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Povezovanje strojniške stroke z namenom
tesnejšega sodelovanja industrijskega
in akademskega okolja za kakovostnejše
življenje je eno izmed temeljnih poslanstev
Zveze strojnih inženirjev Slovenije, ki
z organizacijo slavnostnega dogodka
Akademija strojništva poudarja pomembno vlogo
inženirstva na Slovenskem. Slovenska dežela z raznoliko
pokrajino ter bogato tehniško dediščino vzpodbuja
posameznike, da delujejo v luči tehnološkega napredka
ter ustvarjajo inovacije, ki prispevajo k trajnostnim ciljem
Slovenije. Najboljšim ter zaslužnim posameznikom tako
iz industrijskega kot tudi iz akademskega okolja se na
Akademiji strojništva poklonimo s podelitvijo nagrad.
Spoštovani strojni inženirji,
naj Akademija strojništva združuje slovensko inženirsko
moč v prijeten dogodek!
S spoštovanjem,
prof. dr. Iztok Golobič
predsednik
Zveza strojnih inženirjev Slovenije
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- v slovenskem prostoru, je podobno kot v svetu,
približno 2 % vrhunskih znanstvenikov. Naša
tehnična dediščina je izjemno bogata, a žal premalo prepoznavna, zato je izjemno pomembna
njena promocija, da podkrepimo družbeni interes
4

- potrebno je spodbujati interese mladih za naravoslovne in tehnične znanosti. Za večjo privlačnost
naravoslovja bi bilo potrebno temeljito spremeniti metode poučevanja in vpeljati pouk naravoslovnih predmetov, ki bo temeljil na raziskovanju.
Pri poučevanju tovrstnih predmetov je potrebno
opustiti dosedanje metode poučevanja, ki izhajajo predvsem iz deduktivnega pristopa oziroma
splošnih stališč, in v pouk vpeljati aktivno učenje,
pri katerem učenci do znanja pridejo sami s
pomočjo praktičnih vaj in poskusov. S samostojnim
odkrivanjem naravoslovnih zakonitosti bi učitelji
pri šolarjih zbujali sposobnost opazovanja, logično
sklepanje in inovativnost.
Celoten projekt predstavljen po posameznih
slovenskih območjih, smo razdelili na enakovredna
področja in sicer: Naša tehnična dediščina, Slovenski znanstveniki in njihova dela, Uveljavljeni izdelki
slovenskega gospodarstva in Inovativni izdelki
slovenskega gospodarstva.

tranzicija in z njo povezano razpadanje velikih
industrijskih kompleksov. To je bil eden od težjih
obdobji naše stroke, ki se zaključuje. Odpirajo se
nove možnosti razvoja, kjer se ponovno vidimo
s svojo kreativnostjo in smelostjo kot nosilci razvoja. Trdim, da smo uspešni, saj je rastoči izvoz
slovenske industrije tesno povezan z našimi znanji
in našim prizadevanjem. Ne nazadnje bi želel
poudariti, da je tako kot v preteklosti tudi danes
s temi prizadevanji povezana naša hiša, Fakulteta
za strojništvo. S svojim pedagoškim in raziskovalnim potencialom opravičujemo svoj obstoj in ob
tem težimo k večji kakovosti in prepoznavnosti v
domačem in tujem okolju.

MATEJ DROBNIČ,

Predsednik ŠSFS v š. l. 2016/2014
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- vsak narod mora poleg lepote naravnih bogastev
svoje dežele v borbi za svojo nacionalno integriteto promovirati svoje tehnične dosežke in posameznike;

za inovativno ustvarjalno delo z visoko dodano
vrednostjo;

Strojni inženirji smo bili
in smo tesno povezani
s tehnološkim razvojem slovenske družbe.
V sredini prejšnjega
stoletja je rast slovenske strojegradnje, ki je
predstavljala hrbtenico
družbenega razvoja,
temeljila na strojni
stroki. Strojni inženirji
so bili povezani z ustanavljanjem vseh pomembnih firm, ki so dale podlago razvoju Slovenije na
splošno. Temu je ob osamosvojitvi Slovenije sledila

|

Projekt Razvito v
Sloveniji - Created in
Slovenia je projekt, ki
je namenjen spodbujanju ustvarjalnosti in
predstavitvi tehničnih
dosežkov slovenskega prostora in je bil
realiziran v okviru Slovenske inženirske zveze (SIZ).
Pri zagotavljanju dela so se upoštevala naslednja
izhodišča:

Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj,
izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi
in njihovimi člani s pomočjo organizacije posvetovanj, konferenc izobraževanj, delavnic ter nenehnim informiranjem in sledenjem tehničnega in
tehnološkega razvoja dejavnosti v okviru bogatega
področja strojništva.

O AKADEMIJI STROJNIŠTVA
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Razvito v Sloveniji

Zveza strojnih inženirjev Slovenije za namene
pospeševanja in uveljavljanja strojne stroke in
strokovnosti sodeluje tudi z drugimi zvezami in
organizacijami izven meja Slovenije. Vizija Zveze
je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke,
prakse in znanosti na področju strojništva in vseh
iz tega razvitih področij.

dekan Fakultete za strojništvo, UL

S T R O J N I Š T V A

Danes ZSIS združuje pod svoje okrilje 15 članic.
Zveza strojnih inženirjev Slovenije samostojno ali
prek svojih članic sodeluje z izobraževalnimi, raz-

vojnimi in raziskovalnimi organizacijami, z zbornicami in drugimi organizacijami in institucijami.

A K A D E M I J A

Predhodnica Zveze
strojnih inženirjev Slovenije je Zveza strojnih
inženirjev in tehnikov
Slovenije (ZSITS).
Ustanovljena je bila leta
1961 na pobudo prof.
Alberta Strune. Že takrat
je ZSITS dobila organizacijsko strukturo - obliko
povezave krajevnih in strokovnih društev v krovno
Zvezo. V letu 2002 se je Zveza strojnih inženirjev in
tehnikov preimenovana v Zvezo strojnih inženirjev
Slovenije (ZSIS), pri čemer se je status vseh članic
Zveze ohranil.

prof. dr. Branko Širok,

O AKADEMIJI STROJNIŠTVA
Akademija strojništva
predstavlja študentom
pomembno priložnost
za povezovanje z
gospodarstvom. Je
enkraten dogodek,
kjer lahko spremljamo
najnovejše dosežke
s področja našega
študija. Zdi se nam
pomembno, da se gospodarsko in akademsko
okolje aktivno povezujeta in sodelujeta,

pri tem pa vključujeta tudi bodoče inženirje.
Poleg možnosti spremljanja dosežkov lahko
predstavimo tudi svoje odmevne dosežke s
področja strojništva. Študenti si želimo čim več
takšnih dogodkov, saj imamo s tem možnost
vključevanja v razvoj slovenskega inženirstva,
tako v akademski sferi kot tudi v gospodarstvu.
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KOLEKTOR | PODKRIŽNIK

PLINOVODI | GORENJE

www.kolektor.com
Orodja izdelana z
najsodobnejšimi
tehnologijami

Sodobne
avtomatizirane
linije in stroji

Strojni
vid

Sistemi
vodenja
tehnoloških
procesov
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Poganjamo prihodnost s produkti in
rešitvami, ki so razvojno usmerjene
v digitalizacijo in pametne tovarne v
skladu z Industrijo 4.0

MES
(Manufacturing
Execution
Systems)
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DESIGNED
BY STARCK,
DEFINED BY
YOU.

Slika 15: Pogonsko vodno kolo kamšti.

NOVA
KOLEKCIJA.
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gorenje.si/gorenjebystarck

Novo linijo kuhinjskih aparatov iz Gorenja je oblikoval eden
najbolj znanih svetovnih oblikovalcev Philippe Starck.
Minimalistični dizajn v kombinaciji s prvovrstnimi materiali in
reﬂektivnim steklom vam bo pomagal ustvariti kuhinjo, ki bo
resnično odsevala vaš značaj.
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Ta citat je treba razumeti in ga živeti. Na spremembe moraš biti pripravljen, tako na tržne kot tudi na
spremembe v načinu razmišljanja. V kolikor se ne
prilagajaš razmeram, v kolikor nisi učeče podjetje

Ponosen sem na prvi projekt, na ustanovitev podjetja v letu 1990, ko smo bili še pod Jugoslavijo. Uspeli smo pridobiti dovoljenje za brezcarinski uvoz
robotske celice – s tem poslom smo začeli, to je bil
za nas velik izziv. Vesel sem tudi drugega projekta,
ko smo v Ribnici postavili proizvodnjo za celoten
evropski trg in za tem vzpostavili inženiring. Naši
inženirji so po celem svetu priznani in cenjeni. V
tehnološkem smislu sem ponosen na ravnokar
zaključeni projekt daljinskega laserskega varjenja
sedežev za volkswagen polo v Južni Afriki. Naši
inženirji so na povabilo kolegov iz Yaskawe iz Južne
Afrike z lastnim znanjem rešili zahtevno nalogo:
analizirali so zahteve kupca, postavili koncept in
v celoti izdelali izdelek v našem podjetju. To je bil
drzen projekt.

2 0 1 6

Pod globalno prodornost si predstavljam internacionalizacijo slovenskega inženirstva. S svojim
znanjem in s tehniško inteligenco smo sposobni
evrospskemu in tudi svetovnemu trgu ponuditi
rešitve na področju robotizacije, tehnoloških
procesov ter v avtoindustriji. Cilj vseh aktivnosti je
pridobiti naročila kupcev. Pomembno je, da svoje
izkušnje in svoje znanje tržimo v globalni areni.

2. »Ne preživi najmočnejša vrsta, niti
najbolj inteligentna. Preživi tista, ki se
najbolj prilagaja spremembam.« Kako
bi komentirali citat Charlesa Darwina s
stališča obstanka podjetja na tržišču?

6. Lahko izpostavite en projekt vašega
podjetja, ki je zanimiv oz. ste nanj ponosni?

S T R O J N I Š T V A

Dr. Hubert Kosler je že od samih začetkov zapisan vodenju. Že takoj po diplomi na Fakulteti za strojništvo je
vodil projekte v ISKRI AVTOMATIKI TOZD AVN, od leta 1988 do leta 1990 je bil pomočnik stečajnega upravitelja in
vodja oddelka za inženiring TOZDA AVN v stečaju, od leta 1990 je bil soustanovitelj in direktor firme MOTOMAN
ROBOTEC Ribnica, ki jo danes poznamo pod imenom YASKAWA SLOVENIJA d. o. o. Svoje vodstvene sposobnosti
je razširil in bil leta 1996 pobudnik ustanovitve proizvodnega podjetja YASKAWA RISTRO Ribnica in postal tudi
njen direktor. Od leta 2009 je član upravnega odbora YASKAWA EUROPE GmbH, od leta 2010 direktor podjetja
YASKAWA CZECH s.r.o. v Pragi. Za svoje delo je prejel številne nagrade: Nacionalno srebrno priznanje 2013 za
inovacijo robotske varilne celice s sistemom strojnega vida MotoSENSE, nagrado GZS 2013 za izjemne gospodarske dosežke in bil je regijski finalist Gazela 2012 in 2013. Leta 2014 je bil izvoljen za izrednega člana Inženirske
akademije Slovenije.

Ko smo v Ribnici postavili proizvodnjo in kasneje
dodali inženiring, smo takoj začeli s podeljevanjem kadrovskih štipendij. Naš namen je bil slediti
študente že med samim študijem, pri čemer smo v
pogodbi zahtevali opravljanje 1-mesečne prakse,
da štipendista bolje spoznamo. Skoz celoten proces štipendiranja in nudenja delovnih priložnosti
študentom si letno zagotovimo od 2 do 3 študente,
ki jih zaposlimo. Trenutno je v našem podjetju zaposlenih 60 inženirjev. Vzpostavili smo tudi stalen
stik s Fakulteto za strojništvo, saj se na ta način dogovarjamo s profesorji glede diplomskih nalog, ki
temeljijo na realnih primerih. Trajno sodelovaneje
z inštitucijami nam omogoča kreiranje ustreznega
kadra.

fakultete, kar predstavlja dodaten naboj inovativnosti.

A K A D E M I J A

3. Vaše podjetje je visokotehnološko. Ali
ima Slovenija dovolj ustreznega kadra, ki
ustreza vaši panogi?

direktor podjetja Yaskawa Ristro

1. Kako vidite globalno prodornost
inženirstva?

in se posledično ne razvijaš, ne moreš preživeti.
Za stalno rast so potrebna prilagajanja na vseh
področjih, tu mislim predvsem na razvoj produktov, razumevanje novih potreb kupcev in na stalno
izobraževanje. Seveda pa je treba biti tudi inovativen in slediti toku trga, ki se nenehno spreminja.

4. V podjetju nudite rešitve na ključ. Zakaj
taka odločitev?
Po selitvi proizvodnje v Ribnico smo se začeli intenzivno ukvarjati z inženiringom - ravno ta trenutek
nam je omogočil učinkovito spoznavanje različnih
tehnologij, ki so pogojevale odločitev rešitve na
ključ. To je najvišji nivo, ki ga kupcu lahko ponudiš:
mu predlagaš, svetuješ, ponudiš sistemsko in
tehnološko rešitev ter na koncu še samo izvedbo,
ki vključuje tudi šolanje. To je najvišja stopnja, to je
rešitev na ključ, ki jo nudimo našim kupcem.

5. Je inovativnost glavna konkurenčna
prednost Yaskawe Ristro?
Absolutno, to je glavno vodilo našega podjetja.
Ideje in predlogi motiviranih inženirjev se prepletajo, ti razmišljajo in hočejo biti inovatvni. Inovativnost gradimo s sodelovanjem in s podporo
9
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7. Vaše podjetje nudi intenzivna dodatna izobraževanja zaposlenim. Kaj jim nudite
in zakaj takšna odločitev?

A K A D E M I J A
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Leta 1990 smo začeli kot majhno podjetje, sodelovali smo z Nemci in kasneje z Japonci, torej je bila
osnovna potreba znanje tujih jezikov. Treba je tekoče obvladati vsaj en tuji jezik, saj predstavlja osnovo
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O podjetju Yaskawa Slovenija
d.o.o. in Yaskawa Ristro d.o.o.
za delo. V Ribnici smo najprej začeli z učenjem
nemščine, učiteljica je naše zaposlene učila
od 2 do 3-krat tedensko. Sedaj s tem vztrajno
nadaljujemo, za naše zaposlene potekajo tečaji
angleščine in nemščine 2-krat tedensko. Kasneje smo pri postavljanju inženiringa začeli z
izobraževanjem ljudi na softwerskih orodjih.
Imamo tudi dobro izkušnjo z diplomantom,
prek katerega smo vpeljali vitko proizvodnjo v
vse procese. Izvajajo se tudi izobraževanja na
temo organizacije in komunikacije. Pozitivne
povratne informacije dokazujejo učinkovitost
10

izobraževanja, kar je najbolj pomembno. Nenazadnje sem postal tudi glavni koordinator za
celotno Yaskawo Europe za uvajanje vitke proizvodnje.

8. Kakšni so načrti podjetja za
prihodnost?
Načrte imamo smele. S strani Japoncev sem bil
določen za vodjo projekta za analizo in postavitev nove tovarne robotov v Evropi. Ta projekt
se bliža zaključku, odločitev lahko pričakujemo

Podjetji Yaskawa Slovenija d. o. o. in Yaskawa
Ristro d. o. o., katerih matično podjetje Yaskawa Electric Corporation je vodilni svetovni
proizvajalec na področjih robotike in sistemov za avtomatizacijo, z več kot 300.000
proizvedenimi industrijskimi roboti, 10 milijoni servo in 18 milijoni inverterskih motorjev,
opravljata z vzpostavitvijo centra inženiringa
in proizvodnje pomembne strateške naloge,
saj gradita na kakovosti in tako ustvarjata

prihodnje trende.
Podjetje Yaskawa zagotavlja avtomatizirane
produkte in rešitve za različna področja v
industriji npr. varjenje, montažo, rezanje,
odstranjevanje materiala, nanašanje materiala, pakiranje, t. i. pick&place operacije, paletiranje,…

W W W . Z V E Z A - Z S I S . S I

v največ 2 mesecih. Za Evropo to pomeni 150
novih delovnih mest in investicijo vredno od 20
do 25 milijonov evrov. Slovenija je v ožjem izboru.
Čakamo na razplet in upamo na najboljše.

Podjetje Yaskawa Slovenija d. o. o. z več kot
26-letnimi izkušnjami skrbi za marketinške ter
prodajne aktivnosti na trgu Slovenije ter trgih
držav bivše Jugoslavije, medtem ko je proizvodnjo podjetje Yaskawa Ristro odgovorno
za inženiring ter proizvodnjo robotskih celic
za potrebe sestrskih družb Yaskawe Europe
GmbH.
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LETOŠNJI NAGRAJENEC
NAGRADA ZA GLOBALNO PRODORNOST
SLOVENSKEGA INŽENIRSTVA

Aleksander Zalaznik,
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4. Sami ste zagovornik tujih investicij v
gospodarstvo. Zakaj in kako utemeljujete
to trditev?

7. Je medgeneracijskega sodelovanja
dovolj?

Današnji svet je izjemno prepleten. Nisem samo
zagovornik tujih investicij pri nas, ampak tudi
investicij slovenskih podjetij v tujini. Tuje investicije prinašajo tehnologijo, znanje, denar, kreirajo
delovna mesta in postavljajo Slovenijo na zemljevid zanimivih držav. V Slovenijo se je v zadnjih
letih steklo kar nekaj tujega kapitala, predvsem v
obliki nakupov obstoječih podjetij. Tisto kar nam
v Sloveniji še vedno manjka so Green Field investicije. Pred dnevi sem bral, da LG investira v tovarno
baterij za električne avtomobile na Poljskem. Zakaj
ne v Sloveniji, pri tem, da je Kemijski inštitut eden
vodilnih v svetu na razvoju baterij?

W W W . Z V E Z A - Z S I S . S I
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2. »Ne preživi najmočnejša vrsta, niti
najbolj inteligentna. Preživi tista, ki se
najbolj prilagaja spremembam.« Kako
bi komentirali citat Charlesa Darwina s
stališča obstanka podjetja na tržišču?

V zadnjih letih tudi slovenska podjetja dobro
razumejo, da je primeren dobiček osnova za obstanek in uspešen razvoj podjetja. Podjetja, ki tega
niso ali niso mogla razumeti, večinoma ne delujejo
več. V Sloveniji je danes veliko podjetij na zelo
dobri poti, da postanejo mednarodno primerljiva
tako po dobičku kot po dodani vrednosti. Stalne
izboljšave v produktivnosti, inovativni izdelki, razumevanje trga, osredotočenje na dejavnost, ki jo
podjetje pozna, in zavzetost zaposlenih so osnova
za dobičkonosnost podjetja.

Če se pri tem vprašanju omejim na Slovenijo,
skušamo profilirati Danfoss kot podjetje, kjer
omogočamo mladim, da v krogu zavzetih zaposlenih delajo na zanimivih nalogah z jasnimi cilji
in s tem skrbimo za njihov razvoj. Vrata podjetja
so odprta za obiske in sodelovanje z različnimi
fakultetami, na tehničnih fakultetah in ekonomski
fakulteti pa izvajamo tudi aktivne promocije. Naš
namen je navdušiti mlade za inženirske poklice,
zato prirejamo v podjetju tudi dneve odprtih vrat.
Na zadnje mi je sodelavec pripovedoval, da mu je
njegov sin ob ogledu podjetja dejal: oči, ko bom
velik, bom inženir.

|

Na kratko kot sposobnost, da znamo razviti in
izdelati izdelek ali storitev, ki ga uspešno prodajamo na globalnem trgu. Inženirski poklic je eden
izmed najbolj ustvarjalnih, zanimivih, pestrih
poklicev, kjer smo vedno znova presenečeni nad
novimi odkritji. Kdo je izumil računalnik, avto,
kdo gradi ceste in mostove. Inženirji smo tisti, ki
skrbimo za tehnični napredek in izboljšujemo

kakovost življenja. Inženirska izobrazba nam
pomaga pri vodenju in pri ustvarjanju vizij –
inženirji smo sistematični in se odločamo na
osnovi dejstev.

6. Kako v podjetju Danfoss skrbite za
nova delovna mesta ter kako navdušite
uspešne mlade inženirje, da se vam
pridružijo?

2 0 1 6

1. Kako vidite globalno prodornost
inženirstva?

Inovativnost izdelkov je na ravni močnejših
konkurentov. A vodstvo Danfossa je trdno
odločeno, da bo inovativnost postala glavna
konkurenčna prednost in v zadnjem obdobju
pospešeno investiramo v to področje. Glavna
konkurenčna prednost je notranja učinkovitost in
dostop do kupcev po celem svetu.

S T R O J N I Š T V A

Aleksander Zalaznik, generalni direktor Danfoss Trate in višji podpredsednik Danfossove poslovnega
področja Heating Commercial Controls, vodi družbo že od leta 1995. V času njegovega vodenja se je Danfoss
Trata razvila v pomemben poslovni in tehnološki center za rešitve na področju regulacije prenosa toplote v
ogrevalnih in hladilnih sistemih. Odlični poslovni rezultati, ki so rezultat zavzetih zaposlenih in zavezanosti
vodstva k trajnostnemu razvoju poslovanja, kakovosti in inovativnosti, uvrščajo Danfoss Trato med vodilna
podjetja v Evropi. Za svoje delo je prejel nagrado Časnika Finance za izjemne dosežke v gospodarstvu leta
2012 in nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2007.
Je tudi član Združenja Manager od leta 1998 in član upravnega odbora Združenja od 2008, aprila 2014 pa je
bil izvoljen za predsednika Združenja.

3. Že pred časom ste zatrdili, da je
v povprečnih slovenskih družbah
dobičkonostnost v primerjavi s podjetji
v razvitem delu EU precej nižja, dodana
vrednost pa je skoraj trikrat nižja. Katere
spremembe predlagate?

5. Je inovativnost glavna konkurenčna
prednost podjetja Danfoss?

A K A D E M I J A

generalni direktor podjetja Danfoss Trata
in višji podpredsednik Commerial Controls

Ta znan citat velja tudi za veliko večino podjetij, ki
delujejo v tržni ekonomiji. Spremembe so vedno
hitrejše in ravno sedaj stojimo pred obdobjem
digitalizacije, ki ne bo zahtevala samo prilagajanj
spremembam, ampak preskok v poslovnem modelu, izdelkih, interakcijah s kupci. Podjetja, ki ne
sledijo spremembam, ki jih prinaša digitalizacija,
nove oblike storitev, v tej smeri verjetno v naslednjih desetih letih ne bodo obstajala.

Kakršnegakoli sodelovanja ni nikoli dovolj. Ko so
mladi enkrat v podjetju, jim managerji moramo
dati igrišče: jasna pravila in okvirje, cilje, stalno
podporo. Konec koncev bodo današnji 30-letniki
moji naslednjiki – zato bom naredil vse, da bodo
dobro usposobljeni in da bodo nadalje razvijali
tiste vrednote, zaradi katerih bo podjetje uspešno
še nadaljnjih 20 let.

8. Kakšni so načrti podjetja za prihodnost?
Načrtov je veliko. Na področju izdelkov skušamo
preseči sedanjo stanje tehnike in mehanskim
13

NAGRAJENCI 2016
izdelkom dodati več naprednih funkcij in predvsem digitalno povezljivost. Na področju proizvodnje
se ukvarjamo s primerno stopnjo avtomatizacije in digitalizacije proizvodnje, na področju razvoja
trgov intenzivno iščemo možnosti za pospešen razvoj prodaje na trgih, kjer do sedaj nismo bili dovolj
prisotni. Inovacije, digitalizacija, produktivnost, razvoj trgov so ključne besede, s katerimi bi na kratko
opredelil smeri razvoja podjetja.

NAGRAJENCI 2016
k stalnemu razvoju poslovanja, inovativnosti
in kakovosti. Naša tradicija sega 78 let nazaj,
pred dvajsetimi leti pa je bila za našo zgodbo
o uspehu odločilna združitev z dansko korporacijo Danfoss.
Vodilni poslovni in tehnološki center

Zaposleni so naša največja vrednost in
vrednota
Zaposleni, ki živimo Danfossove vrednote in si
postavljamo ambiciozne cilje, smo v dvajsetih
letih, kar smo del Skupine Danfoss, dokazali,
da so naše znanje, kompetence, ustvarjalnost
in zavzetost v samem svetovnem vrhu.

Welcome to Danfoss Heating

Welcome to Danfoss Heating

Your application or
building type is key to
our recommendations

Grow your business
and discover the value of
working with one partner

|
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Pred dvajsetimi leti se je vodstvo podjetja
Trata d. o. o. odločilo za strateško prodajo
večinskega deleža lastništva danskemu podjetju Danfoss. Danes je slovensko podjetje
Danfoss Trata pomemben del korporacije
Danfoss. Zaposleni Danfoss Trate so odgovorni za poslovni razvoj pomembnih Danfossovih področij v segmentu Heating, uspešno pa
delujejo tudi na drugih globalnih področjih
in soustvarjajo trajnostni razvoj Skupine.

Imamo edinstveno kombinacijo znanja na
področju toplotnih podpostaj, regulatorjev in
prenosnikov toplote, širok prodajni program
in izjemne izkušnje na področju uporabe
naših izdelkov v različnih aplikacijah. Vse to
nam omogoča razvijati izdelke, ki postavljajo
prihodnje standarde in so usklajeni s proizvodnimi procesi.

W W W . Z V E Z A - Z S I S . S I

O podjetju Danfoss Trata d.o.o.
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Sodobni koncepti poslovanja
Danfoss Trata je vodilni poslovni in tehnološki
center za rešitve na področju regulacije
prenosa toplote v ogrevalnih in hladilnih
sistemih. Naši izdelki zagotavljajo učinkovito rabo
energije in pripomorejo k zniževanju emisij CO2.
S sodobnimi koncepti poslovanja in skupinskim
delom že vrsto let ustvarjamo rezultate, s katerimi
izpolnjujemo pričakovanja kupcev, lastnikov in
nas, zaposlenih.
Ponosni na tradicijo, usmerjeni v prihodnost
Danfoss Trata se na podlagi ključnih kazalnikov
uspešnosti poslovanja uvršča med najuspešnejša
svetovna podjetja. Odlični poslovni rezultati so
odraz zavzetih zaposlenih in zavezanosti vodstva

One
One

point of access to
expertise, tools and
solutions – for one
complete project
delivery.

partner for all
your needs.
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so se starši odločili o smeri šolanja otrok, danes
je drugače. Svojim otrokom sem prepustil izbiro
poklica in jih pri tem nisem omejeval.

LETOŠNJI NAGRAJENEC
NAGRADA ZA ŽIVLJENJSKO DELO

Zasl. prof. dr. Jože Vižintin

2. Izkušnje v podjetju ste si nabirali že
pred študijem. Se vam zdi, da je zgodnji
stik mladih z industrijo pomemben za
nadaljni razvoj in kariero?

Takoj po doktoratu sem želel nekaj novega
doživeti, želel sem nekaj več. Čeprav so v zavodu
takrat prevladovali gradbeniki, so meni, takrat
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Povezovanje je ključno, v tem sem videl cilj. Ko
sem ustanovil Društvo za tribologijo in se povezal z
drugimi društvi, sem ljudem predstavil svojo vizijo
in ti so me podprli. Inženirske organizacije so zelo
pomembne – prizadeval sem si, da bi Slovensko
inženirsko društvo postalo sestavni del Združenja
nemških inženirjev (VDI). Strojniški del gre po tej
poti. Sem soustanovitelj Inženirske Akademije
Slovenije, ki še danes uspešno deluje. Pripričati je
bilo treba vlado, ljudi in stroko za njeno ustanovitev. Imeli smo tehtne razloge za ustanovitev, saj
je bila Slovenija ena redkih dežel srednje evrope,
ki Inženirske Akademije ni imela. Povezovanje
inženirjev je pomembno, kajti imamo drugačen
pogled na mnogo stvari od ostalih poklicev.

7. Povezovanje in združevanje je
družbeno odgovorno delo.

Res je, to je družbeno odgovorno delo, vendar mis17
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Oče je bil tisti, ki se je odločil in tako je bilo. Vsi
otroci smo vedno spoštovali njegove odločitve.
Naša družina, predvsem moji bratje, smo tehniško
naravnani, vsi smo strojniki. Včasih je bilo tako, da

6. Bili ste zelo aktivni na področjih, ki temeljijo
na združevanju inženirjev, stroke, istomislečih.
Se vam zdi pomembno, da se ljudje povezujejo,
združujejo?

|

1. Tehnika vas je zanimala že od malih
nog … najprej ste naredili poklicno šolo
za strojnega ključavničarja – kdo vas je
navdušil za tehniko?

4. Po doktoratu ste prevzeli funkcijo generalnega direktorja Zavoda za raziskavo
materialov in konstrukcij (ZRMK), so bili to
vaši začetki lastnega aktivnega raziskovalnega dela?

2 0 1 6

Za svoje delo je dobil več nagrad: Ziosovo priznanje in Zoisovo nagrado za vrhunske znanstvene dosežke na področju strojništva, zlato plaketo Univerze v Ljubljani, nagrado ameriškega
združenja inženirjev ASME, Society of Tribologists and Lubrication Engineers-STLE mu je podelilo
naziv Fellow. 3. decembra 2015 mu je rektor Univerze v Ljubljani dr. Ivan Svetlik podelil častni
naziv - zaslužni profesor Univerze v Ljubljani.

Absolutno se strinjam. Talent je mogoče 5 ali 10
% celotnega uspeha, vse ostalo je trdo delo. Lahko si talentiran in nekaj hitreje razumeš, vendar
brez dodatnega dela ne gre. Menim, da je med
besedama razumeti in znati velika razlika; razumeš
lahko veliko, znaš pa malo. Znati pomeni, da tisto
kar razumeš in veš, tudi udejaniš v izdelek, ki ga
nato prodaš na trgu.

Res je, odzval sem se povabilu in prišel na Fakultete
za strojništvo. Na začetku je bilo nekaj težav, ker
ni bilo laboratorija. Organiziral sem adaptacijo
prostorov in pridobil denar za opremo. Ker so bile
naprave zelo glasne, smo se selili na Bogošićevo
ulico, kjer so bili ugodnejši pogoji za delo. Ko sem
po 8 letih prišel nazaj na Fakulteto za strojništvo,
sem moral začeti vse znova, ponovno sem začel
študirati, v kar sem vložil ogromno energije. Veste,
po duši sem raziskovalec, pedagoško pa nikoli
nisem bil zagnan.

S T R O J N I Š T V A

Zasl. prof. dr. Jože Vižintin je že celo življenje zapisan strojništvu. Na Fakulteti za strojništvo je
diplomiral leta 1972 in doktoriral leta 1978. V rednega profesorja je bil izvoljen leta 1995. Na
Fakulteti za strojništvo je ustanovil Center za tribologijo in tehnično diagnostiko ter Katedro za
tribologijo in sisteme vzdrževanja. Štiri leta je bil prorektor za raziskovalno delo Univerze v Ljubljani in ustanovitelj Inovacijsko razvojnega inštituta Univerze v Ljubljani. Ustanovil je društvo za
Tribologijo Slovenije in bil njegov predsednik 28 let. Je soustanovitelj Inženirske Akademije Slovenije, kateri je dvakrat tudi predsedoval. Sedaj opravlja funkcijo glavnega tajnika Akademije.

3. Francoski pisatelj Balzac je podal tezo:
»Ni velikega talenta brez velike moči
volje.« Se strinjate?

5. Na Fakulteto za strojništvo ste se kasneje vrnili na podlagi povabila.

A K A D E M I J A

Po vajeniški šoli, ki sem jo kot odličnjak končal
prej in sem zato zaključni izpit lahko predčasno
opravljal, sem se zaposlil kot delavec v SGP Gorica.
Po končani srednji šoli za strojno stroko sem se
ponovno zaposlil v podjetju Avtoproment Gorica.
Med prvo- in drugostopenjsko diplomo sem delal
kratki čas v Iskri -Šempeter pri Gorici, tudi po doktoratu sem se takoj zaposlil. Menim, da šele skozi
delo spoznaš resnično življenje, ki je včasih tudi
neprijetno, na primer sam sem kot vajenec izkusil,
da se ti železo od mraza zalepi na roko. Izkušnje,
ki jih pridobiš pri praktičnem delu so dragocene
za življenje, te so mi prinesle tudi socialni čut do
človeka ne glede kaj dela in kako je izobražen.

mlademu strojnemu inženirju, zaupali vodenje
ZRMK. V času vodenja sem uspel pripričati ljudi
in realizirati velik projekt – izgradnja štirih opremljenih stavb. Na ZRMK sem ustanovil tudi prvi
Labortorij za tribologijo in se kasneje povezal s
tujino, predvsem v Berlinu sem pridobil izkušnje in
se globlje seznanil s tribologijo.

NAGRAJENCI 2016
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Na evropskih temeljih, po vsem svetu
Zagotavljamo celovite rešitve za hidroenergetsko opremo, od zasnove do izvedbe na ključ.
Opremljamo nove hidroenergetske objekte in posodabljamo obstoječe.
LITOSTROJ POWER
Litostroj Power
Ljubljana | Slovenija

LITOSTROJ POWER
Litostroj Hydro
Bromont | Kanada

LITOSTROJ POWER
ČKD Blansko Engineering
Blansko | Češka

JOŽE GORENC
Prejemnik priznanja za dolgoletno in aktivno delovanje v Zvezi strojnih inženirjev
Slovenije - 2016
Jože Gorenc, rojen leta 1933 v
kraju Mali Podlog pri Krškem
je obiskoval nižjo gimnazijo
ter nadaljeval šolanje na srednji tehniški šoli v Ljubjani, kasneje se je vpisal na Fakulteto za
strojništvo v Ljubljani. Gospod
Gorenc je član Zveze strojnih
inženirjev Slovenije že od vsega
začetka. Še preden se je uradno
ustanovila Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije,
to je leta je 1961, so potekala neformalna druženja strojnih
inženirjev, katerih se je udeleževal tudi sam. Svojo inženirsko
strokovnost je v podjetju Litostroj izkazoval na področju projektiranja industrijske opreme, kjer je pridobival izkušnje in si
stkal povezave. Vseskozi je aktivno deloval v zvezi, se zavze-

LITOSTROJ POWER
Cairo Office
Kairo | Egipt

LITOSTROJ POWER
Hydraulic Research Center Blansko
Blansko | Češka

mal za spremembe zakonov, predlagal rešitve in zagovarjal
inženirsko stroko. Na ZSIS je 15 let deloval kot tajnik.

1. Kot dolgoletni aktivni član ZSIS ste doživeli veliko
sprememb, katere bi izpostavili?
Včasih je bil povsem drugačen sistem dela. Inženirji in
tehniki smo prevladovali v podjetjih, administrativnih
delavcev je primanjkovalo, zato smo tudi inženirji opravljali administrativna in komercialna dela. Danes se je
zgodil preobrat. Na trgu dela je vse več družboslovcev
in manj naravoslovcev in tehnikov, prišli smo do tega,
da so na čelu industrijskega tehniško-tehnološkega
področja družboslovci in ne inženirji. Vendar to ni vedno
slabo, primer je zelo uspešno slovensko podjetje, ki ga je
odlično vodil ekonomist, nasledil pa ga je inženir.
2. Se vam zdi združevanje inženirjev pomembno?
To je zelo pomembno, moramo se povezovati. Inženirji se
moramo pogovarjati, nekaj sprejeti in rešitve predlagati
državi. Država se mora odločiti: ali sprejeti ali ovreči predloge inženirjev, zavrnitev pa mora tudi utemeljiti. Le-tako
odgovornosti ne bi bilo možno prekriti, kot se dogaja
danes v številnih primerih.

