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Akademija strojništva –
oktober 2017

Skupaj zmoremo več. Z organizacijo
že tradicionalne Akademije strojništva
poudarjamo pomembnost povezovanja
ter dokazujemo, da znamo sodelovati in
biti ponosni na naše, slovenske dosežke. S
tem namenom ustvarjamo projekta Razvito v Sloveniji
in Najboljši za najboljši tim ter tako vzpodbujamo
sodelovanje gospodarske in akademske sfere. Zato želimo
posebno pozornost posvetiti zagotavljanju odličnih
inženirskih kadrov za odlična podjetja.
Spoštovani,
naj Akademija strojništva združuje nas, in nas vodi k istemu
cilju: Inženirstvo – za kakovostnejše življenje.
prof. dr. Iztok Golobič
predsednik
Zveza strojnih inženirjev Slovenije
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ZSIS - Zveza strojnih inženirjev Slovenije
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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.
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Danes ZSIS združuje pod svoje okrilje 15 članic.
Zveza strojnih inženirjev Slovenije samostojno ali
prek svojih članic sodeluje z izobraževalnimi, raz-

A K A D E M I J A
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Razvito v Sloveniji

Projekt Razvito v Sloveniji / Created in Slovenia
Prikazi slovenske ustvarjalnosti!
Projekt Razvito v Sloveniji / Created in Slovenia
je namenjen vzpodbujanju ustvarjalnosti slovenskega gospodarstva in predstavitvi tehničnih
dosežkov na Slovenskem. Projekt je bil prvič realiziran leta 2009.
V letu 2017 je Zveza strojnih inženirjev Slovenije
nadgradila projekt Razvito v Sloveniji / Created in
Slovenia ob upoštevanju že znanih stališč:
4

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

--

Vsak narod mora poleg lepote naravnih
bogastev svoje dežele v borbi za svojo nacionalno integriteto promovirati svoje tehnične
dosežke in posameznike.

--

Slovenska tehnična dediščina je izjemno
bogata, a žal premalo prepoznana. Izjemno
pomembno je, da podkrepimo družbeni interes za inovativno ustvarjalno delo z visoko
dodano vrednostjo.

--

Potrebno je spodbujati mlade za naravoslovne in tehnične znanosti. Inženirji se moramo prilagoditi novim trendom in izobraževati
naslednje generacije za delo v prihodnosti.

Projekt je prosto dostopen na spletnem naslovu
www.razvitovsloveniji.si/ in obsega pregled
slovenskega gospodarstva glede na dvanajst
statističnih regij, pri čemer je omogočeno podatkovno razvrščanje glede na želeno kategorijo. V
projekt se postopoma vključujejo nova podjetja, ki
s tem širijo mozaik pregleda slovenskega gospodarstva.

RAZVITO V SLOVENIJI

A K A D E M I J A

RAZVITO V
SLOVENIJI
www.razvitovsloveniji.si

S T R O J N I Š T V A
2 0 1 7

PRIKAZ SLOVENSKE
USTVARJALNOSTI!
VZPODBUJANJE USTVARJALNOSTI
SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA.

|
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INOVATIVNO
USTVARJALNO DELO!
SPODBUDIMO MLADE ZA NARAVOSLOVNE
IN TEHNIČNE ZNANOSTI.
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NAGRAJENCI 2017
LETOŠNJI NAGRAJENEC
NAGRADA ZA GLOBALNO PRODORNOST
SLOVENSKEGA INŽENIRSTVA

mag. Tomaž Berločnik,

S T R O J N I Š T V A

2 0 1 7

|

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

predsednik uprave družbe Petrol d. d.

A K A D E M I J A

Mag. Tomaž Berločnik je po duši in srcu strojnik. Obiskoval je srednjo strojno šolo in kasneje nadaljeval
izobraževanje na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Pot ga je nato usmerila v ekonomske vode, postal je magister
ekonomskih znanosti. Poslovno pot je začel že v času študija strojništva, ko je s prijatelji ustanovil podjetje RVS
d.o.o. (Računalništvo v strojništvu). Po končanem študiju se je kot projektni vodja za sanacijo podjetij zaposlil v
takratnem Skladu RS za razvoj. Med drugim je bil tudi predsednik uprave Donit Tesnit d.d., predsednik uprave
družbe Istrabenz d.d., bil je član nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana. Nadzorni svet ga je dvakrat
imenoval na mesto predsednika uprave za petletno mandatno obdobje, s pričetkom 2011 in 2016. Mag. Tomaž
Berločnik je tudi podpredsednik upravnega odbora Združenja Manager za obdobje 2014–2017, z novim mandatom do leta 2020. V sredini leta 2017 je postal predsednik slovenskega Košarkarskega kluba Petrol Olimpija.

1. Kako vidite globalno prodornost
inženirstva?
V dobi digitalizacije je tehnika postala izredno
pomemben del razvoja in zato inženirstvo pridobiva na svojem pomenu. Inženirstvo skozi vso
zgodovino prodira v vse pore našega življenja
in je osnova za napredek človeštva. Ugotovaljam, da se v današnjem času ponovno spreminjajo paradigme in eno izmed glavnih vlog igrajo
inženirji. Dokaz za to so inovativna start-up podjetja, kjer velikokrat prevladuje tehnično znanje.
6

2. Nikola Tesla je rekel: »Želja, ki me vodi
v vse kar počnem, je želja izkoristiti sile
narave v korist človeka.” Katere želje
vodijo vas?
Menim, da si vsak človek želi, da pripomore
k boljšemu življenju ljudi. S sodelovanjem in
vodenjem razvoja si želim, da k temu pripomorem tudi sam. V vsem kar počnem, me vodijo želje kot so razvoj, uspeh in dobri odnosi.

NAGRAJENCI 2017
3. Svojo poslovno pot ste začeli zelo zgodaj, že v času študija strojništva. Vam
je inženirska izobrazba predstavljala
odskočno desko?

4. Kdaj ste si rekli, uspelo mi bo?

8. Julija letos ste postali predsednik KK
Olimpija. Zakaj ste se odločili za to potezo?
7
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Tako kot v drugih odnosih, ki jih imamo v svojem življenju, je tudi odnos do dela treba dojemati resno in ga negovati. Verjamem, da so v
vsakem uspešnem odnosu potrebni trije elementi, in sicer kompromis, komunikacija in predanost. Kompromisi so vedno prisotni. Tudi v
poslovnem odnosu je pomembno, da smo na
koncu vsi zadovoljni in je zmaga na obeh straneh.

|

Ena izmed ključnih vrednot Petrola je zaupanje.
Z njim gradimo tako partnerstva s sodelavci, kot
tudi s strankami in poslovnimi partnerji. Zaupanje pridobivam tako, da dam sodelavcem vedeti, da smo zaposleni tisti, ki peljemo Petrol po
poti do zastavljene skupne vizije in da smo mi gorivo na tej poti. Vsak sodelavec pripomore na tej
poti k uspehu Petrola in vsak sodelavec šteje. Verjamem v strokovnost delavcev in njihovo pošteno
delo. Le skupaj smo najboljši in verjamem, da se
tega naši zaposleni zavedajo. Zaupanje je vrednota, ki ne pride čez noč, temveč je treba na njej
stalno graditi in se potruditi, da se ne poruši.

7. Slovenski pregovor pravi: Življenje je
večen kompromis. Kako bi komentirali ta
pregovor iz lastnih izkušenj?

2 0 1 7

5. Družba Petrol je ena izmed največjih
zaposlovalcev v regiji (4.166 zaposlenih v
letu 2016). Zelo pomembno je, da delamo
z ljudmi, ki jim lahko zaupamo. Kako pridobite zaupanje med svojimi sodelavci?

S T R O J N I Š T V A

Vsak dan si rečem, da mi bo uspelo. Nikoli mi ni
nihče rekel, da bo moje delo enostavno. Prepričan
sem, da se je vredno truditi in izboljševati svoje rezultate vsak dan. Delo se ne bo opravilo samo in
nihče ga ne bo opravil namesto nas. Čisto vsak dan
je pomemben in vsak dan je lahko uspešen. Seveda
kdaj pride dan, ko podvomiš vase in v tebi prevlada
strah. Ob takih dnevih pa je še bolj pomembno, da
se osredotočiš na cilj in si rečeš »uspelo mi bo!«.

Inženirski kader je v Petrolu vedno iskan. Inženirje
zaposlujemo v skoraj vseh stebrih Petrola, največ
v Energetiki in okolju ter Tehnični podpori. Na trgu
primanjkuje inženirjev, zato si v zadnjem času prizadevamo, da smo prisotni na različnih dogodkih,
kot so karierni sejmi, kjer lahko naslavljamo mlade
inženirje. Trudimo se, da vedno vlagamo v mlade
kadre. Mladi so polni novih idej in pomembno je,
da jih razvijajo in ustrezno uporabijo. Mlade naslavljamo tudi s štipendijami. Pri posameznih projektih
radi sodelujemo s fakultetami. Že tretje leto zapored
sodelujemo na Slovenian Case Challenge, tako
finančno kot vsebinsko. Študenti tam tekmujejo v
reševanju poslovnih problemov, s tem pa se spodbuja sodelovanje med šolstvom in gospodarstvom, saj
študenti pridobijo praktično znanje preko reševanja
realnih izzivov podjetja. Mladi lahko sodelujejo tudi
na Petrolovem poslovnem hackathonu. Tudi sodelovanje pri projektu »Inženirka bom! Inženir bom!«,
ki ga izvajamo po srednjih šolah navdušuje dijake
in dijakinje za inženirske poklice, kar me zelo veseli. Trenutno sodelujemo tudi pri projektu Business
Class, skozi katerega bomo zaposlili tri mlade diplomante. Na Petrolu verjamemo v izmenjavo znanj in
izkušenj med univerzami in gospodarstvom, zato
se mi zdi pomembno, da se to sodelovanje ohranja.

A K A D E M I J A

Zagotovo je. Vodenja se kasneje naučiš v praksi,
tehnično znanje pa pridobiš v času študija. Inženirji se
izzivov lotevamo drugače, smo bolj procesno naravnani in to pomaga tudi pri vodenju podjetja. Zelo je
pomembno, da v študijskem času izkoristiš vse, kar
ti ponuja, tako študijske, kot obštudijske dejavnosti.
Čas študija je priložnost, da izkoristimo svoje potenciale, saj bo to olajšalo prehod v delovno okolje.

6. Kako v družbi Petrol navdušite mlade
inženirje, da se vam pridružijo?

NAGRAJENCI 2017
KK Olimpija in košarka nasploh imata v Sloveniji izjemno zgodovino. Naša želja je, da tudi Olimpijo ponovno
postavimo na vrh evropske košarke, tja, kjer je že bila.
Te naloge smo se lotili tudi z ostalimi večjimi partnerji. Ljubljana in slovenski košarkarski navdušenci
si zaslužijo kakovostno košarko na evropski ravni.

9. Ste tudi sicer športni navdušenec?
W W W . Z V E Z A - Z S I S . S I

Seveda. Že v mladih letih sem se ukvarjal z različnimi
športi, največ pa z rokometom. Trudim se, da tudi
danes svoj prosti čas namenim različnim športnim aktivnostim. Glede na to, da je moj prosti čas kdaj pa
kdaj omejen, so tudi tu včasih potrebni kompromisi.

10. Kakšni so vaši načrti za prihodnost?

|

S prihodnostjo se veliko ukvarjam. Predvsem mi je v
tem trenutku velik poslovni izziv prestrukturirati Petrol v skladu z vsemi spremembami, ki se danes dogajajo na področju mobilnosti in prodaje energentov.

A K A D E M I J A

S T R O J N I Š T V A
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Pripravila: Andreja Cigale

PETROL

iko in ekologijo. Gre za področja, ki so se ob vstopu v 21.
stoletje izkazala kot temelj sodobnega gospodarstva.

Povezuje nas energija. Smo največja slovenska energetska družba, največji slovenski uvoznik, največje slovensko podjetje po prihodkih, sočasno pa tudi ena
največjih slovenskih trgovskih družb, ki
Sloveniji zagotavlja strateško oskrbo z
naftnimi proizvodi in drugimi energenti.

V skupini Petrol bomo s celovito ponudbo sodobnih energetsko-okoljskih rešitev še naprej skrbeli za zanesljivo,
gospodarno in okolju prijazno oskrbo ter skupaj z našimi
partnerji ustvarjali nizkoogljično družbo. Preko razvejane mreže tradicionalnih in digitalnih prodajnih mest
bomo zadovoljevali spreminjajoče potrebe naših uporabnikov za varno in udobno življenje, pot in poslovanje.
S svojim delovanjem bomo vsakodnevno izkazovali
družbeno odgovornost in zavezanost trajnostnemu razvoju. Poslanstvo, ki ga krajše izražamo s korporativnim
podpisom Energija za življenje, pa uresničujemo na
temelju naših vrednot in osrednjih sposobnosti oziroma
konkurenčnih prednosti. Petrolova vizija za leto 2020
nas zavezuje, da postanemo vodilni regijski igralec na
področju energetike in povezanih storitev po kriteriju prihodkov. Prepoznani bomo kot eden najpomembnejših
ponudnikov pametnih rešitev za dom, mobilnost in poslovanje. Z inovativnostjo in digitalnimi rešitvami bomo
razvili uspešne nove poslovne modele in partnerstva.

Skupina Petrol je iz slovenskega naftnega trgovca prerasla v celovitega ponudnika energetskih in okoljskih storitev, ki
vključuje zlasti trženje plinske, toplotne
in električne energije ter vodenje večjih
ekoloških projektov, dolgoročno pa
tudi trženje obnovljivih virov energije.
V skupini Petrol tako pokrivamo štiri, med
seboj skladna poslovna področja, in sicer
naftno in plinsko področje ter energet8

NAGRAJENCI 2017

Energija

A K A D E M I J A
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Objekti
Okolje

Infrastruktura
Mobilnost
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Celovite rešitve
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NAGRAJENCI 2017
LETOŠNJI NAGRAJENEC
NAGRADA ZA GLOBALNO PRODORNOST
SLOVENSKEGA INŽENIRSTVA

IGOR BERCE,
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direktor podjetja Brinox d.o.o.

Igor Berce je lastnik in direktor podjetja Brinox inženiring d.o.o. ter obenem diplomant Fakultete za strojništvo v
Ljubljani, smer Procesno strojništvo in energetika. V podjetju Brinox je aktivno deloval že od samega začetka, torej
dobrih trideset let. Vodenje podjetja je prevzel pred petnajstimi leti.

1. Kako vidite globalno prodornost
inženirstva?
Le s pomočjo multidisciplinarnih inženirskih znanj,
z inovativnostjo in izkušnjami je možno prodreti na
svetovne trge in uspešno konkurirati z najboljšimi.
Zato pri nas zaposlujemo strojne in elektroinženirje,
avtomatike, mehatronike, kemijske tehnologe in
biotehnologe, kar omogoča inovativne in kvalitetne
projektne rešitve.
Brinox ima osem veljavnih mednarodnih patentov,
še sedem pa jih je v procesu pridobivanja.
Seveda brez velikih vlaganj v tehnični in tehnološki
razvoj, v kadre ter v promocijo podjetja in tehničnih
rešitev, inženirski prodor v mednarodnem poslovnem okolju ni možen.
10

2. Podjetje Brinox je družinsko podjetje,
začetki segajo v leto 1983. Kako se je
pravzaprav začelo?
Blagovno znamko Brinox je leta 1983 kot inovator
osnoval moj oče Rudolf. Pričeli smo dobesedno v
domači garaži z veliko entuzijazma in malo sredstvi.
Podjetje Brinox letos praznuje 25-letnico. Sicer pa
sem že četrti predstavnik strojnikov v družini Berce.
Praded je namreč že pred 120 leti imel večje kovinarsko podjetje v Beljaku in deloval na Koroškem in
Kranjskem. Drugi ded pa je v Medvodah leta 1924
postavil prvo malo elektrarno za pogon strojev, ki
še danes obratuje.

NAGRAJENCI 2017
3. Uspel vam je prodor na zahtevno tržišče
farmacije. Kako ste prišli do dolgoročnih
partnerstev, na primer z Novartisom?
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5. Sami ste prehodili celotno pot: od
začetnega dela do vodenja podjetja z več
kot 250 sodelavci. Poznate vse procese
dela, od začetka do konca. Se vam zdi
pomembno, da človek na čelu podjetja
pozna celoten delovni proces in ga na
lastni koži tudi preizkusi?

|

Samo vrhunski tim je sposoben zmagovati na mednarodnih trgih. Zato veliko vlagamo v izobraževanje
in razvoj kadrov ter v prijetno in zdravo delovno
okolje.
Vsekakor smo podjetje, ki se dnevno srečuje z novimi izzivi, kar predstavlja izjemno možnost za razvoj
mladih inženirjev in drugih strokovnjakov – tako v
teoretičnih, kakor tudi v praktičnih znanjih.
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Ustrezna vizija, vztrajnost, inovativnost ter prilagajanje potrebam trga in potrebam naših partnerjev
- kupcev.

7. Vrhunske rešitve zahtevajo vrhunski
tim, je eno izmed vodil vašega podjetja.
Več kot polovica vaših zaposlenih je visoko izobraženih, to so predvsem procesni
inženirji, konstrukterji, tehnologi in avtomatiki. Je danes na trgu težko dobiti tak
kader? Kako se soočate s tem in kakšne
aktivnosti izvajate, da med svoje vrste
privabite potreben kader?

S T R O J N I Š T V A

4. »Akcija je temeljni ključ do uspeha,«
je rekel Pablo Picasso. Kaj je vaš temeljni
ključ do uspeha?

Z analiziranjem nastalega stanja ali problema, iskanjem rešitev, sprejemanjem izzivov, ustreznim
dialogom in z veliko dobre volje.

A K A D E M I J A

Drži. Smo partnerski dobavitelj procesne opreme in
sistemov štirim od petih največjih svetovnih farmacevtskih družb. Z nekaterimi smo sklenili tudi razvojne partnerske pogodbe. Seveda pa uspešno sodelujemo tudi z našo največjo domačo farmacevtsko
družbo.
Prav tako smo partnerji več svetovnim koncernom
na področju mlekarstva in pijač.
Dolgoročna partnerstva se gradijo na dolgi rok. To
pomeni, da je potrebno leta in leta kakovostno in
pravočasno izvajati projekte ter dobavljati procesno
opremo, ki brezhibno deluje v predvideni tehnični
življenjski dobi.

6. Kako iščete rešitve za ovire, ki se vam
postavljajo na pot?

Vsekakor je poznavanje procesov dela za uspešnega
managerja nujno.
Podrobno poznavanje pa je prednost tako pri
vodenju podjetja, kakor tudi na področju prodaje.
Kupci imajo bistveno večje zaupanje v vodstvo
podjetja, ki je obenem tudi tehnično strokovno usposobljeno.

1
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8. Lahko izpostavite en projekt, na katerega
ste še posebej ponosni?
Na velikih projektih delamo že več kot dvajset let, tako
da težko izberem samo enega. Vsekakor smo ponosni na uspešno izvedene projekte za vodilno domačo
farmacevtsko družbo. V tujini bi izpostavil sodelovanje pri projektu izgradnje nove tovarne trdnih oblik za
multinacionalko v Švici. Za bodoči razvoj družbe Brinox so prav gotovo pomembni razvojni projekti, ki
jih izvajamo skupaj z naročniki. Trenutno izvajamo
več skupnih razvojnih projektov, med drugim tudi za
področje biotehnologije. Ponosni smo tudi na druge
izvedene farmacevtske in biofarmacevtske projekte za
družbe, kot so GSK, Pfizer, Novartis, Merck, Fresenius
Kabi ipd.
Na področju prehrambne industrije je bil za nas zelo
pomemben projekt izgradnje največje linije za proizvodnjo kefirja na svetu in velike tovarne za proizvodnjo otroške hrane za PepsiCo v Ruski federaciji.

9. Kakšni so vaši načrti za prihodnost?
Krepitev razvoja in izgradnja najboljše ekipe inženirjev
in strokovnjakov, katera bo širila slovensko inženirsko
znanje na globalne trge.
Pripravila: Andreja Cigale
12

NAGRAJENCI 2017

A K A D E M I J A
S T R O J N I Š T V A
2 0 1 7
|

Brinox d.o.o. je hitrorastoče podjetje z več kot
tridesetletno tradicijo, ki nudi unikatne in celovite
procesne rešitve ter opremo za biofarmacevtsko,
farmacevtsko in prehrambno industrijo tako vodilnim lokalnim kot globalnim podjetjem. S tem
uresničujemo osebno in strokovno rast zaposlenih
v stimulativnem in zahtevnem poslovnem svetu
ter podpiramo razvoj lokalnega okolja.
V matični družbi in hčerinskih podjetjih, ki se nahajajo v Ruski federaciji, Nemčiji in na Irskem,
zaposlujemo že prek 250 sodelavcev. Temelji
uspešnega delovanja in rasti podjetja so kakovost,
inovativnost, prilagodljivost in zanesljivost.
Brinox s kupcem prehodi celotno pot od kompleksnega procesnega izziva do optimalne rešitve,
izdelane po meri kupca. Z namenom doseganja
vrhunskih izdelkov in sistemov izvajamo vse deja-

vnosti, ki so potrebne za uspeh, in sicer od raziskav
in razvoja, procesnega inženiringa, proizvodnje,
montaže, avtomatizacije, preizkusov in kvalifikacij,
do poprodajnih storitev.

