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Abstract: The Inclined Platform Lift is 
especially suited to barrier removal in existing 
buildings where construction of a ramp or a 
hoist way for an elevator is technically 
infeasible. Our line of Inclined Platform Lift 
products provides us with complete design 
flexibility. They can be installed outdoors and 
they are available with a wide range of options 
and finishes. 

1 Uvod  
Stopniščna dvigala uporabljamo kot pomoč 

za premagovanje arhitektonskih ovir gibalno 
oviranih oseb, predvsem tistih v invalidskih 
vozičkih. V kombinaciji z integriranim 
zložljivim sedežem je dvigalo uporabno tudi za 
osebe, ki s težavo premagujejo stopnišča. 
Stopniščna dvigala so namenjena za uporabo v 
novih ali obstoječih javnih zgradbah, kakor tudi 
v stanovanjskih zgradbah, lahko pa jih 
uporabljamo tudi na zunanjih stopniščih. 
Običajno je njihova uporaba umestna tam, kjer 
ni možnosti vgradnje vertikalnega dvigala ali 
ustrezne invalidske rampe. Stopniščno dvigalo 
sestoji iz ploščadi, ki potuje po ustreznem 
enojnem ali dvojnem vodilu vzdolž ravnega ali 
ukrivljenega stopnišča. Ploščad stopniščnega 
dvigala je preklopna in v skladiščnem položaju 
zavzema zelo malo prostora ter ne ovira proste 
uporabe stopnišča. Slika 1 prikazuje stopniščno 
dvigalo v zložljivem položaju.    

 Pogon stopniščnega dvigala je izvršen z 
asinhronskim motorjem s 3 – faznim virom 
napajanja, preko samozapornega polževega 
gonila, ki žene kotalni zobnik po zobati letvi. Le 
– ta je nameščena vzdolž spodnjega vodila. 
Običajno je vodilo, in s tem tudi zobata letev, 
namensko prirejena posameznemu stopnišču, 
zelo pogosto pa tudi sama ploščad. Osnovne 

tehniške lastnosti, ter varnostne zahteve 
stopniščnih dvigal so predpisane z evropskim 
standardom SIST EN 81 – 1. V okviru projekta 
je bilo zahtevano čim bolj ekonomično in varno 
zasnovati stopniščno dvigalo glede na podane 
specifikacije, ga opremiti z ustreznimi 
varnostnimi elementi ter krmiljem. Pri 
projektiranju stopniščnega dvigala je osnovno 
vodilo univerzalnost in mobilnost ploščadi za 
hitro montažo na različnih stopniščih (različni 
vzpon) z enakimi vodilnimi elementi in zobato 
letvijo. V okviru projekta bo izdelano namensko 
prototipno dvigalo, ki bo montirano v osnovni 
šoli v okolici Maribora, kot pomoč gibalno 
oviranim učencem. 

 
Slika 1: Stopniščno dvigalo v zložljivem 

položaju 

1.1 Osnovne zahteve stopniščnega dvigala  
 Velikost ploščadi je 900 x 1200 mm. 

Izdelana je iz aluminijeve pločevine s protidrsno 
površino. Ploščad je električno zložljiva, 
mobilna za hitro montažo na različnih 
stopniščih z enakimi vodilnimi elementi (za 
premontažo morata zadoščati 2 odrasli osebi). 
Nosilnost ploščadi je 200 kg (varnostni 
koeficient pri trdnostnih preračunih mora biti 
najmanj 5!). Potovalna dolžina je največ 50 m.  

  Predvidena linearna hitrost celotne ploščadi 
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je 6 m/min (0.1 m/s). Če privzamemo, da je 
delilni krog pogonskega zobnika med 50 in 80 
mm, in je le – ta nameščen direktno na gredi 
elektromotorja, mora biti število vrtljajev 
pogona v mejah od 24 do 38 (25 do 40) min-1. 

Največji naklon dvigala (vzpon stopnišča) je  
40°.  

     Izbrana moč pogonskega elektromotorja je 
750W. Pogonski elektromotor mora imeti 
možnost spreminjanja smeri vrtenja, mehki 
zagon in zaustavitev. Polna moč pogonskega 
elektromotorja mora biti na voljo od zagona do 
največje hitrosti. Mehki zagon je izveden s 
frekvenčnim pretvornikom.   

