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Svet se trenutno vrti okrog političnega in
gospodarskega dogajanja, ki ga zaznamuje le iskanje
problemov, a premalokrat rešitev. Naš Svet strojništva
se vrti v smeri jasnega cilja, to je združiti strojniško
stroko ter spogledljiva področja v močno verigo, kjer
so vsi členi pomembni, ta pa se kontinuirano daljša in
postaja močnejša … To lahko dosežemo le z učinkovitim
prenosom informacij, skupnim sodelovanjem, ki temelji
na kakovostni predstavitvi posameznikov, inštitucij ter
podjetij in hkrati zavedanjem se lastnih vrednot, le-te nas
pripeljejo do odgovornosti in spoštovanja do lastnega
dela, stroke, slovenskega gospodarstva in ne nazadnje do
nas, Slovencev kot nacije, da ohranjamo slovenski jezik, ki
nas je skozi zgodovino vztrajno povezoval.
Svet strojništva želi združiti moč inženirstva, ki bo odsev
skupnega našega in Vašega prizadevanja za boljši jutri.
Pod budnim očesom novega uredništva in neprecenljive
soustvarjalne pomoči številnih priznanih strokovnjakov
smo zasijali v novi podobi. V pričujoči številki dokazujemo,
da pozitivna energija, ki jo največkrat enačimo z besedama
krizni časi ali recesija, ni izgubljena, saj vam predstavljamo
zanimive podatke o zaposljivosti mladih izobražencev, še
posebej pa se osredotočamo na eno izmed vej, ki v danem
času in okolju omogoča skoraj takojšnjo zaposlitev –
strojništvo.
Želim vam veliko zadovoljstva ob prebiranju, hkrati pa
vabim k sodelovanju vse, ki bi bili kakorkoli pripravljeni
širiti učinkovite informacije kot gibalo razvoja stroke ter se
pridružiti naši skupni začrtani poti.
Andreja Cigale

INFORMATOR

INFORMATOR

8. Slovenski forum inovacij Povabilo k sodelovanju na
Posvetu ASM ‘13
Pametna in trajna rast
“Vabimo vas na tradicionalni posvet Avtomatizacija strege in montaže, ki bo v sredo, 4. decembra 2013, na Gospodarski zbornici v Ljubljani. Organizator je Fakulteta za strojništvo,
prof. Herakovič, vodja Katedre za izdelovalne
tehnologije in sisteme.”

z v e z a

Organizatorja 8. Slovenskega foruma inovacij, javna
agencija SPIRIT in Ministrstvo za gospodarstvo,
sta pripravila osrednjo slovensko prireditev, ki je
potekala 12. in13. novembra v Cankarjevem domu
v Ljubljani. Nosilna tema foruma inovacij je bila
»Pametna in trajna rast«.

s t r o j n i h

Prva najboljša inovacija 8. SFI: ID 673, podjetje
Atech, d. o. o. za inovacijo FLORIAN

Tretja najboljša inovacija 8. SFI: ID 831, podjetje
Domel, d. o. o., za inovacijo Sesalna enota v kapsuli
Posebno priznanje za najboljšo inovacijo Start-up
podjetja: ID 844, podjetje AURORA 3M+ d. o. o., za
inovacijo »Ecocell« - ionski bojler
Posebno priznanje za najboljšo inovacijo
raziskovalno razvojne skupine: ID 703, Razvojni
center Jesenice, d. o. o. – Oddelek Jekel in Tehnologij
in Acroni, d. o. o., za inovacijo Novo korozijsko
odporno orodno jeklo za preoblikovanje plastike
ACRONI T85
Vir: http://www.foruminovacij.si/

1. Inteligentna avtomatizacija in robotika
2. Inovativne rešitve in vitka proizvodnja
3. Podjetja predstavljajo – dobre prakse
Posveti ASM prejšnjih let so izredno uspeli, saj se jih
je udeležilo v povprečju okrog 120 strokovnjakov s
področij strege, montaže, avtomatizacije, robotike,
hidravlike in pnevmatike ter iz drugih področij. Mnoga
podjetja so sodelovala na posvetu tudi aktivno v obliki
pokroviteljstva, sponzorstva in s strokovnimi prispevki
kar dokazuje, da se je posvet Avtomatizacija strege in
montaže uveljavil kot redno mesto srečevanja, posvetovanja in aktivne izmenjave mnenj strokovnjakov s tega
področja, predvsem pa tudi mesto, kjer lahko podjetja
predstavijo svoje strokovne, raziskovalne in tudi komercialne aktivnosti na področju širše avtomatizacije, še
posebej pa strege in montaže.
Več novosti o posvetu ASM ‘13: www.posvet-asm.si/
3
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Druga najboljša inovacija 8. SFI: ID 690, Razvojni
center eNeM novi materiali, d. o. o., za inovacijo ECO
COLORED GLASA

Glavni tematski sklopi na posvetu Avtomatizacija
strege in montaže 2013 bodo:

s l o v e n i j e

Med zmagovalce so se uvrstile naslednje inovacije:

i n ž e n i r j e v

Vsako leto dogodek privabi preko sto udeležencev iz
industrije, nekatere s prispevki in razstavami, druge kot
slušatelje, vsi pa izkoristijo dan za prenos dobrih praks in
mreženje.

INFORMATOR: Mednarodna konferenca o uporabi sodobnih neporu
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neporušitvenih preiskav in izvajamo predavanja in
laboratorijske vaje na omenjenem področju v okviru
visokošolskega strokovnega in univerzitetnega
študijskega programa. Poleg pedagoške dejavnosti
potekajo na tem področju tudi intenzivne raziskave,
prav tako nudimo podporo industriji pri preiskavah
materialov in nadzoru procesov.

s l o v e n i j e

Mednarodna
konferenca o
uporabi sodobnih
neporušitvenih
metod v tehniki
Fakulteta za strojništvo,
Univerza v Ljubljani

i n ž e n i r j e v

doc. dr. Tomaž Kek,
tomaz.kek@fs.uni-lj.si
prof. dr. Janez Grum,
janez.grum@fs.uni-lj.si

z v e z a
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Neporušitvene
preiskave, ki jih angleško
imenujemo NonDestructive testing
(NDT) vključujejo
metode za preiskavo
materialov in izdelkov
brez porušitve materiala
oziroma izdelka ali
konstrukcije. Vloga
neporušitvenih
preiskav in izdelkov
ali ocenjevanje
kakovosti procesov
(NDE) se intenzivno
uvaja v letalski
industriji, izdelovalnih
tehnologijah, energetiki,
4

gradbeništvu in na
področju vzdrževanja.
Vse večje zahteve
po zagotavljanju
kakovostnih izdelkov,
kot tudi večje zahteve
po zagotavljanju
varnega delovanja
naprav, narekujejo
ustrezne preiskave ali
nadzor procesov. Zato
so številna znanstvena
dela usmerjena v
izboljšanje obstoječih
metod za preiskavo
materialov in konstrukcij
kot tudi v razvoj novih
preiskovalnih metod. S
povečevanjem potreb
po neporušitvenih
preiskavah se
povečuje tudi potreba
po usposobljenih
strokovnjakih za
načrtovanje, izvedbo in
razvoj neporušitvenih
preiskav.

Predstojnik Katedre za tehnologijo materialov,
prof. dr. Janez Grum, je kot član upravnega odbora
Evropske federacije za Neporušitveno preiskave
(EFNDT) omogočil, da smo vpeti tudi v evropsko
mrežo laboratorijev za izvajanje neporušnih
preiskav. Zaradi potreb po višji kakovosti in širjenju
znanstvenih prispevkov na področju NDT, Slovensko
društvo za neporušitvene preiskave in laboratorij
LATEM že tradicionalno organizirata slovenske
in mednarodne konference na temo: »Uporaba
sodobnih neporušitvenih metod v tehniki«.
Organizacijsko delo vodi prof. dr. Janez Grum v
sodelovanju s skupino asistentov in raziskovalcev, ki
delajo v okviru katedre.

V  Laboratoriju za
preizkušanje materialov
in toplotno obdelavo
(LATEM) na Fakulteti za
strojništvo posedujemo
številne merilne
naprave za izvajanje
Slika 1: Zbornik referatov

ednarodna konferenca o uporabi sodobnih neporušitvenih metod v tehniki

z v e z a

te konference kot priznanje za kakovostno
izvedeno konferenco.
Na konferenci je bilo predstavljenih prek 80
znanstvenih prispevkov. Največ novosti je
bilo na področju ultrazvočnega preizkušanja z
uveljavljenimi svetovnimi raziskovalci, kot so
Gerd Dobmann (Fraunhofer Institute – IZFP,
Saarbruecken, Nemčija), Mark Kreutzbruc (BAM,
Berlin, Nemčija), Igor Solodov (University of
Stuttgart, Nemčija), Boro Djordjević (Materials
and Sensors Technologies, Inc., ZDA), Peter
Trampus (College of Dunaújváros, Madžarska),

s t r o j n i h

Slika 2: Prizorišče konference – Grand Hotel Metropol
preiskave (ICNDT), prof.
dr. Stanislav Pejovnik,
rektor Univerze v
Ljubljani, dr. Janez Slak,
namestnik direktorja
Javne agencije za
raziskovalno dejavnost
in dr. Raymond
Morassi, predsednik
Ameriškega združenja za
neporušitveno tesiranje
(ASNT). Ob tej priložnosti
je predsednik ASNT dr.
Morassi predal plaketo
organizacijskemu odboru

s l o v e n i j e
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Konferenci je predsedoval
prof. dr. Janez Grum. Na
konferenci so se zbrali
raziskovalci iz Evrope,
Severne in Južne Amerike,
Azije ter Afrike. Poleg
predsednika konference
so imeli pozdravni govor
številni ugledni gosti in
sicer dr. Matthias Purschke
(Nemčija), predsednik
Evropske federacije za
neporušitvene preiskave
(EFNDT), dr. Gerhard
Aufricht (Avstrija), tajnik
Mednarodnega komiteja
za neporušitvene

i n ž e n i r j e v

“Tako smo od 4. do
6. septembra 2013 v
Portorožu organizirali
že tradicionalno
12. mednarodno
konferenco
z naslovom:
˝Application of
Contemporary Nondestructive testing in
Engineering˝.”

Slika 3: Uradna stran konference s tematiko in
znanstvenim odborom www.fs.uni-lj.si/latem                                                                                                                              
Raimond Grimberg (National Institute of R&D for
Technical Physics, Iasi, Romunija), Michele Carboni
(Politecnico di Milano, Italia) in drugi.
Na konferenci so bili predstavljeni tudi številni
5
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Slika 5: Organizacijska skupina iz Laboratorija za
tehnologijo materialov - LATEM
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Vsi navedeni vrhunski znanstveniki so imeli
uvodna predavanja za specifična področja preiskav
materialov in konstrukcij.

V prihodnjem letu bo
organizirana tradicionalna
slovenska konferenca
z naslovom: »Uporaba
sodobnih neporušitvenih
metod v tehniki«, kjer se
pričakuje številna udeležba
domačih ekspertov in
raziskovalcev delujočih na
področju neporušitvenih
preiskav. Na slovensko
konferenco običajno povabimo tudi manjše število
tujih raziskovalcev, s katerimi sodelujemo na
raziskovalnem področju.

i n ž e n i r j e v

Slika 4: Gosti na prvem predavanju v predavalnici, z desne proti levi: dr. Raymond
Morassi, predsednik ASNT, Marvin Trimm
(ASNT), Betsy Blazar (ASNT), dr. Janez Slak.
namestnik direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost, dr. Stanislav Pejovnik, rektor UL, dr. David Gilbert, tajnik EFNDT in BOD,
dr. Matthias Purschke, predsednik EFNDT in
BOD, dr. Gerhard Aufricht, tajnik ICNDT ter dr.
Branko Širok, dekan FS.

