LETNIK 03

• ŠT. 01

2014 02

FEBRUAR 2014

svetstrojništva
Zveza Strojnih Inženirjev Slovenije

PREDSTAVLJAMO:
• Napovedovanje zdržljivosti tlačno litih
izdelkov z nehomogenostmi
• Izdelava lesenih koles
• Podjetje Podkrižnik d. o. o
• Prvič v Sloveniji vgrajena protihrupna
zaščita v predoru
• Podjetje Petrič d. o. o.

NAPOVEDUJEMO - POSEBNO IZDAJO

Plin in plinske tehnologije bodočnosti

ZSIS

KAZALO

INFORMATOR

UVODNIK

SEJEM IZOBRAŽEVANJA IN
POKLICEV – INFORMATIVA 2014

KAZALO
UVODNIK

s l o v e n i j e

Gospodarsko razstavišče, 25. in 26. januar

5

ŠTUDENTSKI POGLEDI
• Danes ideja, jutri dirkalnik, pojutrišnjem ...
• Razvoj merilnega preizkuševališča za
proučevanje povišanja temperature pri
vrtanju v kost

6
9

V SREDIŠČU
• Napovedovanje zdržljivosti tlačno litih izdelkov z nehomogenostmi
• Izdelava lesenih koles
• FEANI
• Slovenski državni holding
• Vzroki in rešitve svetovne gospodarske krize
• Podjetje Podkrižnik d. o. o.
• Prvič v Sloveniji vgrajena protihrupna zaščita
v predoru
• Podjetje Petrič d. o. o.
• Protihrupne ograje in varstvo okolja

SVETOVALEC

12
16
19
22
24
25
30
32
34
38

USODNA NIT

42

MEDNARODNO POSVETOVANJE

43
44

RAZVITO V SLOVENIJI
Na naslovnici: “Profil gosenice”
Odgovorni urednik: Iztok Golobič
Urednica: Andreja Cigale
Tehnični urednik: Žiga Zadnik
Lektoriranje: Andreja Cigale
Ime in sedež založnika: ZSIS, Karlovška cesta 3, 1000 Ljubljana
Leto izida publikacije: 2014
Leto natisa ali izdelave publikacije: letnik 03, št. 01
Število natisnjenih izvodov: 150
Tiskarna: Alfagraf d.o.o
Informacije so točne v času tiska.
Preverite www.zveza-zsis.si za posodobitve.

Svet strojništva (ISSN-2350-3505), revija, je vpisana v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 872.
Revija je brezplačna za člane Zveze strojnih inženirjev Slovenije, podjetja,
izobraževalne ustanove in drugo zainteresirano javnost na območju Republike
Slovenije.
Objavljeni avtorski prispevki v promocijskem delu revije Svet Strojništva izražajo
mnenja in stališča avtorjev in ne izražajo nujno tudi mnenja uredniškega odbora ali
izdajatelja. Avtorske pravice za revijo Svet strojništva so last izdajatelja. Uporabniki
lahko prenašajo in razmnožujejo vsebino zgolj v informativne namene, ob pisnem
soglasju izdajatelja.
Revija Svet strojništva je dosegljiva tudi na internetni strani v elektronski obliki pod
www.zveza-zsis/svetstrojništva.
Copyright © Svet strojništva.

2

Smo del zgodbe, del inženirske zgodbe, zato vam bomo
postregli z aktualnimi dogodki.
V februarski številki lahko preberete razmišljanja o
Slovenskem državnem holdingu, o nujnosti rekonstrukcije
vloge inženirstva ter prispevke mladih inženirk / inženirjev
in podjetij, ki s svojim znanjem in delom pogumno segajo
na trg konkurenčnosti.
Andreja Cigale

Ker je zemeljski plin postal eno pomembnejših
goriv bodočnosti, je okoljsko prijazen in omogoča
uporabo pri manjšem izpustu škodljivih emisij,
smo se v Svetu strojništva odločili, da mu bomo
v prihodnje namenili posebno izdajo: “Plin in
plinske tehnologije bodočnosti”.

Informativa tako na enem mestu ponuja veliko več
informacij, kot jih lahko posameznik zbere samo
z obiskom informativnega dne. Zato je odlična
uvodna postaja pri načrtovanju nadaljnjega
izobraževanja ter poklicne in karierne poti.

“Na Informativi dobro zastopano
strojništvo”
Na sejmu izobraževanja in poklicev se je predstavilo
strojništvo na vseh ravneh šolanja:  omenimo naj
Šolski center Ljubljana, ki izvaja program strojni
tehnik. Tu dijaki dobijo širše znanje s področja
energetike, robotizacije, mehatronike in sodobnih
obdelovalnih postopkov. Tudi višje šole, ki izvajajo
dvoletne programe smeri strojništva (inženir
mehatronike, inženir elektroenergetike, inženir
strojništva) so bile dobro zastopane. Predstavile so
se tudi vse 3 fakultete, na katerih je mogoče študirati
strojništvo: Fakulteta za strojništvo v Ljubljani,
Fakulteta za strojništvo v Mariboru in Visoka šola za
tehnologije in sisteme v Novem mestu.
Fakulteta za strojništvo v Ljubljani je obiskovalcem
na ogled postavila robote, ki so jih izdelali študenti
v sklopu Poletne šole mehatronike, ki jo vsako leto
izvede laboratorij LAKOS.  Izdelali so aplikacijo, s

Slika 1: Rektor UL, Ivan Svetlik, si je ogledal helikopter,
ki je bil razstavljen na stojnici Fakultete za strojništvo v
Ljubljani.
Ker je Fakulteta za strojništvo v Ljubljani edina
fakulteta, na kateri je mogoče študirati smer
Letalstvo, je njihov razstavni prostor krasil tudi model
radijskovodenega helikopterja. Študentje so bodočim
svojim kolegom izčrpno predstavili študij iz lastnega
zornega kota, predstavnica Študentskega referata pa
je nudila vse potrebne informacije v povezavi z vpisom
in študijem.
Fakulteta za strojništvo
v Mariboru je
obiskovalce privabljala
s formulo, katero
zasnujejo, izdelajo in
sestavijo kar študentje
sami v okviru projekta
Formula student.
Predstavnik študentov
je zatrdil, da svoje
znanje pri tem projektu
preizkusijo tudi v
praksi ter na ta način
dobijo izkušnje, ki so
Slika 2: Fakulteta za strojništvo v Mariboru je
predstavila formulo, ki so jo izdelali študenti
3
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JEZIKOVNI ODTENKI
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• Cilj do uspeha

Smo na začetku novega letnika,
novih zgodb in novih upanj. Ustvarjalci revije
Svet strojništva bomo v letu 2014 tkali mrežo uspešnih
zgodb, prepletali razmišljanja posameznikov o inženirskem
delovanju, ki vas ne bodo pustila ravnodušne.  Hkrati pa
upamo, da se bodo čim prej uresničile ideje Evropske
komisije, ki je na zasedanju Sveta za konkurenčnost
pozvala članice, da priznajo osrednji pomen industrije
pri ustvarjanju delovnih mest in zagotavljanju rasti, ter
da vprašanja konkurenčnosti, povezana z industrijo,
vključujejo v vsa področja politik.

Letos je potekala že 6. informativa po vrsti
na Gospodarskem razstavišču, kjer so se
predstavili izobraževalni programi, ki so na
voljo v Sloveniji in tujini – od srednjih do višjih
šol, fakultet, dodatnega izobraževanja in
usposabljanja, ponudnikov jezikovnih tečajev,
vseživljenjskega učenja itn. Obiskovalci so lahko
pridobili informacije o poklicih, vpisih, poteku
izobraževalnega programa, kako pridobiti
štipendijo in si urediti bivanje v času šolanja,
skratka vse, kar je povezano s šolanjem in
študijem.

s l o v e n i j e

i n ž e n i r j e v

4

i n ž e n i r j e v

s t r o j n i h
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• Sejem izobraževanja in poklicev – Informativa
2014
• Obisk kongresa Študentskih svetov Fakultet
za strojništvo
• Pomlad gradbeništva, energetike, komunale
in obrti v Gornji Radgoni vabi k trajnostni
gospodarski rasti

z v e z a
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INFORMATOR

katero lahko robota prek bluetooth komunikacije
povežejo z računalnikom in ta se s pritiskom tipk na
tipkovnici primerno odzove. Na ta način so poskrbeli
za njegovo upravljanje. Poletna šola se je zaključila
s tekmovanjem, kjer so se udeleženci pomerili med
sabo – podobno tekmovanje so izvedli tudi na
informativi.

INFORMATOR

INFORMATOR

Obisk kongresa
Študentskih svetov
Fakultet za strojništvo

INFORMATOR
POMLAD GRADBENIŠTVA, ENERGETIKE, KOMUNALE IN OBRTI V
GORNJI RADGONI VABI K TRAJNOSTNI GOSPODARSKI RASTI

Slika 3: Visoka šola za tehnologije in sisteme Novo
mesto

Pomurski obrtno-podjetniški sejem POS bo postregel z
najboljšimi primeri dobrih obrtniških praks. Povezal bo
ponudbo in povpraševanje v obmejni regiji Slovenije,
Avstrije, Hrvaške in Madžarske.

pri iskanju zaposlitve še kako pomembne. Želijo si
več povezovanj z ostalimi fakultetami in univerzami,
saj bi tako znanje lahko združili, uspeh pa bi bil
neizbežen!

Slika 1: Člani odprave
Namen obiska je bil pridobiti informacije o delovanju Študentskih
svetov po Evropi, predvsem pa se z njimi primerjati, domov prinesti nove ideje in jih tudi udejanjiti.

s t r o j n i h
z v e z a

Slika 4: Višja
strokovna šola
Kranj

•
•
•

skrbeti za dobro povezavo med profesorji in študenti
tutorski sistem
pomoč prvim letnikom.

Večjo razliko smo opazili le pri organizaciji. V tujini Študentski
svet (Student council) zajema študijske in obštudijske dejavnosti
(ekskurzije, zabave …), pri nas pa slednje opravlja Študentska
organizacija.
Obisk kongresa je bil pozitiven v več pogledih. Spoznali smo
osnovne razlike in podobnosti v delovanju in financiranju
študentskih svetov, dobre prakse dela študentskih svetov in še bi
lahko naštevali.

Slika 5: Šolski center
Ljubljana, kjer izvajajo
program strojni tehnik
Pripravila: Andreja Cigale
4

Vključili smo se v mednarodni prostor študentskih svetov, kar nam
bo dalo še dodatno širino o pridobivanju informacij, predvsem pa
koristno primerjavo z drugimi fakultetami.
Celotno poročilo dogodka je objavljeno na spletni strani ŠSFS
www.ssfs.si

Vir: http://www.pomurskisejem.si
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Ključna informacija, ki smo jo na dogodku dobili je ta, da so vloge
in aktivnosti našega Študentskega sveta primerljive z ostalimi, kot
so :

Pomladni sejem bo na Pomurskem sejmu v Gornji
Radgoni ponujal nov, trajnostni gospodarski zagon.
Povezal bo več kot tridesetletno tradicijo sejma
gradbeništva MEGRA, s sejmom energetike ENGRA,
sejmom komunale, urejanja okolja in ekologije
KOGRA ter s Pomursko obrtno-podjetniškim sejmom POS. Pomladnemu sejemskemu vrvežu se bo
prvič pridružil tudi Mednarodni sejem trajnostnih
tehnologij in zelenega življenjskega sloga GREEN.
Sejem gradbeništva MEGRA bo izpostavil napredne
fasadne sisteme in izolacije ter leseno gradnjo. Predstavil bo ponudbo materialov in opreme za trajnostno
graditeljstvo, gradbena podjetja, gradbeno mehanizacijo ter druge novosti s področja orodij, opreme,
materialov, kritin, izolacij, stavbnega pohištva, gradnje
in obnove.
Sejem energetike ENGRA bo dal največji poudarek
energetsko učinkovitim sistemom in aparatom ter

s l o v e n i j e

Visoka šola za tehnologije in sisteme v Novem
mestu je svoje programe predstavila z obsežnimi
brošurami, kjer bodoči študenti lahko najdejo vse
pomembne informacije o študiju, na vsa vprašanja pa
so prijazno odgovarjali in svetovali.

Mednarodni sejem trajnostnih tehnologij in zelenega
življenjskega sloga GREEN bo postregel z razstavami dobrih praks prenosa okoljskih in okolju prijaznih tehnologij
v gospodarstvo. Informiral bo o pomenu lesa v sodobni
zeleni proizvodnji in gospodarskem razvoju, o ekologiji,
recikliranju gradbenih odpadkov, pravični trgovini itd.

i n ž e n i r j e v

s l o v e n i j e

Bistveno težišče sejma komunale, urejanja okolja in
ekologije KOGRA bo osvetlitev trajnostnih in inovativnih
pristopov na področju komunale.

Odpravo ŠSFS smo sestavljali Tomaž Rakar, David Homar, Nejc
Medved, Matej Drobnič in Miha Bokan (od leve proti desni).

s t r o j n i h

i n ž e n i r j e v

energetski prenovi stavb. Ponujal bo najnovejša znanja,
izdelke in storitve za učinkovito rabo energije v stavbah,
s pomočjo naprednih sistemov in s čim večjim deležem
obnovljivih virov.

“Študentski svet FS je 28. 11. 2014 prejel
uradno vabilo na Kongres Študentskih svetov fakultet za strojništvo, ki je potekal od
15. do 19. januarja 2014 na Tehnični univerzi
v Münchnu.”

z v e z a
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Nejc Medved, Predsednik ŠSFS

Slika 1: Utrinek s pomladnega sejma 2013.

Študentski pozdrav!
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ŠTUDENTSKI POGLEDI: Danes ideja, jutri dirkalnik, pojutrišnjem ...
Ekipa Uni Maribor
Grand Prix Engineering
v projektu Formula
Student

s l o v e n i j e
i n ž e n i r j e v
s t r o j n i h
z v e z a

Slika 2: 3D-model dirkalnika

Slika 4: Grand Prix Engineering

Slika 3: Dirkalnik v akciji
6
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Na Univerzi v
Mariboru deluje že
od leta 2011 projekt
Formula Student, ki je
namenjen predvsem
študentom strojništva
in elektrotehnike.
Univerza tako
omogoča, da s tem
projektom študenti
svoje znanje prenesejo
v razvoj in izdelavo
enosedežnega
dirkalnika, ki ga skupaj
s podjetji v Sloveniji
in na tujem izdelajo,
ter se z njim pomerijo
na mnogih svetovnih
tekmovanjih. omogoča
zelo dobro analizo
krivulje navora in moči.
Zaradi visokih stroškov
je zaenkrat opremljen
le s cenejšim merilnim
sistemom, za kar pa
upam, da se bo v
prihodnosti izboljšalo.

s l o v e n i j e

Slovensko šolstvo
je z bolonjskim
sistemom
omogočilo hitro
pridobitev poklica,
ki študentu v zelo
kratkem času
poda teoretično
znanje, ki ga bo
potreboval pri
svojem poklicu. Že
po kritiki mnogih
profesorjev in
strokovnjakov
pa ta sistem ni
najbolj primeren
za tehniške
študije, saj si
študent pridobi
premalo praktičnih
izkušenj, ki so pri
poklicu strojnika,
elektroinženirja ali
katerega drugega
strokovnega kadra
zelo pomembne.

i n ž e n i r j e v
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Slika 1: Ekipa UNI MB

s t r o j n i h

Fotografije: Jure Zagoranski

Vsako leto se razvije popolnoma nov dirkalnik, zato
se za ekipo septembra začne nova sezona. Sezona je
razdeljena na tri obdobja: razvoj dirkalnika, izdelava
dirkalnika ter tekmovanja in promocija dirkalnika ter
podjetij, ki so s svojimi razpoložljivimi sredstvi pripomogla k izdelavi dirkalnika. Razvoj traja od septembra
pa vse do januarja, takrat si zamislimo najbolj idealne
koncepte dirkalnika, jih zmodeliramo in računalniško
testiramo. Ko je določen koncept idejno razvit ter
zmodeliran do te stopnje, da zdrži vse teste, se naredi
še delavniško risbo in pošlje ustreznemu podjetju,
ki del tudi izdela. Skupina, ki jo sestavljajo študenti
ekonomije, je odgovorna za stike z javnostmi, iskanje
sponzorstev in donacij, hkrati pa poskrbi, da je določen
del izdelan v dogovorjenem roku. Tako je od meseca marca do junija čas za sestavljanje vseh delov v
smiselno celoto.  Če gre vse po načrtih, je uradna predstavitev formule že v sredini junija, takrat se prvič izvede tudi fizični test. Sledi udeležba na najprestižnejšem
tekmovanju v sezoni, FSUK Silverstone v Veliki Britaniji,
kjer se predstavi prek 90 ekip projekta Formula Student
z vsega sveta.

z v e z a

Vid Hedl, študent Fakulteta za strojništvo, UM,
viddominik.hedl@student.um.si

“ Glavni cilj študentov ekipe Formula Student je doseči čim boljši rezultat na tekmovanjih, ki potekajo v Angliji, Nemčiji,
Italiji, Avstriji, ZDA in v Avstraliji. Osnovno
pravilo za pristop na tekmovanje je, da
se tekmuje z enosedežnim dirkalnikom,
unikatne izvedbe, ki še ni sodelovalo na
tekmovanjih v preteklih sezonah. Ekipe
študentov so na tekmovanju ocenjene na
podlagi konstruiranja, kakovosti izdelave,
vodenja stroškov, cene izdelka in predstavitve poslovne taktike. Drugi del tekmovanja sestoji iz merjenja moči in voznih
lastnosti dirkalnikov na stezi. “

Projekt formula student v Mariboru sestavlja približno
40 študentov strojniške, elektrotehniške in ekonomske
smeri študija.  Celotna skupina je razdeljena na 10 podskupin, te pa se delijo na še na dodatne podskupine.
Torej določen specifični del formule preučita, razvijeta
in naredita vso potrebno analizo in dokumentacijo
največ dva študenta. Na primer imamo skupino šasijo,
v kateri se trije študentje ukvarjajo samo z diferencialom. Celotna ekipa sproti spremlja delo ostalih članov
na tedenskih sestankih ter na skupnem forumu, kjer
jim s svojimi izkušnjami pomagajo tudi starejši člani, ki
so svoj študij že zaključili.