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

Portret podjetja Brinox

Osredotočenost na zadovoljstvo strank, prilagodljivost, skupaj s sodobnimi proizvodnimi prostori,
bogatimi izkušnjami in inovativnimi tehničnimi
rešitvami so značilnosti podjetij, ki so povezana z
blagovno znamko Brinoxa in ki vodijo podjetje do
uresničitve zastavljene vizije - do leta 2025 postati
vodilni ponudnik unikatnih tehnoloških rešitev za
farmacevtsko in prehrambno industrijo v Evropi.
www.brinox.eu
Brinox d.o.o.
Sora 21
1215 Medvode
T:+386 1 361 97 30
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zaslužni prof.
dr. Adolf Šostar

A K A D E M I J A

Zaslužni profesor dr. Adolf Šostar se je rodil v Ljubljani, odraščal je v Mariboru, kjer je leta 1952
maturiral na I. gimnaziji. Diplomiral je leta 1960 na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, še pred
zaključkom študija se je zaposlil v Tovarni avtomobilov Maribor v sektorju tehnološke priprave
proizvodnje. Po povabilu na Višjo tehniško šolo je bil leta 1962 izvoljen v naziv honorarni asistent
in leta 1966 v naziv predavatelj. Vzpostavil je izjemno sodelovanje med višjo šolo in podjetji, ki so
namenila sredstva za opremljanje in gradnjo laboratorijev. Od leta 1966 naprej je vodil Laboratorij za tehnološke meritve. Leta 1975 je doktoriral na Tehniški univerzi v Gradcu. Za vodstveno
in organizacijsko delo je profesor Šostar vložil veliko svoje življenjske energije, še posebej za rast
Fakultete za strojništvo in Univerze v Mariboru. Pričel je leta 1975 kot predstojnik strojništva na
tedanji Visoki tehniški šoli, bil je dekan Visoke tehniške šole od 1979 do 1983, prorektor Univerze
1984/85 in od 1995 do 2001 dekan Fakultete za strojništvo v Mariboru. Mnoga leta je bil predstojnik Katedre za proizvodno strojništvo in vodja Laboratorija za tehnološke meritve. V okviru laboratorija je skupaj s sodelavci ustanovil meroslovni sistem Slovenije in ga uveljavil v svetu. Laboratorij je nosilec nacionalnega etalona za enoto dolžine. Profesor Šostar je Mariborčan z dušo v
pravem pomenu besede, saj mu ni vseeno, kako se ravna z gospodarskim prostorom v regiji. Tudi
sedaj, po upokojitvi, se vključuje v različne raziskovalne projekte za podjetja.
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Za svoje delo je prejel več nagrad: zlati znak Univerze v Mariboru, državno odlikovanje red dela
s srebrnim vencem, diplome in priznanja univerz oziroma fakultet v Gradcu, Zagrebu in Ljubljani, priznanja številnih strokovnih društev doma in v svetu. Na osnovi izjemnih in pomembnih
dosežkov mu je Univerza v Mariboru podelila častni naziv zaslužni profesor.

NAGRAJENCI 2017
1. Izkušnje iz industrije ste začeli nabirati
že zelo zgodaj, še kot študent strojništva.
Pisatelj Henrik Ibsen je dejal: “Skozi očala
izkušenj, boš naslednjič videl bolj jasno.”
Če primerjate sebe na začetku kariere in
sedaj, ko ste že uspešno prehodili kar nekaj poti – kaj so vam prinesle izkušnje?

W W W . Z V E Z A - Z S I S . S I
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Na fakulteto sem prišel iz industrije. Pri delu na tujih univerzah in v podjetjih sem spoznal izjemno
povezavo med znanostjo in prakso in tudi mehanizme za vzpostavitev teh povezav.
Tako obsežnega sodelovanja med domačimi
fakultetami in industrijo kot v industrijsko razvitih
državah pri nas žal še ni. Vzrok temu najdemo pri
obeh partnerjih. Podjetja bi morala v večji meri
zahtevati od fakultet sodelovanje pri razvojnih
problemih, fakultete bi morale bolj usmeriti raziskave v pomoč razvoju novih tehnologij in proizvodov
v podjetjih. Vendar je v Sloveniji že veliko podjetij in
fakultet, ki to prakso zelo uspešno realizirajo. To velja predvsem za podjetja, ki ga vodi inženirski kader.
Zato moj poziv – naj vodilna mesta v proizvodna
podjetja zasedejo inženirji s širokim znanjem.
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Tehnika je danes široko področje znanosti, ki ne
zahteva le ozkega znanja stroke, temveč veliko več.
Vedno bolj se uveljavljajo inženirji s širokim kompleksnim znanjem in tega lažje pridobiš v okolju,
ki je razvitejše in naprednejše od domačega. Enako
velja za izmenjavo študentom. Največji poudarek
pa naj bo posvečen prenosu sodobnega znanja iz
tuje prakse, tako strokovne, kot na znanstvenoraziskovalnem področju v domače okolje.

4. Veliko truda in dela ste namenili sodelovanju med fakulteto in industrijo. Se vam
zdi, da so danes povezave med fakultetami
in podjetji dovolj trdne oz. ali se dopolnjujejo med seboj?

S T R O J N I Š T V A

2. Sami ste doktorirali v sosednji Avstriji
in tudi sicer izkušnje nabirali v različnih
evropskih tovarnah. Se vam zdi pomembno, da se študenti podajo na študijsko izmenjavo v tujino in da tudi kasneje, kot že
izobraženi inženirji, okusijo širino sveta?

Delo s študenti mi je bilo v veliko veselje. Svoje
izkušnje s področja raziskav in sodelovanja s podjetji sem prenašal v vsebine predavanj in študijske
programe. Vzpodbujal sem jih k raziskovalnemu
delu, jim pustil veliko svobode pri iskanju rešitev,
predvsem pri seminarjih in diplomah, pri nalogah
za podjetja. Stalno sem poudarjal, da bistvo v
tehniškem izobraževanju lahko dosežemo le z avtonomnimi procesi razmišljanja. Rezultat tega je, da
so številni moji diplomanti uspešni na strojniškem
področju in dejansko delujejo doma in po celem
svetu.

A K A D E M I J A

Popolnoma se strinjam z izrekom. Moje prve stike
s strojništvom sem dobil že v otroštvu v očetovi
mehanični delavnici. Pravi občutek in vpogled v svet
strojništva so mi dale daljše prakse še med študijem
kot študentu, in to v znanih podjetjih Krupp Stahlbau, Götaverken, Maschinenfabrik Andritz, Phillips
Eindhoven, Steyer Daimler Puch in domača TAM in
Metalna. Ob dobrih mentorjih se je oblikovala dobra inženirska izobrazba, oblikoval se je odnos do
sodelavcev, podrejenih in nadrejenih in občutek za
individualno in timsko delo. Dobil sem občutek za
odgovornost, za pravi smisel poklica inženirja, ki
mora stremeti za inovativnost, za razvoj in naj ne bi
poznal pojmov ne morem, ne znam, ne bom. Inženir
mora imeti sposobnost ustvarjanja, vodenja in svoje znanje stalno izpopolnjevati tudi z znanji iz drugih področij tehnike, ekonomike in sociale. Inženir
s kompleksnim znanjem bo bodoči nosilec razvoja.

3. Poleg raziskovalnega dela vas je veselilo
tudi delo s študenti. Podajali ste jim strokovno znanje in jim tudi svetovali. Ste si
kaj posebej zapomnili, kaj ste poudarjali,
kaj ste jim polagali na srce?

NAGRAJENCI 2017
5. Vse svoje življenje ste zvesti Mariboru in
Podravski regiji, tudi sedaj po upokojitvi ste
zelo aktivni.

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

V okviru Zveze inženirskih društev Maribor, posebej strojniki, že dolgo tega opažamo, da regionalno središče Maribor ni sposobno prevzeti vodilne
vloge v pobudah in organizaciji razvojnih pobud v
industriji. ZID je zato ponovno prevzela pobudo in
dela na projektu »Reindustrializacija gospodarstva v
severovzhodni Sloveniji. Naš projekt temelji na ciljih
uvajanja novih investicij, domačih in tujih z novimi
proizvodi in širitvijo obstoječih kapacitet z revitalizacijo industrijskih con.
Povečanje obsega proizvodnje in kakovosti z višjo
dodano vrednostjo; povečano vlaganje v raziskave,
razvoj in inovacije; povečanje možnosti za internacionalizacijo in določanje potrebnih kadrov ter ustrezne
infrastrukture.
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6. Na katero svojo potezo, odločitev oz. delo
ste še posebej ponosni?

A K A D E M I J A

S T R O J N I Š T V A

Posebej bi poudaril dve področji moje aktivnosti, in
sicer, da sem lahko sodeloval v skupinah in komisijah,
ki so ustvarile in uveljavile slovensko meroslovje doma
in v svetu. Da je ob tem Laboratorij za tehnološke
meritve danes vodilni laboratorij na področju dimenzionalnih meritev z nosilstvom nacionalnega etalona.
In drugo, da sem kot učitelj izobrazil številne diplomante v uspešne in odlične strokovnjake v praksi
ter štirim svojim asistentom pomagal pri pridobitvi
pomembnih nazivov v stroki in znanosti.
Pripravila: Andreja Cigale
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7. Vaše sporočilo.
Pred nami so pomembne spremembe
pri
izobraževanju
inženirskega kadra. Globalizacija
znanja ob konkurenčnosti razvoja
gospodarstva nam že nakazuje
nove vsebine študijskih vsebin in
programov. Trendi v okviru projektov industrija 0.4, digitalizirana
tovarna, prehod iz taylorizma v
holistični inženiring in čez čas v
izkoristek podjetniško lastne sinergije, so bodoče paradigme. Kibernetski inženir bo nov tip inženirja.

LITOSTROJ POWER | SKUPINA TPV

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

Moč partnerstva

www.litostrojpower.eu info@litostrojpower.eu

Na evropskih temeljih, po vsem svetu
Zagotavljamo celovite rešitve za hidroenergetsko opremo, od zasnove do izvedbe na ključ.
Opremljamo nove hidroenergetske objekte in posodabljamo obstoječe.
LITOSTROJ POWER
Cairo Office
Kairo | Egipt

LITOSTROJ POWER
Hydraulic Research Center Blansko
Blansko | Češka
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Litostroj Hydro
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ČKD Litostroj Turkey
Ankara | Turčija
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izr. prof. dr. Ivan Bajsić
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Izr. prof. dr. Ivan Bajsić je bil rojen 1950 v
Lepoglavi, manjšem mestecu Hrvaškega
Zagorja. Diplomiral je na univerzitetnem
študiju Fakultete za strojništvo Univerze
v Ljubljani leta 1975 in magistriral leta
1984 na isti fakulteti. Doktorat znanosti s
področja eksperimentalnega modeliranja
dvofaznega kapljičastega toka je leta 1990
pridobil na Fakulteti za strojništvo Univerze
v Sarajevu. V času od 1. Februarja 1974
do 21 januarja 2017 je bil neprekinjeno
zaposlen na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Od leta 1975 do leta 1990
je opravljal naloge asistenta pri različnih
učnih predmetih s področja ogrevalne,
hladilne in klimatizacijske tehnike ter merilne tehnike in eksperimentalnih metod.
Leta 1991 je bil prvič izvoljen v učiteljski naziv docent in leta 2002 prvič izvoljen v naziv
izrednega profesorja. Rezultate raziskovalnega dela je nagrajenec predstavil v 79
izvirnih in preglednih znanstvenih člankih v
tujih ter domačih strokovnih revijah. Pose-

bej je vredno tudi omeniti prizadevnost
nagrajenca kot mentorja ali somentorja,
saj je bil mentor in somentor doktorantom,
magistrantom znanosti, specializantom in
diplomantom ter kandidatom, ki so dobili
Prešernovo nagrado in priznanje s področja
študija strojništva skupaj 464 krat. Osrednja
področja njegovih znanstveno-raziskovalnih in strokovnih aktivnosti so s področja
meroslovja s poudarkom na merilni dinamiki procesno-energetskih veličin stanja kot
so tlak, temperatura in pretok tekočin ter
načrtovanju, razvoju in meroslovni analizi
različnih procesnih merilnih sistemov, ki so
namenjeni za rabo v realnem industrijskem
okolju.
1. Pedagoško delo je zahtevno, v katerega ste sami vložili veliko časa in truda – to
so prepoznali študenti, med katerimi ste
bili zelo priljubljeni. “V znanju je moč.” je
dejal Francis Bacon. Kaj bi dejali vi?

NAGRAJENCI 2017
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Posodobljeni
doktorski
študijski
programi
študentom na Fakulteti za strojništvo v splošnem
omogočajo poglobljeno razumevanje teoretskih in
metodoloških konceptov ter posredno zagotavljajo
usposobljenost za samostojni razvoj predvsem poglobljenega novega znanja s področja strojništva.
Ker je doktorat znanosti v življenju mladega človeka
krona enega delovno intenzivnega in ustvarjalnega
obdobja, potrditev njegovega prizadevanja in ustvarjalne sposobnosti, ter dokaz vztrajnosti na poti
lastne uveljavitve, se mora tudi sam na to pot do
doktorata ustrezno predhodno pripraviti. Zagotovo
so uvodoma zelo pomembni doseženi rezultati in
študijska uspešnost v času dodiplomskega študija,
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Res je, da sem prišel na “slab glas” zaradi humornih
domislic in anekdot ter nekaterih šal med predavan-

3. Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani ste bili mentor številnim diplomantom, magistrantom in doktorantom ter
dolgoletni predsednik doktorske komisije
na FS ter član Komisije za doktorski študij
na UL, pri čemer ste spoznali marsikatero
težavo doktorskih študentov. Kaj bi svetovali študentom, ki se podajajo na pot do
doktorata?

S T R O J N I Š T V A

2. Vaša predavanja so bila zmeraj polno
obiskana tudi zaradi teh vaših humornih
domislic. Težko in obsežno učno snov ste
namreč popestrili z marsikatero anekdoto
in šalo, ki je študentom ostala v mislih ter
v spominu.

ji. Večina teh domislic so rezultat predvsem mojih
lastnih življenjskih in praktičnih delovnih izkušenj
iz preteklosti. Sedaj, ko je moje pedagoško delo
zaključeno ocenjujem, da so tisti redni poslušalci
mojih predavanj, ki so domislice dojeli kot popestritev aktualno predavane učne snovi, šale in anekdote sprejeli zelo pozitivno, bili so namreč stalno na
“preži” ter budno spremljali potek predavanja. Zbrano ter koncentrirano poslušati večurna obsežna
in razmeroma zahtevna predavanja posebej s
področja meroslovja, ki so večkrat tudi vsebinsko
močno prepletena in interdisciplinarna zagotovo
ni lahko. Občasne humorne domislice in šale med
predavanji zato pridejo kot predah za sprostitev in
relaksacijo. Humorne domislice sem udejanil kot
posebno lastno darilo tistim poslušalcem, ki so s
sprotnim in aktivnim študijem uspešno opraviljali
predpisane študijske obveznosti pri različnih učnih
predmetih, ki sem jih izvajal, kljub temu da v naboru neštetih izpitnih vprašanj nikoli ni bilo nobenega
humorja in šal.
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S tem zelo znanim pregovorom posredno izražamo
prepričanje, da nam pridobljeno znanje, poglobljena poučenost o tem in drugem prinaša v splošnem
določene koristi, saj pripomore k temu, da boljše
delujemo, da smo študijsko in raziskovalno bolj
učinkoviti in ustvarjalni. S pridobljenim znanjem
krepimo lastno samozavest, dobivamo notranjo
moč za obvladovanje objektivne stvarnosti ter lažje
opravljamo različne naloge in zadolžitve, ki smo jih
deležni. Če si že želimo, da v splošnem zapustimo
določeno pozitivno sled za seboj in da postanemo
nosilci znanja je nujno, da si pridobimo čim več
znanja in to znanje po možnosti nesebično posredujemo tudi drugim, če so ga oni sposobni ter pripravljeni sprejeti. Nosilci novega znanja so namreč lahko
le visoko usposobljeni posamezniki, ki delujejo na
različnih področjih družbenega življenja. Na novo
pridobljeno znanje in spoznanje velikokrat pomeni tudi lažjo pot do zastavljenega cilja ter vnaša
konkurenčno prednost, npr. pri razvoju novega
izdelka, procesne naprave ter podobno. Posebno jakost prenosa moči v znanju, zagotavljajo ob
poznavanju temeljnega teoretičnega ozadja znanja
tudi praktične izkušnje nosilca znanja, ki jih ostali
udeleženci v procesu pridobivanja novega znanja
ne morejo pridobiti na različnih danes dosegljivih
računalniških omrežjih in spletih. Kot zaključek na
Vaše zastavljeno vprašanje bi dejal, da soglašam s
pregovorom Francisa Bacona, ki pravi da je v znanju moč, in hkrati lahko tudi potrjujem z lastnimi
življenjskimi izkušnjami ter trdim, da je uspešna pot
do znanja vedno tlakovana v večji meri z vloženim
trudom in v ta namenom porabljenim časom, kljub
temu, da poraba in pomanjkanje časa, po eni od
mojih humornih domislicah še nista znanstveno
dokazana.

NAGRAJENCI 2017

A K A D E M I J A

S T R O J N I Š T V A
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saj določajo robne in začetne pogoje za vpis na
doktorski študij, ter hkrati zagotavljajo sofinanciranje študija. Za posameznika, ki se odloča za
znanstveno pot ustvarjalnega lastnega razvoja ter
odkrivanje novega in izvirnega znanstvenega doprinosa je po moji osebni presoji posebej pomembno stimulativno raziskovalno delovno okolje, izbira ustreznega mentorja ter dovolj premišljeno
načrtovanje delovnega raziskovalnega programa
znanstvenega usposabljanja. Primerno je, da bo
predvideni program usposabljanja vsebinsko integralni del raziskav raziskovalne skupine, ki jo
izbran mentor tudi vodi. Zato ima izbira mentorja
na doktorskem študiju po mojem velik pomen pri
doseganju doktorskega naziva kandidata. Mentor
je namreč tisti, ki mora odgovorno ter ne vsiljeno spremljati in nadzorovati potek doktorskega
študija kandidata in mu svetovati, ko je to potrebno. Logično in pričakovano pa je tudi, da bo večja
znanstvena uspešnost mentorja lahko zagotovila
doseganje boljše znanstvene uspešnosti usposabljanja kandidata doktorskega študija. V primeru,
da je prevladujoč vzrok za doseganje doktorata
posameznika želja po raziskovalnem ustvarjanju
ter raziskovalni avtonomnosti in ne po doseganju
kariere, je to po moji lastnih izkušnjah dodatno
zagotovilo za boljšo uspešnost znanstvenega usposabljanja na doktorskem študiju kandidata.
Posebej pomembno se mi pri tem zdi, da mlade
ustvarjalne in kreativne znanstvene potenciale na
doktorskem študiju načrtno ter skrbno usmerjamo
v razvojno–raziskovalne in znanstvene aktivnosti,
ki bodo namenjene realnemu industrijskemu
okolju in gospodarstvu s področja strojništva ter
ostalega družbena okolja. Znanstveno kreativni
ter visoko izobraženi posamezniki bodo zmožni z
na novo pridobljenim znanjem, generirati izdelke
z višjo dodano vrednostjo, ki bodo domiselni, inovativni, praktično uporabni ter kakovostni.

4. Kot vodja Laboratorija za meritve v
procesnem strojništvu-LMPS ste znanstveno-raziskovalne aktivnosti namenjali predvsem realnemu industrijskemu
okolju. S katerimi podjetji ste sodelovali
in kaj vam je to sodelovanje doprineslo?

Delovanje raziskovalne skupine Laboratorija za
meritve v procesnem strojništvu – LMPS, ki sem
jo vodil je bilo usmerjeno in namenjeno prenosu
različnih razvojno-raziskovalnih in znanstvenih
ter strokovnih znanj s področja meroslovja v realno industrijsko okolje. S delom pridobljenimi
izkušnjami in posebnimi znanji s področja teorije in prakse meroslovja kot znanstvene vede o
merjenju, smo omogočali pester prenos različnih
znanjv veliko število domačih in v zadnjem obdobju in tujih podjetji. Sodelovanje z različnimi
partnerji iz gospodarstva nam prinašajo določena
tržno pridobljena finančna sredstva, ki pa jih
večinoma vlagamo v lastne razvojne projekte ter
nabavo sodobne raziskovalne, merilne ter druge
potrebne procesne opreme. Doseženi rezultati
naših dosedanjih aktivnosti in izvirne znanstvene
objave v uveljavljenih revijah, ki so rezultat sodelovanja z industrijo, so nas in našo raziskovalno
skupino na ta način naredili bolj prepoznavne
doma in po svetu.

5. Na kateri svoj delovni dosežek ste najbolj ponosni?
Kljub temu da sem po naravi zelo skromen trdim,
da so vsi moji dosedanji dosežki, posebej tisti do
katerih sem prišel z lastnim trudom in pridobljenim znanjem na delovnem mestu bili na svoj način
pomembni in sem zato na vsakega od njih na svoj
način tudi ponosen, saj sem vanje zmeraj vgradil
del sebe in del lastnega predvsem ustvarjalnega
življenjskega obdobja. Posebej sem zelo ponosen
na to, da sem vse zadolžitve in naloge, ki so mi bile
zaupane in dodeljene na delovnem mestu asistenta, raziskovalca in učitelja in mentorja, člana
vodstvenih garnitur in različnih delovnih komisij
opravljal strokovno korektno in človeško pošteno,
ter da sem pri tem kljub različnim, včasih tudi zelo
motečim vplivnim dejavnikom ohranil zdrav razum, lasten ponos in široko srce.