19
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Ponosen sem na dva dosežka: na
projekt izgradnje 4 stavb, kar je
skupno več kot 20.000 m2 prostora, ki smo ga opremili z lastnim
denarjem, ki smo ga prihranili od
lastnega prihodka v ZRMK. Drugi
dosežek pa je ustanovitev Centra
za tribologijo in tehnično diagnostiko. Država je takrat podprla 6
tehnoloških centrov, naš je edini še
aktiven in uspešno delujoč. Zame je
to velik dosežek, saj pomeni, da je
bil ta projekt pravilno zastavljen in
po mojem odhodu predan v prave
roke.

Mlad človek bo uspešen pri napredku samo, če
bo globoko spoštoval preteklost. Tisto, kar je vaš
predhodnik naredil, absorbirajte in izboljšajte. Sam
imam srečo, da me je nasledil človek, ki preteklost
spoštuje. Je pa res, da sem moje mlade sodelavce
vedno podpiral in motiviral, da so izkusili in vzpostavili kontakte s tujino in domačo industrijo. To
je tudi razlog, da je Center za tribologijo še vedno
uspešen.

www.litostrojpower.eu info@litostrojpower.eu

|

9. Na kateri dosežek ste
najbolj ponosni.

11. Vaše sporočilo

Moč partnerstva
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Vrline so pomembne, do neke mere celo pogoj, da
jih imaš. Ko skačeš iz stopnice na stopnico, v tebi
samozavest narašča in prepričan si, da ni ovire, ki
je ni bi premagal. Ko sem prišel na ZRMK, sem bil
mlad fant – vprašaš se, ali bo to šlo? Pa je šlo. To je
preskok v telesu, možganih, takrat moraš pozabiti
na marsikatero stvar in reči, to moram speljati. To ti
da samozavest. Vsako stvar je po dobrem premisleku možno speljati, vendar ne na silo, ampak s
kompromisi.

Službe ne smeš gledati skozi denar ampak denar
mora priti iz službe iz dela. Potrebno je začeti z
delom, biti motiviran, predan in delati moraš z
veseljem, da si lahko uspešen, denar pride z uspehom. Sem proti temu, da začneš ocenjevati delodajalca, koliko ti bo plačal. Je pa res, da je danes
strokovno delo premalo vrednoteno, še posebej v
primerjavi z ostalimi državami severno od nas. To
je stvar politike, ki ne gre v pravo smer. V tej smeri
deluje tudi ARRS, ki s svojo socialno noto drobi
sredstva. Z drobljenjem se znižuje vrednotenje
strokovnega dela, kar je katastrofa. Treba bi bilo
prevetriti plačni sistem.

S T R O J N I Š T V A
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8. Vedno ste bili vedoželjni in
ambiciozni – sta ti dve vrlini potrebni za
osebnostni in kasneje za družbeni uspeh?

10. Ali drži, da je treba znanje unovčiti?

A K A D E M I J A

lim, da je tega premalo v Sloveniji. Manjka nam tisto, kar sem doživel na Finskem. Finci so me povabili
k nekemu projektu, kjer se nas je sestalo 20 ljudi.
Prva dva dneva smo izključno le govorili, kar ni izgledalo obetavno. Dogovor o projektu je bil sprejet
in le-ta je tekel 5 let brez sprememb. Znali smo se
poslušati in slišati. V Sloveniji se ne poslušamo in
tudi slišimo ne – vsak želi biti nad drugim, nekaj
več. Ključni del družbe pa je tudi spoštovanje – tudi
tega nam danes primanjkuje.

NAGRAJENCI 2016

NAGRAJENCI 2016
BOŽIDAR KOČEVAR
Prejemnik priznanja za požrtvovalno
in aktivno delovanje v Zvezi strojnih
inženirjev Slovenije - 2016
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Področja delovanja društva, katerega glavna aktivnost je vsako leto izvedba mednarodne konference o daljinski energetiki, se nenehno širijo.
Daljinskemu ogrevanju, kar je bila glavna tema
pred nekaj leti, ob bok stopa daljinsko hlajenje,
poleg tega pa postajajo vedno bolj aktualna
vprašanja, katere vire uporabljati, kateri so dostopni in kateri okolju prijazni.

Društvo strojnih
inženirjev Maribor
Prejemnik priznanja za izvedbo projekta
Tehnika ti da krila
Društvo strojnih inženirjev
Maribor je v sodelovanju
z Mestno občino Maribor
in Univerzo v Mariboru
pripravilo projekt Zgodnje usmerjanje otrok v svet
tehnike – »Tehnika ti da
krila.«
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3. Kaj bi svetovali mladim, ki so na začetku in si
utrjujejo inženirsko pot?
Mladi naj že v srednji šoli in na univerzi spoznavajo in delajo na raziskavah na tehniškem področju
tako, da bodo ta znanja uporabili v industriji in v
razvojnih inštitucijah.

SDDE - Slovensko društvo za
daljinsko energetiko, ki je eno
izmed 15 članic
ZSIS, je nastalo
6. marca 1998 na
pobudo slovenskih podjetij, ki v
Sloveniji delujejo
pri distribuciji
plina, daljinskega
ogrevanja in

Danes društvo uspešno
vodi prof. dr. Alojz Poredoš, ki deluje v skladu s
temeljnim namenom društva - povezati podjetja
in posameznike, ki so s svojim delom posredno
ali neposredno povezani z daljinsko energetiko in
ustvariti pogoje za izmenjavo strokovnih izkušenj,
izobraževanje ter sodelovanje s sorodnimi strokami doma in v tujini.

|

Zveza strojnih inženirjev Slovenije na Akademiji
strojništva pripravlja sekcijo posterjev v II. preddverju Cankarjevega doma, katerega namen je
predstavitev projektnega dela posameznikov in
laboratorijev oz. podjetij.
Nagrajenec je izbran na podlagi kritičnega pregleda posterjev s strani strokovne komisije.

2. Na katero svoje delo/dosežek ste najbolj
ponosni?
• Ustanovitev in razvoj ‘’Izobraževalnega centra
IMV’’, ki je bil med najboljšimi v Sloveniji in v
Renault-u.
• Ustanovitev in razvoj ‘’Muzejske zbirke IMV’’
– ‘’Dostavnih in Osebnih vozil’’, ‘’Prikolic’’,
‘’Avtodomov’’ in sestavnih sklopov.

Prejemnik priznanja za uspešno vodenje
slovenskega društva za daljinsko energetiko - 2016

daljinskega hlajenja. Po nekaj
letih je društvo k sodelovanju
privabilo tudi tuje strokovnjake.
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Prejemnik priznanja za najboljši poster
Akademije strojništva 2016

1. Ste zelo aktiven član ZSIS, predvsem se
zavzemate za inženirsko dediščino – zakaj se
vam zdi pomembno ozaveščanje širše javnosti o
inženirskih dosežkih?
Menim, da je izredno pomembno, da mladi in
poznejši zanamci spoznavajo, kako so se razvijali
proizvodi, tehnologija in proizvodnja ‘’Dostavnih
vozil’’, ‘’Prikolic’’, ‘’Osebnih vozil’’, ‘’Avtodomov’’,
delov in sestavnih sklopov, da so nastale tako
uspešne tovarne: Revoz, Adria, TPV …

Prof. dr. Alojz Poredoš
SDDE

S T R O J N I Š T V A

NAJBOLJŠI POSTER

leta 2000 po upokojitvi stopil na čelo odbora za
ustanovitev Kluba prijateljev IMV. Pod njegovim
vodstvom je bila postavljena tudi muzejska zbirke
o razvoju avtomobilske in prikoličarske proizvodnje na Dolenjskem.

A K A D E M I J A

Božidar Kočevar,
rojen v Beli Krajini,
je po končani gimnaziji v Črnomlju
zaključil študij
strojništva, nato
pa leta 1964 v
takratnem IMV
postal najprej konstruktor dostavnih
avtomobilov in
pozneje prikolic
ADRIA, S pridobljenimi izkušnjami je zasedel
položaj direktorja takratne TOZD Tovarna avtomobilov in nato napredoval v direktorja razvojnega inštituta IMV. Na Fakulteti za strojništvo je
bil izvoljen za višjega predavatelja za mehaniko
in predaval na oddelku v Novem mestu. Bil je
dolgoletni predsednik Društva strojnih inženirjev
in tehnikov Novo mesto. Deloval je v Gospodarski
zbornici Slovenije in imel uvajalna izobraževanja
v strojnih tovarnah Slovenije. Nazadnje je bil v
Revozu vodja razvoja kadrov in izobraževalnega
centra, hkrati je predaval na srednji strojni šoli.
Z delovnimi in organizacijskimi izkušnjami je

NAGRAJENCI 2016

Osnovni namen projekta je pomagati industriji v
širši mariborski regiji pri zmanjševanju velikega
kadrovskega primanjkljaja oziroma pri zagotavljanju mladih, znanja polnih kadrov. Po dobrem
odzivu so projekt nadgradili in ga izoblikovali
v triletni ciklus tekmovalnih srečanj učenk in
učencev tretje triade v osnovni šoli.
Srečanja so vključevala ukvarjanje s teoretičnimi
nalogami in praktičnimi vajami s področja
strojništva. Za izvirni pristop k zgodnjemu usmerjanju otrok v svet tehnike so prejeli že precej
priznanj.
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NAGRAJENCI 2014
prof. dr. MATIJA FAJDIGA
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Karierna pot Radovana
Bolka je tesno povezana
s Kolektorjem. Začela se
je leta 1976, ko je dobil
kadrovsko štipendijo za študij
na Fakulteti za strojništvo.
Prvega marca 1981 se je zaposlil in po vmesni enoletni
prekinitvi zaradi služenja
vojaškega roka leta 1983
zaključil pripravništvo. Nato
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Po desetletju v pokoju ostaja
profesor Novak eden glavnih
ambasadorjev inženirske
stroke. V letu 1999 je postal
zaslužni član American Society
for Heating, Refrigerating and
Airconditioning Engineers
(ASHRAE). Je član Evropskega

Vladimir Gregor Bahč,

predsednik uprave TPV d. d.

nagrajenec ZSIS za življenjsko delo - 2011
Svoje celotno življenjsko delovno obdobje je posvetil razvoju
strojništva. Po končani srednji
tehnični šoli v Krškem se je leta
1964 zaposlil v takratni Industriji
motornih vozil v Novem mestu.
Takoj naslednje leto je nadaljeval študij strojništva,
najprej v Mariboru, nato v Ljubljani, kjer je diplomiral na Fakulteti za strojništvo.
V podjetju IMV je opravljal
različna strokovna, organizacijska in vodstvena dela na
področju kakovosti, tehnične
priprave proizvodnje in na razvojnem inštitutu. V osemdesetih

Profesor Novak je pomembno prispeval k razvoju
Dolenjske regije, iz katere prihaja. Kot predsednik
razvojnega sveta za JV Slovenijo je razvil koncept
Univerze v Novem mestu in plod njegovih prizadevanj je leta 2006 ustanovljena Visoka šola za
tehnologije in sisteme VITES. Dokaz njegovega
vizionarstva je prizadevanje za združevanje slovenske industrije sistemov stavbnih strojnih instalacij.

letih je v IMV-ju opravljal številne odgovorne vodstvene dolžnosti. Uspešno je sodeloval pri sanaciji
in preoblikovanju IMV, ki je leta 1989 ustanovila
štiri delniške družbe.
Vladimir Gregor Bahč je del TPV-ja vse od njegove
ustanovitve. Bogate izkušnje, poznavanje avtomobilske industrije, konstruktivno sodelovanje
in dobri odnosi s poslovnimi partnerji so podlaga
za številne uspešne posle v proizvodnji sestavnih
delov za avtomobile. Vseskozi se je zavedal, da je za
uspeh podjetja potrebna komercialna in kapitalska
povezava s svetovno priznanimi dobavitelji.
Vladimir Gregor Bahč sodeluje v različnih odborih
in komisijah gospodarskih združenj. Za svoje
družbeno priznano delo je prejel številna priznanja
in nagrade, med drugim nagrado Gospodarske
zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in
podjetniške dosežke ter nagrado Mestne občine
Novo mesto. Leta 2012 je postal častni meščan
občine Metlika.
23
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nagrajenec ZSIS za globalno prodornost
slovenskega inženirstva - 2014

Profesor Novak je leta 1955
končal gimnazijo v Novem
mestu in leta 1961 zagovorjal diplomo na Fakulteti za
strojništvo v Ljubljani in leta
1985 pridobil naziv rednega
profesorja.

|

predsednik uprave koncerna
KOLEKTOR

je opravljal dela s področja tehnologije prešanja
in brizganja ter kasneje tudi konstruiral naprave in
orodja. Leta 1989 je na osnovi internega razpisa zasedel mesto vodje sektorja zagotavljanja kakovosti
in s tem postal član poslovodstva Kolektorja. Tej
funkciji je bila kasneje dodana še odgovornost za
Divizijo C, dokler ni leta 2004 prevzel odgovornosti
za razvoj novih (nekomutatorskih) programov in
kasneje dobil tudi status namestnika predsednika.
Od leta 2009 je bil na položaju glavnega izvršnega
direktorja. S 1. oktobrom 2014 je prevzel mesto
predsednika uprave koncerna Kolektor.
Koncern Kolektor je tehnološko podjetje, ki gradi
izdelke in rešitve na tehničnem znanju. Po mnenju
Radovana Bolka je osnova tehnika, rešitve pa
morajo biti drugačne, boljše od konkurence. S
takimi izdelki, z dobrimi proizvodnimi procesi, z
inovativnimi idejami in s pravim pristopom je treba
gledati v svet in biti tudi zanj odprt, to je osnova za
globalno prodornost.

nagrajenec ZSIS za življenjsko delo - 2011

združenja REHVA. Skoraj deset let je bil predsednik komisije E1 Klimatizacija in član Znanstvenega
sveta v Mednarodnem inštitutu za hlajenje (IIR),
svetovni medvladni organizaciji z več kot stoletno
tradicijo. Leta 1999 je postal član upravnega odbora in leta 2003 tudi častni član IIR. Od ustanovitve
do danes je predsednik komisij za okoljske nagrade
in nagrade za energetsko učinkovito podjetje v Sloveniji ter član Usmerjevalnega komiteja za okoljske
nagrade EU. Več kot dve desetletji pa je tudi član
Sveta RS za varstvo okolja.
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RADOVAN BOLKO,

prof. dr. Peter Novak

S T R O J N I Š T V A

Prof. dr. Matija Fajdiga je
osnovno šolo in nižjo gimnazijo obiskoval v Sodražici,
srednjo tehnično šolo pa v
Ljubljani, kjer je maturiral
leta 1959. Na Fakulteti za
strojništvo v Ljubljani je leta
1964 diplomiral na področju
vozil, leta 1974 magistriral in leta 1975 doktoriral.
Na Fakulteti za strojništvo se je zaposlil leta 1964,
leta 1996 je bil izvoljen v rednega profesorja za
strojne elemente in vozila. Bil je več let predstojnik
Katedre za konstruiranje, ustanovil je tudi Katedro za strojne elemente in razvojna vrednotenja
ter jo vodil vse do upokojitve. Utemeljil in vpeljal
je številna področja v raziskovalni in pedagoški

program FS. Ustanovil in vodil je raziskovalni
center Center za razvojna vrednotenja – CRV, ki
je financiran izključno s sredstvi iz industrije. Bil
je pobudnik in ustanovitelj Avtomobilskega grozda Slovenije – ACS. Programsko je zasnoval in
vodil študentske raziskovalne skupine z večletno
dejavnostjo, ki so bile prepoznavne doma in v
tujini: Športno vozilo MM-Šinkovec (1999 in dalje),
Student Roadster (2003 in dalje), Skidcar (2005 in
dalje). Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani je eno mandatno obdobje deloval v funkciji
prodekana, dve mandatni obdobji pa je bil dekan.
Aktivno je sodeloval in deloval v številnih komisijah
na fakulteti in na univerzi ter bil uspešen pri mednarodnih projektih.
Prof. dr. Matija Fajdiga je za svoje dosežke
prejel Priznanje za uspešno delo na Fakulteti za
strojništvo, Priznanje za uspešno sodelovanje s
podjetji TAM Maribor, Cimos Koper ter Crvene
zvezde Kragujevac, Pisno priznanje za donacije
študentom FS in Zlato plaketo UNI Ljubljana.

A K A D E M I J A
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nagrajenec ZSIS za življenjsko delo - 2014

NAGRAJENCI 2011

NAGRAJENCI 2008
Pavel Ledinek,

Ledinek Engineering d.o.o

zaslužni profesor UL

nagrajenec ZSIS za življenjsko delo - 2007
Jože Hlebanja je rojen 31. 3.
1926 na Srednjem vrhu nad
Kranjsko Goro. Do poletja 1946
je končal Srednjo tehniško šolo
in se v jeseni vpisal na Tehniško
fakulteto, Oddelek za strojništvo
v Ljubljani.Diplomiral je leta
1952. Postal je asistent za transportne naprave in jeklene konstrukcije. Po treh
letih se je kot projektant zaposlil v Metalni Maribor.
Pod njegovim vodstvom in z njegovimi projekti
je postala Metalna vodilna za gradnjo žičnic v širši

regiji.
Prof. Jože Hlebanja je ob obsežnem pedagoškem
delu, raziskovalnem in strokovnem delu skupaj z
industrijo in za njo leta1967 končal svojo doktorsko
raziskavo “Uporabnost cikličnih krivulj za boke zob
zobnikov” in dobil izredno profesuro. Ob koncu
sedemdesetih let je prevzel vodenje raziskovalnega programa Transportne naprave, strojni elementi
in konstruiranje. Konec 70. let in vsa 80. leta je
prof. dr. Jože Hlebanja vodil obsežno pedagoškoraziskovalno skupino.
Ko je prof. dr. Jože Hlebanja leta 1991 odšel v
pokoj, je na Fakulteti za strojništvo in v Sloveniji
pustil urejeno strokovno področje konstruiranja.
Univerza v Ljubljani mu je leta 1996 podelila naslov
zaslužni profesor Univerze v Ljubljani za prispevek
k razvoju visokega šolstva in znanosti.

Gospod Vinko Wernig se je rodil
oktobra 1931 v Ljubljani. Takoj
po diplomi, leta 1958, se je
zaposlil pri Petrolu. Od leta 1965
dalje je delal v novoustanovljenem razvojnem sektorju, kjer je
svoje znanje in izkušnje koristno
uporabil pri rekonstrukciji Rafinerije mineralnih
olj v Mariboru in obmorske instalacije Sermin pri
Kopru. Leta 1970 je bil imenovan za direktorja
sektorja za investicije in vzdrževanje. V letu 1974
je postal direktor sektorja za zemeljski plin, ki se je
kasneje razvil prek TOZD-a v delovno organizacijo
Petrol Zemeljski plin.
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Odločilen prispevek Vinka Werniga se je odrazil
tudi na projektu dodatne oskrbe iz Alžirije. Prav
ta projekt je še posebej neprecenljiv, saj njegova
vizija o nujnosti dobav zemeljskega plina tudi iz
zahodne smeri sega že v samo prvotno gradnjo
plinovodnega sistema Slovenije.
Vinko Wernig je imel vedno zelo jasno vizijo o pomenu in vpetosti plinske dejavnosti v mednarodne
tokove, vedno je znal reševati težave in tako
omogočil bogato nadaljnjo rast in razvoj.

Akad. prof. dr.
Janez Peklenik,

zaslužni profesor UL
1926 - 2016
nagrajenec ZSIS za življenjsko delo - 2007
Akademik profesor Janez
Peklenik se je rodil 9.6.1926 v
Tržiču. Po študiju strojništva na
Univerzi v Ljubljani je odšel v
Laboratorij za obdelovalne stroje
Tehniške visoke šole v Aachnu.
Po dveh letih uspešnega raziskovalnega dela je leta 1957
doktoriral na področju fizikalnih
osnov brušenja. Leta 1961 je bil habilitiran ter postal
docent na Tehniški Visoki šoli v Aachnu. Temu je leta
1964 sledila izvolitev v rednega profesorja. Z ustanovitvijo prve katedre za računalniško krmiljene obdelovalne sisteme na svetu in dopolnitvijo tehnoloških
raziskav je postavil nova izhodišča za raziskovalno
delo na področjih modernih proizvodnih tehnologij.

Leta 1959 je bil za svoje znanstvene dosežke odlikovan s Taylorjevo medaljo mednarodne akademije
College International pour l’Etude Scientifique des
Techniques de Production Mécanique. Leta 1966
je bil izvoljen za rednega člana te akademije, ki ji je
tudi predsedoval, sedaj pa je njen častni član. Leta
1973 se je vrnil na Fakulteto za strojništvo Univerze
v Ljubljani in ustanovil Katedro ter Laboratorij
za tehnično kibernetiko, obdelovalne sisteme in
računalniško tehnologijo. Na Fakulteti za strojništvo
je kot dekan začel posodabljati študij ter intenzivno
širiti zanstveno-raziskovalno in razvojno delo. Leta
1987 je bil izvoljen za rektorja Univerze v Ljubljani.
Za znanstvene dosežke je akademik Peklenik
prejel številna mednarodna in domača priznanja.
Poleg medalje CIRP je leta1982 prejel še ameriško
medaljo F. W. Taylorja, ki se podeljuje znanstvenikom s področja proizvodnega inženirstva, in leta
(1988) berlinsko nagrado Georga Schlesingerja.
Doma je prejel državno Kidričevo nagrado (1975),
državno nagrado RS za življenjsko delo (1996) in bil
imenovan za Ambasadorja znanosti RS (1992) ter
zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani.
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nagrajenec ZSIS za življenjsko delo - 2008

Vinko Wernig je vodil celotno gradnjo slovenskega
plinovodnega omrežja, ki je bila končana v roku in
v predvideni ocenjeni investicijski vrednosti. Prvi
zemeljski plin je po novozgrajenem plinovodu iz
tedanje Sovjetske zveze v tedanjo Jugoslavijo pritekel 17. julija 1978.

|
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Vinko Wernig – dipl. inž.
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Po letu 1980 je gospod Ledinek nadaljeval z razvojem skobeljnih strojev v smeri industrijske
obdelave lesa. Nastali so stroji za vsestransko
vzdolžno obdelavo različnih profilov. Ti stroji so bili
izjemno zmogljivi, natančni pri obdelavi in priročni
za upravljanje. Z njimi je podjetje osvojilo trg in
uporabnike vseh celin sveta. Leta 1986 je g. Pavel
Ledinek slavnostno odprl novo tovarno in vanjo
preselil proizvodnjo. Nadaljnji razvoj je šel v smeri
izdelave strojev velikih zmogljivosti in točnosti obdelave. Izumil je nov horizontalno krožen princip
odrezovanja lesa in izdelal stroj, imenovan »ROTOLES«. Zanj je g. Ledinek že leta 1994 na sejmu v
Atlanti v ZDA prejel najvišje priznanje. »ROTOLES«
je patentiran v številnih državah po svetu in še
danes velja za enega najžlahtnejših dosežkov slovenske strojne industrije.

prof. dr. Jože Hlebanja,

S T R O J N I Š T V A

Za razvoj neke osebnosti so
pomembne korenine, iz katerih
oseba izhaja. Tudi pri g. Pavlu
je tako. Njegov ded Pavel je
leta 1908 ustanovil sodarsko
delavnico in je s sodi oskrboval
pretežno štajerske vinogradnike. Tradicijo podjetja je nadaljeval njegov sin in oče nagrajenca, tudi Pavel, in
znanje uspešno prenesel na svojega sina. Tako je
naš nagrajenec že od mladosti povezan z obdelavo
lesa. Leta 1967 izdelal enega prvih večvretenskih
mizarskih skobeljnih strojev in se predstavil na

mednarodnih sejmih.

A K A D E M I J A
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nagrajenec ZSIS za življenjsko delo - 2008

NAGRAJENCI 2007
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ALUMNI KLUB
ALUMNI KLUB

UTRINKI PRETEKLEGA DOGODKA

MINVO | SVET STROJNIŠTVA
MINVO
Mreža inženirskih

Prelistajte Svet strojništva tudi na spletu:
www.zveza-zsis.si/svetstrojnistva
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Portal MINVO je spletno mesto (www.minvo.si) zasnovano na podlagi sodobnih spletnih tehnologij
in omogoča vsem uporabnikom uporabo koristnih
novitet, kjer lahko najpoglavitnejše strnemo kot:
(1)objavljanje in urejevanje vsebin inženirskih nevladnih organizacij (NVO), (2) pregled najnovejših
informacij in novitet s področja inženirstva,
znanosti in tehnologije, zakonodaje in raziskovalne
sfere inženirskega znanja, (3) izhajanje emesečnika
– eNovice MINVO, (4) izmenjava mnenj in komentarjev na straneh in forumu, (5) podstrani NVO posamezna NVO se lahko predstavi in navede svoja
poslanstva ter mnogo ostalih raznolikih možnosti.
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Poglavitni namen in cilj projekta MINVO je
krepitev usposobljenosti horizontalnih, vsebinskih, inženirskih mrež NVO in zagotovitev podpornega okolja za nevladne organizacije iz vsebinskega področja raziskovanja in znanosti oziroma
splošnejše inženirstva tako na nacionalni kot EU
ravni. Dodatni cilji projekta so aktivno prispevati
k uveljavljanju civilnega dialoga, oblikovanju bolj
kakovostnih in trajnostno naravnanih politik ter
soustvarjanju pogojev in možnosti za prenos javnih nalog in pooblastil v izvajanje NVO.

S T R O J N I Š T V A

Projekt MINVO
»Mreža inženirskih
nevladnih organizacij«
(MINVO), predstavlja
spletno mesto namenjeno podpori izvajanja
projekta »Spodbujanje
razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga, Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007-2013 na področju
raziskovanja in znanosti«. Opravljene raziskave
so pokazale, da je trenutno obstoječe okolje nevladnih organizacij (NVO) nestimulativno za razvoj
in krepitev, še posebno na področju raziskovanja
in znanosti, zato je potrebno zagotoviti dodatne
vzvode za kvalitetnejše prakse.
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OBNOVA ŽIČNICE KANIN
OBNOVA ŽIČNICE KANIN
pod vodstvom prof. dr. Jožefa Duhovnika
Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani
S poznavanjem stroke in ogledom na terenu
napisal oktobra 2016 profesor FS, dr. Jože Hlebanja

Profesor Jožef Duhovnik je prevzel s pogodbo dne
26. 7. 2015 nalogo, da bo obnovil žičnico Kanin

|
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Zamenjanih je bilo prek 300 gumijastih obročev
na podpornih kolesih. Poleg tega so zamenjali še
1050 kotalnih ležajev in 50 osi kolesnih baterij.
Zamenjanih je bilo šest starih obračalnih koles
približno 3,8 m premera in po 3,5 t z novimi,
dobavljenimi s strani POMA. Na novo so bili skonstruirani in izdelani zavorni diski na zavorah pri
vseh pogonskih mehanizmih. Za transport omenjenih šestih koles za krožno kabinsko žičnico
Kanin in za kolo veliko 5,0 m premera in 4,5 t
težkega za žičnico Prevala na mesto montaže so
strasirali do nadmorske višine 2320 m in izgradili

Za varen prehod kabin prek stebrov z
upoštevanjem vetra pri hitrosti 18,5 m/s je bil na
kritičnih mestih popravljen profil trase. Opravljeni
so bili pregledi vseh vijačnih in varjenih spojev
ter izveden trdnostni test na utrujanje materiala paličnih diagonal stebrov. Obnovljeni in
površinsko zaščiteni so bili temelji vseh (267) stebrov, obnovljenih je bilo sedem delno porušenih
stebrov, obnovljenih je bili vseh 140 kabin in servisnih vozičkov vključno s prižemkami. Izdelan je
bil nov komunikacijski sistem po principu WIFI in
nadzorni sistem z 26 HD kamerami. Za prijaznejšo
zunanjo podobo žičnice je dr. Duhovnik izbral
za vse ostale nameščene naprave enotno barvo,
v sklopu obnove žičnice Kanin so obnovili še
štirisedežnico Prevala in trosesdežnico Skripi.
Za čist zrak na Kaninu je obnovljena tudi čistilna
naprava pri postaji D.
Obnova žičnice Kanin je zahtevala velik napor,
ogromno znanja in izjemen pogum za prevzem
kompleksne naloge ter za javni promet usposobiti
slabo vzdrževane naprave.
Za predstavljeno žičnico je bil septembra opravljen državni, uradni strokovni tehnični prevzem
s pozitivno oceno, ki je osnova za izdajo uporabnega dovoljenje za osebni javni prevoz. Pozitivni
tehnični prevzem žičnice Kanin potrjuje, da je
prof. dr. Jožef Duhovnik uspešno izpolnil s pogodbo sprejeto nalogo.
31
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Sanacija poškodb in priprava žičnice za
pridobitev obratovalnega dovoljenja za
prevoz potnikov

Pri omenjeni nesreči so zaskočene kabine
mirovale, vrv je drsela skozi prižemke, zato se je
zaradi trenja segrevala in poškodovala, še posebno na spletih. Duhovnik se je odločil za rešitev
problema - odrezali so okoli 400 m vrvi in presledek zapolnili z novo vrvjo in jo spletli s staro.
Poškodovanih je bilo šest stebrov na odseku B–C
(nad 1600 m nadmorske višine), izdelan je bil nov
statičen izračun, s katerim so upoštevali horizontalne obremenitve zaradi sesedanja debelih
snežnih plasti do 12 m debele snežne odeje.

Obnovljeno je bilo nosilno podporje jeklene vrvi
na vseh kolesnih baterijah s 1154 kolesi Ø 330
mm, ki so bili na stebre dostavljeni in zmontirani s
podporo helikopterjev.

|

Ta žičnica je bila zagrajena približno pred 44 leti,
zamisel o izgradnji smučišča na Kaninu pa sega v
60. leta prejšnjega stoletja. Nastala so podjetja za
izgradnjo žičnice in smučišč, ki so se postopoma
izgrajevala, vzporedno s smučiščem so nastajale
žičnice za dostop na Kanin in nastajal je bovški
turizem. Smučišče na Kaninu in turizem v Bovcu
sta doživela največjo rast v letih 197 –1983 in
leta 1984 dosežeta smučišče in prevoz z žičnico
rekordni obisk 144.000 smučarjev. Leta 1991

Poškodbe na številnih strojnih delih žičnice so
nastale zaradi njihovega mirovanja pod obremenitvijo ob staranju in izpiranju mazalnih slojev
in zaradi staranja gumijastih oblog na kolesih nosilnih baterij, po katerih teče vrv prek stebrov in gumijastih oblog na pogonskih in obračalnih kolesih.
Porušenih je bilo sedem stebrov zaradi upogibnih obremenitev, ki nastanejo pri sesedanju več
metrov debelih snežnih plasti, prav tako so okvare
nastajale zaradi izostanka vzdrževanja, ko žičnica
dve leti ni obratovala, zato so bili spleti vrvi deformirani in razklenjeni, na nekaterih mestih pa so
ostale poškodbe zaradi udara strele. V veliki meri
so bile zaradi vremenskih vplivovov porušene
komunikacijske naprave med postajami, pa tudi
razpoke na pogonskih in obračalnih kolesih so
bile opažene. Površina na zavornih diskih je bila
poškodovana zaradi rje, zato so neuporabni.

Za odvod meteorne elektrike je pri zgornji postaji
položeno 1 km kovinske mreže, prek katere so
ozemljeni vsi stebri žičnice

2 0 1 6

Kratka zgodovina

Poškodbe žičnice zaradi dvoletnega
mirovanje žičnice Kanin

Kot pomemben del sanacije je bila ugotovitev
vzroka nesreče iz leta 2013. Vzrok je bil neustrezen
profil prehoda kabine mimo stebra, zato je kabina
ob bočnem sunku vetra zadela ob steber, vrv je
iztirila iz podpornih koles ter nasedla s prižemko
med varovala proti izpadu vrvi. Ta problem so
rešili z Duhovnikovim predlogom tako, da so
znižali podporni profil kolesnih baterij in s tem so
na tem mesto povečali prehodni profil kabine in
njen nemoten prehod mimo stebra.

3,2 km dolgo dostopno cesto, na skalnem terenu
z 18 % strmino, kar je bilo izjemno zahtevno,
posebej zahteven pa je bil transport omenjenih
koles. S to cesto pa je sedaj omogočen dostop do
vseh stebrov za reševanje potnikov, če se žičnica
ustavi, ob cesti pa je narejen tudi dostop do jame
S-19, ki je 450 m globoka.

