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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.
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Strojniška stroka s svojo v prihodnost
usmerjeno dejavnostjo pomembno
prispeva k tehnološkemu napredku in
dvigu dodane vrednosti slovenskega
gospodarstva, učinkovito ustvarja in
ohranja delovna mesta ter pomembno
prispeva k trajnostnim ciljem EU in Slovenije.
Zveza strojnih inženirjev Slovenije že 53 let
učinkovito povezuje posameznike in organizacije iz
akademskega, industrijskega, upravljavskega področja
ter javne sfere. Hkrati tudi tvorno skrbi za sožitje
med generacijami in promovira vrhunske inženirske
dosežke na domačem in tujem tržišču.
Akademija strojništva združuje slovensko inženirsko
moč v prijeten dogodek.
S spoštovanjem,

PROGRAM
HIMNA
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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.

oktober 2014
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Nagrada za globalno prodornost
slovenskega inženirstva

Nagrada življenjsko delo
GLASBENI VLOŽEK: Pushluschtae

prof. dr. Iztok Golobič
predsednik ZSIS
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- v slovenskem prostoru, je podobno kot v svetu,
približno 2 % vrhunskih znanstvenikov. Naša
tehnična dediščina je izjemno bogata, a žal premalo prepoznavna, zato je izjemno pomembna
njena promocija, da podkrepimo družbeni interes
4

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

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

Nejc Medved,

Predsednik ŠSFS v š. l. 2013/2014

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

- vsak narod mora poleg lepote naravnih bogastev
svoje dežele v borbi za svojo nacionalno integriteto promovirati svoje tehnične dosežke in posameznike;

za inovativno ustvarjalno delo z visoko dodano
vrednostjo;

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

|

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

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

O AKADEMIJI STROJNIŠTVA

2 0 1 4

Razvito v Sloveniji

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

dekan Fakultete za strojništvo, UL

S T R O J N I Š T V A

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

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

A K A D E M I J A

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

prof. dr. Branko Širok,

O AKADEMIJI STROJNIŠTVA
Študentski svet
Fakultete za strojništvo
(ŠSFS) je organ
Fakultete za strojništvo,
ki obravnava in
sklepa o vprašanjih s
študijskega področja,
ki so pomembna za
študente.

s področja strojništva. Menimo, da je Akademija
strojništva enkratna priložnost tudi za študente, saj
je to priložnost za nova poznanstva.
Predvsem pa si študenti želimo več takšnih dogodkov, saj tako vidimo, v katero smer gre slovenska
strojniška stroka.
Vedno smo na voljo za sodelovanje pri podobnih
dogodkih.

Vsekakor podpiramo
dogodke, kjer se srečajo
študenti, akademska sfera in podjetja
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2. Kako vidite globalno prodornost
inženirstva?

NAGRADA ZA GLOBALNO PRODORNOST
SLOVENSKEGA INŽENIRSTVA

Tako, kot jo izvajamo v koncernu Kolektor. Smo
tehnološko podjetje, ki gradi izdelke in rešitve na
tehničnem znanju, kar je za nas edini pravilni cilj.
Osnova je tehnika, izdelki in rešitve pa morajo biti
drugačni, boljši od konkurence. S takimi izdelki,
z dobrimi proizvodnimi procesi, z inovativnimi
idejami in s pravim pristopom moraš gledati v svet
in biti tudi zanj odprt, to je osnova za globalno
prodornost.

Radovan Bolko,

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

Strojniška izobrazba ima precejšnjo širino, česar
se sami strojniki niti ne zavedamo. Ta izobrazba
te nauči kompleksnega razmišljanja, logičnega
sklepanja in tudi povezovanja informacij. Če ta
6

znanja nadgradimo z ekonomskimi in poslovnimi
znanji, ki jih inženir pridobi v podjetju, nastane
kombinacija, ki zagotavlja uspeh. Koncern Kolektor to potrjuje s tem, da smo strojniki zelo močni,
saj ima velika večina zaposlenih na vodstvenih
položajih strojniško izobrazbo.

Trdim, da je največja prelomnica, ki je morda
v Sloveniji premalo poznana, da je koncern
Kolektor s pomočjo odličnih kadrov s področja
poslovnih in inženirskih ved presegel svojega
bivšega nemškega lastnika ter ga na koncu
odkupil in postal njegov lastnik – to je ključen in
edinstven dogodek zame in za koncern Kolektor.

5. Koncern Kolektor je zavezan napredku, razvoju in inovacijam. Ali so inovacije glavna gonilna sila za dosego višje
dodane vrednosti?

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

1. Ste inženir strojništva. So to dobre
predpostavke za uspešno poslovno pot?

4. Lahko izpostavite eno prelomnico, ki je
bila ključna na vaši karierni poti.

7. Vaš proizvodni program temelji na treh
stebrih, vsi so dovolj trdni, kateri pa je
najmočnejši?

|

Karierna pot Radovana Bolka je tesno povezana s Kolektorjem. Začela se je leta 1976, ko
je dobil kadrovsko štipendijo za študij na Fakulteti za strojništvo. Prvega marca 1981 se je
zaposlil in po vmesni enoletni prekinitvi zaradi služenja vojaškega roka leta 1983 zaključil
pripravništvo. Nato je opravljal dela s področja tehnologije prešanja in brizganja ter kasneje
tudi konstruiral naprave in orodja. Leta 1989 je na osnovi internega razpisa zasedel mesto
vodje sektorja zagotavljanja kakovosti in s tem postal član poslovodstva Kolektorja. Tej funkciji je bila kasneje dodana še odgovornost za Divizijo C, dokler ni leta 2004 prevzel odgovornosti za razvoj novih (nekomutatorskih) programov in kasneje dobil tudi status namestnika
predsednika. Od leta 2009 je bil na položaju glavnega izvršnega direktorja. S 1. oktobrom
2014 je prevzel mesto predsednika uprave koncerna Kolektor.

Mi smo usmerjeni v prihodnost! Če ne razmišljaš
od 5 do 10 let vnaprej, si že danes zaostal, kajti
vsi razvojni cikli se realizirajo v tem obdobju. To ni
enostavno, stalno je treba spremljati megatrende
ter biti pozoren na kupce in konkurenco, temu
rečemo Outside View. Na drugi strani pa je treba
stalno razvijati in prilagajati tudi notranje procese
(Inside View), to so kompetence podjetja, kadri,
razvojni in tržni projekti, proizvodni procesi, ter
delati za prihodnost. Mislim, da lahko le tak model
zagotavlja vzdržno dolgoročno rast podjetja.

Je, pri čemer moram poudariti naslednje: ko govorimo o inovativnosti, ne govorimo le o tehniškem
področju, ampak tudi o inovativnosti na tržišču, pri
poslovnih modelih in organizaciji. Leta 2009 je bila
zadnja reorganizacija podjetja, kajti vsak poslovni
subjekt mora občasno zamenjati tudi poslovni
model. S tem se zadeve prevetrijo in postavijo na
višjo raven. Mi to delamo sistematično, pregledno
in evolutivno.

2 0 1 4
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3. Ena izmed vaših izjav je bila: »Če želiš
uspeti, moraš stalno razmišljati, kaj bo čez
pet, deset let.«

6. Je inovativnost glavna konkurenčna
prednost Kolektorja?

S T R O J N I Š T V A

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

predsednik uprave koncerna Kolektor

Brez inovacij ni uspeha. Zelo podpiramo inovativno
dejavnost – inovativno, ne inventivno. Smo aktivni
na področju množične inovativne dejavnosti, v katero vključujemo čim več naših zaposlenih. Število
inovativnih predlogov se vsako leto povečuje,
sedaj se že približamo številki 2000 na leto. Na drugi strani pa so pomembne predvsem prebojne inovacije, nove ideje, sodelujemo z našimi kupci in se
z njimi povezujemo pri razvoju – tu smo drugačni
od drugih, predvsem od vzhodne konkurence. To
je naša strategija, to je naš uspeh.

A K A D E M I J A

LETOŠNJI NAGRAJENEC

Nedvomno je najmočnejši steber oziroma divizija
Komponente in sistemi, ki se naslanja predvsem
na avtomobilsko industrijo. Izdelki za mobilnost
imajo najdaljšo zgodovino v Kolektorju in od tu
izhaja tudi naš paradni produkt, to je komutator, s katerim pokrivamo več kot 15 odstotkov
svetovnega tržišča. Drugi steber, ki pridobiva na
pomenu in vidimo v njem izziv, je Energetika in
industrijska tehnika. Tu gre predvsem za področje
elektroenergetike, kjer se ob odličnih izdelkih, kot
so transformatorji in turbine, spogledujemo tudi s
sistemskimi rešitvami oziroma rešitvami na ključ.
Tretji steber Stavbna tehnika in oprema za dom še
ni dokončno oblikovan, dodajamo mu nove kompetence, a bo verjetno treba razmisliti o novem
poslovnem modelu.

7

KONCERN KOLEKTOR

Seveda je. Zame je največja družbena odgovornost
zagotavljanje kakovostnih delovnih mest. Ko razvijaš
in proizvajaš dobre produkte z visoko dodano
vrednostjo, ki so prepoznavni na domačem in tujem
tržišču, dejansko gradiš osnovo za celo družbeno
piramido.

Nadaljujem po utrjeni poti. Moj predhodnik gospod
Stojan Petrič je pripeljal ta koncern na to raven, kjer
smo sedaj. Poslovni model, ki ga je gradil z našo
pomočjo, kajti timsko delo je pri nas zelo cenjeno, je
uspešen, zato bomo z njim nadaljevali. Prvi oktober
ni nek strašen mejnik, imamo jasno postavljene cilje,
vizijo in vemo, po kateri poti gremo.

S T R O J N I Š T V A
A K A D E M I J A
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Treba je biti smel, prodoren, treba si je upati –
naš cilj je, da čez 10 ali morda že 8 let dosežemo
pomembno mejo – milijardo evrov prometa,
seveda ob ustrezni dobičkonosnosti in brez velike
zadolženosti.

12. Ste vizionar?
Poskušam biti vizionar v smislu, da gledam tudi od
10 do 20 let naprej, vendar želim biti pri tem realen.
Vizionarstvo je primerno, ko lahko zaposleni in širše
družbeno okolje sledijo tvoji viziji. Vizionarstvo brez
ekipe, brez soglasne usmeritve pa je nerealno in tudi
neučinkovito. Pomemben je poslovni rezultat, mi
smo realni vizionarji.

Inovacije, vlaganja v vrhunsko tehnologijo, dober
menedžment in dobre poslovne odločitve ter
visoko usposobljeni zaposleni so gonilo Kolektorjevega napredka. Podjetje načrtno skrbi za
večanje obsega in kakovosti intelektualne lastnine (ima več kot 50 patentov) ter goji množično
inovativnost, pri kateri sodelujejo vsi zaposleni.
Razvoj in raziskave potekajo na področjih barvastih kovin in specialnih zlitin ter njihovih uporab, polimerov in njihove predelave, mehko- ter

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

Kolektor je eden najboljših zaposlovalcev v Sloveniji,
kar pa glede na politiko in obremenitev plač ni
enostavno. Mi moramo slediti našim kupcem, ki se
selijo na področja s poceni delovno silo, z nižjo obremenitvijo dela in večjo fleksibilnostjo. Tudi mi se usmerjamo v to smer, ampak ključne dejavnosti, kot so
razvojni, tržni, finančni in ključni odločitveni procesi
ostajajo v Sloveniji. S tem omogočamo slovenskemu
znanju, da ostaja in se razvija v Sloveniji in, kar ni
nepomembno v podjetju, s slovenskim lastništvom.
Stalno iščemo ljudi, ki bi v tej zgodbi želeli sodelovati, a seveda je prostor le za najboljše!

11. Kakšni so načrti za prihodnost, na
primer do leta 2020?

Kolektor je v pol stoletja delovanja postal multinacionalka s transnacionalno miselnostjo, ki
na strateških svetovnih trgih Evrope, Amerike in
Azije povezuje blizu 30 podjetij in zaposluje tri
tisoč sodelavcev. Je tudi redek primer podjetja,
ki ga v vsej svoji zgodovini niso pestili socialni
nemiri niti ni imelo negativnega poslovnega
rezultata. Vsa leta delovanja Kolektor intenzivno
sodeluje z lokalnim okoljem. V zadnjem obdobju
se aktivno povezuje s slovenskimi raziskovalnimi
in izobraževalnimi inštitucijami.

trdomagnetnih materialov, kompozitov, nanomaterialov, tehnologij spajanja kovinskih in polimernih materialov, elektromotorskih pogonov,
vodnih turbin in črpalk ter energetskih transformatorjev.
Kot transnacionalna družba je Kolektor nenehno usmerjen v raziskovalno-razvojno trženje
in prepoznavanje tehničnih problemov svojih
strank. Svojim kupcem predstavlja razvojnega
strateškega partnerja in jim tako omogoča nove
poslovne priložnosti. Z zgodnjim vključevanjem
kupcev in strateških dobaviteljev v razvojne procese uspeva vtisniti pečat razvoju avtomobilske
industrije ter stavbne in industrijske tehnike ter
energetike na svetovni ravni.
Kolektor svoj uspeh snuje na treh osnovnih
strateških usmeritvah – globalizaciji in internacionalizaciji, diverzifikaciji in večanju kompleksnosti in zahtevnosti izdelka, ki mu omogočajo
doseganje današnjih rezultatov. V naslednjih
letih se pričakuje nadaljnja rast koncerna z
organsko rastjo in akvizicijami. Vrednost prodaje naj bi se v začetku naslednjega desetletja
približala milijardi evrov.

|

9. Kako v Kolektorju skrbite za nova
delovna mesta?

Koncern Kolektor

2 0 1 4
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10. S 1. oktobrom 2014 ste postali
predsednik uprave koncerna Kolektor. Ali
načrtujete korenite spremembe ali
nadaljujete po utrjeni poti?

S T R O J N I Š T V A

8. Strojništvo se razvija in prilagaja
tehnološkim spremembam ter s tem vpliva
na družbo. Bi lahko rekli, da je strojništvo
družbeno odgovorna dejavnost?

A K A D E M I J A

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

NAGRAJENCI 2014
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LETOŠNJI NAGRAJENEC
NAGRADA ZA ŽIVLJENJSKO DELO

zelo interdisciplinarno področje, ki zahteva celega človeka. Tudi moje dejavnosti izven službenih
obveznosti so povezane s strojništvom, na primer
jadranje.

prof. dr. Matija Fajdiga,

2. Vaša pedagoška pot je zelo bogata,
slovite kot odličen predavatelj, ki je bil pri
študentih zelo priljubljen.

upokojeni profesor
Fakultete za strojništvo, UL

V tehniki je treba pedagoško delo nujno povezati
tudi z industrijo. Bistvo mojega prispevka je, da
smo se že od začetka dolgoročno povezovali
z industrijo v širših projektih, nismo začenjali s

W W W . Z V E Z A - Z S I S . S I
|
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S T R O J N I Š T V A
A K A D E M I J A

7. Znanje je treba unovčiti, drži?
V akademski sferi znanje razvijamo s tem, da objavljamo v strokovnih in znanstvenih revijah, sodelujemo na konferencah, nato pa to znanje postavim na
prepih svetovni javnosti. To pa moramo preveriti
tudi na aplikativni ravni. Tehniki imamo dodatno
nalogo neprestanega preverjanja novih tehnologij
v praksi, pri čemer modificiramo lastne pristope.

8. Vaše sporočilo:
Za uspeh moraš imeti znanje, vendar to ni dovolj,
moraš biti prizadeven, vztrajen in komunikativen,
kajti le tako lahko rezultate dokažeš s strokovnimi
argumenti in jih tudi zagovarjaš.
11
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Moja strojniška pot je že dolga – že od malega
sem se zanimal za tehniko, nato sem to potrdil
najprej z diplomo, magisterijem in še z doktoratom na Fakulteti za strojništvo. Imel sem srečo, da
sem se lahko celo življenje posvečal tehniki, to je

4. Vaši projekti so zelo dober primer
uspešnega dvosmernega sodelovanja z
industrijo. Je sodelovanje ključnega pomena za prenos znanja v prakso?

Patentna zaščita je precej okorna, nikoli nisem
meril uspešnosti glede na število patentov, inovacija mora biti temelj razvoja za nacionalno industrijo. Že kot študent sem patentiral nek poseben
štirikolesni pogon, zanimanje je bilo precejšnje,
na fakulteto so prišli celo Japonci, s katerimi smo
navezali stik za nadaljnja sodelovanja, sicer pa
nisem posvečal veliko časa patentnim zaščitam.

|

1. Vas je tehnika že od nekdaj zanimala?

Absolutno, študentom je treba dati izziv, hkrati je
to izziv tudi za profesorja. Hvaležen sem jim, da
so znali jasno izraziti svoje zanimanje, sposobnost
profesorja pa je, da jim to zna približati. Skupaj s
študenti smo v tesni povezavi z industrijo izpeljali
tri izvrstne projekte, najodmevnejši in tudi v tujini
nagrajeni projekt je bil Student Roadster. Še vedno
je aktualen projekt Skidcar, gre za simuliranje
vožnje v neugodnih vremenskih razmerah.

6. Kaj menite o patentnih zaščitah?

2 0 1 4
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(1999 in dalje), Student Roadster (2003 in dalje),
Skidcar (2005 in dalje). Na Fakulteti za strojništvo
je eno mandatno obdobje deloval v funkciji
prodekana, dve mandatni obdobji pa je bil dekan.
Aktivno je sodeloval in deloval v številnih komisijah na fakulteti in na univerzi ter bil uspešen pri
mednarodnih projektih.
Prof. dr. Matija Fajdiga je za svoje dosežke
prejel Priznanje za uspešno delo na Fakulteti za
strojništvo, Priznanje za uspešno sodelovanje s
podjetji TAM Maribor, Cimos Koper ter Crvene
zvezde Kragujevac, Pisno priznanje za donacije
študentom FS in Zlato plaketo UNI Ljubljana.

Avtomobilski grozd v Sloveniji združuje dobavitelje
v avtomobilski industriji in proizvajalce motornih
vozil ter je edini grozd, ki še deluje v izvirni obliki.
Dolgo časa sem vodil nadzorni svet ACS, mislim,
da je to dober primer kakovostnega delovanja.
Pomembno je, da vsak proizvajalec pride na
tržišče z novim izdelkom, inovacijo, pred tem pa je
najpomembnejše preizkušanje in dokazovanje izdelka, treba ga je z znanjem opredeliti in upravičiti,
kar pa je zelo zahtevno.

S T R O J N I Š T V A

Prof. dr. Matija Fajdiga je rojen 26. februarja 1941
v Sodražici, osnovno šolo in nižjo gimnazijo je
obiskoval v Sodražici, srednjo tehnično šolo pa v
Ljubljani, kjer je maturiral leta 1959. Na Fakulteti
za strojništvo v Ljubljani je leta 1964 diplomiral na
področju vozil, leta 1974 magistriral in leta 1975
doktoriral. Na Fakulteti za strojništvo se je zaposlil
leta 1964, leta 1996 je bil izvoljen v rednega profesorja za strojne elemente in vozila. Bil je več let
predstojnik Katedre za konstruiranje, ustanovil
je tudi Katedro za strojne elemente in razvojna
vrednotenja ter jo vodil vse do upokojitve. Utemeljil in vpeljal je številna področja v raziskovalni
in pedagoški program FS. Ustanovil in vodil je
raziskovalni center Center za razvojna vrednotenja – CRV, ki je financiran izključno s sredstvi iz
industrije. Bil je pobudnik in ustanovitelj Avtomobilskega grozda Slovenije – ACS. Programsko je
zasnoval in vodil študentske raziskovalne skupine
z večletno dejavnostjo, ki so bile prepoznavne
doma in v tujini: Športno vozilo MM-Šinkovec

3. Izzivi so že od nekdaj del vas, ste k temu
usmerjali tudi študente?

5. Bili ste pobudnik in ustanovitelj Slovenskega avtomobilskega grozda.
A K A D E M I J A

Na Fakulteti za strojništvo sem bil najprej asistent,
nato sem kot profesor študentom predaval kar 40
let. Pedagoško delo sem opravljal zelo resno in zavzeto, to je bilo moje poslanstvo. Bil sem mentor ali
somentor 19 doktorandom, 18 magistrom in 132
diplomantom, 250 študentov je pri meni opravljalo
seminarje, več kot 10.600 študentom sem pogledal
v oči in jim v indeks zapisal oceno izpita. S študenti
smo se odlično razumeli. Verjamem v to, da mora
učitelj študenta dobro motivirati ter ga prepričati
v pravilnost in uspešnost določene rešitve. Kot
učitelj sem izredno vesel, ko vidim svoje študente
ali diplomante kot uspešne podjetnike v slovenski
industriji.

finančnimi sredstvi, ampak s skupnim dogovorom,
ki je bil v interesu obeh partnerjev. Univerza mora
deliti znanje z razvojnimi laboratoriji tudi v praksi
na odgovoren način. V ta namen smo na fakulteti
ustanovili tudi Center za razvojna vrednotenja.

NAGRAJENCI 2012
Profesor Novak je leta 1955
končal gimnazijo v Novem
mestu in leta 1961 zagovorjal diplomo na Fakulteti za
strojništvo v Ljubljani in leta
1985 pridobil naziv rednega
profesorja.

Ledinek Engineering d.o.o
nagrajenec ZSIS za življenjsko delo - 2008
Za razvoj neke osebnosti so
pomembne korenine, iz katerih
oseba izhaja. Tudi pri g. Pavlu
je tako. Njegov ded Pavel je
leta 1908 ustanovil sodarsko
delavnico in je s sodi oskrboval
pretežno štajerske vinogradnike. Tradicijo podjetja je nadaljeval njegov sin in oče nagrajenca, tudi Pavel, in
znanje uspešno prenesel na svojega sina. Tako je
naš nagrajenec že od mladosti povezan z obdelavo
lesa. Leta 1967 izdelal enega prvih večvretenskih
mizarskih skobeljnih strojev in se predstavil na
mednarodnih sejmih.

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

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

Svoje celotno življenjsko delovno obdobje je posvetil razvoju
strojništva. Po končani srednji
tehnični šoli v Krškem se je leta
1964 zaposlil v takratni Industriji
motornih vozil v Novem mestu.
Takoj naslednje leto je nadaljeval študij strojništva,
najprej v Mariboru, nato v Ljubljani, kjer je diplomiral na Fakulteti za strojništvo.
V podjetju IMV je opravljal
različna strokovna, organizacijska in vodstvena dela na
področju kakovosti, tehnične
priprave proizvodnje in na
razvojnem inštitutu. V osemdesetih letih je v IMV-ju opravljal
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Vladimir Gregor Bahč je del TPV-ja vse od njegove
ustanovitve. Bogate izkušnje, poznavanje avtomobilske industrije, konstruktivno sodelovanje
in dobri odnosi s poslovnimi partnerji so podlaga
za številne uspešne posle v proizvodnji sestavnih
delov za avtomobile. Vseskozi se je zavedal, da je za
uspeh podjetja potrebna komercialna in kapitalska
povezava s svetovno priznanimi dobavitelji.
Vladimir Gregor Bahč sodeluje v različnih odborih
in komisijah gospodarskih združenj. Za svoje
družbeno priznano delo je prejel številna priznanja
in nagrade, med drugim nagrado Gospodarske
zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in
podjetniške dosežke ter nagrado Mestne občine
Novo mesto. Leta 2012 je postal častni meščan
občine Metlika.

Vinko Wernig – dipl. inž.
nagrajenec ZSIS za življenjsko delo - 2008
Gospod Vinko Wernig se je rodil
oktobra 1931 v Ljubljani. Takoj
po diplomi, leta 1958, se je
zaposlil pri Petrolu. Od leta 1965
dalje je delal v novoustanovljenem razvojnem sektorju, kjer je
svoje znanje in izkušnje koristno
uporabil pri rekonstrukciji Rafinerije mineralnih
olj v Mariboru in obmorske instalacije Sermin pri
Kopru. Leta 1970 je bil imenovan za direktorja
sektorja za investicije in vzdrževanje. V letu 1974
je postal direktor sektorja za zemeljski plin, ki se je
kasneje razvil prek TOZD-a v delovno organizacijo
Petrol Zemeljski plin.

Vinko Wernig je vodil celotno gradnjo slovenskega
plinovodnega omrežja, ki je bila končana v roku in
v predvideni ocenjeni investicijski vrednosti. Prvi
zemeljski plin je po novozgrajenem plinovodu iz
tedanje Sovjetske zveze v tedanjo Jugoslavijo pritekel 17. julija 1978.
Odločilen prispevek Vinka Werniga se je odrazil
tudi na projektu dodatne oskrbe iz Alžirije. Prav
ta projekt je še posebej neprecenljiv, saj njegova
vizija o nujnosti dobav zemeljskega plina tudi iz
zahodne smeri sega že v samo prvotno gradnjo
plinovodnega sistema Slovenije.
Vinko Wernig je imel vedno zelo jasno vizijo o pomenu in vpetosti plinske dejavnosti v mednarodne
tokove, vedno je znal reševati težave in tako
omogočil bogato nadaljnjo rast in razvoj.

13
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predsednik uprave TPV d. d.

številne odgovorne vodstvene dolžnosti. Uspešno
je sodeloval pri sanaciji in preoblikovanju IMV, ki je
leta 1989 ustanovila štiri delniške družbe.

|

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

Pavel Ledinek,

S T R O J N I Š T V A

Po desetletju v pokoju ostaja
profesor Novak eden glavnih
ambasadorjev inženirske
stroke. V letu 1999 je postal
zaslužni član American Society
for Heating, Refrigerating and
Airconditioning Engineers
(ASHRAE). Je član Evropskega združenja REHVA.
Skoraj deset let je bil predsednik komisije E1

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

A K A D E M I J A
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prof. dr. Peter Novak

NAGRAJENCI 2008

NAGRAJENCI 2007
prof. dr. Jože Hlebanja,

zaslužni profesor UL

www.plinovodi.si

Ko je prof. dr. Jože Hlebanja leta 1991 odšel v
pokoj, je na Fakulteti za strojništvo in v Sloveniji
pustil urejeno strokovno področje konstruiranja.
Univerza v Ljubljani mu je leta 1996 podelila naslov
zaslužni profesor Univerze v Ljubljani za prispevek
k razvoju visokega šolstva in znanosti.

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

Za znanstvene dosežke je akademik Peklenik
prejel številna mednarodna in domača priznanja.
Poleg medalje CIRP je leta1982 prejel še ameriško
medaljo F. W. Taylorja, ki se podeljuje znanstvenikom s področja proizvodnega inženirstva, in leta
(1988) berlinsko nagrado Georga Schlesingerja.
Doma je prejel državno Kidričevo nagrado (1975),
državno nagrado RS za življenjsko delo (1996) in bil
imenovan za Ambasadorja znanosti RS (1992) ter
zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani.

W W W . Z V E Z A - Z S I S . S I
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zaslužni profesor UL

Leta 1959 je bil za svoje znanstvene dosežke
odlikovan s Taylorjevo medaljo mednarodne
akademije College International pour l’Etude
Scientifique des Techniques de Production Mécanique. Leta 1966 je bil izvoljen za rednega člana
te akademije, ki ji je tudi predsedoval, sedaj pa je
njen častni član. Leta 1973 se je vrnil na Fakulteto
za strojništvo Univerze v Ljubljani in ustanovil
Katedro ter Laboratorij za tehnično kibernetiko, obdelovalne sisteme in računalniško tehnologijo. Na
Fakulteti za strojništvo je kot dekan začel posodabljati študij ter intenzivno širiti zanstveno-raziskovalno in razvojno delo. Leta 1987 je bil izvoljen
za rektorja Univerze v Ljubljani.

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

regiji.
Prof. Jože Hlebanja je ob obsežnem pedagoškem
delu, raziskovalnem in strokovnem delu skupaj z
industrijo in za njo leta1967 končal svojo doktorsko
raziskavo “Uporabnost cikličnih krivulj za boke zob
zobnikov” in dobil izredno profesuro. Ob koncu
sedemdesetih let je prevzel vodenje raziskovalnega programa Transportne naprave, strojni elementi
in konstruiranje. Konec 70. let in vsa 80. leta je
prof. dr. Jože Hlebanja vodil obsežno pedagoškoraziskovalno skupino.

A K A D E M I J A
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nagrajenec ZSIS za življenjsko delo - 2007

PLINOVODI | GORENJE

Vizija prihodnosti.
Izkušnje preteklosti.
Odgovornost in
inovativnost
sedanjosti.
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www.gorenje.com

FESTO | TPV

MINVO | SVET STROJNIŠTVA
MINVO
Mreža inženirskih

Prelistajte Svet strojništva tudi na spletu:
www.zveza-zsis.si/svetstrojnistva

|
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Skupina TPV

Želite zmanjšati kompleksnost.
25 let enostavne procese.
Zahtevate
Mi smo vaša pot k enostavnosti.
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Portal MINVO je spletno mesto (www.minvo.si) zasnovano na podlagi sodobnih spletnih tehnologij
in omogoča vsem uporabnikom uporabo koristnih
novitet, kjer lahko najpoglavitnejše strnemo kot:
(1)objavljanje in urejevanje vsebin inženirskih nevladnih organizacij (NVO), (2) pregled najnovejših
informacij in novitet s področja inženirstva,
znanosti in tehnologije, zakonodaje in raziskovalne
sfere inženirskega znanja, (3) izhajanje emesečnika
– eNovice MINVO, (4) izmenjava mnenj in komentarjev na straneh in forumu, (5) podstrani NVO posamezna NVO se lahko predstavi in navede svoja
poslanstva ter mnogo ostalih raznolikih možnosti.

2 0 1 4

Poglavitni namen in cilj projekta MINVO je
krepitev usposobljenosti horizontalnih, vsebinskih, inženirskih mrež NVO in zagotovitev podpornega okolja za nevladne organizacije iz vsebinskega področja raziskovanja in znanosti oziroma
splošnejše inženirstva tako na nacionalni kot EU
ravni. Dodatni cilji projekta so aktivno prispevati
k uveljavljanju civilnega dialoga, oblikovanju bolj
kakovostnih in trajnostno naravnanih politik ter
soustvarjanju pogojev in možnosti za prenos javnih nalog in pooblastil v izvajanje NVO.

S T R O J N I Š T V A

Projekt MINVO
»Mreža inženirskih
nevladnih organizacij«
(MINVO), predstavlja
spletno mesto namenjeno podpori izvajanja
projekta »Spodbujanje
razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga, Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007-2013 na področju
raziskovanja in znanosti«. Opravljene raziskave
so pokazale, da je trenutno obstoječe okolje nevladnih organizacij (NVO) nestimulativno za razvoj
in krepitev, še posebno na področju raziskovanja
in znanosti, zato je potrebno zagotoviti dodatne
vzvode za kvalitetnejše prakse.

A K A D E M I J A
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nevladnih organizacij

Festo, d.o.o. Ljubljana
Blatnica 8
SI-1236 Trzin
Telefon: 01/ 530-21-00
Telefax: 01/ 530-21-25
Hot line: 031/766947
info_si@festo.com
www.festo.si

Povezujemo
inovativne

Mi vam pomagamo poenostaviti vaše delo, od prve ideje in izbire izdelkov do pomoči po prodaji.
Z novimi generacĳami izdelkov in programskimi orodji za izbiro in konfiguracĳo izdelkov zmanjšujemo
kompleksnost – enostavnost je naša filozofija. Tako vam ostane več časa za res pomembne stvari:
vaš osnovni posel in vaše stranke.

rešitve.
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Do prve svetovne vojne je imela Idrija vodilno vlogo pri izpopolnjevanju tehnološkega procesa rudarjenja in pridobivanja živega srebra. V obdobju italijanske uprave so glede na razvoj tehnike v njegovo
posodabljanje vlagali manj finančnih sredstev. Poškodbe na rudniški infrastrukturi zaradi zavezniškega
bombardiranja ob koncu druge svetovne vojne so bile drugi razlog za obširno modernizacijo Rudnika
po vojni.
V obdobju do konca 50. let prejšnjega stoletja je Rudnik iz obratovanja izločil številne stroje in naprave.
Dragoceni primerki rudniške tehniške dediščine so bili tri desetletja na ogled v Mestnem muzeju Idrija
na dvorišču gradu Gewerkenegg. Postavljeni na prostem so bili žal izpostavljeni vsakršnim vremenskim
razmeram in ob začetku prenove gradu leta 1988 in grajskega dvorišča dve leti kasneje so bili že v zelo
slabem stanju. Med muzejskimi in drugimi strokovnjaki je bila sprejeta odločitev, da je treba stroje konservirati in restavrirati ter jih prezentirati v avtentičnem rudniškem okolju.

