri vsem tem sem se soočal z 

raznovrstnimi težavami, kot so usklajevanje v timu in usklajevanje s podjetjem, 

upoštevanje teorije konstruiranja, upoštevanje priporočil za pridobitev ustreznih 

certifikatov igral, spoznavanje novih programskih orodij, spoznavanje postopka trženja 

izdelkov ipd. 

Obstajajo možnosti za nadgradnjo igral obstoječega modularnega tipa, saj bi bilo 

potrebno izdelati več različnih spojnih elementov. Potreba je po novih izdelkih oz. družini 

zanesljivih, udobnih, funkcionalnih ter vizualno privlačnih in izstopajočih igral, ki niso 

grajena na osnovi modularne gradnje, predvsem zaradi širjenja podjetja v smeri izdelkov z 

veliko dodano vrednostjo. 
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10.3 Ostale priloge 

 SKENIRANE PROSTOROČNE RISBE IGRAL 

 VIZUALIZACIJE IGRAL 

 KOSOVNICE 

 POROČILO MERITEV 

 DELAVNIŠKE RISBE 

 FOTOGRAFIJE 3D TISKANIH PROTOTIPNIH MODELOV 

 NAČRT TLORISNE UMESTITVE IGRAL V PROSTOR in LOKACIJA TEMELJEV 

 FOTOGRAFIJE UMESTITVE IGRAL V PROSTOR 

 ZGOŠČENKA z vsebino: 

- magistrsko delo v elektronski obliki, 

- risbe igral, fotografije vizualizacije igral, fotografije 3D tiskanih 

prototipnih modelov, in umestitev igral v prostor v obliki datotek .pdf, ki 

jih odpiramo s programom ADOBE reader, 

- poročilo meritev v obliki datotek .pdf, ki jih odpiramo s programom 

ADOBE reader, 

- načrt tlorisne umestitve igral v prostor in lokacija temeljev v obliki 

datotek .pdf, ki jih odpiramo s programom ADOBE reader, 

- delavniške risbe v obliki datotek .pdf, ki jih odpiramo s programom 

ADOBE reader. 
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