S T R O J N I Š T V A

Žičnico Kanin je zgradilo francosko podjetje Pomagalski leta 1972, do leta 2013 je bila dvakrat obnovljena. Ima spodnjo postajo A z nadmorsko višino 436
m v Bovcu in zgornjo postajo D pri nadmorski višini
2204 m na Kaninu. Vmes sta še postaji B na nadmorski višini 964 m in C na nadmorski višini 1635 m.
Celotna žičnica je razdeljena na tri sektorje: spodnji
sega med postaji A in B in je dolg 2696 m, srednji je
med postajama B in D je dolg 1869 m ter zgornji sektor med postajama C in D, ki je dolg 1347 m, skupaj
je žičnica dolga 5913 m in spada med najdaljše
žičnice v Evropi. Vsaka sekcija ima svoj pogon s
235 kW elektromotorjem, ki so priključeni na 10
kV mrežo, spodnja in srednja postaja imata pogon
nameščen v postaji B, zgornja sekcija pa v postaji
D. Transportna vrv je sestavljena iz treh odsekov ki
so spleteni v brezkončno vrv. Celotna dolžina vrvi
je 12.146 m, ima 33 mm velik premer in tehta 42,5
t. Hitrost vožnje je trenutno 2,8 m/s in jo bodo med
sezono zvišali na 4 m/s, prevoz potnikov omogoča
140 štirisedežnih kabin s prižemkami za priključitev
kabin na vrv. Jeklena vrv teče prek kolesnih baterij,
ki so nameščene na 54 stebrih, visokih od 12 do 26 m
in so medseboj oddaljeni od 20 do 235 m.

do maja leta 2016. Razumljivo je, da se je moral
najprej podrobno seznaniti s poškodbami, ki so
nastale med več kot dveletno pavzo. Ta naloga je
bila zelo zahtevna, saj se žičnica razteza na več kot
5 km dolgi trasi in okoli 1400 m višinske razlike.
Bistveni del opravil na takem področju je logistika
transporta materiala in ljudi, zato je najprej pristopil k projektiranju dostopne ceste med postajo
B do postaje štirisedežnice Prevala. Dr. Duhovnik
je to nalogo opravil temeljito z večkratnim obhodom terena peš po vsej trasi in s pregledom
celotne tehnične dokumentacije.
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Predstavitev Žičnice Kanin

turoperaterji prekinejo s podjetjem vse pogodbe,
iz Bovca se umakne Kompas in umakne se tudi
hotelski del turizma, po tem je žičnica poslovno
ostala sama. V procesu lastninjenja ATC-ja je
žičnica iskala potencialne partnerje, a prepotrebna vlaganja v žičniško infrastrukturo ni zanimala
nikogar. Leta 2008 je občina Bovec povečala svoj
delež v podjetju na 32,3 % in podjetje Euroinvest
je postalo nov družbenik. Leta 2016 je občina
Bovec postala popolni lastnik.
Januarja 2013 se je na žičnici Kanin zgodila
usodna nesreča, ko sta dve prazni kabini izpadli iz
opornih koles in padli skupaj z vrvjo na tla, takrat
je žičnica obstala, kar je usodno prizadelo vse aktivnosti občine Bovec. Žičnica je sedaj obnovljena,
življenje v Bovcu in njegovi okolici se bo moglo
obnoviti le po zaslugi obnovljene žičnice pod
pogojem, če bo skupno podjetja dobro poslovalo.
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Robotizirana strega polizdelkov je v avtomobilski industriji že dobro
uveljavljena. Ta je pogosto povezana z vizualno kontrolo. Tako je
potrebno usklajeno delovanje vizualne kontrole in obvladovanja gibanja v
majhnem delovnem območju z upoštevanjem kratkih časov ciklov
izdelave za obe fazi procesa. Hitro lahko ugotovimo, da človek vsem
omenjenim zahtevam težko zadosti, če pa upoštevamo še v industriji zelo
zaželeno čim večjo ponovljivost v daljšem časovnem obdobju, vidimo, da
res dober končni rezultat lahko dosežemo le z robotizacijo in strojnim
vidom. Strojni vid in industrijski roboti zaradi svoje ponovljivosti, hitrosti,
gibljivosti in fleksibilnosti predstavljajo eno izmed ustreznih rešitev
Podjetje ELVEZ se je v ta namen povezalo z inštituti znanja. Skupaj smo
na mednarodnem projektu COMET razvili metodo za zmanjšanje stroška
izmeta na kosih, ki se metalizirajo. Cilj projekta COMET je postavitev
robotske celice za pregled kosov in detekcijo napak na kosih v
industrijskem okolju. Z robotsko celico in strojnim vidom preverjamo
kakovost kosov po dekorativnih normah. Za zmanjšanje stroškov izmeta
in hitrejši odzivni čas v primeru napake pregledujemo surove kose, ki še
niso metalizirani. Z ustrezno vizualno metodo detektiramo in vrednotimo
vizualne efekte, ki se pojavijo na površini zaradi odboja svetlobe.
Demonstracijska robotska celica je postavljena v Leobnu. Cilj za
prihodnost je postavitev robotizirane celice s strojnim vidom v industrijsko
okolje, kjer se bo ločevalo dobre kose od slabih.

Izhodišča

S T R O J N I Š T V A
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Zaključek
- Optimizacija parametrov brizganja in proizvodnega procesa s pomočjo
ponovljive metode in karakterizacija napak, vključno z nastavitvijo
praga sprejemljivosti vidne ali nevidne napake na kosu
- Uporaba nove samoučeče metode, ki je zmožna zaznati napake na
geometrijsko zapletenih izdelkih s površinami z visokim sijajem, ki so iz
polimernega materiala
- IN-LINE kontrola v času procesa brizganja
- Natančno merjenje na visoko polirani površini oz. površini z visokim
sijajem
- Obsežen zajem in analiza površine (v primerjavi z linearnim
skeniranjem in drugimi alternativnimi metodami)
- Klasifikacija kosov na podlagi natančnih meril KAKOVOSTI
- Upoštevanje celotne referenčne verige (Orodje za brizganje – kos
izdelan s tehnologijo brizganja – percepcija)
- Objektivna ocena sprejemljivosti kosa
- Zmanjšanje stroškov izmeta in reklamacij
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Dekorativna norma
Nadzor priprave orodja za brizganje
Nadzor procesa brizganja
Nadzor proizvodnega procesa
Nadzor procesa metalizacije
Eliminacija subjektivne ocene sprejemljivosti
Vpeljava objektivne ocene sprejemljivosti
Ločevanje med napakami orodja in napakami
proizvodnega procesa
- Določitev velikosti napake in razdaljo med napakami
po dekorativni normi
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Prenosni merilni sistem za merjenje reakcijskih sil pri teku na rolkah
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Rezultati

Uvod

Za biomehansko analizo drsalnega teka na rolkah je poleg meritev
kinematičnih parametrov potrebna natančna meritev reakcijskih sil
podlage. Za meritev slednjih je bil razvit prenosni merilni sistem iz
predelanih tekaških rolk in palic opremljenih z merilnimi lističi (Slika 1).
Merilni sistem omogoča merjenje normalnih (glede na zgornjo površino
rolke, F3) in prečnih sil (v aksialni smeri koles, F2) na vsakem kolesu ter
aksialnih sil v palicah. Za meritev upornih sil v vzdolžni smeri rolk (F1) je
bilo predpostavljeno, da so sorazmerne koeficientu kotalnega upora in sili
F3. Senzorji sil so s kabli povezani z merilnima karticama, ki jih tekač
nosi v nahrbtniku, le-ti pa s prenosnim računalnikom in z virom električne
napetosti.

Ocena merilne negotovosti celotne merilne verige posameznega senzorja
rolk znaša pri stopnji zaupanja 95 % največ ±2,3 % maksimalne
kalibracijske sile. Za senzorja palic znaša ta vrednost največ ±1,8 %
maksimalne kalibracijske sile. Na Slika 2 so kot primer predstavljeni
rezultati meritev reakcijskih sil enega cikla pri teku na rolkah na tekoči
preprogi.

Gorivne celice s protonsko prevodnimi membranami (PEMFC) vstopajo
tudi na trg samostojnih, prenosnih močnostnih sistemov, kot so polnilniki
(za telefone, tablice, prenosnike, itd.), ali kot pomožni in brezprekinitveni
generatorji. V primerjavi z litionskimi baterijami dosegajo večjo specifično
energijo, zato so lažji in/ali imajo daljšo avtonomijo. Sočasno ne
povzročajo hrupa in ne izpuščajo emisij, ali pa so te mnogo manjše kot
na primer pri dizel agregatu. Za gorivo se navadno uporablja čisti vodik,
uporaba metanola pa lahko nadaljnje poveča njihovo energijsko gostoto.
Snovne lastnosti metanola olajšajo tudi njegovo shranjevanje in transport.

S T R O J N I Š T V A
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Slika 2: a) Umerjanje senzorja F3 sil, b) umerjanje senzorja F2 sil s pomočjo
namensko izdelane naprave. c) Detajlni prikaz ekscentričnega vnosa sile F2 na
kolo. d) Umerjanje senzorja palic.
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Slika 3: CFD analiza zasnovanega LT
MSRr; a) hitrostno, in b) tlačno polje

Slika 5: Karakteristika sklada dveh
cHT PEMFC
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Merilni sistem je skupno obsegal deset senzorjev sil oz. 40 merilnih
lističev na upogibno obremenjenih nosilcih. Sistem je bil kalibriran s
kalibracijskimi utežmi in referenčnimi senzorji (Slika 2). Izvedena je bila
ocena merilne negotovosti senzorjev.

Zaključki
Rolke v primerjavi s podobnimi razvitimi sistemi (Street in Frederick,
1995, Bellizzi et al., 1998, Hoset et al., 2013) merijo tudi sile v aksialni
smeri koles (F2), ki so bile v raziskavi (Street in Frederick, 1995)
prepoznane kot zanemarljivo majhne pri drsalni tehniki na rolkah. Te sile
sicer predstavljajo tudi do 10 % celotne reakcijske sile rolk. Točnost
merilnega sistema rolk sil je primerljiva z najbolj točnimi obstoječimi
merilnimi sistemi.
Senzorji sil palic predstavljajo elegantno rešitev za merjenje zgolj
aksialnih sil v palicah, kar je večinoma glavni problem tovrstnih senzorjev
(Street in Frederick, 1995). Točnost senzorjev palic je minimalno 1,5 %
kalibriranega območja pri 95% stopnji zaupanja. Tudi za merilni sistem sil
palic lahko trdimo, da predstavlja enega naprednejših, ki ima številne
prednosti pred ostalimi tovrstnimi merilnimi sistemi.

Ocena pretvorbe metanola v LT MSRr je izvedena na osnovi meritev v
majhnem cevnem reaktorju. 100 % pretvorba je možna nekje do
pretokov 0,06 ml min-1 (Slika 4). Glede na modelske izračune (Slika 6)
je to skoraj 3-krat premajhen pretok, da bi omogočal obratovanje
integriranemu sistemu. Pretvorba v LT MSRr je sicer postavljena na
konservativnih kinetičnih parametrih, ki bodo realno ocenjeni po
meritvah v dejanskem reformerju.

2 0 1 6

Slika 1: a) Merilni sistem za merjenje reakcijskih sil pri teku na rolkah. b) Detajlni
pogled senzorjev enega kolesa rolke brez zaščitnega pokrova. c) Senzor palice.

Izraba metanola je najučinkovitejša, če se ga s procesom parnega
reforminga metanola (MSRg) najprej pretvori v vodik in nato uporabi v
PEMFC. MSRg je endotermne narave, na drugi strani pa je sklad PEMFC
eksotermen reaktor. Učinkovit sistem, bi lahko sproščeno toploto iz
PEMFC sklada prenašal preko direktnega toplotnega stika na parni
reformer metanola (MSRr). Do sedaj to ni bilo izvedljivo, ker je obstajal
temperaturni razkorak med obratovalno temperaturo konvencionalnih
visokotemperaturnih (cHT) PEMFC in MSRr. cHT PEMFC na osnovi
polimera polibenzimidazol (PBI) dopiranega s fosforno kislino (H3PO4),
najbolje delujejo v temperaturnem območju med 160 - 180 °C in vse do
200 °C, pri čemer se znatno poveča njihova degradacija. Konvencionalni
MSRg katalizatorji sicer omogočajo praktično 100 % pretvorbo metanola
med 250 - 300 °C, kar pa je previsoko za cHT PEMFC. V razvoju so nove
visokotemperaturne (nHT) PEMFC, ki delujejo pri temperaturah nad
250 °C. Primer so t.i. gorivne celice na trdno kislino (SAFC), v podjetju
Mebius d.o.o. je tudi v razvoju popolnoma lastna nHT PEMFC [1],
nobena od tehnologij pa še ni dovolj razvita in preizkušena, da bi bila
primerna za tržišče. Nedavno odkrit katalizator za nizkotemperaturni
(LT) MSRg metanola [2], ki ima potencial, da doseže 100 % pretvorbo
pri temperaturah nižjih od 200 °C, pa omogoča direktno toplotno
sklopitev sklada cHT PEMFC in LT MSRr v integriran prenosni sistem.

Rezultati

S T R O J N I Š T V A
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Izhodišča

programskima orodjema Aspen Plus (obravnava masne in energijske
bilance sistema) in Comsol Multiphysics (na podlagi fizikalnih lastnosti
in geometrije sistema računa njegov temperaturni profil).

Moč (W)

Uvod

Slika 2: Reakcijske sile rolk seštete za sprednje in zadnje kolo: a) F3 sile, b) F2 sile
in c) F1 sile. d) Reakcijske sile palic.
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1

Zasnova prenosnega sistema
• Zasnova
integriranega
sistema v 3D modelirniku
Solidworks (Slika 1).
• Predhodna karakterizacija
LT MSRg katalizatorja je
omogočila CFD analizo in
prvo oceno pretvorbe
metanola v zasnovanem
LT MSRr. Meritve v
dejanskem LT MSRr so v
fazi izvedbe.
• Preizkuševališče (Slika 2),
na
katerem
so
bile
izvedene
meritve
sklada dveh cHT PEMFC
in bo merjen tudi prototip
integriranega sistema.
• Modeliranje integriranega
sistema
na
podlagi
meritev sklada dveh cHT
PEMFC in karakterizacije
LT MSRg katalizatorja v
dejanskem
reformerju.
Pristop k modeliranju je bil
razvit v študiji [3] in temelji
na interakciji med

Slika 6: Modeliranje integriranega sistema na osnovi eksperimentalnih podatkov

Zaključki

Slika 1: Koncept integriranega sistema

• Izmerjena karakteristika sklada cHT PEMFC in preliminarna
karakterizacija LT MSRg katalizatorja.
• Eksperimentalni podatki uporabljeni za modeliranje toplotno
sklopljenega sistema.
• Modelski izračun kažejo, da konverzija ni 100 % pri zahtevanih
pretokih. Potrebne natančnejše meritve v dejanskem LT MSRr, možna
še izboljšava aktivnost katalizatorja in/ali povečanje volumna reaktorja.
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Uvod

Rezultati

Uvod

Rezultati

Ventilatorski mlini se navadno uporabljajo za mletje in pnevmatski
transport lignitov ali rjavih premogov z visokim deležem vlage v
zgorevalni prostor velikih kotlov termoelektrarn. Vsak izmed 2-8 mlinov
dobavlja premogov prah v 2 ali več gorilnikov. Sprotno merjenje
razporeditve masnega toka zmletega prahu med gorilnike je ključnega
pomena za nadzor zgorevanja. S poznavanjem razporeditve lahko
ustrezno prerazporedimo premogov prah oz. prilagodimo količino
zgorevalnega zraka trenutni razporeditvi premogovega prahu.
Elektrostatična metoda sprotnega določanja karakteristik dvofaznega
toka premogovih delcev in nosilnega plina veliko obeta zaradi svoje
robustnosti in cenovne učinkovitosti. Zaradi boljšega zaznavnega
območja so palične elektrostatične sonde primernejše za velike kanale
štirikotnih oblik kot obročaste, obločne oz. čepaste elektrostatične sonde.
2D mreža elektrostatičnih senzorjev z ustreznim sistemom za zajem
podatkov smo uporabili za določanje razporeditve masnega toka
premogovega prahu v preseku kanala, ki povezuje ventilatorski mlin z
gorilniki.
Statistično vrednotenje in obdelava naključnih, močno nihajočih
izmerjenih signalov lahko uporabimo za pridobivanje pomembnih
informacij o značilnicah plinasto-trdnega toka.

Profila masnega toka izmerjenega z 1D sistemom ter 2D sistemom
elektrostatičnih sond in hitrostni profil premogovega prahu (slika 4) v
kanalu mlevno transportnega sistema bloka 5 Termoelektrarne Šoštanj
(slika3).

Uporaba PEM gorivnih celic je zelo primerna za sisteme
brezprekinitvenega napajanja (HT-UPS, ang. Hydrogen TechnologiesUninterruptable Power Supply). Ti so pomembni za zanesljivo, nemoteno
in učinkovito delovanje drugih sistemov, kot so: telekomunikacije,
podatkovne baze, bolnišnice itd. Kljub zanesljivemu delovanju in nizkim
stroškom vzdrževanja pa se pojavlja vprašanje okoljskega vpliva HT-UPS
sistema skozi celotno življenjsko obdobje. Najpomembnejši pri tem je po
predvidevanjih postopek pridobivanja vodika, ki je v primeru uporabe
obnovljivih virov največkrat elektroliza (lahko tudi različne druge termične
metode). Kljub temu pa ne smemo zanemariti vpliva posameznih
uporabljenih materialov za izdelavo takšnih sistemov. Pri tem gre za
nekatere človeku in okolju nevarne snovi, hkrati pa lahko njihovo
pridobivanje in predelava predstavljata znaten vpliv na okolje.
V okviru mednarodnega EU projekta (Fluid Management component
improvement for back up fuel cell systems – FluMaBack) smo naredili
okoljsko analizo 3 kW sistema brezprekinitvenega napajanja, ki za
proizvodnjo električne energije uporablja vodikove tehnologije, in sicer
PEM gorivne celice. Sistem je bil v osnovi zasnovan za potrebe držav v
razvoju, kjer prihaja do daljših izpadov elektrike in težkih obratovalnih
pogojev (visoke temperature in visoke stopnje vlažnosti).

S študijo smo pokazali, da ima največji vpliv na okolje faza uporabe oz.
proces pridobivanja vodika. Rezultate pridobivanja vodika z elektrolizo
smo primerjali z tehnologijo pridobivanja vodika iz plinovoda ki
predstavlja proces parnega oz. termičnega krekinga tekočih
ogljikovodikov. Za različne scenarije obratovanja smo primerjali izbrane
okoljske kazalce, in sicer: globalno segrevanje, tanjšanje ozonske
plasti in zakisljevanje okolja. Rezultati primerjave nakazujejo tudi do 5
krat slabše vrednosti posameznih okoljskih kazalcev kot v primeru
elektrolize v državah z energetsko mešanico podobno Norveški.
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merjenje v pnevmatskem transportu

Slika 3: Rezultati okoljskih kazalcev za fazo obratovanja 3kW HT-UPS

Če za proizvodnjo vodika uporabimo proces elektrolize je smiselno v
največji meri izkoristiti obnovljive vire energije.

Princip merjenja

Slika 4: Razporeditev masnega toka in
hitrosti

Izmerjeni elektrostatični signali z zmanjšano avtokorelacijo v EWMA
kontrolni shemi lahko služijo za kontrolo transportno mlevnega
sistema in zgodnja opozorila pred preobremenitvami ali zabijem mlina.
Slika 1: Levo: PEM gorivna celica z ključnimi podpornimi komponentami (BoP)
Desno: FluMaBack 3kW HT-UPS sistem
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Analiza življenjskih ciklov (LCA)

Zaključki
• Z elektrostatičnimi merilnimi sondami je mogoče določati razporeditev
masnega toka premogovega prahu v kanalu
• S statistično analizo (sploščenost, poševnost in avtokorelacija) lahko
določimo lastnosti toka in razločujemo različne granulacije delcev
• Z ustreznim znižanjem avtokorelacije izmerjenih signalov in nastavitvijo
EWMA kontrolnega diagrama lahko ločimo običajne od posebnih
režimov obratovanja

Za vrednotenje 3kW UPS sistema smo uporabili metodo analize
življenjskih ciklov (LCA), ki predstavlja medsebojno povezane
zaporedne faze izdelka ali storitve, vse od pridobivanja osnovnih surovin
do končne razgradnje oz. zavrženja. LCA standarda ISO 14040 in ISO
14044 [1] , prvič izdana leta 1997, vsebujeta uvod v LCA z definicijami in
ozadjem ter opisi procesov izvedbe LCA študije. Za vrednotenje okoljskih
vplivov smo izdelali celovit numerični model (Slika 2) po LCA metodi v
programskem orodju GaBi ter ovrednotili okoljske vplive po metodologiji
CML 2001 [2].
Robni pogoji - Fizična omejitev na 3 kW HT-UPS sistem in proizvodnjo
vodika s pomočjo elektrolize na dveh različni lokacijah obratovanja:
Maroko (OVE: 9%) in Norveška (OVE: 95%). Pristop LCA študije je od
‘‘zibelke do konca uporabe‘‘ (Slika 2). Doba obratovanja, 10 let oz.
10.000 ur. Pri tem je bilo upoštevano zgolj konstanto delovanje pri
nazivni moči 3 kW, kar predstavlja skupno proizvedeno 30.000 kWh
električne energije. Funkcionalna enota je definirana kot 1 kWh
proizvedene električne energije z HT-UPS.

Literatura

Slika 2: Presek kanala z merilnimi mesti za1D in 2D elektrostatični merilni sistem

38

[1] B. Jurjevcic, I. Kustrin, A. Senegacnik, IEEE Trans. Instrum. Meas, vol 64
(2015), str. 3434-3443
[2] B. Jurjevčič, I. Kuštrin, SEGMENTNA ELEKTROSTATIČNA SONDA ZA
MERJENJE V PNEVMATSKEM TRANSPORTU, P-201400424, 2014.
[3] I.Kuštrin, J. Lenart, VGB Powertech, (2015), str. 33-37
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Slika 1: Princip merjenja s palično elektrostatično sondo
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Slika 3: Sistem ventilatorskega mlina
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Trdni delci premogovega prahu se v fazi mletja in v fazi pnevmatskega
transporta elektrostatično nabijejo zaradi trkov med delci samimi in trki ter
zdrsi ob stene kanala. Če v kanal pnevmatskega transporta vgradimo
elektrostatično sondo, se zaradi trkov delcev ob sondo in zaradi
indukcije mimo-letečih delcev na sondi ustvarja elektrostatični naboj. S
povezavo elektrostatične sonde (slika 1) preko merilnega upora proti
ozemljitvi steče električni tok, hkrati pa lahko merimo napetost na
merilnem uporu.
Električna napetost, ki jo izmerimo na elektrostatični sondi je odvisna
od velikosti ter elektro-kemičnih lastnosti delcev, tokovnih ter elektrokemičnih lastnosti medija in oblike ter sestave elektrostatične sonde.

Slika 4: Primerjava različnih tehnologij za proizvedeno 1 kWh električne energije
s stališča globalnega segrevanja [3]

Kot je razvidno iz slike 4 ima obratovanje sistema na Norveškem precej
manjši vpliv na emisije CO2 (na proizvedeno kWh) kot proizvodnja
elektrike iz fosilnih goriv, vključno z obstoječim UPS sistemom Wiltec, ki
ga poganja bencinski motor z notranjim zgorevanjem [3]. Pri tem ima isti
sistem in ista tehnologija pridobivanje vodika (elektroliza) v Maroku
skoraj 16 krat večji vpliv na globalno segrevanje. Vzrok za to sta lokalni
energetski mešanici, ki vsebujeta različne deleže električne energije
pridobljene iz OVE. Zelo ugodne rezultate predstavlja tudi uporaba
vodika iz plinovoda, pridobljenega s postopkom termičnega krekinga.

Zaključki
• Okoljsko najslabšo možnost pridobivanja vodika predstavlja elektroliza
v Maroku (91% fosilnih goriv) , najboljšo pa elektroliza na Norveškem.
• Emisije CO2 so pri uporabi gorivnih celic, in vodika pridobljenega z
elektrolizo na Norveškem, kar 4 krat manjše.
• Če za proizvodnjo vodika uporabimo proces elektrolize je smiselno
glede na LCA analizo uporabiti obnovljive vire energije (OVE).

Literatura
[1] ISO 14040, ISO 14044: Environmental management - Life cycle assessment Principles and framework &Requirements and guidelines, 2006
[2] Hanbook on impact categories ‘CML 2001‘‘, Insitute of Environmental Sciences,
Leiden University Nederland
[3] M. Mori, B. Drobnič, M. Sekavčnik, and B. Jurjevčič, “LCA study of
manufacturing and operational phase of 3 kW FluMaBack UPS system,” Ljubljana,
2015
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Slika 2: Numerični LCA model 3kW HT-UPS sistema za scenarij elektrolize
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Uvod

Uvod

Napoved kavitacije v Francisovi turbini

Shranjevanje toplote je eno izmed ključnih tehnologij za omogočanje
učinkovitejše rabe fosilnih goriv in obnovljivih virov energije z
zagotavljanjem ravnotežja med ponudbo in povpraševanjem. V tem
smislu se termokemijsko shranjevanje toplote (TCS), ki izkorišča
reverzibilno kemijsko in fizikalno adsorpcijo plinov, predvsem vodne pare,
na trdnih snoveh (adsorbentih), šteje kot edini koncept shranjevanja s
potencialom za dolgoročno, tudi sezonsko, nizkotemperaturno
shranjevanje toplote (do 150 °C) z dovolj visoko gostoto shranjevanja, in
ki je tudi ekonomsko privlačno.

Izhodišče pri zasnovi prototipnega hranilnika je predstavljal evropski
projekt MODESTORE [1], kjer so reaktor ter uparjalnik / kondenzator
združeni v skupnem ohišju.

Numerična analiza toka v vodnih turbinah in črpalkah je nepogrešljivo
orodje že več kot petindvajset let, vendar je napoved izkoristka in
kavitacije za različne obratovalne pogoje še vedno izziv. Kolektor
Turboinštitut in Univerza v Trstu želita v okviru evropskega projekta
ACCUSIM (Accurate Simulations in Hydro-Machinery and Marine
Propellers) razviti metode za zanesljivo napoved in optimizacijo
karakteristik vodnih turbin, črpalk in ladijskih propelerjev. Pomemben cilj
projekta je napoved vseh oblik kavitacije v hidravličnih strojih. Prvi
rezultati so prikazani v tem prispevku.

Na primeru starejše turbine smo prikazali najpogostejše oblike kavitacije
v Francisovih turbinah: vstopno kavitacijo (slika 4), kavitacijo ob
izstopnem robu na sesalni strani gonilnih lopatic (slika 5) in vrtinčno cev v
sesalni cevi. Rotirajoča vrtinčna cev ima pri delnih pretokih spiralno
obliko, vrti se v isti smeri kot gonilnik in povzroča pulzacije tlaka (slika 6).
Pri velikih pretokih je vrtinčna cev centrirana na sredini sesalne cevi in se
vrti v obratni smeri vrtenja gonilnika (slika 5). Ta tip vrtinčne cevi lahko
povzroča nevarne samo-vzbujajoče oscilacije tlaka na elektrarni in
cevovodu.

|
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Slika 3. Prototip TCS hranilnika toplote

V fazi praznjenja oz. adsorpcije je toplotni tok naraščal sorazmerno z
naraščanjem temperature vode na izstopu iz prenosnika toplote. Največji
toplotni tok 123,2 W je bil dosežen pri največji temperaturni razliki
vstopne in izstopne vode iz prenosnika toplote. Povprečni toplotni tok je
znašal 12,8 W. Gostota shranjevanja prototipnega hranilnika toplote na
maso adsorbenta je bila 48,86 kWh/kg.

1

Slika 5: Kavitacija ob izstopnem robu na sesalni
strani gonilne lopatice in rotirajoča vrtinčna cev,
polni pretok.

2

3
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a)

Slika 4: Delež vodne pare ob
lopatici, levo osnovni, desno
optimizirani konstanti
uparjanja in kondenzacije.
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Izhodišča
Pod vplivom toplote pri TCS se voda desorbira iz materiala, ki se ga nato
shrani ločeno (endotermi pojav se imenuje tudi poljnjenje ali aktivacija
materiala). Ko vodna para in sorbent prideta v stik, se toplota sprosti
(eksotermni pojav se imenuje tudi praznjenje ali deaktivacija materiala).

Kavitacija je pojav, pri katerem v območju nizkega tlaka pride do
uparjanja tekočine. V vodnih turbinah kavitacija povzroča erozijo
materiala, padec izkoristka, hrup, vibracije in nestabilno obratovanje.
Dvofazni tok v primeru kavitacije običajno modeliramo s homogenim
modelom, pri katerem transportne enačbe toka rešujemo za mešanico
obeh faz. Prehod vode v vodno paro in nazaj računamo z enim od
kavitacijskih modelov. Zwartov model temelji na poenostavljeni RayleighPlessetovi enačbi, ki vsebuje empirični konstanti za uparjanje (Fe = 50) in
kondenzacijo (Fc = 0.01). Pri večkriterijski optimizaciji obeh empiričnih
konstant Zwartovega modela na modificiranem hidravličnem profilu
NACA66, izvedeni v programskem paketu modeFRONTIER, so se kot
najboljše izkazale vrednosti Fe = 300 in Fc= 0.03 [1]. S temi vrednostmi
dobljena porazdelitev tlaka na sesalni strani profila se je najbolje ujemala
z meritvami, medtem ko je bil obseg kavitacije, izračunane z osnovnimi
konstantami, podcenjen (slika 1).

S T R O J N I Š T V A

Matematični model in optimizacija empiričnih konstant
pri modeliranju kavitacije

Laboratorij za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko ter klimatizacijo
(LOSK) je pripravil prototip TCS hranilnika toplote. Od marca 2016
sodeluje na aplikativnem projektu »Napredni materiali za shranjevanje
toplote za celostne rešitve skladiščenja (L1-7665)« skupaj z raziskovalci
iz Kemijskega inštituta (nosilka projekta: prof. dr. Nataša Zabukovec
Logar) in podjetja SILKEM d.o.o.
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dragica.jost@kolektor.com

Rezultati
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b)

Slika 1: Porazdelitev deleža vodne pare ob profilu, preračun z optimiziranima (a) in
osnovnima (b) konstantama uparjanja in kondenzacije.
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Slika 1. (levo) p-T-x diagram TCS cikla; (desno) uporabljen adsorbent Na2O·Al2O3·2SiO3

Slika 4: Toplotni tok sproščen pri adsorpciji

Kot adsorbent je uporabljen aluminosilikat Na2O·Al2O3·2SiO3 primeren za
nizkotemperaturno shranjevanje toplote (do 150 °C). Zaradi prilagajanja
tlaka delovnega medija (vodne pare) je izbran zaprt tip hranilnika toplote
(reaktorja).

Kavitacija v obliki oblaka
Od vseh oblik kavitacije prav kavitacija v obliki oblaka povzroča najhujše
erozijske poškodbe materiala. Zato je še posebej pomembno, da jo
znamo vnaprej napovedati. V okviru projekta ACCUSIM smo z različnimi
kavitacijskimi modeli napovedali ta tip kavitacije ob profilu. Spodaj so
prikazani rezultati Zwartovega modela z optimiziranimi konstantami.

Slika 5: Potek temperatur: (levo) pri adsorpciji; (desno) pri desorpciji.

Zaključki

Slika 2. Zasnova naprednega sistem za sezonsko shranjevanje sončne energije

Cilji:
• Zasnova in izdelava prototipa TCS enote oz. adsorpcijskega hranilnika
toplote.
• Eksperimentalno ovrednotenje karakteristik prototipa.
• Analiza vplivnih parametrov na uparjanje in kondenzacijo delovnega
medija.
• Ovrednotenje prototipa glede na latentni in senzibilni delež toplote.
• Določitev gostote shranjevanja prototipnega hranilnika toplote.
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• Shranjevanje toplote brez izgub dokler sta adsorbent in adsorbat
ločena – ključna prednost pred senzibilnimi in latentnimi hranilniki
toplote.
• Problem parazitske termične mase ohišja TCS hranilnika – vpliv skale.
• Razlika med gostoto shranjevanja na materialnem in sistemskem
nivoju – prenos toplote in snovi.
• Pri zasnovi TCS ključno upoštevanje interakcij TCS materialov z
delovnimi tekočinami, reakcijsko dinamiko in prenosa toplote in snovi v
reakcijskih procesih – potreba po sklapljanju modelov.
• Materiali ozko grlo v razvoju TCS (delovni pogoji, stabilnost, cena).

Literatura
[1] U. Stritih, A. Bombač, Description and Analysis of Adsorption Heat Storage
Device, J. Mech. Eng. 60 (2014) 619–628. doi:10.5545/sv-jme.2014.1814.).

Slika 2: Razvoj in trganje kavitacijskih oblakov - Zwartov model z optimiziranimi
konstantami.

Kavitacija v Kaplanovi turbini

1 - meritev, 2 - izračun brez kavitacije, 3 - izračun s kavitacijo
Slika 6: Rotirajoča vrtinčna cev v sesalni cevi Francisove turbine pri delnem pretoku
(zgoraj) in primerjava izmerjenih in izračunanih vrednosti izkoristka turbine in
frekvence in amplitude pulzacij tlaka (spodaj).

Zaključki

• Napoved kavitacije ob profilu in kavitacije v obliki oblaka se je z
uporabo optimiziranih konstant uparjanja in kondenzacije v Zwartovem
modelu izboljšala.
• Stacionarni izračuni v vodnih turbinah napovedo nekoliko premajhen
obseg kavitacije. Nestacionarni izračuni uspešno napovedo vse oblike
kavitacije v vodnih turbinah z manjšimi odstopanji pri napovedi vpliva
kavitacije na izkoristek turbine.
• Nestacionarni izračun s turbulentnim modelom SAS SST pravilno
napove pojav kavitacijske vrtinčne cevi v sesalni cevi. Z vključitvijo
kavitacije v preračun toka se izboljša napoved izkoristka turbine, in
napoved frekvence in amplitude pulzacij tlaka na steni sesalne cevi.

Literatura
Slika 3: Območje kavitacije ob lopaticah
Kaplanove turbine za σ = 0.52 ≪ σpl.
a) posnetek z merilne postaje,
b) stacionarni preračun,
c) nestacionarni preračun.
S stacionarnim preračunom toka dobimo v
primerjavi z meritvami prenizke vrednosti
izkoristka turbine in premajhno območje s
kavitacijo. Z nestacionarnim preračunom se rezultati izboljšajo, le vpliv kavitacije na
izkoristek se pojavi pri nekoliko večjem kavitacijskem številu σ kot pri meritvah [2].

[1] Morgut, M., Nobile, E. and Biluš, I. Comparison of mass transfer models for the
numerical prediction of sheet cavitation around a hydrofoil. Int. Journal of
Multiphase Flow. Vol. 37. No. 6. 2010. pp. 620-626.
[2] Jošt, D., Morgut, M., Škerlavaj, A., Nobile, E. Cavitation prediction in a Kaplan
turbine using standard and optimized model parameters. 6th IAHR International
Meeting of the Workgroup on Cavitation and Dynamic Problems in Hydraulic
Machinery and Systems, September 9-11, 2015, Ljubljana.
Raziskavo je delno financirala Evropska unija, razpis FP7-PEOPLE-2013-IAPP,
pogodba 612279, projekt ACCUSIM. Zahvaljujemo se tudi Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za sofinanciranje raziskave po
pogodbah P2-0196 in 1000-15-0263.
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SPREMEMBE ŠOLSKEGA SISTEMA CILJAJO
PREVISOKO
Leta 1983 je osnovna šola je trajala osem let, učenci so imeli
skupno 1240 ur matematike.
Leta 2016 osnovna šola traja devet in učenci imajo 1318 ur matematike.

|
2 0 1 6
S T R O J N I Š T V A
A K A D E M I J A

POSLANSTVO
Namen portala sos-sola.si je, da uporabnikom ponudi pomoč pri delu s
šolarji, ki imajo težave pri matematiki v prvih treh razredih osnovne šole.
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Slika 1: Primer načrta projekta

Ker nam je mar za šolarje, družine in šolo, se z vsem tem ne moremo
sprijazniti. Zato nas je nekaj podobno mislečih za vas pripravilo portal za
pomoč otrokom in staršem sos-sola.si

3. ZAKLJUČEK
Spremljanje in analiza projektov omogoča možnost modeliranja in
pregled ter obvladovanje več projektov hkrati ter rabo skupnih virov. Na
osnovi pridobljenih podatkov na projektu se :
• sprejemajo odločitve
• izvajajo simulacije možnih potekov projekta, ki so osnova za
sprejemanje strateških odločitev, spremlja načrt odgovornosti in
komunikacij ter tok dokumentov med udeleženci in izvajalci na
projektu.
Aplikacija omogoča tudi izdelavo enotne »standardizirane« predloge
projekta za podjetja (glede na zahteve in specifiko dela posameznega
podjetja)

NEUTRJENA SNOV PRVEGA IN DRUGEGA RAZREDA
POVZROČA HUDE TEŽAVE
Matematika je zelo pomemben predmet v osnovni šoli. V vseh devetih
razredih je matematike skupaj 1318 ur. V tretjem in četrtem razredu je
matematika na urniku vsak dan, v drugih razredih pa štirikrat tedensko.
Če ima šolar pri matematiki težave, se s stisko sooča skoraj vsak dan.