Frančiškov jašek
Leta 1792 so pričeli z odpiranjem Frančiškovega jaška, ki nosi
ime po Francu II., ki je bil od leta 1792 do 1806 rimsko-nemški
cesar, potem pa je kot Franc I. zasedel avstrijski prestol.
V štirih prostorih vhodne stavbe Frančiškovega jaška in ob
njej je Mestni muzej Idrija leta 1992 odprl svoj tehniški oddelek.
Na tej lokaciji je danes razstavljenih 29 eksponatov, strojev in
naprav pretežno s konca 19. in začetka 20. stoletja. To so štiri
Slika 2: Izvozni stroj ameriške tovarne
centrifugalne črpalke, dieselski motor ter trije kompresorji iz
Nordberg Machinery je deloval od leta
začetka 20. stoletja, dva vitla, dva parna batna stroja s konca
1953 do 2007.
19. stoletja, tri napajalne črpalke za parne kotle, izvozni stroj s
parnim pogonom, parni kotel ter dve vodni turbini, pehalni, skobeljni, radialni vrtalni stroj, stružnica,
stroj za rezanje navojev, kovaško kladivo in tračna žaga s konca 19. stoletja, vrtalna garnitura za globinsko vrtanje ter jamski telefon. Dva stroja sta usposobljena za delovanje s stisnjenim zrakom.
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Slika 3: Dieselski motor
iz rudniške elektrarne HE
Mesto.

Slika 4: Vertikalni
dvovaljni dvostopenjski
kompresor iz leta 1917.

Slika 7: Izvozni stroj s parnim
pogonom Breitfeld, Danĕk & Co.
Prag iz leta 1890.

Slika 5: Parna batna
stroja s konca 19. stoletja.

Slika 8: Stružnica Carl Pfaff Wien
iz leta 1870.
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Jožefov jašek
Leta 1785 je bila podpisana pogodba med dunajskim dvorom in Španijo za dobavo večjih količin
živega srebra. To obdobje do konca 18. stoletja predstavlja enega izmed proizvodnih vrhov v rudniški
zgodovini.
Odpiranje Jožefovega jaška na jugovzhodni strani Idrije se je pričelo leta 1786. Poimenovali so ga po
cesarju Jožefu II. V času proizvodnje je bil to glavni izvozni jašek, ki je povezoval petnajst obzorij do
globine 381,5 m (–33 m nadmorske višine). Jožefov jašek je neposredno povezan z razvojem črpalk na
vodni, parni in električni pogon ter transportom rude. Prav v zvezi s problemom črpanja jamske vode

2 0 1 4

Jašek Inzaghi
V obdobju 1764–1791 je rudnik upravljal grof Franz Johann von Inzaghi, ki je imel najvišje strokovne
in častne naslove takratne dobe. Prav leta 1764 so pričeli izkopavati jašek, ki nosi po njem ime. Leta 1890
je bila zgrajena stavba jaška s kotlovnico in strojnico. Izvozna naprava, ki je služila za izvoz izkopane
rude iz jame na površino, za prevoz ljudi in materiala
v jamo ali iz nje, je bila postavljena v letih 1890–92.
Prvotna strojnica je stala ob cesti pod današnjim
zidom, vhod vanjo je bil z zgornje ceste (za današnjo
avtobusno postajo). Nad cesto je bil postavljen jeklen
kovičen oporni stolp z vrvenicama. V strojnici sta bila
nameščena izvozni stroj z varnostnimi napravami in
pogonski stroj. Valjasta navijalna bobna izvoznega
stroja je poganjal compound parni batni stroj z vodoravnima valjema in močjo 55,93 kW (75 KM), ki ga je
leta 1890 izdelala tovarna Breitfeld, Daněk & Co. Prag.
V sklopu velike modernizacije Rudnika po letu 1950 so
strojnico in oporni stolp z vrvenicama premestili na sedanjo lokacijo, parni pogon pa preuredili v električni.
Slika 1: Restavriran izvozni stroj z električnim
Prenovljena izvozna naprava je obratovala od leta 1953
pogonom.
še dobrih 25 let.

Slika 10: Pogonski stroj črpalke Kley

zaradi nenadnega vdora je Rudnik v letih 1837–38 prvič uporabil parni stroj.

S T R O J N I Š T V A

Anton Zelenc, Mestni muzej Idrija, Prelovčeva 9, 5280 Idrija
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Slika 6: Napajalna
črpalka za parne kotle.

Slika 9: Pnevmatsko
kovaško kladivo iz leta
1878.
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Slika 12: Mala električna
lokomotiva Siemens & Halske
Wien.

Slika 13: Bencinska lokomotiva Deutz
Werke.
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Slika 14: Dieselska
lokomotiva.

31.1.1957 je bil opravljen zadnji prevoz rude z
veliko električno lokomotivo. Že naslednji dan je
pričela obratovati žičnica od nove nakladalne postaje do separacije in drobilnice v dolžini 1100 m.

Rake spadajo med najpomembnejše idrijske
tehniške znamenitosti. Izgradnja rak je bila sestavni
del modernizacije Rudnika ob koncu 16. stoletja.
Jama je bila tedaj ena najglobljih v Evropi, saj je
Barbarin jašek že dosegel globino 200 m. Za pogon
črpalk hudourniški potok Nikova ni bil primeren,
reka Idrijca pa je tekla prenizko. Zato so jo zajezili
nad Divjim jezerom pri Kobili in napeljali kanal –

W W W . Z V E Z A - Z S I S . S I
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Leta 1960 so za prevoz prežgane rude nabavili dieselske lokomotive Jenbacher Werke, Tirol, Austria.

Slika 15: Pogonsko vodno kolo kamšti.

Zaključek
Restavrirani in prezentirani stroji in naprave prikazujejo srednjeevropsko strojegradnjo ob koncu 18.,
19. in začetku 20. stoletja in predstavljajo tehniško
dediščino, ki močno prerašča okvire idrijskega
živosrebrovega Rudnika. Predstavljajo pomemben segment, s katerim je Idrija skupaj s španskim
rudnikom živega srebra v Almadénu, v postopku
nominacije za vpis na UNESCO Seznam svetovne
dediščine dokazovala in dokazala visoko stopnjo
celovitosti in avtentičnosti ohranjene dediščine –
»dediščine živega srebra«, ki ji je bil junija 2012 z
vpisom na Unescov seznam priznan status dediščine
vsega človeštva.
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Rudniške lokomotive
Rudnik je okrog leta 1850 zgradil železnico na konjsko vleko za transport rude od jaškov do žgalnice
(topilnice). Za prevoz fine rude so se uporabljali
veliki leseni tovorni vagoni, imenovani tudi konjski vagoni. Eden takšnih vagonov se je ohranil in
je najstarejši
ohranjeni
železniški
vagon konjske
železnice v
Sloveniji.
Z izumom
naprav za
spremembo
napetosti pa je
bil omogočen
Slika 11: Konjski vagon za tir
razvoj električnih
širine 1000 mm.

Za prevoz rude
v žgalnici (topilnici) je Rudnik leta
1912 nabavil dve
bencinski lokomotivi tovarne Deutz
Werke za tir širine
500 mm. Leta 1916
so kupili še eno
lokomotivo istega proizvajalca, ki se je do danes
ohranila.

Rake do današnjega Trga sv. Ahacija. Rake so bile
zgrajene leta 1604. Potrebno je bilo izjemno veliko
truda ter spretnosti, da so naredili traso in lesen
kanal, ki je dobro tesnil. Rake so ostale lesene vse do
leta 1770, ko so jih izdelali v zidani izvedbi. Pogonska
voda z Rak je poganjala stroje za prebiranje in drobljenje rude, mline in žage, vodna kolesa kamšti pri
Ahacijevem, Barbarinem, Terezijinem in Jožefovem
jašku, kovaška kladiva in mehove v rudniški kovačiji
ter stroje v mehanični delavnici.
Jez na reki Idrijci pri Kobili in dobrih 400 let star
kanal Rake še danes služita za dotok pogonske vode
v nekdanjo rudniško elektrarno HE Mesto. Ob Rakah
poteka prijetna sprehajalna in naravoslovna učna
pot v dolžini 2,5 km.

2 0 1 4

Slika 10: Izvozni stroj z električnim pogonom
Siemens – Schuckert Wien je deloval skoraj
sto let. Ilgner-Leonardov pretvorniški postroj.
iz leta 1870.

Kamšt z Rakami in Kobilo
Črpanje jamske vode zavzema v rudarstvu in tehniki nasploh nadvse pomembno mesto. Ker je Rudnik
stalno sledil vrhunskim dosežkom tehnike, so v okviru velikopotezne modernizacije po podržavljenju
konec 16. stoletja zajezili reko Idrijco nad Divjim
jezerom in izdelali 3639 m dolg kanal, t.i. Rake za
pogon kamšti v centru Idrije. Ohranjena kamšt –
črpalka na vodni pogon za črpanje jamske vode
(nem. Wasserkunst) je iz časov izjemnega razvoja
Rudnika ob koncu 18. stoletja, ko so pričeli izkopavati Jožefov jašek. Kamšt so postavili leta 1790 in je
delovala do leta 1948. V zidani stavbi je nameščeno
pogonsko vodno kolo na zgornjo vodo in korce s
premerom 13,6 m, ki slovi kot največje ohranjeno
tovrstno leseno vodno kolo v Evropi. Vrtenje gredi
pogonskega kolesa se je prek ročice, ojnice in
pogonskega vodoravnega drogovja dolžine 75 m
prenašalo prek dveh troramenih vzvodov na črpalno
drogovje. Črpanje je bilo izvedeno v treh stopnjah,
batne črpalke so bile nameščene na XI., IX. in III.
obzorju, od katerih je ena razstavljena. Pogonsko
vodno kolo se je zavrtelo 4 do 5 krat v minuti, zmogljivost črpalk je bila okrog 300 litrov jamske vode v
minuti iz globine 283 m pod površjem. To je edina
tovrstna črpalka v Sloveniji, ki stoji »in situ«.
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Do leta 2007 je obratoval izvozni stroj z električnim
pogonom, ki je edini še ohranjeni tovrstni stroj dunajske tovarne Siemens – Schuckert na enosmerni
tok z Ilgner-Leonardovim pretvorniškim postrojem.

cestnih železnic.
Idrijskim ulicam in takrat redkemu cestnemu
prometu je dobrega pol stoletja dajala podobo
rudniška železnica. Da bi nadomestili konjsko
vprego, so leta 1902 nabavili dve električni lokomotivi dunajske tovarne Siemens & Halske za transport
rude od Jožefovega jaška do Bašerije (klasirnica in
drobilnica rude).
Za prevoz rude od
Bašerije do žgalnice
so prav tako leta
1902 nabavili še
dve veliki električni
lokomotivi istega
proizvajalca za tir
širine 1000 mm.
Dolžina proge
električne lokomotive od bunkerjev
Jožefovega jaška do
Bašerije je bila 700
m, od tu do žgalnice
pa 850 m, skupaj
torej 1550 m. Obe
ohranjeni lokomotivi sta najstarejši
električni lokomotivi v Sloveniji.

A K A D E M I J A
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Leta 2009 se je končala montaža pogonskega stroja in črpalke Kley, ki je največji ohranjeni parni stroj
v Sloveniji in verjetno tudi v Evropi. Parno črpalko
je leta 1893 izdelala tovarna E. Skoda Pilsen (Plzeň
– industrijsko mesto na zahodu Češke). Črpalka je
v času delovanja in po prenehanju zaradi svojih
ogromnih dimenzij in mas sestavnih delov zbujala
občudovanje.

Slika 16: Vodni kanal Rake

Restavrirani stroji in naprave Rudnika živega srebra Idrija
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Slika 4. Rezultati preiskav NMR (a), EDS (b), slike SEM (c) vzorcev izpostavljenih
raztopini NaCl – delci so enakomerno porazdeljeni.
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Rezultati
• Center za eksperimentalno mehaniko je razvil metodologijo tvorjenja
vzorcev gradientne strukture bimodalnega PA6 (razvito v sodelovanju
z BASF [2]) pri določenih temperaturno-tlačnih pogojih ohlajanja po
injekcijskem brizganju
• Biokompatibilnost in osteointegrativnost vzorcev sta bili
preizkušeni v realnih pogojih. Vsadki so bili, za določeno časovno
obdobej, vstavljeni v prašičje kosti (Slika 2). Histološe preiskave so
pokazale, da se je kost zarasla z vzorcem, kar pomeni, da je vzorec
popolnoma biokompatibilen in razgradljiv.

Posledice neželjenega iztoka in vžiga plina iz cevovoda, ki povzročajo
poškodbe na okolici, so običajno toplotno sevanje gorečega curka plina
(na odprtem) ali eksplozija mešanice zemeljskega plina in zraka (v
zaprtih prostorih).

Izhodišča
Analiza posledic dogodkov:
- določitev gostote toplotnega sevanja izhajajočega curka plina
njegov vpliv na sprejemnike (ljudi);
- določitev mejnih tlakov pri eksploziji mešanice zemeljskega plina
in zraka.
Analiza pogostosti dogodkov:
- uporaba relevantnih historičnih baz podatkov (EGIG, HSE, ...);
- nadgradnja obstoječih baz s statističnimi in drugimi
interdisciplinarnimi pristopi.
Upoštevanje in določitev vpliva zaščitnih ukrepov za zmanjševanje
tveganja (mehanska zaščita, opozorilnost, prezračevanje).

Slika 2. Rezultati testa na prašičjih kosteh.
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Slika 3: Prikaz poteka tveganja za posameznika na lokaciji.
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Zaključki
- Možnost skupne kvantitativne ocene tveganja za prenosne cevovode z
zemeljskim plinom in plinovodne objekte (merilno-regulacijske postaje).
- Poleg obratovalnih in konstrukcijskih značilnosti plinovodov je v
modelu upoštevana tudi njihova lega v prostoru.

• Razvita je bila metoda za izdelavo osteointegrativnih, biokompatabilnih
PA6 implantantov gradientne strukture na podlagi spreminjanja
temperaturno-tlačne zgodovine pri procesu izdeve vsadkov.
• Preizkusi absorbtivnih lastnosti in zmožnosti shranjevanja molekul
kalcija, klorida in glukoze so bili pozitivni
• Raziskava možnosti spreminjanja prostega volumna, z namenom
shranjevanja različnih substanc, odpirajo možnosti uporabe trdnih PA6
kot sistem za lokalno dovajanja učinkovine pri zdravljenju kostnega
raka, kar je bilo predlagano Fresenius Kabi korporaciji.

[1] I. Emri, B.S. von Bernstorff, V. Rauschenberger, H.C. Horn, Patent Pub.:
Multimodale Polymermischungen: Patentanmeldung in USA unter PCT. O.Z.:
0050/052586/CI, 2002
[2] I. Emri, B.S. von Bernstorff, “The effect of molecular mass distribution on timedependent behavior of polyamides “, Journal of Applied Mechanics, vol. 73 ,
no. 5, pp. 752-757, 2006
[3] G. Kubyshkina, B. Zupančič, M. Štukelj, D. Grošelj, L. Marion and I. Emri, "The
influence of different sterilization techniques on the time-dependent behavior of
polyamides," Journal of biomaterials and nanobiotechnology, vol. 2, no. 4, pp.
361-368, 2011.
[4] A. Aulova, B. Zupančič, J. Gonzalez-Gutierrez, P. Oblak, M. Pregelj, P. Umek,
D. Arčon and I. Emri, "Report on preliminary absorption measurements on
PA6,", COBISS 12627227, 2012.
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• Preizkusi tlačnih mehanskih lastnosti realnih implantatov (Slika 3)
prikazujejo skoraj dvokratno spremembo modula elastičnosti na
razdalji 4mm!
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Slika 3. Modul elstičnosti in gradientna struktura vzorca bimodalnega PA6.

1.4
e
1.4 - 006
e- 0
06

- 0.15

6
7ee -00
-00 7
7
1
1.1e 8
e-006 e -007
00
6

- 0.10

Compressive strain [/]

1.
3e
-0
06

0.00

1.1
1.e4-e00
-0
16.056
e- 0
06
3e 5 1.5
-00e - e- 0
7007 910.6
4e e14-0.e1-e0
-0 071-010.62
07 6 e0e-6- 1
e - 08e00.03
00 -606e
7 0- 00
7 6

mm

2
2
2

W W W . Z V E Z A - Z S I S . S I
|
2 0 1 4
S T R O J N I Š T V A
A K A D E M I J A

- 0.05
0

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

(b)

Slika 1. Levo: Porazdelitev molekulske mase monomodalnega in bimodalnega PA;
desno: Morfologija (a) monomodalnega PA6, in (b) bimodalnega I-PA6; Axioskop 2
MAT (Carl Zeiss), polarizirana presvetlitev, 200x.
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Model omogoča kvantitativno oceno in prikaz tveganja za posameznika
zaradi prenosnih plinovodov z zemeljskim plinom in plinovodnih objektov
na poljubni lokaciji v odvisnosti od konstrukcijskih in obratovalnih
parametrov cevovoda in plinovodnih objektov, lege cevovodov in objektov
v prostoru ter uporabljenih zaščitnih ukrepov. Tveganje za posameznika
je ocenjeno in prikazano na izbranem objektu kot tudi v njegovi okolici
(trasiranje).

|

0.8

0

B

Najbolj neželjen dogodek na plinovodnem omrežju je nenadzorovan iztok
in vžig zemeljskega plina iz sistema zaradi poškodbe cevovoda ali
njegovih elementov. Posledica je potencialna ogroženost (tveganje) za
prebivalce ali objekte v bližini.
Za ocenjevanje tveganja se običajno uporabljajo posebni modeli, ki
morajo biti izdelani v skladu s standardi in predpisi. Njihova osnovna
naloga je modeliranje posledic dogodkov, ustrezno napovedovanje
pogostosti dogodkov ter zmožnost ocene spremenjenega tveganja v
primeru uporabe posebnih ukrepov za dodatno zaščito plinovodnih
objektov pred dejavniki tveganja.
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• Gravimetrični test absorptivnosti različnih snovi smo izvedli na vzorcih
poliamida 6 v obliki pelet in cilindričnih vzorcev (d=6mm, l=12mm).
• Uporabili smo destilirano vodo in nasičeni raztopini soli in sladkorja
• Opravili smo primerjavo toplotno sušenega vzorca in vzorca
izpostavljenega raztopini vode in soli ali sladkorja
• Z NMR (Nuclear Magnetic Resonance) smo v vzorcu našli prisotnost
molekul glukoze. Ione kalcija in klora pa smo zaznali z uporabo
EDS (Energy-dispersive X-ray spectroscopy).

bimodal PA6
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• Material PA6, z multimodalno distribucijo molske mase, izkazuje
ekstremno nelinearno vedenje [1].
• Pravilno izbrana temperaturno–tlačna (T-p) zgodovina tekom strjevanja
in ohlajanja pod temperaturo steklastega prehoda - Tg vpliva na
velikost kristalov in količino prostega volumna pri bimodalnem PA6 [1,
2].
• S pravilno izbiro T-p pogojev tekom strjevanja PA6 lahko dosežemo
gradientno strukturo s spreminjanjem mehanskih lastnosti vzdolž
vzorca [3].
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Uvod
Z razvojem implantologije je znanih vedno več zahtevanih lastnosti
kostnih vsakdkov nove generacije.
Glavne lastnosti vsadkov so:
• Bilokompatibilnost – da ga ogranizem gostitelja sprejme;
• Osteointegrativnost – da se s kostjo zaraste ter postopoma
degradira; postopna degradacija posledično izključuje postopke
odstranjevanje začasnih vsadkov;
• Gradientna struktura – posnemanje kostne strukture s ciljem, da
imajo vsadki podobne mehanske lastnosti kot kost.
Če želimo vsadke uporabljati kot sistem za lokalno kontrolirano dostavo
zdravilne učinkovine v telo morajo ti izkazovati tudi odlične absorbtivne
lastnosti za shranjevanje različnih učinkovin, ki se razlikujejo v velikosti
in polarnosti molekul.

E = 1594MPa
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(b) Fresenius Kabi AG, Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg, Nemčija
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Kvantitativno ocenjevanje tveganja na prenosnem omrežju za
zemeljski plin

- Prikaz mejnih vrednosti tveganja v prostoru – tlorisni projekciji.
- Vrednotenje dodatnih zaščitnih ukrepov.
- Možnost spremembe parametrov plinovoda in plinovodnih objektov
(„what-if“).
- Možnost trasiranja tveganja preko povezave s sistemom GIS.

Slika 1: Polje hitrosti na poškodbi cevovoda (plinovodna cev je prikazana navpično,
vodoravna črta označuje središčno os okrogle poškodbe) (Vir: UL, Fakulteta za
strojništvo, LVTS).

Literatura
[1] IGEM – Institution of Gas Engineers and Managers. Steel Pipelines and
Associated Installations for High pressure Gas Transmission, Recommendations on
Transmission and Distribution Practice IGEM/TD/1 Edition 5, Loughborough, 2008.
[2] CPR 14E Yellow Book. Methods for the calculation of physical effects, 3rd
edition, Committee for the Prevention of Disasters, The Hague, 2005.
[3] EGIG – European Gas pipeline Incident data Group. Gas Pipeline Incidents 8th
Report 1970-2010, 2011.
[4] Mather J., Blackmore C., Petrie A., Treves C., An assessment of measures in
use for gas pipelines to mitigate against damage caused by third party activity,
Contract Research Report 372/2001, Health and Safety Executive, 2001.
[5] Bajcar, T., Širok, B., Cimerman, F., Eberlinc, M., Quantification of impact of line
markers on risk on transmission pipelines with natural gas. J. loss prev. process
ind., 2008, letn. 21, št. 6, str. 613-619.

Slika 2: Širjenje tlačnega vala po eksploziji preko pregrade (časovni razmik med
zaporednimi slikami je 0,05 s, središče eksplozije je v spodnjem desnem kotu
posamezne slike) (Vir: UL, Fakulteta za strojništvo, LVTS).
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Uvod

Konceptna rešitev

Uvod

Prometna politika EU je usmerjena k zmanjšanju razlike med 73%
deležem cestnega prometa in 16% železniškega prometa. Prehod s
cestnega na železniški transport bi imel ugoden vpliv na kakovost zraka
zlasti v urbanih območjih, vendar negativni vpliv hrupa in vibracij na
prebivalstvo, ki živi v bližini železniških prog ostaja oz. se s tem še
poveča. Eden izmed načinov reševanja tega problema je z uporabo
dušilnih elementov.

Na podlagi obeh izhodišč smo razvili novo generacijo dušilnih elementov
[2, 3], ki so sestavljeni iz prožne fleksibilne cevi, izdelane iz tkanih
bazalta, ogljikovih ali steklenih vlaken, napolnjene z granuliranim
polimernim materialom pod visokim tlakom. Tak element predstavlja
osnovni dušilni element, katerega lastnosti je mogoče poljubno
spreminjati.

Kamena volna je anorganski izolacijski material, ki se odlikuje z nizko
toplotno prevodnostjo, majhno gostoto in temperaturno obstojnostjo.
Razvlaknjenje mineralne taline na kolesih centrifug (slika 1) je ključnega
pomena za kvaliteto končnega proizvoda. Kvaliteto opredeljujejo lastnosti
vlaknaste strukture, kot so dolžina in debelina vlaken, njihova prostorska
prepletenost in vsebnost nerazvlaknjenega materiala – perl.
Razvlaknjenje taline na centrifugi poteka v treh glavnih fazah: A – natok
curka taline na kolo; B – oblikovanje filma taline in začetna tvorba
ligamentov; C – rast, trganje in strjevanje ligamentov v vlakna.

Železniški transport

Kotalni hrup[1]

Dušilni elementi

Rezultati
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Slika 3: Srednja hitrost filma talne in vlaken v odpihu ter hitrostni zdrs kolo-film
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Slika 2: Osnovni dušilni element sestavljen iz fleksibilne tkane cevi in napoljnjen z
granulirnamim polimernim materialom, ki je izpostavljen določenemu tlaku.
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Vpliv velikosti
in porazdelitve velikosti delcev na pretočnost
granuliranih materialov
Raziskave o vedenju viskoelastičnih granuliranih materialih so pokazale,
da lahko granuliran material, ustrezne velikosti in velikostne porazdelitve
izkazuje "fluidno vedenje" hkrati pa ohranja vse lastnosti trdnega
material. To nam omogoča uporabo granuliranega polimernega materiala
kot tlačnega medija (podobno kot zrak v pnevmatikah), ki uvede
hidrostatični tlak sam nase in s tem spremeni frekvenčno odvisno
območje največje absorpcije polimernega materiala.

„Fluidno vedenje„

Pnevmatika

Ostale možne aplikacije
Osnovni dušilni element je ob ustreznih konstrukcijskih spremembah
mogoče uporabiti tudi pri ostalih aplikacijah, kjer se pojavljajo vibracije in
hrup: Protipotresni dušilni elmenti, temeljenje strojev in naprav, dušilni
elementi za uporabo v beli tehniki,...

Protipotresni dušilni
elementi

Temeljenje strojev in
naprav

Elementi za blaženje
udarcev med vagoni

Literatura
[1] Thompson, David. Railway noise and vibration: mechanisms, modelling and
means of control. Oxford: Elsevier, 2009.
[2] EMRI, Igor, et. All. Sleeper with damping element based on dissipative bulk or
granular technology : Anmeldenummer 12006058.7 / EP 12006058 - 2012-08-24.
München: Europäisches Patentamt, 2012.
[3] EMRI, Igor, BERNSTORFF, Bernd Steffen von. Dissipative bulk and granular
systems technology : Anmeldenummer 12006059.5 / EP 12006059 - 2012-08-24.
München: Europäisches Patentamt, 2012.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega
socialnega sklada.
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Izhodišča in raziskovalne metode
Modeliranje je potekalo eksperimentalno z vizualizacijo procesa
razvlaknjenja (slika 2) s hitro kamero (frekvenca zajema slik 18.7kHz).

Slika 5: a – sivinska slika, posneta s kamero; b – ocenjeno temperaturno polje; c –
področja s T > 1500K (bela barva); d – značilna krivulja pretvorbe sivin v abs. temp.

Frekvenca

Slika 3: Osnovni princip delovanja ideje o popolni izkoriščenosti dušilnega
potenciala polimernih materialov.

Slika 1: Dušenje polimernega materiala tanδ v odvisnosti od frekvence in vpliv tlaka
na te dušilne lastnosti. Opazen je pomik vrednosti k nižjim frekvencam z višanjem
hidrostatičnega tlaka.

Porazdeltev velikosti

2

Spremenjena struktura materiala

2
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Slika 4: Primerjava razmika med koreni ligamentov z znanimi modeli drugih avtorjev
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Vpliv tlaka na dušenje polimernih materialov
Dušenje polimernih materialov je frekvenčno-odvisna lastnost materiala.
Ta frekvenčna odvisnost zelo močno zavisi od hidrostatičnega tlaka
kateremu je polimerni material izpostavljen. Ko polimerne materiale
izpostavimo visokim tlakom s tem otežimo premike molekul v materialu,
kar se na makro nivoju pokaže kot upočasnitev procesov relaksacije in
lezenja.
p1
p0

Slika 1: Shema proizvodnega procesa kamene volne; detajl: prvo kolo centrifuge

2 0 1 4

Večina rešitev, ki so v uporabi za zmanjševanje vibracij in hrupa
kotalnega hrupa uporablja polimerne materiale. Dušilne lastnosti
polimernih materialov, ki jih lahko predstavimo z faktorjem dušenja tanδ
so močno odvisne od hidrostatičnega tlaka kateremu je material
izpostavljen.

Osnovi princip delovanja dušilnih elementov je shematsko prikazan na
sliki 3. Hidrostatičen tlak, kateremu je polimerni material v dušilnemu
elementu izpostavljen premakne frekvenčno območjo, kjer material
izkazuje svojo maksimalno sposobnost absorpcije energije na ta način,
da ga ujamemo z frekvenčnim območjem mehanskih vibracij, ki jih želimo
ublažiti. Na ta način izkoristimo celoten ˝dušilni potencial˝, ki ga material
ponuja.

Magnituda mehanskih vibracij
železniškega tira

Izhodišča

Slika 2: Shema merilne postaje za vizualizacijo razvlaknjenja kamene volne

Posnete slike so v postopku naknadne obdelave služile za analizo
strukturne dinamike vrtečega filma taline v več korakih:
1. Analiza hitrostnih razmer na filmu: časovna vrsta hitrosti ter srednji
hitrostni zdrs med filmom in kolesom. Hitrostno polje smo ocenili po
advekcijsko-difuzijski enačbi s predpostavko, da je optična
koncentracija (sivinska stopnja slike A) sorazmerna snovni
koncentraciji – lokalni debelini filma taline. Debelejši film ima višjo
temperaturo in je zato svetlejši.
 2 A 2 A 
A A
A
 vx  v y  D 2  2 
t x
y
y 
 x

2. Analiza dinamike struktur na filmu taline v krajevnem in časovnem
prostoru. Dobljene rezultate smo primerjali z znanimi modeli
hidrodinamskih nestabilnosti (Rayleigh-Taylor, Eisenklam).
3. Ocena temperaturnega polja na površini filma in oblikovanje modela
za oprijem (adhezijo) filma na kolo. Predpostavili smo, da talina seva
svetlobo kot sivo telo konstantne emisivnosti. V skladu s Plackovim
zakonom je delež svetlobe η(T), izsevan v delu spektra, ki ga lahko
zazna senzor kamere, odvisen od absolutne temperature T. Pri tem
velja sledeča sorazmernost:
T 4

A

Slika 6: Odvisnost temperature filma taline od njegovega Reynoldsovega števila

Zaključki
-Hitrostni zdrs med filmom taline in kolesom centrifuge je znaten (5-10%).
-Predstavljeni algoritem za oceno temperaturnega polja omogoča
uporabo običajnih namesto znatno dražjih infrardečih kamer, če je
temperatura opazovanega procesa dovolj visoka (T > 1000K).
-Sočasno merjenje fluktuacij natoka, hitrostnega zdrsa in temperaturnega
polja taline ter zaznavanje tokovnih struktur na filmu bo omogočilo
učinkovitejši nadzor in krmiljenje proizvodnega procesa.
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● Z razvitimi metodami spremljanja laserske ablacije smo realizirali
funkcionalni model adaptivnega laserskega sistema za izvedbo
raziskav “in vitro” [5].
● Model omogoča programirano vodenje gorišča laserskega snopa ter
optodinamski nadzor ablacije kosti z laserjem Er:YAG in predstavlja
dober približek realnih razmer.
● S funkcionalnim modelom smo opravili številne “in vitro” raziskave in
študije izvedljivosti na kosteh živalskega izvora - Slika 2.

Številne študije izvedljivosti ter klinične raziskave na živalih opozarjajo
predvsem na dve ključni prednosti laserske priprave ležišč za zobne
vsadke pred pripravo z mehanskimi svedri:
● večja stabilnost zobnih vsadkov in
● hitrejše zaraščanje oz. oseointegracija in s tem okrevanje po posegu.

Optodinamski nadzor laserske ablacije

Da bi se omogočila laserska priprava ležišč za zobne vsadke v praksi, je
potrebno rešiti številne tehnične in znanstvene izzive - trenutni laserski
medicinski sistemi z ročnim vodenjem ter spremljanjem procesa
odstranjevanja biološkega tkiva s strani operaterja niso primerni s stališča
natančnosti, varnosti in zanesljivosti.
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Za nadzor v praksi je smiselno uporabiti miniaturni piezoelektrični senzor,
ki omogoča zajem udarnih valov. Za natančno merjenje položajev
optodinamskih izvorov, ki omogočajo karakterizacijo geometrijskih
značllnosti ležišča smo razvili model uporabljenega senzorja [3] ter nove
zanesljive in natančne optodinamske metode [4].

Slika 3: Sprotna rekonstrucija oblike ležišča
premera 4 mm na osnovi razvitih metod
optodinamske detekcije.