Pogostost uporabe naj ne bi bila večja od 2 – 
4x na dan. V splošnem je smiselna planirana 
pogostost uporabe 1 – 2x na uro. 

2  Opis konstrukcije 
    Konstrukcija je izdelana iz standardnih 
jeklenih profilov, ki so na voljo na našem trgu. 
Konstrukcija je večinoma izdelana iz škatlastih 
profilov pravokotnih prerezov, ki imajo 
najugodnejše nosilne lastnosti in se dajo 
enostavno spajati. Profili so iz jekla Fe360B, 
ograja pa iz INOX jekla, ki ima ugodne 
trdnostne lastnosti, ni je potrebno površinsko 
zaščititi. Zaščitne pločevine so iz Al zlitine. 
Konstrukcija je izdelana dovolj togo, da je 
gibanje po stopnišču čim ugodnejše. Glej sliko 
2. 

    Konstrukcija je izdelana tako, da omogoča 
hitro montažo in demontažo, prilagajanje 
netočnosti stenam in gibanje na različnih 
strminah stopnišča. Zato so vse zveze 
razstavljive s standardnimi elementi ali pa s 
posebnimi elementi, ki omogočajo enostavno 
sestavljanje. Sestavni elementi stopniščnega 
dvigala so zvarjeni v tri osnovne sklope 
konstrukcije. Osnova je nosilna ograja na steni 
stopnišča, na katero je pritrjena nosilna 
konstrukcija s krmiljem in  pogonsko enoto in 
nosilno platformo. Zagotoviti je potrebno 
mehansko varnost potnika z ograjo in rampami, 
ki imajo osnovno funkcijo lahkega vkrcanja in 
izkrcanja. Pri obratovanju stopniščnega dvigala 

je potrebno ustrezno preprečiti nevarnosti 
poškodb potnika in ostalih v okolici. 

 
Slika 2: Konstrukcija stopniščnega dvigala 

2.1 Nosilna ograja 
      Nosilna ograja nosi celotno konstrukcijo in 
obremenitev platforme. Hkrati služi kot vodilo 
in prenos pogona (zobata letev) za gibanje 
stopniščnega dvigala. Nosilne cevi ograje so 
izdelane iz INOX jekla (slika 3). Na nosilni 
ograji je priklopni kabel za pogon stopniščnega 
dvigala, ki je pripet s pomočjo verige, ker 
potrebujemo dovod električne energije in 
informacijske kable tudi med delovanjem. 
Konstrukcija je pritrjena na steno z vijaki za 
beton. Če stena ne omogoča zadovoljive 
nosilnosti, ograjo dodatno podpremo na 
stopnišče.  

 
Slika 3: Nosilna ograja 

2.2 Nosilna konstrukcija 

      Nosilna konstrukcija temelji na okvirju iz 
pravokotnih cevi (slika 4). Na spodnji strani je 
pripeta platforma, na sredini je motor z 
reduktorjem in zobnikom, ki se kotali po zobati 
letvi in tako omogoča gibanje nosilne 
konstrukcije. Nosilna konstrukcija je vpeta na 
nosilno ograjo preko sistema koleščkov, ki 
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omogočajo sledenje nesoosnosti nosilne ograje. 
Konstrukcija koleščkov omogoča tudi 
spremembo kota do 1,5° od normalnega kota 
vzpona večina stopnišč. V zaprtem ohišju 
nosilne konstrukcije se nahaja krmilnik 
stopniščnega dvigala in vsa ostala potrebna 
elektronika za krmiljenje in delovanje 
stopniščnega dvigala. Nosilna konstrukcija ima 
čim manjšo globino, ker s tem zavzema manj 
prostora na stopnišču. 

 
Slika 4: Nosilna konstrukcija 

2.3 Nosilna ploščad 
      Nosilna ploščad je zvarjena konstrukcija iz 
škatlastih profilov (slika 5). Zaradi potrebe po 
sprostitvi gibanja po stopnišču, moramo ploščad 
dvigniti, tako da je potem stopnišče manj 
moteno za prehod. Ploščad je pokrita z 
aluminijevo pločevino, ki je perforirana, da ne 
pride do zdrsa. Dvig in spust platforme je ročni, 
kateremu pa pomaga vzvojna vzmet. Zaradi 
varnosti je tudi platforma spodaj varovana z 
rampami, ki so hkrati tudi pomagalo za lažje 
vkrcanje in izkrcanje invalidskega vozička. 