Slika 5: The Stig

DIRKALNIK
UNI MB
7

študentski pogledi

Danes ideja, jutri dirkalnik, pojutrišnjem ...

RAZVOJ MERILNEGA
PREIZKUŠEVALIŠČA ZA
PROUČEVANJE POVIŠANJA
TEMPERATURE PRI VRTANJU V
KOST

kAKšni so cilji letošnjega
projekta FS GPE 2014?

s l o v e n i j e
i n ž e n i r j e v
z v e z a

http://formula.fs.uni-mb.si
sledite pa nam lahko tudi na
Facebooku »UNI Maribor Grand Prix
Engineering« in na
Twitterju »@UNIMariborGPE«.
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Izdelano merilno preizkuševališče prikazuje slika
1. Najpomembnejši nalogi pri načrtovanju merilnega preizkuševališča sta bili ustvariti glavno krožno
in podajalno translacijsko gibanje, ki omogočata
odrezovanje materiala pri vrtanju. Glavno gibanje smo
ustvarili z enosmernim elektromotorjem, ki omogoča
zvezno nastavljanje vrtilnih hitrosti do 3000 min-1. Na
gred motorja smo pritrdili samozatezno vrtalno glavo
z možnostjo vpenjanja svedrov s premerom do 10 mm.
Za pravilno delovanje glavnega gibanja so ključni trije
elementi: servo regulator, motor in tahogenerator, ki je
vgrajen na zadnjem koncu gredi motorja. Servo regulator, na katerega sta priključena enosmerni motor in
tahogenerator, krmili konstantno vrtilno hitrost motorja tudi pri spremembi obremenitve, in sicer na osnovi
povratne zanke iz tahogeneratorja. To stori s primerjanjem nastavljene krmilne napetosti in napetosti iz
tahogeneratorja ter glede na izračunano odstopanje
ustrezno prilagodi izhodni tok ter s tem navor motorja.
Želeno vrtilno hitrost motorja nastavimo v nadzornem
programu, izdelanem v programskem okolju LabVIEW,
nato pa jo preko analognega izhoda na merilni kartici
vodimo na servo regulator. Enosmerni motor je pritrjen
na masivno ploščo pod linearnim vodilom. Masivna
plošča zaduši vibracije elektromotorja, linearno vodilo
pa omogoča translacijsko gibanje vrtalnega sistema.
Vrtanje s konstantno silo je izvedeno po načelu gravitacijske metode, in sicer z razliko sil teže ustrezne uteži
ter sklopa vrtalni sistem-vodilo-masivna plošča, ki sta
9
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Več informacij o nas lahko najdete na
spletni strani:

Abstract
We developed,
designed and tested
an experimental
set-up with the
purpose to study
the problem of the
temperature rise
during the implant
site preparation
with the drilling. The
experimental set-up
enables adjustment
and measurement
of values of different
process parameters,
which allows us to
monitor their effect
on the temperature
condition of the test
specimen.

s l o v e n i j e

Ekipa UNI Maribor Grand
Prix Engineering si želi
sodelovati s študenti
vseh fakultet in študijskih
smeri, ki jih ta projekt
zanima. Iščemo tudi
partnerska podjetja,
ki bi bila pripravljena
sodelovati z nami in nam
nuditi materialno ali
finančno podporo.

Povzetek
Razvili, izdelali
in preizkusili
smo merilno
preizkuševališče s
pripadajočo merilnokrmilno programsko
opremo, namenjeno
za preučevanje
problema povišanja
temperature pri
pripravi kostnega
ležišča za vstavitev
zobnega vsadka
z vrtanjem.
Preizkuševališče
omogoča nastavljanje
in merjenje vrednosti
različnih procesnih
parametrov ter
spremljanje
njihovega vpliva
na temperaturno
stanje v preizkusnem
vzorcu.

i n ž e n i r j e v

s t r o j n i h

Valerija Bogovič, bogovic.valerija@gmail.com
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Vsako leto ekipa želi
narediti dirkalnik, ki
je boljši od lanskega
modela. Letos smo
si zastavili cilj, da bi
naš dirkalnik tehtal
manj kot 165 kg, kar
bi dosegli z uporabo
aluminija ter ogljikovih
kompozitnih vlaken na
čim več sklopih. Hkrati
smo se odločili tudi za
predelavo motorja, ki

Ekipa sodeluje tudi pri
veliko drugih projektih,
kot je na primer projekt
Demola. Vsi dodatni
projekti nam namreč
omogočajo povezavo
in pridobivanje novih
kontaktov podjetij,
hkrati pa se povezujemo
tudi s študenti ostalih
slovenskih univerz.
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bo za pogonsko gorivo
porabljal etanol.

Priprava kostnega ležišča za vsaditev zobnega vsadka
poteka z vrtanjem, pri čemer generirana toplota
povzroči povišanje temperature kostnega tkiva v
okolici ležišča. Pomembno je, da je temperatura med
vrtanjem čim nižja, saj lahko previsoka temperatura
povzroči odmrtje kostnih celic, kar prepreči, da bi se
vsadek vrasel v kost. Na velikost povišanja temperature
med vrtanjem vplivajo številni parametri, med katerimi so najpomembnejši sila vrtanja, premer svedra in
vrtilna hitrost svedra. Za proučevanje teh parametrov
smo razvili in izdelali merilno preizkuševališče, ki nam
omogoča nastavljanje in merjenje sile vrtanja in vrtilne
hitrosti, uporabo svedrov različnih premerov, merjenje
temperature in tudi nadzorovanje pomika oziroma globine vrtanja, in sicer v območju vrednosti parametrov,
ki se uporabljajo v implantološki praksi (sile vrtanja od
10 N do 20 N, vrtilne hitrosti od 1300 min-1 do 2300
min-1 in premeri svedrov od 2,5 mm do 3,5 mm).
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povezana z jermenom prek jermenice. Sklop lahko
s pomočjo ročičnega
dvižnega mehanizma premikamo tudi
ročno, kar smo uporabili za približanje
svedra vzorcu pred
začetkom vrtanja in
odmik svedra iz izvrtine po koncu vrtanja. Pomembni sestavni deli merilnega
preizkuševališča so
še prečna ploščica, ki
posredno zagotovi
ustavitev svedra na
končni globini vrtanja, s čimer je tudi
zagotovljena vedno
enaka globina
vrtanja, in premična
mizica s primežem
za preizkusni vzorec,
s katero smo nastavljali mesto vrtanja.

s t r o j n i h

s t r o j n i h

Slika 1: Merilno preizkuševališče

Merilno opremo in merilna območja zaznaval smo izbrali glede na parametre, ki jih želimo proučevati, in vrednosti teh parametrov, kot se uporabljajo v implantološki praksi.
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“ Glavni poudarek je bil na merjenju temperature kot izhodni veličini procesa vrtanja, na
katerega vplivajo različni vhodni parametri. Od proučevanih vhodnih parametrov smo
merili silo vrtanja in vrtilno hitrost, zaradi nadzora globine vrtanja pa tudi pomik svedra. “
Vse merilnike smo v uporabljenih merilnih območjih tudi umerili. Temperaturo smo merili z neoplaščenim
termoparom tipa J, ki je bil povezan na merilni pretvornik z vgrajenim termistorjem za merjenje referenčne
temperature. Silo vrtanja smo merili z merilnikom sile z vgrajeno kompenzacijo za prečne sile, kar nam je
omogočilo, da smo ga namestili na premično mizico neposredno pod vzorec. Vrtilno hitrost smo merili z
enosmernim tahogeneratorjem, vgrajenim neposredno na zadnji konec gredi motorja, pomik pa z LVDTmerilnikom pomika, katerega pomični del je pritrjen na masivno ploščo. Vsa zaznavala so prek merilnih pretvornikov oziroma merilnih kartic povezana na računalnik, na katerem se je izvajal program za nastavljanje
parametrov, spremljanje časovnih potekov signalov ter zapis izmerjenih podatkov. Delovanje merilnega
preizkuševališča in merilnega sistema prikazuje blokovna shema na sliki 2.
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Slika 2: Blokovna shema merilnega sistema

Razvito merilno preizkuševališče smo uporabili za začetne raziskave problema
povišanja temperature pri pripravi kostnega ležišča za vstavitev zobnega vsadka
z vrtanjem, in sicer na homogenem vzorcu, izdelanem iz pleksi stekla, ki ima
podobne toplotne lastnosti kot človeška kost. S tem smo lahko ocenili ponovljivost
procesa vrtanja in pridobili rezultate za analizo z uporabo metode načrtovanja
preizkusov.
V prihodnje želimo nadgraditi merilno preizkuševališče z namenom posnemanja
dejanskih pogojev pri vrtanju v kost, ki so značilni v implantološki praksi. S termostatirano vodno kopeljo bi vzdrževali realno temperaturno stanje v kosti in ohranjali lastnosti žive kosti, dodatni mehanizem s koračnim motorjem pa bi omogočal
izvedbo merilne metode s konstantnim pomikom in izvedbo prekinjenega vrtanja.
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Naša raziskava se je osredotočila na izdelke iz aluminijeve zlitine AlSi9Cu3 proizvedene s tehnologijo
tlačnega litja. Proces litja lahko v izdelku povzroči
več nepravilnosti, eden najvidnejših problemov
tehnologije tlačnega litja je pojav vključkov. Vključki
so problematični ker je njihovo pojavljanje naključno,
ker jih ne moremo napovedati s simulacijo litja, ker
so težko zaznavni z neporušnimi metodami in predvsem, ker se jim ne moremo v celoti izogniti. Mnoge
raziskave na temo prisotnosti vključkov v strukturi
dajejo enotne zaključke in sicer, da I.) se v določenem
odstotku ulitkov na kritičnem prerezu pojavi vključek,
II.) so zdržljivostne lastnosti ulitkov, ki vsebujejo
vključek na kritičnem prerezu slabše od tistih, ki
vključka nimajo in III.) da so v literaturi dostopni le podatki o zdržljivostnih lastnostih homogenega materiala. Pri vsem tem pa ostaja vprašanje, »Kako pojave
med seboj povezati?« - brez odgovora. Na podlagi
tega smo definirali cilj doktorske raziskave in sicer:

Izračun dobe trajanja temelji na znani statistični
porazdelitvi preiskovane nehomogenosti in znanem
napetostno-deformacijskem stanju, ki ga nehomogenost povzroči v materialu. Statistično porazdelitev
vključkov, ki se pojavijo na kritičnem prerezu, smo
določili na podlagi 294 porušenih preskušancev iz AlSi9Cu3 zlitine. Med njimi je bilo 34 takih preskušncev, pri
katerih se je na porušitvenem prerezu pojavil vključek.
Vključke smo parametrizirani z dvema geometrijskima parametroma, ki sta bila povzeta po modelu
Murakami-Endo in sicer oddaljenost roba vključka od
roba preskušanca (L) in kvadratnim korenom površine
vključka na porušitvenem prerezu (√area).

Slika 1: (a) Razsevni diagram izbranih parametrov L
in √area

Slika 1: (b) mešana dvodimenzionalna Gaussova gostota
porazdelitve verjetnosti
Statistično porazdelitev velikosti in položaja vključkov
na porušitvenem prerezu preskušancev smo modelirali z dvokomponentno mešanico dvodimenzionalnih
Gaussovih funkcij, parametre mešanice smo ocenili z
modificiranim EM algoritmom.
Problem pri razvoju metodologije za napovedovanje
dobe trajanja ulitka z nehomogenostmi je bil, ker
podatkov o dobi trajanja 34- ih preskušancev nismo
imeli. Zato smo morali izdelati nove preskušance, v
katere smo namerno vnesli nehomogenosti. Odločili
smo se, da algoritem razvijemo na preskušancih z
makro porami (le-te je namreč v preskušance vnesti
mnogo lažje, kakor vključke) in ga kasneje apliciramo na preskušance z vključki. Pred zdržljivostnimi
preskusi smo prisotnost singularne makro pore v
preskušancu preverili z rentgenskim pregledom
preskušancev. Rezultati preskušanj so pokazali, da so
se preskušanci vedno porušili na mestu makro pore in
da je do porušitve prišlo pri nižjem številu ciklov kot
jih podaja literatura.
Ideja modela za oceno dobe trajanja elementov z
nehomogenostmi je izhajati iz lastnosti homogenega
materiala in prek faktorja koncentracije specifične
deformacije kε=εlok/ε∞zajeti vpliv izbranih geometrijskih parametrov nehomogenosti na dobo trajanja.
Zdržljivostne lastnosti materiala smo popisali s CoffinMansonovo zdržljivostno krivuljo, faktor kε pa je bil v
njo vgrajen na sledeči način:
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Ključne besede: aluminijeva
zlitina, makro poroznost,
vključki, utrujanje, doba trajanja, napoved zdržljivosti,
metoda končnih elementov.

In the PhD study a method
for predicting the fatigue life
with it’s scatter of casting
containing defects was developed. The characteristic
of the presented method is
that the prediction of fatigue life is based on fatigue
curves of a sound material
and statistical distribution
of the studied defects. The
study has showed that the
proposed method enables
to estimate failure of the
casted product under
defined load in eary stages
of development. Due to
the fact that todays’ manufacturing technology does
not yet ensure defect-free
castings that the fact that
their presence has a detrimental effect on fatigue lifethe proposed method for
fatigue life and appurtenant
scatter estimation presents a
time efficient and a powerful tool in assuing safety and
quality of casted products.
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V doktorski raziskavi smo
razvili metodologijo za
napovedovanje dobe
trajanja z raztrosom za
ulitke z nehomogenostmi.
Značilnost metode je, da
dobo trajanja napovemo na
podlagi zdržljivostnih krivulj
homogenega materiala
in statistične porazdelitve
preiskovane nehomogenosti. Dokazali smo, da
je s predlagano metodo že
v zgodnjih fazah razvoja
litega izdelka mogoče dobro
oceniti verjetnost porušitve
pri določenih pogojih obratovanja. Ker trenutno stanje
proizvodnje tehnologije še
ne zagotavlja litih izdelkov
brez nehomogenosti in ker
njihova prisotnost močno
vpliva na dobo trajanja,
razvita metodologija za napoved zdržljivosti in njenega
raztrosa predstavlja časovno
učinkovito in s tem močno
orodje pri zagotavljanju
varnih in kakovostnih litih
izdelkov.