“Prispevki so v polni obliki zbrani v
obširnem zborniku referatov na 720 straneh
z naslovom: »Conference proceedings APPLICATION OF CONTEMPORARY NONDESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING«.
Urednika zbornika predavanj sta prof. dr.
Janez Grum in doc. dr.
Tomaž Kek. Zbornik
predavanj je dostopen
v knjižnici na Fakulteti
za strojništvo in v
ostalih tehničnih
knjižnicah po
Sloveniji.“

j n i h

i n ž e n i r j e v
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prispevki s področja akustične emisije z dvema
uvodnima predavanjema (Tomoki Shiotani,
Graduate School of Engineering, Kyoto, Japonska in
Peter Tscheliesnig, TüV Austria, Dunaj), radiografije,
termografije, elektromagnetnih in mikromagnetnih
preizkusov ter področja izobraževanja in
certificiranja osebja za neporušitvene preiskave.

s t r o -

INFORMATOR:

Mednarodna konferenca o uporabi 
sodobnih neporušitvenih metod v tehniki
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Industrijski Manipulatorji Dalmec
Industrijski Manipulatorji Dalmec Ko dviganje postane lahko
“Podjetje Dalmec S. p. a. iz mesta Cles je vodilni svetovni proizvajalec z več kot 50-letnimi
izkušnjami na področju industrijskih Manipulatorjev, ki delujejo kot pripomoček pri
obvladovanju bremen znotraj delovnih postopkov. “

Industrijski Manipulatorji Dalmec so
prilagojeni zahtevanim
opravilom: prijemanju,
premikanju in odlaganju bremena.
•

Povečanje produktivnosti dela.

•

Pospeševanje delovnik ciklov.

•

Izboljšanje varnosti pri delu.

•

Zmanjšanje delovnih naporov.

•

Preprečevanje poklicnih bolezni.

•

Popolna ergonomija pri delu.

•

Zmanjšanje bolniških odsotnosti.

Dne 3. 12. 2013, s pričetkom ob 10.00, bo družba VIP-VIRANT iz Komende organizirala
seminar na temo produktivnosti in zdravja pri delu.
Na seminarju bodo predstavljeni različni tipi Industrijskih Manipulatorjev s posebnimi
oprijemalnimi orodji.
Vabila Vam bomo posredovali naknadno po pošti.
Veselimo se druženja z vami

www.vip-virant.si

VIP-VIRANT d.o.o., Pod brezami 1, 1218 Komenda, Tel: 01 200 52 70, Fax: 01 200 52 80, e-mail: office@vip-virant.si
7
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Po vsem svetu je postavljenih že več kot 60.000 Dalmec Manipulatorjev, ki skozi uporabo potrjujejo svojo
učinkovitost, varnost, ergonomijo in kakovost.

s l o v e n i j e

Industrijski Manipulatorji so izdelani za premikanje bremen v kateri koli smeri v breztežnostnem stanju. Tako
lahko prijemajo, premikajo, obračajo, nagibajo in odlagajo bremena, tež od 12 do 900 kg, medtem ko lahko
upravljalec varno, učinkovito in natančno opravlja delo
brez napora.

i n ž e n i r j e v

Osnovni namen industrijskih
Manipulatorjev Dalmec je
optimizacija človeških virov v
slehernem proizvodnem ali  
logističnem postopku.

s t r o j n i h

Manipulatorji Dalmec so prožni in
prilagodljivi, zato predstavljajo popolno
orodje, tako za nadzor proizvodnega
procesa in povečanje produktivnosti,
kot za reševanje težav, povezanih s
premikanjem proizvodov ali logistiko.

z v e z a

Načrtovani in izdelani v skladu  z
zahtevami naročnika.

študentski pogledi

z v e z a
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Izboljšanje učinkovitosti
ultrafiltracije rečne vode
Matevž Zupančič*, Janez Diaci, Iztok Golobič
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani,
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
*matevz.zupancic@fs.uni-lj.si
Povzetek
V delu obravnavamo
sistem za ultrafiltracijo
rečne vode, ki se
uporablja v postopku
priprave tehnološke
vode v farmacevtskem
podjetju. Osredotočamo
se na učinkovitost
sistema in jo povezujemo
s temperaturo in
motnostjo vstopne vode
ter podajamo predloge
za izboljšave. Na podlagi
analize časovnih vrst
obratovalnih parametrov
smo ugotovili, da se je
zaradi neustreznega
spiranja in staranja
membran njihova
upornost v petih
letih in pol dvignila
za skoraj dvakrat. Z
izboljšanim načinom
spiranja, dodajanjem
zraka in vgradnjo
cirkulacijskih črpalk
smo na rekonstruirani
napravi dosegli krajše
čase povratnega pranja
in daljše intervale
kemičnega čiščenja.
Ocenjen letni prihranek
je 52000 m3 očiščene
vode in 3200 kg kemikalij.
S tem prispevamo k večji
družbeni odgovornosti in
trajnostnemu razvoju.
8

Ključne besede:
ultrafiltracija, učinkovitost
ultrafiltracije, rečna
voda, temperatura vode,
motnost vode, spiranje
membran

Keywords:
ultrafiltration, ultrafiltration
efficiency, river water,
water temperature, water
turbidity, membrane
cleaning

Ultrafiltracija spada med membranske postopke
ločevanja snovi in se uporablja v različnih vejah
Abstract
industrije [1]. V farmacevtski industriji jo srečamo
This paper deals with
pri filtraciji fermentacijskih brozg, pri koncentriranju
ultrafiltration system that in ločevanju beljakovinskih raztopin in v postopkih
is used in the preparation priprave tehnološke vode. Proces ultrafiltracije deluje
of process water in
na podlagi tlačne razlike med vstopnim in izstopnim
pharmaceutical industry. medijem, membrana, prek katere ta medij prehaja, pa
Main focus is on the
ima pore velikosti od 2 do 100 nm. Mašenje membran
temperature and feed
je posledica odlaganja delcev na njihovi površini in v
water turbidity effects
porah ter povzroča padec toka permeata, kar je ena
on the UF efficiency.
glavnih omejitev uporabe membranskih tehnologij.
Results of the time series Odlaganje delcev na površini je navadno povezano s
analysis of the UF system povračljivim mašenjem, ki ga odpravljamo s hidravličnim
parameters showed a
povratnim pranjem membran. Adsorpcija delcev v porah
two-fold increase in the
– predvsem organskih [2] – pa povzroča nepovračljivo
membrane hydraulic
mašenje, ki ga odpravljamo z lužnim čiščenjem
resistance within five and membran. Poraba kemikalij in permeata pri čiščenju
a half years of operation. zvišuje strošek priprave tehnološke vode zato je pri
Recirculation pumps and optimizaciji delovanja smiselno poiskati ukrepe, ki bodo
changed rinsing regime
zmanjšali čase trajanja in podaljšali intervale spiranja
with air scouring were
membran.
implemented on the
reconstructed system.
V delu obravnavamo proces ultrafiltracije rečne vode,
As a result, less water
ki se uporablja v postopku priprave vode za hladilne
is used for hydraulic
sisteme v farmacevtskem podjetju. Čiščenje rečne
cleaning and longer
vode je posebno zahtevno zaradi visokih sezonskih
chemical cleaning
temperaturnih nihanj in visoke motnosti vstopne vode
intervals are achieved.
po nevihtah, kar zmanjšuje učinkovitost UF. Sistem je
We estimate that 52000
sestavljen iz treh enot, v vsaki je 10 modulov z votlimi
3
m of filtered water and
vlakni s pomočjo katerih letno proizvedemo okoli
3200 kg of chemicals
400.000 m3 permeata. Filtrirna površina v vlaknih je iz
will be saved in one year. polietersulfona (PES), njihov notranji premer znaša 0,8
This makes for greater
mm in velikost por 30 nm.
social responsibility and
sustainable development Učinkovitost UF je definirana kot razmerje med količino
of the company.
permeata (Vp), ki ga lahko uporabimo v nadaljnjih
tehnoloških postopkih in med količino celotne vode (Vv),
ki jo za proizvodnjo tega permeata porabimo. Določena
je z enačbo:

študentski pogledi
kjer Vp dobimo tako, da od celotne
količine permeata odštejemo
permeat, ki ga porabimo pri
povratnem pranju in kemičnem
čiščenju, Vv pa je količina vse
vode, ki vstopa na membrane in je seštevek celotnega
proizvedenega permeata in surove vode, ki se porabi pri
sotočnem pranju.

SLEDI:
VPLIV MOTNOSTI
PROBLEMATIKA SPIRANJA MEMBRAN
Rekonstrukcija ultrafiltracijskega sistema
NOMENKLATURA
INDEKSI
LITERATURA

i n ž e n i r j e v

•
•
•
•
•
•

s t r o j n i h

kjer je TMP transmembranski tlak
in je razlika med tlakom vstopnega
in izstopnega medija, Rcel pa je
seštevek upornosti čiste membrane
in upornosti zaradi različnih mehanizmov mašenja. V
splošnem je Rcel odvisen od časa filtracije in fizikalnih
lastnosti vstopnega medija – predvsem viskoznosti
vstopne vode. Med filtracijo upornost zaradi mašenja
narašča in po spiranju upade. Ker s spiranjem ne
moremo odstraniti nepovračljivega mašenja, izvedemo
na vsakih 10 filtracijskih ciklov še kemično čiščenje.

Slika 1 prikazuje potek učinkovitosti in povprečne
mesečne temperature od leta 2009 dalje. Povprečna
mesečna temperatura se giblje od 7 do 23 °C, v
najhladnejših dneh pa doseže tudi 4 °C. Višja viskoznost
pomeni manjši fluks pri danem transmembranskem
tlaku, ki je navzgor omejen na 0,8 bar. Poleti se gibljejo
vrednosti fluksa okoli 55 l m-2 h-1, pozimi pa okoli
42 l m-2 h-1, kar pomeni manjšo učinkovitost UF. V
februarju 2012 je ta znašala 65,8 %, junija istega leta pa
81,0 %. V tem obdobju je korelacijski koeficient med
temperaturo in učinkovitostjo 0,971.

z v e z a

Fluks permeata (J) skozi porozno membrano je definiran
z Darcyjevim zakonom, ki ga je Cheryan [3] zapisal kot:

VPLIV TEMPERATURE

s l o v e n i j e

Celotna vsebina “Izboljšanje učinkovitosti ultrafiltracije rečne vode”
je dostopna na naslovu:
http://www.zveza-zsis.si/svetstrojnistva/studenstski_pogledi_NOV13.pdf

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

Slika 1: a) Potek učinkovitosti UF po mesecih od januarja 2009 do maja 2013. b) Povprečne temperature vode v opazovanih mesecih.
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V SREDIŠČU: IAESTE SLOVENIJA
Prednosti IAESTE prakse so:

IAESTE SLOVENIJA – NA
PRAKSO V TUJINO

•

z v e z a

s t r o j n i h

i n ž e n i r j e v

s l o v e n i j e
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Matic Zupanc, predsednik društva IAESTE LC
Ljubljana, e-mail: matic.
zupanc@iaeste.si

•
•
•
•

PREDSTAVITEV
IAESTE (The International Association for the
Exchange of Students
for Technical Experience)
je mednarodna neprofitna in nepolitična organizacija s svojimi člani
v 87 državah. IAESTE se
ukvarja z izmenjavo strokovnih praks predvsem
študentov tehniških in
naravoslovnih ved. Naš
namen ni profit, ampak
čim večji in čim boljši
pretok mladih strokovnjakov po svetu v duhu,
s katerim je bila leta
1948 IAESTE International ustanovljena: »Širiti
strpnost, mir, razumevanje, načela enakopravnosti
in znanje med mladimi
vsega sveta.« Z vizijo, da
nikoli več ne bo nesmiselnega nasilja, vojne
in sovraštva med narodi,
kakršno je divjalo v
prvi polovici prejšnjega
stoletja.