Pripravila: Andreja Cigale
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6. Vaše sporočilo

S T R O J N I Š T V A

Potrudite se, da boste pri svojem vsakdanjem delu in
življenju čim bolj celovito ustvarjalni. Ustvarjalnost
pomeni nekaj uporabnega, velikokrat tudi nekaj nenavadnega, je več od tistega kaj je že narejeno, je nekaj izvirnega ter novega, je tisto kar od nas zahtevajo
že današnji in predvsem prihajajoči časi na poteh
bodočega razvoja sodobnega strojništva.

2 0 1 7
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Inovativni izzivalci,
Mojstri oblikovanja.
Skupina Gorenje.

www.gorenjegroup.com
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NAGRAJENCI 2017
mag. PETER VOGRIČ
Prejemnik priznanja za dolgoletno aktivno delovanje v Zvezi strojnih inženirjev
Slovenije – 2017
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Magister Peter Vogrič
se je rodil leta 1931 v
Labinjah pri Cerknem.
Obiskoval je Industrijsko kovinarsko šolo
v Kropi, šolanje je
nadaljeval na Tehniški
srednji šoli v Ljubljani,
nato pa se je leta 1956

vpisal na Fakulteto za strojništvo v Ljubljani. V
svoji dolgi inženirski karieri je deloval na področju
načrtovanja, projektiranja in vodenja projektov
za sisteme strojev in opreme za proizvodne linije
ter celovite sisteme s pripadajočo proizvodno
logistiko. V podjetju Litostroj je deloval kot vodja
tehničnega biroja celotnega programa proizvodnje. Pri izgradnji nove Tovarne preoblikovalne
opreme v Litostroju je sodeloval od idejnega
projekta do obratovalnega dovoljenja. Pri svojem
delu je uvajal tudi razne inovacije in izboljšave.
Mag. Vogrič je vseskozi aktivno sodeloval v
Zvezi strojnih inženirjev Slovenije. Inženirska
zbornica Slovenije mu je podelila nagrado za
življenjsko delo na področju projektiranja strojno
tehnoloških sistemov.

|
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Prejemnik priznanja za najboljši poster
Akademije strojništva 2017
Zveza strojnih inženirjev Slovenije na Akademiji strojništva predstavlja
sekcijo posterjev v II. preddverju Cankarjevega doma. Namen predstavitve
je prikaz projektnega dela posameznikov, laboratorijev in podjetij.

A K A D E M I J A

Nagrajenec za najboljši poster bo izbran na podlagi kritičnega pregleda
strokovne komisije in bo razglašen na slavnostnem dogodku.

RAZVITO V
SLOVENIJI
www.razvitovsloveniji.si
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KOLEKTOR | DANFOSS
www.kolektor.com

MES
Manufacturing
Execution
Systems

Sodobne
avtomatizirane
linije in stroji
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Strojni
vid

Orodja izdelana z
najsodobnejšimi
tehnologijami

S T R O J N I Š T V A

Sistemi
vodenja
tehnoloških
procesov

Virtus.
Oblikovan za
prihodnost.

|

Virtus - novi pametni regulatorji diferenčnega
tlaka in pretoka.
Regulatorji diferenčnega tlaka in pretoka za sisteme
daljinskega ogrevanja in hlajenja zagotavljajo optimalno
hidravlično uravnoteženje ter natančno regulacijo
temperature, kar pripomore k največji učinkovitosti
ogrevalnih in hladilnih omrežij.

virtus.danfoss.com
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prihranek energije
z regulatorji
za hidravlično
uravnoteženje
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NAGRAJENCI 2016
ZASL. prof. dr.
JOŽE VIŽINTIN
Zasl. prof. dr. Jože
Vižintin je na Fakulteti
za strojništvo diplomiral
leta 1972 in doktoriral
leta 1978. V rednega
profesorja je bil izvoljen
leta 1995. Na Fakulteti za
strojništvo je ustanovil
Center za tribologijo in
tehnično diagnostiko ter
Katedro za tribologijo in sisteme vzdrževanja. Štiri
leta je bil prorektor za raziskovalno delo Univerze
v Ljubljani in ustanovitelj Inovacijsko razvojnega
inštituta Univerze v Ljubljani.

Ustanovil je društvo za Tribologijo Slovenije in
bil njegov predsednik 28 let. Je soustanovitelj
Inženirske Akademije Slovenije, kateri je dvakrat
tudi predsedoval, kasneje je opravljal funkcijo
glavnega tajnika Akademije.
Za svoje delo je dobil več nagrad: Ziosovo priznanje in Zoisovo nagrado za vrhunske znanstvene
dosežke na področju strojništva, zlato plaketo Univerze v Ljubljani, nagrado ameriškega združenja
inženirjev ASME, Society of Tribologists and Lubrication Engineers-STLE mu je podelilo naziv Fellow.
3. decembra 2015 mu je rektor Univerze v Ljubljani
dr. Ivan Svetlik podelil častni naziv - zaslužni profesor Univerze v Ljubljani.
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Nagrajenec ZSIS za življenjsko delo - 2016

DR. HUBERT KOSLER,

direktor podjetja Yaskawa Ristro
Nagrajenec ZSIS za globalno prodornost
slovenskega inženirstva - 2016
Dr. Hubert Kosler je že
od samih začetkov zapisan vodenju. Že takoj
po diplomi na Fakulteti
za strojništvo je vodil
projekte v ISKRI AVTOMATIKI TOZD AVN, od leta
1988 do leta 1990 je bil
pomočnik stečajnega upravitelja in vodja oddelka za inženiring TOZDA AVN v stečaju, od leta
1990 je bil soustanovitelj in direktor firme MOTOMAN ROBOTEC Ribnica, ki jo danes poznamo pod
imenom YASKAWA SLOVENIJA d. o. o. Svoje vodst-
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vene sposobnosti je razširil in bil leta 1996 pobudnik ustanovitve proizvodnega podjetja YASKAWA
RISTRO Ribnica in postal tudi njen direktor. Od leta
2009 je član upravnega odbora YASKAWA EUROPE
GmbH, od leta 2010 direktor podjetja YASKAWA
CZECH s.r.o. v Pragi. Za svoje delo je prejel številne
nagrade: Nacionalno srebrno priznanje 2013
za inovacijo robotske varilne celice s sistemom
strojnega vida MotoSENSE, nagrado GZS 2013 za
izjemne gospodarske dosežke in bil je regijski finalist Gazela 2012 in 2013. Leta 2014 je bil izvoljen za
izrednega člana Inženirske akademije Slovenije.
Dr. Hubert Kosler globalno prodornost vidi v tem,
da smo s svojim znanjem in s tehniško inteligenco
sposobni evropskemu in tudi svetovnemu trgu ponuditi rešitve na področju robotizacije, tehnoloških
procesov ter v avtoindustriji. Pomembno je, da
svoje izkušnje in svoje znanje tržimo v globalni
areni.

NAGRAJENCI 2016
ALEKSANDER ZALAZNIK

generalni direktor podjetja
Danfoss Trata in višji podpredsednik Commercial Controls

Aleksander Zalaznik vidi globalno prodornost slovenskega ineženirstva kot sposobnost, da znamo
razviti in izdelati izdelek ali storitev, ki ga uspešno
prodajamo na globalnem trgu. Inženirski poklic je
eden izmed najbolj ustvarjalnih, zanimivih, pestrih
poklicev, kjer smo vedno znova presenečeni nad
novimi odkritji. Inženirji smo tisti, ki skrbimo
za tehnični napredek in izboljšujemo kakovost
življenja.

S T R O J N I Š T V A

Aleksander Zalaznik, generalni direktor Danfoss Trate in
višji podpredsednik Danfossovega poslovnega področja
Heating Commercial Controls,
vodi družbo že od leta 1995. V
času njegovega vodenja se je
Danfoss Trata razvila v pomemben poslovni in tehnološki center za rešitve na
področju regulacije prenosa toplote v ogrevalnih
in hladilnih sistemih. Odlični poslovni rezultati,

A K A D E M I J A

Nagrajenec ZSIS za globalno prodornost
slovenskega inženirstva - 2016

ki so rezultat zavzetih zaposlenih in zavezanosti
vodstva k trajnostnemu razvoju poslovanja, kakovosti in inovativnosti, uvrščajo Danfoss Trato med
vodilna podjetja v Evropi. Za svoje delo je prejel
nagrado Časnika Finance za izjemne dosežke v
gospodarstvu leta 2012 in nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske
in podjetniške dosežke za leto 2007. Je tudi član
Združenja Manager od leta 1998 in član upravnega
odbora Združenja od 2008, aprila 2014 pa je bil
izvoljen za predsednika Združenja.

2 0 1 7
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BOŽIDAR KOČEVAR

Prejemnik priznanja za požrtvovalno in aktivno delovanje v
Zvezi strojnih inženirjev Slovenije

Prof. dr. Alojz Poredoš | SDDE

Prejemnik priznanja za uspešno vodenje Slovenskega društva za
daljinsko energetiko

Društvo strojnih inženirjev Maribor

Prejemnik priznanja za izvedbo projekta Tehnika ti da krila

dr. Jurij Hladnik

Prejemnik priznanja za najboljši poster
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NAGRAJENCI 2014
prof. dr. MATIJA FAJDIGA
Prof. dr. Matija Fajdiga je
osnovno šolo in nižjo gimnazijo obiskoval v Sodražici,
srednjo tehnično šolo pa v
Ljubljani, kjer je maturiral
leta 1959. Na Fakulteti za
strojništvo v Ljubljani je leta
1964 diplomiral na področju
vozil, leta 1974 magistriral in leta 1975 doktoriral.
Na Fakulteti za strojništvo se je zaposlil leta 1964,
leta 1996 je bil izvoljen v rednega profesorja za
strojne elemente in vozila. Bil je več let predstojnik
Katedre za konstruiranje, ustanovil je tudi Katedro za strojne elemente in razvojna vrednotenja
ter jo vodil vse do upokojitve. Utemeljil in vpeljal
je številna področja v raziskovalni in pedagoški

A K A D E M I J A

S T R O J N I Š T V A

2 0 1 7

|

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

nagrajenec ZSIS za življenjsko delo - 2014

RADOVAN BOLKO,

predsednik uprave koncerna
KOLEKTOR
nagrajenec ZSIS za globalno prodornost
slovenskega inženirstva - 2014
Karierna pot Radovana
Bolka je tesno povezana
s Kolektorjem. Začela se
je leta 1976, ko je dobil
kadrovsko štipendijo za študij
na Fakulteti za strojništvo.
Prvega marca 1981 se je zaposlil in po vmesni enoletni
prekinitvi zaradi služenja
vojaškega roka leta 1983
zaključil pripravništvo. Nato
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program FS. Ustanovil in vodil je raziskovalni
center Center za razvojna vrednotenja – CRV, ki
je financiran izključno s sredstvi iz industrije. Bil
je pobudnik in ustanovitelj Avtomobilskega grozda Slovenije – ACS. Programsko je zasnoval in
vodil študentske raziskovalne skupine z večletno
dejavnostjo, ki so bile prepoznavne doma in v
tujini: Športno vozilo MM-Šinkovec (1999 in dalje),
Student Roadster (2003 in dalje), Skidcar (2005 in
dalje). Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani je eno mandatno obdobje deloval v funkciji
prodekana, dve mandatni obdobji pa je bil dekan.
Aktivno je sodeloval in deloval v številnih komisijah
na fakulteti in na univerzi ter bil uspešen pri mednarodnih projektih.
Prof. dr. Matija Fajdiga je za svoje dosežke
prejel Priznanje za uspešno delo na Fakulteti za
strojništvo, Priznanje za uspešno sodelovanje s
podjetji TAM Maribor, Cimos Koper ter Crvene
zvezde Kragujevac, Pisno priznanje za donacije
študentom FS in Zlato plaketo UNI Ljubljana.

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

NAGRAJENCI 2011
prof. dr. Peter Novak
nagrajenec ZSIS za življenjsko delo - 2011

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

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.
27
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nagrajenec ZSIS za življenjsko delo - 2011

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

|

predsednik uprave TPV d. d.
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Vladimir Gregor Bahč,

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.

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

A K A D E M I J A

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.

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.

NAGRAJENCI 2008
Pavel Ledinek,

Ledinek Engineering d.o.o
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

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.
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nagrajenec ZSIS za življenjsko delo - 2008

mednarodnih sejmih.

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.
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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.

NAGRAJENCI 2007
prof. dr. Jože Hlebanja,

zaslužni profesor UL

nagrajenec ZSIS za življenjsko delo - 2007

Za znanstvene dosežke je akademik Peklenik
prejel številna mednarodna in domača priznanja.
Poleg medalje CIRP je leta1982 prejel še ameriško
medaljo F. W. Taylorja, ki se podeljuje znanstvenikom s področja proizvodnega inženirstva, in leta
(1988) berlinsko nagrado Georga Schlesingerja.
Doma je prejel državno Kidričevo nagrado (1975),
državno nagrado RS za življenjsko delo (1996) in bil
imenovan za Ambasadorja znanosti RS (1992) ter
zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani.
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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.
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zaslužni profesor UL
1926 - 2016

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.

S T R O J N I Š T V A

Akad. prof. dr.
Janez Peklenik,

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.
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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.
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ALUMNI KLUB
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ALUMNI KLUB
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MINVO | SVET STROJNIŠTVA
MINVO
Mreža inženirskih
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.
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.
Portal MINVO je spletno mesto (www.minvo.si) zasnovano na podlagi sodobnih spletnih tehnologij
in omogoča vsem uporabnikom uporabo koristnih
novitet, kjer lahko najpoglavitnejše strnemo kot:
(1)objavljanje in urejevanje vsebin inženirskih nevladnih organizacij (NVO), (2) pregled najnovejših
informacij in novitet s področja inženirstva,
znanosti in tehnologije, zakonodaje in raziskovalne
sfere inženirskega znanja, (3) izhajanje emesečnika
– eNovice MINVO, (4) izmenjava mnenj in komentarjev na straneh in forumu, (5) podstrani NVO posamezna NVO se lahko predstavi in navede svoja
poslanstva ter mnogo ostalih raznolikih možnosti.
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Prelistajte Svet strojništva tudi na spletu:
www.zveza-zsis.si/svetstrojnistva
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nevladnih organizacij

UTRINKI PRETEKLEGA DOGODKA
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AKADEMIJA STROJNIŠTVA 2017, 6. mednarodna
Str.
Naslov [Avtorji]
36... Sezonsko shranjevanje sončne energije s termokemičnimi sistemi
[Uroš Stritih, Rok Koželj, Andrej Horvat, Nataša Zabukovec Logar, Alenka Ristić]

37... Interakcija kavitacijskih mehurčkov in detergenta
[Tadej Stepišnik Perdih & Matevž Dular]

38... Raziskava podhlajenega mehurčkastega vrenja vode na tanki titanovi foliji
[Jure Voglar, Matevž Zupančič, Iztok Golobič]

39... Uporaba nanosekundnih laserskih bliskov za teksturiranje površin s periodičnimi površin ...
[Peter Gregorčič, Žiga Mrzlikar]

40... Izboljšanje notranjega transporta z avtomatsko vodenimi vozički
[Borut Čeh, Drago Simončič, Janez Sluga]
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41... Frezanje težko obdelovalnih zlitin s keramičnimi orodji
[Damir Grguraš, Matjaž Kern, Franci Pušavec]

42... Preizkuševališče za določanje vzmetne konstante tlačnih vijačnih vzmeti
[Aljaž Nemanič, Matic Može, Jože Kutin]

43... Raziskave kompozitnega vodnohidravličnega valja
[Franc Majdič, Ervin Strmčnik, Rok Jelovčan, Aljaž Kužnik]

44... Barvanje kovinskih površin z vlakenskim laserjem

[Rok Špan, David Maksl, Urban Pavlovčič, Matija Jezeršek, Peter Gregorčič]

45... Nov pristop k sledenju karakterističnih točk na profilu zvarnega spoja pri varjenju debelejše ...
[Urban Jernejčič, Matija Jezeršek, Janez Diaci]

46... Vpliv upogibne togosti čevljev na energijsko učinkovitost drsalnega teka na rolkah
[Jurij Hladnik, Matej Supej, Boris Jerman]
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47... Management tveganj projekta razvoja izdelka
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[Lidija Rihar, Tomaž Berlec, Tena Žužek, Janez Kušar]

48... Sodelovanje pri pripravi tehnične dokumentacije za potrebe javnih naročil za različne ...
[Olivera Šauperl, Sonja Šterman, Jasna Tompa]
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49... Razvoj napredne aktivne in inteligentne embalaže Funkcionalna živila prihodnosti
[Tjaša Kraševec Glaser, Lidija Fras Zemljič]

50... 3D TISK KOVIN: direktna depozicija kovine z anularnim laserskim žarkom
[Andrej Jeromen, Alexander Kuznetsov, Matjaž Kotar, Edvard Govekar]

51... Avtomatska diagnostika industrijskih procesov in proizvodov
[Edvard Govekar, Primož Potočnik, Peter Mužič]

52... Cenovno ugodno merjenje, zajemanje in shranjevanje signalov na vozilih na človeški pogon
[Miha Ambrož, Jernej Korinšek, Robert Kunc]
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53... Razvoj tesnilnega meha nove generacije pralnih strojev GORENJE
[Gregor Čepon, Roman Mačkovšek, Aleš Mihelič, Miha Boltežar]

54... Aktivni biofilter zraka
[Miha Flisek, Matjaž Prek]

55... Time-dependent effects in polymer-metal composite stripe for magnetic encoders
[Alexandra Aulova, Alen Oseli, Jan Praprotnik, Lidija Slemenik Perše]

56... Vpliv temperature kalandrirnih valjev na mehanske lastnosti folje iz polipropilena
[Alexandra Aulova, Bojan Kuzmič, Uroš Jarc, Lidija Slemenik Perše]

57... Primer dobre prakse izvajanja diplomskih nalog v sodelovanju znanosti in industrije
[A. Nikonov, U. Florjančič, I. Fink Grubačević, V. Malnarič, T. Savšek]

58... Uporaba lightweight komponent s funkcijo nosilnosti za varnost in udobje avtomobila
[V. Malnarič, A. Nikonov, U. Florjančič, J. Kaplunov, T. Savšek]

59... Resyntex-nov koncept krožnega gospodarstva

[Bojana Vončina, Aleksandra Lobnik, Julija Volmajer Valh, Simona Vajnhandl]

60... Razvoj inovativnih sistemskih simulacijskih modelov

[Tomaž Katrašnik, Gregor Tavčar, Ambrož Kregar, Igor Mele, Klemen Zelič, Andraž Kravos]

61... Lasersko merjenje oblike turbulentne vodne gladine

[Urban Pavlovčič, Franc Steinman, Marko Hočevar, Matevž Dular, Matija Jezeršek, Gašper Rak]

62... Critical materials in FCH tecnologies to improve EOL strategy
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[Rok Stropnik, Boštjan Drobnič, Mihael Sekavčnik, Andrej Lotrič, Mitja Mori]
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63... Trajnostne gorske koče v evropi

Naslov [Avtorji]

[Rok Stropnik, Boštjan Drobnič, Mihael Sekavčnik, Andrej Lotrič, Mitja Mori]

64... Na strukturni dinamiki temelječa stabilnost proizvodnega procesa in končna kontrola
[Janko Slavič, Domen Rovšček, Peter Uršič, Rudi Kragelj, Miha Boltežar]

65... Meritve apikalne ekstruzije v modelu zobnega koreninskega kanala med lasersko ...
[Teja Jereb, Luka Pirnat, Nejc Lukač, Ana Tenyi, Aleš Fidler, Matija Jezeršek]

66... Vpliv temperature na utrujanje in obrabo polimernih zobnikov
[Alja Kupec, Mitjan Kalin]

67... Avtomatsko učenje sistema za lasersko daljinsko varjenje z lasersko triangulacijsko ...
[Matjaž Kos, Matija Jezeršek, Hubert Kosler, Janez Možina]
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68... Termalni nadzorni modul laserskega medicinskega sistema
[Jure Košir, Nejc Lukač, Matija Jezeršek]

69... Merjenje lasersko vzbujenega valovanja s hitro kamero in lasersko odklonsko sondo ...
[Jernej Laloš, Peter Gregorčič, Matija Jezeršek]

70... Meritve mišično-skeletne funkcije z mehanomiografijo
[Matej Kranjec, Simon Krašna, Srđan Đorđević, Shigeharu Tanaka]

71... Idejna zasnova prenosnega močnostnega sistema z viskotemeperaturno PEM gorivno ...
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[Andrej Lotrič, Mihael Sekavčnik, Andrej Pohar, Blaž Likozar, Stanko Hočevar]

72... Analiza vpliva orientacije in števila ventilatorjev na karakteristiko hladilnega telesa ...
[Matic Može, Žiga Rosec, Domen Žalec, Primož Poredoš, Alojz Poredoš]

73... Primerjava emisij vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem in posrednih emisij ...
[Matic Može, Primož Poredoš]

74... Napoved kavitacije v Peltonovi turbini in v centrifugalni črpalki
[Dragica Jošt, Aljaž Škerlavaj, Mitja Morgut, Enrico Nobile, Valentin Pirnat]

75... VirtualLAB: terenski laboratorij z dostopom na daljavo
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[Sašo Medved, Suzana Domjan, Ciril Arkar, Tomaž Šuklje, Luka Mali, Mark Umberger]

76... Ergonomija v teoriji in praksi

[Zvone Balantič, Andrej Polajnar, Simona Jevšnik]
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77... Inovativno avtomatsko vodeno vozilo TPV Optimatik 160

[Janez Sluga, Dominik Rajšelj, Robert Simčič, Aleksander Brence, Aleš Ucman, Matej Mikolič, Matjaž Sotler]
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78... Dinamika ploščnega prenosnika toplote ogrevalnega sistema
[Miha Bobič, Domen Muhič, Matevž Zupančič, Ivo Sedmak, Iztok Golobič]

79... Visoko-dinamični hidravlični linearni pogon z digitalnim hidravličnim piezo ventilom
[Marko Šimic, Andrej Kos, Niko Herakovič]

80... Oblikovno navarjanje kovinskih materialov s postopkom obločnega navarjanja z ...
[Klobčar Damjan, Maja Lindič, Boris Bell, Luka Bricelj, Janez Tušek]

81... Vpliv načrtovanja poti pri oblikovnem navarjanju kovin

[Tomi Hriberšek, Klobčar Damjan, Janez Tušek, Maja Lindič, Alen Bučar]

82... Projekt TexMatrix - Matrika znanja za spodbujanje inovativnosti in konkurenčnosti ...
[Andreja Rudolf, Zoran Stjepanovič ]

83... Ultrazvočna razpršilna piroliza za izdelavo nanodelcev zlata
[Peter Majerič, Rebeka Rudolf ]

84... Determining focusing nozzle wear by measuring AWJ diameter

[Miha Prijatelj, Marko Jerman, Henri Orbanić, Izidor Sabotin, Joško Valentinčič, Andrej Lebar]

85... Numerična simulacija procesa peskanja na podlagi metode diskretnih elementov
[J. Falnoga, G. Bombek, D. Jurjavčič, M. Hriberšek, M. Zadravec]

86... Simulation of Industrial Solidification Systems Under the Influence of ...