2.3 Načrtovanje in spremljanje več projektov hkrati
Aplikacija temelji na programskem orodju MS Project, ki omogoča
hkratno načrtovanje in spremljanje več projektov, ki koristijo skupne vire
(pool virov).
Ko izdelamo načrte obvladovanja posameznih projektov, jih v
programskem orodju lahko združimo v skupen projekt (posamezni projekt
predstavlja podprojekt) ali povežemo s t.i. bazenom (pool) virov, kar nam
omogoča pregled zasedenosti virov po vse projektih in hkrati simulacijo
sprejetih ukrepov na posameznem projektu glede na ostale projekte.

|

Ugotovili smo, da se pri matematiki učni cilji slabo dosegajo in da je trend
še naprej negativen, da znanje računstva izginja, da neutrjena snov
prvega in drugega razreda povzroča hude težave ter da spremembe
učnega sistema ciljajo previsoko.

3. V primeru odstopanj dejanskega stanja časovnega poteka projekta od
načrtovanega, se sprejme potrebne ukrepe. Učinke sprejetih ukrepov
lahko spremljamo in kontroliramo med procesom nadaljnjega izvajanja
projekta (ponavljanje primerjave dejanskega stanja z osnovnim načrtom).
V primeru izdelave načrtov obvladovanja tveganj, komunikacij, oskrbe in
kakovosti, se prav tako izvede primerjava med načrtovanim in dejanskim
stanjem in na osnovi ugotovitev se sprejmejo potrebni ukrepi.
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RAZLIKE V STAROSTI MED PRVOŠOLCI SO
PREVELIKE

Aplikacija za načrtovanje in sprotno spremljanje projektov omogoča:
snovanje, organiziranje, načrtovanje, izvajanje, spremljanje, kontroliranje
in zaključevanje projektov.
2.1 Organiziranje in načrtovanje projekta
Organiziranje in načrtovanje projekta izvedemo v naslednjem zaporedju:
Priprava vsebine dela na projektu - WBS in seznam aktivnosti, definiranje
povezav med aktivnostmi (mrežni diagram), določitev časov trajanja
aktivnosti in izvajalcev aktivnosti (virov). Na osnovi teh podatkov se
izvede analiza časa projekta, ki pove, kdaj se bo projekt in aktivnosti na
projektu začele in končale, katere aktivnosti so kritične, določeni so
termini mejnikov in pregled nad dodelitvijo virov aktivnostim ter njihova
zasedenost. Primer načrta projekta prikazuje slika 1.

Slika 2: Primer spremljanja projekta
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2. APLIKACIJA ZA NAČRTOVANJE IN SPROTNO
SPREMLJANJE PROJEKTA

Delež računstva (aritmetike in algebre) v učnem načrtu je upravičeno
največji, saj so dobre številske predstave pri naravoslovnih predmetih
nujno potrebne.
Presentljivo pa je, da je delež preverjanja računstva v NPZ-ju kar za 20%
manjši. Torej se računstvo preverja v manjšem deležu, kot se poučuje po
učnem načrtu.

Iz zgornjih diagramov lahko sklepamo, da znanje računstva neopazno
izginja.

1. PREDSTAVITEV PROBLEMA
Projekti so postali običajni način izvedbe poslovnega procesa tako v
gospodarskih kot tudi negospodarskih združbah. Ljudje, ki so odgovorni
za te projekte potrebujejo tudi ustrezna orodja za njihovo obvladovanje.
Projekti so po definiciji enkratni procesi, namenjeni izvedbi aktivnosti za
doseganje zahtevanih ciljev, zato zahtevajo dobro organiziranje in
načrtovanje ter sprotno spremljanje in kontroliranje dogajanja na projektu,
da lahko v primeru odstopanj pravočasno sprejmejo ustrezne ukrepe.
V prispevku bo prikazana enostavna aplikacija, ki bo v okolju
programskega orodja MS Project omogočala vodjem organizacijskih enot
in vodjem projektov celovito obvladovanje manjših projektov (10-20
aktivnosti), da bodo na enostaven način izdelali tako načrt izvedbe
projekta, kot tudi sproti spremljali njegovo napredovanje. V primeru
odstopanj bodo opozorjeni z dogovorjenimi indikatorji oz. signali.
Ker je vodenje projektov povezano z neprestanim odločanjem, je
predstavljena aplikacija enostaven pripomoček za podporo odločanja, ki
potrebuje le prenosni ali tablični računalnik.

A K A D E M I J A
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ZNANJE RAČUNSTVA IZGINJA

Sledi lahko izdelava dodatnih načrtov za obvladovanje projekta:
obvladovanje stroškov, matrika odgovornosti, načrt obvladovanja tveganj,
komunikacij, oskrbe, kakovosti ter potrjevanje projektne organizacije in
oblikovanje načrta projekta (osnovni načrt).
2.2 Spremljanje izvajanja projekta, kontroliranje in ukrepanje
Spremljanje projekta izvedemo v naslednjem zaporedju:
1. Zajemanje podatkov (pri izvajalcih aktivnosti) o terminih dejanskega
začetka in zaključka aktivnosti, dejanskega časa trajanja aktivnosti,
dejanskega števila opravljenih delovnih ur (po virih in aktivnostih), pri
daljših aktivnostih lahko tudi odstotek zaključenosti aktivnosti (po času
trajanja ali opravljenih urah), dejanske stroške aktivnosti.
2. Primerjava dejanskega stanja na projektu z osnovnim načrtom, ki pove
koliko dejanski podatki (časovni, stroškovni) aktivnosti odstopajo od
načrtovanih (slika 2).

Predlagana aplikacija je namenjena vsem, ki vodijo ali delajo z
računalniško podporo na katerem koli področju projektnega načina dela,
saj omogoča :
• opredelitev, načrtovanje in spremljanje aktivnosti na projektu,
• spremljanje večjega obsega aktivnosti z večjim številom izvajalcev,
• opredelitev odgovornost za kakovostno izvedbo,
• uporabo projektnih modelov kot podatkovno zbirko za obvladovanje
časovnih in stroškovnih prvin ter nadzor in spremljanje potrebnih in
razpoložljivih virov.

Literatura
[1] Kušar, Janez, Rihar, Lidija, Duhovnik, Jože, Starbek, Marko. Project
management of product development. Strojniški vestnik, ISSN 0039-2480, 2008,
letn. 54, št. 9, str. 588-606.,
[2] Kušar, Janez, Rihar, Lidija, Duhovnik, Jože, STarbek, Marko. Concurrent
realisation and quality assurance of products in the automotive industry. Concurrent
engineering, ISSN 1063-293X, jun. 2014, vol. 22, no. 2, str. 162-171.
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Rezultati

Konkurenčni boj na domačem in svetovnem trgu je vse hujši, saj so kupci
pripravljeni kupiti le izdelek, ki jih uspe zadovoljiti po zahtevani kakovosti,
času dobave in ceni. Da bi podjetje lahko izpolnilo te zahteve kupcev
mora ugotoviti in odpraviti dejavnosti v podjetju, ki ne ustvarjajo dodane
vrednosti izdelka, torej predstavljajo zapravljanje(slika 1) [1].

Na osnovi popisa obstoječega stanja analize toka materiala, so bile v
timu podane ideje za izboljšanje stanja:
- dobavo je potrebno skrajšati iz 30 dni na 7 dni (dogovor z dobavitelji)
- serijo se iz 510 kosov razdeli v 3 serije po 170 kosov (hitrejši pretok
kosov čez proizvodnjo),
- pripravljalno zaključni čas se na obdelavi 1 in 2 s pomočjo metode 5S
in SMED v prvem koraku razpolovi (potrebni ponovno ovrednotenje po
ukrepih in nove izboljšave),
- odprema se izvaja namesto tedensko na 2 Dd (krajše ležanje izdelkov
v skladišču, manjše skladišče, hitrejše obračanje kapitala).
Podani so le ukrepi za izboljšanje toka materiala. Poleg toka materiala je
potrebno analizirati tudi informacijski tok, kjer se v dobi računalništva
ustvarjajo ogromna zapravljanja.
Na osnovi izvedenih ukrepov, smo dobili novo stanje (slika 3).

OD SPREJEMA NAROČILA KUPCA DO ODPREME

NE – DODANA VREDNOST

DODANA
VREDNOST

ČAKANJE & ZASTOJI
GIBANJE
POKVARJENI STROJI
POPRAVLJANJE ŽE NAREJENIH IZDELKOV
ISKANJE & SKLADIŠČENJE

AKTIVNOSTI,
ZA KATERE
JE KUPEC
PRIPRAVLJEN
PLAČATI

< 10 %

> 90 %

Slika 1: Razmerje med dodano in ne-dodano vrednostjo

CT001
Lastna
oblika

CT002

Izračunano Izmerjeno fizm [Hz] Odstopanje Izmerjeno fizm [Hz] Odstopanje
fnum [Hz]
εnum [%]
εnum [%]

1

7,17

6,76

6,07

6,91

3,76

2

8,31

8,93

-6,94

8,81

-5,68

3

24,42

25,82

-5,42

26,62

-8,26

4

39,28

43,45

-9,60

42,37

-7,29

5

67,30

61,70

9,08

63,30

6,32
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Tabela 2: Validacija numeričnega modela.
a)

Slika 3: Shema merilnih točk.

1

2

3

4

5

Slika 6: Numerični model
črpalk.

Na podlagi numeričnega modela je bila izbrana strukturna modifikacija
(slika 8), ki zagotavlja ustrezen odmik 1.lastne frekvence od obratovalne
frekvence. Originalno znaša odmik približno 3%, s strukturno modifikacijo
pa odmik naraste na približno 25%. Po fizični izvedbi predloga na eni
izmed črpalk interne meritve NEK kažejo na približno 50% zmanjšanje
vibracij.

6,91

8,81

25,82
26,62

43,45
42,37

Pri izboljšavah procesa, sta najbolj pogosto uporabljeni vitki metodi 5S
(uredimo delovni prostor) in SMED (hitrejše menjave orodja).
Torej prvi korak je izdelava VSM obstoječega stanja (slika 2). Na osnovi
popisa dobimo dejansko stanje in izhodišče za izboljšave, ter osnovo za
primerjavo po uvedenih ukrepih.
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Slika 2: Analiza toka materiala obstoječega stanja

Tabela 1: Izmerjene lastne frekvence in oblike.
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V tabeli 1 je predstavljenih prvih pet izmerjenih lastnih frekvenc in
pripadajoče lastne oblike.

Dodana vrednost obstoječega stanja je:
Slika 8: Prvotna in modificirana črpalka: a) prvotna, b) modificirana

[kos/a]

dne

KS=7480 [kos]

61,7

Kupec
LK=89760

7480 kos/30 dni

b)

63,3

* 100 (%)

𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 č𝒂𝒂𝒂𝒂(𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔)

vno

Lastna frekvenca
CT002 fizm [Hz]

8,93

Slika 7: Primerjava izračunane in izmerjene lastne
oblike: a) 1.lastna oblika, b) 3.lastna oblika

Rešitev problema

a)

6,76

𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 𝒛𝒛 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 (𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔)

dne

Lastna oblika

Lastna frekvenca
CT001 fizm [Hz]

Za odpravo izgub je potrebno:

Dodana vrednost =

Slika 4: Merilna oprema in
modalno kladivo.

Za izvedbo meritev smo uporabili sistem na sliki 4 v kombinaciji z
modalnim kladivom lastne izdelave. Za merjenje odziva smo uporabili
triosni pospeškomer. Zajem signalov in začetno obdelavo podatkov smo
izvedli z rešitvami podjetja National Instruments. Končno obdelavo
podatkov smo izvedli v lastni programski opremi.
Številka lastne
oblike

b)

en

ted

Dodana vrednost =

𝟕𝟕𝟕𝟕,𝟔𝟔

𝟐𝟐𝟐𝟐∗𝟕𝟕,𝟓𝟓∗𝟔𝟔𝟔𝟔∗𝟔𝟔𝟔𝟔

* 100 (%) = 0,012 %.
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= 79,60 [sek]
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I
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SKLADIŠČENJE
materiala in
polizdelkov
1

– Razumeti in razlikovati dodano in ne-dodano vrednost.
– Identificirati tok nastajanja vrednosti.
– Identificirati operaterja, informacijo in material skozi proces.
– Poiskati izgube.
– Kategorizirati opazovane izgube.
– Uporabiti strukturiran postopek za odpravljanje izgub.
– Izboljšave zasnovane na dejstvih.
Pomembno je dobro razumevanje procesa, pri čemer je zelo uporabna
analiza toka vrednosti (VSM). Z njo spremenimo pogled in vidimo
celoten proces in ne le detajlov in to na enem listu. Na osnovi VSM
analize lahko izračunamo tudi dodano vrednost podjetja.

sko

KS=1870 [kos]

Izhodišča

vno

Da bi lahko predlagali ustrezno rešitev problema resonance smo v
programskem paketu Ansys izdelali podroben numerični model črpalke,
ki je v prerezu prikazan na sliki 6. Numerični model dobro popisuje
realnost, kar je razvidno iz slike 7 in iz rezultatov primerjave v tabeli 2.
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obd i

= 79,60 [sek]

Slika 3: Analiza toka materiala po uvedbi ukrepov
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Da bi potrdili ali ovrgli domnevo o obratovanju v bližini lastne frekvence
smo izvedli eksperimentalno modalno analizo črpalk. Ta na podlagi
meritev omogoča identifikacijo lastnih frekvenc, dušenja v sistemu in
vizualizacijo lastnih oblik. V ta namen smo na 36 točkah črpalke (slika 3)
izvedli meritve odziva na impulzno vzbujanje. Zaradi nedostopnosti
spodnjega dela črpalke so točke razporejene le na njenem zgornjem
delu.

dvot
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tedensko naročilo

2 0 1 6

Meritve

mesečno nar

PPS-sistem

poklic

i od
edensk

vno

S T R O J N I Š T V A

Slika 2: 3D model črpalk.
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Slika 1: Ena izmed problematičnih
vertikalnih črpalk.

Vidno je delno prekrivanje vrhov z obratovalno frekvenco. Ob
nespremenjenem sistemu bi to pomenilo, da bi bile amplitude vibracij v
obratovanju ojačane (1,5x v primeru CT001 in 3,4x v primeru CT002).

Aktivnosti, ki dodajajo vrednost so razvoj, konstruiranje, izdelava,
montaža,… Aktivnosti, ki ne dodajajo vrednosti pa se delijo na potrebne
(transport, pridobitev soglasij,…), ki jih je potrebno poenostaviti in
minimizirati in na nepotrebne aktivnosti (štetje kosov, testiranje,
popravila…, ki jih je potrebno odpraviti, če želimo postati vitki.
Po teoriji obstaja 7 osnovnih izgub [2] (prekomerna proizvodnja, čakanje,
transport, delovni proces, prevelike zaloge, nepotrebni premiki,
proizvodnje napake), ki jih je potrebno odstraniti.

dne

Slika 5: Obe črpalki imata prvo lastno
frekvenco zelo blizu obratovalni frekvenci.
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Uvod
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Dve (CT001 in CT002) vertikalni polaksialni črpalki moči 2 MW (slika 1 in
2) črpata vodo iz izstopnega kanala kondenzatorja v hladilne stolpe
Nuklearne elektrarne Krško (NEK). Vzdrževalci NEK beležijo povišane
ravni vibracij na obeh črpalkah že od izgradnje elektrarne. Da bi se ravni
vibracij zmanjšalo, se je vgradilo ojačitveno ploščo v spodnjem delu
črpalke, v zadnjem času pa se je večkrat izvedlo balansiranje na sklopki.
Izvedeni ukrepi so imeli omejen uspeh, obstajala je tudi domneva, da
črpalki obratujeta v bližini resonance.

Na sliki 5 je predstavljena lastna dinamika obeh črpalk v obliki dveh
krivulj, ki predstavljata kumulativni odziv iz vseh merilnih točk. Za
primerjavo smo na graf dodali tudi obratovalno frekvenco 7,07 Hz (424
vrt/min).

vno

Uvod

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana
tomaz.berlec@fs.uni-lj.si

dne

(a)

Tomaž Berlec, Janez Kušar

Dodana vrednost novega stanja po uvedbi ukrepov je:
Dodana vrednost =

𝟕𝟕𝟕𝟕,𝟔𝟔

𝟔𝟔,𝟓𝟓∗𝟕𝟕,𝟓𝟓∗𝟔𝟔𝟔𝟔∗𝟔𝟔𝟔𝟔

* 100 (%) = 0,045 %.

Po dobljeni novi vrednosti je potrebno ponovno pregledati proces in
ugotoviti, kaj je možno še izboljšati za dvig dodane vrednosti. Takoj nam
pade v oči vhodno in končno skladišče (rešitev bi bila bolj pogoste
dobave in odprema), znotraj procesa pa je potrebno strmeti k pretoku čim
manjših serij oziroma idealno k pretoku enega kosa. Iteracije ponavljamo
tako dolgo, da smo z rezultatom zadovoljni.

Zaključki
Vpeljava vitkih metod in s tem dvig dodane vrednosti je proces
spremembe kulture podjetja. Ne gre za metodo, ki se jo enostavno
uvede, temveč za proces novega načina razmišljanja v podjetju.
Implementacija vitkih metod v podjetje se odrazi kot:
- Skrajšanje procesnega časa izdelave do 90%.
- Skrajšanje pretočnega časa do 95%.
- Dvig produktivnosti med 25 in 75%.
- Izboljšanje timskega dela in komunikacije.
- Dvig dodane vrednosti v podjetju.
Prikazan je primer dviga dodane vrednosti za 375% le z enostavnimi
metodami 5S, SMED, manjšanje serij, boljši dogovor z dobavitelji in
kupcem.
Z višanjem pretoka in nižanjem zalog pa odkrijemo probleme kot so
predolge transportne poti, pomanjkanje materiala, predolgi nastavitveni
časi, okvare strojev, izmet,…

Literatura
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Kompozitni gradnik ovoja stavb z izboljšanim toplotnim odzivom
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Uvod

Numerične raziskave in rezultati

Ozelenjeni gradniki izboljšajo mikroklimatske razmere v grajenem okolju,
blažijo toplotni otok v mestih, povečajo zadrževanje meteornih padavin
ob nalivih ter so ponor CO2 in drugih onesnažil. Med temi gradniki so
razširjene ozelenjene strehe. Zaradi rastlinske odeje se zmanjša tudi
prehod toplote v stavbe in s tem poveča učinkovitost rabe energije ter
izboljša bivalno ugodje. Pomembno prispevajo k biotski raznolikosti in so
mesta druženj prebivalcev mest. Zato postajajo ozelenjene strehe prva
izbira ozelenjenih gradnikov pri načrtovanju mestnih sosesk in obnovi
stavb, predvsem v izvedbi ekstenzivnih ozelenjenih streh, za katere je
značilna večja stroškovna učinkovitost zaradi manjše teže in nizkih
vzdrževalnih stroškov.
Podjetje Knauf Insulation iz Škofje Loke je razvilo sistem ekstenzivnih
ozelenjenih streh Urbanscape® z lahkim substratom iz mineralne volne.
Pri razvoju in raziskavah tega sistema je LOTZ sodeloval pri
eksperimentalnih raziskavah in numeričnem modeliranju toplotnih in
hidroloških lastnosti. Razvili smo programsko orodje, ki omogoča
napoved toplotnega in hidrološkega odziva ozelenjenih streh Urbanscape
pri poljubnih podnebnih razmerah ter vrednotenje energijskih, okoljskih in
stroškovnih primerjalnih prednosti tega sistema.

Za napoved toplotnega in hidrološkega odziva ozelenjenih streh
Urbanscape® smo razvili model nestacionarnega prenosa toplote in
snovi, s katerim je mogoče ovrednotiti tudi lastnosti različnih substratov
glede na zadrževanje vode. V primerjavi z znanimi modeli, je razvit model
razširjen tako, da vključuje:
• hidrološke tokove, kar omogoča izračun vsebnosti vode v substratu iz
mineralne volne ter izračun odtoka padavin pri poljubnih meteoroloških
pogojih z urnim korakom;
• na osnovi eksperimentalnih raziskav določeno odvisnost zmanjšanja
evapotranspiracije v sušnem obdobju oziroma nenasičenem substratu,
• spremenljive toplotno fizikalne lastnosti slojev ozelenjene strehe glede
na vsebnost vode,
• shranjevanje toplote v vegetacijski preprogi (rastlinah),
• latentno shranjevanje toplote pri zmrzovanju.

V sodobnih stavbah zagotovimo primerno bivalno ugodje ob varčni rabi
energije z ustrezno zasnovo ovoja stavb, ki zagotavlja majhne toplotne
izgube in učinkovito shranjevanje toplote. Dinamične toplotne lastnosti so
najmanj ugodne pri lahkih gradnikih ovoja stavb. Homogeni leseni
gradniki so trajnostni vendar imajo visoko toplotno prehodnost in majhno
sposobnost shranjevanja toplote.
Cilj raziskav je bil razvoj kompozitnega lesenega gradnika, ki bi ob enaki
fizični obliki ustrezal zahtevam energijske učinkovitosti kot jo predpisujejo
pravila za pasivne hiše in bi imel izboljšane dinamične toplotne lastnosti.
Pri zasnovi kompozitnega gradnika smo uporabili BAT izdelka na
področju gradnikov stavb: modul vakuumske toplotne izolacije (mVIP) in
modul z mikroenkapsulirano fazno spremenljivo snovjo (mFSS).

Kompozitni gradnik smo optimirali z numeričnim modeliranjem toplotnega
odziva gradnika pri dinamičnih robnih pogojih. Časovno spreminjanje
temperature v okolici in stavbi smo aproksimirali s trigonometrično
funkcijo, sončno sevanje pa z Gaussovo funkcijo (Slika 3).
Amplituda spreminjanja temperature zraka
(A) v stavbi je bila opredeljena skladno z
zahtevami kategorij A, B in C toplotnega
ugodja (AA ±1 °C, AB ±2 °C in AC ±3 °C)
[SIST EN ISO 7730]. Raziskave smo izvedli
z razvitim numeričnim modelom, ki je
prilagojen analizam vpliva kratkovalovne in
dolgovalovne sevalne izmenjave med
gradnikom in okoljem ter specifičnemu
modeliranju shranjevanja toplote v modulu
FSS na osnovi temperaturno odvisne Slika 3: Časovno odvisni robni
navidezne
specifične
toplote
fazno pogoji upoštevani v numerični
spremenljive snovi.
raziskavi

Eksperimentalne raziskave toplotnega in hidrološkega odziva ozelenjenih
streh Urbanscape v naravnem okolju potekajo od leta 2013 na različno
zasnovanih ozelenjenih strehah in neozelenjeni referenčni strehi.
Eksperimentalni moduli so nameščeni na strehi termostatirane celice.

Slika 1: Moduli ekstenzivnih ozelenjenih streh Urbanscape® na strehi zunanje
termostatirane celice LOTZ (levo), vgrajeni merilniki in izgled ekstenzivne
ozelenjene strehe v različnih obdobjih leta (desno)

PETtool je programsko orodje, ki smo ga razvili na osnovi validiranega
modela odziva ozelenjenih streh Urbanscape®. PETtool, ki je narejen v več
jezikovnih in okolju prilagojenih verzijah, se uporablja globalno pri
načrtovanju in svetovanju. PETtool omogoča:
• analizo toplotnega in hidrološkega odziva ozelenjenih streh
Urbanscape® ob upoštevanju lokalnih meteoroloških značilnosti;
• optimizacijo zasnove ozelenjene strehe z vidika toplotnih in hidroloških
lastnosti ter porabe vode;
• prikaz energetskih, okoljskih in stroškovnih prednosti sistema glede na
neozelenjeno streho;
• izračun energijskih prihrankov in zmanjšanja emisij CO2 pri ogrevanju
in hlajenju stavbe.
Analizo je mogoče izvesti za poljubno sestavo referenčne strešne
konstrukcije, poljubno izbran sistem Urbanscape®, optimizacijo scenarijev
namakanja ter za različne podnebne razmere na osnovi podatkov
standardnih meteoroloških let.

Slika 1: Kompozitni gradnik z modulom VIP
za izboljšanje statičnih in modulom FSS za
izboljšanje dinamičnih toplotnih značilnosti

Iz in-situ meritev lesenega in kompozitnega gradnika, ki smo jih izvedli pri
dejanskih robnih pogojih v stavbi in okolici je razvidno, da je v obdobju
največjih dnevnih toplotnih izgub in brez shranjevanja toplote okolja
toplotni tok, ki prehaja kompozitni gradnik manjši za več kot 50% in s tem
so tudi toplotne izgube za 50% – 60% manjše kot pri lesenem gradniku.
Povečan je bil tudi časovni zamik prehoda toplotnega toka in sicer za 3
do 4 ure.

Slika 3: Dinamika odtoka padavin (levo) in meritve evapotranspiracije (ET) pri
različnih vsebnostih vode v substratu (desno)
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Slika 5: Odvisnost Uef od razporeditve modulov VIP in FSS v kompozitnem gradniku
(levo) in časovni zamik prehoda toplotnega toka kompozitnih gradnikov z moduli na
optimalnem mestu znotraj gradnika (desno)

Zaključki
Dokazali smo, da se z uporabo BAT gradnikov stavb v obliki modulov VIP
in FSS občutno izboljšajo toplotne lastnosti lahkih lesenih gradnikov
stavb, saj kljub vitkosti dosegajo kriterije pasivnih stavb pri realnih
razmerah (vrednoteno z Uef). Z numeričnimi raziskavami smo optimirali
položaj modulov VIP in FSS v lahkem kompozitnem gradniku ter dosegli,
da je dinamični toplotni odziv (merjen s časovnim zamikom prehoda
toplotnega toka) kompozitnega gradnika primerljiv z lastnostmi težkih
gradnikov ovoja stavb.

Slika 2: Specifični toplotni tokovi proti termostatiranemu prostoru na mestih modulov
referenčne in ozelenjenih streh ter izmerjen volumski delež vode v substratu
GreenRoll

Literatura

Slika 4: Efektivna toplotna prehodnost Uef lesenega in kompozitnega gradnika z
modulom VIP debeline 10 mm na različnih mestih znotraj gradnika (levo) ter vpliv
relativnega položaja modula VIP znotraj kompozitnega gradnika na Uef
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Programsko orodje PETtool
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Slika 4: Validacija modela na osnovi primerjave toplotnih tokov, ki se prenašajo v
stavbo z ozelenjeno in referenčno streho

Zasnova gradnika in eksperimentalne raziskave
Naročnik je posredoval lesen gradnik ovoja stavbe končnih dimenzij, ki
smo ga preoblikovali v kompozitni gradnik z izboljšanim toplotnim
odzivom in je prikazan na sliki 1. Projektna naloga je predvidevala
nadgradnjo, ki bi ta gradnik glede toplotnega odziva približala masivnim
gradnikom. Za povečanje energijske učinkovitosti oziroma izboljšanje
statičnih toplotnih lastnosti je bil v homogen gradnik vgrajen modul VIP
TURVAC Si® debeline 10 mm podjetja TURVAC iz Šoštanja s toplotno
prevodnostjo 0,006 W/mK in pričakovano dobo trajanja daljšo od 40 let.
Dinamične toplotne lastnosti smo izboljšali z vgradnjo modula FSS
DuPoint Energain debeline 5 mm (polimer z mikroenkapsuliranim
parafinom (60%), latentno toploto >70 kJ/kg s temperaturnim območjem
fazne spremembe med 10 °C in 26 °C).
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Slika 2: In-situ izmerjen toplotni tok na notranji površini osnovnega lesenega
gradnika in kompozitnega gradnika z modulom VIP debeline 6 mm in modulom FSS
debeline 10 mm

Izboljšane toplotne lastnosti kompozitnega gradnika smo vrednotili z
efektivno toplotno prehodnostjo Uef, ki smo jo določili po metodologiji,
standarda ISO 9869 za lahke gradbene konstrukcije, kjer toplotno
prehodnost določimo v periodi dneva, od ure po sončnem zahodu do
sončnega vzhoda.
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Izdelava modela orodjarne za napovedovanje terminov
zaključka projektov preko simulacije

Vožnja na prekratki varnostni razdalji je v cestnem prometu pogost
problem, ki predstavlja enega izmed glavnih vzrokov za nastanek
prometnih nesreč. V obdobju od leta 1994-2015 se je zaradi neustrezne
varnostne razdalje zgodilo 15% vseh zabeleženih nesreč[1, 2].
Z nenehnim tehničnim izboljševanjem vozil, pnevmatik in prometne
infrastrukture pa smo vozniki še bolj samozavestni in še hitreje pozabimo
na ustrezno varnostno razdaljo, kar pogosto vodi v trke od zadaj, katerih
posledice so lahko zelo hude: v najboljšem primeru nastane le materialna
škoda, žal pa smo pogosto priča hudim telesnim poškodbam in celo
smrtnim žrtvam.
Razvili in izdelali smo prototip cenovno dostopne, popolnoma univerzalne
naprave, ki zanesljivo opravlja funkcijo opozarjanja zadaj vozečih
voznikov na premajhno varnostno razdaljo in jo je možno vgraditi v vsako
vozilo brez večjih posegov na vozilu samem.

Prototip[3] je zasnovan tako, da naprava zadaj vozeče voznike opozarja
na nepravilno varnostno razdaljo prek informacije na LED matričnem
zaslonu, nameščenem neposredno za zadnje steklo vozila. Radarsko
zaznavalo z uporabo mikrovalov meri razdaljo od zadka našega vozila do
sprednjega dela zadaj vozečega vozila[4]. GPS modul daje informacijo o
hitrosti našega vozila, s pomočjo katere mikroračunalnik Raspberry Pi[5]
nenehno izračunava potrebno oziroma teoretično varnostno razdaljo ter v
primeru, ko je dejanska varnostna razdalja manjša od potrebne, pošlje
točno določen opozorilni signal na LED matrični zaslon. V ta namen je bil
razvit namenski računalniški program napisan v programskem jeziku
Python.
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Simulacija novo načrtovane tovarne in visoko
regalnega skladišča Krke d.d.
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Simulacija robotizirane proizvodne celice
izpušnih sistemov
Spremljanje gibanja zalog v skladišču in
nadzor gibanja cen posameznih identov s
pomočjo simulacije
Načrtovanje nove tovarne robotov Yaskawa s
podporo simulacije
Simulacija strege in montaže varilnih priprav

Podpora simulacije za optimalno zaporedje
izvajanja delovnih nalogov
Uporaba simulacije za optimalno izbiro novega
skladiščnega sistema

Uvod

A K A D E M I J A

Simulacija proizvodne linije hladilno-zamrzovalnih
aparatov od surovega materiala do odpreme
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Sistem za opozarjanje na

Sistem strojnega vida za analizo napak
dolitja in nedolitja na dolgih brizganih
tulcih
Sistem za analizo prisotnosti in pravilne
pozicije O-ringa za štiri različne izdelke,
skupaj s urejanjem in štetjem
Napredno prijemalo za natančno
pozicioniranje ležajev v brizgalno orodje

Razvoj sistema vodne hidravlike za uporabo v
spremenljivem okolju s poudarkom na "eko"

Razvoj algoritma in sistema za analizo
prelitosti in nedolitosti na statorju
elektromotorja

Razvoj
algoritma
in
sistema
zaznavanje napak na pletenici

DSP vmesnik
GPS antena
5VDC

UART

u-blox Antaris 4
AEK-4T
GPS modul

USB

Meritev pretokov stisnjenega zraka skozi filtrno
ploščico B40 pri določenih padcih tlaka
za

Razvoj prijemala za prijemanje kamene
volne z iglicami in sprotno izbijanje lukenj
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Radarsko
zaznavalo

Izdelava statične in dinamične analize
novorazvitega brizganega držala oljnega filtra.

USB
7805
regulator
10-24 VDC
Napajalni
priključek
vozila

PL-2303
pretvornik
USB v UART
UART

5 VDC

Krmilni
Krmilni
računalnik
računalnik

5VDC

ATmega328
mikrokrmilnik

“Drawing of Raspberry Pi model B rev2 connectors and main components” by Efa
(https://en.wikipedia.org/wiki/File:Drawing_of_Raspberry_Pi_model_B_rev2.svg) is
licensed under CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

servisna povezava
SSH prek Ethernet

Zasnova dvižnega prijemalnega pripomočka za
lamelni paket elektromotorja
Slika 2: Povezovalna shema izbrane konceptne rešitve

LED matrični prikazovalnik
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Izhodišča in metode dela
Najprej smo določili glavne funkcijske zahteve naprave:
• Merjenje razdalje od skrajnega dela zadka našega vozila do skrajnega
sprednjega dela vozila, ki nam sledi po istem voznem pasu.
• Merjenje hitrosti našega vozila.
• Opozarjanje voznika, ki nam sledi, na nepravilno varnostno razdaljo,
kadar je izmerjena razdalja manjša od zakonsko predpisane.
• Opozarjanje voznika bodisi na povečano možnost naleta od zadaj ali
pa na neizogiben trk.
Zasnovali smo 5 konceptnih rešitev ki so izpolnjevale zastavljene
funkcijske zahteve, hkrati pa jih je v celoti mogoče izdelati, saj njihove
funkcije temeljijo na že obstoječi in širše dostopni tehnologiji. Zasnovane
rešitve smo vrednotili glede na tehnične in ekonomske kriterije in nato
izbrali najprimernejšo, ki je bila osnova za izdelavo končnega izdelka –
delujočega prototipa. Njegove komponente smo izbrali in zasnovali tako,
da je večino sestavnih delov mogoče kupiti na trgu ali pa jih je mogoče
samostojno izdelati ob minimalnih stroških.

Izdelani prototip smo temeljito preizkusili. Pri preizkusih smo zajeli vse
scenarije, ki bi se lahko pojavili med uporabo končnega izdelka v
vsakodnevnem prometu. Rezultati preizkusov kažejo, da naprava kot
celota izpolnjuje funkcijske zahteve in ustrezno opozarja na prekratko
varnostno razdaljo z več kot 95% zanesljivostjo.
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Slika 1: Merjenje varnostne razdalje in namestitev naprave na zadnji del vozila
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Slika 3: Izdelan prototip vgrajen v merilno vozilo

Zaključki
• Raziskava je pokazala, da prometne nezgode zaradi neupoštevanja
predpisane varnostne razdalje predstavljajo približno 15% vseh
prometnih nezgod in imajo lahko posebej na avtocestah resne
posledice.
• Na trgu trenutno še ne obstaja cenovno dostopna in univerzalna
naprava, namenjena za vgradnjo v različne tipe vozil, ki bi neposredno
opozarjala zadaj vozeče voznike na prekratko varnostno razdaljo.
• Na podlagi najustreznejše izmed zasnovanih petih konceptnih rešitev
smo izdelali prototip takšne naprave.
• Izbrana konceptna rešitev kot zaznavalo razdalje med voziloma
uporablja radar ob pomoči GPS sprejemnika, s katerim zaznava hitrost
vozila. Kot krmilna enota je uporabljen mikroračunalnik Raspberry Pi.
Sporočila zadaj vozečim voznikom so prikazana na LED matričnem
prikazovalniku.
• Preizskusi s prototipom so potrdili ustreznost pripravljene rešitve za
uporabo v vsakodnevnem prometu.
• Naprava je pripravljena za nadaljni razvoj do maloserijske izdelave in
komercializacije.
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Uvod

Spletna aplikacija za prikaz podatkov

Policija v Sloveniji od leta 1994 zbira podatke o prometnih nezgodah, in
jih zadnjih nekaj let tudi objavlja na svoji spletni strani, vendar do sedaj še
ni bilo izdelano orodje, ki bi omogočalo javno dostopen prikaz podatkov iz
celotnega obdobja na geoinformacijski podlagi[1]. Z delom, opisanem v
pričujočem prispevku, smo avtorji zapolnili to vrzel[2].