ABSTRACT

Do končnega cilja so nas vodili trije večji sklopi in sicer
razviti I.) metodologijo za izračun dobe trajanja za
ulitke z nehomogenostmi, II.) metodologijo za generiranje raztrosa dobe trajanja za ulitke z nehomogenostmi in III.) predhodno razviti metodologiji povezati v
algoritem za napoved zdržljivosti in raztrosa zdržljivosti
za ulitke z nehomogenostmi.
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POVZETEK

“ Razviti metodologijo, ki bo ob znani porazdelitvi vključkov in znanih zdržljivostnih lastnostih
homogenega materiala omogočila napoved
zdržljivosti in raztrosa zdržljivosti za ulitke z
vključki. ”
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V strojni industriji je težnja po zmanjševanju mase
konstrukcij odprla pot uporabi ulitkov iz aluminijevih zlitin kot alternativo jeklu. Medtem ko so dobre
mehanske lastnosti, cenovno ugodne proizvodne
tehnologije in možnost recikliranja utrjevale položaj
aluminijevih ulitkov, so vedno bolj prihajale do izraza tudi njihove slabosti. Ulitki so namreč močno
podvrženi pojavu nehomogenosti v njih. Pojav in tip
nehomogenosti sta v največji meri odvisna od proizvodnega procesa. Nastanejo lahko v katerem koli
koraku proizvodnje, pogosto pa se pokažejo šele med
obratovanjem, vzdrževanjem ali popravilom izdelka.  
Njihova prisotnost v materialu pomeni, da je vedenje
ulitkov v realnih obratovalnih razmerah v določeni
meri nepredvidljivo. Nepoznavanje zdržljivostnih lastnosti materiala v eksploataciji ima lahko katastrofalne
posledice. Iz teh razlogov se pri konstruiranju ulitkov vpliv nehomogenosti v strukturi upošteva prek
mnogih faktorjev varnosti, ki v nasprotju s smerjo
razvoja večajo robustnost in maso konstrukcij. Optimizacija ulitkov je torej mogoča, a le ob natančnem
poznavanju nehomogenosti v materialu in njihovega
vpliva na vedenje materiala. Napovedovanje vpliva
nehomogenosti na dobo trajanja pa je med drugim
zaradi same naključnosti pojava izredno zahtevna
naloga.
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NAPOVEDOVANJE
ZDRŽLJIVOSTI TLAČNO LITIH
IZDELKOV Z
NEHOMOGENOSTMI
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ZAKLJUČEK

Slika 4: Delovanje algoritma za napoved raztrosa
dobe trajanja za preskušance z vključki
krivulje določi za poljubne verjetnosti porušitve.
S predlaganim algoritmom smo generirali
zdržljivostno krivuljo za AlSi9Cu3 zlitino z vključki.
Generirali smo 500 točk na sedmih deformacijskih
nivojih. Generirana zdržljivostna krivulja izkazuje
enak trend zmanjševanja dobe trajanja kot se kaže pri
eksperimentalnih rezultatih poroznih preskušancev.
Krivulji se razlikujeta tako v naklonu kot v presečišču
vertikalne osi. Primerjava krivulje prav tako pokaže, da
ne samo, da prisotnost vključkov zdržljivostno krivuljo
premakne navzdol, ampak se občutno poveča tudi
njen raztros.

Omenili smo, da se določenim nehomogenostim v ulitkih ne moremo izogniti. Ker njihova
prisotnost znižuje zdržljivostne karakteristike, to pomeni, da se ne moremo izogniti
niti določenemu odstotku ulitkov, ki se bodo
porušili prej kot bomo napovedali. Iz analize porušitvenih prerezov 294 preskušancev
vemo, da se je pri 11,5 6% preskušancev na
porušitvenem prerezu pojavil vključek. Z
upoštevanjem zdržljivostnih karakteristik
homogenih preskušancev, ki jih navadno
upoštevamo pri karakterizaciji materialnih
lastnosti, bi tako v 11,56 % pričakovano dobo
trajanja precenili - v najslabših primerih, tudi
za več dekad.
S predstavljenim algoritmom lahko ob znanih
karakteristikah homogenega materiala in
primernem opisu nehomogenosti, ki se pojavljajo v ulitkih, ocenimo tako znižanje dobe
trajanja kot tudi njen raztros za elemente z
nehomogenostmi. S tem smo dosegli cilj, ki
smo si ga zadali na začetku naše raziskave.
15
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Metodologija za oceno vpliva nehomogenosti na dobo
trajanja omogoča naslednji korak v poteku raziskave in
sicer razvoj metodologije za napovedovanje raztrosa
dobe trajanja za elemente z nehomogenostmi. Jedro
algoritma za napovedovanje raztrosa dobe trajanja ob
prisotnosti nehomogenosti je metoda Monte Carlo.
Z naključnim vzorčenjem se iz znanega GPV-vključka
generira naključna vzorčna točka (√area, L)i. Iz znanih
vrednosti obeh spremenljivk se izračuna pripadajoč
faktor koncentracije specifične deformacije. Na podlagi izbranega izhodiščnega obremenitvenega nivoja
se določi dejanski nivo specifične deformacije in iz
zdržljivostnih karakteristik homogenega materiala  se
naključno izbere pripadajoča doba trajanja. Ta posto-

Slika 5: Zdržljivostna krivulja homogenih
preskušancev in sintetična zdržljivostna krivulja za
preskušance z vključki

s l o v e n i j e

Slika 3: Ocena dobe trajanja s predlaganim modelom
za preskušance z makro poro

Po verifikaciji metodologije na primeru por smo
enak postopek izračuna dobe trajanja aplicirali še
na vključke. Izvedli smo numerične simulacije za
določitev napetostno-deformacijskega stanja, ki ga
povzroči vključek. Na podlagi rezultatov simulacij
smo odčitali vrednosti faktorja kε, le-te pa uporabili
za določitev enačbe za izračun faktorja kε za poljubno
velik vključek, na poljubni oddaljenosti in pod poljubno obremenitvijo. Predlagan model smo preverili za
edini preskušanec z vključkom z znano dobo trajanja.
Preskušanec, obremenjen z amplitudo specifične deformacije εa = 0,4 %, se je med testom porušil po 1042
ciklih, predlagan model napove porušitev po 1026 obremenitvenih ciklih. Za primerjavo lahko povemo, da
bi se preskušanec brez vključka na kritičnem prerezu
pri enaki obremenitvi porušil po 5543 obremenitvenih
ciklih.

Za konstruiranje celotne zdržljivostne krivulje je
predstavljen postopek potrebno ponoviti na več
obremenitvenih nivojih. Raztrosi dobe trajanja na
posameznih nivojih, ki so osnova za generiranje
zdržljivostne krivulje, so na posameznem nivoju
opisani s pogojno dvoparametrično Weibullovo funkcijo. Coffin-Mansonova enačba je v pogojno Weibullovo funkcijo vgrajena tako, da se velikostni parameter
spreminja v odvisnosti od nivoja specifične deformacije. Z znano Weibullovo porazdelitveno funkcijo
za vsak nivo specifične deformacije se zdržljivostne

i n ž e n i r j e v

Za izračun velikosti faktorja koncentracije specifične
deformacije za poljubno obremenjen preskušanec,
s poljubno veliko poro, ki je na poljubni oddaljenosti od površine preskušanca, smo izvedli skupno
72 napetostno-deformacijskih analiz s končnimi
elementi. V 3D-model preskušanca smo vstavili pore
na štirih različnih oddaljenostih od roba preskušanca
(L) in v šestih različnih velikostih (√area). Analize smo
izvedli na 3 obremenitvenih nivojih. Rezultati simulacij so skladni z literaturo. Pora v osnovnem materialu
povzroči mesta koncentracije napetosti in specifične
deformacije. Vrednosti specifičnih deformacij ob pori
naraščajo z naraščanjem velikosti pore in padajo z
oddaljenostjo pore od roba preskušanca.  Na podlagi rezultatov simulacij smo določili faktor kε za
posamezen primer. Zabeležene vrednosti faktorja kε
smo aproksimirali z enačbo kε= (L, √area/A0,εa).Devet

pek se ponavlja tako dolgo, dokler ni doseženo želeno
število naključno generiranih točk dobe trajanja.
Raztros generirane dobe trajanja na izhodiščni amplitudi specifične deformacije je nato modeliran z
dvoparametrično Weibullovo gostoto porazdelitve
verjetnosti.

s t r o j n i h

Slika 2: Radiograf enega od preskušancev s singularno
makro poro; napetostno-deformacijsko stanje, ki da pora
povzroči v materialu ob obremenitvi in porušitveni prerez
preskušanca

konstant, ki so potrebne za rešitev enačbe smo določili
z genetskim algoritmom z realnimi števili. Predlagan
model smo preverili na preskušancih z makro poroznostjo. Graf prikazuje eksperimentalne rezultate
preskušancev s pripadajočimi krivuljami zdržljivosti
za 10 %, 50 % in 90 % verjetnost porušitve. Z rdečo so
prikazane dobe trajanja preskušancev, izračunane s
predlaganim modelom. Vse napovedi dobe trajanja po
predlaganem modelu so znotraj raztrosa eksperimentalnih rezultatov preskušancev, ki vsebujejo izolirano
makro poro v kritičnem prerezu, podobno kakor smo
vpliv pore modelirali z numeričnim modelom. Napovedi dobe trajanja v celotnem opazovanem področju
razmeroma dobro sledijo krivulji za 50 % verjetnost
porušitve.
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Prav tako izdelujemo cestne okvirje klasične oblike
(slika 2). Pri teh okvirjih so na prvem mestu zmogljivosti in čim manjša teža, ki je v splošnem nekako
dvakratnik teže okvirja narejenega iz karbonskih
vlaken. Celotna teža kolesa je močno odvisna od
uporabljenih komponent in znaša okoli 8,5 kg (kolo
na sliki 2).

Slika 3: Modeliranje okvirja kolesa
Okvirji so narejeni kot debelinsko lepljen kompozit iz
pravilno usmerjenih furnirjev najvišjega kakovostnega
razreda. Na ključnih mestih, ki so najbolj obremenjena,
so okvirji ojačani s kompozitnimi materiali (karbonska,
steklena in aramidna vlakna). Les ima močno usmerjeno nosilnost glede na lesna vlakna, tako da je pri
izdelavi potreben izdaten premislek o razporeditvi in
usmeritvi lesa v lepljencu. Furnir se v okvir nato hladno
lepi in stiska v namenskih orodjih, ki imajo obliko
zgornje in spodnje polovice okvirja.

Za zaščito lesenega okvirja pred vremenskimi vplivi so
le-ti prelakirani s kakovostnimi dvokomponentnimi poliuretanskimi laki in posebnimi epoksidnimi smolami,
ki tako tvorijo večslojni površinski zaščitni sistem. Tako
se les zaščiti pred nihanji vlage, vplivi vodne pare in
pred vodo ter omogoči kolesarjenje tudi v dežju. Prav
tako je s površinskim sistemom leseni okvir zaščiten
pred praskami in blažjimi udarci.

Slika 2: Leseno cestno kolo

Okvir lesenega kolesa je pred izdelavo risan
in preizkušen v modelirnem programu (slika
3), saj so optimiranje poteka lesnih vlaken in
debelin sten okvirja ter varnost pri okvirjih
prvotnega pomena. Hitrosti, ki se jih dosega
z našimi kolesi so namreč lahko zelo visoke,
tudi prek 90 km/h, tako da se napak pri projektiranju in izdelavi ne sme dopustiti.

Slika 4: Lepljenje furnirja in obdelave okvirja
Slika 5: Okvir z grafikami pred površinsko obdelavo
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Nekateri izmed okvirjev
niso klasične oblike (slika
1). V nasprotju s klasično
formo, ki je sestavljena iz
dveh trikotnikov (prednjega in zadnjega), je
okvir našega treking
kolesa v obliki zanke,
brez sedežne cevi. Tako
je vožnja še bolj udobna
in  hrbtenici prijaznejša.
Taka oblika okvirja kolesa
namreč zagotovi boljše
blaženje tresljajev, ki nastanejo pri vožnji zaradi
neravnin na vozišču kot
klasična oblika okvirjev.

Slika 1: Leseno treking kolo

“ Inserti, ki omogočajo pritrditev komponent, so narejeni iz aluminija in karbonskih
vlaken po trenutnih standardih v kolesarstvu,
kar omogoča uporabo katerekoli kolesarske opreme na trgu. Za izdelavo le-teh se
poslužujemo klasičnih obdelovalnih strojev
za kovino. Inserti so lepljeni v okvir s posebnimi epoksidnimi lepili ob koncu obdelav
lesenih delov. Lepijo se v namenski vpenjalni
pripravi, ki omogoča kotnost in prave razdalje med inserti. “

s l o v e n i j e
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Marsikdo ne ve, vendar
so se do nedavnega
profesionalni kolesarji
velikokrat odločili za uporabo lesenih kolosetov
na etapah z zahtevnejšo
podlago (npr. Tour de
France: Paris-Roubaix) in
tako izboljšali udobnost
in športne rezultate.
Lesene okvirje koles
izdelujemo na nekoliko drugačen način kot
večina drugih proizvajalcev, in sicer ne
segmentno ampak po
principu monokoka. S
tem pridobimo veliko
boljše lastnosti okvirja in
zmanjšano število včasih
nekoliko problematičnih
lepljenih spojev.

i n ž e n i r j e v

Skozi zgodovino so se
kolesa močno spreminjala. Vse od prvih poizkusov
lesenih poganjalčkov,
pa vse do novodobnih visokotehnoloških
kompozitnih koles, ki so
služila enakemu namenu,
to je želji po hitrejšem
transportu. Slovenci imamo tudi to čast, da je bilo
na Ljubljanskem barju najdeno najstarejše leseno
kolo z osovino, staro več
kot 5000 let. Dandanes
so mnenja o lesenih
kolesih v svetu kolesarstva močno deljena.
Največkrat omenjeni sta
predvsem teža in togost
kolesa, ki sta z vidika
gradnje lesenega kolesa
najbolj problematični, saj
imata velik medsebojni
vpliv. Sam menim, da
se s pomočjo modernih
lepil in kompozitov ter
pravilne usmerjenosti
lesa lahko kolo narejeno iz lesa in lesnih
kompozitov po karakteristikah zelo približa in
ponekod celo uspešno
kosa z lastnostmi okvirjev dostopnih na trgu.
Tudi leseni sestavni deli
kolesa, kot so na primer
leseni obroči, so zelo
uporabni z vidika dušenja
vibracij med vožnjo.

s t r o j n i h
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Janez Tratar uni.dipl.inž., j.tratar@gmail.com
prof. dr. Janez Kopač, Janez.Kopac@fs.uni-lj.si

z v e z a

Nadaljnje obdelave okvirja po lepljenju se nato vršijo
na klasičnih lesnoobdelovalnih strojih, zelo veliko pa je
tudi ročnega dela, predvsem brušenja. Posebnost naših
lesenih okvirjev koles je, da so izvotljeni, kar pripomore
k nižji teži in prijetnejšemu kolesarjenju. Izvotlitev se
izvede takoj po grobem obrezu obdelovanca. Obe
izvotljeni polovici spodnjega in zgornjega dela okvirja
se nato po vstavljanju vodilnih cevi za napeljavo, ki
poteka znotraj okvirja, zlepi. Sledi še fina zunanja obdelava v končno formo okvirja.

IZDELAVA LESENIH KOLES

V SREDIŠČU: FEANI

V SREDIŠČU: IZDELAVA LESENIH KOLES

Fédération Européenne d´Associations Nationales d´Ingénieurs,
European Federation of National Engineering Associations
(FEANI)
prof. dr. Karl Gotlih,  prof. dr. Marko Jagodič,
prof. dr. Valter Doleček
w w w . z v e z a - z s i s . s i
s l o v e n i j e
i n ž e n i r j e v
s t r o j n i h
z v e z a
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Vsi izdelki so narejeni v mizarski obrtni delavnici Mizarstvo Vinko Tratar, Koleševa ulica 1, Ljubljana.
Dodatne slike in informacije lahko najdete na spletni
strani Facebook: Tratar Bikes
http://www.facebook.com/pages/TratarBikes/123177927698288

Nacionalni komite FEANI v Sloveniji v okviru Slovenske
inženirske zveze skrbi za:
•
•
•
•

povezavo slovenskih inženirjev z evropskimi,
organizacijo dejavnosti na področju podeljevanja
naslova EUR ING,
ažuriranje FEANI INDEX-a in
izpeljavo postopkov, ki so potrebni za realizacijo
Engineering Card projekta v Sloveniji.