[Božidar Šarler, Tadej Dobravec, Vanja Hatić, Boštjan Mavrič, Robert Vertnik, Agnieszka Zuzanna Guštin]

87... Rolling Simulation for Finishing Rolling Mills Using a Meshless Method
[Umut Hanoglu, Božidar Šarler]

88... Analize parametrov triaksialnosti aluminijeve zlitine za gnetenje
[Tomaž Pepelnjak, Peter Gerdin]

89... Napredne motorske tehnologije
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35

Sezonsko shranjevanje sončne energije
s termokemičnimi sistemi

AKADEMIJA STROJNIŠTVA 2017 IN 6. MEDNARODNA KONFERENCA STROJNIH INŽENIRJEV
26. oktober 2017, Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija

Sezonsko shranjevanje sončne energije s termokemičnimi sistemi
Uroš Stritih*, Rok Koželj*, Andrej Horvat**, Nataša Zabukovec Logar***,
Alenka Ristić***
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*Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, LOSK, **SILKEM d.o.o., ***Kemijski inštitut Ljubljana
e- pošta: uros.stritih@fs.uni-lj.si

Uvod

Rezultati

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

Prototip sistema za shranjevanje sončne energije v realni velikosti je
prikazan na sliki 3, ki je bil razvit na inštitutu za trajnostne tehnologije
AEE INTEC [3]. Sistem vsebuje vakuumske sprejemnike sončne energije
za uparjanje sorbata (vode) iz sorbenta (zeolita) s „charche boost“
delovanjem, ki omogoča regeneracijo sorbenta. Sistem je bil testiran v
avtomatskem delovanju v ogrevalni sezoni.
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Laboratorij za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko ter klimatizacijo
(LOSK) je pripravil prototip TCS hranilnika toplote. Od marca 2016
sodeluje na aplikativnem projektu »Napredni materiali za shranjevanje
toplote za celostne rešitve skladiščenja (L1-7665)« skupaj z raziskovalci
iz Kemijskega inštituta (nosilka projekta: prof. dr. Nataša Zabukovec
Logar) in podjetja SILKEM d.o.o.

Izhodišča

Slika 3. Prototip sistema TCS hranilnika toplote

Pod vplivom toplote pri TCS se voda desorbira iz materiala, ki se ga nato
shrani ločeno (endotermi pojav se imenuje tudi poljnjenje ali aktivacija
materiala). Ko vodna para in sorbent prideta v stik, se toplota sprosti
(eksotermni pojav se imenuje tudi praznjenje ali deaktivacija materiala)
[1].

Sistem je bil zasnovan za pokritje sanitarne tople vode in potrebe po
ogrevanju za enodružinsko hišo s toplotno potrebo 30 kWh/m3 in neto
površino 140 m2. Gostota shranjene energije v TCS hranilniku je znašala
178 kWh/m3, kar je skoraj 3 krat več v primerjavi s senzibilnimi vodnimi
hranilniki toplote. Pri tem pa je delež pokritja toplotnih potreb za
ogrevanje hiše in sanitarne tople vode znašal 83.5%.

A K A D E M I J A

Slika 1. (levo) p-T-x diagram TCS cikla; (desno) uporabljen adsorbent zeolit 13XBF

Kot adsorbent je uporabljen zeolit 13XBF primeren za nizkotemperaturno
shranjevanje toplote (do 150 °C). Zaradi prilagajanja tlaka delovnega
medija (vodne pare) je izbran zaprt tip hranilnika toplote (reaktorja) [2].

Slika 4: Odprt TCS hranilnik toplote napolnjen z adsorpcijskim materialom (levo),
shema delovanja prototipnega sistema TCS hranilnika toplote (desno)

Zaključki
• Shranjevanje toplote brez izgub dokler sta adsorbent in adsorbat
ločena – ključna prednost pred senzibilnimi in latentnimi hranilniki
toplote.
• Razlika med gostoto shranjevanja na materialnem in sistemskem
nivoju – prenos toplote in snovi.
• Pri zasnovi TCS ključno upoštevanje interakcij TCS materialov z
delovnimi tekočinami, reakcijsko dinamiko in prenosa toplote in snovi v
reakcijskih procesih – potreba po sklapljanju modelov.
• Materiali ozko grlo v razvoju TCS (delovni pogoji, stabilnost, cena).
• Potencialna tehnologija za prehod na trajnostno oskrbo.

Slika 2. Shema naprednega sistema za sezonsko shranjevanje sončne energije

Cilji:
• Zasnova in izdelava prototipne TCS enote oz. adsorpcijskega
hranilnika toplote.
• Eksperimentalno ovrednotenje karakteristik prototipnega sistema.
• Analiza vplivnih parametrov na uparjanje in kondenzacijo delovnega
medija.
• Določitev gostote shranjevanja prototipnega hranilnika toplote.
• Ovrednotenje delovanja TCS enote v ogrevalnem sistemu.
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Izhodišče
Natrijev dodecilbenzen sulfonat (ali SDBS, prikazan na sliki 1) je
površinsko aktivna snov in ena izmed najpomembnejših sestavin
večine detergentov za pranje tekstila. Za učinkovanje je
pomembno, da je snov raztopljena. Samo raztapljanje SDBS pa je
lahko zelo zamuden proces – raztapljanje detergenta v pralnem
stroju namreč traja tudi do 10 min.

A K A D E M I J A

Eden izmed načinov kako pospešiti
proces je uporaba kavitacije. Pri
kavitaciji gre za uparjanje kapljevine
pri približno konstantni temperature in

SDBS
zrno

Igla

Slika 1: Formula SDBS

Slika 4

2 mm

Slika 2: Pritrditev vzorca
SDBS na iglo

Eksperiment

1

Rezultati
Slike 4, 5 in 6 pokažejo, da kavitacija močno izboljša
raztapljanje detergenta v primerjavi z magnetnim
mešalom. Vzorec SDBS se v ultrazvočni kadi pri moči 45
W raztopi že po 10 s, pri zmanjšani moči pa pri 15 s. V
istem času se z magnetnim mešalom raztopi le nekaj
procentov vzorca. Nadalje, primerjava slik 4, 5 in 7 (ki
prikazuje mehurčke kavitacije) potrdi, da se vzorec hitreje
raztopi na območju, kjer se pojavlja kavitacija. Interakcijo

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

Slika 6: Raztapljanje
SDBS.
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mehurčkov in detergenta smo analizirali tudi
bolj detaljno. Slike zajete s frekvenco 5000 s-1
prikazujejo sled kavitacijskih mehurčkov
(streamerji) ki implodirajo v bližini površine
SDBS (slika 8). Na sliki so vidna tudi območja
novo raztopljenega surfaktanta, kar nakazuje,
da je to poglaviten razlog za izboljšanje

Slika 7: Sekvenca sličic, ki prikazuje pojavno obliko kavitacije. Časovni interval med sličicami je 1ms.

raztapljanja. Celoten proces je izjemno podoben dobro
znani izgubi mase zaradi kavitacijske erozije (slika 9).
Slika 8: Sekvenca sličic, ki prikazuje kavitacijski “streamer”, ki implodira v bližini
površine – mehanizem odgovoren za izboljšanje raztapljanja.

Slika 9: Primerjava poteka raztapljanja z uporabo kavitacije in poteka
izgube mase materiala zaradi kavitacijske erozije.
Časovni potek raztapljanja z uporabo kavitacije

14

Dissolution Rate (%/s)

SDBS volumen [%]

0,6
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45 W
25 W
Magnetno
mešalo

0,7

|

0,8

2 0 1 7

Kavitacijo smo generirali z ultrazvočno kadjo.
Ultrazvočna kad je oddajala zvok s frekvenco 33 kHz.
Meritve smo opravili pri akustični moči 45 W in 25 W.
Moč kadi je bila določena s kalorimetrijo. Vzorce SDBS
smo pritrdili na iglo in jih potopili v kad (slika 2). Kad je
bila izdelana iz akrilnega stekla, da smo lahko
opazovali proces s hitro kamero (slika 3). Vizualizacija
nam je omogočala tako določitev raztapljanja vzorca
kot tudi vpogled v mehanizem raztapljanja. Raztapljanje
s kavitacijo smo primerjali z raztapljanjem z uporabo
magnetnega mešala.

2 mm

0,9

0

Slika 3: Eksperimentalna postaja

2 mm

2 mm

Slika 5

S T R O J N I Š T V A

prehod nazaj v kapljevito stanje. Pri tem se vzpostavijo ekstremne
razmere, ki se lahko izrabijo za pozitivne učinke pri različnih
procesuh. Z našo raziskavo smo preverjali, kako kavitaicja vpliva
na raztapljanje SDBS.

Povzeto po Franc and Michel (2004)
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Raziskava podhlajenega mehurčkastega
vrenja vode na tanki titanovi foliji
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Slika 3: Vrelne krivulje pri
nasičenem
(0
K)
in
podhlajenem (5 K, 10 K, 20 K)
vrenju vode na titanovi foliji.

Uvod
Ϯ

Ŭtͬŵ 
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Mehurčkasto vrenje je zaradi visokih latentnih toplot delovnih fluidov (na
primer vode) najbolj učinkovit in hkrati tehnično obvladljiv mehanizem
prenosa toplote. Hlajenje s pomočjo uparjanja kapljevine se izrablja v
različnih tehniških aplikacijah, na primer pri jedrskih gorivnih palicah, v
mikroelektroniki, koncentriranih fotonapetostnih sistemih in drugod [1,2].

|

V laboratorijskih raziskavah se pogosto izvaja preizkuse nasičenega
mehurčkastega vrenja, kjer ima okoliška kapljevina temperaturo
nasičenja pri danem tlaku. V praksi pa je temperautra kapljevine običajno
nižja in takrat govorimo o pohlajenem vrenju. V splošnem velja, da se s
povečevanjem podhladitve povečuje koeficient toplotne prestopnosti (α)
in kritična gostota toplotnega toka (CHF), vendar pa so nedavne
raziskave pokazale [3], da je lahko α pri majhnih podhladitvah celo
manjša kot za primer nasičenega mehurčkastega vrenja. Ker vzrok tega
pojava še vedno ni pojasnjen, smo izvedli eksperimente vrenja v bazenu
za različne stopnje podhladitve in izmerili nestacionarna temperaturna
polja vrelne površine s pomočjo hitrotekoče infrardeče (IR) kamere ter
posneli nastajanje parnih mehurčkov s pomočjo hitrotekoče kamere [4].
Rezultati raziskave nam dajejo izboljšan vpogled v proces pohlajenega
mehurčkastega vrenja vode.

Δd<

Vrelne krivulje na sliki 3 kažejo, da je povprečna temperatura površine
med vrenjem pri podhladitvah 5 K in 10 K vseskozi višja od povprečnih
temperatur za primer nasičenega vrenja, pri podhladitvi 20 K pa je nižja.
Z analizo posameznih nukleacijskih mest (slika 4) smo ugotovili, da je
lokalna maksimalna temperatura pred nastankom mehurčkov za primer
pohlajenega vrenja v območju 118,8–119,5 °C, za primer nasičenega
vrenja pa 117,3 °C. Pri podhajenem vrenju so vseskozi zabeležene višje
aktivacijske temperature, kar se tudi ujema z modelom Hsuja [5]. To je
tudi potencialni vzrok, da so pri nizkih podhladitvah povprečni kieficienti
toplotnih prestopnosti manjši kot za primer nasičenega vrenja. S
povečevanjem stopnje podhladitve (20 K in več) pa vse večji delež
odvedenega toplotnega toka predstavlja naravna konvekcija, zato se
zmanjša tudi povprečna temperatura površine.
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Eksperimentalni del
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Izvedli smo eksperimente pri treh različnih stopnjah podhladitve (ΔTsub): 5
K, 10 K in 20 K in za primer nasičenega vrenja (0 K) pri gostotah toplotnih
tokov do 250 kW/m2. Eksperimentalna proga za testiranje vrenja na
tankih kovinskih grelnikih je predstavljena na Sliki 1.
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Slika 1: Eksperimentalna proga za izvajanje eksperimentov mehurčkastega vrenja.

Tanke 6-µm titanove folije smo napajali z enosmernim električnim tokom.
Gostoto toplotnega toka (q) smo določili na podlagi merjenja padca
napetosti preko jeklene folije, el. toka skozi folijo in površine folije (17x27
mm2). Uporaba tankih vzorcev nam omogoča, da lahko merimo
nestacionarna temperatuna polja vrelne površine preko merjenja
temperature na spodji strani folij. Hitrotekoča IR kamera je bila
uporabljena za zajemanje temperaturnih polj s krajevno ločljivostjo 250
μm in frekvenco 1000 Hz.

Rezultati
Slika 2: Posnetki vrenja pri
različnih stopnjah podhladitve in
gostoti toplotnega toka 100
Samo
v
primeru
kW/m2.
nasičenega vrenja (a) se nastali
mehurčki kot posledica vzgona
dvignejo do vodne gladine. V
vseh ostalih primerih (b-d) pa se
mehurčki po največ dvajset
milisekundah
od
začetka
nukleacije kondenzirajo.
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Slika 4: Časovni potek temperature na nukleacijskih mestih pri povprečni gostoti
toplotnega toka 100 kW/m2.

Zaključki
• Povprečna temperatura vrelne površine pri podhlajenem vrenju ni nujno
nižja kot pri nasičenem vrenju,
• glavni razlog za to je tanjša termična mejna plast, kar prispeva k večjemu
potrebnemu pregretju grelnika za aktivacijo nukleacij,
• pri višjih stopnjah podhladitve (20 K in več) se bistveno poveča tudi delež
naravne konvekcije, zato se zmanjša povprečna temperatura površine,
• deleži posameznih mehanizmov prenosa toplote pri vrenju so odvisni od
stopnje podhladitve.
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Uvod

Pri visokih fluencah (F0 = 8.0 J/cm2) LIPSS-a ne zaznamo, saj visoka
fluenca vodi do zelo intenzivne ablacije in posledično do nastanka brazd
(lev niz slike 3). V gorišču smo najbolj izrazit LIPSS zaznali pri F0 = 3,75
J/cm2, kar je le malo nad pragom za ablacijo (Fth = 3,7 J/cm2). Čeprav je
LIPSS pod optičnim mikroskopom lepo viden, ga na SEM-u ni bilo
mogoče dobro posneti (desen niz na sliki 3). Morda globina samih
struktur ni dovolj velika, ampak so strukture predvsem v obliki različnih
oksidov, ki tvorijo različne barve.

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

Lasersko povzročene periodične površinske strukture (LIPSS) nastanejo,
ko površino obsevamo s polariziranim laserskim snopom nizkih fluenc,
blizu praga za ablacijo [1, 2]. Tedaj na površini nastane periodična
valovita struktura, katere perioda je običajno sorazmerna valovni dolžini
izsevane svetlobe, njena orientacija pa je odvisna od polarizacije
svetlobe. Do pojava pride na različnih materialih - od kovin do
polprevodnikov in dielektrikov. Strukturiranje z LIPSS pomembno vpliva
na funkcionalnost površin - omogoča namreč spremembo omočljivosti in
posnemanje drugih funkcionalnosti iz narave [3]. Za teksturiranje površin
z LIPSS se večinoma uporabljajo ultrakratki (fs in ps) laserski sistemi, ki
so dragi, procesiranje z njimi pa počasno. Zato so manj primerni za širšo
industrijsko uporabo.
Glavni namen prispevka je pokazati, da površine lahko na podoben način
obdelamo tudi z nanosekundnim vlakenskim laserskim sistemom, ki ga
nadgradimo s polarizatorjem svetlobe. Tak pristop omogoča pomemben
preboj na področju industrializacije funkcionaliziranih površin, saj
predstavlja robustno in cenovno dostopno tehniko mikro/nano
strukturiranja površin [4, 5].

Rezultati

Slika 3: SEM posnetki vzorca v gorišču. (a) Vodoravno; (b) poševno; in (c) navpično
teksturiranje. Lev niz nastane pri visoki fluenci F0 = 8.0 J/cm2, desen pa pri nizki
fluenci F0 = 3.75 J/cm2.

Eksperimentalni sistem

Rezultati procesiranja izven gorišča so prikazani na sliki 4. Pri poziciji z =
+ 200 mm (lev niz na sliki 4) so strukture vedno usmerjene vodoravno, pri
poziciji z = - 600 mm pa so strukture usmerjene v smeri procesiranja
(desen niz na sliki 4).
Na procesiranih vzorcih se pojavijo barve, kot je to vidno na sliki 5, ki
prikazuje vzorec, procesiran v gorišču z različnimi močmi. Na sliki 5 je isti
vzorec posnet pod različnimi koti.
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Slika 2: (a) Prikaz razporeditve kvadratkov na posameznem vzorcu. (b) Shematski
prikaz razporeditve nizov na posameznem vzorcu.

Slika 4: SEM posnetki vzorca, procesiranega (lev niz) pri z = + 200 mm in (desen
niz) pri z = - 600 mm izven gorišča.
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Slika 1: Prikaz vlakenskega laserskega sistema z glavnimi komponentami.

Vpliv različnih procesnih parametrov na nastanek LIPSS smo preverili s
sistematičnim spreminjanjem povprečne moči bliskov in posledično (ob
konstantnem premeru snopa na površini) tudi fluence. V nekaterih
primerih pa smo na fluenco vplivali tako, da smo vzorec premikali izven
gorišča in s tem spreminjali velikost snopa na površini vzorca. V ta
namen smo posamezni vzorec dimenzij 20×20 mm2 razdelili v 12 nizov,
kot je to prikazano na sliki 2. Posamezen niz je sestavljen iz 3
kvadratkov, dimenzij 2×2 mm2, ki smo jih označili z A, B in C [slika 2(a)].
Pri tem smo na kvadratkih A vlekli navpične črte, na kvadratkih B so bile
črte nagnjene pod a = 45°, na kvadratkih C pa smo vlekli vodoravne črte.
Prvi vzorec smo postavili v gorišče in spreminjali povprečno moč bliskov,
drugega pa pri konstantni moči P = 3.3 W sistematično izmikali iz gorišča.
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Z laserskim sistemom (slika 1) smo teksturirali vzorce nerjavnega jekla.
Sestavljen je iz laserskega vira (SPI G4-Z 20W, l = 1060 nm), ki seva
bliske dolžine 50 ns. Laserski snop smo vodili v skenirno glavo (SS IIE15, Raylase, Nemčija) in ga s pomočjo f-theta leče z goriščno razdaljo
163 mm zbrali na površini vzorca. Med laserski vir in skenirno glavo smo
postavili linearni polarizator svetlobe. Uporabili smo frekvenco bliskov f =
90 kHz.

Slika 5: Posnetki vzorca, ki smo ga z različnimi močmi procesirali v gorišču. Na
fotografijah je prikazan isti vzorec, fotografiran pod različnimi koti. Na kvadratkih,
kjer je nastal LIPSS, se barva močno spreminja s kotom opazovanja (nizi 8 - 11,
glej sliko 2). .