IAESTE LC Ljubljana se
nahaja na Vojkovi 63 v
tretjem nadstropju. Poleg
tega da se ukvarjamo z
izmenjavo strokovnih
praks, organiziramo med
letom še razne dogodke,
kot so kostanjev piknik,
sankanje, drsanje,
božično večerjo, mednarodno večerjo s praktikanti, ITECH, predstavitve
društva in praks po
fakultetah, motivacijska
vikenda, ki sta novembra
in aprila. Prvi letošnji motivacijski vikend bo med
15. 11. in 17. 11. 2013 v
CŠOD Rak v Rakovem
Škocjanu. Prav tako pa se
ukvarjamo tudi s praktikanti, ki pridejo v Slovenijo na prakso. Praktikantom razkažemo največje
slovenske znamenitosti.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slika 1: Sistem
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podjetje lahko zahteva študente takrat, ko jim to
najbolj ustreza;
izmenjava poteka celo leto za dobo od 6 do 52
tednov;
zaradi preizkušenega postopka izbiranja lahko
podjetje pričakuje kakovostni
kader;
zahteva lahko predhodno obvladovanje
določenega znanja, da lahko praktikant takoj
prispeva k delu v podjetju;
praktikanti lahko zapolnijo začasno prazno delovno mesto;
s praktikanti IAESTE lahko podjetje prihrani čas;
podjetja niso obremenjena z delom, ki nastane pri
sprejemu in nastanitvi tujca;
dobro organizirana praksa lahko prinese podjetju
tudi velik dobiček;
IAESTE je najcenejša oblika izmenjave;
nagrada za delo študenta je preprosto nakazana in
obravnavana enako kot za slovenske
študente;
potne stroške krije praktikant sam;
podjetje lahko pridobi nov in svež pogled na organizacijo, izboljša se morala in vzdušje delavcev v
podjetju;
praktikant lahko nudi informacije iz prve roke o
državi, iz katere prihaja poslovni partner podjetja
ali si želijo sodelovati z njim;
IAESTE praktikant lahko sodeluje z ostalimi
študenti, ki bodo istočasno na praksi, njihovo delo
se dopolnjuje;
zaposleni v podjetju bodo lahko obnovili znanje
tujega jezika;
IAESTE praktikanti so obravnavani kot drugi zaposleni in lahko podpišejo pogodbo o varovanju
skrivnosti;
sprejetje tujega študenta v podjetje omogoča
domačemu študentu možnost prakse drugje po
svetu;
stroški, ki jih ima podjetje za praktikanta so nizki;
podjetje lahko pošlje svojega štipendista na
praktično usposabljanje v tujino.

V SREDIŠČU: NA PRAKSO V TUJINO

z v e z a

Študent se na praksi nauči uporabljati tehnična znanja
v praktične namene. Izboljšajo se njegove kompetence,
pridobi znanje tujega jezika, povezuje se z ljudmi na
mednarodnem področju in začne razmišljati bolj globalno. Preden pa študent odide na prakso, si lahko pridobi tudi določena znanja znotraj društva. To so: izguba
strahu pred javnim nastopanjem, lažji pristop do delodajalca za službo, organizacija dogodkov, spoznavanje
drugih ljudi in sprejemanje različnih mnenj.

IAESTE PRAKSA V BRATISLAVI

s t r o j n i h

Tudi sam sem eden izmed mnogih, ki je bil na praksi v
tujini prek društva IAESTE.

Slika 2: Na izletu v Rozmerku (Češka)

s l o v e n i j e
w w w . z v e z a - z s i s . s i

Na sliki 1 je prikazan sistem, s katerim sem upravljal. To
so črpalka, 2 ventila, posoda z vodo, PC, barometer in
SIEMENS CPU 222. Program, ki sem ga kasneje spisal, je
odlično deloval in bi ga lahko uporabili tudi v drugih realnih procesih, kot so reguliranje vode v čistilnih napravah, akvariju … Program je napisan v programu STEP 7
in MATLAB-U. Na praksi pa sem se naučil tudi programiranja v programu C++. Spoznal sem ogromno delovnih,
uspešnih, pametnih, nadarjenih ljudi, s katerimi sem
se bolje spoznal. Spoznaval sem njihovo kulturo, način
življenja, navade in običaje ter še mnogo več.

i n ž e n i r j e v

Moja praksa v tujini je potekala v Bratislavi in sicer na
Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo, na oddelku
za regulacijo Trajala je 8 tednov, med 10. 6. 2013 in 2.
8. 2013. Delo je potekalo 8 ur na dan, 5 dni v tednu. Cilj
prakse je bil napisati program za regulacijo levela vode
v tanku.

Slika 3: Razgled z balkona

ZAKLJUČEK
Vsem, ki ste kadarkoli razmišljali, da bi odšli na prakso v
tujino, Vam IAESTE prakso toplo priporočam. Spoznali
boste ogromno zanimivih ljudi, kultur, navad, običajev.
Hkrati pa boste dobili življenjsko potrebne izkušnje, ki
vam bodo zagotovo pomagale v prihodnosti. Za več informacij me lahko kontaktirate ali pa si pogledate našo
spletno stran:

http://iaeste.si
Slika 4: Skupaj z ostalimi praktikanti
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V SREDIŠČU: 30 LET DRUŠTVA DSIT NM

z v e z a

s t r o j n i h

i n ž e n i r j e v

s l o v e n i j e
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30 LET DRUŠTVA STROJNIH
INŽENIRJEV IN TEHNIKOV
NOVO MESTO
“Društvo strojnih
inženirjev in tehnikov
Novo mesto je že
trideset let eno izmed
najaktivnejših strokovnih
združenj v Sloveniji.
Ustanovljeno je bilo
20. maja 1982, ko je bil
na osnovi iniciativnega
odbora pod vodstvom dr. Boruta Pretnarja uspešno izpeljan
Ustanovni občni zbor in
sprejeta Pravila društva.
Prvi predsednik je postal
gospod Tone Kordiš,
podpredsednik pa gospod Milan Kapetan.
V tridesetih letih se je
društvu pridružilo okoli
250 članov, trenutno
jim predseduje gospod
Mitja Novak. Že od vsega
začetka pa do danes
si aktivno prizadevajo
združiti strokovnjake s
področja strojništva in
z njim povezanih strok,
saj je le z organiziranim
delom mogoče uspešno
reševati strokovna
vprašanja ter prispevati
k razvoju. Za svoje člane
vsako leto organizirajo
strokovne ekskurzije,
nudijo različna strokovna usposabljanja ter
izobraževanja.”
12

Društvo strojnih inženirjev
in tehnikov Novo mesto
(v nadaljevanju DSIT NM)
je v četrtek, 26. septembra, 2013 praznovalo svoj
jubilej. Ob praznovanju
tridesetletnice obstoja so v
prostorih Kluba prijateljev
IMV pripravili proslavo, kjer
so se spomnili začetkov
delovanja, prelomnih
trenutkov in postavili nove
temelje skupnega sodelovanja, ki bodo krojila prihodnost društva. Prireditev
je s pozdravnim nagovorom otvoril predsednik,
gospod Mitja Novak. Z
vsem spoštovanjem se
je vračal na že prehojeno
pot društva ter postavil
vizijo za nadaljevanje poti,
ki vodi do novih izzivov
in jubilejov. Poudaril je
pomembnost sodelovanja
z izobraževalnimi ustanovami in podjetji, hkrati pa
zavedanja se vrednote
pripadnosti stroki, ki se
dandanes morda premalo
ceni. Druženje je izmenjava izkušenj, rast v znanju
in vrednotah, to pa je tudi
glavno načelo društva, ki si
v bodoče prizadeva prila-

Slika 1: Podpredsednik ZSIS, prof. dr. Aleš Mihelič in
predsednik DSIT NM,
gospod Mitja Novak.
goditi sodobnemu času in s tem pritegniti mlade.
Na govornem odru se je zvrstilo kar nekaj govorcev, ki so tesno povezani z DSIT NM, eden izmed
njih je bil prof. dr. Aleš Mihelič, podpredsednik
Zveze strojnih inženirjev Slovenije. Poleg pomembnosti izobraževanja je izpostavil temo globalne
konkurenčnosti strojnih inženirjev v trenutnem času.
Skozi leta se je vloga strojnikov precej spremenila,
včasih je bilo področje, za katerega so usposabljali
kader, omejeno na lokalni prostor, danes pa podjetja zaposlujejo kader s celega sveta. Zveza strojnih
inženirjev Slovenije si prizadeva povezati starejšo
in mlajšo generacijo, saj bo le na ta način dosežena
konkurenčnost na globalnih trgih.

Slika 2: Prireditve so se udeležili zvesti člani DSIT NM.

V SREDIŠČU: 30 LET DRUŠTVA DSIT NM
Na prireditvi so bila podeljena priznanja in pohvale za
učinkovit doprinos k uspešnemu delovanju DSIT NM,
podelila sta jih gospod Mitja Novak in prof. dr. Aleš
Mihelič.
Prejemniki priznanj in pohval:
•

•

Predstavniki podjetij so z iskrenimi besedami voščili
DSIT NM ter jim položili na srce še nadaljnje uspešno
delovanje, seveda v povezavi z lokalnimi podjetji,
ki imajo na območju strateško vlogo in predstavljajo gonilno silo razvoja. Voščilu se je pridružil tudi
direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele
Krajine, gospod Tomaž Kordiš. Prireditev je izvirno
povezovala gospa Irena Potočar Papež, dogajanje
pa so začinili še domači glasbeni in plesni nastopi,
ki so popestrili praznovanje in dokazali, da je na
Dolenjskem poleg tehnike dobro zastopana tudi
umetnost. Uradnemu delu je sledil zanimiv ogled
zgodovinskega muzeja IMV ter prijetno druženje ob
kozarčku vina in ostalih dobrot.

13
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Slika 3: Podelitev priznanj je potekala v prijetnem
sproščenem vzdušju.

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 4, 5: Prireditev je spremljal bogat glasbeni in plesni
program.

z v e z a

•
•
•
•
•
•
•

gospod Anton Kordiš, (prvi predsednik društva
1982−1987)
gospod Božidar Kočevar (predsednik 1987−1991)
gospod Milan Kapetan (predsednik 1991−1995)
gospod Milan Šiško (predsednik 1995−1999)
gospod Anton Repovš (predsednik 1999−2002)
gospod Marko Rajkovača (predsednik 2002−2006)
gospod Mitja Novak (trenutni predsednik)
gospod Miro Jeriček (zaslužni član za strokovne
ekskurzije)
gospod Aleš Bratoš (predsednik uprave podjetja
Revoz, d. d.)
gospod Vladimir Gregor Bahč (predsednik uprave
podjetja TPV, d. d.)
gospa Sonja Gole (podjetje Adria Mobil, d. o. o.
Novo mesto)
gospod Štefan David, Šolski center Novo mesto
gospod Ivan Kralj (podjetje AREX, d. o. o.)
gospod Boris Lavrič (podjetje INPRO, d. o. o.)
podjetje Termotehnika, d. o. o.
Zveza strojnih inženirjev Slovenije

V SREDIŠČU: 30 LET DRUŠTVA DSIT NM

z v e z a
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Klub prijateljev IMV

Klub prijateljev IMV
Novo mesto je bil
ustanovljen leta 2002 in
sicer z namenom zadovoljiti želje IMV-jevcev
po druženju, obujanju
spominov ter da bi primerno predstavili Dolenjcem in vsem Slovencem
razvoj avtomobilske in
prikoličarske proizvodnje ter Jurija Levičnika
(večino časa je vodil
tovarno IMV).  Danes je
predsednik kluba gospod Božo Kočevar, ki
skupaj z ostalimi člani
vsako leto organizirajo
vsaj tri druženja IMVjevcev, občni zbor, obiske
podjetij ali ekskurzije po
Sloveniji, prednovoletna
silvestrovanja itn. Dolgoletna želja kluba je bila
odprtje prve muzejske
zbirke z vozili, ki so jih izdelovali v IMV. Želja se jim
je z lastnim trdim prizadevanjem in ob pomoči
ostalih udeležencev leta
2011 tudi uresničila.
14