Glavna zahteva pri razvoju spletne aplikacije je bila njena široka
uporabnost in dostopnost čim širši javnosti. Pomembna je bila tudi
uporaba razvojnih orodij in strežniških komponent, ki bodo omogočale
enostavne posodobitve baze podatkov nadgradnje funkcionalnosti. Slika
2 shematsko prikazuje zgradbo razvite spletne aplikacije.

Izhodišča
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baza prometnih
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Slika 2: Zgradba spletne aplikacije

Uporabniški vmesnik (slika 3) sestavljata interaktivni zemljevid in obrazec
za vnos iskalnih kriterijev. Interaktivni zemljevid uporabniku omogoča
prikaz izbranega dela ozemlja Republike Slovenije. Pri tem lahko
uporabnik kot geoinformacijsko podlago izbere zemljevid ali
ortofotografski posnetek ter vklopi prikaz različnih podatkovnih slojev.
Obrazec za vnos iskalnih kriterijev vsebuje polja za omejitev prikaza
prometnih nezgod glede na uporabnikove kriterije. Podatki o izbrani
lokaciji na zemljevidu so prikazani v informacijskem oblačku.
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Ceste v Sloveniji se v grobem delijo na državne, ki so v pristojnosti in
upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) in občinske, ki so v
upravljanju občin. Prometno omrežje v Sloveniji vsebuje tudi železniške
proge, ki so dodane na zemljevid zaradi analiz nezgod na prehodih cest
prek železniških prog.
Baza podatkov o prometnih nezgodah (BPN), ki jo vzdržujeta Policija[4]
in Javna agencija za varnost prometa, v dveh ločenih tabelah vsebuje
podatke o dogodkih in o udeležencih v njih (slika 1). Tabela o dogodkih
vsebuje podatke o vrsti dogodka, o njegovi lokaciji, o vrstah udeležencev
ter o najhujših posledicah za udeležence. Tabela o udeležencih vsebuje
podatke o njihovi starosti, spolu in dolžini vozniškega staža, o njihovi
vlogi v dogodku, o teži poškodb v dogodku ter o njihovem psihofizičnem
stanju. Vsak udeleženec iz tabele o udeležencih je prek enotnega ključa
povezan z ustreznim dogodkom v tabeli dogodkov
Pri analizi podatkov[3] v BPN se je pokazalo, da je kakovost podatkov o
posameznih dogodkih in s tem njihova možnost za pravilen
geoinformacijski prikaz različna. Na državnih cestah zaradi sistema
cestnih odsekov z enotnim označevanjem stacionaže geolociranje
dogodkov ni problematično. Občinske ceste sistematičnih oznak in
stacionaže nimajo, zato na njih policija večinoma uporablja bližnje objekte
in njihove hišne številke, ki so lahko od mesta nezgode oddaljeni več
metrov, v izjemnih primerih celo več kot 100 m. Geolociranje dogodkov
na občinskih cestah je zato problematično in lahko vodi v napačno
sklepanje o nevarnih lokacijah na cestnem omrežju. Priprava podatkov je
zato vsebovala algoritme, s katerimi smo v bazi poiskali dogodke, ki jih ni
bilo mogoče zanesljivo geolocirati. Če je bilo mogoče, smo tem
dogodkom poiskali pravilno geolokacijo in popravili njihove podatke v
BPN. Dogodke, pri katerih to ni bilo mogoče ter dogodke, pri katerih ni šlo
za prometne nezgode, smo iz BPN izločili. Od celotnega števila 803.557
dogodkov v BPN jih je tako v prečiščeni bazi podatkov ostalo 525.369.
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Katedra za modeliranje v tehniki in medicini, Aškerčeva 6, SI-1000 Ljubljana

Slika 3: Uporabniški vmesnik z interaktivnim zemljevidom, iskalnimi kriteriji in
informacijskim oblačkom

Zaključki
• Razvita spletna aplikacija je namenjena vsem predstavnikom najširše
javnosti, ki želijo sodelovati pri ugotavljanju in izboljševanju stanja
prometne varnosti na slovenskem cestnem omrežju.
• Omogoča izdelavo prikazov podatkov o prometnih nezgodah, ki so se
na njem zgodile od leta 1994.
• Prikaze je mogoče izdelati na različnih podlagah in slojih ter pri tem
upoštevati različne kriterije.
• Aplikacija temelji na spletnih standardih, zato nima posebnih zahtev
glede programske opreme in deluje na vseh sodobnih operacijskih
sistemih in spletnih brskalnikih.

Literatura

Slika 1: Struktura baze podatkov o prometnih nezgodah

Za potrebe prikaza so bili poleg BPN pridobljeni še javno dostopni
podatki o mejah naselij, občin in regij, o gospodarski javni infrastrukturi, o
katastru stavb s hišnimi številkami ter o topografskih imenih. Kot podlaga
so lahko uporabljeni zemljevidi v različnih merilih in ortofotografski
posnetek, ki jih ponuja Geodetska uprava Republike Slovenije[5].
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Razvoj in vzdrževanje aplikacije je sofinancirala Javna
agencija Republike Slovenije za varnost prometa, ki aplikacijo
tudi gosti na spletnem naslovu http://nesrece.avp-rs.si.
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Uvod

Rezultati

Razvoj in dimenzioniranje črpalk v procesni industriji po navadi temelji na
različnih kriterijih, odvisnih predvsem od njihove uporabe.
Najpomembnejši kriteriji so karakteristike Q-H, izkoristek in kavitacijska
rezerva (NPSH). Kavitacija, ki lahko nastane zaradi vstopnega vrtinca,
pogosto ni eden od pomembnih kriterijev pri razvoju, čeprav mnogo
problemov izhaja ravno zaradi tega pojava, ker črpalke mnogokrat ne
obratujejo samo v bližini optimuma, temveč v območju 0.5-0.8 Qopt.

Novo oblikovana črpalka ima boljšo Q-H karakteristiko, kar se vidi na sliki
5. Dobavna višina pri delnih pretokih je večja, prav tako pa je vpliv
vstopnega vrtinca na kavitacijsko karakteristiko bistveno manjši, kot je bil
pri obstoječi črpalki (sl. 4).
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Nova črpalka lahko obratuje pri mnogo širšem območju obratovalnih
pogojev brez kavitacije, ki je posledica vstopnega vrtinca (sl. 4).

|
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Kavitacija in recirkulacija v centrifugalnih črpalkah imata pomemben vpliv
na obratovalne karakteristike in življenjsko dobo črpalk.
Osnovne smernice razvoja vodnih črpalk je podala tudi Evropska komisija
v dokumentu (EU) No 547/2012, ki ga je izdala junija 2012 in govori o
tako imenovanem ecodesign-u vodnih črpalk.

Sl. 4 Brezdimenzijska NPSH karakteristika za obstoječo (levo) in optimirano črpalko
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Izhodišča

2 0 1 6

Na slikah so prikazane tokovne razmere v območju delnih pretokov in pri
merjava karakteristik končne, optimirane črpalke, z izhodiščno črpalko, ki
je imela zelo omejeno obratovalno območje .
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V prvi fazi raziskave je bila opravljena analiza stacionarnega toka v
centrifugalni črpalki, ki se je na konkretnem primeru pokazala, kot dovolj
dobra metoda pri razvoju in oblikovanju nove hidravlične oblike, z
razširjenim obratovalnim območjem, brez škodljivega vpliva vstopnega
vrtinca.

|

Sl. 5 Q-H karakteristika (levo) in porazdelitev izkoristka za obstoječo in optimirano
črpalko
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Sl. 1 Tokovne razmere pri optimalnem obratovalnem režimu in pri delnih pretokih,
geometrija črpalke in računska mreža
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Zaključki
Vsak gonilnik ima svoje specifične karakteristike glede vstopnega vrtinca,
ki se lahko s primernimi spremembami geometrije izboljšajo. Za
doseganje boljših karakteristik je nujno potrebno razumevanje tokovnih
razmer pri različnih obratovalnih režimih, ki so predstavljeni v članku.
Dva najpomembnejša parametra pri spremembi geometrije sta sesalna
specifična vrtilna hitrost in razmerje med premerom venca in pesta
črpalke. Nadaljevanje raziskave bo vsebovalo podrobnejšo študijo
nestacionarnih razmer in vpliv različnih turbulentnih modelov na kvaliteto
rezultatov.
Raziskave so bile opravljene v sodelovanju Fakultete za tehnologije in
siteme, podjetja MakFluid, podjetja Gruppo Aturia iz Italije in podjetja
Rütschi ŝǌ Švice͘

Sl. 2 Pozicija in intenziteta vstopnega vrtinca

Sl. 3 Pozicija in intenziteta vrtincev v med-lopatičnem prostoru centrifugalne črpalke
za šest obratovalnih režimov
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Uvod

Pravilno načrtovanje vtočnih struktur črpališč je ključnega pomena za
stabilno obratovanje vertikalnih črpalk za namene sistemov namakanja,
odplakovanj ter obtočnega hlajenja v termoelektrarnah in nuklearnih
elektrarnah. Naloga vtočnih struktur je usmeriti tok tekočine, da priteka
karseda enakomerno v rotor črpalke. Če tok ni enakomeren, nastopijo
motnje pri obratovanju, kot so sprememba karakteristike črpalke, izguba
izkoristka, vibracije celotnega sistema, poškodbe ležajev in poškodbe
materiala zaradi kavitacije [1]. Na oddelku Črpalke v podjetju Kolektor
Turboinštitut d.o.o. si prizadevamo izboljšati primere slabo načrtovanih
vtočnih struktur simultano s pomočjo fizičnega hidravličnega modela v
laboratoriju ter numeričnih simulacij.

Z napredkom analitskih metod ugotavljamo, da po čiščenju odpadne vode v komunalnih
čistilnih napravah, v vodi ostajajo ostanki zdravil. Njihove koncentracije so sicer precej nižje
kot so terapevtske doze v medicini in veterini. Pogosto gre za koncentracije v mikro- in
nanogramih na liter. Kljub temu se soočamo z vedno več poročili o naraščanju odpornosti
mikroorganizmov na antibiotike, spremenjeni plodnosti pri vodnih organizmih in drugih
posledicah strupenega delovanja ostankov farmakološko aktivnih snovi v vodah.
Splošno sprejeto postaja dejstvo, da bo potrebno obstoječe čistilne naprave za čiščenje
odpadne vode, kot tudi čistilne naprave za pripravo vode nadgraditi z naprednejšimi sistemi
čiščenja.

V okviru projekta LIFE PharmDegrade smo ob obstoječi čistilni napravi, v katero se stekajo
vode z bližnje bolnišnice, postavili pilotno čistilno napravo, ki vključuje v zadnji stopnji
čiščenja elektrokemijsko oksidacijo. Začetno stopnjo čiščenja predstavlja mala biološka
čistilna naprava z aeracijo aktivnega blata. Elektrokemijska oksidacija preostalih organskih
snovi v vodi, kot so ostanki zdravil, se odvija v elektrolitskih celicah.
Cilj projekta je bil nadgraditi obstoječi sistem čiščenja komunalne odpadne vode z
odstranjevanjem mikroonesnaževal, kot so ostanki zdravil v vodi. Projekt, ki ga izvajata
podjetje Arhel in fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani, sofinancira Evropska Komisija
v okviru programa LIFE in Ministrstvo za okolje in prostor.

Slika 4: Opazovanje površinskih in podpovršinskih vrtincev na hidravličnem modelu.
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Pilotni objekt LIFE PharmDegrade: levi zabojnik z vgrajeno
malo biološko čistilno napravo; desni zabojnik z
elektrolitskimi celicami in sistemom filtrov.

Notranjost desnega zabojnika z zalogovniki vode,
elektrolitskimi celicami in sistemom filtrov.

Elektrolitske celice z omaro za tokovne generatorje.

Računalniški sistem SCADA za upravljanje pilotne naprave.
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Zalogovniki vode

Slika 1: Shema sistema za hlajenje kondenzatorja v Nuklearni elektrarni Krško.

Cilj analize vtokov črpalk za hladilne stolpe (CT) v Nuklearni elektrarni
Krško (NEK) je poiskati dolgoročno rešitev za varno obratovanje črpalk.
Eden od možnih vzrokov za povečane tresljaje so površinski vrtinci, ki se
pojavljajo pred vtokom v črpalko CT1.

Sistem filtrov
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Anodna oksidacija – tvorba
hidroksilnih radikalov

Dotok vode
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Numerični pristop
Numerično analizo smo izvedli na podlagi enofaznega numeričnega
modela. Računske mreže so, odvisno od analiziranega primera, imele do
23.8 milijonov računskih vozlišč. Pri stacionarnih izračunih smo
uporabljali turbulentni model SST, pri časovno odvisnih pa model SAS
SST. Računali smo na 128 procesorskih jedrih. Opazovali smo gibanje
tekočine, vrtinčne strukture in razporeditev aksialne hitrosti na vstopu v
rotor.
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Pilotna čistilna naprava

Uvod
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(a) Kolektor Turboinštitut, d.o.o., Rovšnikova 7, 1210 Ljubljana, Slovenija
(b) Nuklearna elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško, Slovenija

Slika 5: Vrtinčne strukture na vtoku črpalk, CFD numerična analiza.
Namensko razvit tokovni generator
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Zaključki

Slika 2: Pojav površinskega vrtinca pred vtokom v črpalko CT1.

Eksperimentalni pristop
Hidravlični model za obstoječe stanje in predvideno stanje po izgradnji
HE Brežice smo izdelali v merilu 1:16. Izboljšanje tokovnih razmer smo
skušali doseči z modifikacijo geometrije vtočnih struktur. Robne pogoje
za model smo predpisali na osnovi podobnostne teorije s Froude-ovim
številom. Tokovne razmere smo opazovali za vse režime obratovanja. Po
priporočilih standarda ANSI/HI [2] smo opazovali površinske in
podpovršinske vrtince, merili vrtinčenje toka ter določili profil aksialnih
hitrosti na vstopu v rotor črpalke. Na modelu smo opazili identični
površinski vrtinec kot v naravi (sliki 2 in 4).

• S pomočjo hidravličnega modela in numerične simulacije smo
identificirali motnje na vtokih črpalk za obstoječe stanje ter predvideno
stanje po izgradnji HE Brežice.
• Na podlagi modifikacije geometrije vtočnih struktur po priporočilih
standarda ANSI/HI smo zagotovili ustrezen pritok vode do rotorja v
črpalki CT1. Pojavljanje površinskih vrtincev ter motnje v toku so
izzveneli.
• Simultano eksperimentalno ter numerično modeliranje toka tekočine
služi kot zanesljiva ocena pri analizah vtočnih struktur, razvoju črpalk
in optimizaciji črpalk. Z eksperimentom hkrati tudi verificiramo
numerične simulacije.
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Raziskava je plod dolgoletnega sodelovanja
Turboinštitut d.o.o. in Nuklearne elektrarne Krško.
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Slika 3: 3D skica merilne postaje ter hidravlični model v laboratoriju.

podjetja

Kolektor

Simulacije pretoka za zasnovo
oblike, ki omogoča laminaren pretok
tekočine
Zgradba elektrolitske celice

Sistem SCADA za nadzor in krmiljenje naprave

Elektrolitska celica
Štiri elektrolitske celice nameščene v pilotni napravi so opremljene z borom dopiranimi
diamantnimi (BDD) elektrodami. BDD elektrode so bile izbrane zaradi njihovega najvišjega
potenciala tvorbe hidroksilnih radikalov (OH•) v primerjavi z drugimi elektrodami. OH•
nastajajo neposredno iz vode s priklopom elektrolitske celice na tokokrog. So zelo močni
oksidanti in so kot taki primerni za odstranjevanje težko razgradljivih snovi iz vode, kot so
kompleksne molekule ostankov zdravil. Zaradi kratkoživosti OH• je metoda varna za
uporabo.
Količina nastalih radikalov je odvisna od električnega toka, ki teče med elektrodama. V ta
namen smo razvili tokovni generator. Le-ta samodejno prilagaja napetost na anodi, tako da
ne glede na električne lastnosti tekočine v elektrolitski celici, skoznjo teče konstanten tok, ki
ga določi upravljalec čistilne naprave.

Elektrokemijska oksidacija organskih molekul
Z oksidacijo vode prihaja na anodi elektrolitske celice do tvorbe hidroksilnih radikalov
(M(OH•)), ki so rahlo vezani na anodno (M) površino (1). Organska molekula (R) se v stiku
z OH• oksidira (2). Konstantna tvorba hidroksilnih radikalov omogoča kontinuirano
nastajanje oksidiranih organskih molekul (RO), ki tako razpadajo v manjše in lažje
razgradljive molekule, oziroma se do konca mineralizirajo.

Tokovni generator
Tokovni generator je preklopni napajalnik z izhodom konstantnega toka, ki ga regulira
mikroračunalnik v povezavi s SCADA nadzornim programom ali uporabnik prek RS232
povezave. Omogoča izvedbo elektrolize s komutacijo, ki zmanjša nalaganje nečistoč in
vodnega kamna na elektrodi. Poseben način menjave polaritete preprečuje obrabo elektrod.
S SCADO je povezan prek RS485 omrežja in komunicira prek RS485 protokola, razvitega v
podjetju. Ukazi, ki jih SCADA pošilja, nastavljajo periodo komutatorja, velikost
konstantnega toka in vklop/izklop toka.
Modul na ukaze odgovarja tako, da sporoča parametre nastavitev, podatke meritev in stanja
komutatorja.

Zaključki
V sodelovanju s Fakulteto za farmacijo Univerze v Ljubljani izvajamo monitoring
učinkovitosti delovanja pilotne naprave, kjer tarčno spremljamo učinkovitost zmanjšanja
koncentracij ostankov zdravil kot so ciprofloksacin, imatinib, fluoksetin, sertralin,
diklofenak, atorvastatin, metoprolol, bisoprolol in klofibrična kislina. Začetna testiranja na
pilotni napravi so pokazala obetavne rezultate, kjer smo že v zelo kratkih časih elektrolize
(0,5 - 8 minut za liter obravnavanega vzorca) z gostoto toka med 18,3 in 50 mA/cm dosegli
> 60% zmanjšanje koncentracije posameznih učinkovin s sočasno uporabo zgolj dveh
elektrolitskih celic. Monitoring nadaljujemo s podaljševanjem časa elektrolize,
spreminjanjem hitrosti pretoka in gostote električnega toka.

55
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Analiza obremenitev vratu pri trku

Po ocenah ima v svetu približno 90 milijonov ljudi poškodbo hrbtenice, pri
čemer gre v dveh tretjinah primerov za posledico prometne nezgode.
Poškodbe nastanejo pri izpostavljenosti sklopu obremenitev, ki povzroči
lokalno preobremenitev mehkih tkiv (ligamentov, medvretenčnih ploščic,
mišičja), v težjih primerih tudi vratnih vretenc.
Osnova za vrednotenje poškodb potnikov v vozilih je analiza
dinamičnega odziva človeškega telesa v pogojih prometne nezgode. Pri
trkih z višjo hitrostjo se človeško telo odzove pretežno pasivno, saj je
izpostavljeno sunkovitim pospeškom in obremenitvam. Pri preskusnih
trkih po EuroNCAP in NHTSA ter pri razvoju vozil se zato uporabljajo
preskusne lutke različnih velikosti, opremljene s senzorji za merjenje
pomikov, pospeškov in obremenitev ob predpisanih trčnih pogojih. Pri
trkih z nižjo hitrostjo pa je opaznejši vpliv refleksnega odziva, mišične
aktivacije in telesne konstitucije, zato se v zadnjem obdobju veliko
pozornosti posveča razvoju numeričnih modelov človeškega telesa.

S trčnimi preskusi na namenski naletni progi je bil izmerjen dinamični
odziv prostovoljcev pri čelnem trku z nižjo hitrostjo. Na podlagi gibanja in
lastnosti telesnih segmentov je bil ugotovljen potek upogibnega momenta
na vratu in natezne obremenitve v vratnih ekstenzorjih. Izmerjena
električna aktivnost kaže na povečano kontrakcijo vratnih mišic že pred
trkom, kot posledico anticipacije trka.

Meritve mišičnega odziva

|
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Slika 3. Glava je pri trku vozila izpostavljena hitremu porastu pospeška. Pri čelnem
trku se aktivirajo ekstenzorske mišice, ki povzročajo upogibni moment na stiku
glave in vratu (levo). Primerjava EMG in MC signala (levo) kaže, da MC signal
bistveno bolje sledi poteku upogibnega momenta oz. mišične obremenitve (desno).
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A K A D E M I J A

|

Razvita in patentirana rešitev [2], MC (Muscle Contraction) senzor, meri
neposredno spremembo napetosti mišic in tetiv ob statičnih in dinamičnih
obremenitvah. MC senzorji so relativno manj občutljivi na motnje in v
določenih pogojih sprememba napetosti zelo visoko korelira s silo
obremenitve/krčenja(R2=0,96 do 0,99) mišic.

Slika 2. Pri fleksiji ali ekstenziji vratu v nefiziološkem območju pride do
preobremenitve vratnih ligamentov [3] (levo). Z izvedbo trčnih preskusov
analiziramo gibanje in obremenitve vratu (sredina). Mišični odziv izmerimo s
pomočjo EMG in MC senzorjev (desno). Preskusi s prostovoljci potekajo v varnem
območju pojemkov.

2 0 1 6

Modeli človeškega telesa na osnovi metode končnih elementov (MKE)
omogočajo podrobno napetostno in deformacijsko analizo obremenjenih
anatomskih struktur. Veliko število parametrov, vključenih v MKE model
človeškega telesa, zahteva meritev mehanskih lastnosti tkiv in
dinamičnega odziva pri trku [1].
Konvencionalno se za oceno mišične aktivnosti uporablja
elektromiografija (EMG), pri kateri površinske ali iglične elektrode
zaznavajo električno aktivnost mišičja. Na zvezo med signalom EMG in
oceno sile v mišici vpliva več dejavnikov, ki lahko vplivajo na izid
numeričnih simulacij in vnašajo negotovost v uporabo aktualnih aktivnih
modelov človeškega telesa:
• namestitev in vrsta elektrod, pri čemer EMG ne zaznava sprememb
dolžine in napetosti mišično-tetivnega kompleksa pri gibanju.
• neenakomerna aktivacija mišičnih vlaken po prečnem prerezu, križanje
signalov in prisotnost artefaktov pri sunkovitih obremenitvah.
• Dodatno je potrebna ocena velikosti prečnega prereza in prijemališča
mišice, prisotna je redundantnost mišičja.

S T R O J N I Š T V A

Problematika analize prometnih nezgod
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Prednosti MC senzorjev
• Poznavanje značilnosti mišičnega odziva je nujno potrebno pri
načrtovanju pasivnih in aktivnih sistemov varnosti v vozilih. Uporaba
MC senzorskih sistemov v trčni biomehaniki bistveno izboljšuje in
poenostavlja analizo mišičnega odziva: časovnega poteka, amplitude,
distribucije obremenitve znotraj mišične skupine.
• MC senzorji merijo neposredno spremembo napetosti mišic in tetiv ob
statičnih in dinamičnih obremenitvah. Izmerjena napetost visoko
korelira s silo obremenitve/krčenja v izometričnih in dinamičnih pogojih.
Direktna meritev mišične napetosti pomembno dopolni informacijo
EMG o električni aktivnosti mišice.
• MC senzorski sistemi se testno uporabljajo za oceno stanja mišičnoskeletnega aparata oz. mišično-tetivnega kompleksa v zdravstveni in
športni diagnostiki ter odpravljajo nekatere od ključnih pomanjkljivosti
uporabe EMG na področju trčne biomehanike.

Literatura
[1] Trajkovski A., Omerović S., Krašna S., Prebil I. Acta Bioeng. Biomech., Vol. 16
(3), str. 13-20
[2] Đorđević S., Tomažič S., Narici M.,Pišot R., Meglič A.. Sensors, Vol. 14 (2014),
str. 17848-17863.
[3] White A.A., Panjabi M.M. Clinical biomechanics of the spine (1990).
Slika 1. Delovanje MC senzorja. Ob pritrditvi senzorja na telesno površino tipalo
sferične oblike zaznava vtiskovalno silo (levo). Meritve b. brachii kažejo, da je v
izometričnih pogojih vtiskovalna sila tipala linearno korelirana z mišično silo.

56

Študija je bila opravljena ob dovoljenju Komisije RS za medicinsko etiko.
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Slika 2: Najpomembnejši sestavni elementi
hidravličnega motorja tipa gerotor (Φ174 mm)
s stališča njegovega delovanja.

Izhodišča
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Slika 1: Konvencionalen način merjenja obrabe rezalnega orodja.

• Meritve obrabe rezalnega orodja zahtevajo prekinitev odrezovalnega
procesa, saj se opravljajo izven obdelovalnega stroja in tako
podaljšujejo čas obdelave.
• V katedri lahko merimo obrabo rezalnega orodja direktno na stroju z
uporabo samostojno razvitega merilnega sistema. Za natančnejše
meritve geometrije, hrapavosti površin in obrabe rezalnega orodja
(merilna negotovost manjša od 1µm) uporabljamo 3D digitalni
mikroskop Alicona InfiniteFocus SL.

Oblikovanje
nalepka

min-1.

Zaključki
Pri določeni razliki tlakov, je bil skupni izkoristek v večini primerov največji
pri velikosti izvrtin Φ6,3 mm. Največji skupni izkoristek je znašal 43 % in je
bil izmerjen pri vrtilni hitrosti (n) 15 min$% in razliki tlakov 240 bar. Glede na
to, da je skupni izkoristek najpomembnejša informacija, ki določa, koliko
hidravlične energije se pretvori v mehansko energijo, lahko skupni
izkoristek opravičeno izberemo kot glavni kriterij za spremembe
hidravličnega motorja v smislu izboljšanja delovanja. Ugotovljeno je bilo, da
bi lahko z majhnim posegom v konstrukcijo ventilske plošče izboljšali skupni
izkoristek hidravličnega motorja v povprečju za 5 %. Na osnovi rezultatov v
luči izboljšanja delovanja obstoječega hidravličnega motorja predlagamo
velikost izvrtin Φ6,3 mm.

[1] Ivantysyn, J., Ivantysynova M.: Hydrostatic Pumps and Motors, First English
Edition, Akademia Books International, 2000.
[2] Standard ISO 8426, Hydraulic fluid power, Positive displacement pumps and
motors, Determination of derived capacity, 2008.
[3] Schlösser, W.M.J.; Hildbrands, J.W.: Das theoretische Hubvolumen von
Verdrängermaschinen. Ölhydraulik und Pneumatik 7 (1963) No. 4.
[4] Toet, G.: Die Bestimmung des theoretischen Hubvolumens von hydrostatischen
Verdrängerpumpen und -motoren aus volumetrischen Messungen, Ölhydraulik und
pneumatik 14 (1970), Nr. 5.
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Meritve geometrije rezalnega roba

Merjenje rezalnih orodij direktno na stroju

Laserski
profilometer

Slika 5: Skupni izkoristek HM pri vrtilni hitrosti n=15

Povečava objektiva
Delovno območje merilne naprave (X, Y, Z) [mm]
Delovno območje objektiva [mm]
Lateralna ločljivost [μm]
Vertikalna ločljivost [μm]
Minimalna merljiva profilna hrapavost Ra [μm]
Minimalna merljiva površinska hrapavost Sa [μm]
Minimalen merljiv radij [μm]

Oblikovanje
zareze

Linearna pomična
mizica

Meritve hrapavosti površin – meritev hrapavosti proste ploskve
Profil hrapavosti (ISO4287 in ISO11562)

Površinska hrapavosti (ISO25178)

Rezultati meritev
Ra = 1,87 µm
Rq = 2,06 µm
Rz = 2,55 µm
l = 1,37205 mm
Lc = 800,00 µm
N = 100
Rezultati meritev
Sa = 4.69 µm
Sq = 5.46 µm
Sz = 23.93 µm

Obraba proste
ploskve

Analiza obrabe rezalnega orodja

Rezalna
ploščica

Slika 2: Merilni sistem pritrjen na CNC stružnico in 3D rezultati obrabe.
DORMER HSS A022 6.0

Obdelovanec

Rezalno orodje
Laserski
profilometer

Rezultati meritev
rε = 18,30µm
β = 86,17°
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Slika 4: Prikaz izvrtin dovodnega in
odvodnega kanala na spodnji strani
ventilske plošče (Φ174 mm × 15 mm).

Preglednica: Karakteristike merilne naprave

V sklopu raziskovalnega dela je bil razvit merilni sistem primeren za
direktno merjenje obrabe rezalnega orodja pri postopku struženja in
frezanja.
Merilni sistem je sestavljen iz:
• laserskega profilometra Keyence LJ-G015,
• krmilnika Keyence LJ-G5001,
• linearne pomične mizice Standa,
• vpenjalnega sistema in
• LabVIEW vmesnika za zajem podatkov.

Literatura

Slika 3: Dovodni in odvodni kanal na zgornji
strani ventilske plošče (Φ174 mm × 15 mm).

• Kljub trenutno visoki stopnji avtomatizacije v obdelovalni industriji se
obraba rezalnih orodij meri ročno (na subjektivnem nivoju) z uporabo
orodjarskega mikroskopa.
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Za hidravlični motor tipa gerotor je značilno počasno vrtenje in doseganje
zelo majhnih vrtilnih hitrosti v primerjavi z ostalimi hidravličnimi motorji [1].
Kot večina tehničnih sistemov, ima nekaj prednosti in nekaj omejitev.
Glede na ostale tipe hidravličnih motorjev so prednosti hidravličnega
motorja tipa gerotor: malo število sestavnih delov, zmožnost
premagovanja velikih momentov, počasno vrtenje, samodejno zaviranje
po zaustavitvi vrtenja gredi, relativno majhna velikost in masa, relativno
nizka cena. Negativne lastnosti so: visoko trenje, velika obraba, slabo
tesnenje med komorami in nizek skupni izkoristek. Hidravlični motor, ki je
prikazan na sliki 1, je sestavljen iz približno 30 različnih strojnih
elementov. Največji premer HM je Φ174 mm. HM v višino meri 250 mm.
Njegova masa je 20 kg. Največji delovni tlaki so ocenjeni na 35 MPa.
Najpomembnejši strojni elementi hidravličnega motorja s stališča
njegovega delovanja so prikazani na sliki 2. To so: 1-rotor, transparentna
rumena barva, 2-rotorjev obroč, roza, 3-ohišje, zelena in 4-ventilska
plošča, siva. S črkami od »a« do »j« so označene komore. To so prostori,
katerih volumen se spreminja v odvisnosti od relativne lege rotorja in
rotorjevega obroča. Z oznakami L1, L2, L3,…L20 so označene izvrtine v
delilni plošči. Rdeče izvrtine so dovodne izvrtine, po katerih priteka
hidravlična kapljevina pod visokim tlakom. Odvodne izvrtine so prikazane
z modro barvo. Vsaki rdeči luknji sledi modra in vsaki modri sledi rdeča.
Odvodne izvrtine lahko prevzamejo tudi funkcijo dovodnih izvrtin in
obratno (slika 3). Katere so dovodne in katere odvodne izvrtine je
definirano z željeno smerjo vrtenja, kar običajno določimo s potnim
ventilom. Rotor ima 9 zob in predstavlja vrsto zobnika z zunanjim
ozobjem. Rotorjev obroč ima en zob več kot rotor, torej 10 zob. Funkcija
ohišja je omejitev gibanja zunanjega obroča.

Meritve smo opravili v osemnajstih različnih delovnih točkah hidravličnega
motorja. Prvotna velikost izvrtin v ventilski plošči je bila Φ5,5 mm. Izvrtine
smo osemkrat povrtali za Φ0,2 mm. Največji premer izvrtin je bil Φ7,1 mm.
Meritve so bile opravljene pri temperaturi hidravlične kapljevine 60 °C.
Najpomembnejši rezultat meritev predstavlja graf skupnega izkoristka za
različne velikosti izvrtin v izbranih točkah merjenja. Skupni izkoristek je
najpomembnejši podatek o delovanju hidravličnega motorja in nam določa,
kako učinkovita je pretvorba hidravlične energije v mehansko, glej enačbo
na sliki 5. Rezultati raziskave vpliva velikosti izvrtin na skupni izkoristek
kažejo na to, da bi s povečanjem premera izvrtin do določene mere na zelo
enostaven način izboljšali skupen izkoristek obstoječega hidravličnega
motorja. Če se osredotočimo na rezultate skupnega izkoristka
hidravličnega motorja pri vrtilni hitrosti (n) 15 min-1 (slika 5) vidimo, da so
skupni izkoristki HM pri nekoliko večjih izvrtinah (Φ5,9 mm, Φ6,1 mm,
Φ6,3 mm, Φ6,5 mm) večji od skupnega izkoristka pri obstoječi izvrtini
Φ5,5 mm. Pri zelo velikih izvrtinah (Φ6,7 mm, Φ6,9 mm, Φ7,1 mm) pride
do zmanjšanja skupnega izkoristka. V splošnem velja, da se je skupni
izkoristek za poljubno izbrano velikost izvrtin z večanjem razlike tlakov
povečeval. Podobne ugotovitve veljajo za izračunane izkoristke pri vrtilni
hitrosti (n) 17 min-1. V povprečju se je skupni izkoristek povišal za 5 %.

Merilna naprava omogoča:
• Meritve oblike rezalnega
orodja.
• Meritve geometrije rezalnega
roba (radij rezalnega roba rε ,
koti rezalnega roba α, β, γ).
• Meritve hrapavosti površin.
• Analiza obrabe rezalnega
orodja.

• Obraba rezalnih orodij ima značilen vpliv tako na kakovost izdelkov kot
tudi na učinkovitost procesa obdelave.
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Slika 1: Počasi vrteč
hidravlični motor (HM)
tipa gerotor

Rezultati

Alicona InfiniteFocus SL

Obraba rezalnih orodij
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Glava HM
Ventilska plošča
Ohišje HM
Vijaki
Priroba HM
Gred HM

Na delovanje hidravličnega motorja vplivajo številni dejavniki, med katerimi
je tudi velikost izvrtin v ventilski plošči (slika 3, slika 4), skozi katere doteka
in odteka hidravlična kapljevina. Na zgornji strani ventilske plošče imamo
dva kanala, ki povezujeta istovrstne izvrtine. Z enim kanalom so povezane
zgolj dovodne ali zgolj odvodne izvrtine kot je prikazano na sliki 3.

A K A D E M I J A

Laboratorij za fluidno tehniko in podjetje KGL d.o.o. že peto leto skupaj
razvijata počasi vrteč hidravlični motor tipa gerotor (slika 1), za katerega je
značilno počasno vrtenje, doseganje zelo majhnih vrtilnih hitrosti in velikih
momentov v primerjavi z ostalimi hidravličnimi motorji. Plakat predstavlja
del raziskave, ki se dotika vpliva konstrukcijskih parametrov na
spreminjanje skupnega izkoristka hidravličnega motorja. Eden izmed
ključnih sestavnih delov je ventilska plošča, v katero je izvrtanih 20 izvrtin.
S spreminjanjem velikosti izvrtin smo ugotovili, da je skupni izkoristek
hidravličnega motorja možno povišati v povprečju za 5 %.