Zaključki
• Nanosekundi vlakenski laser smo nadgradili z uporabo polarizatorja in
z njim uspešno izdelali LIPSS s periodo 0.9l 1.01l.
• LIPSS se pojavi pri fluencah med 0,9Fth in 1,4Fth.
• Pozicioniranje vzorca izven gorišča povzroči izrazitejši LIPSS.
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IZBOLJŠANJE NOTRANJEGA TRANSPORTA Z
AVTOMATSKO VODENIMI VOZIČKI
Borut Čeh a, Drago Simončič b* in Janez Sluga a
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b

a TPV, d. o. o., Poslovna enota Velika Loka 70, 8212 Velika Loka
Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola, Šegova ul. 112, 8000 Novo mesto
*drago.simoncic@guest.arnes.si

Predstavitev problema

Predstavitev rešitev

s ƉŽĚũĞƚũƵ dWs͕ Ě͘ Ž͘ Ž͕͘ W sĞůŝŬĂ >ŽŬĂ ŝǌǀĂũĂŵŽ ǀĂƌũĞŶũĞ različnih ĂǀƚŽŵŽďŝůƐŬŝŚ
ĚĞůŽǀ͕ Ŭŝ ƐĞ ƉŽ ŝǌĚĞůĂǀŝ ŽďĞƐŝũŽ ŶĂ vozičke ŝŶ ročno ŽĚƉĞůũĞũŽ ŶĂ ŵĞƐƚŽ ǌĂ <d>
ůĂŬŝƌĂŶũĞ͕ ŶĂƚŽ ƐĞ ƉŽƐƚŽƉĞŬ ƉŽŶŽǀŝ͘

's ĂǀƚŽŵĂƚƐŬŽ ǀŽĚĞŶŽ ǀŽǌŝůŽ ůĂŚŬŽ ŶŽƐŝ Ăůŝ vleče ŽďũĞŬƚĞ͘ WƌĞŵŝŬĂ ƐĞ Ɛ
pomočjo ƉĂŵĞƚŶĞ ŬĂƌƚŝĐĞ͕ ƚƌĂŶƐƉŽŶĚĞƌũĞǀ ŝŶ ŵĂŐŶĞƚŶĞŐĂ ƚƌĂŬƵ͕ Ŭŝ ũĞ ǀŐƌĂũĞŶ ǀ
ƚůĂ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚŶĞ ƉŽƚŝ͘ dĞ ƚƌŝ ŬŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ƐŽ ƉŽǀĞǌĂŶĞ Ɛ E^ ;ĐĞŶƚƌĂůŶŝ ŶĂĚǌŽƌŶŝ
ƐŝƐƚĞŵͿ͕ Ɛ pomočjo ŬĂƚĞƌĞŐĂ ƉŽƚĞŬĂ ŶĂĚǌŽƌ ŶĂĚ ĐĞůŽƚŶŝŵ ĚĞůŽǀĂŶũĞŵ͘ E^
ůĂŚŬŽ ŶĂĚǌŽƌƵũĞ ƚƵĚŝ ĚƌƵŐĞ logistične ŶĂƉƌĂǀĞ͘ dĂ ƐŝƐƚĞŵ ũĞ ƌĂǌǀŝůŽ ƉŽĚũĞƚũĞ
/<h͕ Ě͘ Ž͘ Ž͘

WŽŵĂŶũŬůũŝǀŽƐƚŝ ƐŽ͗
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Časovna izguba zaradi logističnih poti.
Razvrščanje polnih vozičkov.
hƌĞĚŝƚĞǀƉƌŽƐƚŽƌĂƐpraznimi vozički.
Vprašljiv ũĞĞƌŐŽŶŽŵƐŬŝǀŝĚŝŬ͘

Slika 1: Transportni vozički za izdelke

Logistične izgube

S T R O J N I Š T V A

2 0 1 7

|

^ ƚĂďĞůĞ ƐŽ ƌĂǌǀŝĚŶĞ ŝǌŐƵďĞ ƉƌŽĚƵŬƚŝǀŶŽƐƚŝ ƉŽ ƉŽƐĂŵĞǌŶŝŚ ƉƌŽĐĞƐŝŚ ǀ ƉŽĚũĞƚũƵ
ǌĂƌĂĚŝ logističnih ƉŽƚŝ͘ Največje ŝǌŐƵďĞ ƐŽ ŶĂ ŝǌĚĞůŬƵ sŽůǀŽ ǌĂƌĂĚŝ ŽĚĚĂůũĞŶŽƐƚŝ͕
ǀŝƐŽŬĞ ƉƌŽĚƵŬƚŝǀŶŽƐƚŝ ŝŶ manjšega števila ŝǌĚĞůŬŽǀ ŶĂ obešalu͘
Ă ǀƐĞ ƉƌŽŝǌǀŽĚŶĞ ƉƌŽĐĞƐĞ ƐŵŽ ŝǌŵĞƌŝůŝ dolžino ƉŽƚŝ͕ Ŭŝ ũŽ ŵŽƌĂ ŽƉĞƌĂƚĞƌ
ŶĂƌĞĚŝƚŝ͘ EĂƚŽ ƐŵŽ ŝǌŵĞƌŝů še čas ĞŶĞŐĂ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂ͘

Slika 4: Glavni deli AGV vozička

s izračun ƐŵŽ ĚŽĚĂůŝ količine ŝǌĚĞůŬŽǀ ŶĂ ŝǌŵĞŶŽ ŝŶ število ƉƌŽƐƚŝŚ ŵĞƐƚ ŶĂ
obešalu͘ ^ pomočjo ƚĞŚ ƉŽĚĂƚŬŽǀ ƐŵŽ ƵŐŽƚŽǀŝůŝ͕ ŬŽůŝŬŽŬƌĂƚ ũĞ ƉŽƚƌĞďŶŽ ŽƉƌĂǀŝƚŝ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ƉŽ ĚĞůĂǀŶŝŚ ŵĞƐƚŝŚ͕ ŝŶ ŶĂƚŽ ƚŽ število pomnožili Ɛ časom ĞŶĞŐĂ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂ ƚĞƌ ƵŐŽƚŽǀŝů ŝǌŐƵďĞ časa ŶĂ ŝǌŵĞŶŽ͘

WŽĚũĞƚũĞ dWs ũĞ ƐŬƵƉĂũ ǌ ƌĂǌǀŽũŶŝŵ ƉĂƌƚŶĞƌũĞŵ /<h ƌĂǌǀŝů ƉŽǀƐĞŵ ŶŽǀ ĂǀƚŽŵĂƚƐŬŽ
ǀŽĚĞŶŝ voziček KƉƚŝŵĂƚŝŬ ϭϲϬ͕ Ŭŝ ũĞ izboljšana ǀĞƌǌŝũĂ ŵŽĚĞůĂ ϭϬϬdd͕ ƐĂũ ũĞ nižji
;ƐĂŵŽ ϭϲϬ ŵŵͿ͕ lažji, okretnejši ŝŶ cenejši͘

Izgube časa na izmeno (min)

ϰϬ͕Ϭ

ϯϱ͕Ϭ

ϯϬ͕Ϭ

Ϯϱ͕Ϭ

^ůŝŬĂϱ͗KƉƚŝŵĂƚŝŬ ϭϲϬ

ϮϬ͕Ϭ

Zaključki izboljšanja notranjega transporta

ϭϱ͕Ϭ
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ϭϬ͕Ϭ

ϱ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

^ƚĂƌŝsŽůǀŽ

:ĂŐƵĂƌ^

/<ϯϱ

E&dĨŝϭϯϱ

E&dĨŝϭϴ

/<ϭϴ

t>Ă

ϭ

ϯ

t>Đ

Ϯ

EŽǀŝ
ZĞĚƵŬƚŽƌ

ĞůŝĐĂϵ
/ƐŽĨŝǆ

t>ď

ĞůŝĐĂϵ&ŽƌĚ

^ƚĂƌŝ
ZĞĚƵŬƚŽƌ

Slika 2: Tabela izgube časa zaradi logističnih poti
Razmišljali ƐŵŽ ǀ ƐŵĞƌŝ ĚŽĚĂƚŶĞŐĂ ǌĂƉŽƐůŽǀĂŶũĂ ŝŶ ŝŶǀĞƐƚŝƌĂŶũĂ ǀ ƐŝƐƚĞŵ
vozičkov 's ;ĂǀƚŽŵĂƚƐŬŽ ǀŽĚĞŶŝ voziček)͘ ^ pomočjo izračuna ƌĞŶƚĂďŝůŶŽƐƚŝ
ŝŶǀĞƐƚŝĐŝũĞ ƐŵŽ ƉƌĞǀĞƌũĂůŝ͕ Ăůŝ ƐĞ ďŽ ŝŶǀĞƐƚŝĐŝũĂ ǀ 's izplačala͘ <Žƚ ůĂŚŬŽ ǀŝĚŝŵŽ
ǌ ŐƌĂĨŝŬŽŶĂ͕ ƐĞ že ƉŽ ĚǀĞŚ ůĞƚŝŚ ŝŶǀĞƐƚŝƌĂŶũĂ ƉŽƐůƵũĞ ǌ dobičkom͘ 's ŝŵĂ
življenjsko ĚŽďŽ ϭϬ ůĞƚ͕ ƚĂŬŽ ďŝ ƉŽ ĚĞƐĞƚŝŚ ůĞƚŝŚ ŝŵĞůŝ ƉƌĞŬŽ ϰϱϬ͘ϬϬϬ€ dobička͘

•
•
•
•

WƌĞĚĞůĂůŝƉŽƚƌĞďŶŽtransportne vozičke na višino ϯϬϬŵŵƚĞƌƵŵĞƐƚŝƚŝƉƌŝŬůŽƉ͘
hƌĞĚŝůŝlokacije polnih vozičkov.
^ŽƌƚŝƌĂůŝǀƌƐƚĞƉŽƚŝƉŝŚŝǌĚĞůŬŽǀ͘
hŵĞƐƚŝůŝǌŽďĂƚŝƉŽŐŽŶ͕ĚĂůĂŚŬŽpotiska večje število vozičkov.

[1] Roblek, T. Avtomatizacija proizvodnih procesov. 2012.
[2] Rajšelj,D Navodila za preventivno vzdrževanje sistema AGV: Navodilo. Novo meso:
IKU, d.o.o., 2013.
[3] Debeljak, M. Presoja ekonomske upravičenosti naložb: Diplomska naloga Kranj: Višja
strokovna šola-ekonomist, 2013.
[4] Roter, A. Večkriterijsko odločanje pri optimizaciji rekonstruiranega obrata za površinsko
zaščito kovin: Magistrska naloga, Maribor: Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2013.
[5] Pavlin,C. Z avtomatizacijo do višje dodane vrednosti. (online) 2014. (povzetek 28.4. 2017)
Dostopno na naslovu: http://www.delo.si/gospodarstvo/podjetja/z-avtomatizacijo-do-visjedodane-vrednosti.html.

ϱϬϬϬϬϬ
ϰϬϬϬϬϬ
ϯϬϬϬϬϬ
ϮϬϬϬϬϬ
ϭϬϬϬϬϬ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϭϬ

ͲϭϬϬϬϬϬ

Slika 3: Tabelarični prikaz vračila investicije (v dveh letih)
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Literatura

Vračilo investicije v življenjski ĚŽďŝ

Ϭ

Ă ƵŵĞƐƚŝƚĞǀ ƐŝƐƚĞŵĂ ũĞ ďŝůŽ ƉŽƚƌĞďŶŽ ƵƌĞĚŝƚŝ ƉƌŽŝǌǀŽĚŶŽ ǌĂ ŶŽǀŝ ƐŝƐƚĞŵ͘ Že Ɖƌŝ
načrtovanju ƵƌĞĚŝƚǀĞ ƉƌŽĐĞƐŽǀ ;ƐŝŵƵůĂĐŝũĂ ǀ ƉƌŽŐƌĂŵƵ ƵƚŽͿ ƐŵŽ ƵŵĞƐƚŝůŝ
ŵĞƐƚĂ͕ ŬũĞƌ 's ƉƌŝƉĞůũĞ ƉŽůŶĞ ŝŶ ŽĚƉĞůũĞ ƉƌĂǌŶĞ vozičke͘ hƌĞĚŝůŝ ƐŵŽ ůŽŬĂĐŝũŽ
ƉƌĂǌŶŝŚ vozičkov ŝŶ ƐŽƌƚŝƌĂůŝ vozičke ƉŽ ƚŝƉŝŚ obešal͘ DŽŶƚŝƌĂůŝ ƐŵŽ ƉŽǌŝĐŝŽŶŝƌŶĂ
ǀŽĚŝůĂ͕ ĚĂ ůĂŚŬŽ 's ƉƌŝƉŶĞ voziček ŝŶ ƵŵĞƐƚŝůŝ ĂǀƚŽŵĂƚƐŬĞ ǌĂƉŽƌŶŝĐĞ͘

Za možnost izvedbe meritev in ostalih sugestij ter strokovne pomoči pri
izdelavi diplomske naloge se zahvaljujem podjetju TPV, d. o. o., PE
Velika Loka.

Frezanje težko obdelovalnih

zlitin s keramičnimi orodji
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Frezanje težko obdelovalnih zlitin s keramičnimi orodji
Damir Grguraš*, Matjaž Kern, Franci Pušavec
Fakulteta za strojništvo, Katedra za menedžment obdelovalnih tehnologij, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana
*damir.grguras@fs.uni-lj.si
Rezalni parametri:

Problematika - rešitve

Vrtilna Rezalna
Globina Širina Podajalna Podajanje
hitrost
Material
hitrost
frezanja frezanja hitrost vf na zob fz
obdelovanca frezala n
vc
ap [mm] ae [mm] [mm/min] [mm/zob]
[min-1]
[m/min]

Izdelek
Obdelovalni
proces

•Visoka produktivnost,
•nizki stroški proizvodnje…

VHO
Novost: Steblasta
keramična frezala

•Mehanske lastnosti (trdota,
Material
obdelovancev toplotna in korozijska odpornost…)

Nikljeva zlitina
Inconel 718
Nerjavno jeklo
316L

Težko obdelovalna materiala

40000

754

4,5

0,6

5760

0,024

Inconel 718

2122

40

9

1,8

202

0,019

SS 316L

4244

80

9

1,8

615

0,029

31830

600

0,375

4

4583

0,024

Karbidno
frezalo

Keramično Inconel 718
frezalo
in SS 316L

CNC obdelovalni
center

Orodje

SS 316L

Inconel 718

Obdelovalni pogoji

Avstenitno nemagnetno jeklo,

•

težnja k nastanku nalepka,

•

visoka vsebnost legirnih elementov,

•

vsebnost abrazivnih karbidov,

•

korozijska odpornost, tudi na kisline,

•

nizka toplotna prevodnost (11,5 W/mK),

•

nizka toplotna prevodnost

•

trdota: 36 HRC,

•

deformacijsko utrjevanje.

Keramično frezalo

Sodic MC 430 L

hlajenje s tokom zraka
obdelava v suhem

(15 W/mK),

Karbidno frezalo

Mori Seiki Frontier M1

MQL

• trdota: 25-39 HRC,

oblivanje s HMT

• deformacijsko utrjevanje.

• plinske turbine (lopatice), orožje, dirkalni
avtomobili, vesoljska plovila. itd.

Obraba frezal:

Uporaba:
• cevi, ventili, elementi v arhitekturi, rezervoarji za
tekočine izmenjevalniki toplote,
• kemijska, živilska, farmacevtska industrija.

pri obdelavah s karbidnimi
frezali je bil prevladujoči
obrabni mehanizem porušitev
rezalnega robu (SS 316L) ali
lom stebla frezala (Inconel
718),

•

pri obdelavah s keramičnimi
frezali pa sta prevladovala
mehanizma abrazije proste
ploskve (SS 316L) in difuzije
(Inconel 718), zaradi katere je
prihajalo do nastanka
difuzijske plasti in krušenja
rezalnega robu.

Potek frezanja:

Vir: www.probrew.com

Keramika kot rezalni material

Keramika

SS 316L
novo

SS 316L

obrabljeno

Inconel 718
novo

novo

obrabljeno

obrabljeno

Inconel 718
novo

2 0 1 7

Vir: www.filtsep.com

Karbid

•

Vir: aviationweek.com

Vir: rennlist.com

SS 316L
Inconel 718
SS 316L
Inconel 718
SS 316L
Inconel 718
SS 316L
Inconel 718
SS 316L
Inconel 718
SS 316L
Inconel 718

MQL
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•

Uporaba:

Material obdelovanca

obdelava v suhem

Visoka odpornost na povišane tlake in
temperature (nastanek oksidne plasti),

•

Keramično Inconel 718
frezalo
in SS 316L

A K A D E M I J A

Zahteve danes:
•dobre mehanske
lastnosti,
•visoka toplotna in
obrabna odpornost,
•dolga življenska doba,
•visoka kakovost,
•…
ob nizki ceni!

obrabljeno

Prednosti:

• obstojna pri zelo visokih temperaturah 

|

visoka trdota, majhna kemična reaktivnost z obdelovanci , dobra obrabna odpornost,
• dovoljuje visoke rezalne hitrosti (kratki obdelovalni časi, visoka produktivnost),

Volumen odrezanega materiala V [cm3]:

• občutljiva na termične šoke,
• občutljiva na mehanske udarce,

Karbid

• krhka – nezmožnost prenašanja dinamičnih obremenitev.

Obdelovalni postopek in strategija:
• obodno frezanje,
• spiralna strategija obdelave,
• različni hladilno mazalni pogoji.

Obdelovalni stroji in način vpetja frezal:
Mori Seiki Frointer M1 (8000 min-1)

Volumen odrezanega materiala V
[cm^3]

Orodja (D = 6 mm):
• keramična frezala Kennametal EADE0600A6ARF KY40,
• karbidna frezala Kennametal UCDE0600A5ASA KC643M.

Sodic MC 430 L (40000 min-1)

Keramika

40,0

Načrtovanje in izvedba eksperimentov

Obdelovanci v obliki palic
ϕ50 mm x 200 mm:
• nikljeva zlitina Inconel 718,
• nerjavno jeklo 316L.

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

• obdelava v suhem – čist postopek.
Slabosti:

35,0
30,0
25,0
20,0

SS 316L
Inconel 718

15,0
10,0
5,0
0,0

212,1 5,4

3074,8 10,0

Suho

MQL

3074,8 15,6
Oblivanje s
HMT

6,6 17,5

24,3 4,6

26,5 18,2

Suho

MQL

Tok zraka

Cena orodij in MRR:
• Karbid 44€ + DDV, MRRdej = 2,62 cm3/min (Inconel 718) in 8,18 cm3/min (SS 316L)
• Keramika 93€ + DDV, MRRdej = 5,61 cm3/min (Inconel 718 in SS 316L)
Celotni stroški obdelav SC [€/cm3]:

SS 316L

Inconel 718
6,00

Stroški obdelave [€/cm^3]

5,00
4,00

• delovno območje 50x50x155mm,
• objektiv 10x (2x2 mm),
• lateralna ločljivost pod 2 µm, vertikalna 100nm,

• 3D model merjenega objekta.

Strošek stroja in
operaterja Ss [€/cm^3]

1,00

Strošek orodja So
[€/cm^3]

+97%

2,00

Ugotovitve:
Merjenje obrabe:

Strošek menjave orodja
Sm [€/cm^3]

3,00

0,00

• Alicona InfiniteFocus SL,

+39%

MRR
+115%

Karbid (Oblivanje s
HMT)

Keramika (Tok
zraka)

MRR
-31%

Karbid (Oblivanje s
HMT ali MQL)

Keramika (Tok
zraka)

Zaključki

Prednosti keramike pred karbidom:
• pri obdelavi Inconela 718 je volumen odrezanega materiala večji
(18,2 proti 15,6 cm3),
• in MRR dvakrat višji (5,6 proti 2,6 cm3/min).
Višji celotni strošek obdelave pri uporabi keramičnih frezal napram karbidnim
(5,4 proti 3,3 €/cm3) je posledica zgolj višje nabavne cene frezala.

Inconel 718
Obdelovati s karbidnimi
orodji zgolj zaradi
manjših stroškov.
SS 316L
Obdelovati s karbidnimi
orodji (daljša obstojnost,
večji MRR, manjši
stroški).
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Preizkuševališče za določanje vzmetne
konstante tlačnih vijačnih vzmeti
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Preizkuševališče za določanje vzmetne konstante tlačnih vijačnih vzmeti
Aljaž Nemanič*, Matic Može, Jože Kutin

Uvod

Rezultati

Vzmeti so nepogrešljiv strojni element in se najpogostje pojavljajo v obliki
vijačnih vzmeti. Poleg geometrije vzmeti nosi ključno vlogo pri uporabi
tudi njen prožnosti koeficient oz. vzmetna konstanta. V praksi pogosto
srečamo nelinearne vzmeti z neenakomernim navitjem, katerih vzmetna
konstanta je odvisna od skrčka vzmeti in jo težko napovemo teoretično
[1]. Posledično jo določamo predvsem eksperimentalno, za kar je
potrebno primerno preizkuševališče, ki omogoča merjenje dveh
poglavitnih parametrov, in sicer sile ter pomika (oz. skrčka) vzmeti [2,3].

Razširjena merilna negotovost z upoštevanjem 95 % stopnje zaupanja [4]
pri merjenju sile znaša do 1,3 N oz. 2,3 % merjene vrednosti, pri merjenju
pomika pa do 0,20 mm oz. 2,0 % merjene vrednosti. Razširjena merilna
negotovost določanja vzmetne konstante znaša največ 3,0 %.

V delu predstavljamo razvoj preizkuševališča za določanje vzmetne
konstante tlačnih vijačnih vzmeti, ki se uporabljajo v elektropnevmatskih
sistemih. Predstavljeni so zasnova preizkuševališča, rezultati meroslovne
analize preizkuševališča ter rezultati izhodiščnih meritev vzmetne
konstante za šest izbranih vzmeti.

Konstrukcija preizkuševališča
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Zasnovano preizkuševališče (slika 1) temelji na standardnih jeklenih
profilih, ki zagotavljajo primerno togost. Orientacija preizkuševališča je
horizontalna, kar omogoča večjo stabilnost in hkrati kompaktnost. Z
vodilom vzmeti preprečujemo njihov uklon. Obremenjevanje in
razbremenjevanje vzmeti je zagotovljeno z uporabo pnevmatskega valja
s pripadajočimi komponentami za regulacijo hitrosti pomika v obe smeri.
Zasnovano preskuševališče vzmeti je namenjeno vzmetem dolžine do
180 mm, notranjega premera 10-12 mm in silam do 200 N; z menjavo
nekaterih komponent je možno uporabo razširiti tudi na druge geometrije.