Slika 1: Prerez po oseh vijakov in prečna kota le teh na vodilu
(programski paket SolidWorks)

Slika 4: Načrtovanje operacije na podlagi CT slike v programu
Ekliptik EBS
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Za potrebe eksperimentalnega dela smo nadgradili metodo senčenja z
dvojno osvetlitvijo tako, da je bila na isto fotografijo zajeta slika udarnega
vala iz dveh časovnih trenutkov (Slika 1) [2]. Na osnovi teh raziskav smo
potrdili primernost Sedov-Taylorjevega modela točkaste eksplozije za
opis udarnih valov.

● Izvedene meritve pri izdelavi ležišč različnih premerov (2,5 - 4 mm) in
globin (5 - 15 mm).
● Sprotno merjenje je dovolj zanesljivo, sprotna rekonstrukcija oblike je
možna - Slika 3.
● Srednje relativne napake
merjenja globine znašajo
do 5 % (< 0.5 mm).
● Merjenje oblike in s tem
globine ležišča je med
izdelavo možno.
● Ključne nadaljnje tehnične
rešitve za uporabo tovrstnega sistema v praksi.
● Potrebno nadgraditi sistem za validacijo meritev
[6].

V primeru premikanja ali nestabilnosti vretenc, ki povzroča pritisk na živčne
korenine, se pogosto kirurgi odločijo za operativni poseg - spondilodezo. Pri
operativnem posegu zatrdijo prizadete ravni hrbtenice v vseh treh smereh in
tako bolniku olajšajo bolečine in sprostijo utesnjene živce ter hrbtenični kanal.
Zatrditev poteka tako, da kirurg najprej skozi faseto in nato pedikel v vretence,
pod nadzorom RTG ojačevalca postavi pedikularni vijak. Pri samem
operativnem posegu, je pomembno pravilno orientiranje in pozicioniranje
pedikularnih vijakov, saj lahko pride v nasprotnem primeru do poškodbe
hrbtenjače. Morebitnim zapletom pri operativnem posegu se lahko izognemo z
uporabo posebnega vodila, ki bi vodilo vijak točno skozi sredino pedikla.
Razvito vodilo kirurgu pomaga pri optimalni orientaciji smeri vijakov skozi
pedikel. Zaradi razlik v geometrijski obliki hrbtenic posameznih pacientov ni
mogoče izdelati univerzalnega vodila, ampak je potrebno za vsak primer
posebej izdelati prilagojeno vodilo. S pomočjo CT podatkov izdelamo CAD
model hrbtenice pacienta, nato skonstruiramo šablono oziroma vodilo ter ga
izdelamo s pomočjo stroja za selektivno lasersko sintranje. Vodilo je bilo razvito
v sodelovanju Fakultete za strojništvo Maribor in Univerzitetnega kliničnega
centra Maribor.
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Študijo udarnih valov je mogoče izvesti z uporabo več metod oziroma
senzorjev, med katerimi so najbolj pogosti: mikrofon, laserska odklonska
sonda, metoda senčenja, piezoelektrični kristal, idr [1].

Rezultati študij izvedljivosti

Hrbtenica predstavlja najpomembnejši del človeškega okostja, saj je »steber« ki
nosi telo. Je trdne strukture, a hkrati gibljiva opora glave in trupa. Sestavljena je
iz vretenc, medvretenčnih ploščic, vezi, sklepov, mišic in živcev. Skupno
delovanje in medsebojno sodelovanje sestavnih delov, omogoča gibanje,
prepogibanje in sploh telesno aktivnost. Hrbtenica podpira velik del naše
telesne teže, ob tem pa še prenaša življenjsko pomembne signale v vse dele
telesa.
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Pri pripravi ležišča za zobni vsadek z laserjem je ključen nadzor posega,
zaradi tega je pomembno poznavanje fizikalnega ozadja procesa
laserske ablacije. Pri interakciji laserske svetlobe z biološkimi tkivi
nastanejo mikro-eksplozije, pri katerih se kot stranski produkt pojavijo
udarni valovi, ki jih je mogoče izkoristiti za t.i. optodinamski nadzor
procesa laserske ablacije.

Slika 2: Izvedba “in vitro” raziskav s funkcionalnim modelom adaptivnega
laserskega medicinskega sistema, ki omogoča programirano vodenje gorišča
laserskega snopa ter sproten nadzor procesa “vrtanja” v kost na osnovi razvitih
metod.

Povzetek
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Laser Er:YAG je že uveljavljeno orodje na področju kirurgije in medicine.
Ključne prednosti ablativne interkacije pri odstranjevanju mehkih in trdih
bioloških tkiv v primerjavi s konvencionalnimi metodami so:
● manjši vnos toplote,
● odsotnost mehanskih vibracij in
● brezkontaktno delovanje.

|

Funkcionalni model adaptivnega laserskega sistema

A K A D E M I J A

Uvod

Slika 5: Končno navodilo z napisanimi podatki

Slika 2: Končno vodilo

Zaključek
Izvedena je študija izvedljivosti lasersko podprte implantologije. Ključen
poudarek je namenjen razvoju metod spremljanja laserske izdelave ležišč
za zobne vsadke, ki bi lahko omogočile varno in zanesljivo izvedbo
posegov v praksi. Izdelan je funkcionalni model adaptivnega laserskega
sistema, ki s programiranim vodenjem gorišča laserskega snopa ter
sprotno rekonstrukcijo oblike ležišča zagotavlja sprejemljivo natančnost
izvedbe.

Slika 6: Razviti vodili in model hrbtenice
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Slika 3: Analiza končne postavitve vijaka
(GOM Atos Inspect)

Zahvaljujemo se podjetju Ekliptik d.o.o. iz Ljubljane za pomoč in sodelovanje pri
uporabi programa Ekliptik EBS.0
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Slika 3: Napovedano mesto poškodbe (levo) ter nastala razpoka (desno).
Slika 1: Izvajanje vibracijskega preizkusa ()levo ter tipične poškodbe izdelka –
razpoka pločevine (zgoraj), porušitev kovičenega spoja (spodaj).
Slika 7: Numerični model navitja.

Slika 8: Rezultati harmonske analize.

Jedro in navitja so med obratovanjem potopljena v olje znotraj
transformatorskega kotla. Vibracije jedra se prenašajo preko olja na
stene kotla, ki nato sevajo hrup v okolico. Posledično je v naslednjem
koraku potrebno na podlagi 3D modela (slika 9) pripraviti numerični
model kotla transformatorja (slika 10).

Slika 9: 3D model kotla.

Slika 10: Numerični model kotla.

V zadnjem koraku se rezultati harmonske analize jedra in navitij uporabijo
kot vzbujanje v harmonski analizi kotla (slika 11). Rezultati slednje pa so
vhodni podatki za metodo robnih elementov, s katero se izračuna
porazdelitev zvočnega tlaka na površini in v okolici transformatorskega
kotla (slika 12).

Mehanizem, ki privede do poškodbe, je utrujanje materiala zaradi
ponavljajočih se ciklov napetosti tekom vibracijskega preizkusa. Za
razliko od utrujanja pri kvazi-statičnih obremenitvah, se pri vibracijskem
preizkusu napetost pojavi kot posledica lastnega dinamskega odziva
izdelka, ki je podan z lastnimi frekvencami in lastnimi oblikami izdelka.

Pospešen preizkus utrujanja

Utrujanje kompleksnih spojev
Poleg vibracijskega utrujanja enostavnih linearnih struktur se je v
LADISKu raziskovalo tudi utrujanje kompleksnih kovičenih spojev. Na
podlagi numeričnih metod za oceno življenjske dobe se je izdelala
eksperimentalna metodologija, ki omogoča pridobitev parametrov
utrujanja kovičenega spoja (slika 4) ob vzbujanju s širokospektralnim
naključnim signalom. Le-ti se v nadaljevanju uporabijo za identifikacijo
bolj vzdržljivih kovic ter optimizacijo geometrije izdelka iz vidika daljše
dobe trajanja.
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Slika 6: Elektromagnetne sile.

Ko je izvedena elektromagnetna analiza navitij, sledi simulacija odziva
tuljave zaradi elektromagnetnih sil (slika 7). Rezultati simulacije so pri
izbrani frekvenci vzbujanja prikazani na sliki 8.

Slika 2: Naprava za merjenje magnetostrikcije
elektropločevine.

Modeliranje hrupa v prostem teku se prične z definiranjem geometrije
magnetnega jedra in materialnih parametrov v TrafoS grafičnem
vmesniku. Sledi statična analiza jedra, kjer se določi površinski tlak in
trenje med lamelami, ki ima bistven vpliv na dinamski odziv jedra. Ob
poznavanju porazdelitve gostote magnetnega pretoka, ki diktira
amplitudo magnetostriktivnega vzbujanja, se lahko z uporabo harmonske
analize izračuna odziv jedra (slika 3) v željenem frekvenčnem območju.

Pridobljeni materialni parametri utrujanja služijo za napoved dobe trajanja
izdelka pri znani vibracijski obremenitvi. V ta namen je bil v LADISKu ob
sodelovanju Cimosa razvit namenski program, integriran v programsko
okolje Catia, ki ob uporabi naprednih numeričnih metod napove lokacijo
in čas nastanka utrujenostne poškodbe. Točnost numeričnega modela je
bila preverjena s širokospektralnim naključnim vzbujanjem Y-nosilca
(slika 3).
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Slika 1: Tipično magnetno jedro.

Izdelki, izdelani za potrebe avtomobilske industrije, so tekom dobe
trajanja izpostavljeni različnim tipom obremenitev, med drugim tudi
vibracijam, ki so posledica delovanja motorja, poškodb vozišča… V izogib
morebitnim odpovedim izdelka zavoljo vibracij okolice naročnik zahteva
eksperimentalno potrditev ustreznosti izdelka, ki se praviloma izvaja z
uporabo elektro-dinamskega stresalnika (Slika 1 levo). Če izdelek ne
prestane zahtevanega vibracijskega preizkusa (pojav razpok – Slika 1
desno, nefunkcionalnost, pretirana obraba) to pomeni dodatno iteracijo
znotraj razvoja izdelka in dodaten strošek podjetja.
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Transformator obratuje v prostem teku tedaj, ko deluje pri nazivni
napetosti, tok skozi navitja pa je majhen. V takšnem stanju je glavni vir
hrupa magnetno jedro transformatorja (slika 1), ki je podvrženo
magnetostrikciji. Slednje predstavlja nelinearni pojav, pri katerem se
dimenzije materiala spreminjajo v odvisnosti od spreminjajoče se gostote
magnetnega pretoka. Na sliki 2 je prikazana razvita naprava za merjenje
magnetostrikcije.

Slika 5: Simulacija magnetnega polja.

Napoved dobe trajanja izdelka

S T R O J N I Š T V A

Pristop k modeliranju hrupa transformatorjev
Za namen numeričnega modeliranja hrupa transformatorjev je bila v
podjetju Kolektor ETRA v sodelovanju z Ladiskom - Laboratorijem za
dinamiko strojev in konstrukcij iz UL FS razvita namenska programska
oprema z imenom TrafoS, ki v kombinaciji z ANSYSom uporabniku
omogoča celostno modeliranje hrupa transformatorjev tako v prostem
teku, kot tudi v obremenjenem stanju.

Uvod
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Na področju energetskih transformatorjev postaja visok hrup eden izmed
izločilnih kriterijev v fazi ponudbe transformatorja. Predvsem je ta
karakteristika pomembna takrat, kadar se transformator uporablja v
urbanih okoljih, kjer mora biti hrup relativno nizek. Izdelek je navadno
unikat, katerega izdelava traja več mesecev, cena izdelave pa je visoka.
Proizvajalec je tako izpostavljen velikim tveganjem, saj brez predhodnih
numeričnih predikcij hrupa in poznavanja problematike vse do končanja
izdelka ne more ustrezno preveriti, ali karakteristike transformatorja z
vidika hrupa ustrezajo zahtevam kupca.

Pri obratovanju pod obremenitvijo so primarna in sekundarna navitja
transformatorja obremenjena z nazivnim tokom. Ta v navitjih in njihovi
okolici vzpostavi magnetno polje, katerega simulacija je prikazana na
sliki_5. Spreminjajoče se magnetno polje v navitjih povzroči
elektromagnetne sile (slika 6).

Neposredna povezava med obremenitvenim ciklom napetosti ter lastno
frekvenco izdelka se je v LADISKu in Cimosu izkoristila za zasnovo in
izvedbo pospešenih preizkusov utrujanja, s katerimi je mogoče pridobiti
Wöhlerjevo krivuljo materiala 20x hitreje kot s klasičnim preizkusom
utrujanja. Za navedeno pohitritev preizkusa se izkoristi višje lastne
frekvence namensko izdelanih preizkušancev, v bližini katerih se vzbuja
preizkušanec. V LADISKu je bil pospešen preizkus utrujanja izveden na
t.i. Y-nosilcih (slika 2 levo) v bližini 4. lastne frekvence pri 800 Hz. Slednja
vrednost frekvence posledično pomeni, da se 1.000.000 obremenitvenih
ciklov doseže v zgolj 20-ih minutah.

Slika 4: Numerični model kovice (zgoraj), poškodba kovice (spodaj) in primerjava
različnih tipov kovic (desno).

Zaključki

Slika 3: Numerični model jedra.

Slika 2: Y-nosilec med preizkusom (levo) in pridobljena Wöhlerjeva krivulja (desno).

Slika 4: Oblika nihanja jedra pri 100 Hz.

Tipična oblika nihanja jedra pri 100 Hz je prikazana na sliki 4.

Slika 11: Harmonska analiza kotla.

Slika 12: Porazdelitev zvočnega tlaka.

Razviti dinamski model omogoča podjetju Kolektor ETRA izboljšavo
obstoječih izvedb energetskih transformatorjev, kot tudi predikcijo
vibroakustičnega obnašanja novih transformatorjev.
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Z različnimi vpetji in geometrijami preizkušanca lahko pri pospešenem
testu zagotavljamo večosno napetostno stanje ali spreminjamo hitrost
akumulacije poškodbe. Izvajanje preizkusa je pogojeno z uporabo
kontrolnega programa, ki je bil razvit v LADISKu ter v realnem času
zagotavlja zahtevane obremenitve preizkušanca.

V LADISKu se je ob sodelovanju s podjetjem Cimos z numeričnim in
eksperimentalnim pristopom raziskovalo fenomen vibracijskega utrujanja
s poudarkom na realnih izdelkih. Bistvene pridobitve raziskave so:
• izdelana metodologija pospešenega preizkusa utrujanja,
• lastna programska koda za izračun življenjske dobe izdelka pri
vibracijski obremenitvi,
• primerjava numeričnih napovedi z dejansko življenjsko dobo ter analiza
vpliva strukturne dinamike na točnost numeričnega modela,
• analiza vibracijskega utrujanja kompleksnih spojev ter posodabljanje
numeričnega modela.
V nadaljevanju se predvideva poglobljena raziskava vibracijskega
utrujanja pri večosnem napetostnem stanju ter optimizacija geometrije.
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Nano-tehnologija injekcijskega brizganja prahu-nPIM

Avtomatska diagnostika sistemov in procesov
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Laboratorij za sinergetiko

Uvod

Rezultati

Z uporabo injekcijskega brizganja prahu (PIM) lahko bistveno
pripomoremo k zmanjšanju porabe energije in zmanjšanju deleža
odpadnega materiala, kar ima ugodne ekonomske in okoljske posledice;
glej primerjavo [1].

Zmanjšanje povprečne molekulske mase s 81000 g/mol na 24000 g/mol
in izbira prahu s širšo porazdelitvijo velikosti delcev in manjšo povprečno
velikostjo delcav privede do 7 kratnega zmanjšanja viskoznosti v
primerjavi s komercialno dostopno surovino [3].

10000

1000

|

Pri nanoPIM tehnologiji govorimo o dodatnih prednostih [3]:
• Večja gostota polnila in bolj podrobna površinska obdelava sintranega
dela
• Sintranje poteka pri nižjih temperaturah
• Poroznost sintranega dela pripomore k omejevanju razpok, kar
pripomore k zmanjšanju poškodb dinamičnega utrujanja
Problem:
Visoka viskoznost posledično pomeni visok tlak injekcijskega prizganja,
kar privede do težav pri procesu zapolnitve orodja. Mehanske lastnosti
oblikovanega dela se ne smejo poslabšati zaradi zmanjševanja
viskoznosti.
Predlagane rešitve:
• Pravilna izbira molekulske mase veziva
• Pravilna izbira porazdelitve velikosti prašnatih delcev
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Zaznavanje pokanja ojnic kompresorjev

1
10
100
Stopnja strižne deformacije, γ [s-1]
Slika 3. izboljšana surovin ima v primerjavi s komercialno dostopno
surovino manjšo gostoto.
Znižanje povprečne molekulske mase s 81000 g/mol to 24000 g/mol in
izbira prahu s širšo porazdelitvijo velikosti delcev in manjšo povprečno
velikostjo delcev pivede do večje strižne voljnosti.
Strižna voljnost lezenja, J [Pa-1]
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PIM združuje prednosti prašnatih tehnologij s prednostmi injekcijskega
brizganja polimerov [3]:
• Zmanjševanje porabe energije
• Zmanjševanje ostankov surovine
• Možnost uporabe zelo raznolikih prašnatih materialov
• Možnost modeliranja zelo zapletenih geometrij v enem koraku

slušalke
T = 180 °C

0.1

3.E-08

V sodelovanju s podjetjem Danfoss Compressors, d.o.o. smo razvili
sistem za avtomatsko detekcijo pokanja ojnic kompresorjev, ki na osnovi
merjenja sile vtiskovanja ojnice ugotovi, pravilnost vtiskovanja ojnice, ter
v primeru neustreznosti vtiskovanja ali zaznane
poškodbe ojnice
kompresor izločiti iz proizvodnje linije. Slika 1 prikazuje primer
poškodovane ojnice, slika 2 pa
izdelani diagnostični sistem za
detekcijo pokanja ojnic.

Komercialna surovina
Surovina X92

razpoka

tlačni
priključek
kompresor
električni
priključek

Slika 5: Klasična ročna končna kontrola

Slika 6: Diagnostični sistem

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

3.E-09

3.E-10
1.E-04

kompresor

hladilni aparat

Slika 1: Poškodovana ojnica

Tref = 80 °C
 = 30000 Pa
1.E-01

1.E+02

1.E+05

1.E+08

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

Slika 2. Štirje koraki injekcijskega brizganja prahu.

senzor

|
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Injekcijsko brizganje prahu (PIM) predstavimo v 4 korakih [2]:

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

2 0 1 4

2 0 1 4

Izhodišča

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

100

10

Slika 1. Primerjava deleža uporabljenega materiala in porabe energije
večih proizvodnjih tehnologij.

Komercialna surovina
Surovina X92

*Korespondenčni avtor: edvard.govekar@fs.uni-lj.si
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Strižna viskoznosti, η [Pa s]
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Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija

A K A D E M I J A

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

* Korespondenčni avtor: joamin.gonzales@fs.uni-lj.si

pozicionirna
zapora

Slika 2: Diagnostični sistem
senzor

Zaznavanje napak vzmeti kompresorjev

1.E+11

Čas, t [s]
Slika 4. Izboljšana surovina ima v primerjavi s tržno dostopno surovino
večjo strižno voljnost.

Zaključki
Izbira pravilne molekulske mase in pravilne porazdelitve velikosti delcev
vodi do pomembnih izboljšav zmožnosti tečenja stopljenega surovega
materiala brez poslabšanja trdnostnih mehanskih lastnosti survine.
Z dodajanjem nanodelcev pričakujemo dodatne izboljšave.

Literatura
[1] Rowntree, A. (2007). Powder Injection Molding. www.issinstitute.org.au
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Mechanics and Materials Engineering, 6 (6), 419-430.
[3] Gonzalez-Gutierrez, J., Stringari, G.B., & Emri, I. (2012). Powder injection
moulding of metal and ceramic parts. In Some Critical Issues for Injection Moulding,
Wang J. (Ed.), InTech, Rijeka, Croatia, pp. 65-88
[4] Gonzalez-Gutierrez, J., Stringari, G. B., Megen, Z. M., Oblak, P., and Emri, I.
Selection of appropriate polyoxymethylene-based binder for powder injection
molding feedstock. Zeitschrift Kunststofftechnik (Accepted for Publication 11. 2014).

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

senzorska glava
Slika 7: Senzorska glava

kompresorska
enota
zaščitno ohišje
sistema

vzmeti
Slika 8: Nadzorna programska oprema

Zaključki

kompresorska
enota

Izmaknjena vzmet
Slika 3: Izmaknjena podporna vzmet

Slika 9: Diagnostični sistem

Slika 4: Diagnostični sistem

Predstavljeni diagnostični sistemi rešujejo problem avtomatskega
spremljanja kakovosti proizvodnih procesov. Takšni sistemi vključujejo
razvoj senzorskih rešitev in mehatronskih podpornih sklopov, razvoj
adaptivnih diagnostičnih metod, ter razvoj namenske nadzorne
programske opreme. Z vpeljavo takšnih sistemov v industrijsko okolje
prispevamo h kakovosti in konkurenčnosti slovenske industrije.
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Mešanje vsebine v vrču in načrtovanje novega noža

Univerzalni kuhinjski aparati (slika 1) se v kuhinji uporabljajo za opravila
kot so sekanje, mešanje, gnetenje, stepanje itd. Obstoječi standardni nož
ima štiri krake, ki se razlikujejo med seboj po obliki in postavitvi. Kraki
noža so naostreni. V nalogi smo izvedli meritve delovanja obstoječega
noža. Uporabili smo merilno postajo, ki omogoča meritve vrtilne
frekvence, navora, časa pomešanja in učinkovitosti sekanja.

Ob vklopu mešalnika se začne vrteti nož, ki je na sredini vrča. Zaradi
vrtenja noža se ustvaril centrifugalna sila na mešanico v vrču, ki
mešanico potisne proti steni vrča. Ko mešanica doseže steno vrča, v
vrtinčnem gibanju potuje ob steni vrča navzgor, dokler se na vrhu ne
zvrne v notranjost. Mešanice nato potuje navzdol proti osi noža na dnu
vrča.
Za kvalitetno sekanje mešanice v vrču je potrebno doseči veliko hitrost
rezila relativno glede na trdne kose hrane v mešanici in ustrezno mešanje
vsebine v vrču. Z ustreznim mešanjem vsebine dosežemo, da še
nerazsekani kosi hrane potujejo po vrču in pridejo z dovolj veliko
verjetnostjo do noža. Prvi pogost problem pri delovanju konkurenčnih
kuhinjskih aparatov je, da nož mešanico v vrču odbija proti vrhu vrča,
tako da nož ni neprestano v stiku z mešanico. Drugi pogost problem je,
da je mešanje premalo intenzivno ali da se vsebina ne meša po celotnem
volumnu vrča.

Laboratorij za sinergetiko

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
*Korespondenčni avtor: edvard.govekar@fs.uni-lj.si

Uvod
Pri sodobnem procesiranju materialov z laserjem je poleg osnovnih
parametrov laserja (energija, intenziteta, premer žarka, valovna dolžina,
polarizacija) pomemben tudi profil žarka. Na sliki 1 sta prikazana
najobičajnejša Gaussov in „Top-hat“ profil, ki se uporabljata v večini
procesov s točkovnim vnosom energije, za simetričen vnos energije po
obodu valjastega obdelovanca pa nista primerna. V Laboratoriju za
sinergetiko je bil zato za proces laserskega tvorjenja kapljic iz kovinske
žice razvit prototipni sistem z anularnim laserskim žarkom (slika 2), ki je
shematsko predstavljen na sliki 3. Sistem omogoča simetričen vnos
energije v žico in s tem večjo stabilnost procesa. Poleg tega sistem z
anularnim laserskim žarkom
odpira možnosti za uporabo
v primerih, kjer je ključnega
pomena zagotavljanje osne
simetrije vnosa energije.

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

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

Dk = 1,05 mm

S T R O J N I Š T V A

Povzetek

Andrej Jeromen, Alexander Kuznetsov, Anže Jerič, Edvard Govekar*

A K A D E M I J A

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

Procesiranje materialov z anularnim laserskim žarkom
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Dk = 0,85; 0,95 in 1,05 mm

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

b)

Gaussov

|

Slika 1. Univerzalnik kuhinjski aparat
1mm
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Vizualizacija toka v vrču
Vizualizacijo toka v vrču smo opravili s hitro kamero in osvetlitvijo z
močno LED svetlobo (slika 2). Opazna je kavitacija na nožu in pomešanje
v nekaj obratih noža. Nož s centrifugalno silo na tekočino potegne prosto
površino v sredini navzdol. Ko rezilo noža udari po prosti površini, jo
razbije in zračni mehurčki zapolnijo celoten volumen.

Nož z dvema krakoma je bil načrtovan na naslednji način:
- velik navpični del noža deluje pri veliki obodni hitrosti in učinkovito seka
trdno vsebino,
- navično rezilo je naostreno tako, da usmerja mešanico proti steni vrča in
pomaga doseči ustrezno mešanje vsebine.
- rezilo na spodnji horizontalni strani krakov poleg sekanja korenja
usmerja mešanico navzdol in skrbi za krožno gibanje mešanice,
- naostrena konica navpičnega skrbi, da se kosi korenja ne odbijejo
navzgor in da se ne zagozdijo med nož in steno vrča.

Rezultati meritev
Meritve so bile izvedene po standardu SIST EN 60619:1998 [1].
Postopek meritev je bil naslednji: narezali in stehtali smo korenje, v suh
vrč natočili vodo in dodali korenje, nastavili željeno vrtilno frekvenco
aparata, vklopili mešalnik, počakali 10 s in mešalnik izklopili, preostanek
vsebine v vrču oz. kaše smo skozi sito, ki je imelo premer lukenj 4 mm,
sprali in ostanek stehtali. Masa preostalega korenja je bila pri novem
nožu manjša kot pri obstoječem standardnem nožu (slika 4).

Anularni

Slika 1: Profili žarkov

Slika 2: Sistem z
anularnim žarkom

Slika 3: Shema sistema
z anularnim žarkom

Lasersko tvorjenje kapljic
Proces laserskega tvorjenja kapljic iz kovinske žice poteka v dveh
korakih. V prvem z laserskim bliskom pretalimo konec žice, ki se oblikuje
v visečo kapljico. V drugem koraku visečo kapljico z ločilnim laserskim
bliskom ločimo od konca žice. Tako tvorjene kovinske kapljice so osnova
za različne aplikacije mikro spajanja ter 2D in 3D strukturiranja.
Kapljično mikro spajanje
Energija, ki jo vsebuje lasersko tvorjena kapljica, zadostuje za izvedbo
spoja (slika 4). Spoj je lahko točkovni ali kontinuiran, pri čemer material
kapljice služi kot polnilo reže spoja. S kapljicami tako lahko spajamo
različne materiale (slika 5). Zaradi visoke kontrole količine in mesta vnosa
energije pa lahko brez poškodb spajamo tudi temperaturno občutljive
komponente, kot npr. tanke folije in metalizacije (slika 6) ter pocinkano
pločevino (sliki 7,8). Zvar je lahko soležni (slika 7) ali kotni (slika 8).

Razviti eksperimentalni sistem z anularnim laserskim žarkom se lahko
uporabi tudi za različne aplikacije spajanja, kjer je ključnega pomena
ohranitev osne simetrije med vsemi fazami postopka. Tak primer je
soosni spoj tankostenskih cevk iz nerjavnega jekla zunanjih premerov
1,26 mm in 0,90 mm. Shema procesa je na sliki 11a, nastali zvar in
njegov prerez pa sta prikazana na slikah 11b in 11c. Nadaljnja primera
anularnega varjenja sta pravokotno spajanje Ni žice premera 0,6 mm s
pločevino iz nerjavnega jekla debeline 0,6 mm (slika 12) ter čelni spoj
NiTi žic pravokotnega preseka 0,41 x 0,56 mm2, ki se uporablja v
ortodontiji za izdelavo zobnih aparatov (slika 13).
a)

b)
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Za meritev navora, vrtilne frekvence in moči smo izdelali namensko
merilno postajo. Glavni del postaje je nosilni element, ki drži merilno
celico za navor in posodo mešalnika. Merilna celica za navor je trdno
vpeta na drugi strani na elektromotor, pri čemer smo zagotovili soosnost
merilne celice, osi elektromotorja in noža. Na ta način se navor iz noža
prenaša na merilno celico. Posoda je vpeta na nosilni element na dveh
višinah in se zato navor s posode ne prenaša na merilno celico.

Anularno spajanje

Slika 3. Novi nož.

|

Meritev navora, vrtilne frekvence in moči

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

„Top-hat“
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Meritve sekanja smo opravili z zelenjavo pri različnih vrtilnih frekvencah
in polnitvah. Na podlagi meritev obstoječega noža smo določili ustrezno
3D obliko novega noža. Pri tem smo obliko novega noža določili tako, da
je bila na mestu stika noža s kosi hrane dosežena velika hitrost noža
glede na kose hrane, ter da je bilo mešanje v posodi ustrezno. Novi nož
je sestavljen iz dveh krakov. Vsak posamezen krak je vodoraven, nato pa
preide v navpični del. Navpično rezilo posameznega kraka je na velikem
radiju, zaradi česar rezilo deluje pri veliki obodni hitrosti. Lastnosti novega
noža pri sekanju korenja so boljše od lastnosti obstoječega noža.

1mm

c)
Spoj

Spoj

Slika 11: Anularno varjenje tankostenskih cevk; a) shema, b) zunanjost zvara,
c) CT analiza zvara
a)

b)

c)

Spoj
nikljeva
kapljica

nerjavno
jeklo

titan

Slika 12: Spoj žice s pločevino

vir: BLZ

Slika 4: Metalografska slika
odložene kapljice
Slika 4. Primer rezultatov sekanja korenja pri masi 200 g. Prikazano je preostalo
nerazsekano in preko sita neizprano korenje s standardnim nožem (levo) in z novim
nožem (desno).

a)

b)

Slika 5: Spoj različnih
materialov
a)

Slika 6: Spoj tankih
struktur

b)

Literatura
Slika 2. Vizualizacija toka v vrču, zaporedne slike prikazujejo kompleksnost toka ob
zagonu aparata.
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Slika 7: Soležni zvar pocinkane pločevine; Slika 8: Kotni zvar pocinkane pločevine;
a) zunanjost, b) prerez zvara
a) zunanjost, b) prerez zvara

Slika 13: Čelni spoj žice; a) pred varjenjem,
b) in c) zunanjost zvara

Zaključki
Predstavljeni sistem z anularnim laserskim žarkom, razvit v Laboratoriju
za sinergetiko, omogoča uspešno lasersko tvorjenje kapljic iz kovinske
žice, ki so osnova za različne aplikacije od mikro spajanja različnih
materialov in temperaturno občutljivih komponent do izdelovanja 2D in
3D struktur. Hkrati sistem z anularnim žarkom omogoča izvedbo spojev,
pri katerih se zahteva osna simetrija vnosa energije.
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Metodologija vrednotenja triboloških
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mehanizmov in kvalitete drsnih ležajev

modelov za pogonske sisteme vozil
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Razvoj inovativnih sistemskih simulacijskih modelov
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Rezultati
SEM analiza drsnih površin ležajev

Uvod

Slaba serija

•
•
•

Dobra serija

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

•

•

TRIBOLOŠKI MODELNI TESTI
•
•
•

•
•
•

Drsne površine ležajev iz
dobrih serij manj poškodovane
kot na ležajih iz slabih serij
Obrabni mehanizem: glajenje
površin
Vidne sledi maziva

Rotor

Modeli motorjev z notranjim zgorevanjem
Za učinkovitejši razvoj realnih motorskih krmilnih enot motorjev, ki
zadoščajo najstrožjim okoljevarstvenim standardom, na HiL sistemih smo
razvili izviren in edinstven fizikalno osnovani model za simulacijo
motorjev z notranjim zgorevanjem v realnem času. Model vključuje
inovativne prispevke: 1.) razklopitve visoko in nizko frekvenčnih domen
znotraj enotnega »multi-rate solverja« [1], in 2.) funkcionalnost
zmanjšanja števila računskih operacij za izračun termodinamkih procesov
v valjih motorjev s podobnimi začetnimi in robnimi pogoji, ki je postopku
pridobivanja patentne zaščite. Model je bil razvit za vodilnega ponudnika
simulacijskih orodij za pogonske sklope vozil AVL List in se med drugim
uporablja v podjetjih Toyota, General Motors, Cummins…

Ležaj
Gred

Podobnost obrabnih mehanizmov na površinah ležajev, ki so bili testirani v podjetju Domel in
laboratoriju TINT, potrjuje ustreznost izbranih testnih pogojev na modelnem preizkuševališču.