Fakulteta za strojništvo, Katedra za menedžment obdelovalnih tehnologij, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija, luka.cerce@fs.uni-lj.si

Vwear = 0,0181 mm3
Goniometer

WIDIN DINA BALL E/M 2F R3x7/12/60

Linearna
pomična mizica

Vwear = 0,0131 mm3

Slika 3: Merilni sistem pritrjen na CNC frezalni stroj in 3D rezultati obrabe svedra in
frezala.

Rezultati meritev
Min. dev. = -175,54 µm
Max. dev. = 22,70 µm
Sr. vrednost dev. = -10,61 µm
Volumen poz. dev. = 451227,60 µm3
Volumen neg. dev. = 7415194,81 µm3
Površina poz. dev. = 1668,09 µm2
Površina neg. dev. = 225251,55 µm2

Zaključki
• Predstavljeni merilni sistemi omogočajo 3D merjenje geometrije
rezalnega orodja.
• Na podlagi 3D meritev lahko z uporabo prečnih prerezov podrobneje
analiziramo geometrijo rezalnih orodij (rezalnih robov), kar predstavlja
veliko prednost pred trenutno uporabljanimi tehnikami.
• Analiza volumnov obrabe odpira nove možnosti določitve učinkovitosti
rezalnega orodja.
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Uvod

Umerjevalne in merilne zmogljivosti (CMC)

Uvod

Znanstveno in industrijsko meroslovje pretoka tekočin, t.j. kapljevin in
plinov, je eno od osrednjih vsebin razvojno-raziskovalne in strokovne
dejavnosti Laboratorija za meritve v procesnem strojništvu (LMPS). Od
leta 2012 smo na področju meroslovja pretoka plina tudi akreditirani kot
umerjevalni laboratorij po standardu ISO/IEC 17025. V prispevku so na
kratko predstavljeni pripadajoči referenčni etalonski merilni sistemi ter
dosegljive umerjevalne in merilne zmogljivosti. Merjenje pretoka različnih
plinov, ki se izvaja z napravami z obvladovano meroslovno zmogljivostjo
in sledljivostjo, je pomembno za številna področja znanosti in tehnologije,
kot so ekologija in varstvo okolja, medicina in farmacija, avtomobilska
industrija, področje ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije, čiste
tehnologije, plinska kromatografija, distribucija plina ipd.

Umerjevalna in merilna zmogljivost (CMC – Calibration and Measurement
Capability) je izražena kot razširjena merilna negotovost merjene veličine
za interval zaupanja približno 95 % (faktor pokritja k = 2). To je najmanjša
merilna negotovost, ki jo lahko laboratorij doseže v običajnih pogojih
izvajanja svoje dejavnosti. Poleg lastnosti izbranega referenčnega
etalona ima na realizirano referenčno vrednost pretoka plina ključen vpliv
tudi izvedba merilnega sistema ter metode in pogoji izvajanja meritev.
Umerjevalni laboratorij svoje CMC vrednosti potrdi v postopku
ugotavljanja skladnosti z zahtevami standarda ISO/IEC 17025, ki ga
izvede mednarodno priznan akreditacijski organ, pri nas Slovenska
akreditacija (SA). Preglednica 1 povzema trenutno veljavne meroslovne
zmogljivosti akreditiranega laboratorija LMPS za področje merjenj
masnega in prostorninskega toka različnih plinov, kot so zrak, dušik in
drugi čisti plini (ostale podrobnosti so podane v Prilogi k akreditacijski
listini, ki je dostopna na spletni strani SA).

Prenos toplote s spremembo agregatnega stanja zagotavlja visoke
gostote toplotnega toka in zelo visoke koeficiente toplotne prestopnosti
ter je tako izjemno pomemben za industrijo in energetiko. Predvsem
vrenje v zadnjih desetletjih dobiva vse več aplikacij v hlajenju zahtevnih
sistemov (superračunalniki, mikroelektronika, gorivne palice v jedrskih
elektrarnah) [1]. Ena izmed metod izboljšanja prenosa toplote je
modifikacija grelne površine in njene interakcije z delovnim fluidom.
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Preglednica 1: CMC vrednosti akreditiranega laboratorija LMPS za področje merjenj
masnega in prostorninskega toka plina
Merjena veličina
Masni tok
qm

Prostorninski tok
qv

CMC vrednost

1,2 mg/min do 12 mg/min

0,015 mg/min + 0,025 % qm

12 mg/min do 60 g/min

0,15 % qm

60 g/min do 1060 g/min

0,16 % qm

1 cm3/min do 10 cm3/min

0,013 cm3/min

10 cm3/min do 50 dm3/min

0,13 % qv

50 dm3/min do 900 dm3/min

0,18 % qv

Eksperimentalni sistem
Za strukturiranje površin smo uporabili označevalni bliskovni laser
Nd:YAG z valovno dolžino 1064 nm, hitrostjo skeniranja 150 mm s-1,
frekvenco bliskov 25 kHz, dolžino posameznega bliska 40 ns in
premerom žarka na obdelovancu 0,03 mm; variirali smo razmik med
zaporednimi prehodi laserskega žarka in energijo oziroma fluenco bliskov
v območju 4,0-9,0 J cm-2. Kot osnovni material smo uporabili 25 µm
debelo folijo iz nerjavečega jekla AISI 316 (EN 1.4401).

(b)
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Folije smo segrevali na podlagi generacije Joule-ove toplote pri napajanju
folij z enosmernim električnim tokom. Gostoto toplotnega toka smo
določili na podlagi toka skozi folijo, padca napetosti preko folije in
površine folije (enačba 1), koeficient toplotne prestopnosti pa na podlagi
gostote toplotnega toka in pregretja grelne površine (enačba 2).

DU × I
A

(1)

a=

q
Tw - Tsat

Slika 3: (a) Vrelne krivulje, (b) koeficienti toplotne prestopnosti, (c) gostote aktivnih
nukleacijskih mest in (d) porazdelitev aktivnih nukleacijskih mest.

Na strukturiranih površinah smo dosegli višje gostote toplotnega toka pri
nižjih pregretjih površine in do 110 % višje koeficiente toplotne
prestopnosti v primerjavi z referenčno površino (SS). Dosegli smo tudi do
nekaj desetkrat višje gostote aktivnih nukleacijskih mest, kar je posebej
opazno pri površini F4. Na slednji površini smo zaznali deterministično
porazdelitev nukleacijskih mest, ki sovpada z lokacijami mikro jamic.
Doseženi rezultati so boljši od rezultatov drugih raziskovalcev, ki so za
strukturiranje uporabili precej dražji femtosekundni laserski sistem [4].

Zaključki

Slika 1: (a) Držalo folije in (b) eksperimentalna proga za vrenje.

q=
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Slika 1: Računalniško podprt merilni sistem za etalone s premičnim batom

Strukturirane površine so izkazovale hidrofilnost ali heterogeno
omočljivost. Na površini F4 smo opazili jamice mikrometrskega premera.

Za karakterizacijo površin smo uporabili vrstično elektronsko mikroskopijo
(SEM) in optično interferometrijo (3D optični mikroskop), izvedli pa smo
tudi meritve kota omočenja na goniometru lastne konstrukcije.

Zaključki
Vzpostavljene meroslovne zmogljivosti za pretoke različnih plinov
uporabljamo za:
• temeljne znanstvene raziskave (npr. raziskave in razvoj etalonskih
merilnikov pretoka s premičnim batom [1–4], termičnih merilnikov
masnega toka);
• sodelovanje s tujimi nacionalnimi meroslovnimi laboratoriji (npr.
medlaboratorijske primerjave z INRIM, Italija in ČMI, Češka);
• razvojno-raziskovalno sodelovanje z industrijo (npr. meroslovne
analize in razvoj merilnih sistemov za avtomobilsko industrijo [5] in
medicino [6], določanje pretočnih lastnosti plinske procesne opreme);
• prenos meroslovne sledljivosti na nižjo meroslovno raven (umerjanja
merilne opreme za številna domača in tuja podjetja);
• poleg rednih univerzitetnih študijskih programov izvajamo dopolnilna
izobraževanja za strokovno osebje, ki v podjetjih deluje na področju
meroslovja.

Slika 2: (a) Karakteristike površin, (b-d) omočljivost po strukturiranje, (e) časovno
spreminjanje omočljivosti, (f) slika površine F4 in (g) mikro luknjice na površini F4.
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Merilno območje

V delu predstavljamo direktno lasersko strukturiranje površin iz
nerjavečega jekla z uporabo označevalnega nanosekundega laserja, ki
omogoča fleksibilno in okoljsko sprejemljivo obdelavo ter izdelavo
mehansko in termično obstojne površine [2]. Z obdelavo smo povzročili
spremembo omočljivosti in mikro- ter nanostrukture, prenos toplote pri
vrenju pa smo ovrednotili na eksperimentalni progi za vrenje.

2 0 1 6

Na višji meroslovni ravni kot referenčne etalone izbiramo primarne
merilne metode, pri katerih je mogoče povezavo med merjeno veličino in
merilnim učinkom izraziti z osnovnimi fizikalnimi principi in tako z
osnovnimi merskimi enotami SI. V laboratoriju LMPS za manjše pretoke
plina uporabljamo etalone s premičnim batom (merjenje pretoka na
osnovi določanja časovnega intervala, ki ga bat rabi za pot preko znane
prostornine, ob upoštevanju tlačnih in temperaturnih razmer plina; glej
sliko 1), za večje pretoke plina pa etalone s kritičnimi merilnimi šobami
(merjenje pretoka na osnovi zagotovitve kritičnih tokovnih razmer v
konvergentno-divergentni šobi, v katerih ima masni tok definirano
odvisnost od vstopnih tlačnih in temperaturnih razmer; glej sliko 2).

Rezultati

S T R O J N I Š T V A

Referenčni etaloni za pretok plina

S T R O J N I Š T V A

prenos toplote pri mehurčkastem vrenju

A K A D E M I J A
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za pretoke različnih plinov

(2)

Spodnjo stran folij smo premazali z barvo z visoko emisivnostjo. Vrenje
smo spremljali s hitrotekočo infrardečo (IR) kamero s krajevno ločljivostjo
250 µm in hitrostjo snemanja 1000 slik na sekundo. Relativna razširjena
merilna negotovost gostote toplotnega toka je znašala 0,5 %, razširjena
merilna negotovost temperature 2,0 K in razširjena merilna negotovost
koeficienta toplotne prestopnosti 3,4 kW m-2 K-1 [3].

ü Z laserskim strukturiranjem smo izdelali površine zmožne izboljšanega
prenosa toplote pri vrenju.
ü Strukturirane površine omogočajo do 110 % višje koeficiente toplotne
prestopnosti napram referenčni površini.
ü Gostota aktivnih nukleacijskih mest je na strukturiranih površinah
mnogo višja kot na referenčni površini, dosegli smo tudi
deterministično porazdelitev.
ü Dosegli smo boljše rezultate od drugih raziskovalcev z uporabo precej
cenejšega laserskega sistema.
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Rezultati

Vetrovniki, namenjeni raziskavam aerodinamskih lastnosti, so v uporabi
že od konca 19. stoletja, v zadnjem času pa se je njihova uporaba močno
razširila tudi na področje raziskav v športne namene. Na tem področju
prevladujejo navpični vetrovniki s funkcijo simulacije prostega pada in
vodoravni vetrovniki, namenjeni opazovanju aerodinamskih lastnosti v
različnih športnih panogah. S tem namenom je bil zgrajen tudi vetrovnik v
Nordijskem centru Planica, ki kot prvi na svetu združuje obe navedeni
funkcionalnosti, simulacijo prostega pada v navpičnem odseku in leta
smučarja skakalca v vodoravnem odseku. Za potrebe raziskovanja
tokovnih razmer smo uporabili numerični in eksperimentalni pristop. Z
numeričnim je bila na osnovi aerodinamskega modela razvita
geometrijska oblika prototipa vetrovnika, medtem ko smo z
eksperimentalnim pristopom in izdelanim modelom ovrednotili numerični
model in ocenili ustreznost izbire geometrijske oblike kanalov.

Slika 3 prikazuje posamezne komponente hitrosti pri treh izbirah vrtilne
frekvence motorjev. Opazno je izrazito ujemanje oblik profilov hitrosti in
vrednosti hitrosti na posameznem merilnem mestu. S tem lahko
numerični model ocenimo kot primerno orodje za napoved tokovnih
razmer v prototipu vetrovnika.

Izhodišča

Slika 3: aksialna (odebeljeno), radialna in tangencialna (črtkano) komponenta
hitrosti na vstopu navpičnega odseka modela (levo) in numeričnega modela
(desno)
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Na osnovi oblike profila tangencialne komponente hitrosti je opazen tudi
pojav vrtinca v navpičnem odseku. Na podlagi gibanja mehurčkov, ujetih
v model vetrovnika, ocenimo, da se vrtinec pojavi že pred vstopom v
navpični odsek in se nadaljuje preko celotnega odseka proti
vodoravnemu odseku vetrovnika.
Tako kot v modelu, je tudi v navpičnem odseku prototipa vetrovnika
oblika profila hitrosti zelo podobna obliki turbulentnega profila hitrosti.
Hitrosti so enakomerno razporejene po celotni površini preseka, razen v
bližini vstopa v odsek, kjer je hitrost manjša od povprečne za več kot
10 %. Funkcionalnosti odseka se je kasneje izvedla z dodatno sanacija
tega pojava.

2 0 1 6

Izhodiščna geometrijska oblika kanalov vetrovnika je bila z vidika
aerodinamike neustrezna zaradi oglatih volumnov, ostrih kotov in
nezveznih prehodov. Vsi geometrijski dejavniki so generirali preveč mest
trganja toka in pojavov zastojnih vrtincev, kar je močno povečalo tlačne
padce vzdolž kanala. V primeru izdelave kanalov vetrovnika take
geometrijske oblike bi bila potrebna moč motorjev za pogon ventilatorjev
večja od 3,5 MW. Na osnovi numerične analize je bila s tem namenom
zasnovana nova geometrijska oblika kanalov. Tako smo moč, potrebno
za vzpostavitev želenih tokovnih razmer, zmanjšali na manj kot 2,1 MW.

S T R O J N I Š T V A

Uvod
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Slika 1: razvoj geometrijske oblike kanalov prototipa vetrovnika
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Za potrebe vrednotenja numeričnega modela smo na osnovi dimenzijske
analize v merilu 1:36 izdelali pomanjšan model vetrovnika. V tem je
zaradi ohranitve kriterijev podobnosti kot medij uporabljena voda. Na
osnovi zahtev za funkcionalnost modela ter zahtev za vizualizacijo in
izvedbo meritev, smo določili posamezne elemente modela, kot jih
prikazuje spodnja slika 2. Merilna mesta smo določili na vstopu
posameznega odseka, meritve hitrosti pa izvedli s petluknjično Pitotovo
cevjo, ki omogoča določitev posameznih komponent hitrosti v izbranem
trorazsežnem prostoru. Za potrebe primerjave tokovnih razmer v modelu
in prototipu smo meritve izvedli tudi na enakih mestih slednjega.

Slika 4: hitrost na vstopu navpičnega odseka prototipa

Zaključki
Z razvitim aerodinamskim modelom in optimizacijo geometrijske oblike
kanalov vetrovnika smo bistveno zmanjšali moč, potrebno za vzpostavitev
želenih tokovnih razmer v posameznem odseku vetrovnika. Zaradi
obsega projekta pa smo ocenili, da je potrebno numerični model
ovrednotiti, kar smo izvedli z meritvami hitrosti na modelu vetrovnika.
Primerjava rezultatov meritev hitrosti z ekvivalentnimi rezultati, dobljenimi
na numeričnem modelu, kaže zelo dobro ujemanje oblik profilov in
vrednosti hitrosti. S tem lahko numerični model ocenimo kot ustrezno
orodje za napoved tokovnih razmer v prototipu vetrovnika.
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Slika 2: model vetrovnika, izdelan na osnovi tretje iteracije geometrijske oblike
kanalov
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Neraztopljen pralni prašek
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Slika 7: Raztapljanje pralnega praška v režimu z in brez kavitacije

Zaključki

Različna režima smo vzpostavili s
prilagajanjem sistemskega tlaka,
vrtilna frekvenca in pretok pa sta
ostala
enaka.
Obratovalne
razmere:

Slika 4: Eksperimentalna postaja
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Slika 3: Rotor (zgoraj) in stator
(spodaj) generatorja kavitacije.

Tlak: kavitacijski režim
Tlak: režim brez kavitacije
Vrtilna frekvenca rotorja
Volumen vode
Masa detergenta
Volumski pretok
Temperatura

Slika 6: Generator od
spredaj (zgoraj). Leva
sekvenca
režim
s
kavitacijo,
desna
sekvenca režim brez
kavitacije
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Generator je sestav rotorja in statorja
znotraj zaprte komore. Tako rotor kot stator
imata premer 50 mm in 12 utorov, reža med
čelnima ploskvama pa je 1 mm.
Cilj raziskave je določitev vpliva HC na
hitrost razgradnje detergenta. V ta namen
smo izvedli 2 seriji eksperimentov z
različnima obratovalnima režimoma:
1. Režim s kavitacijo
2. Režim brez kavitacije

Hitrost raztapljanja detergenta je prikazana na
sliki 7. Rezultati jasno pokažejo, da kavitacija
močno izboljša raztapljanje detergenta. Razlika je
še posebej očitna v začetni fazi. Kar 90 %
detergenta se s kavitacijo raztopi že po 30 s,
medtem, ko se ob odsotnosti kavitacije raztopi le
okoli 70 % detergenta.

|

Generator kavitacije in raztapljanje detergenta

Slika 5: Tlačne pulzacije v kavitacijskem režimu
(zgoraj) in režimu brez kavitacije (spodaj)
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Naša raziskovalna skupina
poskuša te ovire premostiti z
uporabo
hidrodinamske
kavitacije (HC). Zasnovali smo
Slika 1: Odstotek gospodinjstev,
poseben generator kavitacije,
ki imajo v lasti pralni stroj
z namenom, da vplivamo na
sledeča področja procesa pranja tekstila: priprava pralne kopeli;
pralni učinek; nevtralizacija mikroorganizmov.
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Slika 2: Porabniki končne energije po
sektorjih znotraj EU-28 (Eurostat)

Prisotnost generirane kavitacije smo določevali z
vizualizacijo s hitro kamero (slika 6). Kavitacijski
oblaki so v beli lepo razvidni na črnem ozadju
rotorja. Intenzivnost kavitacije je ocenjena z
meritvami tlačnih pulzacij. Na sliki 5 lahko vidimo,
da so tlačne amplitude ob kolapsih mehurčkov
mnogo višje, kot ob odsotnosti kavitacije.

A K A D E M I J A

Pralni stroji skupaj s hladilniki največ prispevajo k porabi energije v
gospodinjstvih. Poleg tega je pranje tekstila eno izmed najbolj pogostih
gospodinjskih opravil na svetu. Ni presenetljivo, da smo bili v zadnjih letih
priča izjemnemu napredku na področju gospodinjskih aparatov. Ukrepi,
kot so nižanje temperature pranja, nižanje porabe vode in uporaba biorazgradljivih detergentov, so pripomogli, da so pralni stroji bolj
„trajnostni“. Na žalost pa nove raziskave kažejo, da lahko prav ti ukrepi
vodijo do povečane prisotnosti mikroorganizmov znotraj pralnih strojev.

101 kPa
253 kPa
7000 min-1
2.0 L
11.0 g
11.3 L / min
23.5 °C

• Uspešna zasnova in preizkus generatorja hidrodinamske kavitacije.
• Prisotnost kavitacije je bila ocenjena z vizualizacijo s hitro kamero,
intenzivnost kavitacije pa z meritvami tlačnih pulzacij.
• Hidrodinamska kavitacija močno skrajša čas raztapljanja detergenta in
s tem izboljša pripravo pralne kopeli.
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UVOD

V Laboratoriju za preiskavo materialov LAPREMA se ukvarjamo z
raziskavami na področju mehanskih preizkusov, neporušnih preiskav in
metalografsko analizo tehničnih zlitin.
Sodelovanje s podjetjem Tecos tehnološki center je omogočilo razvoj
metodologije za spremljanje procesa injekcijekga brizganja in klasifikacije
zaznanih signalov akustične emisije. Na orodje za injekcijsko brizganje
termoplastičnih materialov so bili prek akustičnih vodnikov pritrjeni
senzorji akustične emisije AE. Senzorji AE omogočajo zaznavo
mikroskopskih pomikov površine vzorca kar se registrira z napetostnimi
signali. Proces injekcijskega brizganja generira različne poteke signalov,
ki se jih težko loči glede na izvor. Značilno za injekcijsko brizganje je hiter
porast tlaka taline raztaljenega materiala v livni votlini orodja za brizganja
in posledično hipno obremenjevanje materiala orodja. Izvor signalov AE
pri injekcijskem brizganju je lahko tehnološki proces ali pa so signali
posledica sprememb na napakah v materialu med oz po obremenjevanju.
Sodelovanje s podjetjem Svoboda Svoent GmbH in Karoserije Maribor je
omogočilo razvoj metodologije za spremljanje procesa laserskega
rezanja.

Eksperimentalni sistem

Signale AE med proizvodnimi procesi povzročajo številni fizikalni pojavi.
Izrazite signale AE povzročajo plastična deformacija materiala, nastanek
in rast mikrorazpoke, martenzitna transformacija, luščenje in pokanje
oksidov na kovinskih površinah, stiki med površinami, turbulentni tok,
trenje, …. Med procesom se dobro zaznavajo različni fizikalni pojavi v
obliki številnih zaznanih kratkih valovnih oblik AE. Z osnovnimi popisi
valovnih oblik se lahko le deloma klasificira zajete signale AE glede na
njihov izvor. Zato smo v raziskavah vpeljali analizo signalov v časovni in
frekvenčni domeni. Signale AE opišemo z večdimenzijskimi vektorji
značilk. Dimenzije vektorjev značilk ne smejo biti prevelike saj s tem
povečujemo kompleksnost izračunov in v končni fazi povzročijo
zmanjšanje sposobnosti klasifikacije. Uporabili smo algoritem SFS
(sequential forward selection) za izbiro sprejemljivega 10 dimenzijskega
vektorja značilk Zs = ( 𝑅𝑅"# , 𝑅𝑅"$% , 𝑅𝑅"&' , 𝑅𝑅"&$ , 𝑅𝑅"$# , 𝑅𝑅"&( ,d, 𝑅𝑅"% , 𝑅𝑅")& ,
Ap).𝑅𝑅*+ predstavlja normalizirane koeficiente valjčne transformacije in Ap
amplitudo valovne oblike. Uporabljene so metode nadzorovane in
samostojne klasifikacije signalov. Signali so razdeljeni v razrede z
metodo klasifikacije signalov z nevronskimi mrežami s k-NN
klasifikacijskim algoritmom. Za vpogled v klasifikacijo signalov smo
uporabili metodo PCA (principal component analysis).

Membrane so selektivne pregrade, ki omogočajo prehod nekaterim
snovem, drugim pa prehod ustavijo. Takšne snovi so lahko molekule, ioni
ali drugi majhni delci. Membrane so uporabne v primerih, kjer želimo da
prepuščajo določeno snov ali pa se uporabljajo kot pregrade, ki
zadržujejo določeno snov in prepuščajo ostale.
Ena od možnosti uporabe membran je uporaba za lokalizirano
kontrolirano sproščanje zdravil v človeškem telesu. Tako na primer
zdravilno učinkovino zapremo v membranski žepek in ga vsadimo v
človeško telo na mesto, kjer je potrebno učinkovanje zdravila. Lastnosti
membrane ter interakcija med zdravilno učinkovino in telesom tako
neposredno vpliva na sproščanje učinkovine lokalno v človeškem telesu.
V skladu z navedenim mora biti membrana izdelana iz biorazgradljivega
materiala – poliamida 6 (PA6). Prav tako je pomembno, da je mogoče
spreminjati oziroma prilagajati strukturo in morfologijo membrane, saj je
prepustnost različnih zdravil skozi membrano različna.
V okviru raziskovalnega dela smo preučili kako koncentracija raztopine
PA6/mravlična kislina (MK)/deionizirana voda vpliva na morfologijo,
filtracijske lastnosti in mehanske lastnosti membran. V ta namen smo
napravili sike z elektronskim mikroskopom (SEM) ter tako določili
strukturo in morfologijo izdelanih membran.

Vložel v orodju z lasersko
generiranimi razpokami in
posledične motnje na površini
standardnega brizganega izdelka
izmerjene z optično 3D
meritvijo.

Tretja osnovna os
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Senzor AE z
akustičnim
vodnikom

Nivo 1

Nivo 0

Drevesna struktura izbire
značilk od spodaj navzgor
PCA prikaz vektorjev značilk

Razvita metoda razpoznavanja signalov AE zajetih med različnimi procesi
omogoča določanje izvorov signalov AE z visokimi natančnostmi. Denimo
v primeru injekcijskega brizganja lahko razpoznamo prisotnost signalov
AE, ki so posledica obremenjevanja orodja z razpokami z natančnostjo
96,7%, medtem ko je natančnost klasifikacije signalov AE 91,6% glede na
pet izbranih razredov razvrščanja.

Zaključki
Razvita metodologija na osnovi razpoznavanja vzorcev in nevronskih
mrež omogoča klasifikacijo zajetih signalov AE med procesom
injekcijskega brizganja polimerov glede na izvor signala in določitev
napake v orodju za brizganje.
Predložen je bil patent, ki zajema zaznavanje prisotnosti vlage v
granulatu termoplastičnega materiala na osnovi zajetih signalov AE na
orodju za brizganje. Prisotnost vlage v granulatu namreč zelo poslabša
lastnosti brizganih izdelkov.
Vpeljana je bila metodologija zaznavanja kakovosti laserskega reza.
Zajeti signali AE nam omogočajo zaznavo prisotnosti srha na robu
laserskega reza, ki je pomemben indikator kakovosti laserskega reza.

Literatura
Modelno preizkuševališče za
zajem signalov AE med
laserskim rezanjem pločevine iz
ogljikovih in nelegiranih jekel.
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Podpora - steklo

Slika 1: Difuzijsko povzročena ločitev faz
po principu precipitacije pri potapljanju

Slika 3: Ternarni diagram in uporabljene
raztopine
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Metode
Membrane so bile izdelane iz poliamida 6 (PA6) s postopkom difuzijsko
povzročene ločitve faznih stanj polimerne raztopine pri potapljanju v
kopel deionizirane vode. Izdelali smo šest različnih membran iz 6
različnih raztopin. Tri raztopine so imele 20 mas. % delež PA6, ostale tri
pa 25 mas. % delež PA6 v raztopini. Raztopine z enakim deležem PA6
so se v nadaljevanju razlikovale v deležu MK in deionizirane vode.
Parametri in proizvajalec PA6 in MK so navedeni v tabeli 1 in 2.
Tabela 1: Lastnosti izbranega PA6

Tabela 2: Lastnosti MK, Carlo Erba 99%

Lastnost
Vsebnost
vlage
Tališče
Gostota
Molska masa
– Mn
Proizvajalec

Lastnost
Molekulska formula CH2O2
Gostota
1,22 g/mL
meša se v vseh
Topnost v vodi
razmerjih
Molska masa
46,02 g/mol
Vrelišče
374 K
Glavna nevarnost jedko (C) in dražilno (Xi)

Enota

Vrednost

%

max. 0,06

°C
g/cm3

220
1,12 – 1,15

g/mol

21100

BASF

Pri difuzijsko povzročeni ločitvi faz (DPLF) po principu precipitacije pri
potapljanju se najprej nanese tanek film polimerne raztopine na gladko
steklo. Nato raztopino potopimo v kopel netopila kot prikazuje Slika 1.
Zaradi difuzije netopila v polimerno raztopino in obratno, difuzije topila iz
raztopine v kopel, se intenziteta raztapljanja polimera zmanjša. V
raztopini se zato prične proces precipitacije oziroma izločanja polimera v
trdnem stanju. Nastala morfologija membrane je rezultat kompleksnih
termodinamskih in kinematičnih procesov, ki se odvijajo pri precipitaciji
polimera.
Celoten postopek izdelave membran je bil izveden pri sobni temperaturi
(23 ±2) °C. PA6 granulat je bil pred raztapljanjem posušen pri T= 75 °C,
t= 24 h in pabs=5000 Pa. Raztopine so bile pripravljene s pomočjo
magnetskega mešalnika. Na steklo smo jih nanašali s pomočjo ročnega
aplikatorja ZUA 2000 (ASTM D823). Velikost reže na aplikatorju je bila
200 µm. Kopel za potapljanje je vsebovala samo deionizirano vodo.
Steklo s polimerno raztopino smo za čas 10 minut potopili v kopel, kjer je
prišlo do precipitacije polimera in posledično do tvorjenja membrane.
Morfologijo membran smo analizirali z
Tabela 3: Kompoziciji raztopin
Oznaka
PA6 MK Voda
elektronskim mikroskopom ZEISS Supra
raztopine [wt%] [wt%] [wt%]
35VP. Za namen izdelave slik prečnega
A
20
80
0
prereza smo membrane potopili v tekoč
C
20
65
15
Č
20
58
22
dušik in jih prelomili. Kompozicije raztopin
D
25
75
0
so predstavljene v Tabeli 3 in grafično na
F
25
63
12
ternarnem diagramu (Slika 2).
G
25
53
22

Slika 3: SEM slike membran A-C-Č (prva vrsta proti desni), D-F-G (druga vrsta proti
desni)

• Morfologije vseh izdelanih membran so prikazane na slikah prečnega
prereza. Glede na strukturo vse izdelane membrane uvrščamo med
nesimetrične membrane, saj vse membrane vsebujejo tanko gosto
plast polimera na zgornji površini.
• Membrani A in D imata značilno zaprto celično strukturo. Na zgornji
površini imata tanko gosto plast, ki je neporozna in sestavljena iz
sferolitne semikristalne strukture. Spodnjo plast sestavljajo
enakomerno porazdeljene slepe pore.
• Membrani C in F imata podobno celično strukturo, kot membrani A in D
le da je ta struktura veliko bolj odprta. Membrana C ima manjšo (bolj
fino) strukturo kot membrana F. Zgornja površina teh dveh membran
ima tanko gosto plast in drobno sferolitno strukturo. Opazne so majhne
pore, še posebej na membrani C.
• Struktura membran Č in G je odprto celična. Zgornja površina
membran ima tanko gosto plast, ki je rahlo porozna. Za razliko od
preostalih membran, ti dve nimata izrazite sferolitne strukture zgornje
površine. Spodnji površini sta močno porozni.
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Modelno preizkuševališče za zajem signalov AE med injekcijsim brizganjem
termoplastičnih materialov.

Nivo W=2

Topilo
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Signale akustične emisije zajamemo z resonančnimi PZT senzorji
VS150-M (Vallen-Systeme GmbH) z merilnim območjem med 100 in 450
kHz. Senzorji so preko predojačevalcev povezani z napravo za zajem
signalov AMSY5 proizvajalca Vallen. Pri meritvi uporabimo 5 MHz
frekvenco vzorčenja in 18 kHz visoko pasovni filter. Za dodatno analizo
valovnih oblik signalov AE uporabimo programski paket MatLab.

Netopilo
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LAPREMA

morfologijo poliamidne membrane

Zaključki
Z variacijo sestave raztopine se morfologija po volumnu spremeni iz
zaprte celične morfologije pri raztopinah z visoko intenziteto raztapljanja
PA6 v raztopini do odprte celične strukture pri raztopinah z nizko
intenziteto raztapljanja. Opazimo, da delež polimera v raztopini ne vpliva
tako močno na morfologijo membrane kot intenziteta raztapljanja PA6 v
raztopini.
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Simulacija meritve upogibne togosti čevlja za drsalni tek na smučeh
Jurij HLADNIK*, Franc Resman in Boris JERMAN

Uvod

Rezultati

Upogibna togost (UT) čevljev na območju metatarzofalangealnega (MTP)
sklepa med prstnicami in nartnicami ima pomemben vpliv na energijsko
učinkovitost različnih športnih disciplin [1, 2]. Za zagotavljanje UT čevlja
je potrebna masa, ki negativno vpliva na energijsko učinkovitost.
Preučena je bila UT učinkovitost sestavnih komponent obstoječega
Alpininega čevlja (Alpina d. o. o.) za drsalni tek na smučeh glede na
njihovo maso (razmerja med UT in masnimi deleži; UT/M).

Na sliki 3 so prikazane eksperimentalno in numerično pridobljene krivulje
UT sklopa samih podplatov (a), umetne noge (b) in celotnega sestava
čevelj-noga (c). Krivulje bile aproksimirane z linearnimi funkcijami, katerih
smerni koeficienti predstavljajo UT.

A K A D E M I J A
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Slika 1: a) Meritev UT sestava čevelj-noga na Alpininem robotu z glavnimi
oznakami in kotami. b) Računalniški model umetne silikonske noge z jekleno palico.

Na slika 4 so prikazana UT/M razmerja za komponente sprednjega dela
čevlja za obravnavani niz upogibnih kotov (5 do 25°, s korakom 5°).
Kapica se je izkazala za najučinkovitejšo, nato prednjik, ojačitveni
trakovi, notranjik, podplat in lepilni sloj. Ti rezultati služijo kot pomoč pri
nadaljni UT –masni optimizaciji čevlja.
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Slika 3: Eksperimentalno in numerično
pridobljene
krivulje
UT
sklopa
podplatov (a), umetne noge (b) in
celotnega sestava čevelj-noga (c).
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Za merjenje UT čevljev za drsalni tek na smučeh se uporablja namensko
napravo [3] prikazano na sliki 1, kjer je čevelj obut na umetno silikonsko
nogo ojačano z jekleno palico (b). Za ugotavljanje UT učinkovitosti
komponent čevlja glede na maso, je bil izdelan računalniški model po
metodi končnih elementov, ki je simuliral meritev UT čevlja (slika 2).

A K A D E M I J A

MKE model čevlja in umetne noge je bil simuliran v programskem okolju
LS-Dyna (Livermore Software Technology Corporation, Kalifornija, ZDA).
Zaradi kompleksnosti je bil model validiran v treh korakih, in sicer s
primerjavo eksperimentalno in numerično pridobljene UT:
• sklopa samih podplatov,
• umetne noge in
• celotnega sestava čevelj-noga.
UT doprinosi posameznih komponent čevlja so bili pridobljeni iz
prožnostne energije akumulirane v končnih elementih sestava čeveljnoga med upogibno obremnitvijo.

Slika 4: Povprečna UT/M razmerja sprednjih delov komponent čevlja s standardnimi
deviacijami.
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Slika 2: Osnovni MKE model sestava čevelj-noga v svojem začetnem položaju z
označenimi komponentami in robnimi pogoji: (1) umetna noga, (2) opetje, (3)
opetnik, (4) notranjik, (5) lepilni sloj, (6) podplat, (7) podporni blok, (8) kapica, (9)
prednjik, (10) ojačitveni trakovi, (11) vezalke in (12) vlečna vrv.
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Uvod

To smo potrdili tudi z izvedbo eksperimentalne modalne analize, s katero
smo identificirali lastne frekvence in modalne oblike ohišja pralnega stroja
(tabela 1) .
Tabela 1: Eksperimentalno dobljene lastne frekvence in oblike ohišja pralnega
stroja

|

Sodobna industrijska proizvodnja potrebuje natančno in zanesljivo
končno kontrolo izdelkov ob zaključku proizvodnje linije. Kontrola mora
biti izvedena nedestruktivno, tako da ne spremeni funkcionalnosti
izdelka. V industriji se končna kontrola pogosto izvaja ročno in statistično
le na izbranem vzorcu izdelkov, kar v današnjih časih ne omogoča
zagotavljanja zahtevane visoke stopnje kakovosti in zanesljivosti
izdelkov. Zato si v Laboratoriju za sinergetiko na Fakulteti za strojništvo v
Ljubljani prizadevamo razvijati avtomatske industrijske diagnostične
sisteme, ki omogočajo 100% preverjanje kakovosti izdelkov in s tem
omogočajo tovarni izboljšati kakovost proizvodnje ter posledično ugled in
konkurenčnost podjetja. Prikazanih je nekaj primerov izvedenih projektov
avtomatske industrijske diagnostike v sodelovanju s slovenskimi podjetji.