Na šestih različnih vzmeteh smo izvedli meritve vzmetne konstante pri
obremenjevanju in razbremenjevanju, pri čemer smo vsako meritev trikrat
ponovili. Rezultati prve meritve na posamezni vzmeti so prikazani na sliki
2(a), na sliki 2(b) pa je prikazana aproksimacija krivulj v območju
obremenjevanja s polinomom tretjega reda.
200

150
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W W W . Z V E Z A - Z S I S . S I

Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
*aljaz.nemanic@gmail.com

vzmet
vzmet
vzmet
vzmet
vzmet
vzmet

1
2
3
4
5
6

200

150

100

1
2
3
4
5
6

10

20

100

50

0
0

vzmet
vzmet
vzmet
vzmet
vzmet
vzmet

50

10

20

30

40

50 60 70
pomik x (mm)

80

(a)

90 100 110

0
0

30

40

50 60 70
pomik x (mm)

80

90

(b)

100 110

Slika 2: Primerjava rezultatov meritev na različnih vzmeteh (a) in prikaz popisa krivulj v
območju obremenjevanja s polinomsko aproksimacijo (b).

Odvodi aproksimacijskih polinomov predstavljajo funkcijsko odvisnost
vzmetne konstante od pomika vzmeti; ta informacija je hkrati tudi cilj
meritev in je uporabna kot vhodni parameter za simulacije delovanja
elektropnevmatskih sistemov, v katerih se merjene vzmeti uporabljajo.
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Slika 3: Funkcijske odvisnosti vzmetne konstante za vzmeti 1-4 (a) in za vzmeti 5 ter 6 (b).

Pri obremenjevanju povprečne vzmetne konstante znašajo med 0,71 in
0,85 N/mm za vzmeti 1-4 ter približno 2,2 N/mm za vzmeti 5 in 6, pri
razbremenjevanju pa med 0,68 in 0,76 N/mm za vzmeti 1-4 ter približno
1,9 N/mm za vzmeti 5 in 6. Med vzmetnimi konstantami v območju
obremenjevanja in razbremenjevanja je torej do 15 % razlike (histereza
vzmeti). Iz slike 3(a) je razvidno, da se vzmeti 1 in 4 obnašata približno
linearno, ostale vzmeti pa izkazujejo izrazito nelinearno karakteristiko.

Zaključki
 Razvili smo preizkuševališče za določanje vzmetne konstante tlačnih
vijačnih vzmeti specifične geometrije.
 Preizkuševališče omogoča hitre, enostavne in ponovljive meritve.
 Dosegljive merilne negotovosti so primerljive z literaturo.
 Za kvaliteten popis obnašanja vzmeti zadostuje aproksimacija s
polinomom tretje stopnje.
Slika 1: Render preizkuševališča (a), shematski prikaz komponent (b) in blokovna shema
merilnega sistema (c).

Za merjenje sile je uporabljena merilna celica oblike „S“ z merilnim
območjem 0-200 N. Merjenje pomika vzmeti se izvaja s
potenciometričnim zaznavalom z merilnim območjem 0-150 mm. Za
umerjanje merilne celice za silo smo uporabili laboratorijske referenčne
uteži, za umerjanje merilnika pomika pa kljunasto merilo.
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 Vzmetne konstante pri obremenjevanju in razbremenjevanju se
razlikujejo do 15 %.
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Hidravlika je relativno razvita strojniška veda in je prisotna v različnih
vejah industrije kot so na primer: avtomobilska, letalska, gradbena,
gozdarska itd. [1]. Hidravlični valji spadajo v skupino izvršilnih hidravličnih
sestavin. Onesnaževanje okolja se v hidravliki pojavlja predvsem zaradi
uporabe mineralnih olj kot prevladujoče hidravlične kapljevine, ki se
danes uporablja v približno 85 % [2] vseh aplikacij v hidravliki. Vodnohidravlični sistemi so kljub velikemu napredku novih tehnologij in
materialov še vedno zelo redki [3,4]. Na to vpliva predvsem dejstvo, da
kljub več kot dvajsetletnemu razvoju govorimo o pomanjkanju vodnohidravličnih sestavin [5], s katerimi bi lahko snovali podobne sisteme, kot
jih poznamo pri prevladujoči oljni pogonsko-krmilni hidravliki. V okviru
raziskav smo v Laboratoriju za Fluidno tehniko analizirali delovanje in
možnost uporabe kompozitnega hidravličnega valja (slika 1), ki bi za
delovanje kot hidravlično kapljevino uporabljal vodo.

Merjenje notranjega puščanja skozi batna tesnila smo izvedli pri opravleni
poti batnice 15 km, 30 km in 42 km, ko je prišlo do poškodbe kompozitne
cevi. Iz slike 6 je razvidno, da se notranje puščanje skozi bat povečuje z
opravljeno potjo, kar je bilo v skladu z našimi pričakovanji, saj z večanjem
opravljene poti pričakujemo tudi večjo obrabo tesnil vgrajenih v bat
vodnohidravličnega valja iz ogljikovih vlaken. Zaradi uporabe cevi iz
ogljikovih vlaken smo pričakovali večje puščanje, ker ima notranja drsna
površina cevi večjo hrapavost kot kovinske cevi. Notranje puščanje skozi
obe strani bata je bilo pred začetkom izvajanja trajnostnega testa
približno enako (okoli 1 ml/min). Po 15 km opravljene poti je bilo puščanje
na strani batnice pa 12,5 ml/min, na nasprotni strani pa zgolj 6,5 ml/min.
Ponovno merjenje notranjega puščanja je bilo opravljeno po 30 km
opravljeni poti bata. Puščanje na strani batnice (uvlečena batnica) je bilo
relativno veliko. Vrednost notranjega puščanja je bila 1183 ml/min. V
primerjavi s prejšnjimi meritvami je prišlo do očitne obrabe tesnila na
batu. Pri 42 km opravljene poti je prišlo do poškodbe kompozitne cevi in
zaradi tega smo izmerili relativno večje notranje puščanje kot pri prejšnjih
meritvah.
Izvlečena batnica
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Uvod

Uvlečena batnica
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Slika 2: Bat z vgrajenimi vodilnimi
obroči in tesnilom (Ø39,4 mm x 30 mm).
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Slika 6: Izmerjeno notranje puščanje olja mimo batnega tesnila v cevi.

Obrabljena kompozitna cev je prikazana na sliki 7, medtem ko so delci
obrabe prikazani na sliki 8.

Slika 4: Hidravlična shema meritve
puščanja batnih tesnil ob mirovanju.

Bat, ki smo ga uporabili je bil izdelan iz aluminijeve zlitine EN-AW.
Gabaritne mere bata so bile Ø39,4 mm x 30 mm. Vgrajeni so bili vodilni
obroči FRA Ø40 mm x 5,4 mm. Funkcija vodilnih obročev je, da
zmanjšujejo obrabo cevi in tesnil, ki jo povzroča drsenje bata. Za
tesnenje na batu smo uporabili tesnilo sestavljeno iz dveh delov: (1) Otesnilo, narejeno iz NBR, nad njim pa še oblikovno tesnilo (2) iz PTFE
bromove spojine. Na sliki 2 je prikazan bat z vgrajenimi vodilnimi obroči
(bele barve) in tesnilom. Primer intervala obremenjevanja hidravličnega
valja je prikazan na sliki 5.
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Slika 3: Preizkuševališče v laboratoriju LFT.
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Cilj raziskave je bil preveriti delovanje kompozitnega hidravličnega valja,
ki deluje na vodo, po različno dolgem času obremenjevanja. V okviru
predpriprav testiranja smo izbrali tesnila, ki bi bila primerna za uporabo v
vodni hidravliki, ter zasnovali bat in prirobnico valja. Analizo delovanja
smo izvedli s pomočjo preizkuševališča, ki je prikazano na sliki 3. Na
sliki 4 je prikazana hidravlična shema meritve puščanja batnih tesnil ob
mirovanju.
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Slika 1: Kompozitni hidravlični valj
(Ø40 mm /22 mm x 305 mm).
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Slika 5: Interval obremenjevanja hidravličnega valja.
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Slika 7: Obrabljena kompozitna cev.

Slika 8: Delci obrabe kompozitne cevi.

Zaključki
 Ugotovili smo, da je bilo notranje puščanje pred testiranjem 1 ml/min in
je bilo po opravljenih 15 kilometrih poti še vedno relativno majhno,
 izmerili smo notranje puščanje in pokazali poškodbe oz. obrabo tesnil
po opravljenih 15 km, 30 km in 42 km poti,
 povečano notranje puščanje smo zaznali tudi iz meritev tlaka.
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3.2 SEM in EDS analiza

1. Uvod
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Lasersko obarvanje kovinskih površin je pomembna estetska izboljšava
tradicionalnega laserskega označevanja, ki vključuje široko paleto
monokromatskih tehnik graviranja. Pomemben interes za lasersko
obarvanje izhaja iz gradbene, kemične, avtomobilske in električne
industrije [1]. Nastajanje barve na površini je rezultat nadzorovane
površinske oksidacije, ki se pojavi med interakcijo med lasersko svetlobo
in kovino [2,3]. Po drugi strani imajo kovinski oksidi pomembno vlogo pri
koroziji, ker nekateri oksidi pospešijo korozijo, medtem ko jo drugi
zavirajo [4,5].
V tem prispevku preučujemo, kako različni parametri vlakenskega
laserskega sistema vplivajo na obarvanje nerjavnega jekla AISI 304.
Debelino in sestavo plasti oksidov analiziramo s pomočjo vrstične
elektronske mikroskopije (SEM) in energijsko disperzijske rentgenske
spektroskopije (EDS).

Slika 5: Značilni SEM posnetek prečnega
prereza lasersko obarvane površine.
Slika 7: Debelina oksidne plasti na
neobdelani površini (SS) in pri
barvah C1-C6.

2. Eksperimenti
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Nerjavno jeklo AISI 304 smo obdelali z vlakenskim laserjem valovne
dolžine 1060 nm (SPI Lasers, Ltd., UK, model SP-202P-A-HS-S-A-Y).
Največja povprečna moč laserja znaša 20 W, medtem ko je frekvenca
bliskov v območju 1kHZ – 1MHz. Laser omogoča spremenljivo dolžino
bliskov v območju 10-240 ns.
Spreminjali smo: (i) povprečno moč, (ii) frekvenco bliskov, (iii) razmik
med linijami, (iv) hitrost označevanja in (v) položaj gorišča.
Obdelane vzorce smo ovrednotili z: (i) elektronsko vrstično
mikroskopijo v COMPO načinu; (ii) energijsko disperzijsko rentgensko
spektroskopijo (EDS); in (iii) z optičnim mikroskopom.

3. Rezultati
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3.1 Pojav barv po laserskem teksturiranju

Slika 6: (levo) EDS mapiranje; (desno) SEM
posnetki prečnih prerezov različnih barv.

Slika 8: Masni odstotki elementov
O, Cr in Fe v osnovnem materialu
(SS) in na površini različnih barv
(C1-C6).

Značilni prerez obarvane površine je prikazan na sliki 5. Slika 6 prikazuje
EDS mapiranje elementov izbranih barv. Opazimo povečano prisotnost
kisika na površini, kar potrjuje nastanek oksidov. Na desni strani iste slike
so prikazani tudi SEM posnetki prečnih prerezov različnih barv. Iz njih
smo izmerili debeline oksidnih plasti in rezultate predstavili na grafu na
sliki 7. Na sliki 8 so prikazani masni odstotki elementov kisika (O), kroma
(Cr) in železa (Fe) za posamezno barvo, označeno s C1-C6. Za
referenco so podani tudi masni odstotki teh elementov na osnovnem
materialu (SS).

4. Zaključki

Slika 2: Barve pri uporabi spirale.

Slika 1: Vpliv različnih laserskih parametrov
na pojavnost barv.

Vpliv
povprečne
moči,
hitrosti
označevanja, frekvence bliskov in
dolžine bliskov na nastanek barv
prikazuje slika 1.
Na sliki 2 vidimo, kako kot
označevanja vpliva na nastanek
različnih barv.
Slika 3 pa prikazuje, kako na
nastanek barv vpliva razmik med
linijami, po katerih vodimo laserski
snop. Izbrani vzorci, ki smo jih
ovrednotili pod optičnim mikroskopom
(slika 4), so na sliki 3 oštevilčeni z 1-4.
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Slika 3: Vpliv razmika med linijami.

Slika 4: Analiza izbranih barv pod
optičnim mikroskopom.

 Barve se pojavijo zaradi različnih oblik in debelin oksidov na površini.
Za natančnejšo analizo oksidov bi bilo potrebno opraviti karakterizacijo
z rentgensko fotoelektronsko spektroskopijo (XPS), saj lahko različna
sestava istih elementov povzroči popolnoma drugačno barvo (npr.
Cr2O3 je zelen in CrO3 je rdeč).
 Debelina oksidne plasti je v območju med 220 nm in 530 nm.
 Različni oksidi, ki se pojavijo po laserski obdelavi, so zelo zanimivi za
nadaljnje raziskave korozijskega obnašanja obarvane površine – to bo
omogočalo nadzorovano korozijsko obnašanje z neposrednim
laserskim teksturiranjem.
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Strojni vid igra pomembno vlogo pri avtomatizaciji proizvodnih sistemov.
Pri varjenju debelejše pločevine je potrebno zvarni spoj zapolniti z
dodajnim materialom v več korakih, zaradi tega je takšen proces za
ročnega varilca zelo naporen. Ročno varjenje debelejše pločevine se
tako v veliki meri poskuša nadomestiti z varjenjem s pomočjo robotskih
manipulatorjev v varilnih celicah [1]. Za avtomatizirani varilni proces brez
povratne zanke je potrebno obdelovance predhodno zelo natančno
obdelati, kar v mnogih primerih ni ekonomsko upravičljivo. Alternativa je
nadgradnja obdelovalnega sistema s sistemom za strojni vid, kar poveča
fleksibilnost sistema, zniža stroške predobdelave sestavnih delov
obdelovancev in zvišuje kvaliteto končnih zvarjencev.
V prispevku je opisan razvoj, delovanje in testiranje algoritma za sledenje
karakterističnih točk na profilu zvarnega spoja. Literatura v večini
primerov ponuja podobne rešitve na nivoju enodimenzionalnih podatkov
oz. vektorjev
(npr. [2]), razviti algoritem pa deluje na principu
procesiranja 2D podatkov oz. slik.

Začetna faza testiranja je potekala na sintetičnih vzorcih z različnimi
nakloni sten, z različnimi stopnjami šuma in različno zaobljenostjo robov
(slika 3).
V drugem koraku testiranja smo s tehnologijo 3D tiskanja izdelali
plastične vzorce na katerih smo izvajali meritve in preizkušali algoritem
na obstoječem eksperimentalnem sistemu (slika 4).
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Slika 3: a) Standardna deviacija odstopanja v odvisnosti od naklona stene
utora in šuma na sintetičnih vzorcih, b) Odstopanje v odvisnosti od
zaobljenosti robov utora in šuma na sintetičnih vzorcih

Eksperimentalni sistem in zgradba algoritma

*.txt datoteka

Branje profila
Izgradnja slike 256x659
Izgradnja slike 1x659
slika 256x659
profil 1x659
Filtriranje binarne slike
filtrirana binarna slika
Iskanje kontur na sliki 256x659
Aproksimiranje kontur
aproksimirana kontura, ki
popisuje geometrijo profila
Izgradnja predloge
Izgradnja manjse slike profila za pospeševanje
ujemanja predloge
Iskanje sidrne točke
položaj sidrne točke
Izračun razdalj med sidrno točko in točkami na konturi
Urejanje razdalj po velikosti
Določanje indeksa najbljižjih točk
Določanje leve in desne točke utora
koordinate karakterističnih točk
Prikazovanje rezultatov

Slika 3: Podatkovni nosilci in predloga iz
enega profila na globinski sliki utora

c)
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Slika 1: Robotski manipulator,
opremljen z laserskim profilomerom

b)

|

Slika 2 predstavlja 6 korakov algoritma.
V prvi fazi se iz prepoznanega
trenutnega profila zgradi 2D slika
profila in vektor profila. Drugi korak je
namenjen
filtriranju
slike
za
odstranjevanje šuma. V tretjem koraku
se iz slike profila izloči in nadalje
aproksimira poenostavljena kontura, ki
služi kot nabor možnih robnih točk. V
četrtem koraku se iz vektorja profila
izloči predloga (slika 3), le ta pa se
uporabi za iskanje sidrne točke, ki leži
približno na sredini utora. Peti korak
služi določanju leve in desne robne
točke na profilu zvarnega spoja na
podlagi razdalje med točkami na
aproksimirani konturi in sidrno točko. V
zadnjem koraku se izvaja prikazovanje
rezultatov obdelave profila.

a)
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Sistem za strojni vid, s katerim je opremljena varilna celica je prikazan na
sliki 1. Sistem je sestavljen iz robotskega manipulatorja, na katerem je
togo vpet projektor laserske ravnine in kamera za zajem slik.
Kamera in laserski izvor tvorita
profilomer, s katerim zaznavamo slike
profilov. Za razvoj algoritma za
procesiranje teh slik v realnem času
smo uporabili algoritme iz knjižnice
OpenCV [3].

Slika 4: a) Ustrezno prepoznani robni točki, b) Realni vzorec s spremenljivim
radijem na robovih, c) Realni vzorec s spremenljivim naklonom stene, d)
Globinske slike rezultatov na realnih vzorcih (ravni utor, cik-cak gibanje
profilomera, prepoznava robnih točk na vzorcu b), prepoznava robnih točk na
vzorcu c))

Zaključki
• Zasnovan in uspešno preizkušen je bil algoritem za zaznavanje robnih
točk zvarnih spojev.
• Maksimalen čas izvajanja algoritma za en profil je 8 ms na računalniku
s procesorjem Phenom II X4 1.60 GHz.
• Algoritem je bil temeljito preizkušen na sintetičnih vzorcih.
• Algoritem smo na koncu preizkusili še na realnih vzorcih, vendar v
kontroliranem okolju, proces varjenja med meritvami ni potekal.
• Iskanje referenčnih točk v dveh korakih (ujemanje predloge in merjenje
razdalj do sirne točke) omogoča visoko stabilnost algoritma.
• Ugotovili smo, da algoritem zanesljivo prepoznava robne točke na
utorih, katerih stene so postavljene pod kotom > 20°, zaobljenost robov
pa na prepoznavo roba ne vpliva

Literatura
[1] P. Kah, M. Sharestha, E. Hiltunen, J.Martikainen, Sensing Technologies in Robotic Welding, Mechanika, 2014
Conference Issue, p.110-117
[2] W. Gu, Z. Y. Xiong, W. Wan, Autonomous seam acquisition and tracking system for multi-pass welding based on
vision sensor, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2013, pp. 451-460, Vol. 69, Issue 1
[3] R. Laganière, OpenCV 2 Computer Vision Application Programming Cookbook, Packt Publishing, 2011

Avtorji se želijo zahvaliti podjetju Yaskawa Slovenija, ki je omogočilo
uporabo strojne opreme in testiranje delovanja algoritma.

Slika 2: Potek razvitega algoritma
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Upogibna togost (UT) čevljev na območju metatarzofalangealnega (MTP)
sklepa v plantarnodorsalni smeri je bila prepoznana kot pomemben vpliv
na energijsko učinkovitost (EU) različnih športnih disciplin [1, 2]. Preučen
je bil njen vpliv na EU drsalnega teka na rolkah.

Veljavnost primerljivosti tekov je bila preverjena z neposredno koristnim
zunanjim mehanskim delom normiranim na NKS (  ) ter deležem
mehanskega dela palic ( / ) in rolk ( / ), ki so bili vsi
statistično enaki ne glede na vrsto čevlja.

Metodologije

|

Izvedenih je bilo več 5minutnih submaksimalnih tekov na tekoči preprogi
s čevlji treh različnih UT (mehki, srednji, trdi) pri 10 km/h in 5 % naklonu.
S predelanimi rolkami in palicami so bile merjene reakcijske sile podlage
[3], njihova orientacija v prostoru je bila merjena s 3D kamero V120 Trio
(NaturalPoint, DBA OptiTrack, Corvallis, ZDA) in svetloboodbojnimi
markerji (slika 1). Kinematika tekača poenostavljenega na 23 togih
masnih segmentov in pozicija težišča tekača (TT) je bila merjena z
brezžično inercialno obleko Xsens MVN Biomech Pro (Xsens
Technologies, Enschede, Nizozemska, slika 1). Merjen je bil tudi
volumski pretok kisika (  ), ki je pri aerobni intenzivnosti sorazmeren
metabolni energijski porabi [4].
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Slika 2: Potek zunanjih mehanskih moči težišča tekača v posamezni smeri
koordinatenga sistema preproge in neposredno koristna mehanska moč za tipični
cikel teka na rolkah. Histogrami prikazujejo posamezne faze rolk in palic.
Tabela 1: Parametri mehanskih del tekov z različnimi čevlji.
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 / 
 / 

Slika 1: Tekač na tekoči preprogi z označeno opremo.
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Iz usmerjenih sil palic in rolk ter hitrosti TT so bile izračunane zunanje
mehanske moči rolk in palic v posamezni smeri koordinatnega sistema
(KS) tekoče preproge (slika 1). Iz teh moči je bilo z integracijo izračunano
zunanje mehansko delo TT ( ).
EU je bila vrednotena z  normiranim z opravljeno potjo TT v
neposredno koristni  smeri (NKS) KS tekoče preproge (  ) in
povprečnim   zadnjih minut tekov.
 in drugi parametri mehanskih del (glej tabelo 1) so bili izračunani za
3 x 5 ciklov na tek, in to za tri teke s posameznimi čevlji. Povprečni  
so bili izračunani za 12 tekov s posameznimi čevlji. Izvedena je bila
enosmerna ANOVA brez ponovitve. V primeru zavrnitve ničelne hipoteze
enakosti povprečij med teki z različnimi čevlji, je bil naknadno izveden še
Tukeyev HSD test. Stopnja tveganja je bila 0,05.