Vpenjalo za
vzorec

A K A D E M I J A

Vzmet

Dodatne analize za prepoznavanje dobrih in slabih serij ležajev
Obraba

Frekvenca [Hz]

20

Pomik [mm]

10,5

Drsna hitrost [mm/s]

420

Normalna obremenitev [N]

200

Čas [h]

4
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3D optični mikroskop

Obravnava obrabnih
mehanizmov

Merjenje poroznosti
drsnih površin

SLABA SERIJA

35.0
30.0
20.0
15.0
10.0
5.0

SLABA SERIJA

Merjenje trdote s pomočjo
nano-indentacije

Slika 1: Model motorja z notranjim zgorevanjem

Modeli gorivnih celic

25.0

0.0

DOBRA SERIJA

≈ 37%
≈ 29%

DOBRA SERIJA

Zaključki

Mikroskop na atomsko silo
(AFM)

Modeli termoregulacijskih modelov vozil
Modeli termoregulacijskih sistemov vozil so ključnega pomena za
optimizacijo energijskih tokov v vozilih. Za učinkovitejšo podporo
virtualnega razvoja celotnih pogonskih sistemov vozil smo v sodelovanju
z AVL List razvili nekompresibilni enofazni in kompresibilni dvofazni
modelski pristop za modeliranje termoregulacijskih sistemov vozil. Oba
modelska pristopa odlikuje boljše razmerje med natančnostjo rezultatov
in računskim časom v primerjavi s primerljivimi sistemskimi
termoregulacijskimi orodji. Inovativnost obeh pristopov sledi iz izvirnega
analitično motiviranega zmanjšanja števila spremenljivk stanja sistema, ki
se vse hkrati posodabljajo med posameznim izračunom sistema enačb.

Poroznost drsnih površin
40.0

• Razvita je bila metodologija na osnovi modelnega tribološkega
preizkuševališča, ki verodostojno simulira enake obrabne mehanizme,
kot se pojavljajo pri ležajih v realni aplikaciji.
• Rezultati so pokazali, da je obraba ležajev iz slabih serij skoraj 60 %
večja od obrabe ležajev dobre serije. Hkrati je poroznost drsnih površin
ležajev iz slabih serij približno 8 % manjša kot pri ležajih iz dobrih serij.
• Za odpoved sintranih drsnih ležajev je primarno krivo pomanjkanje
maziva, ki posledično povzroči krhki lom površinskih slojev ležaja.
• Nova testna metodologija omogoča cenejšo izvedbo preproste, hitre in
učinkovite vstopne kontrole drsnih ležajev.

Analitične metode za površinske analize

Vrstični elektronski
mikroskop (SEM)

0.1
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0

Poroznost drsnih
površin [%]

Testni pogoji:

Obraba [g]

Zaznavalo sile

Slika 3: Temperaturno polje v baterijskem modulu med praznenjem
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Dobra serija

•

Zelo poškodovane drsne
površine
Obrabni mehanizem: krhki
lom
Na površinah prisotna velika
količina obrabnih delcev zaradi
krhkega loma
Maziva na površinah ni
zaslediti
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Modelno preizkuševališče za tribološka testiranja

Drsne površine ležajev iz
dobrih serij manj poškodovane
kot na ležajih iz slabih serij
Obrabni mehanizem: glajenje
površin
Vidne sledi maziva

•

Slaba serija

|
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Materiali
Različne serije sintranih drsnih
ležajev, ki jih podjetje Domel d.o.o.
vgrajuje v svoje električne naprave.

Zelo poškodovane drsne
površine
Obrabni mehanizem: krhki
lom
Na površinah prisotna velika
količina obrabnih delcev zaradi
krhkega loma
Maziva na površinah ni
zaslediti

Z namenom doseganja visoke natančnosti rezultatov ob hkratnem
skrajšanju računskih časov smo razvili inovativni modela za modeliranje
časovno in krajevno odvisnega koncentracijskega polja v delcih
baterijskih elektrod za sistemske simulacije. Inovativnost modela izhaja iz
analitične rešitve difuzijske enačbe v prostoru, ki je diskretno
konvolvirana v času.
Za učinkovit virtualni razvoj celotnega baterijskega paketa so ob
učinkovitih elektrokemijskih modelih potrebni tudi napredni modeli
toplotnih tokov v posameznih komponentah in modeli termoregulacije
celotnega baterijskega paketa. Optimiranje računskega časa modelov
baterijskih paketov smo tako dosegli z izbiro ustrezne globine
modelskega pristopa z ozirom na simulirani proces in z učinkovito
sklopitvijo teh modelov v model celotnega baterijskega paketa.

2 0 1 4

Eksperimentalni del

S T R O J N I Š T V A

•

Povečanje energijske učinkovitosti in zmanjšanje izpustov onesnažil je
neobhodno povezano z razvojem naprednih pogonskih tehnologij vozil.
Zaradi širokega spektra različnih topologij pogonskih sistemov vozil,
različnih značilnosti posameznih komponent in mnogoterosti krmilnih
strategij je za doseganje zastavljenih ciljev nujen virtualni razvoj v
zgodnjih razvojnih fazah, medtem ko je v validacijskih fazah razvoja
ključnega pomena testiranje z vključevanjem strojne opreme v
simulacijske zanke (HiL).
Mehanistična osnova modelov je bistven predpogoj za doseganje visoke
stopnje napovedovalnosti modelov, ki je bistvena v zgodnjih razvojnih
fazah, ko meritve še niso na voljo. Ključnega pomena so tudi kratki
računski časi modelov, ki omogočajo ovrednotenje večjega števila
izvedenk. Dodatno morajo biti v HiL aplikacijah računski časi krajši od
dejanskih fizikalnih simuliranih časov, saj sicer z modelom ne moremo
ustrezno nadomestiti simulirane strojne opreme. Razvoj modelov, ki
hkrati zadostijo dvema navidezno nasprotujočima ciljema - mehanistični
osnovi in kratkim računskim časom - terja razvoj mnogih inovativnih
doprinosov, katerih izbor bo predstavljen v nadaljevanju.

S T R O J N I Š T V A

Podjetje Domel d.o.o., ki sodi med pomembnejše proizvajalce nekaterih
elektromotorjev, je skupaj z Laboratorijem za tribologijo in površinsko
nanotehnologijo izvedlo raziskavo triboloških lastnosti različnih drsnih
ležajev iz različnih obdobij proizvodnje. V raziskavi smo se v prvem delu
osredotočili na iskanje vzrokov in mehanizmov, ki vodijo do odpovedi ali
poškodb drsnih ležajev. V nadaljevanju je bila izdelana in preizkušena
testna metodologija na osnovi modelnega tribološkega preizkusa, s
katero bo v prihodnje mogoča relativno hitra, preprosta ter zanesljiva
vstopna kontrola triboloških lastnosti različnih serij drsnih ležajev.

TESTI LEŽAJEV V REALNI APLIKACIJI

Modeli baterij

A K A D E M I J A

Sintrani drsni ležaji, ki v porah vsebujejo mazivo, se uporabljajo v več
strojih in napravah (npr. v elektromotorjih), saj lahko obratujejo brez
dodatnega mazanja ter so preprostejši in tišji od kotalnih ležajev. Obraba
in trenje v drsnih ležajih, ki posredno vplivata tudi na delovne
temperature, določata trajnost in kvaliteto njihovega delovanja [1-3]. Zato
je uporaba in vgradnja zanesljivega in kvalitetnega ležaja ob primernih
obremenitvenih razmerah ključnega pomena v napravah, kjer se le-ti
vgrajujejo, saj vplivajo na kvaliteto in zanesljivost celotnega izdelka.

Uvod

Za učinkovitejšo podporo razvoja gorivnih celic je bil razvit Hibriden
Analitično-Numeričen (HAN) pristop k modeliranju gorivnih celic [2]. Jedro
pristopa modeliranja HAN sloni na dveh inovativnih rešitvah:
- numeričen 1D model za tok po cevi sklopljen z analitičnim 2D
modelom za transport snovi v pravokotni ravnini,
- model za transport tekoče vode zaobjet v modelu za transport plinaste
snovi.
Ti dve ključni lastnosti modela HAN omogočata: modeliranje obratovanja
v pogojih od popolne suhosti do močne poplavljenosti, doseganje visoke
natančnosti rezultatov s polno 3D razločljivostjo in doseganje kratkih
računskih časov primerljivih z 1D modeli.

Literatura
[1] R.F. Tunay, Industrial Lubrication and Tribology, 64/2 (2012) 111-119
[2] K. Tufekci, Journal of Mechanical Science and Technology, 20/4 (2006) 513-521
[3] C. Suiyuan, Journal of Composite Materials, 45/1 (2011) 51-63

Slika 4: Termoregulacijski model vozila [4]
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Projekt in cilji

•

20 YEARS OF EXPERIENCE
x

x

a

b

Razvoj in proizvodnja avtomatiziranih linij za posebne
potrebe

Kakšna je najmanjša velikost napak na površini zvarov, ki jih še lahko
zaznamo.
Kakšne težave so prisotne pri procesu merjenja.

• Na podlagi rezultatov meritev smo ocenili najmanjšo možno velikost
napak, ki jih še lahko zaznamo na površini zvarov in utemeljili kateri
izmed profilometrov je za to bolj primeren.

Izvedba meritev

|

•
•
•
•

optični mikroskop Zeiss Axio Imager M2m
konfokalni mikroskop Keyence VK X100
profilometer z rdečo lasersko svetlobo Keyence LJ – G015
profilometer z modro lasersko svetlobo Keyence LJ – V7020K

•

Izbrali smo vzorce na katerih smo pričakovali napake. Vzorce smo nato očistili
z acetonom in jih pregledali na optičnem mikroskopu ter določili dimenzije
napak.

vzorcev
vzorcev
vzorcev
vzorcev

Ločljivost: 10µm (x-os), 5µm (y-os)
Ločljivost: 10µm (x-os), 5µm (y-os)

• Merjenje vzorcev s profilometrom z modrim izvorom laserske svetlobe.

Prednost plastičnih linkov:
•Uporaba
za
plastično
manevrsko in plastično
šolsko strelivo,
• do 73 % manjša masa kot
kovinski,
• manjša obraba orožja,
• okolju prijazni.

na optičnem mikrskopu
na konfokalnem mikroskopu
s profilometrom z rdečo lasersko svetlobo
s profilometrom z modro lasersko svetlobo
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• Uporabljena merilna oprema:

Izdelava plastičnega manevrskega streliva

• Ovrednotenje rezultatov meritev profilometra z rdečim izvorom
laserske svetlobe. Primerjava z idealno površino.

Policijske in vojaške pištole

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

Vzorce se je nato izmerilo še na konfokalnem mikroskopu. Na podlagi meritev
se je izdelalo 3D model površine in izrisalo profil preko napake.

A K A D E M I J A

•

Analiza rezultatov

|

S T R O J N I Š T V A

• Priprava merjenca in postopek merjenja:

Plastični

2 0 1 4

meritev
meritev
meritev
meritev

Kovinski

Avtomatizirane linije za
izdelavo linkov:
• 5.56 mm,
• 7.62 mm in
• 12.7 mm strelivo.

• Meritve so potekale v 4korakih:
•
•
•
•

Izdelava linkov

S T R O J N I Š T V A
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•

y

y
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• Projekt je potekal v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov
po kreativni poti do praktičnega znanja.
• Izvajal se je v partnerstvu s podjetjem Hidria AET d.o.o. in
Laboratorijem za odrezavanje (LABOD) Fakultete za strojništvo UL.
• Med projektom je bila izvedena primerjava dveh laserskih profilometrov
z različnima izvoroma laserske svetlobe na primeru vzorcev poznane
geometrije. Želeli smo ugotoviti:

AREX d.o.o., Trubarjeva cesta 7 , 8310 Šentjernej, Slovenija

• Merjenje vzorcev s profilometrom z rdečim izvorom laserske svetlobe.

Izdelava plastičnega in kovinskega šolskega streliva
Slika izrisa izmerjenih točk s primerjavo z idealno površino in
vrisanima 2D profiloma

• Ovrednotenje rezultatov meritev profilometra z modrim izvorom
laserske svetlobe.

Slika vara z izrisano linijo 2D profila.

2D profil v smeri linije iz zgornje slike.

Obdelava rezultatov meritev.

Zaključki

3D izris nezaželene geometrije zvara.
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3D izris razpoke na površini zvara.

Kalibri:
• 9 x 19 mm
• .45 APC
• 5.56 x 45 mm
• 4.6 x 30 mm
• 7.62 x 51 mm
• 7.62 x 39 mm
• 12.7 x 76 mm
• 12.7 x 99 mm
• .12 Shotshell
Prednost plastičnega streliva:
• ni drobcev pri streljanju,
• zaradi obarvanosti plastike naboja ni mogoče zamenjati s
pravim nabojem,
• izdelki so lažji in ekološko sprejemljivejši.

• Polavtomatska pištola
z
izboljšanim
Browningovim
blokiranim zaklepom
• hladno valjana cev,
• ogrodje držala iz najkakovostnejše aluminijeve zlitine,
• kompaktna izvedba, polno nabita tehta le 1000 – 1095 g.

• V primeru profilometra z modrim izvorom svetlobe (Keyence LJ –
V7020K) je v meritvah prisotnega manj šuma zato so meritve bolj
kvalitetne.
• Ugotavljanje prisotnosti razpok na površini ni možno, je pa mogoče
določevati ostala odstopanja (vdolbine in izbokline), ki so večje od
100um.
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Razvoj in konstruiranje pogonskih sklopov
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Projektno vodeno sočasno
osvajanje naročil
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Projektno vodeno sočasno osvajanje naročil

Laboratorij za Proizvodne sisteme
LAPS

Janez Kušar*, Lidija Rihar, Tomaž Berlec, Marko Starbek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana

Uvod

Rezultati

Trg zahteva od podjetij vedno krajše čase in nižje stroške osvajanja
naročil (izdelkov ali storitev), sicer bodo izgubila konkurenčno prednost
na globalnem tržišču. Kratke čase in nizke stroške osvajanja naročil, ob
doseganju zahtevane kakovosti pa je mogoče doseči le z integriranim
osvajanjem naročil, ki predstavlja povezovanje metod projektnega
vodenja z elementi sočasnega inženirstva.
Projektno vodenje naročil razširjeno z elementi sočasnega inženirstva
omogoča bistveno skrajšanje potrebnega časa osvajanja naročil, znižanje
stroškov in zagotavljanje večje kakovosti izvedenih naročil.
Pri integriranem osvajanju naročil je zelo pomembna faza načrtovanja
naročil. Pri tradicionalnem osvajanju naročil se porabi za načrtovanje v
povprečju le 3% časa potrebnega za osvajanje naročil, pri konceptu
sočasnega osvajanja naročil pa se ta čas poveča na približno 20%.

Na osnovi navedenih izhodišč je bil oblikovan postopek projektno
vodenega sočasnega osvajanja naročil (slika 2).
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S T R O J N I Š T V A
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*Korespondenčni avtor: janez.kusar@fs.uni-lj.si

Izhodišča
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Aktivnosti

delno grajena
informacija

postopna graditev
informacij

enkratni prenos
informacij

Večkratni prenos
informacije

PRENOS INFORMACIJ - sekvenčno osvajanje izdelka

PRENOS INFORMACIJ - sočasno osvajanje izdelka

Čas

Čas

določanje
ciljev

projektiranje

konstruiranje
načrtovanje
procesov

Načrtovanje
procesov

Priprava
prizvodnje

priprava
prizvodnje

izdelava in
montaža

izdelava in
montaža

dostava

dostava

ČAS SOČASNEGA OSVAJANJA IZDELKA

ČAS SEKVENČNEGA OSVAJANJA IZDELKA

Časovna os

Slika 1: Prenos informacij pri sekvenčnem in sočasnem osvajanju
naročila
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Zaključki
Sistem integriranega sočasnega osvajanja naročil, ki temelji na
metodologiji vodenja projektov razširjeni z elementi sočasnega osvajanja
izdelkov omogoča:
• Sistematično in pregledno načrtovanje projekta osvajanja naročil, ker
vključuje vsa orodja za obvladovanje projektov.
• Uporabo stezno zankastega principa sočasnega povezovanja stopenj,
faz in aktivnosti projekta.
• Organizacijo timskega dela na dveh nivojih: jedrni tim in timi zank
sočasnega osvajanja naročil.
• Stalno in neposredno komunikacijo vseh udeležencev projekta s
standardnimi informacijsko komunikacijskimi orodji.
• Skrajšanje časa osvajanja izdelka za 50%, znižanje stroškov za 30% in
zmanjšanje števila napak v poskusni seriji za 40%.

[1] KUŠAR, Janez, RIHAR, Lidija, DUHOVNIK, Jože, STARBEK, Marko. Project
management of product development. Strojniški vestnik, ISSN 0039-2480, 2008,
letn. 54, št. 9, str. 588-606.
[2] DUHOVNIK, Jože, ŽARGI, Urban, KUŠAR, Janez, STARBEK, Marko. Projectdriven concurrent product development. Concurrent engineering, ISSN 1063-293X,
Sep. 2009, vol. 17, no 3, str. 225-236.
[3] KUŠAR, Janez, RIHAR, Lidija, DUHOVNIK, Jože, STARBEK, Marko. Concurrent
realisation and quality assurance of products in the automotive industry. Concurrent
engineering, ISSN 1063-293X, jun. 2014, vol. 22, no. 2, str. 162-171

Določanje
ciljev

projektiranje

Slika 2: Projektno vodeno sočasno osvajanje naročil

Literatura

Aktivnosti

Aktivnosti
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SOČASNO OSVAJANJE
Aktivnosti

|

SEKVENČNO OSVAJANJE

2 0 1 4

Proizvodnja izdelkov v serijah je bil prevladujoči način proizvajanja do
konca 20 stoletja, danes pa je za podjetja značilen prehod na projektno
proizvodnjo. To ne velja le za podjetja, ki proizvajajo investicijsko opremo
po naročilu, temveč tudi za podjetja za katere tradicionalno velja
kontinuirani način proizvodnje v serijah, na primer v avtomobilski
industriji.
Podjetje, ki se odloči za projektno vodenje naročil mora izvesti štiri
pomembne korake: (1) Usposobitev zaposlenih za projektno vodenje
naročil. (2.) Izvedba organizacijskih in informacijskih sprememb v
poslovanju podjetja. (3.) Izdelava sistemskih in delovnih navodil
projektnega vodenja. (4) ) Določitev postopka načrtovanja in vodenja
projekta osvajanja naročil.
Pogoj za uspešno projektno vodenje sočasnega osvajanja naročil pa je
vključitev treh strateških ravnanj sočasnega inženiringa, to je paralelnosti,
standardizacije in integracije procesov osvajanja naročil izdelkov.
Pri sekvenčnem osvajanju naročil je prenos informacij v naslednjo
aktivnost vedno po zaključku opazovane aktivnosti. Pri sočasnem
osvajanju naročil pa se začne prenos informacij v najzgodnejši točki
prekrivanja opazovane aktivnosti z naslednjo aktivnostjo. (slika 1).

Časovna os

Zahvala podjetjem: Cimos Koper, LIV Postojna, Iskra MIS Kranj, Iskra
PIO Šentjernej, Litostroj Power, Polycom Škofja Loka, ki so omogočile
testiranje in implementacijo sistema projektnega vodenja sočasnega
osvajanja naročil.
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Lecad

- labortorij za konstruiranje

Lecad
- v mednarodnem prostoru

Lecad
- labortorij za konstruiranje

Visokonatančno

balansiranje v sestavu
AKADEMIJA STROJNIŠTVA 2014 IN 4. MEDNARODNA KONFERENCA STROJNIH INŽENIRJEV
23. oktober 2014, Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija

Visokonatančno balansiranje v sestavu
Janez Luznar(a)*, Matej Tadina(a), Janko Slavič(b), Miha Boltežar(b)
(a) DOMEL, d.o.o., Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenija
(b) Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
*Korespondenčni avtor: j.luznar@domel.com

Uporaba

Uvod

Slika 1: Balansirna naprava

S T R O J N I Š T V A
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Balansirno napravo smo modificirali za možnost vpetja rotorskega
sestava. To je podsestav sesalne enote podjetja DOMEL, d.o.o. Ugotovili
smo, da zaradi visokonatančnega balansiranja uspemo znižati debalans
pod 0,1gmm na posameznih korekcijskih ravninah. Na tak način smo
balansirali 10 vzorcev enot, za katere smo primerjali dosežen debalans in
vpliv na hrup ter vibracije glede na obstoječo tehnologijo.

A K A D E M I J A

V Laboratoriju za dinamiko strojev in
konstrukcij smo skonstruirali in izdelali
balansirno napravo. Za identifikacijo
merimo dinamični sili na dveh podporah
(Ax, Bx) pri konstantni rotaciji rotorja. Sili
sta posledici centrifugalnih vzbujevalnih
sil rotorja zaradi geometrijskih in
materialnih nepravilnosti. S pomočjo
zaznavala zasuka
pa
glede na
referenčno mesto določimo kota in masi,
kjer je potrebno rotor korigirati za
zmanjšanje masne neuravnoteženosti.

Visokonatančno balansiranje

S T R O J N I Š T V A

Z dinamičnim masnim uravnoteženjem rotorskega sestava:
• znižamo debalans v povprečju na 1/7 obstoječega stanja
• znižamo hrup oziroma raven zvočne moči v območju osnovne
frekvence rotacije rotorja povprečno za 3dB(A)
• znižamo ekstremne vrednosti hitrosti vibracij za 25%, kljub temu pa ne
vplivamo na izboljšanje izmerjene povprečne hitrosti
• znižamo centrifugalno silo in posledično povečamo frekvenco rotacije
pri enaki vhodni napetosti
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Rezultati
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Pri zajemu in procesiranju smo:
• naredili merilno verigo za zajem merjenih veličin
• izvedli procesiranje signalov, obdelavo podatkov
• izpeljali in sprogramirali analitični model za izračun identifikacije
masne neuravnoteženosti, ki smo ga preverili na simuliranih podatkih

Slika 5: Rotorski sestav in modifikacija balansirne naprave
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Za visokonatančno balansiranje je potrebno paziti na vse detajle skozi
celoten proces od zasnove do identifikacije. Pri zasnovi smo:
• izbrali primerne optimalne senzorje (silomera in zaznavalo zasuka)
• oblikovali komponente glede na ustrezno lastno dinamiko
• omogočili prilagodljivost (različne dolžine in premeri rotorjev)
• preračunali in izbrali primerno vibroizolacijo z okolico
• Izbrali pogonski motor z nastavljivo frekvenco rotacije

Slika 6: Primerjava vrednosti debalansa in hrupa pri osnovni frekvenci rotacije
Slika 2: Merilna veriga balansirne naprave ter princip filtriranja in korekcija filtriranja

Slika 3: Izmerjene sile znoraj enega cikla in preizkus na preciznem rotorju

Pri meritvah smo šum zmanjšali na minimum. To smo storili z ustreznim
procesiranjem: filtriranje, korekcija filtriranja, vizualizacija in uporaba
analitičnega modela. Točnost in
natančnost
identifikacij
smo
preverili s pomočjo preciznega
rotorja. Ta ima vnaprej znane
mase in kote, kjer dodajamo ter
nato
skušamo
čimboljše
identificirati debalans. Sledile so
optimizacije in korekcije znotraj
programa, za dosego še boljše
Slika 4: prikaz identifikacije dveh mas
točnosti in natančnosti.
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Zaključki
Z dinamičnim masnim uravnoteženjem rotorskega sestava zmanjšamo
dinamične sile na ležaje ter posledično podaljšamo dobo trajanja in
zmanjšamo hrup. Gre za zmanjševanje vzbujevalnih sil že na izvoru, kar
je najbolj učinkovit način. Ostale ugotovitve:
• zasnova balansirne naprave se je izkazala zelo dobro, saj poleg
delovanja, omogoča tudi veliko prilagodljivost
• s precizno senzoriko smo lahko zaznali zelo majhne sile (≈1mN), preko
katerih smo nato dobili točne in natančne identifikacije debalansa
• z modifikacijo balansirne naprave smo lahko izvedli tudi identifikacijo
debalansa za rotorski sestav
• z dinamičnim masnim uravnoteženjem dosežemo izboljšanje na več
področjih

Literatura





ISO 1940/1, Mechanical vibration – Balance quality requirements of rigid rotor.
BOLTEŽAR, M. Zapiski iz predavanj Dinamika togih teles. Ljubljana: FS-Ladisk
SLAVIČ, J. Dinamika togih teles: Laboratorijske vaje. Ljubljana: FS-Ladisk
ČUDINA M. Tehnična akustika: merjenje in zmanjševanje hrupa in vibracij.
Ljubljana, FS-LDSTA, 2001.
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Projekt optimizacije spoja
cevi in odpreška iz HSS

Uporaba prave napetostno-deformacijske

krivulje pri konstruiranju in razvojnem vrednotenju

AKADEMIJA STROJNIŠTVA 2014 IN 4. MEDNARODNA KONFERENCA STROJNIH INŽENIRJEV
23. oktober 2014, Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija

AKADEMIJA STROJNIŠTVA 2014 IN 4. MEDNARODNA KONFERENCA STROJNIH INŽENIRJEV
23. oktober 2014, Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija

Projekt optimizacije spoja cevi in odpreška iz HSS

Uporaba prave napetostno-deformacijske krivulje pri konstruiranju
in razvojnem vrednotenju

Vili Malnarič* , Mitja Muhič

Vili Malnarič(a)*, Rajko Marinčič(a), Andrej Wagner(b)

TPV d.d., Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto, Slovenija

(a) TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d.d., Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto, Slovenija
(b) Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija

*Korespondenčni avtor: v.malnaric@tpv.si

Uvod

Slika 3: Sliki prikazujeta napetostno polje v materialu pri obstoječi izhodiščni rešitvi.
Razvidne so visoke koncentracije napetosti v območju spoja cevi in odpreška.
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Masa obravnavanega dela
odpreška spoja [kg]
Velikost platine odpreška
[mm2]

A K A D E M I J A

Torzija

Upogib

IZHODIŠČNA OPTIMIZIRANA
REŠITEV
REŠITEV
0,023

0,019

233,4

213,5

Pomiki [mm]

2,7

2,3

Napetosti
[MPa]

1175

561

Pomiki [mm]

1,22

0,86

Napetosti
[MPa]

1062

622

RAZMERJE
OPTIM. / IZHDIŠČ.
0,83 = 83 %
prihranek 17 %
0,91 = 91 %
prihranek 9 %
0,85 = 85 %
znižanje 15 %
0,48 = 48 %
znižanje 52 %
0,70 = 70 %
znižanje 30 %
0,59 = 59 %
znižanje 41 %

2.

• inženirska s-e krivulja
plastičnosti
• pravi prerez za pravo s-e
krivuljo
• povezava med pravimi
(logaritemskimi) in inženirskimi
specifičnimi deformacijami
• predpostavka konstantnega
volumna (velike plastifikacije)
• prave napetosti in
prave specifične deformacije
• serija nateznih preskusov s
koračnim stopnjevanjem
raztezanja, spremljanjem sile in
minimalnega prereza
• odsekoma linearizirana
"krivulja utrjevanja" za uporabo
v MKE
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Primerjava rezultatov simulacije s fizičnimi preskusi vodila varnostnega pasu:
• prikaz fizičnega preskusa vodila varnostnega pasu
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Zaključki

osnovni
material

•Optimizirana rešitev ima znatno nižje napetosti v materialu od
izhodiščne, predvsem v materialu ni prisotnih visokih koncentracij
napetosti (Napetostno polje je relativno homogeno razporejeno).

e
0
0
0,002
0,065
0,2
0,5
0,9

•Nižje koncentracije napetosti so zlasti pomembne, ker je spoj dinamično
obremenjen.
•Poleg večje nosilnosti je masa optimizirane rešitve nižja za 17% in
poraba materiala zmanjšana za 9%.

Literatura
[1] Dokumentacija TPV d.d., Novo mesto
[2] ABAQUS, program za analizo konstrukcij po metodi končnih elementov, verzija
6.11, 64 bit
[3] http://www.3ds.com/products/simulia
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s

[N/mm2]
0
600
620
670
695
820
940

preddeformmiran

e
0
0
0,002
0,12
0,52

s

[N/mm2]
0
740
760
820
940

MKE model z robnimi pogoji in obremenitvami
• poenostavljeno vpetje v
karoserijo s fiksno vpetimi kvadri
(stranske ploskve)
• sila privitja vijakov na prečnem
prerezu stebla
• točke (vozlišča), v katerih smo
podali obremenitev s silo v
varnostnem pasu

• ujemanje fizičnega testiranja
z rezultati numerične analize

•
•
•
•

Zaključki

Slika 2: Slike prikazujejo (od zgoraj navzdol): 1. Mreža končnih elementov
izhodiščne rešitve, 2. Vmesna modifikacija, 3. Optimizirana rešitev

• plastične deformacije do 33%
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Tabela 1: Tabela prikazuje primerjavo rezultatov (Pomiki, napetosti) med izhodiščno
in optimizirano rešitvijo pri torzijski in upogibni obremenitvi.
PRIMERJAVA

3.

• napetosti do 830 N/mm2

Inženirski in pravi s-e diagram
Slika 4: Sliki prikazujeta napetostno polje v materialu pri optimizirani rešitvi.
Razvidne so znatno nižje koncentracije napetosti v območju spoja cevi in odpreška.

1.

Stanje v vodilu in detajl najbolj deformiranega dela:

|

S T R O J N I Š T V A

Analizirali smo obstoječo rešitev spoja cevi in odpreška, kar nam je
služilo kot izhodiščna referenca. Temu so sledile modifikacije spoja in
odpreška z namenom optimizirati obstoječo rešitev. Z iterativnim
procesom konstruiranja in FEM analiz smo skonstruirali optimalno rešitev
pri danih torzijskih in upogibnih obremenitvah

• Zadostiti zahtevam pri normalni uporabi
– izpolnitev funkcije izdelka
– togost in trdnost
– vzdržljivost izdelka
• Zadostiti zahtevam pri posebnih dogodkih (npr. trk)
– ohranitev oblike in funkcije
– možnost deformacije, ne pa lom izdelka
• Ostale zahteve
– tehnologičnost
– masa, okolje
– cena
• Običajen proces razvojnih vrednotenj
– linearne in nelinearne računalniške simulacije z uporabo MKE
– uporaba inženirske napetostno-deformacijske krivulje plastičnosti
• Pomanjkljivosti
– pri dopustnih velikih plastifikacijah lahko vodi do predimenzioniranja
– izrazit vpliv pri materialih z nizkim gradientom utrjevanja
• Izboljšan proces razvojnih vrednotenj
– določitev prave napetostno-deformacijske "true s-e " krivulje
plastičnosti
– nelinearne računalniške simulacije z uporabo MKE in true s-e
• Primer razvojnega vrednotenja vodila varnostnega pasu

2 0 1 4

Proces optimizacije spoja cevi in odpreška iz HSS

2 0 1 4

Slika 1: Slika prikazuje obstoječe rešitve spoja cevi in odpreška.

Rezultati

S T R O J N I Š T V A
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Spodaj so prikazani rezultati FEM analiz izhodiščne – obstoječe in
optimizirane rešitve spoja cevi in odpreška iz HSS. Prikazane so
misesove napetosti v materialu pri torzijski obremenitvi.

Razvoj izdelkov v avtomobilski industriji

A K A D E M I J A

Prikazan je projekt optimizacije spoja cevi in odpreška iz HSS. Cilj
projekta je bil povečati nosilnost, znižati maso in izboljšati tehnologičnost
spoja cevi in odpreška. Prikazan je proces optimizacije, rezultati FEM
analiz (Napetosti, pomiki) in na koncu primerjava izhodiščnega in
optimiziranega spoja cevi in odpreška pri torzijski in upogibni obremenitvi.