Končna kontrola kompresorjev je zadnja diagnostična postaja v
proizvodnji podjetja SECOP, d.o.o., ki skrbi za spremljanje kakovosti
izdelanih kompresorjev. Z izdelano diagnostično postajo smo nadomestili
klasično ročno izvajanje kontrole (slika 5), kjer se operaterka na osnovi
zvoka kompresorja, ki ga zaznava s slušalkami odloča glede ustreznosti
izdelka. Razviti diagnostični sistem (slika 6) omogoča avtomatski zagon,
zagotavljanje delovnega tlaka ter diagnostiko kakovosti izdelanih
kompresorjev na osnovi merjenja vibracij med delovanjem kompresorja.

slušalke

Zaznavanje pokanja ojnic kompresorjev
V sodelovanju s podjetjem Danfoss Compressors, d.o.o. smo razvili
sistem za avtomatsko detekcijo pokanja ojnic kompresorjev, ki na osnovi
merjenja sile vtiskovanja ojnice ugotovi, pravilnost vtiskovanja ojnice, ter
v primeru neustreznosti vtiskovanja ali zaznane
poškodbe ojnice
kompresor izločiti iz proizvodnje linije. Slika 1 prikazuje primer
poškodovane ojnice, slika 2 pa
izdelani diagnostični sistem za
detekcijo pokanja ojnic.
razpoka
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Pojav nestabilnosti smo okarakterizirali na osnovi obsežnih numeričnih in
eksperimentalnih analiz. V prvi fazi smo identificirali pogoje, ki vodijo do
nestabilnega obratovanja, sledil je zapis numeričnega strukturnega
modela ter končno predlog ukrepov v smeri zmanjšanja vibracij ter
povečanja stabilnosti naprav.

a)
b)
Slika 3: Numerični model pralnega stroja: a) prva modalna oblika, b)
druga modalna oblika.

Razviti veljavni numerični model pralnega stroja nam je omogočal
virtualno preverjanje različnih konceptov ter izvedbo strukturne
optimizacije sistema. Ustreznost predlaganih konstrukcijskih sprememb
smo potrdili z meritvami vibracij prototipnega pralnega stroja (slika 4). S
predlaganimi ukrepi smo dosegli občutno redukcijo vibracij in hrupa, s
čimer smo dosegli stabilno in mirno obratovanje. Pri tem velja izpostaviti,
da so bile predlagane izboljšave v končni fazi tudi sprejete v redno
proizvodno podjetja Gorenje.

tlačni
priključek
kompresor
električni
priključek

Slika 5: Klasična ročna končna kontrola

kompresor

Slika 6: Diagnostični sistem

Končna kontrola kompresorjev hladilnih aparatov
V sodelovanju s podjetjem GORENJE, d.d., smo razvili diagnostični
sistem tudi za preverjanje kakovosti kompresorjev, ki so že vgrajeni v
hladilno zamrzovalne aparate. Slika 7 prikazuje namensko razvito
senzorsko glavo za prilagodljivo merjenje vibracij. Vmesnik nadzorne
programske opreme je prikazan na sliki 8, slika 9 pa prikazuje celoten
diagnostični sistem nameščen ob proizvodnji liniji hladilih aparatov.
hladilni aparat

Slika 1: Poškodovana ojnica
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Slika 1: Obravnavani pralni stroj s prikazom delovanja centrifugalne sile.

senzor
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S T R O J N I Š T V A

Končna kontrola kompresorjev

2 0 1 6

2 0 1 6

Na podlagi izvedenih eksperimentalnih in numeričnih analiz smo
ugotovili, da sta prva in druga lastna frekvenca pogojeni predvsem z
neutrezno togostjo na določenih mestih strukture. Z namenom
optimizacije strukture smo razvili numerični model pralnega stroja v
okviru metode končnih elementov, kot je prikazano na sliki 3.

Uvod

S T R O J N I Š T V A

Izvedba vibroakustične analize
Vzbujanje sistema predstavlja pralna grupa, ki je preko vzmeti, dušilnih
elementov ter meha pritrjena na ohišje pralnega stroja. Obravnavani
pralni stroj je prikazan na sliki 1 skupaj z shematskim prikazom delovanja
centrifugalne sile. Preko povezovalnih elementov se sile prenašajo na
ohišje pralnega stroja, kar uporabnik občuti kot vibracije. V sklopu analize
smo se osredotočili predvsem na vibracije pralnega stroja v fazi
ožemanja, ki lahko privedejo do t.i. pojava nestabilnosti ter s tem do
premika pralnega stroja.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za sinergetiko,
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, e-pošta: edvard.govekar@fs.uni-lj.si

Laboratorij za sinergetiko
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Ljudje smo pri vsakodnevnih gospodinjskih opravilih vse bolj izpostavljeni
vibracijam in hrupu. Zaradi čedalje bolj okoljsko in hrupno ozaveščenega
trga, razvoj na tem področju sledi modernim trendom v smeri učinkovitih
in tihih aparatov. Poleg energijske pretvorbe ter same funkcije pranja
predstavljajo z vibroakustiko povezani problemi poglaviten izziv pri
načrtovanju novih generacij izdelkov. S tega vidika se je pojavila potreba
po celoviti karakterizaciji dinamskega odziva nove generacije pralnih
strojev Gorenje, ki bi omogočala razumevanje vzbujevalnih fenomenov
ter razvoj naprednih numeričnih modelov.
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Avtomatska diagnostika

pozicionirna
zapora

Slika 2: Diagnostični sistem
senzor

Zaznavanje napak vzmeti kompresorjev
Za zgodnje odkrivanje napačno nameščene kompresorske enote na
podporne vzmeti v ohišju kompresorjev smo razvili diagnostični sistem,
ki s pomočjo aktivnega manipulatorja zaznava odstopanja od pravilne
lege jedra kompresorja. Slika 3 prikazuje kompresorsko enoto in primer
izmaknjene podporne vzmeti. Razviti industrijski diagnostični sistem za
avtomatsko zaznavanje tovrstnih napak je prikazan na sliki 4.
ohišje

senzorska glava
Slika 7: Senzorska glava

kompresorska
enota
zaščitno ohišje
sistema

vzmeti
Slika 8: Nadzorna programska oprema

Slika 9: Diagnostični sistem

Slika 4: Odziv ohišja pralnega stroja
Slika 2: Spektrogram pospeška ohišja pralnega stroja.

V prvi fazi smo pojav nestabilnosti analizirali na osnovi meritev. V sklopu
izvedenih meritev smo merili kinematske ter dinamske parametre na
ohišju pralnega stroja. Na sliki 2 je prikazan spektrogram izmerjenih
pospeškov na ohišju pralnega stroja, iz katerega lahko razberemo dve
območji nestabilnega obratovanja pri 1180 obr/min in 1400 obr/min. Do
pojava nestabilnega obratovanja pride ob interferenci prve oziroma druge
lastne frekvence s frekvenco vrtenja bobna pralnega stroja.
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Zaključki
Namen predstavljene raziskave je bil pridobiti ključna znanja za razvoj
boljših pralnih aparatov preko razumevanja in obvladovanja vibracij ter
hrupa. Predlagane laboratorijsko potrjene vibroakustične rešitve so bile
vpeljane tudi v serijsko proizvodnjo, kar je bil eden izmed ključnih ciljev
izvedenega projekta.

Zaključki

kompresorska
enota

Izmaknjena vzmet
Slika 3: Izmaknjena podporna vzmet

Slika 4: Diagnostični sistem

Predstavljeni diagnostični sistemi rešujejo problem avtomatskega
spremljanja kakovosti proizvodnih procesov. Takšni sistemi vključujejo
razvoj senzorskih rešitev in mehatronskih podpornih sklopov, razvoj
adaptivnih diagnostičnih metod, ter razvoj namenske nadzorne
programske opreme. Z vpeljavo takšnih sistemov v industrijsko okolje
prispevamo h kakovosti in konkurenčnosti slovenske industrije.
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Aditivne tehnologije:
direktna depozicija kovine z anularnim laserskim žarkom

Napovedovanje odjema zemeljskega plina in daljinskega ogrevanja

Andrej Jeromen, Alexander Kuznetsov, Edvard Govekar
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Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, e-pošta: edvard.govekar@fs.uni-lj.si
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Napovedovanje na trgu energentov omogoča usklajevanje ponudbe in
potreb po rabi energije in s tem zagotavlja stabilnosti distribucijskih
sistemov. Na področju zemeljskega plina napovedovanje rešuje problem
hrambe energenta, nudi podjetju ekonomsko perspektivo iz naslova
cenejšega pogodbenega odjema, ter omogoča interno optimizacijo
distribucije energenta. Napovedovanje na področju daljinskega ogrevanja
dodatno omogoča še optimizacijo upravljanja toplotnih virov v podjetju.
Na področju napovedovanja odjema zemeljskega plina in toplotnega
odjema v vročevodnih sistemih smo v sodelovanju s podjetji Energetika
Ljubljana, d.o.o., Domplan, d.d., in HEP-plin, d.o.o., razvili predikcijske
sisteme za kratkoročno napovedovanje prihodnjega odjema v časovnem
horizontu od 1 do 48 ur. V nadaljevanju je prikazan zgled napovedovanja
na področju zemeljskega plina.

Slika 4 prikazuje splošno zgradbo predikcijskega modela, ki povezuje
različne vplivne spremenljivke in prek posameznih urnih modelov
generira napovedi v urni in dnevni ločljivosti.
Vhodi

Model

– Pretekli odjem

Izhodi
+

Dnevna napoved
(1. dan)

+

Dnevna napoved
(2. dan)

Model #01

– Vremenski podatki
– Vremenske napovedi

Model #02

– Koledarski podatki
– Tedenski cikel
– Dnevni cikel

Model #48

Urne napovedi
(1 – 48 ur)

Aditivne tehnologije se zaradi svojih potencialnih prednosti vedno bolj
uveljavljajo na področju izdelave komponent v avtomobilski, letalski in
vesoljski industriji, elektroniki, energetiki in medicini. Ena od tehnologij, ki
omogoča izdelavo funkcionalnih kovinskih komponent, je laserska
direktna depozicija kovin. V Laboratoriju za sinergetiko je bil razvit
prototipni sistem (sliki 1 in 2) za direktno depozicijo kovine z anularnim
laserskim žarkom (slika 3). Sistem z manjšo modifikacijo omogoča
uporabo kovine v obliki žice ali prahu. Anularni žarek zagotavlja
simetričen vnos energije v dovajano snov in s tem večjo stabilnost ter
učinkovitost procesa. Sistem je bil uporabljen za tvorjenje in odlaganje
kovinskih kapljic, ki poleg kapljičnega spajanja omogoča izvedbo 2D in
3D struktur. V sodelovanju z mednarodnim koncernom DMG MORI pa so
v teku raziskave navarjanja kovinskega prahu in žice.

Anularno lasersko navarjanje prahu

S T R O J N I Š T V A

Proces laserskega tvorjenja kapljic iz kovinske žice poteka v dveh
korakih. V prvem z laserskim bliskom pretalimo konec žice, ki se oblikuje
v visečo kapljico. V drugem koraku visečo kapljico z ločilnim laserskim
bliskom ločimo od konca žice. Tako tvorjene kovinske kapljice so osnova
za različne aplikacije mikro spajanja ter 2D in 3D strukturiranja.

Slika 5: Zgled rezultatov napovedovanja na področju zemeljskega plina.

Zaključki
Na osnovi podanega pristopa je mogoče doseči dobro točnost
kratkoročnega napovedovanja rabe energentov, ki na dnevnem nivoju za
prvih 24 ur v povprečju znaša približno 2 % prenosne kapacitete omrežja
in za naslednjih 24 ur približno 3 % prenosne kapacitete omrežja. Na
točnost napovedi izrazito vpliva točnost vremenskih napovedi.

Kapljično mikro spajanje
Energija, ki jo vsebuje lasersko tvorjena kapljica, zadostuje za izvedbo
spoja (slika 4). Spoj je lahko točkovni ali kontinuiran, pri čemer material
kapljice služi kot polnilo reže spoja. S kapljicami tako lahko spajamo
različne materiale (slika 5). Zaradi visoke kontrole količine in mesta vnosa
energije pa lahko brez poškodb spajamo tudi temperaturno občutljive
komponente, kot npr. tanke folije in metalizacije (slika 6) ter pocinkano
pločevino (sliki 7,8). Zvar je lahko soležni (slika 7) ali kotni (slika 8).

Napoved 1-48 ur

Slika 3: Prikaz zahtev za napovedovanje naslednjih 48 ur.

c)

b)
Slika 12: Lasersko navarjanje prahu; a) navar, b) vzdolžni prerez,
c) prečni prerez
a)
b)

Slika 4: Metalografska slika
odložene kapljice
a)

b)

Slika 13: Izgradnja 3D struktur; a) večplastni navar, b) obdelan navar

nerjavno
jeklo

titan
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Slika 11: Anularna laserska šoba
(vložen patent)

nikljeva
kapljica

Predikcijske zahteve
Literatura

a)
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Slika 3: Profili žarkov
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Slika 2: Shema sistema
z anularnim žarkom

Uporaba anularnega laserskega žarka
omogoča v nasprotju z obstoječimi
sistemi aksialno dovajanje kovinskega
prahu v anularni talilni bazen (slika 11).
Razviti sitem omogoča večji izkoristek
(» 100%) kovinskega prahu, kar je ena
od zahtev pri razvoju hibridnih
obdelovalnih centrov, ki združujejo
dodajalne in odrezovalne tehnologije.
Slika 12 prikazuje navar z majhno
poroznostjo, slika 13 pa primer
neobdelane in obdelane 3D strukture,
izdelane z večplastnim navarom prahu.

2 0 1 6

2 0 1 6

„Top-hat“

Slika 1: Sistem z
anularnim žarkom

Iz časovnih vrst rabe zemeljskega plina oziroma odjema v vročevodnih
sistemih je mogoče izpeljati dnevne in tedenske cikle (slika 2), ki
označujejo značilne odjeme za posamezne dni v tednu oziroma po urah v
dnevu.

1mm

Slika 10: Vzorci 3D struktur iz nikljevih kapljic: a) piramida, b) tanka stena

Lasersko tvorjenje in odlaganje kapljic

Kratkoročno napovedovanje je tipično zahtevano v urni ločljivosti s
predikcijskim horizontom 48 ur, kot prikazuje slika 3.

b)

1mm

Slika 5 prikazuje primere rezultatov napovedovanja prihodnjega odjema
zemeljskega plina za naslednji plinski dan (prvih 24 ur) na dnevnem
nivoju (zgoraj) in urnem nivoju (spodaj).

Analiza podatkov

Slika 2: Tedenski in dnevni odjem zemeljskega plina v distribucijskem omrežju.

Dk = 0,85; 0,95 in 1,05 mm

Gaussov

Rezultati napovedovanja

Slika 1: Podatki odjema zemeljskega plina v dnevni in urni ločljivosti.

A K A D E M I J A

Dk = 1,05 mm

Slika 9: Vzorci 2D struktur iz nikljevih kapljic različnih premerov na pločevini iz titana
a)

Anularni
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Dk = 0,85 mm Dk = 1,05 mm Dk = 1,25 mm

Slika 4: Zgradba predikcijskega modela.

Slika 1 prikazuje primere podatkov odjema zemeljskega plina v dnevni
ločljivosti za zimsko sezono, ter v urni ločljivosti za obdobje dveh tednov.

Pretekli odjem in pretekle napovedi

2D in 3D strukturiranje
Z zaporednim odlaganjem kapljic izbranega premera lahko gradimo 2D
(slika 9) in 3D strukture (slika 10), kar odpira možnosti za aplikacije
označevanja, dodajanja materiala na polizdelke in hitro izdelavo
kovinskih delov s tehnologijo 3D tiskanja kovinskih materialov.

S T R O J N I Š T V A

Predikcijski model

Podatki

|

Uvod

Uvod
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Laboratorij za sinergetiko

Primož Potočnik, Edvard Govekar

Slika 5: Spoj različnih
materialov
a)

Slika 6: Spoj tankih
struktur
b)

Slika 7: Soležni zvar pocinkane pločevine; Slika 8: Kotni zvar pocinkane pločevine;
a) zunanjost, b) prerez zvara
a) zunanjost, b) prerez zvara

Zaključki
Predstavljeni koncept sistema z anularnim laserskim žarkom, razvit v
Laboratoriju za sinergetiko, omogoča uspešno lasersko tvorjenje kapljic iz
kovinske žice, ki so osnova za različne aplikacije od mikro spajanja
različnih materialov in temperaturno občutljivih komponent do izdelovanja
2D in 3D struktur. Poleg tega sistem z anularnim žarkom omogoča
izvedbo direktne depozicije snovi v obliki kovinske žice ali prahu. Slednje
zagotavlja visok izkoristek prahu, majhno senčenje laserskega žarka in
nizko poroznost navarjenega sloja.
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Metode velikih podatkov za podporo odločanju v proizvodnih sistemih

Definicija gube na ceveh iz HSS jekel s povečano upogibno statično in
dinamično nosilnostjo za povezovalne gredi avtomobilskega sedeža
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Metodologija velikih podatkov

Zaradi razvoja tehnologij ter povečevanja zahtev po zagotavljanju
kakovosti in sledljivosti se vedno bolj intenzivno generirajo velike količine
kompleksnih podatkov, ki v sebi lahko skrivajo vrednost.
Povečevanje kompleksnosti proizvodnih procesov se odraža na
generiranih podatkih. Kompleksnost podatkov lahko povzroča raznolikost,
spremenljivost, porazdeljenost, ne-strukturiranost, ne-popolnost, neverodostojnost, zahteve po hitrosti in zahteve po avtomatizaciji.
Podatki največkrat ostanejo neizkoriščeni zaradi neustreznosti
konvencionalnih načinov upravljanja in uporabe.
V splošnem lahko opazimo pomanjkanje praktičnih in hkrati učinkovitih
metod analize in dostopnih aplikacij za izkoriščanje vrednosti v podatkih,
ki so nam v današnjem času običajno na voljo.
V prihodnosti moramo utreti pot novim aplikacijam za obvladovanje in
uporabo teh podatkov [1]. Slaba kvaliteta podatkov, pomanjkanje
holističnih podatkovnih baz, ki integrirajo operacijske podatke in podatke
za podporo pri odločanju ter pomanjkanje analitičnih modelov so trenutno
v proizvodnih sistemih nekateri najbolj aktualnih izzivov [2].

Veliki podatki (ang. Big Data) je podatkovno-osredotočena metodologija,
ki opisuje preplet razvoja informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter
napredno integracijo tradicionalnih in alternativnih metod uporabe in
upravljanja velikih in/ali kompleksnih podatkov [3,4].
Metodologija se deli na štiri faze, ki tvorijo t.i. verigo vrednosti (ang. Value
Chain): (1) generiranje, (2) zajem, (3) shranjevanje in (4) analiza [5]. Za
vsako izmed faz metodologija podaja značilne tehnike, orodja in
koncepte. Elementi posameznih faz v praksi sinergetično tvorijo
učinkovite sisteme za pridobivanje vrednosti iz velikih in/ali kompleksnih
podatkov.

Kupčeve zahteve / Problemi
Opis problema:
Elementi dvižnega mehanizma sedeža – povezovalne gredi, omogočajo
poleg dviga in spuščanja sedeža preko trapeznega mehanizma, pri
čemer se pojavijo torzijske obremenitve tudi varnost, saj so obenem del
varnostne kletke vozila, ki ob bočnem trčenju trpi tlačne obremenitve.
Zahteve / cilji:
• Zmanjšanje teže sedeža tako, da se namesto klasičnega jekla uporabi
visoko trdnostno (HSS) jeklo.
• doseči večjo varnost sedeža v primeru bočnega trka,
• povečati robustnost mehanizma in
• izdelek mora biti konkurenčen.
Pojavitev problemov pri obstoječi definiciji gube:
• Nezadostna statične nosilnost sedeža
• Nezadostna dinamična nosilnost sedeža
• Nepoznavanje vplivov parametrov različnih
materialov (Raztezek, faktor utrjevanja,
upogibnost materiala, itd.)

A K A D E M I J A

Potek iskanja rešitev
Testiranje materialov pri različnih vhodnih pogojih:
• Preoblikovanje v hladnem brez termičnih obdelav,
• Žarjenje pri različnih temperaturah pred preoblikovanjem,
• Žarjenje pri različnih temperaturah po preoblikovanju,
• Preoblikovanje v vročem
Raziskava oblike gube:
• Notranji radij na vrhu gube,
• Zunanji radiji na vznožju gube,

Slika 4: Delotok analize za primer iskanja ekspertov določene domene
proizvodnega inženirstva [4]
Slika 3: Model na osnovi realnih podatkov o zgodovini proizvodnega procesa
brizganja plastike za obdobje 6 mesecev (5 strojev, 2,205,580 ciklov) - hierarhična
razvrstitev vrst zastojev strojev z opisi značilnih anomalij [3].
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• Višina gube,
• Kot bočnih sten gube.
Razvoj postopkov za hitro kontrolo in validacijo nosilnosti gub:
• enostaven, hiter, zanesljiv,
• možno izvajati na obstoječi opremi za natezne preizkuse,
• alternativa je zamudno, merjenje mikro razpok, ki le posredno kažejo
nosilnost,

Outer tulip diameter
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Raziskava: Razvoj metode za identifikacijo heterogenih omrežij izbrane
inženirske domene [4]. Potrjena in prikazana je uporabnost metode na
višjih nivojih proizvodnega sistema: identifikacija mrež podjetij, iskanje
poslovnih partnerjev, iskanje specifičnih ekspertov, itd.

Povezovalne gredi

Zaključki

1. Pomemben vpliv geometrije (povečanje nosilnosti do 100%): bistvena
je velikost notranjega radija na vrhu gube
2. Če je notranji radij na vrhu gube blizu 0, toplotne obdelave ne dajejo
ponovljivih izboljšanj nosilnosti.
3. Če je notranji radij na vrhu gube ustrezen, toplotne obdelave dodatno
dvignejo nosilnost.
4. Pri tanjših debelinah stene cevi je problem nosilnosti gube večji kot pri
debelejši steni – delež padca nosilnosti glede na nosilnost osnovne
cevi je večji pri tanjših stenah.
5. V nasprotju z dosedanjim prepričanjem se je izkazalo, da visok
raztezek materiala A ni ne potreben ne zadosten pogoj za ustrezno
nosilnost gube.
6. CP materiali so se izkazali kot bolj primerni napram DP jeklenim
materialom.
7. Dokazali smo možnost uporabe cevi s tanjšimi stenami in iz materiala
z višjo trdnostjo – če tega ne bi dokazali, bi bilo treba uporabiti cevi z
debelejšo steno in iz mehkejšega materiala.
8. S klasično obliko bi za enako nosilnost morali povečati debelino stene
cevi (npr. iz Φ35×1,2mm na Φ30×2mm).

|
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Slika 1: Značilni elementi metodologije velikih podatkov [5]

Primer 2: Identifikacija poslovnih in socialnih omrežij
proizvodnih podjetij z združevanjem podatkov
heterogenih internetnih virov

[1] Wang L, Torngren M, Onori M. Current status and advancement of cyber physical systems in
manufacturing. Journal of Manufacturing Systems 2015;37:517-27.
[2] Esmaeilian B, Behdad S, Wang B. The evolution and future of manufacturing: A review.
Journal of Manufacturing Systems 2016;39:79-100.
[3] Kozjek D, Vrabič R, Kralj D, Butala P. Interpretative identification of faulty conditions in a cyclic
manufacturing process. Journal of Manufacturing Systems [submitted 28.09.2016].
[4] Vrabič R, Kozjek D, Škulj G, Butala P. Identifying the business and social networks of
manufacturing companies by merging the data from heterogeneous Internet sources.
International Journal of Production Economics [submitted 05.10.2016].
[5] Hu H, Wen Y, Chua TS, Li X. Toward scalable systems for big data analytics: A technology
tutorial. Access, IEEE 2014;2:652-87.

• Cevi iz klasičnih materialov z
debelejšo steno
• Cevi iz HSS materialov z
debelejšo steno
• Enake cevi z privarjeno „rinko“
na mestu gube
• Inovativna rešitev

Gube, vir težav

Uporaba metod velikih podatkov lahko bistveno pripomore k izboljševanju
zmogljivosti na vseh nivojih proizvodnih sistemov.
Takšne raziskave predstavljajo izrazito multi-disciplinarne izzive, kjer je
zahtevana fuzija inženirskega poznavanja proizvodnih sistemov,
ekspertnega znanja o procesih ter znanja in spretnosti na področju
informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

Slika 2: Delotok identifikacije vrst napak in njihovih izvornih vzrokov [3]

Rezultati

2 0 1 6

2 0 1 6

|

Primer 1: Interpretativna identifikacija napak cikličnega
proizvodnega procesa
Raziskava: Razvoj metode analize za izgradnjo adaptivnega in
enostavno-interpretabilnega modela za podporo pri odločanju. Namen
uporabe metode je eliminacija napak v cikličnem proizvodnem procesu
preko hevrističnega odkrivanja anomalij in izvornih vzrokov napak [3].

• učinkovit FEM model za analizo oblikovanja gube in povečanja
razumevanja, kaj se dogaja v materialu.
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Aktualna problematika v industriji

a – TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d.o.o., Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto
b - SiEVA d.o.o. Poslovna enota Novo mesto, Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto
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(a) Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
(b) ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, Izlake, Slovenija
* Korespondenčni avtor: dominik.kozjek@fs.uni-lj.si

Drugi učinki
1. Masa inovativnega izdelka se je zmanjšala za 35%, kar predstavlja
zmanjšanje mase iz 2472g na 1614 g.
2. Zmanjšanje 𝑪𝑪𝑪𝑪𝟐𝟐 odtisa (1.600.000 vozil, 10 let proizvodnje,
povprečno 8 letna uporaba):
3. Zmanjšanje 𝐶𝐶𝐶𝐶& odtisa pri proizvodnji izdelka:
11.765 t
4. Zmanjšanje 𝐶𝐶𝐶𝐶& emisij pri uporabi vozil:
125.474 t
5. Zaposlovanje visoko usposobljenih inženirskih kadrov.
6. Zadovoljstvo zaposlenih: inženirji in ostali delavci vidijo neposredne
učinke inovativnega izdelka, spodbuda za nadaljnje delo, njihova
rešitev se pojavlja v najboljših evropskih avtomobilih (Jaguar, Land
Rover, …).
7. Ugled podjetja: kot razvojnega dobavitelja s tehnološko sodobnimi in
inovativnimi rešitvami.

Reference
[1] Dokumentacija TPV d.o.o., Novo mesto
[2] ABAQUS, program za analizo konstrukcij po metodi končnih elementov, verzija
6.11, 64 bit

Slika 5: Primer uporabe: napredno iskanje tehničnih ekspertov [4]
Inner tulip diameter
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Razvoj Z-nosilca z namenom zmanjšanja

Ocena kakovosti zvarnih spojev iz visokotrdnostnega jekla
S960QL varjenih z novim tiristorskim varilnim izvorom

vibracij vozila in povečanju togosti karoserije
AKADEMIJA STROJNIŠTVA 2016 IN 5. MEDNARODNA KONFERENCA STROJNIH INŽENIRJEV
18. oktober 2016, Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija

AKADEMIJA STROJNIŠTVA 2016 IN 5. MEDNARODNA KONFERENCA STROJNIH INŽENIRJEV
18. oktober 2016, Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija

Razvoj Z-nosilca z namenom zmanjšanja vibracij vozila in
povečanju togosti karoserije

Ocena kakovosti zvarnih spojev iz visokotrdnostnega jekla S960QL
varjenih z novim tiristorskim varilnim izvorom
Z. Bergant, R. Šturm J. Grum

Vili MALNARIČ , Rajko MARINČIČ, Janez HOČEVAR

Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana
zoran.bergant@fs.uni-lj.si, roman.sturm@fs.uni-lj.si, janez.grum@fs.uni-lj.si

TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d.o.o., Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto

UVOD
Rezultati

Opis problema

• Dodatne zahteve po upogibni togosti okoli vpetja.

Masa [g], Togost [N/mm]

• Protivibracijski element, ki je običajno v cevni izvedbi.

350
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Masa [g]

Zahtevana min. togost [N/mm]

Togost [N/mm]

300
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• Kritično mesto za upogibno togost v okolici vijaka.

0

• Spremenjena okolica nosilca, zaradi česar je cevna izvedba težko izvedljiva.
• Dodatne visoke zahteve po togosti, ki so v nasprotju z zahtevami po nizki teži v
cevni izvedbi - iz prvotnih 160 na 330 N/mm.
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Togost definiramo kot odpornost materiala oz. izdelka na deformacijo. V
matematičnem jeziku to pomeni kvocijent sile F [N], ki povzroča deformacijo in
deformacija S [m] sama. Za primer elastičnega telesa z eno prostostno stopnjo
(recimo razteg ali skrček cevi) lahko togost definiramo z enačbo:

• Simulacija togosti:
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Rm= 1083 MPa, Rp0.2=1000 MPa
A=13.6 %, KV(-40 °C)=56 J

Rm= 1046 MPa, Rp0.2=980 MPa
A=10.6 %, KV(-40 °C)=82 J
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Slika 1: Varjenje etalonov

Za razvoj dizajna smo uporabili linearne in nelinearne FEM (angl. Finite Element
Method) računalniške simulacije.
Upogibno togost smo študirali
z linearnimi, trdnost izdelka
pa z nelinearnimi FEM analizami.
Prav tako smo v virtualnem okolju
opravili razvojno vrednotenje za vse
ostale geometrijske in fizikalne lastnosti izdelka.

Fz
Fdin, FFD

Preizkušanje izdelka dinamično:

• Element je razvit iz štancane pločevine namesto iz cevi
• Vtisnjena matica namesto privarjene matice.
• Zmanjšal se je volumen izdelka, s čimer se je povečal prostor za druge
komponente vozila;
• Povečale so se možnosti za boljšo proti korozijsko zaščito nosilca;
• Izdelek smo uspešno prodali evropskemu proizvajalcu premijskih vozil
Vpliv inovacije na naravno okolje in poraba naravnih virov:
• Zmanjšanje mase izdelka za 46% (iz 460 g na 250 g)
• Zmanjšanje porabe materiala (jeklo) – 1‘260 t
• Zmanjšanje 𝑪𝑪𝑪𝑪𝟐𝟐 odtisa pri proizvodnji – 1‘080 t
• Zmanjšanje 𝐶𝐶𝐶𝐶& izpustov pri uporabi vozil – 11‘516 t
• Reciklabilnost, razgradljivost (jeklo) – 100%
Vpliv inovacije na počutje uporabnika
• Togost nosilca se je povečala za faktor 3, s čimer smo prispevali k večjemu
udobju in boljšim voznim lastnostim vozila
• Manj vibracij - zmanjševanje obolenj hrbtenice, manj hrupa
• Po vožnji spočiti in sposobni za ustvarjalno delo
Vpliv inovacije na družbeno okolje:
• Zmanjšanje števila nesreč in njihovih posledic
Vpliv inovacije na varnost pri delu:
• Avtomatizacija proizvodnje z upoštevanjem OHSAS 18001

Preizkušanje izdelka statično:

Reference

Slika 2: Razrez vzorcev za mehanske preizkuse

Varjenje visokotrdnostnega jekla je zahtevno zaradi ozkega tehnološkega okna
parametrov, s katerim omogočimo optimalen vnos energije. Vnos energije E je
odvisen od varilne napetosti in toka:
E=

U × I × 60
[kJ / cm],
V × 1000

kjer je U varilna napetost (V), I varilni tok (A)
In V hitrost varjenja (cm/min)

Rm= 1026 MPa, Rp0.2= 962MPa
Rm= 968 MPa, Rp0.2=1033 MPa
A=10.7 %, KV(-40 °C)=37 J
A=11.6 %, KV(-40 °C)=46 J
Slika 7: Primerjava makro-obrusov in mehanskih lastnosti testiranih kombinacij zvarnih spojev

Makro-obrusi s slike 7 kažejo finozrnato
strukturo v talilni coni brez poroznosti,
majhno
toplotno
vplivano
cono,
finozrnato mikrostrukturo v talilni coni
ter dobro prevaritev korena.
Upogibni preizkus preko trna:
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Zaključki
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Št. vz.:
N=3

Varjenje etalonov soležnega V-zvara je bilo izvedeno iz 12 mm pločevine
osnovnega materiala. Na sliki 1 je prikazana izvedba varjenja v podjetju ADK Hoče
z varilnim vozičkom, s čimer je bila dosežena ponovljivost pri varjenju. Izdelali smo
natezne, upogibne, Charpyjeve preizkuse, ultrazvočno kontrolo in metalografsko
preiskavo na vzorcih, slika 2.

Fz

Zato je potrebno določiti vnos energije za zgornjo in spodnjo vrednost časa ohlajanja
t8/5, kjer je srednja vrednost t8/5 predstavlja optimum. Vrednosti, manjše od spodnje
meje vodijo h prehitremu ohlajanju in krhkim martenzitnim mikrostrukturam, medtem
ko pri višjih vrednosti dobimo grobozrnato mikrostrukturo in zmanjšano žilavost v
toplotno vplivanem področju
d/d...dobro v korenu in temenu
l toplotna prevodnost (J/s×cm°C),
d/s...dobro v korenu, slabo v temenu
é 1
h toplotna učinkovitost (za CO2 varjenje 0.85)
1 ù
æ 1 ö
t8 / 5 = ç
×
E
h
×
F
3
s/s...slabo v korenu in temenu
÷
ê
ú
F3 faktor prenosa toplote za soležni-večvarkovni zvar
è 2pl ø
ë 500 - T0 800 - T0 û
Slika 8: Pregibni preizkus preko trna brez razpok
T0 temperatura predgrevanja [°C]
Rezultati nateznega preizkusa kažejo zadostno trdnost v predpisanih mejah za jeklo
Temperatura predgrevanja po Seferianu:
S960 QL. Na osnovi preizkusov je bilo ugotovljeno, da je najkakovostnejši zvarni spoj
izdelan
iz material Dillimax 965T v kombinaciji z Union X90 varilno žico, ki je dosegal
C
ogljikov
ekvivalent
T0 = 350 × Cekv - 0,25
ekv
Union X90
tudi najvišjo razteznost 13.6 %. Prav tako je ta kombinacija materialov edina, ki je
5
7
6
prestala upogibni preizkus preko trna.
3
4
Gradnja zvarnega spoja #1:
2
1

S960QL
Dillinger Hütte
H.No: 348114
38733-03

1 ... korenski varek
2-6 ... polnilni varki
7 ... temenski varek
8 ... temenski varek-poprava korena

Zaključki

8

Slika 3: Gradnja večvarkovnega soležnega V-spoja
(s popravkom korena)

Slika 4: EDS analiza

Rezultati
Primerjava mikrostruktur materialov je pokazala razlike v kemijski sestavi in
mikrostrukturnimi in mehanskimi lastnostmi osnovnih materialov. Nemško jeklo Dilimax
965T ima nekoliko višjo trdnost in trdoto in manjšo žilavost od domačega jekla Micral
960. Varilna žilca Union X90 zdrži večje število prepogibov in ima višjo trdoto od žice
Micral 960.