EUR ING
EUR ING naziv, ki ga podeljuje FEANI na podlagi
prošnje kandidata, si lahko pridobi slovenski
inženir, ki je član ene od slovenskih panožnih
inženirskih zvez in izpolnjuje pogoje predpisane
s strani FEANI. Pogoji so definirani na domači
strani FEANI http://www.feani.org/site/index.
php?id=111. Osnovni pogoj je, da je kandidat
končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študij
tehnike na enem od programov slovenskih univerz,
ki je v FEANI INDEX-u, in da lahko dokaže zaposlitev
na inženirskih projektih v trajanju skupaj s študijem
sedem let. Za naziv EUR ING se odločajo predvsem
kandidati, ki bi radi delovali na inženirski poslih v
tujini, ker je ta naziv mednarodno priznan in se je
tako možno izogniti dokazovanju izobrazbe v gostiteljski državi prek nostrifikacije, kar je povezano
s precejšnjimi sredstvi in traja sorazmerno dolgo
(tudi do enega leta).

w w w . z v e z a - z s i s . s i

Prav tako se ukvarjamo tudi z izdelavo lesenih kolosetov (slika 7), ki so zaenkrat še v prototipni fazi.
Razviti prednji koloset ima primerljivo težo kakor
konvencionalni aluminijasti in je z izjemo ležajev in

S kolesi smo sodelovali že na nekaterih razstavah
(Mesec oblikovanja, Čar lesa, Evropska hiša, muzej v
Bistri ...) in se predstavili v različnih revijah ter JAPTIjevi brošuri za tujino (Connect to Slovenian Business
Excellence). Prav tako so se lesena kolesa že izkazala
na kolesarskem maratonu Franja in nekaterih drugih
dirkah (Juriš na Vršič, ipd.).

Trenutno je v Sloveniji registriranih 105 nosilcev EUR
ING naslova. V FEANI INDEX so vpisani stari inženirski
UNI in VS predbolonjski programi Univerze v Ljubljani
in Univerze v Mariboru in dva nova bolonjska programa Univerze v Ljubljani.

s l o v e n i j e

Za vidnost v prometu lahko po želji poskrbijo vgrajene varčne LED luči, možna pa je tudi integracija ostalih elektronskih komponent v okvir, kot je na primer
GPS navigacija.

osovine izdelan popolnoma iz lesa. Dušenje takega
koloseta je veliko večje kot pri konvencionalnih aluminijastih, zato je tudi vožnja mirnejša in prijetnejša, kar
je še posebej uporabno na bolj grobih kolesarskih
površinah.

i n ž e n i r j e v

Čeprav je masa lesenega okvirja v primerjavi s sodobnimi aluminijastimi in karbonskimi nekoliko večja,
pa so zato emisije in potrebne energije pri izdelavi
tovrstnega okvirja bistveno manjše. Leseno kolo je
kot tako v okviru trajnostno-razvojne zamisli, saj predstavlja »zelen izdelek«, prijazen naravi. Prav tako je
leseno kolo izdelek ki traja, saj ob poškodbi omogoča
enostavno popravilo s pomočjo modernih lepil, kar bi
za aluminijaste in karbonske okvirje koles zelo težko
rekli.

Nacionalni komite FEANI (NC SI FEANI) vodijo prof.
dr. Karl Gotlih kot predsednik, zasl. prof. dr. Valter Doleček kot predsednik National Monitoring
Committee (NMC) SI in prof. dr. Marko Jagodič kot
predsednik Continuous Professional Development
Committee (CPDC) SI. V Bruslju sodelujeta: prof. dr.
Karl Gotlih kot predstavnika slovenskih inženirjev
v Executive Board (ExBo) (izvršilni odbor in prof. dr.
Marko Jagodič v European Monitoring Committee
(EMC) (evropski nadzorni odbor). Na General Assembly (GA) (generalna skupščina) ima NC SI FEANI
glasovalno pravico z enim glasom, ki ga praviloma
zastopa predsednik NC SI FEANI. NC SI FEANI ima
v okviru Zveze inženirskih društev (ZID) Maribor
svojo spletno stran, ki je dosegljiva na naslovu
http://www.zid-mb.si/feani/ . Administracija za NC
SI FEANI se vodi v Zvezi inženirskih društev (ZID)
Maribor.

s t r o j n i h

Slika 6: Leseni koloseti

Slovenski nacionalni komite (NC SI) FEANI je del Slovenske inženirske zveze (SIZ) kot krovne inženirske organizacije. Slovenija se je v FEANI včlanila leta 1995 in je
od takrat polnopravna članica in tako sodeluje v vseh
organih FEANI ter na vsakoletni generalni skupščini. NC
SI FEANI sestavljajo predsedstvo s predsednikom NC SI
FEANI, predsednikom National Monitoring Committee
(NMC) SI FEANI in predsednikom Continuous Professional Development Committee (CPDC) SI FEANI. Člani
NC SI FEANI so predstavniki vseh panožnih inženirskih
zvez, ki so vključene v SIZ.

z v e z a

FEANI je federacija evropskih nacionalnih inženirskih
zvez. Združuje nacionalne zveze 32 držav. Zastopa
interese več kot 3,5 milijona inženirjev v Evropi. FEANI
si prizadeva za enoten nastop za inženirstvo in želi
razviti in utrditi poklicno identiteto inženirjev. S svojim
delovanjem in storitvami, predvsem s podeljevanjem
naziva EUR ING, si FEANI prizadeva  za vzajemno priznavanje inženirskih kvalifikacij v Evropi in tako okrepiti
položaj, vlogo in odgovornost inženirjev v družbi.
Generalni sekretariat FEANI, ki vodi dejavnosti zveze, je
v Bruslju od konca leta 1997.

NC SI FEANI je nosilec licence za podeljevanje
prestižnega naslova CPD-uspešno podjetje v Sloveniji.
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V SREDIŠČU

V SREDIŠČU: FEANI
janje Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti. To ministrstvo nam je julija
2013 svetovalo, da se obrnemo na Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport. Ta korak nas še
čaka v letu 2014.

ENGINEERING CARD

s l o v e n i j e
i n ž e n i r j e v
s t r o j n i h
z v e z a

Ena od osnovnih dejavnosti NC SI FEANI je
vzdrževanje FEANI INDEX-a za slovenske inženirske
univerzitetne in visokošolske strokovne programe.
INDEX je seznam univerzitetnih in visokošolskih strokovnih inženirskih programov univerz in visokih šol
vseh članic FEANI iz EU, ki ustrezajo ostrim zahtevam
FEANI. Trenutno so v INDEX-u stari predbolonjski
inženirski programi obeh slovenskih univerz, vendar
se NC SI FEANI intenzivno trudi, da bi vnesli v INDEX
tudi nove programe, tako prve kakor tudi druge
bolonjske stopnje. Konec leta 2013 so bili vneseni
bolonjski programi Univerze v Ljubljani, Fakultete
za pomorstvo in promet, in to visokošolski strokovni
bolonjski program Ladijsko strojništvo in univerz-

CPD-standard za delodajalce
NC SI FEANI je v letih 2011–2013 sodeloval v projektu
Transfer of innovation, multilateral projects, Leonardo da Vinci, LLP/Ldv/TOI/2010/IRL – 502. V projektu
smo bili partnerji Engineers Ireland (EI), The Orden of
Engineers – Portugalska, The General Association of
Engineers in Romania, Bratislava School of Law / Pan –
European University – Slovaška in NC SI FEANI. Projekt se je zaključil, NC SI FEANI si je s tem projektom
pridobil licenco za podeljevanje naziva CPD-uspešno
podjetje v Sloveniji. Čeprav smo v letu 2013 večkrat
poskušali animirati podjetja za sodelovanje, kjer je
inženirstvo pomembno zastopano, nam ni uspelo
pridobiti kandidatov, ki bi se potegovali za ta prestižni
certifikat. Kultura vseživljenjskega strokovnega
izobraževanja v Sloveniji v podjetjih je precej odvisna
od velikosti in povezanosti s tujino in nekako vodstva
ne vidijo v organiziranih CPD-aktivnostih v podjetju
strateških prednosti za svoj tehnološki razvoj in obstoj
na svetovnem trgu, kar je z vidika razvoja in napredka
podjetja popolnoma zgrešeno.

w w w . z v e z a - z s i s . s i

FEANI INDEX

s l o v e n i j e
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pridobiti mnenje resornega ministrstva o priznavanju dokumenta v Sloveniji.  Za priznanje
inženirske kartice smo zaprosili Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo v januarju 2013,
nato po zamenjavi vlade še enkrat v maju 2013.
MGRT je v Sloveniji nosilec informacijskega sistema
IMI (informacijski sistem za notranji trg EU). Odgovor MGRT je bil, da so zadevo odstopili v izva-

NC SI FEANI skladno z zahtevami priročnika o
upravljanju in administraciji za inženirsko kartico
( Handbook on Managing the Administration of
the Engineeting Card) v vseh panožnih inženirskih
zvezah, ki so članice Slovenske inženirske zveze,
išče kandidate za člane nacionalnega odbora, ki
bo bdel nad sistemom izdaje kartic in odločal o
upravičenosti do kartice v posebnih primerih, kakor to predvideva priročnik. Načrtujemo, da bomo
lahko prve kartice ponudili slovenskim inženirjem
v letu 2014.

V NC SI FEANI se navkljub stalni finančni stiski trudimo ohraniti kakovost dela v organih FEANI v Bruslju in
v Sloveniji na ravni, ki je enakovredna evropskim nacionalnim inženirskim zvezam. Naši kolegi v nacionalnih inženirskih zvezah v državah Evrope  so v večini
primerov profesionalci, imajo organizirano delovanje,
ustrezne podporne službe, dejavnosti, ki prinašajo
sredstva za obstoj, in kar je najpomembnejše, niso kot
civilna družba potisnjeni na rob životarjenja. Aktualne
vlade jih vključujejo v razprave in procese odločanja
pri tematikah, ki so povezane s tehniko, inženirstvom
in inženirji.

i n ž e n i r j e v

•

•

Na srečanju srednjeevropske skupine FEANI, ki je bilo
v Sloveniji v Mariboru, avgusta 2013, so predstavniki
obeh univerz, NAKVIS-a, European Monitoring Committee (EMC) FEANI in NMC razpravljali o možnosti
priznavanja presoj nacionalnih akreditacijskih agencij s strani EMC FEANI in nato neposrednega vpisa
sprejetih programov v FEANI INDEX. O zadevi bo
govora na naslednjem srečanju EMC v Bruslju marca
2014 in če bo pobuda, ki je nastala v Mariboru, sprejeta, bo vnos bolonjskih programov v FEANI INDEX za
Univerzo v Ljubljano in Univerzo v Mariboru bistveno
poenostavljen.

SKLEP:

s t r o j n i h

Projekt, ki se ga je FEANI lotil pred nekaj leti skladno z
razvojem Evropske direktive 2005/36 EC o prepoznavanju profesionalnih kvalifikacij, temelji na postavitvi
sistema priznavanja inženirskih kvalifikacij znotraj EU,
ki bi naj omogočal lažjo gibljivost inženirjev v EU. Kartica je koncipirana tako, da vsebuje osnovne normirane
podatke o opravljenih formalnih izobraževanjih, podatke o CPD (stalnem strokovnem razvoju posameznika) in vrsti njegove zaposlitve (samozaposlen, v privatnem sektorju ali v javnem sektorju). Kartica je tudi ključ
do FEANI baze, kjer lahko lastnik kartice zmeraj pridobi
svoj po metodiki FEANI sestavljen strokovni CV. NC SI
FEANI je pristopil k temu projektu leta 2012, ko smo
s FEANI v Bruslju podpisali pogodbo o sodelovanju.
Projekt se v Sloveniji postopoma uresničuje skladno
z zahtevami sistema in kadrovskimi in finančnimi
možnostmi NC SI FEANI. Koraki, ki vodijo k realizaciji
projekta, to je dejanski ponudbi kartice slovenskemu
inženirju, so:

z Elektrotehniško zvezo Slovenije je bil sklenjen
dogovor, da bo vso potrebno administracijo v
zvezi s postopki, potrebnimi za pridobitev kartice, izvajala ta zveza. Elektrotehniška zveza ima
potrebno infrastrukturo, zaposlene in kompetentne sodelavce, da bomo lahko na primeren
server instalirali podporno programsko opremo,
ki jo brezplačno ponuja VDI, in izvedli tudi vse
potrebne modifikacije uporabniškega vmesnika
v slovenski jezik ter uskladili zadeve okrog plačila
pristojbine za kartico preko bančnih nakazil ali
kreditnih kartic.

Glede na dejstvo, da si je Fakulteta za strojništvo,
Univerze v Ljubljani leta 2013 pridobila mednarodno
akreditacijo pri nemški agenciji ASIN: EUR-ACE, bi bilo
smiselno te programe vnesti v FEANI INDEX, ker velja
med ENAEE in FEANI dogovor o medsebojnem priznavanju. Za vpis mora NC SI FEANI zaprositi fakulteta
sama.

V Sloveniji ima trenutno ta prestižni certifikat samo
Tehniški šolski center Maribor.

z v e z a
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•

itetni bolonjski program prve stopnje Tehnologija
prometa.
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V SREDIŠČU: Slovenski državni holding - pomemben za razvoj Slovenije

•
•

•

s l o v e n i j e
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strategijo upravljanja holdinga pripravi na
predlog ministra za finance vlada, sprejme pa jo
Državni zbor,
naloge in pristojnosti skupščine SDH izvršuje
vlada,
vse člane nadzornega sveta, ki ima pet članov,
imenuje vlada na predlog Ministrstva za finance,
minister za finance se lahko udeleži sej nadzornega sveta,
upravo SDH sestavljajo predsednik in dva člana,
ki jih imenuje (isti) nadzorni svet,
člani uprave so imenovani za obdobje štirih let,
splošne smernice za uspešnejše delovanje holdinga pa priporočajo daljše mandatno obdobje
(10 let).

Vse to pa pomeni, da bi novi SDH po tem zakonu
vodila in  upravljala  neposredno vlada, kar pa se ne
sklada  s splošnimi pogoji za oblikovanje gospodarskih holdingov, zato tak zakon za SDH ni primeren.
Nov Slovenski državni holding naj bo skladen s smernicami OECD za korporativno upravljanje družb v
državni lasti, ki v bistvu zahtevajo :
22

“ Nov Slovenski državni holding, ki bi ustrezal gornjim zahtevam, naj bi bil po vzoru
nekaterih uspešnih evropskih holdingov
samostojna gospodarska proizvodna enota,
delniška družba organizirana po sodobnem
principu korporativnega upravljanja. “
Kot primer navajamo nemško  korporativno upravljanje (Deutscher Corporate governance Kodex), ki je
obvezen za številna uspešna nemška podjetja. Nemški
»Corporate Governance Kodex« je dvotirni sistem
upravljanja, vsebuje bistvene in obvezujoče predpise
za vodenje in nadziranje nemških podjetij, ki kotirajo
na borzah.
Osnova za delovanje takega holdinga je skupščina, ki
izvoli nadzorni svet v sestavi: predstavniki delničarjev
in predstavniki delavcev, nadzorniki, ki spremljajo
delo vodstva in sodelujejo z njim pri vseh pomembnih novih usmeritvah. Vodstvo holdinga je sestavljeno iz predstojnika in njegovih pomočnikov, ki jih
imenuje nadzorni svet. Predstojnik holdinga ima zelo
velika pooblastila, podjetje vodi samostojno na svojo
odgovornost ter sam oblikuje rešitev za razvoj podjetja. Kot vzorčni primer poglejmo eno od številnih
uspešnih nemških podjetij, to je avtomobilska tovarna
BMW, ki ima približno 100.000 zaposlenih (december
2012), tega leta so ustvarili 76,876 milijard EUR prometa in 5,122 milijard EUR dobička. Nadzorni svet je
leta 2000 dodelil vodstvo holdinga BMW-ja dr. ing.
Robertu Reithoferju, ki ima za vodenje podjetja osem
pomočnikov (poddirektorjev).

proizvodov in izboljšanje proizvodnih tehnologij.
Število nadzornikov holdinga BMW šteje 19 članov,
devet od teh delegirajo delničarji, ostalo pa delavci.
Slovenski inženirji smo bili v daljšem obdobju bolj
ali manj izločeni pri odločanju o razvoju slovenskega
gospodarstva ter na področju proizvodne in industrijske politike. V okviru delovanja novega Slovenskega državnega holdinga po našem predlogu pa
pričakujemo boljše možnosti pri oblikovanju obnove
slovenskih proizvodnih zmogljivosti podjetij v državni
lasti. To je tudi razlog, da slovenski inženirji nasprotujemo razprodaji podjetij v družbeni lasti, ker obstaja
možnost, da bodo ta podjetja pod vodstvom novega
holdinga obnovila proizvodne zmogljivosti. Inženirji
želimo, da pomembna podjetja, kot je npr. Litostroj,
ostanejo v slovenski posesti. Inženirji pričakujemo
tudi, da bodo z novim holdingom nastali ugodnejši
pogoji za opešana industrijska področja, kot sta
gradbeništvo in lesarstvo.  