Muzejska zbirka IMV

Začetki razvoja tovarne Industrije motornih vozil v
Novem mestu so bili leta 1954. V sodelovanju z zahodno nemškim podjetjem DKW so se lotili sestavljanja dostavnih in osebnih vozil. Leta 1958 je stekla
proizvodnja lastnih dostavnih vozil, nato pa prikolic.
Po prekinitvi sodelovanja z angleškim Austinom
so leta 1972 podpisali pogodbo s francoskim Renaultom, to pa je proizvodnjo osebnih avtomobilov
le še povečalo. Podjetje IMV se je razvilo v tri velike
uspešne tovarne, v Revoz, d. d., Adrio Mobil, d. o. o.,
specializirano za prikolice, avtodome in hišice in TPV,
d. d., ki razvija in izdeluje pomembne avtomobilske
dele.
Zgodovina
te največje
novomeške
tovarne je
predstavljena
v muzeju, ki ga
bogati zbirka
avtomobilov in
prikolic, razstavljeni pa so
Slika 3: IMV 1600 Super B Gasilec še številni dokumenti, propa(Marica), leto izdelave 1970
gandni materiali, znaki, značke, skice, plakati in številni drobni
predmeti, ki se jih nekateri še spomnijo. Muzej danes
deluje v tesni povezavi s
Tehniškim muzejem SloSlika 1: Eden izmed dobitvenije, obiskovalcem je
nikov priznanj DSIT NM je bil
na voljo tudi 10-minutni
tudi gospod Božo Kočevar
film Velikan pod Gorjanci. Ta temelji na izvirnih
pripovedih sodelavcev
IMV, arhivskih posnetkih
RTV Ljubljana in originalnem filmskem posnetku izdelave karoserije kombija, ki ga je našel
Vojko Grobovšek.
Slika 4: Hišno glasilo
Slika 2: IMV AUSTIN 1300, leto Pripravila: Andreja Cigale
kolektiva IMV, leto 1,
izdelave 1969
številka 1, 1963
Foto: Andreja Cigale

V SREDIŠČU: STATISTIČNI PREGLED
STATISTIČNI PREGLED
PROSTIH DELOVNIH MEST S
PODROČJA STROJNIŠTVA
Pripravila: Ana Marušič

s t r o j n i h
i n ž e n i r j e v

“Želja vsake osebe, ki je uspešno zaključila
študij je, da bi čim prej dobila službo v smeri,
v kateri se je izobraževala. Žal trenutne razmere temu niso naklonjene. Z izbiro poklica,
ki je na trgu dela bolj zaželen, pa se lahko
možnosti zaposlitve občutno povečajo.
Ena izmed vej, ki na splošno omogoča
skoraj takojšnjo zaposlitev po zaključenem
izobraževanju, je tudi strojništvo.

z v e z a

PROSTA DELOVNA MESTA ZA OBDOBJE JANUAR−
SEPTEMBER 2013

V preglednici 1 so razvidna  prosta mesta, ki so bila
objavljena na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) v obdobju od januarja do septembra
2013. Kot lahko vidimo, je bilo vseh prostih delovnih
mest 94.000, od tega 771 takih, ki so zahtevala izobrazbo s strojniškega področja (različnih stopenj), kar
predstavlja 0,82 %. Obenem je dne 12. 4. 2013 pričel
veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o urejanju trga dela (ZUTD-A), ki je ukinil obvezno
prijavo prostega delovnega mesta na Zavodu. Ker
lahko delodajalci, ki ne sodijo v javni sektor ali niso
gospodarske družbe v večinski lasti države, objavo
prostega delovnega mesta zagotovijo sami, o tem
pa ZRSZ ne obveščajo, slednji nima več podatkov o
vseh prostih delovnih mestih v državi, prav tako ni
več mogoča primerjava s podatki iz preteklih obdobij.
Tako lahko pojasnimo nizek odstotek prostih delovnih
mest v strojništvu s VI. ali višjo izobrazbo, saj večina
strojniško obarvanih podjetij ni v večinski lasti države,
zato si lahko delovno mesto priskrbijo sami, brez vednosti ZRSZ, kar pomeni, da slednji nima več podatkov
o dejanskem deležu prostih mest.

s l o v e n i j e
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Preglednica 1: Objavljena prosta delovna mesta, januar−september 2013. [1]”
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V SREDIŠČU: STATISTIČNI PREGLED PROSTIH

Graf 1: Prosta delovna mesta z zahtevano izobrazbo s strojniškega področja glede na različne
stopnje izobrazbe v posamezni območni službi ZRSZ. [1]

z v e z a

s t r o j n i h

i n ž e n i r j e v

“Graf 1 nazorno prikazuje, v katerih
regijah je največje povpraševanje
po strojniški stroki, to so območna
služba Ljubljana, Maribor, Celje
ter Velenje. Opazimo tudi, da je
največ delovnih mest razpisanih
za osebe s VI. ter VII. stopnjo izobrazbe. Bolonjski sistem se je šele
pred kratkim uvedel v naše šolstvo,
zato je nizko povpraševanje po
bolonjski izobrazbi upravičeno in
pričakovano, saj je na trgu dela le
nekaj generacij tega sistema.”

BREZPOSELNE OSEBE –
SEPTEMBER 2013
Septembra 2013 je bilo na ZRSZ prijavljenih
114.668 vseh brezposelnih oseb, od tega je
641 oseb s pridobljeno izobrazbo s področja
strojništva, kar ustreza 0,56 %. Podatki kažejo, da
je povpraševanje po strojniški stroki bolj pestro
kot pri ponudnikih del. Iz tega sklepamo, da je
strokovno podkovan kader po celotni Sloveniji,
žal pa je služb premalo za vse v želenem kraju.
Osebe s pridobljeno strojniško izobrazbo so za
trg zanimive in zato hitro zaposljive, saj je delež
brezposelnih zelo nizek.

Preglednica 3: Registrirane brezposelne osebe, september 2013. [1]
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DELOVNIH MEST S PODROČJA STROJNIŠTVA
PROSTA DELOVNA MESTA ZA SEPTEMBER 2013
V preglednici 2 so prikazani podatki o prostih delovnih mestih, ki jih je beležil ZRSZ septembra 2013.

z v e z a
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Preglednica 2: Objavljena prosta delovna mesta, september 2013*. [1]
Iz preglednice 2 lahko ugotovimo, da je na splošno
največ prostih delovnih mest razpisanih za VII. stopnjo
izobrazbe (1.093). Od vseh prostih delovnih mest
z zahtevano izobrazbo s področja strojništva jih
Območna služba Ljubljana beleži največ, kar 7 za VI. in
17 za VII. stopnjo izobrazbe, kar predstavlja 49 % vseh
mest, ki so razpisana za strojnike. Ostale območne
službe beležijo precej manj mest, na Ptuju celo ni bilo
nobenega prostega mesta v septembru.
Vir:
[1] Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 9. 10.
2013.
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V SREDIŠČU: ZAPOSLENOST DIPLOMANTOV U
ZAPOSLENOST DIPLOMANTOV UNIVERZE V LJUBLJANI

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

Univerza v Ljubljani je pripravila in izdala statistični pregled o zaposlenosti diplomantov znotraj univerze,
gre za prvo tovrstno študijo, ki prikazuje podatke za obdobje od 2006 do 2011. Ti podatki so še posebej
pomembni v teh kriznih časih, ki nam trenutno vladajo, in se zdi, da je nezaposlenost mladih izobražencev
prerasla vse meje, ne nazadnje gre za zanimivo javno in politično vprašanje, ki se pogosto pojavlja v
množičnih medijih, pravega odgovora pa ni na vidiku oz. so mnenja zelo različna. Ena izmed pomembnih
nalog univerze je izobraziti študente, ki bodo zaposljivi (glej Strategija Univerze v Ljubljani 2012−2020).
Da bi javnost vendarle bila informirana o dejanskih, objektivnih podatkih iz »prve roke«, je bil letos (2013)
narejen statistični pregled. V tem povzetku bomo prikazali le en delček pregleda, ki je zanimiv za strojniško
področje.

ZAPOSLENOST SLOVENSKIH DIPLOMANTOV V PRIMERJAVI Z
DRŽAVAMI EVROPSKE UNIJE

i n ž e n i r j e v

s l o v e n i j e

Vse države Evropske unije (v nadaljevanju EU) se v času svetovne gospodarske krize srečujejo s povečano
brezposelnostjo mladih, pa tudi z brezposelnostjo nasploh. Mlade lahko opredelimo kot ranljivo skupino, ki
se sooča s prehodom med izobraževanjem in delom, ustvarjanjem samostojnega življenja. Podatki kažejo,
da je brezposelnost v Sloveniji v povprečju nižja od brezposelnosti v državah EU.
Mladi v Sloveniji so zaposleni v višjem odstotku, kot je povprečje EU. Zaznamo pa povišan porast brezposelnih v letih 2011 in 2012.

Preglednica 1: Stopnja brezposelnosti mladih od 15 do 24 let (v odstotkih)

z v e z a

s t r o j n i h

ODSTOTEK ZAPOSLENIH DIPLOMANTOV UNIVERZE V LJUBLJANI

Preglednica 2: Odstotek zaposlenih diplomantov UL v 6 mesecih po zaključku izobraževanja
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UNIVERZE V LJUBLJANI
ZAKLJUČEK

s t r o j n i h

Raziskava je pokazala, da so diplomanti Univerze v Ljubljani v primerjavi z državami EU nad
povprečjem, kar pomeni, da je odstotek zaposljivosti
višji od povprečja. Na slovenskem trgu dela je zaposljivost višja pri diplomantih preteklih programov,
izmed bolonjskih programov pa je višja zaposljivost
podiplomskih magistrskih programov. To gre pripisati slabši informiranosti javnosti glede vrednotenja
ravni izobrazbe bolonjskih programov I. stopnje.
Glede na zaposljivost diplomantov po članicah UL

z v e z a

Zanimivo je, da je višji odstotek zaposlenih diplomantov, ki so zaključili študij po starih študijskih programih.
Opazimo lahko, da so diplomanti višjih strokovnih
programov v višjem odstotku, to pomeni, da so bili
strokovni programi bolj usmerjeni v kompetence, ki
so uporabne na trgu dela. Pri bolonjskih programih
pa zasledimo, da dobi več zaposlitev podiplomskih
študentov kot dodiplomskih, kar lahko sklepamo, da trg
dela še ni tako dobro sprejel diplomantov 1. stopnje.
V nadaljevanju so prikazani podatki o zaposlenosti diplomantov po posameznih članicah UL za vse
študijske programe skupaj.

i n ž e n i r j e v
s l o v e n i j e

Ugotovimo lahko, da je zaposljivost najvišja pri diplomantih Fakultete za strojništvo, tu je zaposljivost
tudi konstantna po letih, medtem ko je pri nekaterih
članicah čutiti večji upad. To je na primer na Fakulteti za
gradbeništvo in geodezijo, kjer je zaradi gospodarske
krize zaposljivost v letu 2010 močno upadla v primerjavi s prejšnjimi leti. Trdimo lahko, da je pri tehniških
fakultetah zaposljivost dokaj konstantna, trg dela tak
kader potrebuje ne glede na krizne razmere. Opazna je
tudi občutna razlika med zaposljivostjo diplomantov
naravoslovnih in tehniških fakultet, ta je precej višja od
diplomantov družboslovnih in humanističnih fakultet,
kjer se odstotek zaposljivost z leti občutno znižuje.
Z visoko zaposljivostjo se lahko pohvali predvsem
Pedagoška fakulteta, odstotek je dokaj konstanten tudi
po letih.
Pripravila: Andreja Cigale

pa podatki jasno kažejo, da so diplomanti tehniških
fakultet zelo dobro zaposljivi, njihova zaposljivost
je po letih dokaj konstantna. Najvišji odstotek
beleži Fakulteta za strojništvo, kar kaže na to, da so
strojniki prisotni v vseh vejah industrije, zanimivi
za trg dela in ne nazadnje potrebni za zagon gospodarstva. Precej nižji je odstotek zaposljivosti pri
družboslovnih in humanističnih vedah, ta pa se z leti
še znižuje. Zanimivi bi bili tudi trenutni podatki o
zaposljivosti diplomantov, ko je učinek gospodarske
krize močnejši. Pri tem lahko le upamo, da nas bo UL
tudi v prihodnje obveščala o dejanskem stanju oz.
odstotku zaposlenosti diplomantov, ta pa naj bo čim
višji.
Vir:
•

Univerza v Ljubljani (2013), Zaposlenost diplomantov Univerze v Ljubljani. ur. R. S. Pejovnik. Univerza v Ljubljani.
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Preglednica 3: Odstotek diplomantov, ki so se zaposlili v času do 6 mesecev po zaključku študija in so
diplomirali v letih med 2006 in 2010

V SREDIŠČU: MODERNA JEKLA ZA TERMOENE
Moderna jekla za
termoenergetske naprave
Franc Vodopivec,
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
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Sestava in mikrostruktura
Moderna jekla za visokotlačne parne kotle termoenergetskih naprav morajo imeti naslednje lastnosti:
•
•
•
•

čim večjo odpornost proti deformaciji z lezenjem
do čim višje temperature;
zadostno odpornost proti škajanju pri temperaturi
nad 600 °C;
dobro preoblikovalnost v hladnem;
dobro varivost.