[1] Dokumentacija TPV d.o.o., Novo mesto
[2] ABAQUS, program za analizo konstrukcij po metodi končnih elementov, verzija
6.12-2, 64 bit
(b) Micral 960
(d) MIG 90
(c) Union X90
HV=436
HV=452
sm= 980 MPa
sm=1032MPa
28 prepogibov
82 prepogibov
KV=88J
KV=72J
HV10=320
HV10=350
Slika 5: Primerjava mikrostruktur osnovnega (a-b) in dodajnega materiala (c-d)

(a) Dillimax 960
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350

Dillimax965T/MIG90
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k =

Priprava vzorcev

Dillimax965T/UnionX90

2 0 1 6

Analize togosti in trdnosti

2 0 1 6

• Visoke protikorozijske zahteve – oteženo za cevno izvedbo, ker cev znotraj ni
možno zaščititi.

Slika 6: Primerjava elementarne kemijske sestave osnovnega in dodajnega materiala
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Zahteve:

• Kronologija razvoja rešitve:
400
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• Karoserija daje oporo in povezuje motor, pogonske naprave in podvozje ter
določa zunanjo obliko vozila. Inovativna zasnova in izvedba karoserije
pomembno vplivata na krmilne lastnosti vozila, udobje, hrupnost in trpežnost
vozila. Tako kot vsako fizikalno telo tudi vozilo niha z lastnimi frekvencami, ki
morajo biti zunaj frekvenčnega območja vzbujanj, ki jih povzročajo motor,
pogonske naprave in vožnja po cesti. V ta namen se v karoserijo vgrajujejo
elementi, ki povečujejo njeno togost in s tem odpravljajo neželene vibracije
vozila.

Cilj raziskave je preverjanje ustreznosti zvarnih spojev iz visokotrdnostega
konstrukcijskega jekla kvalitete S960QL (EN 10025) z novo razvitim tiristorskim
varilnim izvorom VARMIG 600 T44 Synergy. Varilni izvor so razvili v podjetju
Varstroj d.d. Lendava v sodelovanju Fakultete za elektrotehniko v Mariboru [1-3].
Raziskava je bila izvedena v okviru ARRS projekta z naslovom „Razvoj
modificirane robustne varilne naprave za MIG/MAG varjenje visokotrdnostnih
jekel“, ki ga je vodil prof. dr. Janez Grum. V projekt so bile, poleg omenjenih,
vključena tudi podjetja iz industrije, in sicer ADK, Litostroj Jeklo, Inštitut za
varilstvo v Ljubljani, Inštitut za varilstvo v Mariboru. V raziskavo so bili vključeni
materiali sodelujočih slovenskih proizvajalcev jekla, in sicer visokotrdnostno jeklo
podjetja Acroni in varilna žica podjetja Elektrode Jesenice ter proizvajalcev
konkurenčnih nemških materialov. Ugotovljeno je bilo, da imajo vse kombinacije
testiranih zvarnih spojev, tako slovenskih kot nemških, zadostno mejo tečenja in
natezno trdnost in energijo pri Charpyjevem preizkus pri -40 ° C. Preizkus preko
trna pa je bil uspešen le pri kombinaciji nemškega jekla Dillimax965T in
nemškega dodajnega materiala UnionX90. Z zadostnimi mehanskimi lastnostmi
zvarnih spojev smo potrdili ustreznost varjenja z novim varilnim izvorom,
primerjalni podatki iz navzkrižnih testov pa so bili v pomoč pri izboljšavi
visokotrdnostnega jekla in elektrod domačih proizvajalcev.

Zvarni spoj s kombinacijo Dilimax 965T, varjen z Union X90 varilno žico je uspešno
prestal vse preizkuse. Na osnovi tega lahko potrdimo, da je kakovostno varjenje
visokotrdnostnega jekla S960 QL z novim tiristorskim varilnim strojem VARMIG 600
T44. Pri preostalih zvarnih spojih pa je pomankljivost slaba duktilnost bodisi v
korenu ali v temenu pri pregibnem preizkusu preko trna; prav tako je bila
ugotovljena nekaj nižja razteznost A(%). Z EDS analizo smo ugotovili prisotnost
nečistoč v varilni žici MIG90 ter bistveno nižje število prepogibov do porušitve kot
pri Union X90 žici.

Literatura

[1] Golob M., Simulacija inverterskega varilnega toka in postopka varjenja MIG/MAG.
Ventil 17, str. 430-436, 2011.
[2] Langus D., Polajnar I., Köveš A., Golob M.: Simulacija izvedbe pulznega MIG/MAG
varjenja s tiristorskim virom toka. Varilna tehnika, Vol. 62, 2013-1.
[3] Langus, D. Impulzno obločno varjenje s taljivo elektrodo v zaščitnem plinu : magistrsko
delo, 2004.
Za financiranje projekta se zahvaljujemo ARRS, ter sodelujočim: Varstroj d.d. Lendava,
ACRONI d.o.o, ELEKTRODE JESENICE d.o.o., ADK d.o.o., LITOSTROJ JEKLO d.o.o.,
Inštitut za varilstvo v Ljubljani, Inštitut za varilstvo v Mariboru, Fakulteta za Elektrotehniko,
računalništvo in informatiko Univerza v Mariboru.
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Uvod

V projektni nalogi, ki je bila tudi plod magistrskega dela (Hidria), je bilo
potrebno na novo razviti sistem, ki bi izboljšal proces štancanja paketov.
Ti so se zaradi nezadostne podporne sile razslojevali in paket je postal
nekompakten, primeren za izmet.

Razvoj novega pridrževalnega sistema je bil podprt s simulacijskimi
pristopi, ki so jih izvedli v laboratoriju LASIM. Za definiranje ustreznih
komponent, povezav in načina krmiljenja (cikla delovanja) je bilo
uporabljeno simulacijsko orodje DSHplus. Simulacijski model prikazuje
slika 4, ki je zasnovana na osnovi idejni sheme hidravličnega sistema
(slika 3). Rezultat simulacije predstavlja predvsem časovno opredelitev
aktivnosti pomembnejših krmilnih komponent sistema z namenom
zagotovitve točne pozicije paketa in sile pridrževanja med ciklom
štancanja lamel.

Obstoječe stanje procesa štancanja paketov

|
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Slika 3: Hidravlična shema novega pridrževalnega sistema.

Slika 2: Mapa trenja za
kontakt jeklo-jeklo. [1]

Slika 3: Mapa trenja za
kontakt jeklo-DLC. [1]

Slika 4: Možnost napovedovanja s
pomočjo modelov

Eksperimentalni postopek, na podlagi katerega je bil vzpostavljen BL
model trenja, je predstavljen na sliki 1.

Slika 1: Obstoječe stanje štancanja paketov - slaba rešitev.

Zaključki

Nov koncept pridrževalnega sistema paketov

• Vzpostavljena je bila empirična metodologija za napovedovanje trenja
na podlagi študije dveh kontaktov (jeklo-jeklo in jeklo-DLC). Razvit je
bil postopek v več korakih (na podlagi DOE), prilagojen za tribološke
raziskave, predstavljene na sliki 1.
• Pridobljene mape (slika 2, slika 3) trenja vsebujejo naslednje
informacije o kontaktih: razpon vrednosti trenja, vrednost koeficienta
trenja za določen nabor parametrov, absoluten in relativen odziv
koeficienta trenja na spremembo določenega eksperimentalnega
parametra, razumevanje spreminjanja trenja in morda tudi mehanizma
trenja.
• Mape trenja lahko močno zmanjšajo stroške raziskav, povezanih z
uporabo novega materiala za obstoječo aplikacijo. Mapa trenja
generirana po predstavljeni metodologiji se lahko uporabi večkrat,
dokler se željeni parametri nahajajo znotraj istega eksperimentalnega
nabora.

Nov koncept temelji na adaptivni kontroli pridrževanja paketov med
procesom. Hidravlični cilinder, krmiljen s servo ventilom, za zagotavljanje
pozicijske točnosti in servo regulator tlaka za zagotavljanje ustrezne
pridrževalne sile ob točno določenem trenutku se je izkazal za primeren
sistem.

Slika 4: Simulacijski model novega pridrževalnega sistema in prikaz rezultatov.

Zaključki
Prispevek jasno nakazuje, kako se lahko podjetje, ki ima realen
industrijski problem in nima zadostnega znanja, da bi se ga lotili celovito,
povezuje z raziskovalnimi institucijami, katere imajo ekspertno znanje za
reševanje takih problemov. Podrobnejše analize in optimizacija
hidravličnega sistema s pomočjo simulacijskega programa so
pripomogle, da danes sistem uspešno deluje v industrijskem okolju. Še
več, ekspertno znanje laboratorija LASIM na področju visoko-dinamičnih
hidravličnih sistemov je vplivalo na splošno rešitev problema pridrževanja
paketov.

Literatura

Slika 2: Nov koncept pridrževanja paketov med procesom štancanja.

78

1. HERAKOVIČ,
Niko,
ŠIMIC,
Marko,
HLADNIK,
Marko.
Razvoj
visokodinamičnega hidravličnega pridrževalnega sistema pri izdelavi lamelnih
paketov. Mednarodna konferenca Fluidna tehnika 2011, 15. in 16. september
2011, Kongresni center Habakuk, Maribor, Slovenija. Maribor: Fakulteta za
strojništvo, 2011, str. 361-372.
2. HERAKOVIČ, Niko, ŠIMIC, Marko. Uporaba simulacijskega programa
DSHplus pri razvoju visokodinamičnega hidravličnega pridrževalnega sistema.
ASM '11, Posvet Avtomatizacija strege in montaže 2011, Ljubljana, 7. 12.
2011. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2011, str. 1-5.

Slika 1: Postopek za generiranje modela trenja. [1]

Z uporabo split-plot zasnove eksperimentov je bila generirana testna
matrika štirih največkrat uporabljenih eksperimentalnih parametrov, to so:
kontaktni tlak, temperatura na vzorcu, površinska hrapavost in drsna
hitrost. Matrika je določala 36 eksperimentov pri različnih
eksperimentalnih parametrih. Pridobljeni rezultati so bili analizirani z
Elastic-Net regresijsko metodo [2], iz česar je bila izpeljana enačba, na
podlagi katere je možno izrisati mape trenja. Vrednosti testnih
parametrov so podane v preglednici 1.
Preglednica 1: Vrednosti eksperimentalnih parametrov
Contact Pressure, (GPa)

Surface Roughness, (μm)

Sliding Speed, (m/s)

Sample Temperature, (℃)

0.68

0.01

0.02

50

0.99

0.055

0.06

100

1.3

0.1

0.1

150

Izvedeni so bili kroglica-ploščica testi na dveh kontaktih: na kontaktu
100Cr6 jeklo - jeklo ter kontaktu 100Cr6 jeklo - DLC (z vsebnostjo
vodika).
Uporabljeno mazivo je bilo komercialno motorno olje 5W30, prosto
dostopno na trgu.
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Experimental

Pridobljene mape trenja se nahajajo na spodnjih slikah:

2 0 1 6

Proces štancanja paketov poteka na hidravlični stiskalnici, kjer se lamele
nalagajo ena na drugo in so do odvzemnega mesta vodene po drčah.
Obstoječi proces (sila držanja z matrico) ni zagotavljal zadostne
pridrževalne sile, da bi se lamele paketov ustrezno spojile (slika 1).
Napačni kosi so se zaradi dolgih urejevalnih drč identificirali šele na
odvzemu, kar je povzročalo velik izmet.

Kljub kontinuiranemu razvoju modeliranja [1] v tribologiji in dosedanjem
napredku na področjih elasto-hidrodinamičnega (EHL) in mešanega
režima mazanja, je modeliranje trenja in obrabe v mejnem režimu
mazanja (BL) še v začetnem stadiju. Glavni razlog za zaostanek v
razvoju na tem področju je zahtevnost modeliranja številnih fizikalnokemijskih procesov, ki so posledica interakcij med vršički na površinah v
kontaktu, kar je značilno za mejno mazanje.
BL režim mazanja definira življenjsko dobo strojnega elementa, zato je
razumevanje in zmožnost napovedi zmogljivosti materiala znotraj
širokega nabora BL parametrov ključno, saj lahko optimizacija
obratovalnih parametrov močno zmanjša stroške uporabe.
Pri modeliranju v BL režimu mazanja smo se oddaljili od klasičnega
akademskega pristopa, po katerem so vse fizikalno-kemične interakcije
med mazivom in površino obravnavane ločeno, in namesto tega uporabili
metodologijo zasnove eksperimentov (DOE), skupaj s kompleksno
statistično analizo za ovrednotenje triboloških lastnosti dveh materialov:
100Cr6 jekla kot pogosto uporabljenega materiala v industriji in prevleko
iz diamantu podobnega ogljika (DLC), kot njegovo možno zamenjavo.

S T R O J N I Š T V A

Pri razvoju in optimizaciji novega hidravličnega pridrževalnega sistema je
bil uporabljen tudi simulacijski pristop (LASIM), ki je omogočal definiranje
pravih komponent s pravimi krmilnimi parametri.

Rezultati

Uvod

A K A D E M I J A

Razvoj kompleksnejših visoko-dinamičnih hidravličnih sistemov dandanes
zahteva celovit pristop od koncipiranja sistema, teoretičnega in
numeričnega popisa, optimizacije in vse do realne izvedbe. Eno od
pomembnih faz predstavlja simulacija hidravličnih komponent in sistemov
s programskim orodjem DSHplus. Orodje je namenjeno analizi in
optimizaciji zahtevnih, nelinearnih hidravličnih mehatronskih sistemov.

W W W . Z V E Z A - Z S I S . S I

Uporaba statističnih metod za vrednotenje

Literatura
[1] Simonovic, K., and M. Kalin. "Methodology of a statistical and DOE approach to
the prediction of performance in tribology–A DLC boundary-lubrication case
study." Tribology International 101 (2016): 10-24.
[2] Zou, Hui, and Trevor Hastie. "Regularization and variable selection via the
elastic net." Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical
Methodology) 67.2 (2005): 301-320.

Raziskava je bila financirana s strani FP7 Programa MC-ITN “ENTICE –
Engineering Tribochemistry and Interfaces with a Focus on the Internal
Combustion Engine” [290077] in izvedena v Laboratoriju za tribologijo in
površinsko nanotehnologijo, Univerza v Ljubljani.
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Iz slike 5 lahko vidimo, da
nam izbran materialni par
zagotavlja
konstanten
koeficient trenja (okoli 0,5)
tekom celotnega testa in to pri
različnih
kontaktnih
temperaturah.
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Na slikah 6 in 7 so prikazani rezultati obrabe zavornih ploščic. Iz slike 6
lahko vidimo tanjšanje debeline zavorne ploščice tekom testa, iz katere
je razvidno, da se le ta vedno bolj zmanjšuje kar kaže na pozitiven
učinek funkcionalne gradiente cone v smislu nastanka trdih karbidov.
Enako lahko opazimo na sliki 7, kjer lahko vidimo trend zmanjševanje
obrabe s prodiranjem proti funkcionalni gradientni coni. Prav tako je
razvidno, da je obraba, ko dosežemo globino 0,5 mm (torej ko smo že
globoko v coni, kjer se tvorijo trdi karbidi), manj občutljiva na kontaktno
temperaturo.

Slika 1: Osvetljevanje gladine
fotopolimera.

S T R O J N I Š T V A
A K A D E M I J A

Slika 4: Prikaz pozicije termočlena za
merjenje temperature v kontaktu.

Slika 3: Shematski prikaz preizkuševališča.
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zavorne

Slika 7: Obraba zavorne ploščice
tekom testa.

Slika 10: Odzivni površini za izhodno spremenljivko x po Box-Behnken (levo) in
Taguchi metodi (desno).

Določili smo naslednje optimalne parametre tiskanja:

Zaključki
- Nodularna litina s funkcionalno gradientno cono je primeren material
za zavorne ploščice.
- Dosežen je bil stabilen koeficient trenja vrednosti 0,5 skozi celotni test
in za vse kontaktne temperature.
- Dosežena je bila izboljšana obrabna odpornost z manjšo občutljivostjo
na kontaktno temperaturo.

Literatura
[1] D. Gultekin, M. Uysal, S. Alsan, M. Alaf, M. O. Guler, H. Akbulut, The effects of
applied load on the coefficient of friction in Cu-MMC brake pad/Al-SiCp MMC brake
disc system, Wear 270 (2010) 73-82.
[2] R. K. Uyyuru, M. K. Surappa, S. Brusethaug, Tribological behavior of Al-Si-SiCp
composites/automobile brake pad system under dry sliding conditions, Tribology
International 40 (2007) 365-373.
[3] M. Kermc, M. Kalin, J. Vižintin, Development and use of an apparatus for
tribological evaluation of ceramic-based brake materials, Wear 259 (2005) 10791087.
[4] P. C. Verma, L. Menpace, A. Bonfanti, R. Ciudin, S. Gialanella, G. Straffelini,
Braking pad-disc system: Wear mechanisms and formation of wear fragments,
Wear 322-323 (2015) 251-258.
[5] M. Kchaou, A. Sellami, R. Elleuch, H. Singh, Friction characteristics of a brake
material under different braking condistions, Materials and Design 52 (2013) 533540.

Avtorji raziskave se zahvaljujejo g. Miklavžu Zorniku iz MS Production, ki
je priskrbel zavorni disk. Raziskava je bila financirana v okviru
evropskega okvira MATERA ERA-NET in sicer projekta SiNACERDI, ki je
bil v Sloveniji financiran s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.
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Teste smo izvajali na pomanjšanem preizkuševališču za zavore, pri
čemer smo merili temperaturo v kontaktu in koeficient trenja. Po
posamezni stopnji smo s tehtanjem in merjenjem debeline določevali tudi
obrabo zavornih ploščic. Preizkuševališče je sestavljeno iz rotirajočega
diska in dveh mirujočih zavornih ploščic (slika 3). Temperaturo v kontaktu
merimo s termočlenoma, ki sta vstavljena v zavorni ploščici na začetni
razdalji od površine zavorne ploščice 0,7 mm (slika 4). Testi so bili
izvedeni pri pogojih okolice (T=21±1 °C in relativna vlažnost 35±5 %).
Disk se je vrtel s hitrostjo 6000 obratov/minuto, kar ustreza 14,45 m/s
drsne hitrosti. Zaviranje je potekalo tako, da je pnevmatsko krmiljen
sistem zavorni ploščici pritisnil ob zavorni disk s silo 100 N in silo držal
konstantno toliko časa, da je temperatura v kontaktu dosegla želeno
vrednost. Tako smo teste izvedli pri sledečih temperaturah: 250 °C (za
vtekanje), 300 °C, 400 °C, 500 °C in 600 °C. Tekom testa smo beležili
tudi drsno razdaljo med zaviranjem, s katero smo kasneje normalizirali
izmerjeno obrabo zavornih ploščic.

Slika 2: Osvetljevanje dna kadi.

Slika 9: Tiskanje z masko.

Z uporabo maske je osvetlitev projektorja DLP veliko bolj enakomerno
razporejena. Pri tiskanju z masko smo uspešno natiskali vse izdelke.
Optimizacijo procesnih parametrov smo izvedli z načrtovanjem
eksperimentov, in sicer po Box-Behnken in Taguchi metodi (slika 10).
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Slika 2: Prikaz uporabljenega zavornega diska na osnovi
keramičnega kompozita ojačenega z ogljikovimi vlakni.
debeline

Slika 7: Slika osvetlitve z masko.

Slika 8: Tiskanje brez maske.

Pri drugem principu osvetljujemo dno
kadi, kjer poteka fotopolimerizacijski
proces med prijemalno mizico in dnom
kadi (slika 2).
Pri raziskavi smo uporabili prototipni 3D
DLP tiskalnik (slika 3). Osvetljevali smo
dno kadi, kar se je izkazalo za najboljšo
rešitev.
Slika 6: Tanjšanje
ploščice tekom testa.

Slika 6: Slika osvetlitve brez maske.
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Slika 5: Izmerjene vrednosti koeficienta
trenja pri pogojih testiranja.

Stereolitografija je ena izmed najuporabnejših dodajnih tehnologij.
Material, uporabljen pri tej tehnologiji, je tekoči fotopolimer. Tehnologija
vključuje utrjevanje ali strjevanje tekočega foto občutljivega polimera z
uporabo sevanja svetlobnega vira, ki doprinese energijo, potrebno za
potek kemijske reakcije. Cilj raziskave je bil nadgraditi osnovni sestav 3D
DLP tiskalnika z namenom izboljšanja njegove natančnosti in
povečanjem delovnega območja.
Kot svetlobni vir je bil uporabljen projektor DLP. Fotopolimer se nalije v
kad ali bazen (sliki 1, 2). Medtem ko se fotopolimer strjuje, prehaja iz
tekočega v trdno stanje.
S to tehnologijo izdelujemo izdelke s kompleksnejšo obliko. Poznamo dva
osnovna principa osvetljevanja fotopolimera. Pri prvem osvetljujemo
gladino fotopolimera (slika 1).

Za proti material smo uporabili okrepljeni keramični disk, ki je narejen iz
prepleta SiC in ogljikove mreže, okrepljene z ogljikovimi vlakni (slika 2).

Eksperimentalni del

Rezultati

S T R O J N I Š T V A

Slika 1: Prikaz sestave uporabljene zavorne ploščice iz
nodularne litine z funkcionalno gradientno cono.

*Korespondenčni avtor: jv@fs.uni-lj.si

Uvod

Uporabljeni materiali
Uporabljeni material za zavorne ploščice je bila nodularna litina z
funkcionalno gradientno cono, ki je sestavljena iz treh področij in sicer:
noduiarne litine z grafitnimi noduli, jeklenimi vstavki in funkcionalno
gradientno cono med tema dvema področjema (slika 1). Litina je bila
nelegirana, jekleni vstavki pa delujejo kot rezervoarji Cr, Ni, W in B –
njihova naloga je tvorba trdih karbidov v funkcionalni gradientni coni. Do
tvorbe pride pri velikih obremenitvah in visokih temperatura, torej pri
pogojih, kakršni so prisotni v zavornih aplikacijah.

Matej Peroša(a), Pavel Drešar(a), Marko Jerman(a), Izidor Sabotin(a),
Andrej Lebar(a)(b), Joško Valentinčič(a)*
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V raziskavi smo preučevali tribološke lastnosti nodularne litine z
funkcionalno gradientno cono kot potencialnega materiala za zavorne
ploščice na pomanjšanem zavornem preizkuševališču, vendar pri
podobnih pogojih (hitrosti, sile) kot jih imamo v realnih zavornih sistemih.
Pri tem smo zasledovali predvsem poglavitna dva cilja, ki jih mora
zagotavljati zavorni sistem poleg ustreznega odvoda generirane toplote:
čim boljšo obrabno odpornost [1, 2] in stabilen koeficient trenja [3-5].

Razvoj 3D DLP tiskalnika

(a) Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
(b) Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, Slovenija

Rezultati

Uvod

Zupan(a),

Ø čas osvetljevanja 16,5 s,
Ø debelina sloja: 0,06 mm,
Ø prehodni čas med osvetljevanjem slojev: 3,98 s.
Slika 3: 3D DLP tiskalnik.

Slika 4: (levo) Slika testnega stiskanega kosa.
(desno) Slika detajla reže.

Modifikacija svetlobe
Zaradi neenakomerne osvetlitve smo pred tiskanjem
enakomerno osvetlitev projektorja DLP (slike 5 - 9).

zagotovili

Zaključki
Ø Izdelki, so kvalitetni in natančno izdelani,
Ø ugotovili smo, da so v našem primeru praznine, kot so luknje in reže
večjih dimenzij od 3D modela, medtem ko so izbočeni deli manjši,
Ø z optimalnimi parametri in uporabo fotopolimera “Deep black”, pri
osvetljevanju dna bazena, tiskamo s hitrostjo 10,5 mm/h,
Ø uporaba maske omogoča tiskanje na celotni delovni površini,
Ø uporaba maske podaljša čas tiskanja,
Ø odstopki dejanskih mer od referenčnih so manjši od 2 %,
Ø proces tiskanja je dobro ponovljiv.

Literatura
Slika 5: Mesto za zajemanje slik osvetlitve projektorja DLP (levo) in zajeta slika
osvetlitve projektorja DLP (desno).

Enakomerno osvetlitev smo zagotovili z izdelavo maske. Maska je
inverzna slika osvetlitve z 50 % transparentnostjo. Projekcijo prereza
izdelka in masko istočasno projiciramo s pomočjo programske opreme.
Maska zatemni predele, kjer je osvetlitev močnejša.

[1] P. J. Bártolo: Stereolithography: Materials, Processes and Applications. Springer
Science & Business Media, 2011.
[2]Y. M. Huang, H.-Y. Lan: CAD/CAE/CAM integration for increasing the accuracy
of mask rapid prototyping system. Comput. Ind.( jun. 2005) let. 56, št. 5, str. 442–
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Results

Introduction

Uvod
V avtomatiziranih regalnih skladiščih se najpogosteje uporabljajo
popolnoma avtomatizirani električni regalni žerjavi. Pri velikih
pretočnostih skladišča postane strošek porabljene električne energije
visok, kar na drugi strani odpira možnost za racionalno regeneracijo te
energije. V laboratoriju LASOK smo analizirali potencial regeneracije
energije v hlajenem skladišču, kjer so učinki regeneracije še opaznejši.
Aktualnost teme je razvidna tudi iz prispevkov številnih drugih avtorjev,
kot npr. [1-4].

Izhodišča
Figure 3: Parking lot tracking

Figure 4: Position of ball in the image

Figure 5: Position of parking lot

Theory
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and ground distance to target which is also orbiting radius 𝑅𝑅 =

89:;

.

<=> ?@
89:;

BC> ?@

.

Magnetic direction from airplane to target (QDM) is 𝜓𝜓2 = 𝜓𝜓" where is 𝜓𝜓"
Euler angle of yaw of camera (pan).

Experiment
For vision algorithm we have used real-time compressive tracking
algorithm [3] developed by Kaihua Zhang, Lei Zhang, and Ming-Hsuan
Yang in 2011. We have found out the object tracking algorithm is very
useful for our application of visual anchoring. We performed tests on the
ground and in the air. On the ground we made tests with large seating
ball and the algorithm worked very well as shown in Fig. 2 where are
shown only four video frames. The red rectangular frame (target frame) in
the image is driven by the tracking algorithm. Position of the red
rectangular frame for all frames (61) in video is shown in Fig. 4. We made
tests in the air using CONDOR aircraft (Fig. 6 and 7) with two degrees of
freedom camera gimbal which can move in tilt and pan direction. We flew
122 m (400 ft) above ground. We followed the parking lot from the air as
shown in Fig. 3. where the ground crew was located during flight. There
is 161 frames in video example. In Fig. 5 are shown only four frames with
different positions of parking lot inside the image frame. The whole
movement of parking lot is shown in Fig. 5. The algorithm works very well
on this ground feature for visual anchoring tracking purposes.
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Figure 7: Ground control station

Conclusions
This poster describes a method to stabilize an orbit about a target using
vision as the primary sensor modality, thereby making this type of
operation feasible for UAS in a GPS denied environment. Future work in
this area will focus on improving the image processing algorithms to allow
tracking of more complicated targets. Tracking of the target will be
automatic and independent from the ground control station using on
board computer and automatic target recognition to allow UAV to
autonomously find and lock the target during flight in GPS denied
environment.

Dimenzije skladišča so približno 60 x 25 x 20 metrov. Žerjav lahko dvigne
največ 950 kg, teleskopska dvižna ploščad pa tehta dodatnih 740 kg.
Masa žerjava brez dvižne ploščadi je 6200 kg. Poznane so hitrosti in
pospeški žerjava (vožnja 135 m/min in 0,5 m/s2; dvig 45 m/min in 0,6
m/s2). Obdelanih je bilo 63820 premikov polnega žerjava in enako število
gibov praznega žerjava z mesta oddaje predhodno pripeljanega tovora
na mesto prevzema naslednjega tovora bodi si na vstopno/izstopni točki
hodnika ali pa na posamezni lokaciji v hodniku. Ti premiki so bili
opravljeni v 38 dneh obratovanja.
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Slika 2: Regalno dvigalo [5]: 1) spodnji
nosilec, 2) dvižni mehanizem, 3) dvižna
ploščad, 4) teleskopski mehanizem, 5)
zgornji nosilec, 6) vertikalni nosilec z
opremo, 7)
tirnica in druga oprema
hodnika, 8) električna omarica.

Najpomembnejše predpostavke so bile sledeče. Pri analizi se je vedno
upoštevala povprečna masa tovora, določena kot 75 % dopustnega
tovora. Celoten izkoristek voznega mehanizma je 70,4 %, dvižnega
mehanizma pa 62,8 %. Kraka kotalnega trenja jeklenih koles po jekleni
podlagi ter polimernih koles po jekleni podlagi sta imela vrednost 0,5 mm

Tabela 1:Potencialni letni prihranki električne energije v MJ, kWh in evrih
MJ

kWh

€

Regenerirana električna energija na
letni ravni

29 046

8 068

968

Celotna privarčevana električna
energija na letni ravni

70 540

19 595

2 351

W W W . Z V E Z A - Z S I S . S I

angle 𝜃𝜃" and known height ℎ567 of the airplane above ground 𝑑𝑑232 =

Slika 1: Hodnik za regalni žerjav z
dvojnimi regali na vsaki strani [5]
Figure 6: CONDOR aircraft

Analize so pokazale, da se je v skladišču za obratovanje žerjava v
obravnavanih 38 dneh porabilo 10419 MJ električne energije, od česar jo
je v obliki potencialne energije tovora in dvižne ploščadi ter v obliki
kinetične energije gibajočega se žerjava za regeneracijo na voljo 5038
MJ. Z upoštevanjem izkoristka regeneracije in vračanja v omrežje dobimo
končno regenerirano električno energijo v iznosu 3526 MJ.

|

Distance to the target is the most important parameter for visual
anchoring algorithm [1,2]. We get it from airplane height above terrain
and from camera gimbal pan and tilt angles. Camera gimbal pan 𝜓𝜓"
defines direction of the target and camera gimbal tilt 𝜃𝜃" defines angle in
vertical plane to the target on the ground. We can calculate tilt angle 𝜃𝜃" of
camera gimbal as:
𝜃𝜃" = 𝜃𝜃%&" − 𝜃𝜃&" − 𝜃𝜃( − 𝜃𝜃 cos 𝜓𝜓&" + 𝜓𝜓( + 𝜙𝜙 sin 𝜓𝜓&" + 𝜓𝜓(
where is 𝜃𝜃%&" angle of relative zero pitch of camera (tilt), 𝜃𝜃&" angle of
relative pitch of camera (tilt), 𝜃𝜃( angle of pitch of image (tilt), 𝜃𝜃 Euler angle
of pitch of aircraft, 𝜙𝜙 Euler angle of bank of aircraft, 𝜓𝜓&" angle of relative
yaw of camera (pan) and 𝜓𝜓( angle of yaw of image (pan). The final step in
the vision algorithm involves computing the actual distance (slant range)
between the camera and the target, 𝑑𝑑232 . We can get it from gimbal tilt

Rezultat

2 0 1 6

2 0 1 6

Figure 1: Visual anchoring situation

Na osnovi prikazanih podatkov in predpostavk je bila opravljena
analitična energijska analiza možnih prihrankov z uvedbo regeneracije.
Med drugim je upoštevano tudi dejstvo, da se zaradi regeneracije prihrani
dodatna energija za hlajenje skladišča, ki je sicer potrebna za odvajanje
toplotne energije, ki se sicer sproščala ob običajnem zaviranjih vožnje
žerjava in spuščanja bremena.

Ob znanem podatku, da obravnavano skladišče v povprečju obratuje 313
dni na leto, se lahko gornje rezultate ekstrapolira na obdobje enega leta
ter izračuna možne letne prihranke (tabela 1). Ob upoštevanju dejstva, da
se je zaradi regeneracije energije zmanjšalo tudi notranje ogrevanje
skladišča, so izračunani tudi skupni letni prihranki električne energije
(tabela 1). V izračunih je upoštevana cena elektrike 0,12€/kWh, ni pa
upoštevano, da država spodbuja alternativne vire energije in zato za
regenerirano elektrčno energijo, vrnjeno v omrežje plača bistveno večjo
ceno. Ob teh pogojih bi bili finančni rezultati še ugodnejši.

|

Figure 2: Ball tracking

Analizirano skladišče je namenjeno shranjevanju prehrambenih izdelkov,
zaradi česar so posamezni sektorji ohlajeni na 4 °C do 15 °C. Skladišče
je stavljeno je iz štirih hodnikov z enojnimi ali dvojnimi regali na vsaki
strani (slika 1), kar skupaj pomeni 13 enojnih regalov. Vsak regal ima po
višini 11 vrst in po dolžini 61 stolpcev.

in 1 mm. Izkoristek pretvorbe potencialne energije dvignjene mase v
električno energijo in njenega vračanja v omrežje je bil ocenjen na 70 %.
Enak izkoristek je bil predpostavljen tudi za hladilni sistem skladišča.
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Results of the experiment are shown in Figs. 2, 3, 4 and 5.
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This poster describes a system for stabilizing an orbit of an unmanned
aircraft system (UAS) around a target. The system utilizes an inner/outer
loop controller architecture to achieve a stabilized, coordinated turn orbit
about a point. The innovation is that the primary inputs to this controller
are obtained from a vision system that computes the slant range to the
target based on images streamed from the aircraft making vision the
primary sensor modality for achieving a stabilized orbit as shown in Fig.1.

1

Zaključki
V raziskavi so analizirani podatki obstoječega skladišča. Podatki so bili
obdelani na način, da so bile omogočene analize porabe energije za
premikanje žerjava in koristnega tovora. Izračunano je bilo, da se z
regeneracijo potencialne in kinetične energije lahko prihrani okoli ene
tretjine energije, ki jo žerjav porablja med svojim delovanjem, kar ob
upoštevani ceni te energije znese 958 evrov. Ob upoštevanju stroškov
ohlajanja skladišča se prihranek povzpne na okoli 82 % energije
obratovanja žerjava oz. 2351 evrov. Poleg finančnih prihrankov se
izboljšajo tudi ekološki aspekti obratovanja skladišča. Ob morebitnem
nadaljnjem delu bi bilo smiselno ovrednotiti tudi ceno investicije v sistem
regeneracije in ogljični odtis izdelave takega sistema.
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ter nosilne strojne konstrukcije

A K A D E M I J A

W W W . Z V E Z A - Z S I S . S I

na iztiskavanje polipropilena

Laboratorij za transportne naprave in sisteme
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Analiza temperaturnih polj grelne

motorske tehnologije
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površine pri mehurčkastem vrenju

Napredne
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Razvoj inovativnih sistemskih simulacijskih

komore
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modelov za pogonske sisteme vozil

Klima
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