Dr. ing Reithofer je za usmeritev podjetja iz krize
postavil za cilj dvig kakovosti in kvantitete proizvodnje, odličnost poslovanja, nato skrb za dobiček, razvoj
23
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jetje, táko, ki so v razvitih gospodarstvih
sposobna samostojno
živeti s pozitivno rastjo dohodka, neodvisno od vladne politike
in vpliva posameznih
strank. Tako velik
gospodarski kolektiv,
kot se obeta SDH,
bi moral oblikovati
skupščino delničarjev
in delavcev, ki volijo
nadzorni svet, ta pa
oblikuje vodstvo
holdinga.

•

jasno lastniško politiko, kjer so državljani lastniki državnih naložb,
jasno oblikovani cilj, ki naj bo po našem predlogu racionalna izraba finančnih in proizvodnih
sredstev za doseganje višjega standarda Republike Slovenije,
oblikovati uspešno upravljanja holdinga,
ki zahteva odgovorno vodenje, nadzor in
poročanje lastnikom in vladi.

i n ž e n i r j e v

Slovenska vlada je
pripravila nov zakon o  
Slovenskem holdingu,
ki ga je 17. septembra 2013 predložila
v javno obravnavo,
objavljena pa je tudi
klasifikacija naložb
SDH, katere vrednost
ocenjujejo na osem
do deset  milijard
evrov. Ta obsega prek
100 enot, v katerih je
zaposlenih približno
100.000 delavcev. Na
osnovi teh podatkov
je razvidno, da je SDH
tudi v evropskem
merilu veliko pod-

•

s t r o j n i h
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prof. dr. Jože Hlebanja,
zaslužni profesor Univerze v Ljubljani

Državni svet RS je na osnovi pristojnosti 13. marca
leta 2013 organiziral posvet z naslovom: »Institucionalna ureditev korporativnega upravljanja državnega
premoženja v Sloveniji na podlagi ustanovitve Slovenskega državnega holdinga« s ciljem, da bi pridobil
različna strokovna mnenja o prednostih in slabostih
takega SDH, kot ga oblikuje zakon  o Slovenskem
državnem holdingu, ki ga je sprejel Državni zbor RS
decembra leta 2012.  Zanimanja za SDH je bilo veliko,
dvorana Državnega sveta RS je bila skoraj polna, posvetovanja so se udeležili ugledni gospodarstveniki,
finančniki in profesorji. Predstavljenih je bilo 12 referatov in razprava se je zavlekla v pozne popoldanske
ure. Bistvena pripomba na zakon o SDH se je nanašala
na vpliv vlade na delovanje holdinga in posledično
na gospodarstvo in zahteva, da mora biti Slovenski
državni holding neodvisen od vlade in strankarske
politike. Slovenska vlada je septembra 2013 v razpravo predložila nov zakon, v Predlogu novega zakona
o Slovenskem holdingu, ki je še vedno v razpravi, pa
beremo, da:

z v e z a
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Slovenski državni
holding - pomemben za
razvoj Slovenije

V SREDIŠČU: VZROKI IN REŠITVE
VZROKI in rešitve glede
svetovne gospodarske krize
in nujnost rekonstrukcije
vloge inženirstva v SLO
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Celoten članek je dosegljiv na: http://www.minvo.
si/attachments/157_resitve_krize_28_2_2011.pdf
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Smo večje zasebno podjetje zgornje savinjske
regije in srednje veliko
podjetje v slovenskem
gospodarskem merilu. V
prizadevnem kolektivu
že več kot 26 let uspešno
združujemo skupne
interese na področju
proizvodnje, trgovine in
posredništva.
Srečni in ponosni smo,
da se nahajamo v enem
najlepših okolij Slovenije
in Evrope – v prekrasnem
okolju Zgornje Savinjske doline. Neokrnjena
narava pa ne pomeni
tudi odročnosti, saj smo
odlično povezani s
sodobnimi trgovskimi
tokovi.

struženja
rezkanja
rebričenja
brušenja
brizganja plastike
laboratorijske opreme
merilne opreme

Naš ideal je poslovna
odličnost, zato velik
poudarek namenjamo
visokemu organizacijskemu nivoju, redu in
čistoči, varovanju okolja,
samoiniciativnosti in
samokontroli. Naša osnovna filozofija je preprosta: imamo prizadevnega
človeka, voljo, znanje,
najsodobnejšo tehnologijo in moč, da dosežemo
mogoče in nemogoče. Na
prvo mesto postavljamo
zaposlene, saj najdejo
svoje mesto v vsaki
tehnologiji. Ustvarimo torej že danes, kar bi lahko
jutri.

w w w . z v e z a - z s i s . s i

Sta 2 reda, vertikalni Red, substancialni Red pa je sekundaren.
Red je manj kot organizacija, kot je Vzorec več kot Forma. Urejenost, ki ni enaka Nič, še ne uvršča sistema v klaso organiziranih
sistemov. Sta 2 aspekta, Identitetno Vzdrževalni aspekt,
Razvojni aspekt pa je sekundaren. Napredek je več kot razvoj,
rast manj. Noben sistem ne more v nedogled rasti. Ni napredka, ker ignoriramo Najvišji Red, abstrakcijo, Resnico, ta pa je
formula in je vertikalna. Najboljša  obramba ni  napad druge
pozicije, temveč zaščita Resnice. Sta 2 Namena, Namen za
Celoto, Namen za Del pa je sekundaren. Kadar se pri odnosih
formira notranja osnova, Vrednote, tedaj Namen za del individuumu omogoča razvoj in eksistenco. Bistvo Univerzuma ni Boj

•
•
•
•
•
•
•
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Noče, da je še Nemčija žrtev »storitvene družbe«, saj se z
inženirji lastno proizvodnjo in ustvarjanjem vrednosti obide
krize. Se distancira od »civilne družbe«, saj hoče triadi inženirjipolitika-javnost doseči EN sam Skupni jezik. Vidi konkurente v
Aziji, Ameriki, Rusiji, ne v EU, kar kaže za SLO njen NERED.  Red  
pa  se  ne  pojavi,  razen  če  ga  omogoča  Višji Red.  Sončni
žarki sami  ne  morejo spremeniti vode in CO2 v celulozo, mora
obstajati Visoko Urejena struktura klorofila, ki je  orožje  da se
življenje na Zemlji razvija in vodi  vojno z NEREDOM. Če bi to   
orožje   izginilo ali ne bi  bilo nadomeščeno, bi kmalu izginilo
vse življenje Zemlje in nivo Urejenosti bi se katastrofalno  
zrušil v tistega Mineralov.

Podkrižnik d. o. o.
Loke 33, 3333 Ljubno ob Savinji, Slovenija
Telefon: +386 3 839 15 30
E-pošta: info@podkriznik.si

Podjetje Podkrižnik d. o. o. je na trgu že od leta 1987.
V vseh teh letih je podjetje postalo vodilno glede
opreme in sodobnih obdelovalnih tehnologij. Podjetje ima vso potrebno merilno opremo in naprave,
ki omogočajo izdelavo najzahtevnejših kovinskih
in plastičnih komponent. Ker ima podjetje tudi
visokotehnološke naprave za izvajanje meritev – za
nekatere celo edini v Sloveniji – lahko vse produkte, ki
jih podjetje izdela, tudi izmeri ter posledično zmanjša
verjetnost, da pride do kakršnekoli napake – preventivno ugotavljanje napake, preden so komponente
odposlane končnemu naročniku.
V podjetju se v zadnjih petih letih pospešeno vlaga v
nove tehnologije na področju:

i n ž e n i r j e v

Zato VDI, slična ZSIS,  strateško poudarja, da so Nemci za blagostanje, prosperiteto, hvaležni tehnični inteligenci, in ta
sindikatov nima, saj je na vodilnih mestih in je  kultura, ker
jo vodi  Etika, torej Prihodnost potrebuje Preteklost, zato odpira
Katedre za futurologijo in raziskave varnosti glede  nesreč.

Rabimo ljudi, ki so obnovo sinteze volja-intelekt-čustva zgradili
za velike skale časa na Srcu. Kreatorji novega humanizma
znanje merijo teocentrično prek Vrednot in Namena za Celoto, a  prevladuje antropocentrični kratkovidni in zatiralni
ANTI-razvoj, usmerjen v Namen za Del, ki lahko postane celo
destruktivni konec civilizacije. Marketing je zastarel poglobil kolaps Vrednot,  zanima se za materialno in banalno in
manipulira z   družbeno   odgovornostjo, in čeprav danes  poudarja pristop ‘zmagovalnosti za vse’ (win-win), se je degeneriral
v idejo »civilne družbe«, interese, Namen za del (tudi zdravniki)
in neupravičene želje, zato je trajnostni razvoj postal farsa.
Je zveza med zemljo in zdravjem ljudi. Družboslovje (FDV), tudi
humanistika, se zadovoljuje s preveč enostavnimi znanji in
manj kakovostnimi postavkami kot mu ta disciplina dovoljuje,
zato ju Aksiologija svari, da sta zaradi teorij  Popperja razdrla
Vrednote najbolj.  Če se topijo ledeniki, so normativne (pravo, etika) in empirijske (ekonomija, marketing, družboslovje)
teorije vse narobe, brez da se to dokazuje. Povzročile so
uničujočo CIRKULARNOST, začaran KROG, ki se da prekiniti
le z Ideologijo, z vsebino od »od zunaj«. Moralna nepismenost
ZDA, njena »tržna ekonomija«, ko je veliko denarja, storitev,
trgovcev, in ko ni Ideje, Ideologije, je sprožila probleme.
Ekonomija nima temeljev, profesorji ekonomije ustvarjajo
zle materialne Vrednote, saj nikoli niso resno sodelovali pri
kaki korektni analizi človekovih željá. Na nivoju ekonomske
zgodovine je videti, da se denar lahko uporabi za regulacijo  
razvoja, ekonomske sile pa vse manj dajejo stabilnost. Pri njih
gre za egoizem in benignost. Naravoslovje je napredovalo, a
le iz čisto  objektivnega  gledišča. Znanost je velika, a  človeka  
ne  bo  nikoli  zadovoljila.  Finančne revije pišejo,   da   je   tretiranje   finančnih   kazalcev   esenca živosti,   kar   pa   je   napaka.
Niso nerealnosti, ampak so še drugi seti abstrakcij.  Likvidnost,
solventnost in   dobičkonostnost   so res prvi pogoj poslovne aktivnosti, a Finance nimajo  status živega sistema,  niso cilji, so
OMEJITVE, niso vstavljena  rekurzija,   so   podpiralni   podsistem  
oz.  navaden   homeostat.   Živa je  le  proizvodnja, inženirstvo
, ker ustvarja novo vrednost. Pravo ni živo in ker je zaprto v
KROG, je najbolj rušilno.

dr. Simon Kulovec, univ. dipl. inž.

Tehnologija

s t r o j n i h

Filozofija 20. stoletja, čeprav je  Teorija Poenotenja cilj že od
biotehnologije in nevrokibernetike naprej, je sovražila
tehniko. Propad Zahoda (II. svetovna vojna) je začetek
tehnike in kibernetike, in ker nista škodljivi in ker so filozofi
izločali  religije, danes ti celo mite analizirajo s fiziko in v Center z algebro umeščajo celo Kitajsko, ko eni z analizo le pomagajo ljudem pri orientiranju, neki vstopajo še v Vrednote, redki
spreminjajo svet, sedanji krizi pa niso kos, saj so eliminirali
kibernetiko, te ne dosežejo.  Osamosvojitev tehnike ven od  
kulture je razkroj prej povezanega v   antični besedi  tehne.
Kadar intelekt ni orientiran v Vrednote, vodi v fragmentacijo,
samozadostnost, boj in zlo. Znanost je  naletela  na  »lestev«,  
ki  vodi  od  molekule  do  planetov, in za največje je znanost
zato spiritualna pot, ko ta ne zbira le faktov, ampak jih integrira
v  univerzalni  »Logos«. Tu je nujna Ponižnost.

Podjetje podkrižnik d. o. o.

z v e z a
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  dr. Drago Karol Golli, univ. dipl. inž.

nasprotij, kar je trdil komunizem, ampak  Harmonična  akcija  
dajanja  in  sprejemanja  med  (!)  korelativi.  Zgodovino  vodi  
aksiom,  da  je  volja voditeljev pomembnejša   od   sledilcev.
Geneza vojn gre od   fizične do hladne, sedaj pa bo zmagal,
kdor je  bolj etičen in  moralen.  Sta  2  Poziciji,  Pozicija Objekta,  Pozicija Subjekta pa  je  sekundarna.  Kot mentalna drža
je Zavest objekta navzgor lojalnost državljana do vlade,  filialna
pieteta otrok do staršev, spoštovanje študenta do učitelja, Zavest
subjekta pa navzdol skrbeti, ljubiti prvi in imeti avtoriteto in ne
biti avtoritaren. Oboje je zlomljeno. Ves Univerzum deluje pod
ENIM samim sistemom, zato ne pozna individualizma.  Center
ni sredinska lega, je Subjekt oz.   dinamično-statično, Objekt
pa je  statično-dinamično. Sistem brez Centra razpade. Ne pozabi Centra, sicer boš umrl, in če nimaš rezultatov, so motivacija,
Namen in Smer več od  akcije. Če želiš biti Center, brez da to
plačaš, povrneš, imaš um tatú.

v središču: PODJETJe Podkrižnik d. o. o.
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v središču: PODJETJE podkrižnik d. o. o.
Glavni produkti podjetja so

Novi produkti podjetja

i n ž e n i r j e v
s t r o j n i h
z v e z a

Opis produktov
Vsako leto uvedemo v serijsko proizvodnjo večje
število novih produktov. V zadnjih 5 letih smo
povprečno na leto vpeljali v proizvodnjo 10 novih
produktov, od leta 2013 pa tudi kompleksne sestavljene proizvode z več komponentami.
Naša vlaganja v tehnološko napredno opremo so
26

• Proizvodnja gredi z zahtevnim rebričenjem
Za proizvodnjo novega proizvoda – pasirnika, smo v
letu 2013 investirali v stroj za rebričenje z inkrementalnimi valji. Ta tehnologija nam omogoča izdelavo
rebričnega profila z vedno točnim številom »reber«.
• Proizvodnja gredi  s 100 % kontrolo opleta
Zaradi tehnoloških zahtev smo investirali v napredno
tehnologijo ravnanja gredi z robotsko strego in 100 %
kontrolo in ločevanjem kosov dobri–slabi.
•

Sestava kompleksnih sklopov
a) Pasirnik
Na novem projektu pasirnika, ki se je začel v letu
2012, smo sodelovali z našim kupcem od  izdelave prototipov do serijske proizvodnje, ki je
začela junija 2013.
Za izdelavo plastičnih zobnikov za potrebe tega
projekta smo v letu 2013 investirali v električni
stroj za brizganje plastike, kar nam omogoča
boljši nadzor nad kvaliteto brizganih delov.
Prav tako smo na tem projektu skupaj s
švicarskim podjetjem Rinko uvedli inovativen
postopek ultrazvočnega varjenja PP (polipro-

Zavedamo
se, da je
dolgoročen
obstoj na
zahtevnih
trgih mogoč
le z doseganjem ravni kakovosti, ki ga
pričakujejo
kupci. Politika kakovosti predstavlja temeljna načela kakovosti,
ki jih upoštevamo v vseh poslovnih procesih podjetja.
Racionalno gospodarimo s svojimi viri in surovinami,
nenehno pa
si tudi prizadevamo
zmanjševati
količine odpadkov in drugih emisij. Politika ravnanja
z okoljem je
naša zaveza
k skrbnemu
ravnanju z okoljem ter nenehnem izboljševanju procesov s ciljem zmanjševanja negativnih vplivov.
Visoko raven in ustreznost okoljevarstvene politike
smo potrdili s pridobitvijo še enega certifikata ISO, in
sicer standarda ISO 14001 leta 2006.

27
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V zadnjih petih letih je podjetje z intenzivnim
vlaganjem v napredno tehnološko in merilno
opremo začelo proizvajati zahtevnejše produkte
in sklope. Sedaj prevzemamo posle kot sistemski
dobavitelj že v zgodnji fazi razvoja, saj poskrbimo
za izdelavo prototipov in sodelujemo z našimi
kupci že v zgodnji razvojni fazi načrtovanja in
izdelave dokumentacije za serijsko proizvodnjo.  
Sodelujemo z razvojnimi oddelki naših kupcev in
na podlagi pri nas izdelanih prototipov in meritev
omogočamo kupcem, da pridobijo v čim krajšem
času izdelke, katere potrebujejo za potrebe testiranj.