Rezultati
Na sliki 2 je prikazan potek zunanjih mehanskih moči TT v posamezni
smeri KS tekoče preproge znotraj tipičnega cikla teka na rolkah. Pozitivna
moč je, ko tekač opravlja delo na okolico, negativna, ko okolica opravlja
delo na tekaču (komponenta sile in hitrosti sta nasprotno usmerjeni) [5].
Prikazana je tudi neposredna koristna moč TT kot moč potrebna za
premagovanje gravitacije in sil kotalnega upora rolk. Histogrami
predstavljajo trajanja posameznih faz rolk in palic.
V tabeli 1 so predstavljeni rezultati statističnih analiz parametrov
mehanskih del. Pri tekih s trdimi čevlji je bil  za 13,4% nižji kot pri
tekih s srednjimi čevlji in za 20,7% nižji kot pri tekih z mehkimi čevlji.
Pri tekih z mehkimi čevlji je bil   za 2,8% višji kot pri tekih s srednjimi
čevlji (P = 0,013) in 1,5 % višji kot pri tekih s trdimi čevlji (P = 0.061).
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Vrednosti predstavljajo povprečja ± s.d. Za ANOVA analize so podane Fvrednosti in
stopnje značilnosti P.  in  sta celotno zunanje mehansko delo in neposredno
koristno mehansko delo normirana z opravljeno potjo težišča tekača v neposredno
koristni smeri.  / in  / predstavljata delež mehanskega dela rolk in
palic napram celotnemu zunanjemu mehanskemu delu.
BC – izvedena BoxCox transformacija; W – izvedena Welchova ANOVA;
a – statistično značilne razlike med mehkimi in srednjimi čevlji; b – med mehkimi in
trdimi čevlji; c – med srednjimi in trdimi čevlji.
Stopnje značilnosti „post hoc“ testov: *  < 0,05; **  < 0,01; ***  < 0,001.

Zaključki
Mehki čevlji so bili najmanj EU glede na obe cenilki. Glede na  so bili
trdi čevlji najučinkovitejši, glede na   so bili najučinkovitejši srednji
čevlji. Zaradi majhne statistične teže slednjih rezultatov obstaja slutnja,
da trdi čevlji predstavljajo potencial tudi za najvišjo učinkovitost glede na
  . Zaradi majhnega vpliva UT čevljev na   ugotavljamo, da je ta
cenilka manj primerna za vrednotenje EU čevljev.
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Tveganje pomeni nastop dogodkov ali stanj, ki lahko ogrozijo načrtovano
izvedbo projekta. Po Rojer [1] so procesi projektnega managementa in
managementa tveganj zelo povezani (slika 1).
Stalni
management
tveganja

Prikazani postopek obvladovanja tveganj aktivnosti projekta smo
preizkusili na primeru projekta razvoja novega orodja. Na sliki 3 je
prikazan vzrok-učinek model za identifikacijo potencialnih tveganj.
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Slika 3: Identifikacija tveganj po modelu vzrok-učinek

Za kvantitativno ocenjevanje tveganj aktivnosti projekta je bila izdelana
predloga (template) v programskem orodju MS Project. V predlogi so,
poleg izračuna stopnje tveganja, prikazani tudi signali, ki opozarjajo na
stopnjo tveganja ter predvideni ukrepi in odgovornosti (slika 4).
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Izhodišča

A K A D E M I J A

Projektno vodenje naročil je za mnoga podjetja način izvedbe poslovnega
procesa. V tem primeru gre večinoma za ciklično ponavljajoče se
projektne procese, pri katerih pa se, kljub ponovljivosti, lahko srečamo s
številnimi dogodki tveganja. V prispevku je prikazan preprost način
obvladovanja tveganj projekta, ki temelji na analizi vzrokov tveganj in
njihovih učinkih z vzrok–učinek (Ishikawa) modelom obvladovanja
tveganj, razširjenim z izračunom stopnje tveganja na osnovi ocen treh
parametrov: verjetnost nastopanja dogodka tveganja, oceno posledic in
oceno pogostosti ponavljanja dogodka tveganja. Izvedba analize
tveganja bo prikazana na primeru projekta razvoja novega orodja.

Če je: ST ≤ 24 je tveganje majhno, če je 25 ≤ ST ≤ 60 je tveganje srednje
in če je ST ≥ 61 je tveganje veliko. Če je tveganje majhno, projektni tim le
identificira tveganje, če je tveganje srednje, se pripravijo predvsem
preventivni ukrepi, če pa je tveganje veliko, se pripravijo tako preventivni
kot tudi kurativni ukrepi za njegovo obvladovanje.

Tveganja pri projektu
osvajanja orodja

Uvod
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Slika 1: Procesi projektnega managementa in managementa tveganj

Za identifikacijo tveganj projekta so na voljo različni modeli [2]: standardni
model, enostavni model, kaskadni model in vzrok–učinek ali Ishikawa
model. Ker se slednji pogosto uporablja v managementu kakovosti, smo
se odločili, da za identifikacijo potencialnih tveganj pri razvoju izdelka
uporabimo prav ta model (slika 2).

Slika 4: Načrt obvladovanja tveganj projekta v predlogi MS Project

Zaključki

Slika 2: Vzrok-učinek (Ishikawa) model za identifikacijo tveganj

Kvalitativno oceno - stopnjo tveganja (ST) se po [3] izračuna kot produkt
ocene verjetnosti nastopanja dogodka tveganja (VD) in ocene posledic v
primeru nastopa dogodka tveganja (OP) . Za ocenjevanje lahko v obeh
primerih uporabimo Likertovo skalo od 1 (zelo majhna verjetnost) do 5
(zelo velika verjetnost).
Ker pa se pri projektih razvoja izdelka pogosto ponavljajo isti vzroki
tveganja, smo avtorji dodali še tretjo oceno, to je ocena pogostosti
ponavljanja dogodka tveganja (PN), ki se oceni na enak način kot prva
dva parametra [4]. Stopnjo tveganja v tem primeru izračunamo kot:
ST = VD x OP x PN
pri čemer je lahko: 1 ≤ ST ≤ 125.

V prispevku je podan postopek za obvladovanje tveganj pri projektih
razvoja izdelka za katerega je značilno:
• Za identifikacijo tveganja posamezne aktivnosti je uporabljen vzrokučinek (Ishikawa) model.
• Tveganost aktivnosti je podana s stopnjo tveganja.
• Predloga v programu MS Project omogoča izračun stopnje tveganja
aktivnosti ter načrtovanje potrebnih ukrepov.
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Različne uniformirane institucije se pri izbiri uniform za lastne potrebe v
glavnem opirajo na tako imenovane javne razpise, kjer se med drugim
kot pomembnejše merilo za izbiro oblačil predvideva tudi izpolnjevanje
zahtev izbranih tehničnih parametrov, zapisanih v tehnični specifikaciji.
Na podlagi teh podatkov namreč potencialni naročnik presoja ustreznost
ponujenih materialov/oblačil. Za čim objektivnejšo presojo glede
kakovosti ponujenih materialov ali izdelkov imajo pomembno vlogo tudi
tako imenovani neodvisni testni laboratoriji. Eden teh je Laboratorij za
obdelavo in preskušanje polimernih materialov (LOPPM), ki deluje v
okviru Inštituta za inženirske materiale in oblikovanje (IIMO), Fakultete za
strojništvo Univerze v Mariboru in, ki je že desetletja aktivno vključen v
testiranje različnih materialov iz vlaknotvornih-, kakor tudi drugih
polimernih materialov. Na drugi strani Inštitut za inženirske materiale in
oblikovanje aktivno sodeluje z različnimi slovenskimi in tujimi podjetji, od
katerih so pomembnejši projekti povezani tudi s pripravo tehnične
dokumentacije za potrebe javnega naročanja za različne uniformirane
institucije v Sloveniji in tujini, kot je to npr. FURS, MORS, MNZ, Snaga
MB, Ljubljanski potniški promet (LPP), Pošta Slovenije, razne slovenske
bolnišnice, Pošta Hrvaške, itd.
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Uniforma in tehnična specifikacija

A K A D E M I J A

S T R O J N I Š T V A

Ko govorimo o uniformi, imamo v mislih standardizirano oblačilo, ki ga
nosi pripadnik oziroma član neke organizacije med opravljanjem dela v
njej. Med uniformirano osebje ne spadajo izključno predstavniki tako
imenovanih strogo uniformiranih institucij, kot so na primer vojska, policija
in carina, ampak tudi predstavniki različnih drugih podjetij in ustanov, kot
so na primer bolnišnice, lekarne, različni trgovski centri, gostinski,
frizerski lokali idr. Vsem tem osebam je skupno to, da so med
opravljanjem dela oblečeni v uniforme, ki jih, odvisno od potreb, sestavlja
različno število delov. Vsekakor pa velja, da je pri strogo uniformiranih
institucijah zahteva po kakovosti oblačil strožja in je zato treba oblačila
strože standardizirati tako glede enotnega videza kakor tudi glede enotne
in predvsem dobre kakovosti uporabljenih materialov, iz katerih so sešiti
posamezni deli uniforme. Za celostno podobo uniformiranih oseb je
potrebno, da se pričakovane tehnične lastnosti materialov, skupaj s
konstrukcijsko-oblikovalskimi lastnostmi posameznega oblačila, natančno
definirajo in v razumljivem jeziku ter vso potrebno shematsko in slikovno
podlago zapišejo v tehnično specifikacijo. V tem pogledu potencialni
naročniki pogosto nimajo vseh potrebnih strokovnih znanj in veščin, da bi
bilo njihovo javno naročilo tehnično popolno. Vse omenjeno je razlog, da
IIMO uspešno sodeluje pri pripravi številnih javnih naročil za potrebe
slovenskih uniformiranih institucij.

Primer dobro definirane tehnične specifikacije
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Primer konstrukcijske skice z opisi

Slika 1: Konstrukcijske skice z natančno opredeljenimi podrobnostmi

Primer dobre prakse med naročnikom in IIMO

Slika 2: Različni deli delovne uniforme

Slika 3: Prototip carinske uniforme

Zaključki
- Pri izboru oblačil za potrebe uniformiranih institucij je treba upoštevati
tehnične parametre, zapisane v tehnični specifikaciji. Te definira
potencialni naročnik, ki navadno potrebuje podporo primerne stroke.
- V primeru strogo uniformiranih institucij, kot so npr. vojska, policija,
carina, itd. je nabor kakovostnih parametrov širši in bolj definiran kakor
pri drugih uniformiranih institucijah, kot so npr., lekarne, bolnišnice,
gostinski lokali itd., kjer je standardizacija oblačil glede videza in tudi
kakovosti manj zahtevna.
- Pri oceni kakovosti imajo pomembno vlogo neodvisni laboratoriji, ki
testirajo posamezne materiale, na podlagi katerih potencialni naročniki
pridobijo informacijo o dejanski kakovosti ponujenih materialov/oblačil.
Eden teh je »Laboratorij za obdelavo in preskušanje polimernih
materialov (LOPPM)«, ki deluje v okviru Inštituta za inženirske materiale
in oblikovanje (IIMO), Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru.
- Posamezne institucije oz. gospodarske veje so že razpoznale pomen
vključitve univerzitetnega kadra v pripravo njihovih javnih naročil, saj je
funkcionalen oblačilni sistem možno ustvariti le na osnovi dobrega
poznavanja sodobnih materialov in njihovih zakonitosti, kakor tudi
konstrukcijsko-oblikovalskih veščin in znanj.

Razvoj napredne aktivne in inteligentne
embalaže Funkcionalna živila prihodnosti
AKADEMIJA STROJNIŠTVA 2017 IN 6. MEDNARODNA KONFERENCA STROJNIH INŽENIRJEV
26. oktober 2017, Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija

Razvoj napredne aktivne in inteligentne embalaže
Funkcionalna živila prihodnosti

Tjaša Kraševac Glaser¹, Lidija Fras Zemljič¹
¹Laboratorij za obdelavo in preskušanje polimernih materialov, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru.
tjasa.glaser@um.si

Projekt Food 4 Future

in antioksidativne aditivne formulacije –

S T R O J N I Š T V A







Funkcionalne protimikrobne
nanotehnologija.

A K A D E M I J A

Razvoj funkcionalnih živil je ena temeljnih smernic razvoja v globalni
živilsko-predelovalni branži, kar je tudi priporočilo WHO (World Health
Organisation). Tudi specifični cilji projekta Funkcionalna živila prihodnosti
(F4F) so namenjeni prav temu.
Razvojno delo poteka na dveh glavnih sklopih produktnih skupin: 1.
obogatena živila z dodatnimi funkcionalnimi lastnostmi ter 2. živila z
zmanjšano vsebnostjo neželenih snovi. V programu deluje 7 verig
dodane vrednosti (žito, mleko, meso, sadje/zelenjava, med, prehranski
dodatki in inteligentna embalaža). Program sestavlja 11 projektov, v
katerih je cilj razviti 9 skupin prototipov. Celoten program poteka skozi
faze TRL 3-4 in TRL 5-6.

RRP 9 – Razvoj napredne aktivne in inteligentne
embalaže

S4 prioriteta: Trajnostna pridelava hrane
Start: 1.september 2016
Projekt traja 4 leta
Skupna vrednost prijavljenega programa je 8.773.623,93 Eur
Vrednost sofinanciranja je 5.992.204,91 Eur
Slika 1: Shema funkcionalizacije folij s protimikrobnimi in aditivnimi formulacijami
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Struktura programa

|
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RRP 1 - Razvoj žitnih funkcionalnih izdelkov s poudarkom na
uravnavanju glikemičnega odziva in vsebnosti bioaktivnih komponent
RRP 2 - Funkcionalni sadni sistemi
RRP 3 - Razvoj stabilnih funkcionalnih ekstraktov in funkcionalnih
aromatičnih pripravkov iz surovin in odpadnih rastlinskih materialov, ki
nastajajo v lokalnem okolju
RRP 4 - Karakterizacija in izvor naravnih surovin
RRP 5 - Razvoj izdelkov z višjo vsebnostjo funkcionalnih učinkovin z
razvojem novih tehničnih rešitev in analitskih metod
RRP 6 - Razvoj ustrezne surovinske baze za razvoj funkcionalnih živil v
mesni industriji
RRP 7 - Vpliv funkcionalnih dodatkov na strukturne lastnosti in obstojnost
živil
RRP 8 - Inovativni nosilni sistemi za izboljševanje tehnološke in biološke
uporabnosti bioaktivnih dodatkov v funkcionalnih živilih in krmi
RRP 9 - Razvoj napredne aktivne in inteligentne embalaže
RRP 10 - Obogatena živila z izboljšano funkcionalnostjo
RRP 11 - Živila z zmanjšano vsebnostjo aditivov, izbranih hranil in drugih
živilskih komponent

Slika 2: Funkcionalizacija v plazma komori

Cilji
 Spodbuditi trajnostno pridelavo hrane vrhunske kakovosti s povezanim
poslovnim modelom, ki bo integriral institucije znanja s proizvajalci in
gospodarskimi subjekti vzdolž celotne verige vrednosti, vključno z
razvojem novih modelov trženja na domačem, evropskem in
globalnem trgu.
 Vzpostaviti inovativne, kratke dobavne verige za lokalno, še posebej
tudi za ekološko, pridelana živila z zagotovljeno in prepoznano
sledljivostjo od polja do mize.
 Zagotoviti dolgoročno vzdržne pogoje za razvoj slovenskemu prostoru
in podnebnim spremembam prilagojenih sort in kmetijskih praks.

Partnerji

Smernice WHO:
Obogatena živila, živila z zmanjšano vsebnostjo neželenih snovi.
Interdisciplinarnost:
Živilska tehnologija, kmetijstvo, biologija, kemija, fizika, strojništvo,
medicina.
Zahvala: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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3D TISK KOVIN:

direktna depozicija kovine z anularnim laserskim žarkom
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3D TISK KOVIN:
direktna depozicija kovine z anularnim laserskim žarkom
Andrej Jeromen, Alexander Kuznetsov, Matjaž Kotar, Edvard Govekar

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

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

Uvod

Direktna depozicija prahu

3D tisk kovin se zaradi svojih potencialnih prednosti vedno bolj uveljavlja
na področju izdelave komponent v avtomobilski, letalski in vesoljski
industriji, elektroniki, energetiki in medicini. Ena od tehnologij, ki omogoča
izdelavo funkcionalnih kovinskih komponent, je laserska direktna
depozicija kovin. V Laboratoriju za sinergetiko je bil razvit prototipni
sistem (sliki 1 in 2) za direktno depozicijo kovine z anularnim laserskim
žarkom (slika 3) [1]. Sistem z manjšo modifikacijo omogoča uporabo
kovine v obliki žice ali prahu. Anularni žarek v nasprotju z obstoječimi
sistemi omogoča aksialno dovajanje snovi ter zagotavlja simetričen vnos
energije v dovajano snov (slika 4) in s tem večjo stabilnost ter
učinkovitost procesa. Sistem z anularnim žarkom je bil uporabljen tako za
tvorjenje in odlaganje kovinskih kapljic kot tudi za direktno depozicijo
kovinskega prahu in žice. V sodelovanju z mednarodnim koncernom
DMG MORI so v teku raziskave sistema in procesa laserske direktne
depozicije kovinskega prahu in žice.

Pri direktni depoziciji prahu z anularnim laserskim žarkom se kovinski
prah dovaja aksialno (slika 4), kar zagotavlja izotropnost nanašanja ter
potencialno možnost nanašanja pod kotom. Razviti sitem omogoča tudi
večji izkoristek kovinskega prahu (blizu 100%) [3], kar je ena od zahtev
pri razvoju hibridnih obdelovalnih centrov, ki združujejo dodajalne in
odrezovalne tehnologije. Slika 7 prikazuje steno, izdelano iz 12 plasti, ki
ima majhno poroznost, slika 8 pa primer neobdelane in obdelane 3D
strukture, izdelane z večplastnim navarom prahu.
a)

d)

c)

b)
Slika 7: Laserska direktna depozicija prahu, 12 plasti
a) navar od strani, b) navar tloris, c) navar čelo, d) prečni prerez

Gaussov žarek

|

a)

b)
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Anularni žarek

S T R O J N I Š T V A

Slika 3: Profili žarkov
Slika 8: Izgradnja 3D struktur; a) večplastni navar, b) obdelan navar

Direktna depozicija žice
Slika 1: Sistem z
anularnim žarkom

Slika 2: Shema sistema
z anularnim žarkom

Slika 4: Glava sistema
z anularnim žarkom

Lasersko tvorjenje in odlaganje kapljic

A K A D E M I J A

Proces laserskega tvorjenja kapljic iz kovinske žice poteka v dveh
korakih [2]. 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 in odložimo na željeno mesto.
Opisan proces je osnova za različne aplikacije kapljičnega mikro spajanja
ter 2D in 3D strukturiranja.
Z zaporednim odlaganjem kapljic izbranega premera lahko gradimo 2D in
3D strukture (slika 5), kar odpira možnosti za aplikacije označevanja,
dodajanja materiala na polizdelke in hitro izdelavo kovinskih mikro delov
s tehnologijo 3D tiskanja kovinskih materialov.

Z anularnim laserskim žarkom in aksialnim dovajanjem žice je
zagotovljena izotropnost nanašanja, hkrati pa je mogoče izbirati razmerje
med deležema energije, ki se absorbira v žici in v obdelovancu. Tako
lahko kontroliramo velikost toplotnega vplivnega območja v obdelovancu
ter kot omočenja navara (slika 9). Poleg tega lasersko navarjanje žice z
anularnim laserskim žarkom omogoča 100 % izkoristek dovedene žice,
nanose brez poroznosti in z minimalno dilucijo. Na sliki 10 je primer
stene, izdelane iz 5 plasti.
a)

c)

d)

b)
Slika 9: Lasersko navarjanje žice; a) navar, b) vzdolžni prerez c) prečni prerez
navara z večjim vnosom energije v žico, d) prečni prerez navara z večjim
vnosom energije v obdelovanec

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

Slika 10: Laserska direktna depozicija žice, 5 plasti
1mm

Dk = 1,05 mm

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

Slika 5: Vzorci 2D in 3D struktur iz nikljevih kapljic

Reference
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Zaključki
Predstavljeni koncept sistema z anularnim laserskim žarkom, razvit v
Laboratoriju za sinergetiko, omogoča uspešno lasersko tvorjenje kapljic iz
kovinske žice, ki so osnova za različne aplikacije od mikro spajanja do
izdelovanja 2D in 3D mikro struktur. Poleg tega sistem z anularnim
žarkom omogoča izvedbo direktne depozicije snovi v obliki prahu ali
kovinske žice z ugodnimi lastnostmi, kot so izotropnost nanašanja in
majhna poroznost, pri depoziciji prahu visok izkoristek prahu z majhnim
senčenjem laserskega žarka in pri depoziciji žice majhna dilucija ter
možnost kontrole kota omočenja navara.

Avtomatska diagnostika

industrijskih procesov in proizvodov
AKADEMIJA STROJNIŠTVA 2016 IN 5. MEDNARODNA KONFERENCA STROJNIH INŽENIRJEV
26. oktober 2017, Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija

Avtomatska diagnostika industrijskih procesov in proizvodov
Edvard Govekar, Primož Potočnik, Peter Mužič
Laboratorij za sinergetiko

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

Sodobna industrijska proizvodnja potrebuje natančno in zanesljivo
spremljanje kakovosti izdelkov že med proizvodnim procesom.
Spremljanje mora biti izvedeno nedestruktivno, tako da ne spremeni
funkcionalnosti izdelka. V industriji se spremljanje kakovosti in
zaznavanje eventuelnih napak pogosto izvaja ročno in statistično le na
izbranem vzorcu izdelkov, kar 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 sprotno
spremljanje stanja in 100% preverjanje kakovosti izdelkov. Prikazan je
primer industrijske diagnostike kompresorjev hladilno zamrzovalnih
aparatov na osnovi merjenja in analize vibracij.