Veliko odpornost proti deformaciji z lezenjem (angl.
creep, nem. Kriechen) in odpornost proti škajanju zagotavljata dolgotrajno zanesljivo obratovanje naprav
pri čim višji temperaturi. Dobra preoblikovalnost v
hladnem je potrebna zato, ker se snopi cevi bistvenih
delov visokotlačnih parnih kotlov izdelajo s hladnim
upogibanjem, dobra varivost pa zato, ker se cevi in
sklopi cevi spajajo v celoto z obločnim varjenjem.
Vsem tem zahtevam najbolj ustrezajo jekla 0,1−0,2 %
C (ogljik), ki so dobro variva, 8−12 % Cr (krom), ki daje
odpornost proti škajanju nad temperaturo stene cevi
nad 600 °C in tvori izločke karbida M23C6,
1−2 % Mo (molibden) ali W (volfram), ki v trdni raztopini v feritu nekoliko zmanjšata hitrost lezenja in se
vežeta tudi v karbidne izločke, okoli 0,5 % V (vanadij)
in Nb (niobij), ki tvorita karbidne izločke vrste MC, ki z
izločki kromovega karbida učinkovito zavirajo proces
lezenja1. Jekla so lahko legirana, vendar redkeje, še z
drugimi elementi, ki tvorijo učinkovite izločke, npr. z
borom (B), titanom (Ti) in tantalom (Ta).
Karbidni izločki se izločijo iz trdne raztopine pri
popuščanju jekla ohlajenega na martenzit. Njihov
učinek je odvisen od topnosti karbidne faze v feritu
in od velikosti izločkov, npr. učinek izločkov VC se
zmanjša pri temperaturi nad 650 °C, učinek izločkov
NbC pa nad okoli 700 °C. Učinek izločkov kromovega
karbida je največji, izločki sicer najhitreje rastejo nad
temperaturo okoli 650 °C, vendar je karbid M23C6 (vsebuje 18 atomov Cr, 3 atome Fe, 2 atoma Mo in 6 ato20

mov C) zaradi visoke vsebnosti kroma v raztopini v
feritu praktično stabilen do temperaturne premene
ferit-avstenit. Jekla z drugačno kemijsko sestavo,
predvsem z vsebnostjo kroma do 2 % , so uporabna
za nižje temperature, pri njih namreč hitrost lezenja
raste hitreje s temperaturo, ker vsebujejo predvsem
izločke Fe3C (cementit), ki rastejo za nekaj redov
velikosti hitreje kot karbidi drugih elementov, jekla
pa imajo majhno odpornost proti škajanju nad temperaturo 550 °C.
Zaradi kompleksnosti procesa izotermne rasti karbidnih izločkov kroma, vanadija in niobija nad 550°C
je velikost izločkov stalno v razponu med 5 in 1000
nm, njihovo število se zmanjšuje s časom in mnogo
hitreje z rastjo temperature, povprečna velikost in
razdalja med izločki rasteta. Hitrost rasti je odvisna
od hitrosti prenosa in je hitrejša pri karbidih kovine,
katere vsebnost je večja v trdni raztopini v feritu
oz. jeklu. Mikrostruktura jekla je iz kristalnih zrn,
ki imajo različno prostorsko orientacijo kristalne
mreže. Število kristalnih zrn je od 108 do 109 cm-3,
v vsakem kristalnem zrnu je približno 105 izločkov z
različno velikostjo in geometrijsko lego.

Slika 2: Mikrostruktura jekla X20, ki je bilo kaljeno
v olju in popuščeno. Izločki kromovega karbida
M23C6 v kristalnih zrnih in po mejah zrn in podzrn.
Deformacija z lezenjem
Lezenje je proces permanentne deformacije, ki poteka pri napetosti in je pod 1/3 0,2 meje plastičnosti
jekla pri enaki temperaturi. Lezenje je gibanje
mobilnih dislokacij, ki so linijske napake kristalne
mreže, saj kovinam dajo sposobnost plastične
deformacijo, sestavljata ga drsenje (ang. gliding) in
plezanje (ang. climbing) mobilnih dislokacij. Dr-

ERGETSKE NAPRAVE

Sklepna beseda
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Viri:
1. F. Abe, T.U. Kern, R. Viswanathan: Creep resistsnt steels,
Woodhead Publ. Lim., Cambridge, England, 2008.
2. F. Vodopivec in sod.: Calculation of stationary creep
rate of temp. marten. Mat. Sci. Techn. 29, 2013, 451-455.

s l o v e n i j e

V Sloveniji imamo znanje o jeklih, ki se uporabljajo pri
najvišjih temperaturah obratovanja visokotlačnih parnih
kotlov, to je praktično in teoretično. Prvo je dokazano
z uspešnimi razlagami vzrokov obratovanja kotlov in
ocenami stanja jekla pri letnih remontih, drugo pa z
objavami del v domačem in tujem znanstvenem tisku.
Razvite so bile in so v uporabi najnovejše metode ovrednotenja dejanskega stanja jekla v najbolj obremenjenih
delih parnih kotlov po dolgi obratovalni dobi in na voljo
je oprema za preiskave jekla.
Ni znano, kakšne vrste jekla bodo uporabljena za izdelavo
delov TE 6, ki naj bi obratovala pri povišani temperaturi.
Tudi ni informacij o oceni vpliva pogojev obratovanja na
spremembo odpornosti jekla in zvarov na hitrost lezenja.
Če je načrtovana temperatura stene cevi 600 °C ali več, bi
bila taka ocena gotovo koristna za oceno trajnosti najbolj
vročih delov kotla. Prav bi bilo tudi, da bi dobavitelj teh
delov dal v javnost podatke, na osnovi katerih je mogoče
preveriti zanesljivost dolgotrajnega obratovanja pri
načrtovani temperaturi stene cevi ter pritiska in temperature pare.

i n ž e n i r j e v

Pri konstantni temperaturi je hitrost lezenja večja
pri večji napestosti in pri konstantni napetosti
večja pri višji temperaturi, ker je tedaj difuzija
železovih atomov v feritu večja in je manjši strižni
modul ferita. Ločimo dve vrsti enačb za izračun
hitrosti lezenja: empirične in teoretične. Za prve
je značilno, da zaviralni učinek izločkov na hitrost
lezenja upoštevajo kot konstanto določeno na
podlagi eksperimentalne hitrosti lezenja pri
različnih temperaturah in napetostih. Rezultati
izračunov niso najbolj natančni, posebno velike
razlike so v napetostnem koeficientu in aktivacijski energiji procesa lezenja, ker se v enačbah
ne upoštevajo spremembe izločkov, ki med dolgotrajnim preizkusom lezenja ali uporabe jekla
neposredno povečujejo hitrost lezenja.
V enačbah druge vrste, do sedaj so bile predlagane štiri, pa se hitrost lezenja izračuna na podlagi
nekaterih parametrov, npr. napestosti in temperature, fizikalne konstante in konstante ferita, npr.
Burgers vektor, gostota mobilnih dislokacij, hitrost
difuzije atomov železa v feritu in strižni modul ter
parametri mikrostrukture jekla: volumski delež in
velikost izločkov ter razdalja med njimi. Parametre mikrostrukture jekla se določi eksperimentalno, volumenski delež izločkov pa se izračuna
iz sestave jekla in izločkov. Najnovejša teoretična
enačba2 ima poenostavljeno obliko έ = k σn (λ-d)
z: έ- hitrost lezenja (s-1), k- faktor, ki upošteva prej

s t r o j n i h

Hitrost lezenja

naštete parametre, σ- napetost (MPa), n – napetostni
eksponent, λ- povprečna razdalja med izločki (λ) in dpovprečna velikost izločkov (d). Pri n = 3.65 je bila razlika
med izračunano in eksperimentalno hitrostjo lezenja
okoli 10 %, kar je nekajkrat manj kot pri drugih enačbah
iste vrste. Kot teorija napoveduje, je aktivacijska energija
procesa lezenja izračunana na podlagi te enačbe enaka
aktivacijski energiji za difuzijo atomov železa v feritu.
Značilno za to enačbo je še, da prva bazira na prenosu
napetosti iz ferita na izloček in nazaj ter na vplivu komponent prenosa na napetost drsenja dislokacij. Dosedaj ta
prenos, ki se dogaja zaradi zelo velike razlike v strižnem
modulu popuščenega martenezita, torej ferita in
izločkov, ni bil upoštevan in se je v empirijskih enačbah
prenos poimenoval povratna napestost (ang. backstress), ali upošteval kot razmerje med napestjo lezenja in
mejo plastičnosti jekla pri temperaturi lezenja. Za eno in
drugo ni bilo prave razlage..

z v e z a

senje je mogoče samo v določeni kristalni ploskvi
ferita, plezanje pa samo pravokotno na ploskev
drsenja. Ločimo tri mehanizme lezenja: primarno,
sekundarno ali stacionarno in terciarno.
Zaradi različne prostorske orientacije kristalnih zrn
je geometrija gibanja mobilnih dislokacij različna v
vsakem kristalnem zrnu jekla, vendar pa je hitrost
lezenja v vseh enaka oz. se razlikuje le toliko, da
razliko kompenzira absorbcija dislokacij v kristalnih
mejah in v prostih površinah med feritom in izločki.
Izločki, večinoma karbidi, lahko pa tudi karbonitridi in nitridi, imajo mnogo večji strižni modul od
ferita, zato jih mobilne dislokacije ne prestrižejo.
Dislokacijsko črto razdelijo na segmente, ki izločke
obidejo z drsenjem med sosednjimi prostimi
površinami in plezanjem, oboje v feritu.

V SREDIŠČU: Mednarodno posvetovanje 
Mednarodno posvetovanje
Plin in plinske tehnologije
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dr. Franc Cimerman, podpredsednik Zveze
strojnih inženirjev Slovenije
“Zveza strojnih inženirjev Slovenije je 1.
oktobra 2013 v Ljubljani pripravila mednarodno posvetovanje z naslovom Plin in
plinske tehnologije. S tem je nadaljevala
uresničevanje programa dela, ki ga je
napovedala na prejšnjih konferencah
inženirjev strojništva v letih 2007, 2008 in
2011. Dogodek s poudarkom na plinu in
plinskih tehnologijah je bil sicer napovedan
že leta 2008 s Plinskim tehnološkim forumom v Portorožu, tokrat pa je bilo v Sloveniji prvič izvedeno tudi mednarodno posvetovanje o plinu in plinskih tehnologijah.
Glede na odmevnost in bogato udeležbo si
Zveza strojnih inženirjev Slovenije in Skupina za  plinske tehnologije, ki deluje v njenem okviru, želita, da bi ta dogodek postal
stalnica v koledarju mednarodnih strokovnih
dogodkov.”
PRVO POSVETOVANJE
O PLINU IN PLINSKIH
TEHNOLOGIJAH V SLOVENIJI
Vsebinski in simbolni
pomen prvega mednarodnega posvetovanja
Plin in plinske tehnologije, ki ga je Zveza strojnih
inženirjev Slovenije
izvedla 1. oktobra 2013
Slika 1: Voditeljica uvodv Grand hotelu Union
nega
dela in povezovalka
v Ljubljani, je večji
posvetovanja gospa Eva
od samega dogodka.
Longyka Marušič
Slovenska plinska stroka
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se ponaša z več
kot tridesetletno
tradicijo, mestne
plinarne pa obstajajo še veliko dlje.
Prav dolgoletna
tradicija je spodbudila organizatorje
k izvedbi prvega
Slika 2: Predsednik Zveze
mednarodnega
strojnih inženirjev Slovenije posvetovanja o
prof. dr. Iztok Golobič v uvod- plinu in plinskih
nem nagovoru
tehnologijah, saj so
želeli temu področju nameniti posebno pozornost. Po
mnenju organizatorja so prav tovrstni dogodki ključna
priložnost za izmenjavo znanj in izkušenj, obenem
pa so tudi eden od
ključnih temeljev in
nujna popotnica za
uspešno strokovno
delo ter prihodnji
razvoj.
Prvo mednarodno
posvetovanje o plinu
Slika 3: Predstavnik generalnein plinskih tehnologijah
ga pokrovitelja posvetovanja,
je v ospredje postavilo
družbe Rendamax, b. v. g.
nekaj najaktualnejših
Roger Urlings v pozdravnem
tem v Sloveniji in Evnagovoru
ropi. Vsebinski sklopi
posvetovanja so bili štirje: vloga in razvoj plinovodnih omrežij, plinske tehnologije in možnosti uporabe
zemeljskega plina,
varnost delovanja
plinovodnih
omrežij in naprav
ter meritve, avtomatizacija, sistemi
vodenja, aplikacije.
Posvetovanje so s
predavanji obogaSlika 4: Vodenje drugega sklopa tili priznani domači
predavanj, vodja gospod Andrej in tuji predavatelji.
Grapulin
Posvetovanja se
je udeležilo več kot 100 udeležencev iz več kot 40
domačih in tujih podjetij, ki so lahko prisluhnili 16 predavanjem.

