
 

 

Tema zaključnega dela  

Okvirni naslov teme: 
Hitromontažni segmenti lesenih fasad za modularne bivalne 

enote 

Študijski program: Strojništvo; 2. stopnja 

Morebitni mentor iz podjetja: Mitja Zrim 

Kontaktna oseba v podjetju: Dr. Tatjana Fulder, univ. dipl. inž. str. 

 

Kratek opis teme: 

V podjetju ARCONT d.d. se ukvarjamo z razvojem modularnih bivalnih enot, kjer bo nosilna 

konstrukcija bazirala na jekleni konstrukciji in ostale komponente kot so paneli in fasade pa iz 

naravnih materialov s poudarkom na lesu. Lesena fasada predstavlja zadnji korak v procesu montaže 

bivalnih enot. Ravno iz tega razloga je pomembno, da se fasada pripravi kot polizdelek in na enoto 

vgradi po hitromontažnem načinu s čim manjšim vplivom na proces montaže. Pri razvoju segmentov 

fasade je potrebno upoštevati gabarite bivalnih enot, odprtine (okna in vrata) na stenah bivalnih 

enot, način pritrjevanja, kjer je potrebno analizirati vpliv dvigovanja enot na pritrjevalna sredstva, 

proizvodne zmožnosti podjetja in ergonomijo. Fasado in njeno podkonstrukcijo v kompletu s 

pritrjevalnimi sredstvi je potrebno tudi ustrezno dimenzionirati na obremenitev vetra (tlak in srk). 

Koncept se pripravi tako za vertikalni potek letev kot tudi za horizontalni potek letev. 

 

Zaključno delo zajema naslednje aktivnosti: 

- Seznanitev z modularnimi bivalnimi enotami, pridobitev potrebnih tehničnih informacij pred 

začetkom dela, 

- Po potrebi ogled že izdelanega prototipa na podjetju, 

- Priprava koncepta fasade oz. fasadnih segmentov (horizontalni in vertikalni potek letev), 

- Priprava koncepta načina pritrjevanja in podkonstrukcije, 

- Dimenzioniranje pritrjevalnih sredstev (vijačni material, jekleni profili, ..), podkonstrukcije 

(kombinacija lesa in jekla) in fasade same 



 

- Izdelava končnih tehničnih načrtov z vsemi detajli (SolidEdge ali SolidWorks) vključno s 

poročilom dimenzioniranja (ročno ali s programskim orodjem kot je SCIA ali katerimkoli FEM 

programom), 

- Izdelava renderja objekta sestavljenega iz modularnih bivalnih enot, ki ima nameščeno fasado 

(opcijsko) 

 

Kaj pridobi študent: 

- Se spozna s koraki razvoja v srednje velikem podjetju, 

- Pridobi izkušnje s področja razvoja lesenih fasad, 

- Pridobi izkušnje s področja dimenzioniranja, 

- Pridobi izkušnje s področja izdelave tehničnih načrtov za proizvodnjo. 