*Korespondenčni avtor: v.malnaric@tpv.si

Rezultati FEM analiz spoja cevi in odpreška iz HSS

Izboljšan proces razvojnih vrednotenj potrjen s preizkusom.
Uporaba inženirske s-e krivulje bi pokazala lom izdelka.
Uporaba prave s-e krivulje nas je pripeljala do 31% (140 g) lažjega izdelka.
Zmanjšanje mase vozila za 100 kg pomeni zmanjšanje emisij CO2 za 3
g/km.
• V celotni življenjski dobi vozil to pomeni zmanjšanje izpustov CO2 preko
1000 t.
• Izboljšan postopek razvojnih vrednotenj je smiselno uporabiti:
– ob pričakovanih velikih plastičnih deformacijah
– pri materialih z nizkim gradientom utrjevanja
– pri simulacij trkov
– pri konstruiranju izdelkov s čim manjšo maso
– pri simulacijah izvedljivosti tehnologije preoblikovanja
– pri načrtovanju orodij za preoblikovanja.

Reference
[1] Dokumentacija TPV d.d., Novo mesto
[2] ABAQUS, program za analizo konstrukcij po metodi končnih elementov, verzija
6.11, 64 bit
[3] Norman E. Dowling: Mechanical behavior of materials, IV. izd., Prentice-Hall
International, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1993, str. 162-165, ISBN 013-026956-5
[4] Rajko Marinčič: Numerično obravnavanje tesnilnega sklopa glave motorja,
magisterij, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 1997
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Razvoj in optimiranje hladilno mazalnega

»Jolt«

- Novi kriterij varnosti v plezalnem športu

sredstva za profilno brušenje

AKADEMIJA STROJNIŠTVA 2014 IN 4. MEDNARODNA KONFERENCA STROJNIH INŽENIRJEV
23. oktober 2014, Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija

AKADEMIJA STROJNIŠTVA 2014 IN 4. MEDNARODNA KONFERENCA STROJNIH INŽENIRJEV
23. oktober 2014, Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija

Razvoj in optimiranje hladilno mazalnega sredstva za profilno brušenje

»Jolt« - Novi kriterij varnosti v plezalnem športu
Anatolij Nikonov(a)*, Stojan Burnik(b), Bojan Rotovnik(c), Igor Emri(a)

Jošt Mohorko(a), Branko Kus(a), Boris Kržan(b), Mitjan Kalin(b)*

(a) Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
(b) Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana, Slovenija
(c) Planinska zveza Slovenije, Dvorakova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija

(a) Olma d.d., Poljska pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
(b) Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
*Korespondenčni avtor: mitjan.kalin@tint.fs.uni-lj.si

*Korespondenčni avtor: anatolij.nikonov@fs.uni-lj.si

Rezultati

Uvod in namen raziskave

Vse Recepture smo analizirali glede na korozivnost in posedanje mulja
ter opravili tribološke teste na modelnem preizkuševališču s kontaktom
kroglica (alumina Al2O3) – ploščica (DIN 100Cr6).
Testni pogoji
Obremenitev: 33 N; 100 N; 300 N
Frekvenca: 50 Hz
Amplituda: 1 mm
Začetna temperatura: 150 °C; 250 °C
Število ciklov: 15 000
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Recept 13

Recept 14 Konkurenčno
olje

Teoretično ozadje
V Centru za eksperimentalno mehaniko (CEM) je bila razvita nova
eksperimentalno-numerično-analitična metoda [1], ki omogoča analizo
časovno-odvisnega odziva vrvi na dinamično obremenitev generirano s
prostim padom uteži. Metoda omogoča določitev vseh fizikalnih veličin, ki
opredeljujejo varnost plezalca in trajnost vrvi, to so; ujemna sila, Fmax,
sprememba pospeška oz. pojemka – jolt, Mmax, dinamični raztezek vrvi,
Smax, disipirana energija, Wdiss, shranjena energija, Wstore, togost vrvi pred
in po obremenitvi, kinit in kend, ter trajni raztezek vrvi po obremenitvi, Spl.

Konkurenčno olje

Recept 14

Olje iz
Recept 12
proizvodnega
programa

Slika 3.: Maksimalna sila (ujemna sila) v
odvisnosti od števila padcev

Slika 4.: Maksimalna sprememba
pospeška-jolt v odvisnosti od števila
padcev

Na slikah 5 in 6 je prikazan vpliv vlage na ujemno silo in spremembo
pospeška-jolt.

Zaradi pomembnosti in prostorske omejitve bo nadaljevanje
osredotočeno le na ujemno silo, Fmax in spremembo pospeška oz.
pojemka – jolt, Mmax.

500

937

začetna temperatura preizkusa: 250 °C

400

Shema izvajanja eksperimenta je shematično prikazana na sliki 1. Vzorec
vrvi je vpet med senzorjem sile na eni in utežjo mase m na drugi strani.
Utež spustimo iz višine h pri čemer je h manjši ali enak dolžini testiranega
vzorca l0. Sila s katero je vrv obremenjena, F(t), beleži senzor na
katerega je vrv pripeta, shematičen prikaz zajetega signala je prikazan na
sliki 2.
F(t)

300

33 N
100 N
300 N

200

Slika 5.: Maksimalna sila (ujemna sila) v
odvisnosti od števila padcev za suho in
mokro vrv

Slika 6.: Maksimalna sprememba
pospeška-jolt v odvisnosti od števila
padcev za suho in mokro vrv

Zaključki
F(t)

 S številom padcev se ujemna sila povečuje.

h

100

F(t)

m
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Eksperimentalni del
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Omenjena bazna olja smo kombinirali z šestimi
različnimi aditivi in skupno izdelali vzorce
štirinajstih Receptur, z variacijami a, b in c.

33 N
100 N
300 N

0.08

|

Za izhodišče smo vzeli olje, ki ga je do takrat uporabljal kupec in olje iz
lastnega proizvodnega programa. Lastnosti le-tega niso ustrezale
zamenjavi, zato smo pripravili povsem nove formulacije – Recepture na
osnovi:
- Organsko kompleksnega estra;
- Delno nevtraliziranega fosfatnega estra;
- Organskega monoestra.

0.12

Plezalne vrvi, namenjene varovanju plezalca, so snovane tako, da se pod
obremenitvijo raztezajo in tako absorbirajo impulz sile. Na ta način se ob
padcu zmanjša ujemna sila, ki ob padcu deluje na plezalca. Standard EN
892:2004, ki predpisuje zahteve katerim morajo vrvi ustrezati, ne
vključuje fizikalnih veličin, ki opredeljujejo trajnost vrvi. Preizkusi, ki jih
standard predpisuje ne vključujejo analize časovno-odvisnih procesov v
vrvi, ki povzročajo strukturne spremembe materiala vrvi in posledično
vplivajo na funkcionalnost in trajnost vrvi same. Razvita eksperimentalnonumerično–analitična metoda omogoča izračun fizikalnih parametrov, ki
popisujejo trajnost vrvi in plezalčevo varnost. Vse parametre lahko
izračunamo zgolj iz izmerjenega poteka sile med procesom deformacije
vrvi pri obremenitvi s padajočo utežjo.

2 0 1 4

Operacija, ki poteka pri kupcu, je zelo robustna in povzroča velike
mehanske in toplotne obremenitve tako obdelovanca kot brusnega
telesa. Ker je kupec že predhodno uporabljal obdelovalno olje in ne
hladilno mazalnega sredstva (HMS) na osnovi vode, smo se tudi mi
odločili za obdelovalno olje z relativno visoko viskoznostjo (~40 mm2/s). Z
vidika samega odvajanja toplote bi bilo HMS na osnovi vode bolj
učinkovito, vendar robustnost operacije zahtevo po učinkovitem mazanju
postavlja zelo visoko, zato smo dali prednost olju z višjo viskoznostjo.

0.16

Rezultati
Sliki 3 in 4 prikazujeta ujemno silo in spremembo pospeška-jolt za 10
zaporednih padcev na treh vrveh, ki v skladu s standardom UIAA sodijo v
isti kakovostno-varnostni razred.

S T R O J N I Š T V A

Izhodišča

začetna temperatura preizkusa: 250 °C

Uvod

A K A D E M I J A

Brušenje je v industriji zelo pogosta operacija obdelave obdelovancev z
odrezavanjem. Profilno brušenje je poseben postopek čelnega brušenja,
ki mora zagotavljati posebno natančnost in ponovljivost.
Pri brušenju imamo opravka z velikimi rezalnimi hitrostmi pri majhnih
podajanjih, zaradi česar prihaja do zelo visokih temperaturnih
obremenitev brusnega telesa in obdelovanca na kontaktni površini.
Pravilna izbira maziva je ključnega pomena, saj vpliva na produktivnost
procesa, porabo energije, končno kvaliteto izdelka ter tudi življenjsko
dobo brusnega telesa.
Vspodbuda za raziskavo je bila poslovna priložnost, da kupcu ponudimo
komercialno ugodno zamenjavo olja za profilno brušenje jeklenih
obdelovancev, iz katerih proizvajajo različna orodja (svedri, noži …).
Brusno telo je iz korunda, obdelovanci pa iz različnih vrst jekel. Ker ima
stranka obsežno proizvodnjo, so obdelovalni stroji povezani v centralni
sistem mazanja.

0.2

F(t)

0

m

Olje iz
Recept 12
proizvodnega
programa

Recept 13

Recept 14 Konkurenčno
olje

Zaključki in ugotovitve
Uvajanje novega produkta na tržišče smo se lotili na osnovi strategije
zamenjave produkta s katerim je bil naročnik zadovoljen, z lastnim
proizvodom s primerljivimi lastnostmi. Razvili smo olje za profilno
brušenje, ki ni korozivno in omogoča hitro posedanje mulja. V primerjavi z
konkurenčnim oljem smo uspeli zagotoviti:
- nižji koeficient trenja pri vseh testnih obremenitvah, pri najnižji znižanje
celo za 10 %;
- bolj stabilen potek koeficienta trenja s časom;
- 2 – 3 % nižje vrednosti obrabnih kalot pri nizki in srednji obremenitvi in
5 % višjo vrednost pri najvišji obremenitvi 300 N.
Razvito olje za profilno brušenje je že uspešno preizkušeno v proizvodnji,
najprej na posamezni napravi, nato pa še v centralnem sistemu stranke.
Kontrola triboloških lastnosti po enem letu uporabe je pokazala, da so
bile lastnosti obeh vzorcev rabljenih olj praktično identične v primerjavi s
svežim oljem. Razlike pri vseh treh obremenitvah so bile v mejah napake
meritve.

t = t0

m
mg

Slika 1: Shematični prikaz eksperimenta Slika 2: Shematični prikaz zajetega signala

Ob padcu plezalec občuti silo Fmax katero standard poimenuje ujemna
sila. Ker standard EN 892:2004 ne vključuje analize časovno-odvisnih
procesov v vrvi, proizvajalci podajajo informacijo o ujemni sili le za primer
prvega padca, dejansko pa se ta s številom padcev spreminja
(predstavljeno v rezultatih).
Druga, še pomembnejša informacija, ki je standard EN 892:2004 ne
upošteva je sprememba pospeška oz. pojemka – jolt (Mmax). Izkušnje s
področja prometnih nesreč kažejo, da je sprememba pospeška v časovni
spremembi za voznika lahko bolj nevarna kot pa vpliv pospeška samega,
kritično mejo pa predstavlja vrednost 120g/sekundo. Tako je maksimalna
absolutna vrednost odvoda pospeška, eden izmed pomembnejših
kriterijev za presojo kvalitete plezalnih vrvi. Jolt je določen po spodnji
enačbi [2].

Glede na to, da so plezalne vrvi izdelane iz polimernih vlaken, tem pa se
s temperaturo in vlago lastnosti spremenijo je smiselno dodati da so tudi
karakteristike plezalne vrvi odvisne od okoliških pogojev, ki se v
alpinizmu pogosto spreminjajo.

 Časovno odvisne lastnosti vrvi, ki v skladu s standardom UIAA sodijo v
isti kakovostno-varnostni razred, se med seboj močno razlikujejo
predsvem v velikosti jolt-a (maksimalne spremembe pospeška) .
 S številom padcev se zmanjša tudi sposobnost absorbiranja mehanske
energije, zato se močno poveča velikost jolt-a.
 Pri nekaterih vrveh, ki so po kriteriju UIAA standarda varne, je velikost
jolt-a presegla kritično mejo 120g/sekundo že pri drugi obremenitvi
(padcu).
 Mokre vrvi imajo veliko slabše mehanske lastnosti kot suhe, mokre vrvi
generirajo večjo ujemno silo in spremembo pospeška, oz. pojemka ter
disipirajo bistveno manj energije med padcem.
 S Planinsko zvezo Slovenije izvajamo aktivnosti, ki so usmerjene v
sprmembo UIAA standarda na način, da bodo upoštevani fizikalni
parametri, ki vplivajo na varnost plezalcev in trajnost vrvi.

Literatura
[1] Emri I, Nikonov A, Zupančič B, Florjančič U, Sports Technol, 1 (2008) 208-219.
[2] Nikonov A, Burnik S, Emri I, Kinesiol Slov, 16 (2010) 7-13.
[3] Nikonov A, Saprunov I, Zupančič B, Emri I, Int J of Impact Engineering, 38
(2011) 900-909.
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Uvod

Rezultati

• Numerični izračuni so pokazali na dokaj nestabilno naravo toka v
ventilatorju, zato so bili izračuni izvajani kot nestacionarni

Proizvajalci, ki uporabljajo tehnologijo injekcijskega brizganja, se pogosto
soočajo z veliko količino izmeta, to pa je še posebaj izrazito v obdobju
vzpostavljanja proizvodnje novega produkta. Stabilni tehnološki proces
lahko dosežemo s sistematičnim spreminjanjem procesnih parametrov,
kar je dolgotrajen in drag postopek. Za zagotovitev enotnega postopka
nastavljanja procesnih parametrov in posledično zmanšanje izmeta
vspostavljamo metodologijo, ki temelji na razumevanju in teoretičnih
dognanjih na področju vpliva tlaka in temperature na vedenje polimerov.

V rezultatih so predstavljeni glavni koraki metode izbire temperaturnotlačnih pogojev, ki vodijo do geometrično ustreznega izdelka.
Predstavljeni pogoji se nanašajo na sekundarni del faze polnenja oz.
kompenzacije krčenja pri ohlajanju (na sliki 2 označeno kot faza 2-b).
Ozadnje potrebno za razumevanje opisanih korakov: (označbe se nanašajo na sliko 6)
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rotor FS V2
rotor Gorenje V1
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Zaključki

iztok

iztok

Literatura

vmesnik
vtok

vtok

Slika 2: Geometrija 2D in 3D numeričnega modela ventilatorja z ohišjem in kanali
ter računska mreža v območju rotorja in spirale

Slika 3: Dve od štirih zasnovanih variant rotorja, katerih prototipi so bili tudi merjeni
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• Zasnovane in izdelane so bile 4 variante obtočnega ventilatorja
sušilnega stroja; karakteristike vseh variant so bile izmerjene pri
obratovanju v prototipnem sušilnem stroju
• Poleg doseženega pretoka zraka v obratovalni točki stroja s
standardno količino perila, je bila pri vrednotenju variant upoštevana
tudi njihova hrupnost
• Izvedeno je bilo optimiranje pretočnega trakta obtočnega zraka v
sušilnem stroju
• Najboljša varianta ventilatorja in prilagoditve v ohišju so omogočile 20odstotno povečanje pretoka zraka glede na izhodiščno stanje
• Doseganje želenega energijskega razreda A+++ je mogoče le ob
hkratni optimizaciji sklopa toplotne črpalke

HOLEČEK, Nikola, HOČEVAR, Marko. Identifying drying machine heat exchanger
noise. Facta Universitatis. Series, Working and Living Environmental Protection,
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0354-804X,
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Experimental research of aerodynamic noise induced by condenser of drying
machine. International journal of acoustics and vibration, ISSN 1027-5851, mar.
2005,
HOLEČEK, Nikola, ŠIROK, Brane, HOČEVAR, Marko, PODGORNIK, Rudolf,
GRUDNIK, Rok. Reducing the noise emitted from a domestic clothes-drying
machine. Noise control engineering journal, ISSN 0736-2501, May-Jun 2006, letn.
54, št. 3, str.5-13.

Vpliv temperature, tlaka in strižnih deformacij:
Izpostavitev polimernega materiala povišanim temperaturam vpliva na
reološke lastnosti le tega, slika 3. Podoben vpliv pa ima tudi stopnja
strižnih deformacij, slika 4.
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Slika 4: Izmerjene karakteristike za 4 prototipne rotorje ter uporovna karakteristika
prenosnika toplote. Debelejše točke označujejo obratovalne točke za stroj,
napolnjen s perilom.

Slika 2: Shematski sprikaz primarnega dela faze polnenja orodja (faza 2-a) in
sekundarnega dela faze polnenja oz. kompenzacija krčenja pri ohlajanju (faza 2-b).

 Ko material segrejemo do temp. taline, Ttal, (a), se volumen poveča.
 Če želimo v orodje potisniti vso potrebno količino/maso materiala
moramo ustrezno povečati tlak (označemo s puščico), to dosežemo s
tlakom p2 (b). Volumen in gostota taline sta enaki končnemu produktu
pri sobni temperaturi.
 Ko ohlajamo do Tg moramo doseči tlak p1 (c). Od označbe (b) do (c) je
zelo pomembno, da material obremenimo s tlakom p2 preden
temperatura materiala pade do Tg.
 Temperaturo Tg mora material deseči pod tlakom p1 od (c) do (d).
 Nadalje se material ohlaja znotraj orodja od (d) do (e), kjer je še zmeraj
obremenjen s tlakom p1(v tem koraku je ta tlak ‘‘zamrznjen‘‘ v materialu
in ne povzročen s ptiskom polža)
 Ko razklenemo orodje, se material zaradi notranjih zaostalih napetosti
kot posledica tlaka p1, razširi od (e) do (f).
 Material se zaradi ohlajanja s temperature Torod na temperaturo okolice
Tokol skrči na točno velikost končnega produkta (g).
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0

η* (Pa s)

0

Slika 1: Model sušilnega stroja Gorenje A+++, prikazan z delno prozornimi stenami

Ob upoštevanju zgornjih pojasnil, sledimo korakom:

Slika 1: Shematski prikaz faze priprave materiala (levo) in prisotni vplivi (desno)
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Slika 3: Vpliv temperature na kompleksno
viskoznost

Slika 4: Vpliv frekvence na kompleksno
viskoznost

Temperatura in tlak vplivata tudi na volumen materiala in temperaturo
steklastega prehoda, Tg, slika 5.
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• Zasnovane so bile 4 variante rotorja, preverjene so bile tudi
modifikacije v ohišju
• Vse 4 variante rotorja so bile prototipno izdelane, njihove karakteristike
pa izmerjene pri obratovanju v dejanskem sušilnem stroju

2 0 1 4

• Izhodiščno geometrijo predstavlja obstoječi sušilni stroj
• Pri modifikacijah oblike posameznih delov je potrebno upoštevati zelo
omejen prostor v samem stroju ter zahtevo naročnika, da se določeni
deli ne spreminjajo (ni potrebno spreminjati orodij)
• Optimizacija pretočnega sistema je usmerjena predvsem v povečanje
pretoka zraka skozi stroj
• Končni funkcionalni testi morajo izkazati energijsko karakteristiko stroja
razreda A+++.

Slika 4: Primer izračunanega hitrostnega polja v dveh ravninah v območju rotorja

dp [Pa]
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Izhodišča

Teoretično ozadje
Proces injekcijskega brizganja:
Proces injekcijskega brizganja v splošnem lahko razdelimo v dve fazi:
(1) priprava materiala in (2) polnenje materiala v orodje.

 Izdelek ima pri sobnih pogojih (Tokol, p1bar) končni volumen (νokol) (g).
 Ko je izdelek vzet iz orodja je njegova temperatura višja kot temperatura
okolice, zaradi temperaturnega raztezanja izdelek zavzema večji
volumen V (Torod, p0) (f).
 Pri ohlajevanju s temperature orodja, Torod, (f) do temperature okolice,
Tokol, (g) se izdelek skrči na končno velikost, νkonč.izd. Za kompenzacijo
skrčka (V (Torod, p0) - (νokol)), moramo izdelek stisniti preden orodje
razklenemo (e). Tako lahko določimo tlak s katerim mora biti obremenjen
material preden odpremo orodje.
 V skladu s tem moramo material ohlajevati od (b) do (c) na krivulji tlaka
p1. To pomeni, da se mora material strditi (shladiti pod temperaturo Tg)
pri tlaku p1 kateri bo, po razklenitvi orodja razširil material za ravno
toliko, kolikor bo znašal temperaturni skrček materiala pri ohlajanju s
temperature orodja, Torod, do temperature okolice, Tokol.

S T R O J N I Š T V A

Predstavljen je razvoj gospodinjskega sušilnega stroja Gorenje, ki se
uvršča v najvišji energijski razred A+++ (A-63%). Zahtevana je poraba
energije 0,21 kWh/kg perila in čas sušenja največ 20 min/kg. Razvoj je
temeljil na optimizaciji pretočnih komponent stroja in sklopa toplotne
črpalke. Glavni cilj pri optimizaciji pretočnega sistema je bil povečanje
pretoka zraka skozi stroj, kar je bilo doseženo z novo zasnovo rotorja
obtočnega ventilatorja in spiralnega ohišja. Proces razvoja je potekal z
intenzivno uporabo metod numerične simulacije toka na 2D in 3D
modelih. Zasnovane variante ventilatorja so bile sproti izdelane kot
prototipi, njihove karakteristike pa izmerjene z vgradnjo v dejanski sušilni
stroj. Pri vrednotenju variant je bila upoštevana tudi njihova hrupnost.
Meritve na stroju so poleg določanja njegovih integralnih aerodinamskih
in termodinamskih karakteristik vključevale tudi meritve lokalnih hitrosti
zraka. Predlagani so bili ukprepi za zmanjšanje ne-enakomernosti
hitrostnih profilov skozi kondenzator in uparjalnik.
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Rezultati

Uvod

Slika 6: Predlagani temperaturno-tlačni pogoji v fazi ohlajanja
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• Metodologija minimalizira vpliv posameznika na nastavljene procesne
parametre.
• Čas potreben za vspostavitev proizvodnje bo zmanjšan.
• Metodologija zmanjša izmet zaradi nepravilno nastavljenih procesnih
parametrov.
• Metodologijo je možno univerzalno implementirti v vse procese
injekcijskega brizganja
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Slika 5: p-V-T povezava za primer PMMA materiala [2].
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Uvod

Napredna in alternativna goriva

Projekt in cilji

Analiza rezultatov

Ključni cilj razvoja motorjev z notranjim zgorevanjem je doseganje višje
energijske učinkovitosti ob nižjih izpustih onesnažil, kar zmanjšuje
okoljski vpliv motorjev. Eden izmed gradnikov, ki vodijo k doseganju tega
cilja, je tudi uporaba naprednih ali alternativnih goriv. Izkoriščanje
celotnega razvojnega potenciala motorskih tehnologij je povezano z
izboljšanjem in uskladitvijo celotne verige od uporabe različnih goriv,
priprave gorljive zmesi, vodenja procesa zgorevanja in tvorbe škodljivih
snovi do naknadne obdelave izpušnih plinov. Le usklajen potek in
ustrezno vodenje vseh procesov lahko namreč privede do zmanjšanja
porabe energentov in izpustov onesnažil v realnih voznih razmerah.
Prikazani so izbrani izzivi in rešitve s področja razvoja naprednih
motorskih tehnologij in zajemanja parametrov v realnih voznih razmerah.

V tem segmentu se posvečamo raziskavam in razvoju aplikacij v batnih in
turbinskih motorjih za potrebe transporta kot tudi stacionarne proizvodnje
energije z ozirom na celotno verigo – od termodinamske karakterizacije in
karakterizacije izpustov onesnažil do vrednotenja trajnosti delovanja in
vplivov posameznih goriv na materiale. Aktivni smo na področju
alternativnih fosilnih goriv (CNG, LNG, LPG), goriv pridobljenih iz
biomase in odpadkov (biodizel, utekočinjen les, pirolizno olje, sintezni
plin, bioplin) in tudi na področju dvo-gorivnih sistemov (dizel + LPG, dizel
+ CNG) ter različnih zmesi goriv. Nedavno smo kot prvi vzpostavili
uspešno zgorevanje večih vrst inovativnega lignoceluloznega biogoriva v
laboratorijski mikroturbini.

• Projekt je potekal v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov
po kreativni poti do praktičnega znanja.
• Izvajal se je v partnerstvu s podjetjem Danfoss Trata d.o.o. in
Laboratorijem za odrezavanje (LABOD) Fakultete za strojništvo UL.
• Med projektom je bil pregledan dosedanji način izdelave ohišja ventila
DN-40 ABQM kar je vključevalo:

• Pred analizo rezultatov meritev je bilo potrebno signal tresljajev urediti:

•
•
•
•

seznanitev z delom na stroju,
določitev razmerja med dejanskim časom rezanja materiala in ostalim
(neproduktivnim) časom,
pregled načinov menjave orodij med obdelovalnim ciklom,
pregled zaporedja in vrste operacij ter orodij, ki se jih uporablja.

|
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• Izvedli smo meritev časa izvedbe mehanske obdelave na tri načine:

Slika 3: Eksperimentalna proga in analiza depozitov ter vizualizacija curka goriva [2]

Napredni sesalni in izpušni sistemi

meritev tresljajev na obdelovancu med mehansko obdelavo,
snemanje dogajanja v delovnem prostoru stroja,
snemanje dogajanja na prikazovalniku krmilnika

•
•
•
•
•

merilna kartica NI 9234
triosni pospeškomer tipa 4525-B-001
kabel za prenos signala
računalnik z nameščenim programskim paketom LabVIEW SignalExpress
fotoaparat/kamera

•

Na spodnji strani ohišja smo na mestu pritrditve pospeškomera s paličnim
frezalom poravnali površino in izdelali M3 navojno izvrtino za pritrditev
pospeškomera.

• Časovna porazdelitev gibov pri drugem vpetju

• Uporabljena merilna oprema:

• Priprava merjenca in postavitev merilnega sistema:

Predlogi optimizacije poti orodij
|

• Preprečevanje potovanja orodja po že
obdelani površini
•
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Napredni sesalni in izpušni sistemi so eden ključnih dejavnikov za
povečanje specifične moči motorjev ter posledično zmanjšanje delovne
prostornine in torej dimenzij motorja ter nižanje vrtilne frekvence.
Razvojno smo usmerjeni na raziskave in razvoj sistemov ter topologij
tlačnih polnitev vključno z električno gnanimi polnilniki. Z numeričnimi
simulacijami in laboratorijskimi preizkusi pokrivamo termodinamsko in
emisijsko vrednotenje v stacionarnih in v prehodnih obratovalnih pogojih
motorjev na preizkusni zavori kot tudi v dejanski uporabi. Med uspešne
izveden projekte lahko štejemo razvoj termodinamske zasnove letalskega
dizelskega motorja [3] in termodinamske zasnove motorja za plovila, ki je
ob prihodu na trg razvijal največjo specifično moč. Dodatno se
osredotočamo na izboljševanje zmogljivosti motorjev z vzpostavitvijo in
optimizacijo interakcije med snovnimi in toplotnimi tokovi v motorjih z
notranjim zgorevanjem.

•
•
•
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• Časovna porazdelitev gibov pri prvem vpetju

Izvedba meritev

Pospeškomer smo privijačili na za to pripravljeno mesto, ga priklopili na
povezovalni kabel in priklop zaščitili pred vdorom emulzije.

• Približevanje profilnih orodij

•

Slika 1: Topologija zaprto zančnega nadzora vbrizgavanja goriva

Kos smo vpeli v vpenjalno napravo in napeljali kabel do merilne kartice.

• Pretvorba delovnih gibov po zraku v
hitre gibe

Meritve izpustov škodljivih snovi v realnem prometnem
toku - PEMS
Številni testi so pokazali, da so izpusti onesnažil vozil, ki jih poganjajo
motorji z notranjim zgorevanjem, v realnem prometnem toku občutno višji
od izpustov onesnažil, ki jih vozila izpustijo med preizkušanji po
standariziranih testnih ciklih. Zato bodo najnovejši standardi omejevali
tudi izpuste onesnažil vozil v realnih voznih razmerah. V laboratoriju
izvajamo meritve izpustov onesnažil in dinamike vozil na vseh tipih
cestnih in izven cestnih vozil s prenosno opremo za meritev izpustov
onesnažil (PEMS) in opremo za merjenje dinamike vozila. Merilno
opremo stalno nadgrajujemo in prilagajamo za nova, alternativna goriva
in nekonvencionalne ter napredne pogonske sklope. Ključnega pomena
za kompetentno izvedbo meritev, interpretacijo rezultatov in diagnostiko
nepravilnosti pa je poznavanje celotne verige procesov v motorjih in
sistemih za naknadno obdelavo izpušnih plinov.

•

Zaradi večje preglednosti smo na grafu
signala prikazali absolutne vrednosti meritev
v posamezni smeri.
Signal smo tudi zgladili po metodi potujočih
povprečij ter vrednosti omejili na 10g.

• Na podlagi pridobljenih podatkov smo pripravili predloge za skrajšanje
časa, potrebnega za mehansko obdelavo.

Napredno krmiljenje motorja
Napredno krmiljenje motorjev z notranjim zgorevanjem je eden ključnih
dejavnikov za doseganje izboljšanja energetske učinkovitosti in
zmanjšanje izpustov onesnažil ter optimalnejšega in trajnejšega
delovanja motorskih komponent. Raziskave so osredotočene na razvoj
programske opreme in demonstratorja zaprto zančnega nadzora
vbrizgavanja goriva (Slika 1), ki vstopni tlačni signal zajema z
zaznavalom slovenskega industrijskega partnerja. Ključnega pomena za
razvoj sistema krmiljenja je tudi razvoj inovativnih računsko optimiranih
termodinamskih in emisijskih modelov, ki jih je možno izvajati na serijski
vozilski strojni opremi v realnem času. Takšne modele je možno dodatno
nadgraditi s funkcionalnostjo napredne diagnostike napak, ki bo ključna
pri zagotavljanju novih norm o izpustih v realnem prometnem toku ne
zgolj novih, ampak tudi rabljenih, vozil.

•
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•

Slika 4: Termomehanske analize izpušnega sistema
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Kabel smo povezali z merilno kartico, ki je bila prek USB priključka povezana z
računalnikom

• Izvedba meritev:
•
•
•
•

Tresljaje smo merili pri prvem vpetju.
Obdelava je med merjenjem potekala z normalno hitrostjo in normalnimi
parametri.
Frekvenca vzorčenja je bila 10 kHz.
Posebej smo nato s fotoaparatom posneli dogajanje v delovnem prostoru in na
prikazovalniku krmilnika

• Rezultati meritev (signal tresljajev obdelovanca med obdelavo pri prvem vpetju)

• Skrajšanje varnostne razdalje
• Povečanje vrtilne hitrosti vretena pri
izhodu orodja iz materiala

Pričakovani rezultati optimizacije
• Z uvedbo opisanih predlogov predvidevamo 12 % skrajšanje sedanjega
delovnega cikla.
• Uvedba predlaganih popravkov ne predstavlja nobenih konkretnih
materialnih stroškov.

Partnerji

Slika 2: Meritve izpustov škodljivih snovi v realnem prometnem toku [1]
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Eksperimentalne naprave

Uvod

Merilno območje:
- Temperatura:
-20 °C - 120 °C
- Tlak:
1 bar - 4000 bar

Slika 1: Primer uporabe polimernih materialov ter njihovih kompozitov v
diferenčnih tlačnih kontrolnih ventilih oziroma tlačnih regulatorjih
Glede na to, da so ti izdelki izpostavljeni visokim temperaturam,
hidrostatičnemu tlaku in daljšemu obdobju obratovanja, se pojavi problem
napovedovanja in zagotavljanja življenjske dobe izdelkov izdelanih iz
polimernih materialov ter njihovih kompozitov.
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T ref = 100 °C, p ref = 1 bar
T ref = 25 °C, p ref = 1 bar
T ref = 25 °C, p ref = 100 bar
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Vpliv tlaka
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Slika 5: Primer vpliva temperature in tlaka na strižni modul relaksacije,
G(t) za PVAc

Merilno območje:
- Temperatura:
25°C - 150 °C
- Tlak:
1 bar - 2000 bar
- Frekvenca:
1 Hz - 10 kHz
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Slika 2: Primer vpliva temperature in tlaka na časovno-odvisne striže
mehanske lastnosti, t.j. striži modul relaksacije, G(t)
Vpliv temperature in tlaka na časovne premike materialnih lastnosti (aT,P)
lahko popišemo s Fillers-Mooan-Tschoegl (FMT) modelom [1]:

Posledično temperatura in tlak vplivata tudi na napetostno-deformacijsko
stanje v izdelku iz polimernega materiala tekom obratovalnega obdobja .