• Proizvodnja stopenjskih gredi z brušenjem »čela«
Z nakupom stroja za zarezno brušenje Ghiringhelli v
letu 2010 in posodobitvijo
CMC-posnemalne enote, katera je plod lastnega
razvoja, smo pridobili dodatne možnosti za izdelavo
zahtevnih gredi za vrtalne stroje, kjer je zelo pomemben minimalni oplet kosa. Z nakupom novega stroja v
letu 2013 pa smo pridobili še dodatne možnosti izdelave kosov do dolžine 200 mm.

V podjetju Podkrižnik, d. o. o., imamo razvit sistem
zagotavljanja kakovosti, ki temelji na standardu ISO
9001. Pridobili smo ga leta 2000 – to pomeni, da je
naše podjetje usmerjeno procesno. Politika kakovosti
temelji na strategiji razvoja podjetja.

s l o v e n i j e

s l o v e n i j e

Podjetje je izvozno naravnano, saj so glavni kupci
locirani na tujem trgu, na domačem trgu pa so
kupci posredno in neposredno usmerjeni v izvoz,
kar pomeni, da so izdelki podjetja  skoraj v celoti
končajo na trgih zunaj Slovenije. Ključni trgi podjetja so: Nemčija, Madžarska, Slovaška in Turčija.
Glavni kupci so velike mednarodne korporacije,
glavni med njimi pa so: ROBERT BOSCH , B/S/H  in
EMB Papst.

b) Maxx
Nov projekt Maxx za visokotehnološki večnamenski
kuhinjski stroj za pripravo hrane je prav tako vseboval celoten razvoj od prototipa do serijske proizvodnje. Tu je predvsem bil tehnološki izziv, kako z
orbitalnim kovičenjem in izbiro pravih materialov in
samih oblik kovičenih delov zagotoviti predpisane
obremenitve.

Visoka stopnja varstva okolja ter kakovost izdelkov in
storitev sta v politiki vodenja našega podjetja popolnoma enakovredna dejavnika.

s t r o j n i h
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Ključni trgi podjetja

• Proizvodnja gredi z zavitim ozobljenjem
Z investicijo v tehnološko opremo in merilno tehniko
v letih 2010 in 2011 smo začeli proizvajati zahtevne
gredi z zavitim ozobljenjem. Z intenzivnim vlaganjem
v merilno in laboratorijsko opremo (Wenzel Gear Tec,
Tesa, Gear Speck, analiza trdote, analiza mikrostrukture)  nam je omogočeno, da vse kar naredimo tudi
izmerimo in analiziramo.

Kakovost

i n ž e n i r j e v

gredi elektromotorjev
specialni  kovinski deli
kompleksni  integrirani deli plastika-kovina
plastični izdelki in polizdelki
pogonski in ostali sklopi in sistemi
gonila

pilenskih) kosov.
V sklopu proizvodnje pasirnika zagotavljamo in
preverjamo kakovost proizvodov tudi s testiranjem
v samem procesu, kot tudi s trajnostnim in funkcionalnim testiranjem produkta.

z v e z a
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neposredno povezana z novimi produkti, tako da lahko
uvajanje novih produktov povežemo z nakupi nove
tehnologije.

v središču

v središču: PODJETJE podkrižnik d. o. o.
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Seveda ima podjetje tudi zelo moderno in tehnološko
napredno ter redko merilno in izdelovalno opremo
ter obvladuje tehnologije, kar pomeni še korak bližje
zadanim ciljem in rezultatom.
Vzpostavitev nove skupine RR v podjetju je tesno
povezana z razvojno strategijo. Je v skladu s politiko
podjetja, saj se načrtujejo investicije v mlade inženirske
in znanstvene kadre ter investicije v nove merilne in
izdelovalne tehnologije, da se ohrani konkurenčni
položaj na globalnem trgu oziroma se ga še izboljša.
S prehodom na izdelavo gredi motorjev z integriranim
zobnikom osvajamo področje gredi in gonil z deli z
mehansko obdelanim čelnim ozobljenjem z ravnimi
in poševnimi zobmi ter polže in polževa kolesa. CNCtehnologija obdelave in tehnologija preciznega rezkanja nam omogoča obvladovanje specialnih profilov
ozobljenja in visoke kakovosti hrapavosti površine.

Cilj podjetja je izdelovanje pogonskih sistemov z zmanjšanim volumnom, posledično
manjšo porabo materiala, manjšo hrupnostjo in »novo« geometrijo zob, ki pri manjših
dimenzijah omogoča prenašanje enakovrednih obremenitev.

Rezultati in cilji
raziskovalno-razvojne strategije
Rezultati RR so naslednji:
• razvoj lastnega programskega algoritma za
pregled različnih geometrij zobnih bokov,
• izdelava preizkuševališč za preizkušanje zobniških
dvojic,
• avtomatizirana optimizacija in vizualizacija poljubnih elementov poljubnega pogonskega sistema,
• patentiranje novih geometrij ozobij v pogonskih
sistemih,
• ustvarjanje baze kovinskih in nekovinskih materialov,
• izdelava preizkuševališč za testiranje pogonskih
sistemov,
• zmanjšanje porabe materiala, zmanjšanje hrupnosti in recikliranje uporabljenega materiala, kar
je prednost z ekološkega vidika.
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Podjetje predvsem povečuje tudi znanje o materialnih
lastnostih, ki je bilo do sedaj, še posebno pri pogonskih
prenosih, zelo skopo – v odvisnosti od različnih parametrov ter možno reciklažo materialov, ko izdelek že
odsluži svojo namembnost. Vizualizacije in simulacije
želimo uporabiti kot most do čim hitrejših želenih
rešitev brez nepotrebne porabe materialov, seveda pa
je treba za pravilno in točno napovedovanje imeti prava preizkuševališča, s pomočjo katerih si bomo gradili
materialno bazo in nato imeli možnost natančnega
določevanja zasnov novih konstrukcij posameznih in
končnih izdelkov. Vse to omogoča čim manjšo porabo
materialov za prenose enakih obremenitev, kar je z
ekološkega vidika dolgoročno zelo pozitivno, prav tako
pa želimo izdelke, ki odslužijo svojemu namenu, reciklirati za namen večkratne uporabe.
Med pomembne cilje podjetja spada tudi okrepitev
sodelovanja z univerzami in inštituti na področju:

Celotna vizija oziroma strategija temelji na tem, da z
združevanjem znanja, tehnologij in raziskav lahko naredimo prave korake k predvideni rešitvi v doglednem
času.

V ta sklop spada tudi izdelava plastičnih zobnikov iz
termoplastov z izbiro specializiranega orodjarja, pri
čemer mi prevzamemo vlogo optimiranja orodja na
osnovi meritev, ki jih izvajamo na lastni merilni opremi.
Razvojno-raziskovalna področja pa segajo v bazično
poznavanje in optimiziranje geometrije zobniških
bokov ter napovedovanje optimalnih zobnih bokov
na osnovi parametrov obremenitev in okolja nasploh.
Vse zobniške dvojice z optimalnimi zobnimi boki tudi
testiramo z različnimi polimernimi materiali in zanje
fizične brizgane modele izdelamo sami. Posledično si
s testi tudi polnimo materialno bazo podatkov, ki je
pri polimernih materialih zelo pomembna.

s l o v e n i j e

Podjetje Podkrižnik d. o. o. se je v zadnjih letih začelo
ukvarjati z bazičnimi in razvojnimi raziskavami, ker
je mnenja, da so raziskave in razvoj zelo pomemben
segment na globalnem trgu. Raziskave so usmerjene
predvsem v raziskovanje novih geometrij ozobja, ki se
v zadnjih letih ni spreminjalo, zato se v podjetju zavedamo, da so možnosti za izboljšave še odprte.
Na področju geometrije smo se v začetni fazi
osredotočili na teoretične raziskave prednosti novih
oblik in geometrij, nadalje pa tudi na razvoj algoritmov,
kar je dolgotrajen proces. Vse informacije in znanje
nato združimo in izdelamo optimalni pogonski sklop
glede na dane zahteve.

Naš cilj je tudi sodelovati z evropskimi in svetovnimi
raziskovalnimi skupinami in fakultetami (npr. Tehnična
Fakulteta v Münchnu, TUM).

i n ž e n i r j e v
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Cilji in usmeritve raziskav in razvoja

raziskav
razvoja
konstruiranja in zasnov
proizvodnje in tehnologije,
simulacij, vizualizacij in preračunov (Preračuni po
srandardih VDI in ISO ter CFD in FEM ...).

s t r o j n i h

“Razvojna strategija podjetja je bazično raziskovanje novih možnih oblik pogonskih prenosov in optimizacija obstoječih. Smo mnenja, da
je bilo področje pogonov v zadnjih desetletjih
postavljeno v ozadje, kar pa želimo spremeniti,
saj se globalno gledano pogonski sklopi uporabljajo tako rekoč v vseh segmentih. Smo tudi v
fazi ustanavljanja lastne razvojno-raziskovalne
skupine.”

•
•
•
•
•

z v e z a
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Raziskave in razvoj

v središču: PROTIHRUPNE OGRAJE

v središču

s l o v e n i j e
i n ž e n i r j e v
s t r o j n i h

Slika 2: Jeklena varnostna ograja na avtocestnem
odseku Šmarje Sap-Malence

PROTIHRUPNA OGRAJA NA AC ODSEKU
POSTOJNA-UNEC, IZVOZ UNEC
V sklopu evropske kohezijske politike je bila decembra 2013 zaključena tudi prva faza izdelave
protihrupne zaščite na avtocestnem odseku Postojna−Unec, izvoz Unec. Projekt vključuje zgraditev
protihrupnih ograj (PHO) v skupni dolžini 3.799 m
oz. površini 13.320 m2, pri čemer je bila v prvi fazi
zgrajena protihrupna ograja na območju Unca, po
koncu zime pa se bodo dela nadaljevala na območju
Ravbarkomande in Postojne. V podjetju Petrič d. o.
o. so pojasnili, da gre za lesocementne panele, ki so
testirani po ZTV-Lsw 88, SIST EN 1793, SIST EN 1794-1,
1794-2. Paneli so izdelani iz cementa pomešanega z
žagovino. Ta snov je porozna in ima visoko absorpcijo - 15 dB, hkrati je ograja tudi ognjevarna, odporna
proti zmrzali, soli in proti udarcem kamenja. Paneli so
lahko različnih barv in oblik.

Protihrupne ograje – Petrič d. o. o.
V podjetju Petrič d. o. o. se s protihrupnimi ograjami ukvarjajo že nekaj časa, v Sloveniji so
bili med prvimi, ki so začeli s tem segmentom.  Pri gradnji cest protihrupna zaščita ni nujno
potrebna, gre za dodatni element, ki izboljša kakovost bivanja okoliškim prebivalcem. Eden
največjih in prvih projektov je bil izpeljan na avtocesti Brezovica−Kozarje, kjer so postavili
protihrupno zaščito. V času gradnje avtocestnega križa so bile zgrajene in postavljene
številne ograje po celotni Sloveniji, sedaj je teh projektov precej manj. V podjetju izdelujejo  
aluminijaste ograje, katere so sami testirali v testnih sobah, kjer so idealni pogoji. Testiranje
zajema meritve, koliko zvoka se absorbira, prepušča, odbija ter kakšno obremenitev lahko
ograja prenese. Konstrukcije morajo biti trdno izdelane, saj pri pluženju cest sneg izpod
pluga  s silo udari v protihrupni element. Le-ta bi se ob slabi konstrukciji upognil.  Kateri tip
ograje se namesti, je torej odvisno od posameznega projekta. Na primer polikarbonatna
ograja je nameščena na viaduktu Verd, kjer se zvok odbija in se ne absorbira. Pri viaduktih
je ta posebnost, da v isti višini ni naselij, zato ograje z visoko absorpcijo niso pogoste. Če pa
so naselja za ograjo, se meri absorpcijo in prepuščanje hrupa, raven hrupa se zato meri za
ograjo. Pri sami postavitvi so zelo pomembni stiki med samimi paneli. Ti se nalagajo drug
na drugega, med seboj morajo dobro tesniti. V podjetju Petrič d. o. o. za tesnjenje uporabljajo gumo ali peno, ki se sama raztegne (ekspandira) in tako zapre vse pore.
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Slika 3: Protihrupna ograja na izvozu Unec

s l o v e n i j e
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so materiali taki, kot pri
ostalih ograjah. Poskus
zmanjšanja hrupa lahko
naredimo tako, da se
peljemo skozi predor
Mali vrh pri rahlo odprtem oknu. Na območju,
kjer so nameščeni paneli,
zaznamo precej manj
hrupa. Z aluminijasto
oblogo predora se je
bistveno zmanjšal tudi
hrup na območju pred
predorom. Za tamkajšnje
prebivalce se je raven
hrupa zmanjšala tudi
zaradi zgraditve protihrupne ograje v skupni
dolžini 1,5 km. Na isti lokaciji je podjetje Petrič d.
o. o. vgradilo tudi nov tip
jeklene varnostne ograje
s stopnjo zadrževanja H1
W3.

i n ž e n i r j e v

Po besedah ajdovskega
podjetja je bila sama namestitev zahtevna, saj je
bilo treba izdelati močno
konstrukcijo, na katero
so pritrjeni paneli, ki so
malce tanjši od običajnih.
Tu veljajo še posebne
zahteve, ki so vezane
na samo varnost. Ker
hrup nastaja tudi znotraj
predora, so predori pri
vstopu in izstopu lijakaste
oblike. Hrup se širi na
obeh straneh ven, zato so
aluminijasti visokoabsorpcijski paneli nameščeni
v dolžini približno 50
m od vhoda  v posamezno predorsko cev. S
tem so preprečili odboj
udarnega zvoka, ko vozila
zapeljejo v predor. Ohišje
panela je aluminijasto, v
sredini pa je volna, torej

Slika 1: Protihrupna zaščita v predoru Mali vrh

s t r o j n i h

Družba DARS je v sklopu evropske kohezijske politike
v Republiki Sloveniji sprejela odločbo o dodelitvi sredstev za skupino projektov »Gradnja protihrupnih ograj
na posameznih avtocestnih odsekih«, nekaj projektov
je že dokončanih, nekaj pa jih še načrtujejo. Novembra 2013 je bil zaključen eden izmed projektov, ki v
Sloveniji predstavlja novost na področju protihrupnih
zaščit v predorih. Na avtocestnem odseku Šmarje
sap−Malence je bila prvič v Sloveniji vgrajena protihrupno zaščita v predoru Mali vrh. Podjetje Petrič d.
o. o. iz Ajdovščine je protihrupno zaščito izdelalo in jo
tudi namestilo v predor.  

z v e z a
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PRVIČ V SLOVENIJI VGRAJENA
PROTIHRUPNA ZAŠČITA
V PREDORU
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V podjetju Petrič d. o. o. se ukvarjajo z zelo raznoliko
dejavnostjo, saj je prilagajanje trgu eden glavnih
razlogov za uspešen obstoj. Svojo dejavnost širijo,
dopolnjujejo, njihov glavni cilj pa je razviti lastne
proizvode s prepoznavno blagovno znamko. Začeli so
pred 22 leti z izdelavo barskih stolov, miz, obešalnikov,
nosilcev za zavese … Nato so v povezavi z italijanskimi poslovnimi partnerji med prvimi v Sloveniji vpeljali
suhomontažni sistem – knauf. Novost na tržišču je
bila zelo dobro sprejeta, saj se podjetje lahko pohvali
z velikim projektom – gradnja WTC v Ljubljani. Tretji
projekt s cestno varnostnimi ograjami pa se je začel
na tako rekoč domačih tleh, z graditvijo avtoceste od
Sela do mejnega prehoda Vrtojba. Varnostne ograje
so skupaj s partnerji certificirali kot poseben slovenski
tip ograj. Danes te ograje srečamo ob cestah po celi
Sloveniji. Gre za tri velike segmente, ki jih nadgrajujejo in dopolnjujejo.

z v e z a

Slika 4: Gabioni

Cestno varnostne ograje so bile prve v tem segmentu.
Nato so začeli z izdelavo protivetrnih in protihrupnih
ograj, te so v povezavi z Zavodom za gradbeništvo
tudi certificirali. Pred dvema letoma so svojo dejavnost usmerili tudi v prometno signalizacijo. Najprej
so izdelovali le konstrukcije, kasneje pa tudi informacijske portale, ki so nameščeni na avtocestah.
Logično nadaljevanje je bila izdelava prometnih
znakov, za katere veljajo posebni predpisi (od januarja
2013 je v veljavi nova uredba za prometno signalizacijo). Prometni znak v celoti izdelajo; konstrukcijo, tablo
ter nato zaenkrat še na klasičen način, s sitotiskom,
potiskajo belo podlago.
Decembra lani so na avtocestnem odseku Senožeče−
Gabrk zaključili gradbena dela, katera so vključevala
postavitev portala in obeh usmerjevalnih tabel v velikosti 6,5 x 3,9 m in 7 x 4,5 m. Tabli veljata za največji
tabli, ki sta bili narejeni v podjetju Petrič d. o. o.
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Slika 5: Usmerjevalni tabli na odseku Senožeče−Gabrk

TEHNIČNI DOSEŽEK – VIADUKT ČRNI KAL
Do sedaj je njihov največji tehnološko-tehnični
dosežek izdelava protivetrne ograje na viaduktu
Črni Kal, ki je tudi v mednarodnih krogih ocenjena
kot  vrhunski izdelek. Nad voziščno konstrukcijo je
vgrajena 1,2 metra visoka betonska odbojna ograja,
ki preprečuje padec z viadukta. Na robnem vencu
viadukta pa je vijačena do 3,5 metra visoka protivetrna ograja. Ta je izdelana iz nerjavnih materialov in
pleksi stekla. Med pleksi lamelami je vmesni prostor.
Te reže povzročijo, da se sunek burje razbije, torej
sunek ni skoncentriran. Prototipni elementi za ta
poseben projekt so bili testirani v vetrovniku na Dunaju. Podoben, vendar manjši, projekt so izvedli tudi na
Hrvaškem in sicer gre za viadukt Baričevič.