ednarodno posvetovanje Plin in plinske tehnologije
V vsebinsko zelo bogatem programu mednarodnega
posvetovanja velja posebej poudariti predstavljene
tehnološke novosti. Pridobljeno znanje o tem bo
vsekakor dobrodošla popotnica našemu vsakdanjemu
strokovnemu delu v podjetjih. Več predavanj o rezultatih strokovnega in raziskovalnega dela je bilo posebej pripravljenih in prvič predstavljenih prav na tem
posvetovanju. Vse zainteresirane vabimo, da si zbornik
razširjenih povzetkov ogledajo na spletni strani Zveze
strojnih inženirjev Slovenije.

Prvo mednarodno posvetovanje Plin in plinske
tehnologije se lahko pohvali z izjemnim odzivom
priznanih domačih in tujih predavateljev ter zavidljivo udeležbo strokovnjakov iz vse Slovenije. Vse
je presenetilo, da se kljub napornemu programu
udeležba čez dan ni zmanjševala in da so udeleženci
vse do konca dejavno sodelovali pri predavanjih.

s t r o j n i h

VTISI IN MNENJA PO POSVETOVANJU

Slika 6: Utrinki med posvetovanjem

Slika 8: Utrinki; dr. Franc Cimerman
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Mednarodnega posvetovanja brez sodelovanja
domačih in tujih podjetij s področja plina in plinskih tehnologij nikakor ne bi bilo mogoče izvesti,
saj so sodelovala pri pripravah, dejavno soustvarjala
program posvetovanja in pripomogla k izvedbi
dogodka. Posebna zahvala gre tudi sponzorjem in
oglaševalcem.

s l o v e n i j e

SODELUJOČA PODJETJA

To kaže na veliko zanimanje in daje spodbudo za
organizacijo naslednjega tovrstnega dogodka.
Vtisi in pozitivna mnenja sodelujočih ter strokovne
javnosti po posvetovanju so presegli pričakovanja.
Prav to potrjuje pravo usmeritev Zveze strojnih
inženirjev Slovenije in Skupine za plinske tehnologije, ki deluje v njenem okviru. Ta bo spoznanja in
izkušnje s prvega mednarodnega posvetovanja
uporabila pri pripravah na naslednji dogodek. To bo
mednarodna konferenca z enakim naslovom – Plin
in plinske tehnologije, ki bo izvedena na istem
mestu in ob enakem terminu,  torej 1.  oktobra 2014
v Grand hotelu Union v Ljubljani.  

i n ž e n i r j e v

Slika 7: Registracija udeležencev posvetovanja

Slika 5: Razgovori in izmenjava mnenj
sodelujočih na posvetovanju

z v e z a

SLEDENJE TEHNOLOŠKEMU RAZVOJU

V SREDIŠČU: Sistemi za določitev položaja in karakterizacijo gibanja oddaljenih objektov

z v e z a
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Sistemi za določitev
položaja in
karakterizacijo gibanja
oddaljenih objektov
doktorsko delo - Lovro Kuščer
lovro.kuscer@fs.uni-lj.si
Mentor: prof. dr. Janez Diaci
Fakulteta za strojništvo v Ljubljani
V sodobnem času je natančno določanje položaja
na zemeljski površini postalo nepogrešljivo zlasti na
področju transporta, logistike, reševanja v nujnih
primerih, kmetijstva ter tudi v okoljskih in vojaških
aplikacijah. Razvoj navigacijskih sistemov in naprav je v
zadnjih desetletjih doživel skokovit napredek in s tem
odprl možnosti njihove uporabe na novih področjih.
Kljub temu pa v določenih situacijah natančno poznavanje zgolj lastnega položaja, orientacije in hitrosti v
nekem globalnem koordinatnem sistemu ne zadostuje.
Pogosto želimo hitro pridobiti informacije o relativnem
ali absolutnem položaju. Tako se lahko pojavi potreba
po oddaljenem merjenju geografske lokacije objektov.
Področje uporabe merilnih sistemov z opisanimi zmogljivostmi je nekoliko drugačno kot pri geodetskih
meritvah, kjer se običajno izvede večje število meritev
z različnih lokacij in nato z izravnavo določi geografsko lokacijo z veliko natančnostjo. Pri obravnavanih
sistemih gre običajno za hitro, neposredno določitev
geografske lokacije. Posledično so zahteve glede
hitrosti izvajanja meritev bistveno višje, zahteve po
natančnosti pa običajno nižje.
Oddaljeno merjenje položaja premikajočih se objektov
je aktualno in uporabno za namene kot sta nadzor vozil
v prometu ali spremljanje gibanja pešcev v urbanem
okolju. Aplikacije pa niso omejene zgolj na zunanje
okolje, temveč so zmeraj bolj usmerjene tudi v zaprte
prostore, kjer je pomemben relativni položaj objekta
glede na neko referenčno točko. Sem sodijo tudi
številne industrijske aplikacije, kjer je za nadzor procesov potrebno spremljati premike posameznih objek24

tov (strojnih delov, obdelovancev, manipulatorjev ...)
s čim večjo časovno in prostorsko ločljivostjo.
Za namen izvedbe raziskav na tem področju smo
razvili dva eksperimentalna merilna sistema, ki sta
sestavljena iz komercialno dostopnih gradnikov in
omogočata izvajanje meritev pri oddaljenostih do
20 km. Prvi predstavlja lažjo, prenosno izvedbo, ki
je namenjena izvajanju meritev na težko dostopnih
terenih, medtem ko je drugi prirejen za namestitev
na vozilo.
Osnovno funkcionalnost razvitih eksperimentalnih merilnih sistemov smo nadgradili z integracijo
računalniškega vida, ki omogoča ponavljajoče se
merjenje položaja premikajočih se objektov ter s
tem tudi karakterizacijo njihovega gibanja. Merilni
sistemi z opisanimi zmogljivostmi so uporabni za
namene, kot sta na primer nadzor vozil v prometu
ali spremljanje gibanja pešcev v različnih okoljih.
Prenosno izvedbo merilnega sistema (slika 1) sestavljajo laserski razdaljemer, elektronski kompas in
inklinomer ter modul za globalno satelitsko navigacijo (GPS). Merilnim napravam je dodana digitalna kamera, ki je nameščena na okular laserskega
razdaljemera za namen dokumentacije meritev
ter zmanjšanje možnosti napačne identifikacije
oddaljenih objektov.  Kot sistemski računalnik za
krmiljenje delovanja merilnih naprav je uporabljeno
programirljivo logično vezje (FPGA), ki med drugim
skrbi tudi za zajem in prikaz slike ter ostalih informacij na vgrajenem prikazovalniku.

Slika 1: Prenosni merilni sistem za določanje položaja
oddaljenih objektov.

istemi za določitev položaja in karakterizacijo gibanja oddaljenih objektov
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Slika 3: Mobilna izvedba merilnega sistema: (1)
ohišje z laserskim razdaljemerom in kamero, (2)
motorizirano podnožje, (3) elektronski inklinomer,
(4) antena GPS, (5) močnostni in komunikacijski
vmesnik, (6) prenosni računalnik.izdelave 1970
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Osnovni izvedbi merilnih sistemov potrebujeta operaterja, ki izbere oddaljeni objekt in izvede meritev. Če
se objekt premika, mu mora operater slediti z ročnim
usmerjanjem merilnega sistema, kar pa je zamudno,
zahtevno ter večinoma težko izvedljivo opravilo.
Zato smo realizirali samodejno sledenje izbranemu
premikajočemu se objektu, kar omogoča ponavljajoče
se merjenje njegovega položaja in s tem tudi določitev
trajektorije gibanja. Za ta namen je možna uporaba
računalniškega vida na osnovi zmogljive video kamere.
Izkaže se, da je integracija računalniškega vida smiselna
predvsem v mobilni različici, ki uporablja motorizirano podnožje in s tem ponuja priložnost realizacije
samodejnega usmerjanja merilnega sistema proti
premikajočemu se oddaljenemu objektu. Za takšno
funkcionalnost smo kamero namestili na motorizirano
podnožje, tako da je njena optična os vzporedna z
optično osjo laserskega razdaljemera. S takšno postavitvijo je mogoče na osnovi ustreznih algoritmov
računalniške obdelave slike v vsakem trenutku določiti
položaj izbranega objekta na digitalni sliki.

s l o v e n i j e

Druga, mobilna izvedba merilnega sistema (slika
3) je osnovana na enakem impulznem laserskem
razdaljemeru, medtem ko za določitev položaja in
orientacije merilnega sistema uporablja drugačne
senzorje. Bistvena razlika je uporaba zmogljivega
GPS modula z dvema antenama, ki omogoča
natančno določitev položaja in orientacije merilnega sistema. S tem je izločen vpliv nezanesljivosti

s t r o j n i h

Slika 2: Grafični vmesnik prenosnega merilnega
sistema med izvajanjem terenskih meritev (zgoraj) in prikaz rezultatov meritev na zemljevidu 3D
programa Google Earth (spodaj).

elektronskega kompasa, čemur je podvržena prenosna
izvedba merilnega sistema. Nadalje je v mobilni izvedbi
uporabljeno tudi stabilizirano vrtljivo podnožje, na
katerem sta nameščena laserski razdaljemer in digitalna
kamera. Vrtljivo podnožje vsebuje tudi optična zaznavala zasuka, kar je še zlasti pomembno pri določanju
orientacije kamere v prostoru.
z v e z a

Prenosni merilni sistem tehta 6 kg in omogoča
enostavno sestavljanje ter razstavljanje, tako da ga
je po težko prehodnem terenu mogoče prenašati v
običajnem fotografskem nahrbtniku. Pri izvajanju
meritev operater z uporabo prikazovalnika poišče
oddaljeni objekt, nakar z večsmernim gumbom izvede meritev. Temu sledi prikaz geodetskih koordinat in fotografije objekta na prikazovalniku (slika 2).
Izvedeno meritev ter fotografijo objekta je mogoče
shraniti v standardnem formatu na pomnilniško kartico (SD) ter prenesti na osebni računalnik za namen
dokumentacije oziroma nadaljnje analize.