 

Slika 5: Nosilna ploščad 

2.4 Rampa 
      Rampa omogoča lažje vkrcanje in izkrcanje 
invalidskega vozička. V dvignjenem položaju 
pa služi kot varovanje proti zdrsu s ploščadi 
(slika 6). Rampa je vodena s pomočjo 
elektromotorja in navojnega vretena, ki je 
povezano na krmilnik, tako da je hkrati 
zagotovljena tudi varnost. 

 
Slika 6: Rampa 

2.5 Varnostna ograja 
      Varnostna ograja služi za preventivno 
varnost pred zdrsom s ploščadi in tudi varovanje 
v primeru prehitrega ustavljanja stopniščnega 
dvigala (slika 7). Varnostna ograja je vodena s 
pomočjo elektromotorja in navojnega vretena, 
ki je povezano na krmilnik, tako da poteka 
sinhrono z ostalimi funkcijami.  

 
Slika 7: Varnostna ograja 

3. Opis krmilja 
    Krmiljenje posameznih enosmernih motorjev 
stopniščnega dvigala, ki dvigujejo in spuščajo 
posamezne ograje in rampe, bo izvedeno s 
pomočjo Mitsubishijevega 
prostoprogramljivega krmilnika MELSEC s 
procesorsko enoto FX – 64 MR – ES/UL in 
razširitvenim modulom FX – 16 EX – ES/UL. 
Prav tako bo izvedeno tudi krmiljenje 3 – 
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faznega asinhronskega pogonskega motorja, pri 
katerem je hitrost nastavljena s frekvenco in 
izhodi prostoprogramljivega krmilnika. Za našo 
aplikacijo bomo uporabili krmilnik, ki ima 48 
digitalnih vhodov in 28 digitalnih izhodov.  

    Ukazi za vožnjo morajo biti podani s tipkami. 
Naprave morajo biti vgrajene v okrove tako, da 
deli pod napetostjo niso dostopni. Imamo 
glavno stikalo in stikalo na ključ. S tema dvema 
stikaloma se mora istočasno na vseh polih 
prekiniti dovod električnega toka do 
pogonskega motorja. Ti dve stikali morata biti 
dimenzionirani za največji tok, ki lahko nastopi 
pri normalnem obratovanju dvigala. 

 Stikali ne smeta prekiniti tokokrogov, ki 
napajajo alarmno napravo in morata imeti 
stabilni položaj razklenjenosti in sklenjenosti. 
Omogočeno mora biti zaklepanje v 
razklenjenem položaju, s pomočjo žabice ali 
enakovredne naprave, da se prepreči 
nepooblaščeno aktiviranje. Mehanizem za 
aktiviranje teh dveh stikal mora biti lahko in 
hitro dostopen. Ponovni vklop sme biti možen le 
s pomočjo varnostne naprave, ki je povzročila 
njegov izklop. Dodatno k temu kontaktorju 
mora biti vgrajeno ločilno stikalo, ki se aktivira 
ročno. Po aktiviranju teh dveh stikal ostanejo 
deli krmilja pod napetostjo, te tokokroge 
moramo posebej izklopiti. Imeti moramo ločen 
tokokrog za napajanje alarmne naprave. Vsak 
tokokrog, ki se upravlja s stikali, mora biti 
ločeno zaščiten proti kratkemu stiku. 

3.1 Servisno krmilna naprava 
      Slika 8 prikazuje servisno krmilno napravo. 
Naprava za servisno krmiljenje dvigala se mora 
vklapljati in izklapljati s stikalom (servisno 
stikalo), ki mora zadoščati zahtevam za 
električne varnostne naprave. Stikalo mora biti 
bistabilno in mora biti zavarovano pred 
nenamerno preklopitvijo. 