Slika 7: Sedež SITTY
Novembra 2013 so na Slovenskem forumu inovacij
sodelovali z inovativnim modularnim sistemom
gradnje zidov WALLRUN gabion wall system by Petrič,
ki so ga prav tako razvili v sodelovanju z oblikovalskim podjetjem Gigodesign d. o. o. Izdelek predstavlja
nov pristop k urejanju okolice objektov, ki omogoča
kombinacije kamenja, betona in železa. Sestavljen je
iz osnovnega modula - gabiona in raznih dodatnih
elementov, kot so klopi, mize, okna, korita, rešetke itd.
Sistem je široko uporaben v urbanem okolju, njegova prednost je predvsem v hitrem in enostavnem
nameščanju. Z urbanim segmentom bodo nadaljevali
in ga tudi širili. V letu 2014 se bodo skupaj z nemškim
poslovnim partnerjem predstavili na mednarodnem
strokovnem sejmu GaLaBau v Nemčiji.

Slika 6: Viadukt Črni Kal
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CESTNI PROGRAM

V zadnjem času je podjetje razvilo tudi urbano in parkovno opremo. V sodelovanju s podjetjem Gigodesign d. o. o. so izdelali visokokakovosten sedež SITTY.
Izdelek je sodoben, inovativen in namenjen urbanim
središčem, kjer je gostota ljudi velika, prostora za
oddih pa malo.  Postavitev sedežev je na ogled pred
Centrom za urbano kulturo Kino Šiška v Ljubljani. Za
ta izdelek so prejeli nagrado RED DOT 2010.

s l o v e n i j e
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Goriška 57
5270 Ajdovščina
petric@petric.si

i n ž e n i r j e v

Razvoj protihrupnih ograj ni vezan le na funkcionalnost, poleg zaščite pred hrupom je zelo pomembna
tudi umeščenost v samo okolico. Ajdovsko podjetje je
trenutno v fazi razvoja, testiranja in certificiranja novih
protihrupnih elementov, ki bodo v obliki gabionske
košare. Gabioni so pletene ali varjene košare, napolnjene s porozno kamnino, v sredini pa je absorpcijski
element. Varjeni gabioni so tisti, ki imajo košare narejene iz varjenih mrež. Te mreže so nekoliko močnejše,
zaščitene so z vročim cinkanjem po EN standardu.
Polnjenje s kamenjem po izbiri projektanta poteka na
vibracijski mizi, s tem se doseže maksimalno kompaktnost gabiona. Gre za lepo izdelane elemente, ki
ohranjajo naraven izgled, omogočajo fleksibilnost in
propustnost pri gradnji. Ne zahtevajo dodatne nosilne
konstrukcije.

URBANA OPREMA

i n ž e n i r j e v

Podjetje Petrič d. o. o.

s t r o j n i h

Razvoj novih protihrupnih ograj

v središču

z v e z a
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v središču: podjetje petrič d. o. o.

v središču: protihrupne ograje in varstvo okolja

s l o v e n i j e
i n ž e n i r j e v

Vizija
V preteklih letih so veliko vlagali v proizvodnjo, kar se je v teh kriznih časih izkazalo za
pravilno odločitev. Stremijo predvsem k razvoju lastnih produktov, ki bodo kakovostni,
sodobni, dizajnerski, na slovenskem in tujem
trgu pa prepoznavni pod lastno blagovno
znamko.
Pripravila: Andreja Cigale
Slikovno gradivo: www.petric.si

a)

b)

c)

Slika 1: a) Hrup mimovozečih cestnih vozil pri konstantni hitrosti vožnje na razdalji 7,5 m b) odvisnost ravni hrupa od števila osebnih vozil na uro na
razdalji 25 m in c) enako za tovorna vozila
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Da bi zmanjšali hrup cestnega prometa moramo
poznati njegove izvore. Glavni izvori hrupa cestnega
prometa so pogonski motor, kotaljenje pnevmatik in
aerodinamični hrup zaradi upora zraka. Delež posameznih izvorov hrupa je pri istem tipu vozilu odvisen
od hitrosti vožnje. Do hitrosti približno 50 km/h prevladuje hrup pogonskega motorja, pri hitrosti nad 50
km/h postaja prispevek zaradi kotaljenja pnevmatik
čedalje večji in že pri 80 km/h ta prevladuje v celotni

Zmanjšanje hrupa zaradi kotaljenja pnevmatik lahko
dosežemo s tako imenovanimi tihimi pnevmatikami,
ravnimi (gladkimi) cestišči in strukturo površine
cestišča oziroma materiala cestišča, z oklepanjem
pnevmatik, itn. Tihe pnevmatike dosežemo z ustreznimi dimenzijami pnevmatik, z ustreznim profilom pnevmatik, z neenakomerno razporeditvijo zarez
in brazd po obodu plašča, z ustrezno hrapavostjo
cestišča in izborom materiala platišča in tal cestišča.
S tem ukrepom bi lahko kontrolirali hrup vozila le do
hitrosti vožnje 80 km/h. Tak ukrep v večini primerov
ne zadošča, tudi zato, ker je hrup cestnega vozila pri
taki hitrosti v večini primerov pod mejnimi vrednostmi za III. območje varstva pred hrupom.
Aerodinamični hrup zaradi upora zraka lahko
zmanjšamo z boljšo aerodinamično obliko vozila, z
odstranjevanjem štrlečih delov (antene, strešnega
prtljažnika, z zapiranjem oken itn.) in z vgradnjo spojlerjev nad kabino voznika na primer pri tovornjakih.
Žal so ti ukrepi v večini primerov nezadostni, zlasti
pri hitrosti vožnje nad 100 km/h, saj je aerodinamični
hrup zaradi vrtinčenja toka zraka okrog čelnega dela
kabine in zadka vozila tako velik, da v večini primerov
presega mejne vrednosti za III. območje varstva pred
hrupom, tudi na razdalji do 50 m in več.
V primerih, ko ni mogoče zmanjšati hrupa zaradi
prometa s prej naštetimi primarnimi metodami, se
lahko poslužujemo tudi organizacijskih metod, npr. z
uporabo tišjih avtomobilov, z električnim pogonom,
s preusmerjanjem prometa, s prisilno upočasnitvijo
35
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Hrup na splošno ni zaželen, zato ga poskušamo
zmanjšati, praviloma na najnižjo možno raven, ali vsaj
na oz. pod dovoljeno raven. Na to nas zavezuje tudi
veljavna zakonodaja, ki omejuje ravni hrupa glede na
območje varstva pred hrupom (I., II., III. ali IV. območje).
Za III. območje varstva pred hrupom so dovoljene ravni
hrupa 65 dB(A) podnevi, 60 dB(A) zvečer in 55 dB(A)
ponoči, v določenih primerih (stare ceste, v prisotnosti
več cest ali ceste in vira hrupa) pa so mejne vrednosti
enake kritičnim vrednostim, to je 69 dB(A) podnevi
in 59 dB(A) ponoči. Čezmerno raven hrupa lahko
zmanjšamo na mestu vira hrupa (primarna metoda),
na poti širjenja hrupa (sekundarna metoda), na mestu
sprejema (terciarna metoda), ali s kombinacijo dveh oz.
vseh treh metod. Prednost ima metoda zmanjševanja
hrupa na mestu vira oz. primarna metoda.

Slika 8: Kotel na pelete, tip PP 27A

Zmanjševanje hrupa pogonskega motorja lahko
dosežemo z oklepanjem motorja, z vrsto zgorevanja,
z električnim pogonom, z aktivnim dušenjem hrupa, z
izpopolnjenimi izpušnimi lonci, z vgradnjo ustreznih
izolatorjev vibracij, z aktivnim dušenjem vibracij itn.
Vsi ti ukrepi bi vplivali na emitirani hrup le do hitrosti
vožnje 50 km/h, kar ustreza vožnji skozi naselja in
mestna središča, zato v večini primerov ne zadoščajo.

s l o v e n i j e
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Komunalni ali okoljski hrup povzročajo obrati, stroji in
naprave, transportna sredstva, ljudje in živali. Izmed
teh je hrup prometa, ki ga povzročajo transportna
sredstva, najmočnejši in najbolj nadležen, ker ni
omejen ne krajevno in ne časovno. Hrup cestnega
prometa je odvisen od vrste vozila (tovornjak, avtobus, osebno vozilo ali motocikel), njegove moči,
hitrosti vožnje in cestnih razmer (vrsta materiala
cestišča, neravnine in hrapavost cestišča, prisotnost
vode na cestišču itn.). Izmed teh ima največji vpliv
vrsta vozila in njegova hitrost. Na sliki 1a je prikazana odvisnost ravni hrupa od tipa cestnega vozila in
hitrosti vožnje.

i n ž e n i r j e v
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prof. dr. Mirko Čudina
Fakulteta za strojništvo, UL

ravni hrupa. Pri hitrosti vožnje nad 80 km/h pa postaja
prispevek aerodinamičnega hrupa zaradi upora zraka
čedalje večji. Pri hitrosti vožnje nad 130 km/h prevladuje v glavnem le aerodinamični vir hrupa. Zato je
dobro vedeti, kaj dosežemo, če zmanjšujemo te vire
hrupa.

s t r o j n i h

Na sejmu Dom 2013 so prvič predstavili lasten
produkt – kotel na pelete, tip PP 27A. Kotel je v veliki meri optimiziran, opremljen je z avtomatskim
čiščenjem toplotnega izmenjevalca in avtomatskim
odstranjevalcem pepela iz kurišča. Primeren je za centralno ogrevanje objektov s površino od 80 m2 do 400
m2. Lesna biomasa bo v prihodnje doživela razcvet,
zato predstavlja razvoj kotlov premišljen projekt, v
katerem podjetje vidi prihodnost.

S slike 1a vidimo, da so pri enaki hitrosti osebna
vozila najtišja. To tudi pomeni, da so težki tovornjaki
glavni nosilci zvočne energije pri hrupu prometa. Če
preračunamo v kWh/dan je razmerje med srednjimi
in težkimi tovornjaki in osebnimi avtomobili 5800
proti 800 kWh/dan. V decibelih je razlika ca. 16 dB pri
hitrosti 20 m/s do 8 dB pri hitrosti 90 km/h, slika 1a.
Hrup prometa je seveda odvisen tudi od števila vozil. S
slik 1b in c se vidi, da ima hitrost vozil večji vpliv kakor
gostota prometa, saj se s podvojitvijo hitrosti vozil
poveča raven hrupa za več kot 10 dB(A), medtem ko se
ta s podvojitvijo gostote prometa poveča le za 3 dB(A).
Vendar je zaradi omejenih hitrosti vožnje vpliv števila
vozil kljub temu večji (slika 1b in c). Na isti sliki vidimo,
da je vpliv tovornega prometa bistveno večji od osebnega, saj so premice bolj strme. Če je kolona vozil
tako strnjena, predstavlja cesta za poslušalca praktično
linijski vir hrupa. Pri linijskem viru se raven hrupa na
podvojeni razdalji zmanjša za 3 dB, medtem ko bi se
pri enem samem vozilu, kot točkovnem viru hrupa, na
podvojeni razdalji raven zmanjšala za 6 dB.

z v e z a
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Kotel na pelete

Protihrupne ograje in
varstvo okolja

s l o v e n i j e
i n ž e n i r j e v

b)

c)

Sliki 4a in b nazorno kažeta praktična
primera, kako se zvočno valovanje odbije
in ukloni pri enojni in dvojni protihrupni
ograji. Podobno sliki 4c in d kažeta kakšna
akustična senca nastane pri visokih in nizkih
frekvencah zvočnega valovanja.

Slika 3: a) Ena sama protihrupna ograja in b) dve
protihrupni ograji ali cesta v ulici med hišami

b)
Slika 2: a) Učinek zmanjšanja hrupa z oviro in b)
vpliv difrakcije na zvočno senco za oviro
Če je protihrupna ovira samo na eni strani ceste, tvori
akustično senco samo na tej strani, na drugi strani
ceste pa nasprotno hrup ojači za odbiti zvok od ovire.
V tem primeru se raven hrupa lahko poveča za največ
3 dB(A), odvisno od razdalje ovire od sredine poti in
strukture ovire. Hrup vozila lahko torej opazujemo
kakor v primeru dveh virov, prvi je dejansko vozilo v
prometu, drugi pa je namišljeno vozilo, kot preslikani
vir za oviro (črtkane linije), ki so posledica refleksije,
(slika 3a).
Če želimo zmanjšati delež odbitega zvoka, izdelamo
protihrupno ograjo z absorpcijsko plastjo na strani
vira, ki omogoči absorpcijo hrupa in prepreči odboj
hrupa na nasprotno stran cestišča. Porozni mate-

rial je običajno steklena ali kamena volna, porozna
plastična pena ali porozni togi material, npr. lesna
volna ali akustični plaster, s koeficientom absorpcije
@ ≈ 0,95. Naloga poroznega materiala je, da zvočno
valovanje, ko prodre v njegove majhne pore, spremeni zaradi trenja v toploto. Vendar to velja le za visoke frekvence nad 1 kHz oz. kratke valovne dolžine.
Pri nizkih frekvencah gre valovanje skozi porozni
material nemoteno (z rahlim uklonom) naprej do
toge stene v ozadju, od katere se odbije nazaj, tako
da imamo pojav kot da absorpcijske plasti ni.
Če je protihrupna ograja z obeh strani ceste (slika
3b), lahko pride do odboja zvočnega valovanja
proti stanovanjem, ki so v bližini ceste in so višja od
ograje. V tem primeru mora biti protihrupna ograja
izdelana pod kotom ali v loku, tako da prepreči odboj zvočnega valovanja proti varovanim objektom
ali ga preusmeri v smer, ki ne ogroža prebivalcev.
Lahko je vgrajena še dodatna protihrupna ograja
med cestnima pasovoma. Če protihrupna ograja
zakriva panoramski pogled na okolico, jo izdelamo iz
prozornega materiala (pleksistekla).

a)

b)

c)

d)
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a)

i n ž e n i r j e v

V primeru, ko ni mogoče zmanjšati hrupa zaradi
prometa ne s primarnimi in ne z organizacijskimi
metodami se poslužujemo sekundarnih metod, to je
z zmanjšanjem hrupa na poti med virom in sprejemnikom oz. poslušalcem. Pri tem se ponujajo naslednje
možnosti: postavitev protihrupnih ograj, z nasipi, s
poglobitvijo nivoja ceste ali s podzemno izvedbo
s predori. Izmed teh se najpogosteje uporabljajo
protihrupne ograje. Opazimo jih ob hitrih avtocestah,
ob železniških tirih, ob letališčih, na in ob gradbiščih,
ob hrupnih industrijskih napravah ali obratih, med
stroji v tovarniških obratih, v večjih pisarnah odprtega
tipa itn. Naloga protihrupnih ograj je, da preprečijo
širjenje hrupa v določeni smeri oz. proti občutljivimi
(varovanimi) objekti. Na sliki 2a je prikazana lega vira,
ovire in sprejemnika ter ustrezen potek zmanjšanja
hrupa v odvisnosti od brezdimenzijskega razmerja
N=2(a+b-d)/λ. Če je razmerje N>1 se hrup zaradi
ovire zmanjša za 10 dB na dekado. Če je razmerje
N<1 se pojavlja faktor refleksije tal, ki poveča učinek
zmanjšanja hrupa z oviro. Pri protihrupnih ovirah tega
tipa prihaja do pojava difrakcije zvočnega valovanja,
to pomeni do uklona valovanja za oviro, slika 2b. Koliko se zvočnega valovanja ukloni za oviro, je odvisno
od valovne dolžine oz. frekvence zvočnega valovanja.
Visoke frekvence se ne uklonijo, ampak tvorijo
akustično senco v celotnem območju pod premico,
ki povezuje vir z vrhom ovire. Pri nižjih frekvencah se
valovanje bolj ukloni, če so valovne dolžine čim večje,
to je frekvence valovanja nižje. Preprosto povedano,
dolge valovne dolžine zaobidejo oviro, ne da bi jih ta
kakorkoli ovirala. Dejanska akustična senca je torej
odvisna od višine ovire in od frekvence oz. valovne
dolžine zvočnega valovanja.