Raziskave so bile usmerjene predvsem v izvedbo
sledenja premikajočim se objektom (vozilom, ljudem)
na večjih oddaljenostih (okoli 1 km). Na podlagi testiranj na video posnetkih premikajočih se vozil in ljudi
smo se odločili za izvedbo vizualnega sledenja na
osnovi adaptivnih šablon (angl. adaptive templates),
s čimer delno zaobidemo težave pri spremembah
osvetlitve, odbojev svetlobe ter majhnega barvnega
kontrasta pri večjih oddaljenostih. Določanje položaja
objekta v sliki na osnovi adaptivnih šablon predstavlja
prvi korak pri karakterizaciji gibanja oddaljenega objekta. Če namreč želimo določiti trajektorijo gibanja,
je potrebno izmeriti tudi oddaljenost objekta z laserskim razdaljemerom. Za ta namen je potrebno vrtljivo
podnožje krmiliti tako, da sta optični osi kamere in
laserskega razdaljemera ves čas sledenja usmerjeni
proti sledenemu objektu. Premikanje kamere pri tem
povzroči navidezne premike ozadja v digitalni sliki, ki
jih je potrebno zaznati in kompenzirati, kar storimo z
analizo optičnega toka.
Za namen povečanja robustnosti sledenja smo uporabili avtoregresivni dinamični model sledenega
objekta, ki zagotavlja konsistentnost izmerjenih kinematskih parametrov z znanimi lastnostmi sledenega
objekta. Združevanje predikcij dinamičnega modela
in meritev pa je bilo izvedeno na osnovi sekvenčnih
Monte Carlo metod, ki jih imenujemo filtri z delci.
Na osnovi opisanega pristopa smo izvedli eksperimente za karakterizacijo gibanja vozil in ljudi na
oddaljenostih do 1 km (slika 4). Rezultati meritev z
razvitim merilnim sistemom so hitrosti in trajektorije
gibanja v globalnem koordinatnem sistemu, kar je
prikazano na sliki 5.

z v e z a
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V SREDIŠČU: KARAKTERIZACIJA GIBANJA

Slika 4a: Karakterizacija gibanja
oddaljenih vozil in ljudi.
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Slika 4b: Karakterizacija gibanja vozil in ljudi

Slika 5a: Izmerjena trajektorija premikanja
osebe, prikazana na grafu

Slika 5b: Izmerjena trajektorija premikanja
osebe, prikazana na zemljevidu.
Rezultati eksperimentov kažejo, da je z
računalniškim vidom mogoče dovolj natančno
določiti lokacijo objekta v sliki in s tem tudi
natančneje določiti njegov položaj v globalnem
koordinatnem sistemu. Mogoče je zmanjšati vpliv
divergence žarka laserskega razdaljemera na negotovost izmerjenega položaja. Uporaba zmogljive digitalne kamere in ustreznih algoritmov
računalniškega vida doprinese k povečani ločljivosti
izmerjenega položaja in omogoča izvajanje meritev
z dovolj visoko frekvenco za karakterizacijo gibanja
vozil in ljudi na oddaljenostih približno 1 km.

SVETOVALEC: ADECCO
Adecco
mladim pomaga pri
iskanju prve zaposlitve

Tudi iskanje službe je projekt, ki se ga lahko lotimo
sistematično, merimo aktivnosti in njihovo učinkovitost.  
Če pristopite na pravi način,
boste pri iskanju zaposlitve
bolj učinkoviti in jo boste našli
hitreje. V Adeccu vam lahko
pomagamo narediti načrt za
prvi korak.
27
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Adecco H.R. kadrovsko svetovanje d.o.o. je del velike
mednarodne skupine Adecco SA, vodilnega svetovnega podjetja za upravljanje storitev na področju zaposlovanja in upravljanja človeških virov. Dnevno povezuje več kot 3000 zaposlenih z več kot 300 podjetji. Na
slovenskem trgu je podjetje prisotno od aprila 2000, s
šestimi poslovalnicami v vseh večjih mestih v Sloveniji.
Ponuja storitve na področju zaposlovanja, karierne
tranzicije, razvoja talentov, svetovanja in outsourcinga.

s l o v e n i j e

•   PE Ljubljana, Slovenska cesta 41, 1000 Ljubljana, tel.:
01/23 49 270, gsm: 031 661 591
•   PE Maribor, Meljska cesta 3, 2000 Maribor, tel.: 02/238
07 30, gsm: 041 712 264
•   PE Celje, Ulica XIV. divizije 6, 3000 Celje, tel.: 03/428
27 50, gsm: 031 664 654
•   PE Novo mesto, Kandijska cesta 51, 8000 Novo
mesto, tel.: 07/393 42 90,
gsm: 031 682 947
•    PE Koper, Vojkovo nabrežje 1, 6000 Koper, tel.:
05/662 67 70, gsm: 051 390 235

i n ž e n i r j e v

Če iščete prvo zaposlitev, se lahko oglasite v Adeccu in se dogovorite za svoj termin brezplačnega
svetovanja. V enournem individualnem programu
boste s svetovalci Adecca lahko ugotovili, kaj najbolj
potrebujete, da suvereno vstopite na trg dela. Dobili
boste lahko nasvete o tem, kako postaviti zaposlitvene cilje, narediti analizo svojega kariernega profila,
pripraviti učinkovit življenjepis in se pripraviti na
zaposlitveni pogovor.

Če iščeš svojo prvo redno zaposlitev in pri tem želiš
nasvet strokovnjaka, pokliči najbližjo poslovno enoto
Adecca in se dogovori za enourno brezplačno svetovanje:

s t r o j n i h

V agenciji za zaposlovanje Adecco se vsak dan
srečujemo z iskalci zaposlitve, med katerimi je
tudi veliko mladih, ki iščejo svojo prvo priložnost.
Želimo jim pomagati, da naredijo prvi, velikokrat
najtežji korak v karieri. Z znanjem, izkušnjami,
pregledom dogajanja na trgu dela in s širšim pogledom na samo problematiko iskanja zaposlitve
v Adeccu spodbujamo mlade, da aktivno nastopijo
na trgu in poiščejo priložnosti za začetek svoje
kariere. Individualno svetovanje je na voljo v vseh
regionalnih poslovalnicah Adecca.
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“Iskanje službe je projekt, ki se ga lahko
lotiš sistematično, načrtuješ svoje aktivnosti in meriš njihovo učinkovitost ter tako
hitreje najdeš pravo zaposlitev. Iskalci prve
zaposlitve se lahko dogovorite za termin
brezplačnega individualnega svetovanja
pri iskanju zaposlitve.”

JEZIKOVNI ODTENKI
ZAPISOVANJE ČASA
Andreja Cigale
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Čas ni nekaj enoznačnega, vsak ga doživlja na svoj
način in dojema po svoje, (ne)odvisno od okoliščin.
Nekaterim beži (pre)hitro, drugi se spominjajo
davnih časov in spet drugi nimajo časa. Čas v fiziki
pomeni intenzivno količino, ki kaže na to, da si dogodki sledijo drug drugemu, gre za neko vzročnost.
Budistična filozofija čas tolmači kot svet, ki se ustvarja iz trenutka v trenutek. V novem veku pa je prevladalo obravnavanje časa kot absolutne količine,
saj je človek z izumom ure pridobil zmožnost enotnega merjenja časa.

s l o v e n i j e

Beseda čas je pojem, v Slovarju slovenskega
knjižnega jezika je opredeljena kot:

i n ž e n i r j e v

1. neomejeno trajanje (čas teče, čas se vleče)
2. omejeno trajanje kot del neomejenega trajanja (za kratek čas, že nekaj časa ga čakam)
3. omejeno trajanje (zapravlja čas, nima časa za
branje)
4. omejeno trajanje z razmerami, okoliščinami,
stvarnostjo vred (v starih časih, v času okupacije).

s t r o j n i h

Pri zapisovanju časa (datuma, ure) pa v slovenščini
veljajo določena pravila:
Zapis datuma

Če datumu dodamo še kraj, potem to lahko
zapišemo na več načinov:
•
•
•
•
•

Ljubljana, 24. 3. 2013
Ljubljana, 24. marec 2013 (imenovalniška oblika
zapisa meseca)
Ljubljana, 24. marca 2013 (vljudnejša je rodilniška
oblika zapisa meseca)
V Ljubljani, 24. marca 2013
Ljubljana, dne 24. marca 2013 (določnica dne
je odveč, včasih pa je bila v uporabi; v nekaterih
primerih se danes uporablja z dne, na primer:
odločba z dne 24. marca 2013)

V uradnih listinah je datum v celoti zapisan z besedo:
V Ljubljani, štiriindvajsetega marca dva tisoč trinajst.
Povsem napačne so rabe, kjer gre za mešani zapis
datuma:
•
•

štiriindvajsetega 3. 2013
štiriindvajsetega marca 2013

Opozoriti je treba še na eno zanko, v katero se pogosto zapletejo tisti, ki imajo veliko stika s tujim jezikom.
V slovenščini pišemo tako imena dni v tednu kot
imena mesecev v letu z malo začetnico (ponedeljek,
torek, januar, februar …), medtem ko se v angleščini
oboje piše z veliko začetnico (January, February …).

z v e z a

Datum lahko zapisujemo na različne načine:
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PRAVILNO

NAPAČNO

5. 6. 2013

5.6.2013

5. 6. 2013

05. 06. 2013

POJASNILO
Vsaka številka je samostojna enota, prva pomeni dan,
druga mesec in tretja leto, zato je za piko vedno presledek.  
Ko gre za splošno zapisovanje, se ničel ne piše. Pogosto
zapis ničel zahtevajo računalniški programi, s katerimi so
oblikovani računi in podobni dokumenti.  Takrat jih seveda
moramo zapisati.

JEZIKOVNI ODTENKI
Pri uradnih dopisih, vabilih ter obvestilih zasledimo
različne zapise datuma in ure, pravilne so naslednje
možnosti:
•

•

•

Piše se leto 1997.

•
•
•

1941−1945
v letih 1991−1990
študijsko leto 2013/14

Treba je paziti pri zapisu pomišljaja, saj je to daljša
črtica od vezaja, in je v pomenu od … do, zato jo
pišemo stično (brez presledka). Tudi poševnica je
stično ločilo, pomeni pa del enega in drugega leta.
Mednarodni standard za zapis datuma določa pisno
obliko LLLL-MM-DD, ki je praktična zato, ker se da

•

S predavanji začnemo ob 7.30 uri (ob sedem
trideset, ob pol osmih).
Odhod je predviden ob 9. uri.

Številni gostinski lokali ali trgovine so opremljeni
z obvestilom o delovnem času oz. o času obratovanja. Poglejmo nekaj pravilnih in nepravilnih
primerov zapisa:
PRAVILNO
Trgovina je odprta od 9. do 19. ure.
Trgovina je odprta od 9.00 do 19.00.
Trgovina je odprta 9.–19. ure.
Trgovina je odprta 9.00–19.00.

NEPRAVILNO
od 9.–19. ure
od 9. do 19.00 ure
9.–19.00
9.00–19.00 ure

Če je čas (delovni čas) zapisan takole 9.00–19.00, potem besedico ure ne pišemo. Ne smemo pa pozabiti
na stični pomišljaj (daljša črtica).
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Pri navajanju letnice oz. stoletja, ki se nanaša na čas
pred našim štetjem vedno zapišemo: 2. stoletje pred
našim štetjem, oz. krajšava  2. st. p. n. š. Pogost je tudi
zapis pred Kristusom, krajšava pr. Kr. Pri navajanju
letnic, ki se nanašajo na naše štetje, krajšavo n. š.
običajno izpuščamo, razen če želimo to izpostaviti.
Pogost pa je tudi zapis obdobja, zapišemo ga lahko s
pomišljajem ali poševnico:

•

s l o v e n i j e

Letnice navadno zapisujemo s številko, z besedo so
zapisane le v uradnih listinah.
Primer:

Nekaj možnosti zapisa ure:

i n ž e n i r j e v

Zapis letnic

Za zapis ur in minut uporabljamo 24-urni zapis
časa, pri katerem so minute in ure ločene s stično
piko (brez presledka na obeh straneh pike).

s t r o j n i h

•

Zapis ure
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•

Sestanek bo v sredo, 13. 11. 2013, ob 12. uri.
Če imenu dneva v tednu sledi tudi datum, ta
natančneje razloži, za katero sredo točno gre,
pišemo vejici.
Sestanek bo 13. 11. 2013, to je v sredo, ob 12. uri.
Seveda pa je lahko tudi obratno, pojasnilo je to je
v sredo, zato je ločeno z vejicama.
Sestanek bo v sredo.
Če ni dvoma, za katero sredo gre, potem datuma
ne pišemo in vejica ni potrebna.
V sredo 9. maja bo sestanek. Sestanek bo v sredo
ob 12. uri.
Slovenski pravopis 2001 v takih primerih vejice ne
predvideva.

tako zapisane datume preprosto strojno urejati, so
neodvisni od jezika in nedvoumni.