Dinamična volumetrična
voljnost, B*(ω) [MPa-1]

ii. Vpliv temperature in tlaka na napetostno-deformacijsko stanje

Slika 6: Shema DBC naprave
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

Storage, T ref = 35°C, p ref = 1bar
Loss, T ref = 35°C, p ref = 1 bar
Storage, T ref = 35 °C, p ref = 100 bar
Loss, T ref = 35 °C, p ref = 100 bar
Storage, T ref = 60°C, p ref = 1 bar
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Slika 7: Primer vpliva temperature in tlaka na dinamično volumetrično
voljnost, B*(ω) za PVAc

Zaključek

Slika 3: Primer vpliva temperature in tlaka na napetostno-deformacijske
odzive v izdelku
Ta stanja lahko popišemo s Knauss-Emri (KE) modelom [1]:

Temperatura in tlak močno vplivata na časovno-odvisne mehanske
lastnosti. Zato je poznavanje vpliva temperature in tlaka na mehanske
lastnosti polimerov ključnega pomena pri snovanju ter napovedovanju
življenjske dobe izdelkov na področju daljinskega ogrevanja in ohlajanja.
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Po 1 uri:

Izhodišča

Po 10 urah:
Po 20 urah:

V laboratoriju LOSK je bil razvit sistem, ki
omogoča uporabo alternativnih virov energije za
ogrevanje in hlajenje prostorov.
Glavni element sistema so plošče napolnjene s
fazno spremenljivo snovjo (FSS, angl. Phase
Change Materials – PCM, slika desno).
V poletnem obdobju v nočnem času v plošče
shranjujemo hladilno energijo, ko je temperature
zunanjega zraka nizka (FSS pri tem spreminja
agregatno stanje iz tekočega v trdno). Hlad se
nato uporablja preko dneva za pred-hlajenje
zunanjega zraka ali za hlajenje prostorov. V
zimskem obdobju preko dneva shranjujemo
toplotno energijo iz zračnih sprejemnikov sončne
energije (FSS pri tem spreminja agregatno stanje
iz trdnega v tekoče). Toplota se nato uporablja
zvečer in zjutraj za predgrevanje zraka za
prezračevanje stavbe ali za ogrevanje prostorov.

Delež kapljevine:
Po 1 uri:
Po 10 urah:
Po 20 urah:
Vir: Rubitherm, Nemčija

Slika 5: (zgoraj) Temperaturni profil po 1, 10 in 20 urah, (spodaj) delež kapljevine
po 1, 10 in 20 urah.

Laboratorijski model je bil izdelan in testiran v Centru za napredne
energijske raziskave v Münchnu (ZAE Bayern). Eksperimentalni sistem
pa je skonstruiran in je v fazi preizkusa na Fakulteti za strojništvo v
Ljubljani.

Vir: Imtech, Nemčija

Večina toplote je shranjene s pomočjo fazne spremembe:
Tm

T2

T1

Tm

q   cs  dT  L   cl  dT

Slika 3: (levo) Shematski prikaz merilne proge, (desno) hranilnik toplote s ploščami
v laboratorijskih pogojih.

Slika 1: (levo) Prikaz shranjene toplotne v odvisnosti temperature, (desno) potek
taljenja za parafin RT28HC (prozorno je tekoče stanje, belo pa trdno).

Cilji:
- preveriti možnost uporabe FSS v aplikacijah prostega hlajenja in
ogrevanja
- razviti model, ki bo popisal toplotni odziv latentnega hranilnika toplote
(LHT)
- identificirati kriterije učinkovitosti LHT
- parametrična analiza
- ovrednotenje LHT

Slika 4: Temperature in toplotne moči za primer: taljenja (prvi stolpec), strjevanja
(drugi stolpec) in za primer, ko aproksimiramo pogoje v realnosti (tretji stolpec).

Vplivni parametri:
- Temperatura vtočnega zraka
- Masni pretok zraka
- Snovne lastnosti: specifična toplota, toplotna prevodnost, temperatura
tališča
- Geometrija: debelina plošč, medsebojna razdalja, število plošč
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Temperaturni profil:
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ii. Naprava za merjene volumetričnega vedenja polimerov (DBC)
DBC naprava lahko meri vpliv temperature in tlaka na volumetrične
mehanske lastnosti v frekvenčnem prostoru.

Numerični model, ki je izdelan v programskem paketu ANSYS Fluent, je
bil razvit v našem laboratoriju v sodelovanju z Izraelskem inštitutom za
tehnologije (Izrael Instute of Technology).

|
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Alternativne rešitve ogrevanja, hlajenja in ventilacije stavb so se v praksi
pojavile kot protiutež dragim in energijsko potratnim konvencionalnim
sistemom. Značilnost alternativnih metod je, da so preprostih izvedb in
energijsko manj potratne.

2 0 1 4

i. Vpliv temperature in tlaka na materialne lastnosti
Temperatura pospeši procese, ki se v materialu odvijajo na
molekularnem nivoju (poveča mobilnost molekul), medtem ko tlak
upočasni procese (zmanjša mobilnost molekul). To se na makro skali
odraža kot podaljšanje oziroma krajšanje procesov lezenje in relaksacije
[1].

Log G(t), [MPa]

|

Teoretična izhodišča

Slika 4: Shema CMS naprave

Rezultati
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Ohišje iz
polimernega
materiala ali
njihovega
kompozita

i. CEM Merilni Sistem (CMS)
CEM Merilni Sistem (CMS) lahko meri vpliv temperature in tlaka na
časovno odvisne strižne in volumetrične mehanske lastnosti polimernih
materialov in njihovih kompozitov [2].

Uvod

A K A D E M I J A

Trenutno na področju sistemov daljinskega ogrevanja in ohlajanja
prevladujejo izdelki iz kovinskih materialov. Z uporabo polimerih
materialov ter njihovih kompozitov bo izdelava teh izdelkov hitrejša in
cenejša, kar predstavlja bistven tehnološki preboj na tem področju.

Center za Eksperimentalno Mehaniko (CEM), je razvil dve unikatni
napravi za določevanje vpliva temperature in tlaka na mehanske lastnosti
materiala (strižne in volumetrične) v časovnem in frekvenčnem prostoru.

Slika 2: Rezultati DSC analize uporabljenega
parafina RT22HC.

Slika 6: Postavitev hranilnika v realnih pogojih.

Zaključki
Latentni hranilnik toplote kot: del prezračevalnega sistema ali kot lokalni
vir toplote/hladu.
Prednosti:
- nižje potrebe po električni energiji,
- zmanjšanje vršne rabe energije,
- nizko-eksergijski vir,
- uporabno kljub majhnim temperaturnim razlikam (če so le na voljo).
Slabost: cena FSS.
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Rezultati

Uvod

Doseženi rezultati

Ob znani orientaciji glave v prostoru lahko izboljšamo delovanje mnogih
sistemov, kot so naravni uporabniški vmesniki, sistemi za prepoznavo
obrazov, nadzorni sistemi in nenazadnje tudi medicinski merilni sistemi.
Večina raziskovalcev orientacijo glave meri s pomočjo različnih senzorjev
in markerjev, ki jih prek čelad ali očal pritrdijo na merjeno glavo [1-3].
Težava tovrstnih merjenj je v tem, da v resnici merimo orientacijo
senzorja oz. markerja in ne same glave. Tako so naši izmerki pravilni le
kadar lahko zagotovimo nepremičen stik, saj ob premiku izgubimo
referenco. Prav tako lahko pritrjevanje različnih pripomočkov na merjeno
glavo vpliva na samo kinematiko gibanja, predvsem v primerih težjih ali
večjih pripomočkov.
Zato smo razvili metodo, kjer kot marker uporabimo 3D obliko površine
glave. Da lahko kompenziramo premike merilnika ali merjene osebe med
meritvami posameznih položajev, spremljamo tudi premike trupe. Te nato
„odštejemo“ od rotacij glave in tako definiramo orientacijo glave glede na
trup v določenem položaju.
Na ta način želimo v sodelovanju z Nevrološko kliniko, UKC LJ, vrednotiti
uspešnost botulinske terapije pri bolnikih s cervikalno distonijo (CD) [4].

Predstavljena metoda je bila verificirana z in-vitro in in-vivo poizkusoma.
Pri prvem smo orientacijo glave lutke merili po predstavljeni metodi in z
referenčnim merilnikom orientacije, ki smo ga na lutkino glavo
nepremično pritrdili. Za 3D merjenje smo poleg predstavljenega merilnika
uporabili tudi laserski skener (LS), ki ima višjo merilno natančnost, a je
zaradi dolgega časa merjenja neprimeren za in-vivo merjenje. Oba 3D
merilnika smo med zaporednimi meritvami premikali po prostoru in s tem
v poizkus vključili tudi test uspešnosti kompenzacije premikov.
Rezultati so pokazali, da je bila natančnost meritev po naši metodi v
kombinaciji z LS 0,3°, kar je primerljivo z referenčnim merilnikom. V
primeru izračuna orientacije na podlagi 3D meritev zajetih z optičnim 3D
merilnikom, je bila natančnost 2°.

V Laboratoriju za vodne in turbinske stroje, Fakultete za strojništvo,
Univerze v Ljubljani je bil razvit stroj za generiranje hidrodinamske
kavitacije, kateri je namenjen za čiščenje različnih odpadnih voda. Stroj je
bil uspešno preizkušen na področju odstranjevanja različnih zdravilnih
učinkovin iz komunalnih odpadnih voda, pri izboljšanju dezintegracije
aktivnega blata na komunalnih čistilnih napravah, kar posledično pomeni
višjo proizvodnjo bioplina, iz bazenskih voda smo uspešno odstranili večji
delež trihalometanov, ugodne rezultate pa dobivamo tudi pri pobijanju
bakterije legionele v pitni vodi.
Stroj je izdelala slovenska družba Kolektor Group d.o.o., s katero imamo
vloženo evropsko patentno prijavo.
V letu 2014 smo za predstavljeni stroj prejeli drugo nagrado na natečaju
za naj inovacijo Univerze v Ljubljani.

Zdravilne učinkovine, ki se uporabljajo v humani in veterinarski medicini
ter živinoreji in ribogojništvu predstavljajo čedalje bolj pomembno
okoljsko onesnažilo saj z neprestano povečano proizvodnjo in uporabo le
teh, narašča tudi obremenitev okolja. Konvencionalni (biološki) postopki
čiščenja odpadnih komunalnih voda, s katerimi večina zdravilnih
učinkovin vstopi v okolje, so v veliki meri nezadostni, zato se veliko truda
vlaga v razvoj novih tehnologij za bolj učinkovito čiščenje omenjenih
onesnažil. S pomočjo hidrodinamske kavitacije smo dosegli zelo dobre
rezultate pri odstranjevanju šestih zdravilnih učinkovin (ibuprofen,
naproksen, ketoprofen, karbamazepin, diklofenak in klofibrinska kislina).
Učinkovitost za nekatere učinkovine je bila preko 90%.

Predstavitev stroja

|

Metode
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Objektiv
fotoaparata
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Slika 1. Optični 3D merilnik.
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kjer je Rh rotacijska matrika glave in Rt rotacijska matrika trupa.

Na področju pitne vode smo se usmerili na pobijanje bakterije
Legionele, ki lahko povzroča resne zdravstvene težave ljudem z
oslabljenim imunskim sistemom. Zelo velike težave bakterija Legionele
povzroča npr. v vodovodnem omrežju na Onkološkem inštitutu. Dokazali
smo, da je mogoče pobiti bakterijo Legionele s pomočjo hidrodinamske
kavitacije, brez dodatnih kemikalij in z veliko manj energije, kot se jo
sedaj porablja za toplotne šoke v cevovodih.

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

Povezovalna
mehanika

Objektiv PS

Ko sta površina glave in gornjega dela trupa 3D izmerjeni, površino
razdelimo na površino glave in površino trupa, in ju, vsako posebej,
poravnamo na referenčno površino (površina izmerjena v položaju, ko
oseba gleda naravnost predse). Ob tem spremljamo rotaciji ki sta za
poravnano potrebni, orientacijo glave glede na trup, ki je popisana z
rotacijsko matriko R, pa izračunamo kot:
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Zaključki

Bazenska voda je v času obratovanja kopališča obremenjena predvsem
z organskimi in dušikovimi spojinami. Zaradi možnosti stalnega
onesnaževanja vode z mikroorganizmi, ki so lahko škodljivi za zdravje
kopalcev, mora v bazenskih vodah neprekinjeno potekati dezinfekcija, ki
se jo izvaja s kontinuiranim dodajanjem dezinfekcijskega sredstva,
najpogosteje na bazi klora. Klor v vodi reagira z reducenti, amoniakom in
organskimi snovmi, pri čemer lahko nastanejo stranski produkti in eni
izmed bolj škodljivimi za človeka so trihalometani. S pomočjo našega
stroja smo sposobni trihalometane v veliki meri odstraniti, do 80%.

|

Fotoaparat

Pri in-vivo poizkusu je bolnik z diagnosticirano CD med merjenjem 13krat rotiral glavo v skrajni levi in desni položaj. Ponovljivost izmerjene
orientacije je bila 3°. Pri tem je potrebno poudariti, da je del
neponovljivosti posledica neponovljivosti samega gibanja glave.

• Razvita sta bila metoda in merilni sistem za merjenje orientacije glave
glede na trup na osnovi optičnih 3D meritev.
• Sistem smo verificirali z in-vitro in in-vivo poizkusoma.
• In-vitro merilna natančnost je bila 2°.
• In-vivo merilna natančnost je bila 3°.
• Metoda je primerna za uporabo v kliničnem okolju.
• Med novembrom 2011 in marcem 2014 je bilo na ta način na
Nevrološki kliniki, UKC LJ, izmerjena orientacija glave pred in po
botulinski terapiji prek 100 bolnikov.

PS

Bliskavica

Slika 2. Poravnava meritve v koordinatni sistem.

Večina večjih komunalnih čistilnih naprav izvaja poleg aerobnega
čistilnega procesa še anaerobni čistilni proces, kjer aktivno blato pregnije,
hkrati pa se iz njega izloči bioplin. Pred začetkom anaerobnega procesa
smo aktivno blato dezintegrirali s pomočjo hidrodinamske kavitacije, kar
je na koncu pomenilo do 13% višjo proizvodnjo bioplina.

2 0 1 4

Ker izmera orientacije glave glede na trup temelji na poravnavi delnih
površin glave in trupa, moramo glavo in zgornji del trupa najprej 3D
izmeriti. Da merjenje poteka čim hitreje in enostavneje, je bil razvit optični
3D merilnik, ki omogoča merjenje „iz roke“. Sestavljen je iz zrcalnorefleksnega fotoaparata in projekcijskega sistema (PS), ki je pritrjen pred
vgrajeno bliskavico fotoaparata. Da površino 3D izmerimo, merjeno
površino fotografiramo z vključeno bliskavico. Ta od zadaj osvetli film, na
njegovi prednji strani nastali svetlobni vzorec pa objektiv PS projicira na
površino. Svetlobni vzorec je sestavljen iz množice vzporednih svetlobnih
ravnin, ki so na fotografiji, kot jo zajame kamera, deformirane. Do tega
pride zaradi različnih optičnih osi fotoaparata in PS. Ta princip imenujemo
triangulacija. Iz znane deformacije svetlobnih ravnin (izmerimo jo iz
merilnih fotografij) in znane prostorske relacije med fotoaparatom in PS
lahko rekonstruiramo obliko osvetljene površine.
Razviti merilnik ima merilno območje 750x750x500 mm pri merilni
negotovosti 1,5 mm [5].

Hidrodinamska kavitacija se tvori znotraj ohišja stroja med dvema
soosnima, nasproti stoječima strukturama, med katerima se eden izmed
njiju vrti in predstavlja rotor stroja, drug pa je pritrjen na ohišje stroja in
predstavlja stator stroja. Tekočina, ki jo želimo obdelati s kavitacijo vteka
v ohišje stroja v aksialni smeri, skozi stator in izstopa preko kavitacijskih
območji med rotorjem in statorjem v radialni smeri. Rotor in stator
predstavlja okrogli disk z radialnimi utori in tako imenovanimi izrastki oz.
zobmi. Med čelnima ploskvama rotorja in statorja se med nasproti
ležečimi utori in zobmi oblikuje specifična reža, katere geometrija zaradi
kinematike rotorjev povzroča lokalno znižanje statičnega tlaka v sami
reži. Posledično zaradi lokalno znižanega tlaka prihaja do kavitacije oz.
do uparjanja vode pri približno konstantni temperaturi.

S T R O J N I Š T V A

Uvod

A K A D E M I J A

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

*Korespondenčni avtor: urban.pavlovcic@fs.uni-lj.si

Zaključki

Slika 1: Rotacijski generator hidrodinamske kavitacije.

- Zasnovan in izdelan je bil stroj, ki generira hidrodinamsko kavitacijo.
- Zasnovan je bil z namenom čiščenja oz. obdelave različnih vrst
odpadne in pitne vode.
- Uspešne raziskave so se pokazale na področju odstranjevanja
zdravilnih učinkovin, dezintegracije aktivnega blata na čistilnih
napravah, čiščenja bazenskih voda in pobijanja bakterije legionele.
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Eksperimentalni del

Gostota, g/cm3
Temperatura tališča, °C
Termična prevodnost, W/mK
Specifična toplota, J/kgK

POM/PA

Bistvena prednost predstavljenega pristopa je v tem, da pri pomikih
elektrod ni potrebno upoštevati termičnih raztezkov le-teh, kar je bila
pomanjkljivost ostalih do sedaj znanih pristopov, ki ne temeljijo na osnovi
strojnega vida.

Literatura
Slika 1: Izvedba primerne osvetlitve (levo) in fotografija eksperimenta (desno)
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visoke obratovalne temperature
nizka obraba
nestabilno obratovanje

Modelno preizkuševališče za tribološka testiranja

Zaključek

Za merjenje pomikov in deformacij na elektrodnih konicah je bila
uporabljena digitalna korelacija, ki je poznana kot brezdotična metoda in
temelji na preračunavanju vnaprej poznanega korelacijskega kriterija med
zaporedjem digitalnih slik. Za določevanje in prikaz pomikov elektrod na
osnovi zajetih posnetkov je bila v programskem okolju Visual Studio in C#
jeziku izdelana aplikacija. Program na osnovi segmentacije določi začetni
položaj značilnic, ki jim nato sledi skozi zaporedje zajetih slik.

Kombinacija POM/PA6

W W W . Z V E Z A - Z S I S . S I
A K A D E M I J A

Ker je iskani objekt (električna konica) simetrične oblike, je bila za
detekcijo le-tega uporabljena metoda, ki v sliki poišče dominantno
simetrijo. Na osnovi znane dominantne simetrije je moč določiti začeten
položaj značilnic, ki jim sledimo skozi sekvenco slik. Na slednje značilnic
oz. slikovnih elementov tekom zaporedja digitalnih slik ima velik vpliv
kontrast v okolici značilnic, zato je zagotavljanje ustreznega kontrasta in
postavitve eksperimentalnega sistema ključnega pomena. Le ta je
prikazana na Sliki 1.
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Kombinacija PA6/PA6
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ULTRAMID B3S DELRIN 500

nizke obratovalne temperature
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S T R O J N I Š T V A

Lastnosti izbranih materialov za tribološke in zobniške teste

koeficient trenja nizek
obraba visoka
obratovanje stabilno
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Za merjenje pomikov elektrodnih konic pri procesu uporovnega
točkovnega varjenja (EUV) se uporablja različni postopki. Najnatančnejši
so brezdotični postopki, med katere spada tudi merjenje s pomočjo
visokofrekvenčne digitalna kamera, kjer se na osnovi zajetih slik
preračunava pomike elektrod. Ker se lahko merjenje pomikov izvaja na
konici elektrode, je vpliv termičnega raztezka elektrod v signalu pomika
zanemarljiv v primerjavi z drugimi metodami.

nizke obratovalne temperature
nizka obraba
stabilno obratovanje
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2 0 1 4

Merilna veriga

ZOBNIŠKI TESTI

koeficient trenja nizek
obraba nizka
obratovanje stabilno

S T R O J N I Š T V A
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Rezultati

Uporaba polimernih materialov za zobnike je v zadnjem desetletju v
porastu, predvsem zaradi določenih prednosti pred zobniki iz klasičnih
materialov (npr. jeklo, bron ipd.). Prednosti polimernih materialov so
predvsem cenovno ugodna serijska proizvodnja, dobro dušenje vibracij,
dobre tribološke lastnosti tudi brez maziva in majhna masa [1-3]. Seveda
imajo polimerni zobniki tudi svoje omejitve, in sicer predvsem v nižjih
dopustnih obratovalnih temperaturah in v nižjih dopustnih obremenitvah
[4].
Zaradi velikega števila polimernih materialov, ki so primerni za zobnike, je
izbira optimalnih materialov zelo zahtevna. Ker je testiranje materialov v
sami zobniški aplikaciji lahko zelo dolgotrajno in drago, je boljša rešitev
izvajanje testov na modelnih
preizkuševališčih, kjer so testi
relativno hitri in poceni. Cilj
raziskave je bilo ugotoviti, ali je
možno ugotovitve iz modelnih
triboloških testov prenesti na
zobniške pogone v realnih
aplikacijah.

TRIBOLOŠKI TESTI

A K A D E M I J A

Uporovno varjenje je eden od najpogosteje uporabljenih postopkov
varjenja. Najpogosteje se uporablja v avtomobilski industriji, saj je na
tipičnem avtomobilu kar nekaj tisoč zvarnih točk. Posledično se ogromno
truda vlaga v raziskave spremljanja in zagotavljanja kakovosti zvarnih
točk. Največkrat se v ta namen uporablja merjenje različnih fizikalnih
veličin, na katerih se odraža razvoj zvarne leče. Ena od pogosto
uporabljenih veličin je pomik elektrodnih konic. Pri tem pa veliko težavo
predstavlja termični raztezek držal elektrodnih konic, ki ga pri vseh
klasičnih metodah merjenja pomika ne moremo zanemariti. Predstavljena
metoda merjenja pomika temelji na analizi zaporedja slik, ki jih dobimo z
visokofrekvenčno kamero in omogoča zelo natančno določitev pomika,
brez neželenih motenj, ki so posledica termičnega raztezanja. Metoda
temelji na digitalni korelaciji, s pomočjo katere sledimo določenemu
vnaprej opredeljenemu področju skozi zaporedje slik. Pri tem je zelo
pomembno optimalno določiti velikost tega področja, kajti le to
opredeljuje natančnost metode in hkrati hitrost izvajanja algoritma. Ker so
površine elektrodnih konic brez izrazitega kontrasta, je posebno
pozornost potrebno nameniti osvetlitvi. Dobra osvetlitev namreč omogoča
izbiro področja z manjšo velikostjo, ne da bi pri tem trpela natančnost.

Rezultati

Uvod

Kombinacija POM/POM

Uvod
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Testni pogoji:
Hitrost: 0,1 m/s do 1 m/s
Obremenitev: 1 N do 10 N
Dolžina testa: 25 km in 50 km
Preizkuševališče za testiranje polimernih zobnikov

PA/PA

POM/POM

Zaključki
• Z manjšim številom testov na modelnem tribološkem preizkuševališču
je možno napovedati odnašanje polimernih materialov v zobniških
aplikacijah, kjer je testiranje običajno dolgotrajno in drago.
• Temperatura v triboloških kontaktih ima velik vpliv na tribološke
lastnosti polimernih materialov za zobnike.
• Z uporabo koeficienta trenja iz triboloških testov za določeno
kombinacijo je možno natančno izračunati temperaturo zobnikov med
obratovanjem.
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Obremenitev: 0,3 Nm do 0,8 Nm
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Rezultati

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

Slika 1 prikazuje primere podatkov odjema zemeljskega plina v dnevni
ločljivosti za zimsko sezono, ter v urni ločljivosti za obdobje dveh tednov.
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Slika 4: Zgradba predikcijskega modela.

Podatki

2. Niz testov – kratkotrajni testi – primerjava materialov:
 5 h, 5 m/s, 5 N, 2 A, materiali: A, B in C;
Padec napetosti - kombinacija A / B

Napovedovanje na trgu energentov omogoča usklajevanje ponudbe in
potreb po rabi energije in s tem zagotavlja stabilnosti distribucijskih
sistemov. Na področju zemeljskega plina napovedovanje rešuje problem
hrambe energenta, nudi podjetju ekonomsko perspektivo iz naslova
cenejšega pogodbenega odjema, ter omogoča interno optimizacijo
distribucije energenta. Napovedovanje na področju daljinskega ogrevanja
dodatno omogoča še optimizacijo upravljanja toplotnih virov v podjetju.
Na področju napovedovanja odjema zemeljskega plina in toplotnega
odjema v vročevodnih sistemih smo v sodelovanju s podjetji Energetika
Ljubljana, d.o.o., Domplan, d.d., in HEP-plin, d.o.o., razvili predikcijske
sisteme za kratkoročno napovedovanje prihodnjega odjema v časovnem
horizontu od 1 do 48 ur. V nadaljevanju je prikazan zgled napovedovanja
na področju zemeljskega plina.
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Normalna sila / Električni tok

Rezultati napovedovanja
Slika 5 prikazuje primere rezultatov napovedovanja prihodnjega odjema
zemeljskega plina za naslednji plinski dan (prvih 24 ur) na dnevnem
nivoju (zgoraj) in urnem nivoju (spodaj).
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Slika 1: Podatki odjema zemeljskega plina v dnevni in urni ločljivosti.
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Slika 5: Zgled rezultatov napovedovanja na področju zemeljskega plina.
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Slika 2: Tribološko preizkuševališče

Analiza podatkov
Iz časovnih vrst rabe zemeljskega plina oziroma odjema v vročevodnih
sistemih je mogoče izpeljati dnevne in tedenske cikle (slika 2), ki
označujejo značilne odjeme za posamezne dni v tednu oziroma po urah v
dnevu.
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Testni vzorci se analizirajo z različnimi površinskimi metodami na mikro in
nano skali, kjer se določa obrabo kontaktnih materialov, topografske
značilnosti ter formiranje in lastnosti površinskih mejnih filmov.
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Preizkuševališče omogoča sprotno spremljanje naslednjih parametrov:
 Normalna kontaktna sila;
 Moment trenja;
 Koeficient trenja;
 Temperature kontaktnih materialov;
 Padec napetosti v drsnem kontaktu oz. upornost kontakta;
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Slika 1: a) Princip drsnih električnih kontaktov in b) shematski prikaz
klasičnih drsnih kontaktov
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Za potrebe raziskave je bilo razvito in izdelano namensko tribološko
preizkuševališče, ki omogoča vrednotenje drsnih električnih kontaktov v
širokem območju mehanskih in električnih obremenitev:
 Drsne hitrosti: 0 – 16,5 m/s;
 Normalna kontaktna sila: 0 – 50 N;
 Električni tok: 0 – 20 A;
 Možnost testiranja vpliva induciranih napetosti;
 Možnost testiranja v klimatski komori (povišane temperature,
spremenjena vlažnost zraka);
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Namensko tribološko preizkuševališče

1. Niz testov – trajnostni testi – vpliv normalne sile in toka:
 240 h, 5 m/s, 6 A in 0 A, Materiala: A, B;

*Korespondenčni avtor: edvard.govekar@fs.uni-lj.si
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V veliko električnih strojih in napravah se zahteva prevajanje električnega
toka med mirujočim in rotirajočim se delom naprave. V ta namen se
pogosto uporabljajo klasični sistemi drsnih obročev, sestavljeni iz
mirujočih ščetk in rotirajočih drsnih obročev. Svetovni trendi po vedno bolj
učinkovitih, lažjih in manjših komponentah, ki pa morajo dodatno delovati
daljšo življenjsko dobo pri zahtevnejših pogojih obratovanja, narekujejo
razvoj izboljšanih drsnih električnih kontaktov.
Ta temelji tudi na razvoju novih drsnih kontaktov in materialnih
kombinacij, kar pa odpira mnogo neznanih učinkov na tribološke in
električne lastnosti takšnih drsnih kontaktov. Te pa je potrebno za
uspešno optimizacijo in uporabo električnih drsnih kontaktov v končni
aplikaciji dobro poznati.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija

B/B

A/C

B/C

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

Zaključki in ugotovitve

Predikcijske zahteve

 Prisotnost električnega toka v kontaktu zniža koeficient trenja.
 Višja kontaktna upornost in višji kontaktni tlak povečata temperaturo v
kontaktu.
 Iskrenje močno poveča obrabo, kar je zlasti očitno pri materialu A, ki
ima slabšo odpornost na iskrenje.
 Obraba je odvisna od polaritete kontaktne površine.
 Električne in tribološke lastnosti so ključno odvisne od vrste materiala
in kombinacije parjenja teh materialov.

Kratkoročno napovedovanje je tipično zahtevano v urni ločljivosti s
predikcijskim horizontom 48 ur, kot prikazuje slika 3.
Pretekli odjem in pretekle napovedi

Napoved 1-48 ur

Slika 3: Prikaz zahtev za napovedovanje naslednjih 48 ur.

Na osnovi podanega pristopa je mogoče doseči dobro točnost
kratkoročnega napovedovanja rabe energentov, ki na dnevnem nivoju za
prvih 24 ur v povprečju znaša približno 2 % prenosne kapacitete omrežja
in za naslednjih 24 ur približno 3 % prenosne kapacitete omrežja. Na
točnost napovedi izrazito vpliva točnost vremenskih napovedi.
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[4] P. Potočnik, M. Thaler, E. Govekar, I. Grabec, A. Poredoš. Forecasting risks of
natural gas consumption in Slovenia. Energy Policy 35 (2007) 4271–4282.
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Nov koncept ventila za večredne ploščate radiatorje

Uvod

Litografija

Nov način gradnje stavb z izboljšano toplotno izolativnostjo postavlja
nove zahteve za ogrevala. Predvsem pri klasičnih ogrevalih, kot so
radiatorji, je namesto običajne zahteve po potrebni toplotni moči v
ospredje postavljena zahteva glede vpliva na toplotno ugodje ter
preprečevanje pregrevanja prostora. Izpolnjevanje teh zahtev je možno
zagotoviti s kakovostno regulacijo toplotne oddaje in površinske
temperature radiatorja, ki je še posebej pomembna pri zmanjšani toplotni
oddaji. Ker poteka regulacija s spreminjanjem temperature dovodne vode
(centralna regulacija) in spreminjanjem pretoka (lokalna regulacija) pri
nespremenjenih toplotno-tehničnih lastnostih radiatorja, lahko povzroča
toplotna moč radiatorja težave. Predvsem pri predimenzioniranih
radiatorjih ali pri dimenzioniranju z upoštevanjem prekinitve ogrevanja je
toplotna moč parameter, ki otežuje kakovostno regulacijo.

Nov koncept ventila za večredne ploščate radiatorje( slika 1) temelji na
na neenakomerni in temperaturno odvisni porazdelitvi pretoka ogrevne
vode v posamezne plošče radiatorja. V primeru manjše potrebne toplotne
oddaje je zagotovljen reguliran pretok medija skozi eno ali ustrezno
manjše število plošč ogrevala (slika 2). Ker je toplotna oddaja oz. toplotna
moč odvisna od števila ogrevanih plošč, je s tem ogrevalo enakovredno
enorednemu, dvorednemu ali večrednemu ploščatemu ogrevalu v
odvisnosti od potrebne toplotne oddaje. Zveznost toplotne oddaje
posamezne plošče radiatorja je zagotovljena z zveznim spreminjanjem
pretoka ogrevne vode skozi posamezno ploščo.

Integrirana mikrooptika je dandanes prisotna in uporabljena v
najrazličnejših aplikacijah, od homogenizatorjev svetlobe, plenoptičnih
kamer, optičnih stičišč vse do številnih preciznih optičnih merilnih
sistemov. Različne aplikacije zahtevajo povsem različne lastnosti
mikrooptike, pri čemer pa nobena od obstoječih tehnologij izdelave ne
zadosti vsem zahtevam. V članku predstavljamo razvoj treh
najmodernejših konceptov izdelave tovrstne optike: tiskalne tehnologije
[1], replikacijske tehnike [2] in litografski postopki [3]. Izvedena
eksperimentalna študija predstavlja praktične ugotovitve in primerjavo
posameznih tehnologij z vidika primernosti in uporabe izdelanih mikroleč
v merilni tehniki.