V primeru pa, da gre cesta po ulici, ki je zaprta z obeh strani z reflektirajočimi površinami,
kot so hiše ali stanovanjski bloki (slika 3b),
se raven hrupa na mestu imisije v ulici med
hišami poveča po sliki 3c. Na primer na razdalji od osi ceste e1 = 10 m se poveča hrup v
ulici na mestu e = 24 m za 3 dB(A), pri e = 38
m za 2 dB(A) in pri e = 66 m za 1 dB(A) (slika
3c).

s t r o j n i h

z v e z a

prometa (z grbinami na cesti), z ovinki, opozorilnimi
svetlobnimi znaki (semaforji), ki omejujejo hitrost pod
30 km/h, z izločanjem oz. prepovedjo tovornega (ali
celotnega) prometa (v mestnih središčih, v bližini šol
in bolnišnic), z zmanjšanjem dovoljene hitrosti ponoči
(kot to počnejo v Avstriji), z vzdrževanjem porozne
asfaltne površine ceste itn. Žal ti ukrepi v mnogih
primerih niso uporabni, zlasti izven naselij, zaradi
potrebne pretočnosti prometa in potreb po čim
hitrejšem prevozu blaga in ljudi.

v središču

z v e z a
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v središču: protihrupne ograje in varstvo okolja

Slika 4: Odboj in uklon zvočnega valovanja ter
zvočna senca: a) pri enojni protihrupni ograji, b) pri
dvojni protihrupni ograji, c) pri visokih frekvencah in
d) pri nizkih frekvencah hrupa

37

SVETOVALEC: KARIERNI CENTER UL

s l o v e n i j e

Kaj skupnega imajo ljudje, ki uspejo? Je
to želja, strast,  motiviranost, volja, cilj?  
Študentka, ki ji je v življenju do sedaj uspelo
vse kar si je zadala, mi je rekla: »Uspeh je, ko
izstopiš iz cone ugodja!«  Se strinjate z njo?

Vse v življenju ima svoj namen. Tudi zgodbe
razočaranja. Tudi te imajo funkcijo. Napaka je
v resnici priložnost za rast. Priložnost za spremembo.
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S.M.A.R.T.:
Specific (Specifičen)
Pri ciljih je zelo pomembno, da smo čim bolj
specifični. Na primer »V letu 2014 se želim preseliti v
lastno stanovanje v centru Ljubljane« je veliko bolj
specifično, kot le »želim se preseliti«. Kam? Morda na
ulico? Ali »želim shujšati 2 kilograma v 2 mesecih «
je veliko bolj specifično kot »želim shujšati«.
Measurable (Merljiv)
Dejstvo je, da če stvari ne moremo meriti, jih ne
moremo kontrolirati in s tem tudi našega napredka
ne. Torej vsak cilj mora biti merljiv in na zgornjem
primeru lahko dobro vidimo, zakaj je to pomembno
(želim shujšati – koliko?).

Za konec pa bi dodala še to. Vsak cilj naj bo
zapisan in/ali o njem naj bodo obveščeni
bližnji in prijatelji! Kar ni zapisano z
določenim datumskim rokom in ni predstavljeno »pomembnim drugim« ni cilj, temveč
ostaja še vedno naša »tiha« želja.

Time-related (Časovno definiran)
Vsak cilj naj ima določeno tudi časovno omejitev
oziroma rok, do kdaj bomo ta cilj izpolnili. Če cilj
formiramo brez točno določenega mejnika, naša
podzavest zazna, da ima še veliko časa. Npr. »Moj
cilj je, da diplomiram« naša podzavest zazna, da
ima še veliko časa. Zato si za svoj cilj poleg tega,
da ga določimo specifično, merljivo, dosegljivo
in realistično, določimo tudi časovni okvir, npr.
» Do 31. 12. 2014 bom diplomiral in si pridobil
naziv diplomirani inženir strojništva«.

w w w . z v e z a - z s i s . s i

In še nekaj je, kar je zelo pomembno. To je vera.
Vera, da verjameš, da bo to kar ti počneš »spremenilo svet«! Vera + želja + strast so pot do
uspeha. Denar je le posledica.

Osnova za postavljanje ciljev po metodi NLP( nevrolingvistično programiranje) je angleška beseda
S.M.A.R.T. Posamezna črka besede predstavlja enega
izmed elementov, ki naj bi ga vseboval vsak cilj.

Cilj naj bo postavljen realno. Da izgubimo 2 kg
telesne teže v dveh mesecih je realno. Ni pa
verjetno realno, da bi si zastavili cilj, da bomo
izgubili 20 kg v 2 mesecih. Torej vsak cilj mora
biti dosegljiv, prav tako pa zastavljen v realnih
okvirih. Če ni realen, že podzavestno ne verjamemo vanj.

Dobro postavljen cilj naj bi bil formiran pozitivno (npr. »na delo prihajam točno« – namesto »na delo nikoli ne zamujam«) in v prvi
osebi ednine.

s l o v e n i j e

i n ž e n i r j e v

So zgodbe o uspehu  stvar slučaja? Poglejmo
podjetnike, športnike. Katerim med njimi je
uspelo brez dela, odpovedovanja, tveganja,
vlaganja? Poznate koga?

In cilji? Kaj si želite doseč  v življenju, v poklicu, v
poslu, v podjetju? Zakaj ste šli na fakulteto?  Postavite si cilje – kratkoročne in dolgoročne. Ena izmed
metod postavljanja ciljev se imenuje SMART cilji.

Zastavljeni cilji morajo biti dosegljivi, obenem pa
je zelo dobro, da nas spremlja občutek, da lahko
to dejansko naredimo. Prav tako pa naj bodo cilji
»ekološki« oz. naj bodo naravnani tako, da se z
njimi strinjajo tudi tisti posamezniki, ki so tesno
vpleteni v dosego tega cilja, ali kako drugače
direktno cilj vpliva na njih.
Realistic (Realističen)

i n ž e n i r j e v

s t r o j n i h

Kaj pa samozavest?  Samomotivacija? Samodisciplina? Imajo le-te kaj vpliva na naš uspeh?

Attainable/ Agreed-to (Dosegljiv)

s t r o j n i h

z v e z a

Vam je do sedaj uspelo kar ste si zadali? Kdo je kriv
oz. odgovoren za vaš uspeh oz. neuspeh? Starši?
Država? Šola? Kdo? Ali verjamete, da vi nadzorujete
vaša življenja ali menite, da je za vaš uspeh kriva
usoda ali pomembni drugi? Ste sami odgovorni za
vaše rezultate ali so drugi?

z v e z a
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CILJI DO USPEHA

SVETOVALEC: KARIERNI CENTER UL

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na karierno
svetovalko na Fakulteti za strojništvo,
Andrejo Jurček prek e-pošte: andreja.jurcek@uni-lj.si
KARIERNI CENTRI UNIVERZE V LJUBLJANI –
KOMPAS NA VAŠI KARIERNI POTI
www.kc.uni-lj.si
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JEZIKOVNI ODTENKI

JEZIKOVNI ODTENKI
SKLANJANJE
IMEN IN PRIIMKOV

w w w . z v e z a - z s i s . s i
i n ž e n i r j e v
s t r o j n i h

Ali se sklanja priimek poleg ženskega imena?
Pri ženskih poimenovanjih vedno sklanjamo samo
ime.

z v e z a

Primer:
•
•
•
•
•
•
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Metka Kovač
Metke Kovač
Metki Kovač
Metko Kovač
o Metki Kovač
z Metko Kovač

Kot zanimivost naj navedem, da je v določenih kulturah (ali državah) ženska oblika priimka celo uzakonjena. Na Češkem in Slovaškem se ženski priimki vedno
končajo na –ova, ali –a. Na primer moški je Milan
Sokol, njegova žena je Zora Sokolová, Pavol Zeleny,
ženska je Dana Zelená. Podobno velja tudi v Rusiji,
Ukrajini in Belorusiji.

Nazivi/nagovori pri moških imenih

gospod  Miha Kovač

profesor Miha Kovač
doktor Miha Kovač, profesor nemščine
profesor doktor Miha Kovač

Sklanjanje priimka pri hkratnem navajanju imena
Pri hkratnem navajanju ženskega in moškega imena
ob priimku je sklanjanje priimka odvisno od tega,
katero ime je bližje priimku. Če je bližje moško ime,
potem se priimek sklanja, če pa je žensko, pa se priimek ne sklanja, primer:
•
•
•

Mojca in Gašper Nagode
družina Mojce in Gašperja Nagodeta
družina Gašperja in Mojce Nagode

Sklanjanje oseb z dvema imenoma
Za sklanjanje oseb z dvema imenoma veljajo ista
pravila kot za imena, torej sklanjamo obe imeni, na
primer: z Igorjem Evgenom Bergantom, z Majo Martino
Merljak.

gospoda Mihe Kovača
gospodu Mihi Kovaču
gospoda Miho Kovača
o gospodu Mihi Kovaču
z gospodom Miho Kovačem
profesorja Mihe Kovača
profesorju Mihi Kovaču …
doktorja Mihe Kovača, profesorja nemščine
doktorju Mihi Kovaču, profesorju nemščine …
profesorja doktorja Mihe Kovača
profesorju doktorju Mihi Kovaču  …

w w w . z v e z a - z s i s . s i

Peter Kovač
Petra Kovača
Petru Kovaču
Petra Kovača
o Petru Kovaču
s Petrom Kovačem

•

Sklanjanje nagovornih, strokovnih in akademskih
nazivov
Vedno jih sklanjamo pri moških in ženskih imenih.

s l o v e n i j e

•
•
•
•
•
•

•

i n ž e n i r j e v

Primer:

•

Nekatera ženska imena so nesklonljiva že sama
po sebi, pri njih ostaja oblika nespremenjena, na
primer: Karmen Turk, Karmen Turk, Karmen Turk …
(Zmenjen je bil s Karmen Turk).  
Če se priimek končuje na –a, ga lahko sklanjamo,
na primer: slike Ivane Kobilica / Ivane Kobilice, z
Nušo Derenda / z Nušo Derendo.
Če ženske naslovimo le s priimkom, lahko dodamo končnico –eva/-ova. To pogosto zasledimo
pri športnicah, na primer Majdičeva, Mazejeva,
Srebotnikova … Če naslovimo na primer zdravnico
v zdravstvu dr. Kovač, ne vemo, ali gre za moškega
ali za žensko, zato je pogosto v rabi dr. Kovačeva.
Iz stavka mora biti razviden spol, zato priimku
dodamo ime ali pa naslovimo spoštovana dr.
Kovač.

s t r o j n i h

Pri moških poimenovanjih vedno sklanjamo ime in
priimek.

Ali se sklanja priimek poleg moškega
imena?

•

Sklanjanje oseb z dvema priimkoma
Pri sklanjanju priimkov velja enako pravilo kot
za sklanjanje enega priimka, na primer: z Marjanom Novakom Suhadolnikom, o Valentini Smej
Novak. Slovenski pravopis dopušča tudi pisanje
med obema priimkoma vezaj, vendar se ta vedno
bolj opušča (Zofka Kveder - Jelovšek, Zofka Kveder
Jelovšek).

z v e z a

“S sklanjanjem pregibamo besede, spreminjamo jim končnice, na primer: Janez, Janeza, Janez-u …  Ko imenu dodamo še priimek,
se pravila glede na spol razlikujejo.”

s l o v e n i j e

Andreja Cigale

Pri sklanjanju ženskih imen pa so posebnosti:

Nazivi/nagovori pri ženskih imenih

gospa Ana Nagode

profesorica Ana Nagode
doktorica Ana Nagode, profesorica angleščine
profesorica doktorica Ana Nagode

gospe Ane Nagode
gospe Ani Nagode
gospo Ano Nagode
o gospe Ani Nagode
z gospo Ano Nagode
profesorice Ane Nagode
profesorici Ani Nagode …
doktorice Ane Nagode, profesorice angleščine
doktorici Ani Nagode, profesorici angleščine …
profesorice doktorice Ane Nagode
profesorici doktorici Ani Nagode …

Ženskam vedno dodamo žensko obliko naziva/nagovora.
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MEDNARODNO POSVETOVANJE

z v e z a
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USODNA NIT

SUZ d.o.o.

s t r o j n i h

V podjetju  SUZ, d. o. o. Jesenice, kjer se ukvarjamo s proizvodnjo vlečenih, brušenih in luščenih jeklenih
palic ter izdelujemo orodja in rezervne dele

Grand Hotel Union, Ljubljana, Slovenija

Vaše glavne naloge bodo:
• raziskava trga,
• iskanje novih potencialnih kupcev,
• obdelava povpraševanj,
• sprejemanje ponudb,
• spremljanje dobavno-tehničnih pogojev kupcev in usklajevanje dokumentacije s proizvodnimi
možnostmi …

30. september 2014

s t r o j n i h
z v e z a

Nudimo:
• zanimivo delo,
• prijetno delovno okolje,
• možnost dodatnega izobraževanja,
• poglobitev vašega znanja,
• možnost  zaposlitve.
Pisne prijave sprejemamo na naslov: elektronski naslov: tanja.avgustin@suz.si.
Dodatne informacije dobite na www.suz.si.
SUZ d. o. o.
Cesta Borisa Kidriča 44
4270 Jesenice
42
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Od vas pričakujemo:
• da ste študent višjega letnika ali absolvent  smeri strojništvo,
• aktivno znanje angleškega jezika,
• poznavanje programskih orodij MS Office,
• komunikativnost, samoiniciativnost, sposobnost dela v timu.

Zveza strojnih inženirjev Slovenije in Skupina za plinske tehnologije, ki deluje pod njenim okriljem, bosta s pomočjo podjetij s področja plina in plinskih tehnologij v letu 2014
organizirala drugo mednarodno posvetovanje o plinu in plinskih tehnologijah v Sloveniji. Izjemen odziv podjetij in strokovnjakov na prvem mednarodnem posvetovanju v
letu 2013 je potrdil organizatorjevo prepričanje, da plin in plinska tehnologija v Sloveniji nista novost, temveč imata dolgo tradicijo in se ponašata z veliko strokovnega znanja.

s l o v e n i j e

i n ž e n i r j e v

PRODAJNI MANAGER (m/ž)

i n ž e n i r j e v

s l o v e n i j e

vabimo k sodelovanju novega sodelav-ca/-ko za delovno mesto:

Drugo mednarodno posvetovanje bo še poseben poudarek namenilo večji prepoznavnosti zemeljskega plina kot energenta v končni uporabi. Nikakor ne bomo
pozabili na varnost delovanja plinskih tehnologij in sledenje tehnološkim novostim,
povezanim z zemeljskim plinom. Tradicionalno bodo za izmenjavo izkušenj in znanja
poskrbeli najvidnejši slovenski in mednarodni strokovnjaki z vseh aktualnih področij
uporabe plina ter uvajanja in upravljanja najsodobnejših plinskih tehnologij, ki bodo
avditoriju spregovorili o svojih pogledih na perspektivo in razvoj plinskih tehnologij.
Bogat program bo vključeval tudi predstavitev ključnih proizvajalcev tehnološke
opreme in plinskih naprav, ki si jih bodo udeleženci lahko ogledali v živo in o njih
povprašali strokovnjake.
Dogodek bo potekal 30. septembra 2014 v Grand hotelu Union v Ljubljani.
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