Za konec pa le še misel, ki jo je zapisal Martin Luther
King:
»Vedno je pravi čas, da storimo to, kar je prav.«
Viri in literatura:
• Slovenski pravopis. Ljubljana: SAZU in ZRC SAZU,
2001. ISBN 961-6358-73-5.
• Slovar slovenskega knjižnega jezika. Slovenska
akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti
in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana
Ramovša. Ljubljana 1997.
• http://www.lektorsko-drustvo.si/lektorsko-brbot,
Lektorsko društvo Slovenije, ogled 5. 10. 2013.
29

z v e z a

s t r o j n i h

i n ž e n i r j e v

s l o v e n i j e

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

USODNA NIT
Programer CNC-naprav (m/ž)

Študentsko delo (m/ž)

Znanje in izkušnje kovinarjev
na Senovem že od nekdaj
prehajajo med generacijami,
zato medse vabimo novega
sodelavca za delovno mesto:

V okviru družbe Savatech proizvajamo različne gumenotehnične
izdelke. V sklopu podjetja deluje program za zaščito okolja in
reševanje, proizvajamo in tržimo profile za gradbeništvo in industrijo ter transportne trakove za uporabo v različnih industrijskih
dejavnostih. Savatechov program Velo izdeluje pnevmatike za
dvokolesna vozila, kot so skuterji, mopedi, manjši motorji ter pnevmatike za gokarte, mini moto in industrijska, poljedelska vozila ter
prikolice. V programu Print izdelujemo ofsetno gumo za tiskarsko
industrijo v okviru programa GTI - stiskani izdelki pa gumene
stiskane izdelke za avtomobilsko industrijo, za industrijo bele
tehnike in druge panoge. Vsi omenjeni izdelki so proizvedeni na
osnovi lastnih zmesi, ki jo prodajamo tudi zunanjim uporabnikom.
Gumenotehnične izdelke ter pnevmatike, ki jih proizvajamo v podjetju Savatech, razvijamo na osnovi lastnega znanja.

Naloge: programiranje, izdelava ponudb, vodenje oddelka,
naročanje rezalnega orodja, izdelava tehnoloških postopkov,
samostojno organiziranje in vodenje projektov.
Pričakujemo: višjo ali visoko izobrazbo strojne smeri, 3-5
let delovnih izkušenj na CNC-obdelovalnem centru, znanje
nemškega in angleškega jezika (enega lahko pasivno), poznavanje zahtevne tehnične dokumentacije, poznavanje sodobnih
rezkalnih in stružnih orodij za obdelavo kovin z odrezovanjem.
Znanja: poznavanje osnovnih programov MS office (Windows,
Excel, Word…), izdelava NC programov, kalkulacij strojnih časov,
izdelave tehnologije obdelave, CAD programi (obvezno), Pro/
Engineer (dizajn, sestava, delavniška dokumentacija in NC),
AutoCad.
Lastnosti: dobro razvite komunikacijske in organizacijske
veščine, timski sodelavec, natančen, iznajdljiv, delaven.
Nudimo: zaposlitev za nedoločen čas po 3-mesečni preizkusni
dobi, možnost osebnega razvoja, stimulativno plačilo. Od kandidatov prav tako pričakujemo samoiniciativnost, natančnost,
timsko delo, usmerjenost v rezultate in odgovornost za doseganje postavljenih ciljev.
Kandidate, ki ustrezajo pogojem, vabimo, da nam svoje predstavitve pošljejo po elektronski pošti na mail: rudi.smodic@
metalna-senovo.si. Dodatne informacije: delovni dan med 7.30
do 8.30 uro na 051 387 789 (g. Smodič).

Inženir strojništva (m/ž)
Petfood Specialities
Alpska cesta 43
4248 Lesce
KONTAKT: Urška Debelak; 040 325 715; www.petfood.si
V visoko specializiranem podjetju (živilska tehnologija, proizvodni procesi, inovacije) iščemo mlade inženirje s področja
strojnega inženiringa. Gre za tuje podjetje, ki je svojo enoto
odprlo tudi v Sloveniji. Iščemo iniciativne kandidate, ki si želijo
novih izzivov in ponujamo možnost zaposlitve. Pogoj je odlično
znanje angleškega jezika in AutoCada, lahko v zadnjem letu
študija, pripravljenost do potovanj, mobilnost, vozniški izpit.
Na elektronski naslov office@costarose.si pošljite CV, fotografijo
in motivacijsko pismo. Za vse dodatne informacije pokličite na
kontaktno telefonsko številko.
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Vrsta zaposlitve: študentsko delo
Področje dela: strojništvo, metalurgija, rudarstvo
Opis del: delo v razvojnem oddelku programa
Velo na področju konstrukcije motorskih
plaščev
Pogoj: absolvent (smer konstrukcija)
Kontakt za prijavo: marta.jamsek@savatech.si

Študentsko delo (m/ž)
Sensum, d. o. o. je visokotehnološko razvojno usmerjeno podjetje,
ki razvija, proizvaja in trži sodobne naprave z računalniškim vidom
za vodilna svetovna farmacevtska podjetja (www.sensum.eu). Smo
tim mladih sodelavcev z veliko strokovnega in praktičnega znanja,
katerega želimo predajati tudi mlajšim generacijam, jim omogočiti
delo preko študentskega servisa ter jim kasneje omogočiti nadaljevanje kariere bodisi z zaposlitvijo v podjetju in/ali z nadaljevanjem študija na tretji stopnji (mladi raziskovalci iz gospodarstva).
Iščemo sposobne in motivirane sodelavce in sodelavke za opravljanje zahtevnih razvojnih nalog.
1) Te zanima dinamično in strokovno poglobljeno delo v razvojnem oddelku visoko tehnološkega podjetja?
2) Imaš tehnična znanja iz konstrukcije, modeliranja, izdelave
tehnične dokumentacije, testiranja?
3) Imaš poleg vaj in prakse znotraj izobraževalnih programov tudi
samostojne izkušnje s CAD/CAM orodji, CNC-napravami, ... ?
4) Imaš izdelek, rešitev, hobi s katerimi izstopaš iz povprečja? Če
imaš vse štiri, se oglasi (prijava z življenjepisom na e-mail jobs@
sensum.eu)!
Sensum, d. o. o.
Tehnološki park 21
51 -1000 Ljubljana; Slovenija, EU
T + 386 1 6203 350
F + 386 1 6203 359
www.sensum.eu

USODNA NIT
Razvijalec visokotehnoloških
sistemov (m/ž)

Razvijalec visokotehnoloških
sistemov (m/ž)

•
•

•
•

•
•
•

zaposlitev za določen čas z možnostjo spremembe v pogodbo za nedoločen čas
zaposlitev s polnim delovnim časom na sedežu podjetja
delo v rastočem visokotehnološkem podjetju

Prijave skupaj z življenjepisom sprejemamo na e-naslov jobs@
sensum.eu
Sensum, d. o. o.
Tehnoloski park 21
51 -1 000 Ljubljana
Slovenia, EU
T + 386 1 6203 350
F + 386 1 6203 359
www.sensum.eu

Iščemo mladega strokovnjaka, ki bo odgovoren za razvoj
in izvedbo novih projektov s področja vodnega hlajenja
računalniških komponent in bo s svojim znanjem, ambicijami
in izkušnjami pripravljen sprejeti izziv in uresničiti svoje ideje
in pričakovanja podjetja. Delo se opravlja na sedežu podjetja –
Vojkova 58, Ljubljana.
Če želite postati del zmagovalne ekipe, se nam pridružite kot
Razvojni inženir (m/ž)

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

Nudimo:

Podjetje EKWB d. o. o. je eno izmed vodilnih podjetij v globalnem segmentu vodnega hlajenja HW komponent in je priznano
po svoji kvaliteti in naprednem dizajnu. S svojimi inovativnimi
izdelki je vedno med prvimi na trgu, izdelki pa so plod slovenskega razvoja in proizvodnje!

s l o v e n i j e

•

najmanj univerzitetna izobrazba naravoslovno-tehnične
smeri (elektrotehnika, strojništvo, matematika, fizika,
računalništvo, farmacija, ... )
profesionalna uporaba vsaj enega od razvojnih orodij (Visual
Studio, Matlab, Java, ProEngineer, SolidWorks, Catia, ... )
samostojnost, samoiniciativnost, vztrajnost, natančnost,
odgovornost
sprejemanje novih znanj, tvorjenje in kritična presoja novih
rešitev, delo v skupini
delovne izkušnje v razvoju in aktivno znanje angleškega
jezika

i n ž e n i r j e v

Zelene lastnosti so:

Ste pripravljeni na nov izziv in si hkrati želite, da bilo Vaše delo
Vaš nov hobi?
Če ste pravi računalniški navdušenec in se strinjate, da se
računalnike hladi bolje z vodo kot pa z zrakom, potem boste z
delom v podjetju EKWB res imeli občutek, da ste si našli nov hobi
in ne le dela.

s t r o j n i h

Iščemo sposobne in motivirane sodelavce/sodelavke za opravljanje zahtevnih razvojnih nalog na področju visokotehnoloških
sistemov z računalniškim vidom v katerih se prepletajo znanja s
področja računalništva, elektrotehnike, strojništva in optike za
razvoj naprav za avtomatsko vizualno kontrolo kakovosti izdelkov v farmacevtski industriji (več na www.sensum.eu).

z v e z a

Sensum, d. o. o. je visokotehnološko razvojno usmerjeno podjetje, ki razvija, proizvaja in trži sodobne naprave z računalniškim
vidom za vodilna svetovna farmacevtska podjetja (www.
sensum.eu). Smo tim mladih sodelavcev z veliko strokovnega
in praktičnega znanja. Zaradi širitve obsega poslovanja ter
povečanega obsega aktivnosti na tujih trgih iščemo nove
sodelavce, ki bi bili pripravljeni sodelovati pri nadaljnjem razvoju
podjetja.

Pri kandidatih cenimo:
•
zagnanost in samoiniciativni pristop
•
inovativnost z dobro mero organiziranosti
•
natančnost pri delu z 2D/3D orodij za konstruiranje (SolidWorks)
Vse ostalo Vas lahko naučimo!
Ponujamo:
•
delo v rastočem podjetju in perspektivni panogi
•
možnost osebnega in profesionalnega razvoja
•
pošteno plačilo z nagrajevalnim sistemom
•
študentsko delo ali
•
zaposlitev za nedoločen čas s poskusnim obdobjem
Ne zamudite priložnosti, da bi Vaše delo postalo Vaš užitek! Še
danes nam pošljite življenjepis na info@ekwb.com. Upoštevali
bomo samo prošnje, ki bodo poslane na elektronski naslov.
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Revija svet strojništva je dosegljiva tudi na
internetni strani www.zveza-zsis.si/svetstrojništva

KAZALO, BESEDA UREDNICE, INFORMATOR, Slovenski forum inovacij
- pametna in trajna rast, Povabilo k sodelovanju na posvetu ASTM
‘13, Mednarodna konferenca o uporabi sodobnih neporušitvenih
metod v tehniki, Industrijski Manipulatorji Dalmec - Ko dviganje
postane lahko, ŠTUDENTSKI POGLEDI, Izboljšanje učinkovitosti
ultrafiltracije rečne vode, V SREDIŠČU, IAESTE Slovenija - na prakso
v tujino, 30 let Društva strojnih inženirjev in tehnikov Novo mesto,
Statistični pregled prostih delovnih mest s področja strojništva,
Zaposlenost diplomantov Univerze v ljubljani, Moderna jekla za
termoenergetske naprave, Mednarodno posvetovanje Plin in plinske
tehnologije, Sistemi za določitev položaja in karakterizacijo gibanja
oddaljenih objektov, SVETOVALEC, Adecco mladim pomaga pri
iskanju prve zaposlitve, JEZIKOVNI ODTENKI, USODNA NIT.

svetstrojništva
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Karlovška cesta 3,
1000 Ljubljana,
Slovenija

PROSTOR ZA
POŠTNO ZNAMKO