Litografijo smo izvajali s pomočjo prototipne naprave za lasersko direktno
osvetljevanje izdelane v podjetju LPKF d.o.o. Tehnološki cikel zaobjema
več posameznih korakov: steklene substrate sprva ustrezno očistimo in
dehidriramo, nato na njih nanesemo tanek sloj fotorezista, ki ga po
sušenju selektivno osvetlimo in razvijemo. Nastale cilindrične strukture s
segrevanjem pretalimo v hemisferične strukture, ki delujejo kot mikroleče.

Tiskalne tehnologije

|
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Izdelali smo napravo za selektivno nanašanje fotorezistov. Uporabili smo
komercialno dobavljivo tiskalno glavo HP5604A in preizkusili nanašanje
in tvorbo kapljic na stekleni površini s pomočjo originalnega črnila in
fotorezista SU-8 2000. Začetni testi nanašanja črnila so bili izredno
uspešni (Sl.1c), nanašanje SU-8 pa se je spričo agresivnosti topil
izkazalo kot neuspešno. Dodatne težave so se pojavile zaradi premajhnih
kotov omočenja fotorezista. Za natančno vodenja procesa izdelave je
potrebna kontrolirana priprava hidrofobnih in superhidrofobnih površin
substrata.

|

Slika 4: Cilindrične strukture pred
izdelanih leč (desno)

Zaključek

Z novim konceptom ventila za večredne ploščate radiatorje je možno
zagotoviti selektivno ogrevanje posameznih plošč. S tem se izboljša
kakovost regulacije, posebej pri zmanjšani potrebni toplotni oddaji. Pri
aktivni čelni plošči je vpliv na sevalno temperaturo večji kot pri segrevanju
celotnega radiatorja ob enakem pretoku vode. Tudi ob dotiku segreta
čelna plošča ugodneje vpliva na občutenje toplote (»topel radiator
greje«). Manjša aktivna površina se tudi hitreje odziva na spremembe
temperature ali pretoka vode.
S selektivno regulacijo pretoka je toplotna oddaja enakovredna toplotni
oddaji eno-, dvo- ali večrednega radiatorja. S tem je ohranjen princip
regulacije s termostatskim ventilom – zvezno spreminjanje pretoka vode.
Ker je pri delni obremenitvi zaradi manjšega števila aktivnih plošč
relativno povečan pretok vode, je tudi zmanjšan efekt notranjega
mešanja vode in s tem povečana učinkovitost radiatorja. Boljša regulacija
toplotne oddaje posredno vpliva tudi na manjšo rabo energije.

Slika 1: Sistem za selektivno nanašanje fotorezista

Replikacijske tehnike

1. SIST EN 442: Ogrevala in konvektorji – 2. del: Preskusne metode in vrednotenje
rezultatov.
2. VDI 6030 Blatt1: Auslegung von freien Raumheizflächen – Grundlagen –
Auslegung von Raumheizkörpern.
3. Schlapmann, D.: Wärmeleistung und Oberflächentemperaturen von
Raumheizkörpern. HLH, Vol. 27, No. 9, str. 546-549.
4. Bach, H.: Die Wärmeabgabe von Raumheizkörpern bei extrem kleinen
Heizmittelströmen. HLH, Vol. 34, No. 8, str. 336-337.
5. Ward, I. C.: Domestic radiators: Performance at lower mass flow rates and lower
temperature differentials than those specified in standard performance tests.
Building Serv Eng Res Technol, Vol. 12, No. 3, str. 87-94.
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V praksi se kot uspešna izkaže izdelava leč pri razmerjih h/D =0.03…1,
kjer je h debelina fotorezista ter D premer leče. Leče smo izdelovali pri
nanosih debelin 1 in 10um, ter tako uspešno izdelali leče v velikostnem
razponu med 5-30 um in 100 -300 um.

Slika 2: Termografski posnetek radiatorja z novim ventilom pri delni obremenitvi

Če je večredni ploščati radiator namenjen neposrednemu ogrevanju
prostora je regulacijski ventil lahko nameščen tako, da ima čelna plošča
prednost pred ostalimi ploščami, s čimer dosežemo krajši časovni odziv
ter višjo površinsko temperaturo radiatorja in ustrezno višjo sevalno
temperaturo (in s tem ugodnejši vpliv na toplotno ugodje v prostoru).

Literatura

Slika 1: Nov koncept ventila s selektivno regulacijo pretoka

Slika 3: Tehnološka veriga litografskega postopka izdelave mikroleč
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Z regulacijskega stališča lahko vplivamo na toplotno oddajo s
spremembo površine ogrevala, spremembo vstopne temperature
ogrevne vode (temperaturna regulacija) ali s spremembo masnega
pretoka ogrevne vode skozi radiator (masna regulacija). Prva možnost
fizično ni izvedljiva, druga možnost je izvedljiva z uporabo relativno
zahtevnega regulacijskega sistema s tripotnim mešalnim ventilom. Za
lokalno regulacijo toplotne oddaje posameznega radiatorja je
najpogosteje uporabljen princip s spreminjanjem masnega pretoka vode
skozi ogrevalo, pri čemer je sprememba pretoka uravnavana z dušilnim
ventilom.
S stališča kakovosti regulacije toplotne oddaje pa ima ta sistem več
pomanjkljivosti. Ker se toplotna oddaja radiatorja spreminja
eksponencialno glede na masni pretok, v primeru priprtega ventila oz.
velikega dušenja majhna sprememba priprtja ventila povzroči
nesorazmerno veliko spremembo toplotne oddaje.
Naslednji problem predstavlja toplotna oddaja pri zmanjšanem pretoku
vode. Zaradi manjše hitrosti je čas zadrževanja vode v radiatorju daljši,
kar ima za posledico nižjo temperaturo vode na izstopu iz radiatorja
oziroma nižjo povprečno temperaturo radiatorja. Ker se s tem zniža tudi
nadtemperatura radiatorja se posledično zmanjša sposobnost
samoregulacije toplotne oddaje. Pri majhnem pretoku vode pride tudi do
izrazitejšega pojava mešanja vstopne vode s hladnejšo vodo v radiatorju.
Posledica mešanja je nižja efektivna temperatura vstopne vode, tako da
je toplotna oddaja bistveno drugačna – nižja – od pričakovane,
izračunane po standardni metodi z upoštevanjem nadtemperature.
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(levo) in po pretalitvi (sredina). SEM slika

Zaključki
• Preizkušene so tri najmodernejše tehnologije izdelave : tiskalne
tehnologije, replikacijske tehnike, litografija
• Tiskalne tehnologije omogočajo uporabo negativnih fotorezistov z
dobrimi optičnimi lastnostmi. Proces nanašanja je dovolj natančen in
ponovljiv za tvorbo mikroleč. Nadaljne raziskave bi bile smiselne v
smeri sprotne polimerizacije v izogib pripravam superhidrofobnih
površin.
• Replikacijske tehnike so uspešne pri večjih mikrolečah (300um1000um), in daljših goriščnih razdaljah. Možna je uporaba materialov
dobrih optičnih lastnosti. Primernost za homogenizatorje žarkov in
nekoliko manj za merilne aplikacije
• Litografske tehnike so primerne za izdelavo manjših mikroleč (10300um), vendar omejene na uporabo pozitivnih fotorezistov slabših
optičnih lastnosti. Tako izdelane leče so primerne za merilne aplikacije
s He-Ne laserjem. Izdelane mikroleče imajo manjša F/# števila, kar je
zaželjeno v aplikacijah kot je konfokalna mikroskopija.
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Slika 2: Mikropreoblikovalna naprava za izdelavo kalupa

Zahvalili bi se radi dr. Anžetu Jeriču in podjetju LPKF d.o.o. ki so
omogočili okolje za nemoten razvoj litografskih postopkov. Posebna
zahvala gre Ivani Jud za pomoč pri litografskih postopkih in izdelavo SEM
slik.
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Mehanizmi in modeli

Cilji

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

Slika 6 : Ekscentrični mehanizem

Mehanizem z ročično gredjo
zagotavlja
konstantno
in
poljubno nastavljivo amplitudo
nihajoče plošče za drobljenje.
Sila
se
prenaša
preko
ojničnega mehanizma in je
odvisna od pospeška sklopa
ojnice in nihajoče plošče.

Mehanizem z ekscentrom
je lažji za izdelavo,
dosegamo lahko visoke
sile, nimamo pa direktne
kontrole nad amplitudo
nihanja, saj je odvisna od
izvedbe, pogojev in
dušenja.

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

Za kontrolo velikosti drobljenega ledu smo izdelali preprost sistem, kjer
s pomikom fiksne plošče določamo najožji del, kjer gre kocka ledu.
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Slika 8 : Prerez delavniškega modela

Rezultati
 Na podlagi meritev obrabe smo potrdili, da ima elektrolitski baker
zadostno obstojnost za našo aplikacijo.
 S pomočjo Taguchijeve metode smo dobili optimalne rezalne
parametre.
 Dosegli smo, da delci odnešene taline niso presegali velikostnega
razreda 0,1mm.
 Razvili smo prenosni rezalni sistem, ki je zadostil vsem kriterijem za
uporabo v jedrskih elektrarnah.
 Na podlagi praktične predstavitve je bila odobrena uporaba našega
sistema za vzorčenje cevi toplotnega izmenjevalnika v romunski jedrski
elektrarni Cernavoda.
 29. maja 2014 je bila v jedrski elektrarni Cernavoda z našim sistemom
uspešno odrezana nerjavna cev toplotnega izmenjevalnika.

|

Slika 7 : Delavniški model

 Preučevanje obstoječih patentov s sorodno problematiko.
 Izbor ustrezne tehnologije. Na podlagi analize SWOT je bila izbrana
tehnologija rezanja s postopkom elektroerozije v suhem.
 Razvoj rezalnih glav in njihovo preizkušanje.
 Gradnja preizkuševališč s postopnim približevanjem od poenostavljenega proti realnemu sistemu.
 Izbor ustreznega vira električne energije.
 Spremljanje in preučevanje razelektritev s pomočjo osciloskopa.
 Meritve obrabe elektrod.
 Optimizacija petih rezalnih parametrov na štirih nivojih s pomočjo
Taguchijeve metode načrtovanja preizkusov.
 Verifikacija Taguchijeve metode.

2 0 1 4
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Metode dela

Slika 1 : Električni in ročni drobilci ledu

Po kratki raziskavi je bilo ugotovljeno, da bi s kombinacijo ekscentričnih
gredi in postopnega drobljenja lahko zagotovili ugodne pogoje za
drobljenje ledu. Dosegamo lahko tako željene sile kot amplitude,
primerne za drobljenje. Z različnimi končnimi izvedbami mehanizmov
lahko dosegamo dobro kontrolirane amplitude ter sile. Če uskladimo
področje delovanja mehanizma z njegovo resonančno frekvenco, lahko
dosegamo ob zmernem dušenju tudi dvakratnik predvidene sile. To velja
predvsem za primer, kjer je rotor direktno pritrjen na nihajočo ploščo, ki
skrbi za drobljenje.

 Toplotni izmenjevalniki so ključni za varno delovanje jedrskih elektrarn.
 Zaradi izpostavljenosti mehanskim, toplotnim in kemijskim vplivom,
nerjavne cevi toplotnega izmenjevalnika razmeroma hitro degradirajo.
 Poškodovane cevi je potrebno začepiti, nekaj pa se jih med remontom
izvleče z namenom preučevanja obrabnih mehanizmov.
 Rezanje in izvlek cevi sta težavna zaradi velikih dolžin cevi (nad 10m),
majhnih premerov (pod 25mm), goste postavitve in nedostopnosti z
zunanje strani.
 Pri vzorčenju ne sme prihajati do nastanka žilavih odrezkov,
deformacije cevi ali poškodb okoliških cevi.

S T R O J N I Š T V A

Pregled
Pregledobstoječih
obstoječihmožnosti
možnostiza
zadrobljenje
drobljenjeledu
ledu

Slika 5 : Mehanizem z ročično gredjo

Namen dela
 Naš cilj je izdelati prenosno rezalno napravo za odrez nerjavnih cevi z
notranje strani navzven na poljubni globini.
 S ponudbo vzorčenja cevi toplotnih izmenjevalnikov izboljšamo
konkurenčnost podjetja Numip na področju vzdrževanja jedrskih
elektrarn.

A K A D E M I J A

1. Glavni cilji projekta so razvijanje preprostega vibracijskega mehanizma
in prilagoditev le tega za drobljenje standardnih ledenih kock. Najprej je
potrebna kratka raziskava o možnostih vibracijskega drobljenja, prav tako
je potreben pregled trenutnih produktov za drobljenje ledu in vibracijskih
mehanizmov.
2. Izbor najprimernejšega mehanizma in konstruiranje le tega, izvedba
možnega prototipa v 3D modelirniku. Optimizacija modela in razvoj
posameznih delov tako, da so izvedljivi z običajnimi proizvodnimi procesi.
3. Zaželjena možnost kontroliranja velikosti drobljenih ledenih delcev

Uvod

Vibracijski mehanizmi
Slika 9 : Priprt sistem za regulacijo velikosti

Slika 10 : Odprt sistem za regulacijo

Zaključki

Slika 2 : ekscentrični rotorji

Slika 3 : Princip postopnega drobljenja

Slika 4 : Osnove lastnosti rotirajočih gredi
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Za izboljšano drobljenje ledu bi bilo
smiselno testirati različne geometrije
površin plošč za drobljenje. Ledene kocke
lahko običajno zdržijo do 40 MPa tlačne
napetosti. Če zmanjšamo pritisno točko
lahko drobimo led z manjšo silo. S takimi
optimizacijami lahko produkt izpopolnimo
in zmanjšamo tako maso kot tudi velikost
aparata. Izboljšamo lahko tudi hitrost in
učinek drobljenja. Hitrost drobljenja je
odvisna predvsem od frekvence nihanja
plošče, najvišja frekvenca obratovanja pa
je pogojena z učinkovitostjo drobljenja, ki
se preko vrtljajev spreminja.

Zaključek

Slika 11 : Možna
končna izvedba
vibracijskega drobilca
ledu

 Dokazali smo, da je za odrez cevi z notranje strani navzven možno
uporabiti tehnologijo elektroerozije v suhem brez servo krmiljenja reže
med elektrodo in cevjo.
 Razvili smo prenosni rezalni sistem in rezalno glavo, ki sta preprosta za
uporabo in kjer so potrošne komponente razmeroma cenene in
omogočajo preprosto menjavo.
 Uspešen odrez cevi v romunski jedrski elektrarni Cernavoda predstavlja
pomembno referenco in konkurenčno prednost za slovensko podjetje
Numip d.o.o., ki se med drugim ukvarja tudi z vzdrževanjem jedrskih
elektrarn.
 V nadaljevanju imamo ideje, kako rezalni sistem še dodatno nadgraditi in
izboljšati, ter z manjšimi modifikacijami razširiti njegovo uporabnost.
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Uvod

Vibracijsko in tlačno utrujanje PSG

Uvod

Rezultati

Laboratorij za dinamiko strojev in konstrukcij (LADISK) je v sodelovanju s
podjetjem Hidria AET d.o.o. opravil analizo dinamičnih obremenitev
žarilne svečke s senzorjem tlaka (ang. Pressure Sensor Glow plug PSG). PSG se uporablja v dizelskih motorjih kot običajna žarilna svečka,
s tem da je nadgrajena z zapletenim visokotehnološkim sistemom, ki
omogoča posredovanje informacij
o tlaku v zgorevalnem prostoru v
motorni računalnik. Posledično je
mogoče
ustrezno
krmiliti
vbrizgavanje goriva in ostale
ključne parametre za optimalno
izgorevanje. Primarni namen
sodelovanja LADISK in Hidrie je
bil
postaviti
osnove
za
eksperimentalno
preverbo
ustreznosti izdelka na dinamične
Slika 1: Žarilna svečka s senzorjem tlaka
obremenitve.

V testni celici za hladni vžig motorjev so bile izvedene meritve vibracijskih
obremenitev na mestu vgradnje PSG in tlačnih obremenitev v cilindru
motorja. Na podlagi izmerjenih obremenitev so bili definirani pospešeni
dinamični testi, ki v relativno kratkem časovnem okviru izdelek obremenijo
v podobni meri, kot bi bil sicer obremenjen tekom življenjske dobe. Na ta
način je torej preverjena trajnodinamična vzdržljivost PSG pri predpisanih
obremenitvah.

Merilna značilnica potopnega termičnega merilnika masnega toka je
odvisna od vrste in sestave merjenega plina. Za cilj smo si zastavili razvoj
potopnega termičnega merilnika masnega toka z zmogljivostjo
identifikacije vrste plina iz definiranega nabora možnih plinov in nadaljnje
korekcije merilne značilnice. Za izvedbo merilne metode za identifikacijo
vrste plina sta potrebni dve različni termični zaznavali [1–3]. Če
uporabimo merilni značilnici za neustrezni plin, se bosta izmerjena masna
tokova, qm,1 in qm,2, v splošnem razlikovala.

Z umerjanjem razvitega merilnika v našem akreditiranem laboratoriju [4]
smo določili merilne značilnice obeh termičnih zaznaval za zrak in
didušikov oksid ter jih popisali z merilnim modelom:

Izvedba merilnika

1

1
c 2  c3 qm c 4

.

Predpostavimo, da je zrak dejanski merjeni plin. Če sta uporabljeni
merilni značilnici za zrak, bosta izmerjena masna tokova (približno)
zrak
zrak
enaka:____________Če
pa sta uporabljeni merilni značilnici za didušikov
qm ,1   qm ,2  .
NO
NO
oksid, se bosta izmerjena masna tokova značilno razlikovala: qm ,12   qm ,22  .
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Trenutna izvedba potopnega termičnega merilnika vsebuje dve Pt100
termični zaznavali z okroglim in kvadratnim prečnim prerezom. Termični
zaznavali sta povezani na merilno elektroniko, ki jo upravljamo z
nadzornim programom, izdelanim v programskem okolju LabVIEW.

P

T c 
1
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*Korespondenčni avtor: domen.rovscek@hidria.com
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Slika 1: Rentgenska posnetka termičnih zaznaval in shematska prikaza njunih
prečnih prerezov.
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Slika 6: Meritev vibracijskih obremenitev
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Slika 7: Meritev tlačnih obremenitev

Zaključki

Slika 1: Izvajanje EMA s senzorjem specifičnih deformacij na PSG

Slika 2: Izmerjena lastna oblika

Slika 3: Lastna oblika strukt. modela

Model se stalno osvežuje in nadgrajuje na podlagi meritev, tako da
trenutno omogoča naslednje izračune:
• Modalna analiza (določitev lastnih frekvenc, lastnih oblik, dušenja)
• Izračun napetosti in deformacij pri statičnih in dinamičnih obremenitvah
(analiza kritičnih mest za trajnodinamično vzdržljivost PSG)
• Termične simulacije (žarjenje grelca, simulacija pogojev v cilindru)
• Povezava termičnih in strukturnih simulacij (toplotna razteznost)

Slika 4: Numerični model PSG – trenutno stanje
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• Za potrebe analize konstrukcije in njene odpornosti na dinamične
obremenitve je bil izdelan strukturni model PSG.
• Razvit je bil inovativen postopek za EMA majhnih in lahkih struktur, ki
je bil izveden na PSG in njenih podsestavih.
• Strukturni model PSG je bil validiran na podlagi rezultatov EMA.
• Model se stalno osvežuje in nadgrajuje na podlagi rezultatov meritev in
sprememb dizajna.
• V testni celici za hladni vžig motorjev so bile izvedene meritve
vibracijskih in tlačnih obremenitev PSG.
• Na podlagi teh meritev so bili določeni pospešeni testi, ki preverjajo
trajnodinamično trdnost PSG pri predpisanih obremenitvah.

ε   qm,2 qm,1  –1,

ali normirani merilni pogrešek:
En 

qm,2  qm,1

U  qm,2  qm,1 

.

Če za posamezni plin velja |En| > 1, je razlika izmerjenih masnih tokov
statistično značilna. Ustrezni plin je identificiran z zadostno stopnjo
zaupanja, če velja |En| > 1 za vse pline iz definiranega nabora razen
enega.

Slika 3: Merilne značilnice termičnih zaznaval za zrak in didušikov oksid ter prikaz
osnovnega načela merilne metode za identifikacijo vrste plina.
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Pri dejanski izvedbi merilne metode za identifikacijo vrste plina določimo
masna tokova za vsak plin iz definiranega nabora možnih plinov.
Identificirani plin predstavlja optimalno rešitev kriterijske funkcije, ki je
definirana kot npr. relativna razlika izmerjenih masnih tokov:
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Slika 5: Meritve v testni celici za hladni vžig motorjev (Hidria AET)

Pressure (bar)

|

Izdelava validiranega strukturnega modela PSG
Za potrebe analize konstrukcije in njene odpornosti na dinamične
obremenitve je bil izdelan strukturni model PSG. Model je bil validiran na
podlagi rezultatov eksperimentalne modalne analize (EMA) na PSG in
njenih podsestavih. Ker je PSG sorazmerno majhna in lahka struktura,
lahko dodana masa senzorjev pri EMA bistveno vpliva na meritve, hkrati
pa je potrebno zagotoviti dovolj široko frekvenčno področje merjenja, saj
so lastne frekvence te strukture visoke (nekaj kHz). V ta namen je bil
razvit inovativen postopek za EMA majhnih in lahkih struktur, ki temelji na
uporabi piezoelektričnega zaznavala specifičnih deformacij kot senzorja
vzbujevalne sile in omogoča:
• EMA z majhno dodano maso senzorjev (0.4 g),
• EMA v širokem frekvenčnem področju (do 20 kHz).

Validacijski preizkus smo izvedli pri referenčnem masnem toku zraka
225,10 g/min in dobili sledeče rezultate: ε(zrak) = 0,06 %, ε(N2O) = -16,0 %
in En(zrak) = 0,04, En(N2O) = -9,97. Ker pogoja min(|ε|) in |En| ≤ 1 veljata le
za zrak, je le-ta pravilno identificiran kot ustrezni plin. Razširjena merilna
negotovost, upoštevana pri izračunu normiranega merilnega pogreška, je
bila ocenjena kot: U(qm,2 – qm,1) = 0,0155 qm,1 + 0,21 g/min [3].

Zaključki
Razvili smo inovativni potopni termični merilnik masnega toka z
zmogljivostjo identifikacije vrste plina. Rezultati validacijskega preizkusa
kažejo, da je z izvedbo predlagane identifikacijske merilne metode možno
razločevati različne pline, npr. v danem primeru zrak in didušikov oksid.
Razviti termični merilnik se lahko uporabi v pretočnih sistemih z različnimi
čistimi, tehničnimi ali medicinskimi plini, npr. v centralnih sistemih za
medicinske pline v bolnišnicah.
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Slika 2: Blokovni diagram merilne metode za identifikacijo vrste plina [1].

Predstavljena raziskava je bila delno financirana s strani Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).
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Rezultati

Produktno – storitveni sistem

Produktno – storitveni sistem za hidroelektrarne

Razumevanje procesa prenosa toplote na submikronskem nivoju je
ključnega pomena pri razvoju novih naprav na področju industrije
polprevodnikov in biomedicine. Pomembnost poznavanja lokalnih
temperaturnih stanj v aktivnih mikro in nanometrskih napravah usmerja
razvoj v napredne optične brezdotikalne merilne tehnike, ki ne vplivajo na
temperaturno stanje merjenca in omogočajo meritve temperature z
visoko krajevno in časovno ločljivostjo. V prispevku je prikazan rezultat
razvoja brezdotikalne optične merilne tehnike, ki omogoča meritve
submikronskih nestacionarnih temperaturnih polj, in katere merilno
načelo temelji na temperaturno odvisni fluorescenci.

Termična motnja je bila generirana z uporabo temperaturno krmiljene
grelne konice.

Koncept produktno storitvenih sistemov (PSS) narekuje, da moramo
inženirji poleg izdelkov razvijati tudi storitve za izdelke. PSS uvaja
inovativne
poslovne
modele
osredotočene
na
zagotavljanje
funkcionalnosti, razpoložljivosti in rezultata obratovanja delovnega
sistema. Uvedba PSS in novih poslovnih modelov je priložnost, da
obstoječim izdelkom dodamo storitve ali pa jih začnemo prodajati kot del
storitev.
Na Fakulteti za strojništvo na Univerzi v Ljubljani v sodelovanju s
podjetjem Litostroj Power razvijamo PSS za hidroelektrarne (PSSHE).
PSSHE razvijamo za podporo obratovanju in vzdrževanju hidroelektrarn.
v okviru podpore obratovanju HE razvijamo orodja in storitve, ki
omogočajo nudenje storitev oddaljenega obratovanja HE, v okviru
podpore vzdrževanju razvijamo sisteme za spremljanje stanja tehnološke
opreme HE in diagnosticiranje anomalij v delovanju ter posredovanju teh
informacij tistim deležnikom, ki skrbijo za obratovanje in vzdrževanje HE.

Za MHE je bil razvit sistem, ki omogoča nudenje PSS poslovnega modela
osredotočenega na zagotavljanje rezultata, to je delovanja HE. V tem
primeru ponudnik storitve upravlja HE, lastnik HE pa nima več lastnega
osebja za vodenje obratovanja HE. Uvedba PSS je zahtevala vgradnjo
novih senzorjev in aktuatorjev ter razvoj nove SCADA aplikacije. Za
oddaljeno spremljanje in vodenje male HE je bila vzpostavljena
informacijska infrastruktura temelječa na uporabi mobilnih tehnologij.

Izhodišča

Za HE Arto-Blanca in HE Boštanj je bil razvit PSS namenjen
zagotavljanju razpoložljivosti HE. V ta namen se podatki prenašajo v
diagnostični center, kjer se analizirajo z namenom diagnostike stanja
sistemov, napovedovanja stanja sistemov ter načrtovanja vzdrževalnih
aktivnosti na osnovi stanja. Dobavitelj opreme nudi lastniku HE preko
diagnostičnega centra nadzor nad delovanjem opreme ter tudi storitve
vzdrževanja. Lastniku HE pri tem PSS ni več potrebno imeti lastnega
vzdrževalnega osebja.

Grelna konica
Dopirano
fluoridno
steklo

30.4 μm
30.4 μm

Fluorescenčni material

Objektiv

Fotoluminiscenčni spekter uporabljenega stekla ‘’GPF’’ dopiranega z
elementi redkih zemelj (itrij, erbij, evropij) izkazuje dva večja spektralna
vrhova pri valovnih dolžinah 520 nm, oziroma 550 nm. Inteziteti
omenjenih vrhov sta neposredno povezani s prehodi med elektronskimi
nivoji, kjer velja naslednja relacija:

Slika 3: Tvorjenje slik mikrometrskega nestacionarnega temperaturnega polja.
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Slika 4: Temperaturno stanje pred gretjem. (b) Mikrometrsko temperaturno polje
med gretjem.
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Zaključki
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Slika 1: Emisijski spekter vzorca ‘’GPF’’ v odvisnosti od temperature.

Eksperimentalni sistem
Osnovo eksperimentalnega sistema predstavlja invertni konfokalni
mikroskop Nikon Eclipse TE2000-E. Motorizirana zrcala omogočajo
preklop med načinom delovanja fluorescenčne mikroskopije FM in
fluorescenčne mikrospektroskopije FMS.

2s

2s

Slika 1: Koncept spremljanja in upravljanja hidroelektrarn

Grelna konica
Dopirano fluoridno steklo
Objektiv
Vzbujevalni filtri

4s

4s
Vrteči konfokalni disk ‘’Nipkow’’
Dikroično zrcalo

Obločna luč

FM kamera

Emisijski filtri
Premično zrcalo
Nastavljivi tekočekristalni filtri

Slika 5: Širjenje termične motnje med gretjem.
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FMS kamera
Slika 2: Shema eksperimentalnega sistema
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Intenziteta (relativne enote)

pri čemer sta I520 in I550 integrala intenzitet dveh vrhov, ΔE je razlika
energij, kb je Boltzmannova konstanta in T temperatura.

Literatura PSS definira kot sistem produktov, storitev in podporne
infrastrukture, ki so načrtovani tako, da omogočajo konkurenčnost in
izpolnjujejo kupčeve potrebe [1]. Uveljavitev PSS vključuje medsebojno
povezavo vseh faz življenjskega cikla izdelka: to je načrtovanje, razvoj,
dobavo in uporabo izdelka [2]. Nova vrednost se v PSS ustvarja preko
alternativnih načinov podpore in uporabe izdelkov, česar klasični
kupoprodajni poslovni model ne predvideva [3].

MHE Zg. Volaka in uporabniški vmesnik za oddaljeno upravljanje

2 0 1 4

2 0 1 4

|
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*Korespondenčni avtor: ivo.sedmak@fs.uni-lj.si

Zaključki
 Eksperimentalna tehnika omogoča detekcijo širjenja toplote v
dvorazsežnostnem in trirazsežnostnem prostoru.
 Krajevna ločljivost meritev temperature je 400 nm pri frekvenci
vzorčenja 7 slik/s.
 Na razdalji 5 µm je zabeležena temperaturna razlika reda 100 K.

Za realizacijo PSSHE je bil razvit koncept spremljanja in upravljanja na
daljavo. Ta nudi:
- Oddaljen dostop do SCADA sistema. Dostop do SCADA sistema
omogoča krmiljenje in upravljanje hidroelektrarne na daljavo.
- Zajem podatkov iz sistema vodenja. Zajem podatkov iz sistema vodenja
vključuje zajem tistih podatkov, ki so že prisotni v sistemu vodenja.
- Zajem visokofrekvenčnih podatkov. Sistem za zajem visokofrekvenčnih
pojavov omogoča spremljanje visokofrekvenčnih pojavov, kot na primer
oplet, vibracije, zvok in tlak.
- Virtualni diagnostični center (VDC). Virtualni diagnostični center
omogoča odkrivanje napak. Vključuje podatkovne baze, baze znanja,
spletna poročila in orodja za rudarjenje podatkov ter spletno okolje za
sodelovanje.
- Informacijska infrastruktura. Informacijska infrastruktura povezuje
delovni sistem, VDC in odjemalce oz. ponudnike storitev.
Koncept PSS smo implementirali v malo HE Zg. Volaka in Volaka ter HE
Arto-Blanca in HE Boštanj.

- Koncept PSS omogoča uvedbo alternativnih načinov uporabe
obstoječih izdelkov in razvoj novih storitev za obstoječe izdelke.
- Za dobavitelje opreme za HE predstavlja koncept PSS priložnost za
storitveno usmeritev.
- V okviru PSSHE je realiziran poslovni model osredotočen na
zagotavljanje razpoložljivosti hidroelektrarne in rezultata izhajajočega
iz vodenja obratovanja hidroelektrarne.
- V okviru poslovnega modela osredotočenega na rezultat, je razvit
sistem, ki omogoča oddaljeno upravljanje hidroelektrarne.
- V okviru poslovnega modela osredotočenega na razpoložljivost, je
razvit sistem, ki omogoča vzpostavitev vzdrževanja HE na osnovi
dejanskega stanja opreme.

Literatura
[1] Mont, O.: Clarifying the concept of product–service system, Journal of Cleaner
Production 10 (2002), str. 237–245.
[2] Meier, H., Raykumar, R., Seliger, G.: Industrial Product-Service Systems - IPS2,
CIRP Annals - Manufacturing Technology 59 (2010), str. 607–627.
[3] Butala, P., Rihtaršič, B., Selak, L., Husejnagić, D., Lampe, M., Alojzij, S.:
Uvajanje produktno-storitvenega sistema - priložnost za novo opredelitev odnosa
med odjemalcem in dobaviteljem tehnološke opreme. Vir znanja in izkušenj za
stroko : zbornik foruma (2011), str. 219–226.