Hkrati morajo biti izpolnjene naslednje zahteve: 

a.) vklop naprave za inšpekcijsko in servisno 
krmiljenje dvigala mora izklopiti  
delovanje normalnega krmilja dvigala; 

b.) dvigalo lahko premaknemo le s stalnim 

delovanjem na gumb, ki ima jasno 
označeno smer gibanja, in ki je 
zavarovano tako, da ga ni mogoče 
nenamerno pritisniti; 

c.) naprava za servisno krmiljenje mora biti 
opremljena s stikalom za ustavljanje v 
sili; 

d.) hitrost ne sme preseči 115% vrednosti 
nazivne hitrosti stopniščnega dvigala 

e.) ne sme biti možno preseči skrajnih točk 
normalne vozne poti ploščadi; 

f.) delovanje dvigala mora ostati pod 
kontrolo varnostnih naprav. 

 
Slika 8: Servisno krmilna naprava 

 

3.2 Zaustavitev pogona in potrditev 
zaustavitve 

     Zaustavitev pogona s sredstvi električne 
varnostne naprave mora biti izvedena v skladu s 
predpisi. Dovod mora biti prekinjen z dvema 
neodvisnima kontaktorjema, katerih kontakti 
morajo biti zaporedni v dovodnem tokokrogu. 
Če, ko dvigalo miruje, eden od kontaktorjev ni 
odprl glavnih kontaktov, mora biti preprečeno 
nadaljnje gibanje ploščadi, najkasneje pri 
naslednji spremembi smeri gibanja. 

3.3 Uporabljene metode za prekinitev 
tokokroga  

     Izmenični ali enosmerni motorji, ki jih 
napajamo in krmilimo preko statičnih 
elementov, uporabljajo naslednje metode za 
prekinitev tokokroga: 

● Dva neodvisna kontaktorja, ki prekinjujeta 
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tok do motorja. Če ob mirovanju dvigala eden 
od kontaktorjev ni odprl glavnih kontaktov, 
mora biti preprečeno nadaljnje gibanje dvigala, 
najkasneje pri naslednji spremembi smeri 
gibanja. 
● Sistem, ki ga sestavljajo: 

a.) kontaktor, ki prekinja tok na vseh polih: 
Navitje kontaktorja mora biti sproščeno 
najkasneje pred vsako spremembo smeri 
gibanja. Če kontaktor ni sproščen mora 
biti preprečeno vsako nadaljnje gibanje 
dvigala. 

b.) krmilna naprava mora prekiniti pretok 
energije v statičnih elementih;   

c.) kontrolna naprava, ki potrdi prekinitev 
pretoka energije vsakokrat, ko dvigalo 
miruje. 

Če med normalnim zaustavljanjem, 
prekinitev s pomočjo statičnih elementov ni 
učinkovita, mora kontrolna naprava povzročiti, 
da se kontaktor sprosti in se s tem prepreči 
kakršnokoli nadaljnje gibanje dvigala. 

 

3.4 Glavni in pomožni kontaktorji  
     Glavni kontaktorji, t.j. tisti, ki so potrebni za 
zaustavitev pogona morajo spadati v naslednje 
razrede, kot je definirano v EN 60947 – 4 – 1: 

a.) AC – 3 za kontaktorje izmeničnih elektro 
– motorjev; 

b.) DC – 3 za kontaktorje enosmernega 
napajanja.   

     Ti kontaktorji morajo biti dimenzionirani 

tako, da je lahko 10% zagonskih vklopov in 
izklopov izvedenih impulzno. 

Če se zaradi moči, ki jo je potrebno 
prenašati, glavne kontaktorje krmilimo s 
pomožnimi kontaktorji, morajo pomožni 
kontaktorji spadati v naslednje razrede, kot je 
definirano v EN 60947 – 5 – 1:  

a.) AC – 15 za krmiljenje izmeničnih 
elektromagnetov;  

b.) DC – 13 za krmiljenje enosmernih 
elektromagnetov. 

     Za glavne kontaktorje, kot tudi za pomožne 
kontaktorje se domneva: 

a.) če je eden izmed mirovnih kontaktov 
sklenjen, so vsi delovni kontakti 
razklenjeni; 

b.) če je eden izmed delovnih kontaktov 
sklenjen, so vsi mirovni kontakti 
razklenjeni.  
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