Zahvaljujemo se lastnikom male HE Zg. Volaka in Volaka, podjetju
Litostroj Power d.o.o. ter podjetju Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o.,
ki so omogočili testiranje konceptov in tehničnih rešitev za realizacijo
PSS.
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Rezultati

Tako dosedanji razvoj na področju prenosa toplote z mikro tehnologijami
kot tudi prihodnje potrebe po odvedenih gostotah toplotnih tokov sta
dober pokazatelj, da bodo naslednje generacije mikro hladilnikov in mikro
prenosnikov toplote najverjetneje primorane izkoriščati prednosti vrenja.
Dvofazni tokovi omogočajo enakomernejše temperaturno polje, nižji
masni tok delovne tekočine in višje toplotne prestopnosti v primerjavi z
enofaznimi tokovi pri določeni preneseni gostoti toplotnega toka. Kljub
temu je obstoječe razumevanje mehanizmov vrenja v mikrokanalih
nezadostno za premagovanje nekaterih ključnih izzivov, ki neizogibno
spremljajo proces vrenja. Pri vrenju v mikrokanalih se pojavljajo
nestabilnosti in visoke temperature nastopa vrenja, kar sodi med
nezadostno rešene probleme vrenja v mikrokanalih. Pričujoča študija je
poskus preseganja obeh izzivov z vključitvijo vstopnih omejevalnikov toka
in predvsem z izdelavo potencialnih nukleacijskih mest za zmanjšanje
tokovnih nestabilnosti in izboljšanje prenosa toplote med vrenjem vode v
nizih mikrokanalov s hidravličnimi premeri v razponu od 50 µm do 80 µm.
Eksperimentalni rezultati kažejo tako nižje temperature nastopa vrenja
kot tudi povečanje toplotne prestopnosti pri vrenju v mikrokanalih s
potencialnimi nukleacijskimi mesti, ki so bila jedkana v velikostih od 2 µm
do 12 µm. Izdelana nukleacijska mesta so povečala toplotno prestopnost
med vrenjem od 3 do 10 krat v odvisnosti od velikosti jedkanih
nukleacijskih mest in prenesene gostote toplotnega toka v mikrokanalih.

Z vizualizacijo vrenja v mikrokanalih smo ugotovili, da so postala aktivna
le najmanjša 4 μm nukleacijska mesta kot je prikazano na slikah 2 in 3.
Prisotnost aktivnih nukleacijskih mest znatno pripomore k večji
razširjenosti vrenja in izboljšanemu prenosu toplote.

*Korespondenčni avtor: matej.slapsak@ltek.si
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Konkurenčnost proizvodnih sistemov danes zahteva visoko stopnjo
avtomatizacije in prilagodljivosti. Da bi podprli proizvodnjo toplotnih cevi
in zahteve po 100% kontroli izdelkov, je bil postavljen cilj avtomatizacije
slednjega procesa, ki bo omogočal hitro prilagodljivost, prenosljivost,
upravljanje in nadzor na daljavo ter preprosto širjenje avtonomnih
delovnih sistemov.
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Slika 1: Shema eksperimentalne proge.
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Slika 1: Zasnova porazdeljenega merilnega sistema - Term
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Slika 3: Primer hladilnega segmenta za močnostno elektroniko z vgrajenimi toplotnimi
cevmi, ki so predmet meritev:
2x 50W, 700x hitrost prenosa toplote v primerjavi z Cu
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Slika 2: Razvita krmilno merilna enota - Term
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Slika 4: (a) Gostota toplotnega toka in (b) toplotna prestopnost v odvisnosti od
dosežene temperature na dnu mikrokanalov.
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Z eksperimentalnimi rezultati in sočasno vizualizacijo smo določili
temperaturo in gostoto toplotnega toka pri nastopu nukleacijskega vrenja
(ONB), kot je prikazano na sliki 4. Meritve smo opravljali v nizih
mikrokanalov s hidravličnimi premeri od 50 μm do 80 μm. Analiza
merilnih rezultatov je pokazala, da je bila toplotna prestopnost med
vrenjem najnižja v gladkih mikrokanalih z oznako A50 WRN, medtem ko
smo najvišje toplotne prestopnosti dosegali v mikrokanalnem nizu A50
NTC, v katerem so bili mikrokanali medsebojno povezani, poleg tega je
bilo prisotno nukleacijsko mesto praktično idealnih velikosti, kar je znatno
izboljšalo prenos toplote med vrenjem.
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Slika 3: Aktivno 4 μm nukleacijsko mesto v mikrokanalu 200 × 50 μm (6.044 slik/s).
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• razvoj porazdeljenega krmilno-merilnega sistema za testiranje
toplotnih cevi z možnostjo integracije v širše proizvodno okolje
• visoka prilagodljivost različnim izdelkom in njihovim procesom
• krmiljenje merilnih naprav in procesa merjenja
• povezljivost med napravami in avtonomija odločanja
• spremljanje in ovrednotenje rezultatov
• upravljanje na daljavo (web, smart - devices)
• hramba podatkov na podatkovnih strežnikih (začasno lokalno)

2 0 1 4

Eksperimentalna proga

Osebni računalnik
Labview

Cilji:

Slika 2: Aktivni 4 μm nukleacijski mesti pri toku vode skozi mikrokanala s presekom
100 × 50 μm (4.816 slik/s).

Za preučevanje prenosa toplote pri vrenju v mikrokanalih je bil zasnovan
in izdelan merilni sistem na sliki 1, ki omogoča merjenje toplotnega toka,
temperature in tlaka ter istočasno vizualizacijo s pomočjo hitrotekoče
kamere, mikroskopa in izvora svetlobe. Oba sistema sta medsebojno
neodvisna, zato uporabljamo sprožilnik za sočasno vzorčenje. Z analizo
merilne negotovosti smo določili razširjeno relativno merilno negotovost,
ki je znašala 1,3 % pri merjenju temperature in 5,5 % pri merjenju
toplotnega toka v obravnavanih razponih merjenja veličin.
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Zaključek
• Na izboljšanje prenosa toplote pri vrenju je v največji meri vplivalo:
• prisotnost potencialnih nukleacijskih mest ustreznih velikosti,
• število oz. površina kanalov z dvofaznim tokom,
• medsebojna povezanost mikrokanalov.
• Z uvedenimi konstrukcijskimi izboljšavami smo:
• stabilizirali tok delovne tekočine med vrenjem,
• znižali temperaturo nastopa vrenja (ONB),
• povečali toplotno prestopnost.

Rezultati: Term - http://www.ltek.si/uTerm
• programabilna krmilno-merilna enota
• možnost 4xPWM izhod (200W) s povratno zvezo krmiljenja moči, zvezni,
linearni prehodi
• možnost priklopa do 30x temperaturni senzorji (1-wire)
• Barvni grafični LCD zaslon občutljiv na dotik (320x240px)

PARTNERJI

• USB host - možnost priklopa 1D, 2D, QR Code skenerja
OPCIJE:
• GSM, GPS, WiFi, ZigBee, WLAN
• uporabniku prilagojen močnostni / merilni segment
• avtonomnost odločanja (pametne naprave)

L-TEK

ARM, KEIL, mBED, Instrumentation Technologies, DEWESoft, BERG, TRENZ electonic, UBLOX, MIBA Group, EBG, DAU, SIEMENS, LAIRD,
VACON, AGILENT Technologies, ABB, TRUMPF, RHODE & SCHWARZ, CG Drives & Automation, ARRI, PHILIPS Medical Systems, GE Medical

STANDARDI, CERTIFIKATI
ISO 9001:2008, ISO 13485, IEC EN 61340, RoHS2
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Namen in cilj naloge

Rezultati simulacije za minimalni pospešek

Namen in cilj naloge

V predstavljeni nalogi je bilo potrebno izvesti numerično simulacijo
vzdolžnega trka na sprednjem avtomobilskem sedežu (Whiplash test) v
skladu z ECE in EuroNCAP normativi, z uporabo metode končnih
elementov. Pri tem testu se opazuje vpliv konstrucije sedeža na potnika v
primeru vzdolžnega trka vozila od zadaj.

Rezultati prikazujejo položaj lutke in sedeža v štirih časovnih korakih ter
izmerjen horizontalni pospešek težišča glave lutke in točke.

Namen naloge je bil razviti sistem za približanje vzglavnika za
preprečevanje poškodb vratnega dela hrbtenice pri naletu vozila od
zadaj, ki je primeren za vgradnjo v avtomobile nižjega in srednjega
cenovnega razreda. Sistem naj bi bil mehanski in kompatibilen z
obstoječimi rešitvami samodejne nastavitve višine vzglavnika podjetja
TPV d.d.. Cilj naloge je bil izdelava 3D modela na prototipnem nivoju. Za
mehanizem je bilo potrebno v virtualnem okolju dokazati, da izpolnjuje
svojo funkcijo oz. ugodi zahtevam, kot so:

Cilj naloge je bil ovrednotiti avtomobilski sedež podjetja TPV d.d. po
kriterijih EuroNCAP z uporabo numerične simulacije. Na osnovi rezultatov
vrednotenja bi lahko v podjetju dobili podatke o ustreznosti novega
sedeža.

|
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Metode dela
V nalogi smo uporabili naslednje metode dela:

Slika 4: Položaj lutke in sedeža pri času t=200ms (levo) in t=300ms (desno).

Odzive v opazovanih točkah nato uporabimo za izračun poškodbenih
kriterijev NIC in Nkm.

• pregled konkurenčnih izdelkov na tržišču in patentov ter njihova
analiza,
• koncipiranje s pomočjo morfološke matrike in diskusij,
• študija poškodb vratnega dela hrbtenice za določitev potrebnih
odzivnih časov in geometrije sistema,
• meritve v prototipni delavnici ,
• analitični izračuni in numerične simulacije,
• 3D modeliranje.

Slika 5: Odziv sistema pri minimalnem kritičnem dolgotrajnem sunku
pospeška amplitude 4 g
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• obremenitve na lutko (pospeški in sile v vratnem delu lutke)
• dinamiko sedeža ter vzglavnika (odklon naslona sedeža, kontaktni čas
vzglavnika, čas odboja glave)

A K A D E M I J A

Slika 4: Razčlenjen razviti sistem (levo) in prikaz kompatibilnosti z obstoječim
sedežem (desno)

|
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Simulacijo smo izvedli s programskim paketom Ls-Dyna na osnovi Euro
NCAP whiplash testa. Test se izvede tako, da sedež, v katerega je po
protokolu postavljena lutka, pospešimo s tremi različnimi stopnjami
pospeška (Slika 1) [1-2]. Med testom je potrebno v točkah na lutki in
sedežu (Slika 2) opazovati:

aktivacija sistema pri pospešku višjem od 4 g,
primerna odzivnost (pod 75 ms),
upoštevanje ECE uredb,
prejem čim boljše ocene po ocenjevalni lestvici varnostnega standarda
Euro NCAP,
• gabaritne mere modificiranega vzglavnika ne smejo drastično
odstopati od dosedanjih.

2 0 1 4

EuroNCAP whiplash test

Slika 3: Položaj lutke in sedeža pri času t=0ms (levo) in t=100ms (desno).

•
•
•
•

S T R O J N I Š T V A

Na osnovi rezultatov simulacij in ugotovitev, je mogoče spremeniti oz.
popraviti konstrukcijo sedeža še pred izgradnjo in testiranjem dejanskega
prototipa.

Rezultati

A K A D E M I J A
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Teoretična izhodišča

Slika 5: Izmerjen pospešek težišča glave in točke T1 v vratnem delu

Euro NCAP izvaja dinamično testiranje sedežev na treh nivojih pospeška,
katerih vpliv je najbolj neugoden za vratni predel hrbtenice v primeru trka
od zadaj. Sistem mora biti zasnovan tako, da nudi oporo glavi pred
trenutkom, ko se vratna vretenca začnejo formirati v neobičajno S-formo
in s tem poškodujejo mehko tkivo ter privedejo bodisi do kratkotrajnih ali
dolgotrajnih posledic.

Zaključki

Slika 1: Tri stopnje apliciranega pospeška na pritrdišča sedeža.

Za obravnavani sedež smo prišli do naslednjih ugotovitev:
• velik pomik lutke v z-smeri,
• velik odklon naslonjala sedeža,
• uporabljena lutka ne omogoča spremljanja vseh obremenitev v
vratnem delu.
Za bolj realne rezultate simulacij bi bilo potrebno:
• uporabiti ustrezno lutko (BioRID),
• pridobiti točne podatke o delovanju zategovalnika varnostnega pasu,

Slika 6: Odziv sistema pri različnih vrednostih pospeška

Zaključki
Slika 1: Diagram deformacije vratu v odvisnosti
od časa

Slika 2: Formacija neobičajne Skrivulje

V nadaljnem delu bi bilo potrebno rezultate simulacij primerjati z rezultati
dejanskega testa.

Euro NCAP. The dynamic assessment of car seats for neck injury protection testing
protocol. Version 3.0. June 2010.
Euro NCAP. Assessement protocol – adult occupant protection. Version 5.2, June
2010.

Slika 3: Diagram poteka pospeška treh nivojev testiranja po Euro NCAP standardu
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sistem je povsem mehanski
zadovoljivi odzivni časi (pod 61ms)
aktivacija pri pospešku 4 g
dodatna varnostna funkcija v primeru čelnega trka (nad 8,5 g)
kompatibilnost z obstoječim sistemom
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Slika 2: Opazovane točke lutke in sedeža.

•
•
•
•
•
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Tabela 1. Rezultati testov

Številka
preizkušanca
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1.
2.
3.
4.

5.

6.

Test

Rezultati
√
√
×
√
×
√
×
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Slika 5: Drugi preizkušanec

Potencialno
nukleacijsko
mesto

- povečati frekvenco nukleacij

Slika 6: Tretji preizkušanec

Slika 7: Četrti preizkušanec

Zračno brizgan hidrofoben nanos:
polidimetilsiloksansko oplaščena
amorfna silika + polidimetilsiloksansko
vezivo

0,25 - 2 mm

Substrat: jeklena folija debeline 25 µm

Za izdelavo bifilnih površin je bil uporabljen bliskovni Nd:YAG laser
(λ=1064 nm) z dolžino bliska 340 ns, frekvenco 3kHz, hitrostjo skeniranja
150 mm/s in energijo bliska 1 mJ. Premer žarka na obdelovancu je znašal
200 µm, krajevna ločljivost laserskega skenirnega sistema pa je 100 µm.

Slika 3: Testni kos

Zaključki
Smiselna je uporaba obeh metod.
Izjemnega pomena je čas, ki preteče med lepljenjem in testiranjem.
Kritično mesto je na mestu, kjer se priključi del z rezilom.
Velikega pomena je tudi konstrukcija ohišja. Drugo ohišje je bolj
primerno za uporabo lepila kot prvo.
 Glede na stroške montaže in vplivov na okolje predlagamo, da se
vijačenje zamenja s spajanjem z uporovno žico.

Napajanje folije
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Hitra IR kamera
FLIR SC6000

900 kW/m

2

2

2

CHF
2
≈350 kW/m

P
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HFI površina
s HFO
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0,25 x 0,25 mm,
korak 1,5 mm
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T, °C
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Slika 3: Video in IR posnetki vrenja na osnovni jekleni foliji in bifilni površini.

Na bifilni površini s HFO mesti velikosti 0,25x0,25 mm in korakom 1,5 mm je
dosežena skoraj za dvakrat višja kritična gostota topl. toka (CHF) v
primerjavi z neobdelano površino. Vsa HFO področja predstavljajo aktivna
nukleacijska mesta. Povprečna temperatura folije pri 350 kW/m2 je bila v
primeru bifilne površine 112,3 °C, v primeru neobdelane površine pa 122°C.
Brez nanosa
HFO
HFI
HFI + HFO nuk. mesta 1x1x3
HFI + HFO nuk. mesta 2x2x4
HFI + HFO nuk. mesta 0,25x0,25x1,5
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Slika 4: Vrelne krivulje in topotne prestopnosti. na različnih površinah.

Na površini z najmanjšimi HFO mesti je bila zabeležena najvišja povprečna
toplotna prestopnost 50,3 kW/m2K, kjer sta bili tudi gostota nukleacijskih
mest in frekvenca nukleacij najvišji. Najvišji CHF je bil dosežen na HFI
površini (≈1400 kW/m2 ) pri Tw = 143 °C. Na HFO površini se pojavi filmsko
vrenje pri zelo nizkih gostotah toplotnega toka (≈10 kW/m2).

Zaključki

Tanke jeklene folije z izdelanimi bifilnimi strukturami smo napajali z
enosmernim električnim tokom. Gostoto toplotnega toka q smo določili na
podlagi padca napetosti preko jeklene folije ΔU, toka skozi folijo I in
površine folije A:
(1)

Folije so bile iz spodnje strani premazane z barvo z emisivnostjo 0,90.
Hitrotekoča IR kamera je bila uporabljena za zajemanje temperaturnih polj
s krajevno ločljivostjo 220 μm in frekvenco 1000 slik/s. Toplotno
prestopnost α smo izračunali na podlagi povprečnih temperatur folije Tw:

q
Tw  Tsat

350 kW/m

2

w

Programabilni napajalnik
Sorensen SGA 40/250 1CAA

U  I
A

150 kW/m

10

Slika 1: Eksperimentalna proga za opazovanje mehurčkastega vrenja v bazenu.
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Slika 2: Lasersko izdelane bifilne površine in ovojnica omočenja HFO površine.

Toplotni tok
q, kW/m2
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Pri obeh metodah je bilo potrebno preveriti trdnost spoja pri padcu
paličnega mešalnika na tla. Zahtevana višina je znašala 70 centimetrov.
Mesto padca je bilo izbrano glede na sprotne rezultate.

Zajemalnik signalov
Agilent HP34970A

Padec napetosti preko folije
Hitra video kamera
Casio Exilim EX-F1

3

σL, mJ/m2
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Slika 2: Eksperimentalno mesto

Variabilni
transformator

Merilna kartica
34901A

Slika 9: Šesti preizkušanec

2

Osnoven premaz je izrazito hidrofoben, kar dokazuje ovojnica omočenja.
Kot omočenja deionizirane vode na HFO površini znaša 139°, na lasersko
obdelani HFI površini pa manj od 5° (superhidrofilnost).

Lasersko obdelan nanos
prehod v hidrofilno stanje

Signal iz T termočlenov

Pri drugi metodi, smo uporabili uporovno žico ISA-CROM 60 debeline 0,5
milimetra. Določiti je bilo potrebno električno napetost in tok, pri katerem
dosežemo temperaturo, ki je nad tališčem polipropilena. Žico smo vstavili
v del ohišja, kjer je bil ženski del spoja. Nato smo sestavili oba dela
ohišja skupaj. S pomočjo ustreznega napajalnika sta se žica in PP v njeni
neposredni bližini segrela nad temperaturo tališča PP. Ob majhni sili
pritiska obeh polovic ohišja skupaj, sta se polovici spojili z nerazstavljivo
zvezo in pri tem je žica ostala v spoju.

1

2

1,5 - 4 mm

Napajanje patronskih grelnikov

Slika 8: Peti preizkušanec

0

50 kW/m

- zmanjšati premere mehurčkov pri odlepljanju
- izbojšati prenos toplote: višja toplotna
prestopnost, višja kritična gostota
toplotnega toka (CHF)

Slika 1: Primer Loctite 770 in lepilo Loctite 406

Primer je bilo potrebno nanesti na površino pred lepilom. Zelo pomembno
je, da se ga nanese le enkrat, saj v primeru večkratnega nanosa površino
ponovno zapremo. Po nekaj sekundah je potrebno nanesti lepilo in
sestaviti ohišje v najkrajšem možnem času. Lepilo je trenutno, ki se ob
stiku dveh površin zelo hitro posuši. Sušenje omogoča vlaga na površini
substratov, ki se pomakne v sredino nanesenega lepila. Zato je
pomemben stisk na začetku lepljenja, da dobi lepilo svojo začetno
trdnost. Po 24-ih urah nastopi končna trdnost lepila.

HFI
θ < 5°

1
0,5

Izhodišča
Cilji:
- izdelava potencialnih nukleacijskih mest
na točno določenih lokacijah

2 mm
Povečava prehoda
med HFO in HFI površino
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I.
II.
III.
I.
II.
I.
II.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
I.
II.
III.
IV.

V delu predstavljamo izdelavo hidrofobnega (HFO) nanosa, ki lahko po
toplotni obdelavi (>500 °C) preide v hidrofilno (HFI) stanje. Ta nanos smo
nanesli na tanke jeklene folije in s pomočjo bliskovnega laserja izdelali
bifilne strukturirane površine na katerih smo s pomočjo hitre infrardeče (IR)
in video kamere spremljali proces nasičenega mehurčastega vrenja v
bazenu pri različnih gostotah toplotnih tokov.

2 mm

Ovojnica omočenja hidrofobne povr.

1,5

2 0 1 4

Za izbiro pravilnega lepila je bilo potrebno upoštevati nekaj dejstev.
Osnovni material paličnega mešalnika je polipropilen (PP), ki ima nizko
površinsko napetost. Če ima lepljena površina veliko površinsko napetost
lepilo pa majhno, nastopi dobra omočljivost. Zato je bilo v našem primeru
potrebno površinsko napetost izboljšati. Izbrali smo Henklove produkte.
Za izboljšanje površine smo uporabili primer Loctite 770. Primeri se
uporabljajo za izboljšanje oprijema na težko lepljivih materialih z nizko
površinsko napetostjo, kot je PP. Potrebno je bilo upoštevati tudi
temperaturno odpornost lepila. Aparat dosega temperature tudi do 80°C
v času delovanja. Reža med ohišjema je zelo majhna. Poleg tega se
zahteva, da lepilo v strjenem stanju ne kontaminira hrane, če pride v stik
z njo. Izbrali smo cianoakrilatno lepilo Loctite 406.
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Slika 4: Prvi preizkušanec

Lasersko obdelana površina (bela področja so hidrofobna)
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Izhodišča za izbiro lepila in uporaba metod

Čas med lepljenjem in testiranjem:
1.: 1 ura in 25 minut
2.: 18 ur and 30 minut
3.: 70 ur
4.: 45 ur
5.: 46 ur (druga konstrukcija ohišja)
6.: Preizkušanec je bil zavarjen z uporovno
žico

Hidrofobna povšina

A K A D E M I J A

Ohišje paličnega mešalnika v podjetju BSH Hišni aparati sestavljajo s
pomočjo vijačne zveze. Uporaba vijakov v montažnih operacijah ni
zaželena, saj je avtomatizacija tovrstne montaže dokaj kompleksna.
Poleg tega pa v določenih primerih uporaba vijaka ne zadostuje. Pri
padcih aparata je nujno, da vijak drži ohišje skupaj. Po standardu o
varnosti uporabnik ne sme imeti dostopa do komponent v ohišju, ki so
pod električno napetostjo. V okviru projekta smo raziskali dve možni
alternativi spajaja ohišja: lepljenje in poseben postopek termičenega
segrevanja. Oba načina spadata med nerazstavljive zveze.

Razvoj tehnologije je zaradi nenehne miniaturizacije in s tem povezanih
višjih gostot toplotnih tokov danes močno odvisen od napredkov v razvoju
prenosnikov toplote, pri katerih se izkorišča latentna toplota pri spremembi
faze hladilnega medija. V našem primeru govorimo o procesu vrenja, pri
katerem mehanizmi prenosa toplote še vedno niso popolnoma raziskani
[1], še posebno ne na mikro in nanostrukturiranih ter kemijsko heterogenih
površinah, na katerih so bile že zabeležene nekatere izboljšave prenosa
toplote [2,3].

σL , mJ/m

Rezultati testov

Uvod

Rezultati

Uvod

Toplotna prestopnost
2
α, kW/m K
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(2)

 Na tankih jeklenih folijah smo izdelali bifilne površine s kotom omočenja
139°/5° obstojne do temperature 400 °C.
 Hidrofobna področja predstavljajo aktivna nukleacijska mesta. Manjša
HFO področja pomenijo višjo frekvenco nukleacij in manjše mehurčke.
 Na vseh bifilnih površinah so bile najvišje dosežene toplotne prestopnosti
in CHF najmanj za enkrat višji v primerjavi z neobdelano površino.
 Najvišji CHF je bil dosežen na hidrofilni površini in znaša 1400 kW/m2.
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Metodologija avtomatske detekcije napak na površini
aluminijastih odlitkov
Elvedin Trakić a*, Jaka Pribošek b, Bahrudin Šarić a , Janez Diaci b
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Članek obravnava problem zagotavljanja kakovosti izdelkov izdelanih s
tehnologijo visoko tlačnega liva. Ker je trenutna industrijska praksa ročne
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vizualne kontrole podvržena subjektivnim vplivom in v celoti sloni na
opazovalnih sposobnosti operaterja, se pojavlja potreba po novih tehnikah, ki bi
nadomestile obstoječo vizualno kontrolo. Članek predstavlja metodologijo, ki
temelji na 3D laserski triangulaciji v kombinaciji z lastnim algoritmom za
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detekcijo napak na površini odlitkov. Detekcijski algoritem sloni na človeških
izkušnjah, pridobljenih v dosedanji ročni vizualni kontroli. Izmerjen oblak točk
sprva avtomatsko poravnamo z referenčnim CAD modelom. Po poravnavi,
algoritem detektira in karakterizira napake na površini. Pri tem je uporabljenih
več različnih področij interesa, katerih oblika in lokacija je izbrana na osnovi
funkcionalnosti in izkušenj operatorjev. Vsako od področij je okarakterizirano
po drugačnih kriterijih, ki so določeni empirično in iterativno na podlagi
izkušenj iz vizualne kontrole. Izvedeni eksperimenti primerjave predlagane
metodologije z ročno vizualno kontrolo so pokazali porast zaznanih napak, dvig
ponovljivosti in zanesljivosti na primeru kontrole aluminijastih odlitkov.
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Učinkovita raba energije

Vizualizacija delovanja

v farmacevtski industriji
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AKADEMIJA STROJNIŠTVA 2014 IN 4. MEDNARODNA KONFERENCA STROJNIH INŽENIRJEV
23. oktober 2014, Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija

AKADEMIJA STROJNIŠTVA 2014 IN 4. MEDNARODNA KONFERENCA STROJNIH INŽENIRJEV
23. oktober 2014, Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija

Učinkovita raba energije v farmacevtski industriji
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Določevanje toplotnih izgub parnega kotla v času ohlajanja in
mirovanja

Nestacionarna lokalna temperaturna polja smo detektirali z uporabo
infrardeče termografije

Proces izdelave testne sekcije
Testna sekcija za IR termografijo v
horizontalni in vertikalni postavitvi

Nadzorni računalniški
sistem in COP toplotne
črpalke pri različnih
temperaturnih nivojih
obratovanja

COP sistema[/]

5.5
50°C
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Testni plošči ploščnega
prenosnika toplote
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Parna kotlovnica

Ploščni prenosnik toplote spada med najbolj
učinkovite vrste prenosnikov toplote zaradi velikega
razmerja prenosne površine na enoto volumna
prenosnika toplote. Zaradi kompleksnosti prenosa
toplote in razvoja nove generacije ploščnih
prenosnikov toplote smo se usmerili v vizualizacijo
njihovega delovanja.
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Uporaba toplotne črpalke v
farmaciji lahko predstavlja
učinkovit način izkoriščanja
odpadne
toplote
za
uporabno toploto in hlad
ustreznega temperaturnega
nivoja. Določene so COP
vrednosti
in
območje
optimalneega delovanja.

Projekt Kreativna pot FS – KRKA: za praktična znanja na področju toplotne in
procesne tehnike je bil delno financiran iz Evropske unije, in sicer iz Evropskega
socialnega sklada. Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje
podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3. »Štipendijske
sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja

Infrardeča termografija
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Odtiskovanje prozorne plošče z reliefno površino

Energijska primerjava različnih sistemov razvlaževanja zraka
(sušilno kolo, glikolsko sušenje, sušenje s slanico) in izvedena
stroškovna analiza omogoča optimalnejše delovanje klimatizacijskih
sistemov.

Odtisnjena
prozorna
plošča reliefne strukture

Časovni lokalno temperaturno polje za primer horizontalne
in vertikalne postavitve ploščnega prenosnika toplote

40

Testna sekcija za vizualizacijo tokovnic

Potek površinskih temperatur v fazi pripravljenosti in ob zagona parnega kotla do
delovne točke

Vizualizacija zaostalih
napetosti v prozorni plošči

Lotani ploščni prenosnik toplote
s strukturo ribja kost
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Mikroploščni prenosnik toplote

Vizualizacija tokovnic
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Obvladovanje kakovostne klimatizacije v farmaciji predstavlja tudi
obvladovanje energetsko učinkovitega razvlaževanja.

Model napovedovanja porabe zemeljskega plina
Izvedeni model napovedovanja porabe zemeljskega plina omogoča
natančnejšo napoved porabe zemeljskega plina in s tem manjše
stroške podjetje.

Toplotna črpalka

Poraba ZP[Sm^3/4h]

Potek površinskih temperatur v fazi ohlajanja kot posledica toplotnih izgub.

Testna proga za vizualizacijo tokovnic v
ploščnem prenosniku toplote

Detekcija tokovnih
poti v testni sekciji
ploščnega
prenosnika toplote

Temperaturno polje na vstopu
ribja kost

Temperaturno polje na vstopu
mikroploščni prenosnik toplote

Stične površine med ploščama
strukture ribja kost

Stične površine med ploščama
strukture mikroploščnega
prenosnika toplote

METODA PRETEKLEGA LETA 2013_PORABA
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NAPOVED MODELA

Dan

Primer uporabe industrijske toplotne črpalke v farmaciji

78

Rezultati modela za napovedovanje dnevne porabe zemeljskega plina v
odvisnosti od entalpije zunanjega zraka, sončnega obsevanja in hitrosti
vetra.
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Potencial toplotnih črpalk

Danfoss
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pri trajnostni gradnji
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Danfoss Trata je poslovni in tehnološki center za
rešitve na področju regulacije prenosa toplote
v ogrevalnih in hladilnih sistemih. Naši izdelki
zagotavljajo učinkovito rabo energije in pripomorejo k zniževanju emisij CO₂.
Danfoss Trata je del mednarodne Skupine Danfoss
s sedežem na Danskem. Danfossove tehnologije
prihodnosti omogočajo, da lahko naredimo več z
manj. Srečujemo se z vse večjo potrebo po urejeni infrastrukturi, preskrbi s hrano, energetski
učinkovitosti in okolju prijaznih rešitvah.
Zaposleni Danfoss Trate so odgovorni za poslovni
razvoj dveh pomembnih Danfossovih poslovnih
enot ter za področje razvoja v diviziji District Energy, uspešno pa delujejo tudi na drugih globalnih
področjih in soustvarjajo trajnostni razvoj Skupine.
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V Danfoss Trati razvijajo in proizvajajo preko 5.700
različnih tipov izdelkov, ki zagotavljajo učinkovito
rabo energije in pripomorejo k zniževanju
emisij CO2. Aktivnih imajo več kot 50 patentno
in modelno zaščitenih proizvodov. Podjetje je
vključeno v več tehnoloških platform in sodeluje
z izobraževalnimi in znanstveno-raziskovalnimi
ustanovami, kjer z vključenostjo v raznovrstne
raziskovalne projekte zaposleni nadgrajujejo in
bogatijo svoje raziskovalne zmožnosti. Zaposleni
so aktivni tudi kot predavatelji na konferencah in
seminarjih, kjer širijo svoje znanje in dobre prakse s
področja razvoja in tehnologije, kakovosti, oskrbne
verige in upravljanja s kadrovskimi viri. Dobri poslovni rezultati, ki so rezultat zavezanosti vodstva
k stalnemu razvoju, kakovosti, nenehni optimizaciji notranjih procesov in izboljševanju notranje
učinkovitosti ter zavzetim zaposlenim, odražajo
visoko raven poslovne kulture in uvrščajo Danfoss
Trato me vodilna podjetja v Sloveniji.
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DANFOSS TRATA D. O. O.
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K vsebini so prispevali tudi:

•
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Danfoss Trata d.o.o. | Ulica Jožeta Jame 16 | 1210 Ljubljana Šentvid
e-mail: danfoss-trata@danfoss.com | www.danfoss.com

zaradi uporabe daljinskega
ogrevanja v Evropi. Z daljinskim
ogrevanjem pokrivamo 9-10%
vseh zahtev po ogrevanju.

ton toplogrednih plinov
CO2 manj

113 milijonov

Prihranite energijo z uporabo Danfossovih izdelkov
Izboljšajte učinkovitost energetskih sistemov in bivajte udobneje
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Zlati pokrovitelj:

A K A D E M I J A

82

Kovaški muzej Kropa
Muzej Železniki
Društvo Rojaka Janeza Puha Juršinci
Muzej in galerije mesta Ljubljane
Klub prijateljev IMV

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
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