Zaradi neznanih kakovosti merjenih kompresorjev smo uporabili hibridni
pristop k analizi signalov vibracij in zaznavanju napak kompresorjev. Na
osnovi merjenih signalov smo izpeljali različne statistične in spektralne
značilke. Osnovno izbrano značilko z1, ki je prikazana na sliki 4 in
označuje skupno moč vibracij, smo uporabili za izbor osnovnih razredov
vzorcev: R1=dobri, R2=hrupni, R3=nedelujoči.

S T R O J N I Š T V A

Analiza signalov in rezultati
A K A D E M I J A

Uvod

Spremljanje proizvodnje hladilnih aparatov

Za končno razvrščanje vzorcev v razrede kakovosti smo uporabili
različne metode strojnega učenja. Rezultat razvrščanja z regularizirano
nevronsko mrežo z osmimi sigmoidnimi nevroni je prikazan na sliki 5. S
takšnim pristopom lahko natančno razpoznamo kakovost kompresorja v
hladilno zamrzovalnem aparatu, s čimer prispevamo k zagotavljanju
visoke kakovosti proizvodnje.

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

Slika 1: Senzorska glava

Izbrane značilke smo nato zaradi zmanjšanja dimenzionalnosti pretvorili v
prostor glavnih osi (PCA). Prikaz v prostoru 1. in 3. glavne osi (pc1 in pc3)
je razkril nov razred nestabilnih signalov R4=nestabilni.

|

Sliki 1 in 2 prikazujeta namensko razvito senzorsko glavo za prilagodljivo
zaznavanje vibracij kompresorjev, ter naleganje senzorske glave na
kompresor med merjenjem vibracij. Prilagodljiva senzorska glava rešuje
problem nameščanja senzorja vibracij na kompresorje z različno
oblikovanimi ohišji.

Slika 4: Značilka z1 z označenimi osnovnimi razredi kompresorjev
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V sodelovanju s podjetjem GORENJE smo razvili diagnostični sistem za
spremljanje kakovosti kompresorjev, vgrajenih v hladilno zamrzovalne
aparate. Sistem avtomatizirano ustrezno pozicionira hladilno zamrzovalne aparate, namešča namensko razvito senzorsko glavo na ohišje
kompresorja, izvaja merjenje vibracij kompresorja, ter nazadnje analizira
merjene signale in sporoča eventuelne nepravilnosti kompresorja.

Slika 2: Naleganje senzorske glave na kompresor

Slika 3 prikazuje celoten diagnostični sistem, nameščen ob proizvodni
liniji hladilno zamrzovalnih aparatov.

Slika 5: Rezultat razvrščanja kompresorjev v različne razrede kakovosti

Zaključki
Predstavljeni diagnostični sistem rešuje problem avtomatskega
spremljanja kakovosti kompresorjev, vgrajenih v hladilno zamrzovalne
aparate. Z naprednimi metodami strojnega učenja lahko zgradimo
diagnostične sisteme za natančno razpoznavanje kakovosti proizvodov. Z
vpeljavo takšnih sistemov v industrijsko okolje prispevamo h kakovosti in
konkurenčnosti slovenske industrije.

Literatura

Slika 3: Industrijski diagnostični sistem za zaznavanje kakovosti kompresorjev

[1] Potočnik P., Govekar E. Semi-supervised vibration-based classification
and condition monitoring of compressors. Mechanical systems and
signal processing, 93 (2017) 51-65.
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Izhodišča in metode dela
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Namen opisanega dela je bil razviti sistem, ki ga je mogoče namestiti na
dvokolo, z njim pa spremljati pospeške v treh oseh na dveh mestih na
vozilu ali na vozniku in trenutno hitrost (slika 1) [2]. Kot kontrolno količino
spremljamo tudi zasuk krmila prek merjenja pomika vrvičnega
potenciometra. Spremljanje vseh naštetih količin zahteva hkraten zajem
sedmih analognih kanalov za pospeškomere in zaznavalo zasuka in en
digitalni števec za zajem trenutne hitrosti in prevožene razdalje.

Rezultati
Prototip sistema je bil najprej preizkušen glede porabe toka in
samostojnosti delovanja. Z uporabljeno 6-celično NiMH baterijo sistem
lahko samostojno deluje do 10 ur. V nadaljevanju so bile izdelane tudi
primerjave zajetih signalov z drugimi sistemi za zajem signalov. Rezultati
kažejo, da je zajem signalov z razvitim sistemom stabilen in primerljiv z
mnogo dražjimi in slabše prenosljivimi sistemi. Preizkus na vozilu je
vključeval merjenje kinematičnih količin med vožnjo po neravni vozni
ploskvi. Tipična časovna poteka količin prikazuje slika 3.
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Pri obravnavanju vozil so mnogokrat ključnega pomena točne in
natančne meritve širokega nabora količin povezanih z dinamiko vožnje.
Za takšne meritve so na voljo visoko specializirane naprave, ki pa so
mnogokrat drage in neprimerne za uporabo na vozilih na človeški pogon,
kjer ni na voljo električnega napajanja in kjer ni možno dodajanje večjih
mas. Do pred kratkim so bili cenovno ugodni sistemi za zajem podatkov
na vozilih na človeški pogon omejeni na prenosne računalnike,
nameščene bodisi na samem vozilu ali na osebi, ki je vozilo upravljala.
Nobena izmed teh rešitev ni idealna, ker je sistem za zajem podatkov
izpostavljen poškodbam, njegovo upravljanje pa oteženo. Poleg tega
lahko masa takšnega sistema odločilno vpliva na vozne lastnosti vozila.
Z razvojem kartičnih računalnikov (SBC - single board computer) so se
odprle možnosti njihove uporabe tudi na tem področju [1]. Z njihovo
uporabo je mogoče zgraditi cenovno ugodne sisteme za zajem podatkov,
ki so tako po strojni kot po programski opremi lahko popolnoma
prilagojeni posameznim nalogam.

Programska oprema, ki teče na kartičnem računalniku temelji na
operacijskem sistemu Linux. Za zagotavljanje dovolj hitrega in
enakomernega zajemanja signalov je njegovo jedro optimirano za
delovanje v realnem času (Linux RT Kernel). Operacijski sistem je
prilagojen tako, da je za namensko programsko opremo na voljo kar
največ pomnilnika in procesorskega časa. Programska oprema za zajem
in shranjevanje signalov [3] je napisana v programskem jeziku C++ in se
vsakokrat zažene takoj po zagonu operacijskega sistema. Skrbi tudi za
branje in upravljanje uporabniškega vmesnika. Prenos shranjenih datotek
s podatki in nadzor sistema je možen s priklopom na nadzorni računalnik
prek mrežne povezave in protokola SSH.
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Slika 1: Namestitev sistema in zaznaval na vozilo

Za sistem za zajem smo uporabili kartični računalnik Raspberry Pi model
B. Z njim so povezani analogno-digitalni pretvornik, modul z uro realnega
časa ter napajalnik z baterijo. Celoten sistem je vgrajen v ohišje (slika 2),
ki ga je s pritrdilno ploščo mogoče pritrditi na krmilo dvokolesa. Posebna
skrb je bila posvečena izdelavi uporabniškega vmesnika, ki ga sestavljata
dva osvetljena gumba, na katerih je mogoče osvetlitev vklapljati kot
indikator neodvisno od stanja stikala v gumbu. Na ta način ima uporabnik
ves čas pregled nad stanjem sistema, njegovo delovanje pa lahko
upravlja s pritiskanjem ustreznih gumbov tudi med vožnjo po terenu.
Zaradi enostavnosti uporabniškega vmesnika se uporabe naprave hitro
priučijo tudi manj spretni uporabniki, ki kot vozniki sodelujejo pri meritvah.
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Slika 3: Primer vozne ploskve in grafa časovnih potekov izmerjenih količin

Zaključki
• Raziskali smo možnosti uporabe kartičnih računalnikov kot osrednjega
dela sistemov za merjenje, zajemanje in shranjevanje signalov pri
meritvah na vozilih na človeški pogon.
• Raziskava, razvoj in izdelava prototipa merilnega sistema na osnovi
kartičnega računalnika ter analiza njegovega delovanja kažejo, da je
takšen sistem po uporabnosti in zmogljivostih primerljiv z mnogo
dražjimi in slabše prenosljivimi merilnimi sistemi.
• Za izdelavo prototipa so uporabljene samo komponente, namenjene za
široko potrošnjo. Cena celotnega sistema brez zaznaval znaša manj
kot 200 €. Priključki so prilagojeni obstoječim zaznavalom.
• Poleg uporabe na vozilih na človeški pogon je sistem uporaben tudi pri
izvajanju drugih meritev, kjer so pomembni lastno napajanje, nizka
masa, nizka cena in visoka prilagodljivost programske opreme.
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Slika 2: Deli sistema, vgrajeni v ohišje (prikazano odprto)

1 Cox, S. J.; Johnston, S. J. (Ed.): Special Issue "Raspberry Pi Technology",
Electronics (2016).
2 Ambrož, M.: Raspberry Pi as a low-cost data acquisition system for human
powered vehicles, Measurement 100C (2017), pp. 7-18.
3 Data acquistion on Raspberry Pi using a MCP3208, FSKMTM GitHub repository,
https://github.com/FSKMTM/PiDAQ
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Uvod
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Na področju gospodinjskih aparatov čedalje bolj okoljsko in hrupno
ozaveščen trg narekuje razvoj učinkovitih, mirnih in tihih aparatov. Poleg
energijske pretvorbe ter same funkcije pranja predstavljajo z
vibroakustiko povezani problemi poglaviten izziv pri načrtovanju novih
generacij izdelkov. V primeru pralnega stroja lahko proces pranja privede
do nestabilnega obratovanja ter s tem do povečane hrupnosti naprave. S
tega vidika je ključna dinamska optimizacija celotnega sistema kot tudi
posameznih komponent pralnega stroja. Z namenom povečanja
stabilnosti ter redukcije hrupa smo v Laboratoriju za dinamiko strojev in
konstrukcij (LADISK) v sodelovanju s podjetjem Gorenje zasnovali
inovativen koncept tesnilnega meha za njihovo novo generacijo pralnih
strojev. Cilj raziskave je bil ustvariti tehnološko enostaven tesnilni meh,
pri katerem med delovanjem ne bi prihajalo do uklonov, ki imajo za
posledico večjo obrabo meha ter povečan prenos sile na ohišje pralnega
stroja.

Razviti (veljavni) numerični model tesnilnega mehu je v virtualnem okolju
omogočal preverjanje različnih konceptov ter s tem izvedbo topološke
optimizacije. Oblika tesnilnega meha (slika 3) sledi črki S, pri čemer ima
po obodu enega oz. več ojačitvenih V profilov. Predlagana oblika prereza
preprečuje pojav uklonov, zaradi česar se meh v celotnem območju
obratovanja obnaša linearno elastično (slika 4).

Izvedba analize
Slika 3: Pantentiran koncept tesnilnega meha nove generacije pralnih strojev
Gorenje.

Premik meha

2 0 1 7

Vzbujanje sistema predstavlja pralna grupa, ki je preko vzmeti, dušilnih
elementov ter meha pritrjena na ohišje pralnega stroja. Obravnavani
pralni stroj skupaj s tesnilnim mehom je prikazan na sliki 1. Meh opravlja
funkcijo tesnila med bobnom in ohišjem, zaradi česar se vibracije s pralne
grupe direktno prenašajo na ohišje pralnega stroja. Te lahko privedejo do
t.i. pojava nestabilnosti ter s tem do premika pralnega stroja.
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Tesnilni meh
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Slika 4: Deformacija nove generacije meha pri premiku pralne grupe.

Kot je razvidno iz slike 5 s predlagano obliko meha dosežemo občutno
manjši prenos sile preko meha na ohišje pralnega stroja tudi v višjih
obratih, t.j. pri centrifugi, pralnega stroja. To se direktno odraža v
povečani stabilnosti naprave ter v povezavi z linearno elastičnim odzivom
meha tudi v nižji hrupnosti.

Slika 1: Prikaz pralnega stroja ter oblike tesnilnega meha.

Razvoj novega meha je temeljil na postavitvi veljavnega numeričnega
modela, na osnovi metode končnih elementov. Razviti model v okviru
nelinearne dinamske analize omogoča simulacije deformacij, napetosti in
identifikacijo sile, ki se preko meha prenaša na ohišje pralnega stroja.
Validacija numeričnega modela je temeljila na izvedbi obsežnih
numerično-eksperimentalnih analiz, katere primer je prikazan na sliki 2.

Slika 3: Prenos sile preko meha .

Zaključki

Slika 2: Primerjava simulirane in dejanske deformacijske oblike obstoječega
tesnilnega meha Gorenje.

V Gorenju so predlagan koncept novega tesnilnega mehu že vpeljali v
proizvodnji proces ter s tem dosegli pomemben preskok v kvaliteti pralnih
strojev glede na tujo konkurenco. Zmanjšanje hrupnosti, povečana
trajnost tesnilnega meha ter boljša stabilnost pralnih strojev priča o
vrednosti in uporabnosti raziskovalnega dosežka. Inovativnost
predlaganih rešitev pa je bila potrjena tudi s prijavo patentnega zahtevka.
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Predstavitev problema

Rezultati

Ljudje veliko časa preživimo v notranjem okolju. Kakovost zraka je za
zdravje in dobro počutje bistvenega pomena. Za vzdrževanje kakovosti
zraka je potrebno prezračevanje, kar pa je velikokrat neučinkovito, sploh
če je kakovst zunanjega zraka nezadovoljiva. Alternativo prezračevanju
predstavlja filtriranje zraka. Razvoj živih sten in bioloških sistemov v
notranjem okolju se odvija tudi na področju filtracije zraka oziroma
biofiltracije. Z razvojem takšnih bioloških sistemov želimo zagotoviti
učinkovito odstranjevanje problematičnih emisij iz zraka kot so npr. prašni
delci (PM), ogljikov monoksid (CO), ogljikov dioksid (CO2), formaldehid
(H2CO) in druge hlapne organske spojine. S takšnim sistemom pa hkrati
težimo k ustvarjanju bolj estetskega in ljudem prijaznega notranjega
okolja.
Z namenom ugotavljanja vpliva takšnih sistemov na kakovost zraka v
prostoru je bil v laboratoriju LOSK izdelan in preizkušen prototip
aktivnega biofiltra zraka.

Na podlagi teoretičnega modela smo izdelali prototip aktivnega biofiltra
zraka, s pomočjo katerega smo nato raziskali vpliv biofiltrov na kakovost
zraka v notranjem okolju.

Izhodišča
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V biofiltru zrak aktivno oziroma prisilno črpamo skozi elemente filtra –
tako tudi ime aktivni biofilter. Delovanje aktivnega biofiltra temelji na
transportnih pojavih, ki se odvijajo v zelenem delu rastline in v tako
imenovanem bio reaktorju filtra, kjer se nahajajo korenine, rastni medij,
voda in mikrobi. Vsi elementi prispevajo k čiščenju zraka preko različnih
mehanizmov transporta emisij.

Slika 3: Prototip aktivnega biofiltra zraka

Prototip smo vmestili v kontrolni volumen, kjer smo lahko spremljali potek
koncetracij nekaterih indikatorjev kakovosti zraka. Vse meritve so bile
opravljene z in brez bio reaktorja v merilni verigi za primerjavo vpliva.
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Slika 4: Potek koncentracij CO2 pri sobnih pogojih (levo) in pri zvišani začetni
koncentraciji (desno)
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Poleg lastnosti odstranjevanja emisij, lahko izkoriščamo tudi druge
pozitivne lastnosti zelenih sten v notranjem okolju. Tako so te na primer
lahko pomembni arhitekturni element, ki povezuje ljudi z naravo,
zmanjšuje hrup, definira prostor, ima pozitiven psihološki vpliv itd.
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Slika 1: Aktivni biofilter zraka (levo); detajlni pogled bio reaktorja (desno)
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Slika 5: Potek koncentracij prašnih delcev PM10 (levo) in PM2,5 (desno)

Povzetek
Z implementacijo aktivnega biofiltra zraka v prostor lahko neodvisno od
zraka v okolici izboljšamo kakovost zraka v notranjem okolju. Aktivni
biofilter glede na našo raziskavo in eksperimentalno delo za notranje
okolje pomeni:
• Znižanje koncentracij CO2 in drugih hlapnih organskih spojin.
• Znižanje koncentracij prašnih delcev,
• Manjša potreba po dovodu svežega zraka in s tem prihranek energije.
• Pozitiven psihološki vpliv na ljudi ob prisotnosti narave.
• Estetski arhitekturni element pri urejanju prostorov.

Slika 2: Vpliv zelene stene na notranje okolje

Cilji:
• Zasnova in izdelava prototipa aktivnega biofiltra zraka.
• Vmestitev prototipa v eksperimentalno merilno verigo.
• Analiza podatkov pridobljenih z meritvami indikatorjev kakovosti zraka.
• Ovrednotenje delovanja prototipa glede na njegov vpliv na kakovost
notranjega okolja.
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Introduction

Table 3. The notation and dimensions of the samples
Sample
notation

Dimension

Number of
samples

CN – creep
internal

Thickness, mm

Width, mm

Length, mm

1.02

12.12

29.204

1.02

12.12

29.187

1

12.055

29.194

1

12.055

29.204

1

12

29.177

1

12

29.194

1

12

29.239

1

12

29.207

2

CZ – creep
external

2

RN – relaxation
internal

2

RZ – relaxation
external

2
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Company RLS d.o.o. produces advanced rotary and linear motion
sensors, some of which utilize magnetic tracks for encoding information.
These magnetic tracks are composed from steel substrate and glued
rubber magnetic composite. The styrene butadiene matrix mixed with the
magnetic metallic particles with average particle size of 2 microns is
calendered into the magnetic ribbon of approximately 1mm thickness
(Figure 1).
The dimensional instabilities related to time-dependent behavior of the
final sandwich structure (Figure 2) were observed and analyzed within
the presented research.

The calendering is a procedure widely used for preparation of thin films
and foils by rolling of the soft polymer melt through the rollers while
polymer is cooling. Such polymer processing method results in different
mechanical properties on the sides of the foil. When material is rolled and
stored it slowly approaches to the thermodynamic equilibrium. As soon as
material is unrolled the relaxation process occurs due to applied
deformation. After material is cut to required length, creep process starts
due to released residual stresses caused by relaxation process. Interplay
of relaxation and creep processes is shown schematically in Figure 3.

stress decay
after unrolling

Figure 4: Tensile relaxation behavior with recovery
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Figure 1: Stripe of composite material
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Figure 2: Stripe of composite
material glued to the steel
substrate

Figure 3: Schematic
representation of processes

In line with the presented problem tensile relaxation tests were carried
out to simulate unrolling and tensile creep tests to simulate cut to the
desired length. Measurements were peformed using Haake Mars II
rheometer at the conditions, presented in Table 1. Information on
samples is shown in Table 2.
Table 1. Setting for the time-dependent properties measurements
Properties
Clamps

stress released after cut =
stress decay after unrolling

Value
Solid state clamps

Temperature

Room temperature

Initial loading strain (relaxation)

0.0066

Initial loading stress (creep)

0.195MPa

Loading time

1000 s

Recovery time

1000 s

Preload

-0.1N

Loading strain for relaxation was estimated based on deformation of
stripe in the roll, while loading stress („stress decay after unrolling„ in
figure 4) for creep test was determined from relaxation experiment after
1000s.
As internal the part of the stripe (with N) inside of the roll is marked, while
the part outside of the roll is marked as external with letter Z.

Figure 5: Creep experiment with recovery

• The material demonstrates time-dependent behavior: the internal
stresses after strain loading after unrolling in the materials decrease for
more than 50% within 1000 s of observation time (Figure 4). Increase
of the deformation for 40% during the stress release after cut was also
observed within the same time frame (Figure 5).
• Differences in time-dependent behavior were observed for the samples
of the stripe closer to the center of the roll and on the outside of it:
relaxation process runs faster inside of the roll, while creep at this part
is happening slower compared to the stripe on the outer side of the roll.
• Differences in the relaxation and creep processes rates caused by
strain-stress state de to rolling can be avoided by annealing of the
composite stripe.

Literature
[1] J.D. Ferry, Viscoelastic properties of polymers, (1980) 650.
[2] N. Tschoegl, The phenomenological theory of linear viscoelastic behavior: an
introduction, 1989.
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Kalandriranje je pogosto uporabljen industrijski proces za izdelavo
polimernih folij. Pri tem postopku zmehčan polimer ali polimerna talina
vstopa v napravo kalander, ki je običajno sestavljena iz treh valjev. Težki
in segreti valji nato polimerno talino stisnejo in preoblikujejo v ploskovne
izdelke poljubnih dimenzij. Valji so razporejeni v določeni konfiguraciji in
delujejo pri določeni sili in temperaturi. Na lastnosti končnega izdelka
vpliva več parametrov procesa, pri čemer temperaturna zgodovina
materiala pri potovanju čez valje kalanderja določa hitrost procesa
kristalizacije polimera in posledično mehanske lastnosti končne izdelane
polimerne folije. Temperaturni pogoji so pri postopku kalandriranja
kontrolirani s temperaturami valjev, zato morajo biti določeni že pri
vzpostavitvi postopka. Mehanske lastnosti folij so pomembne pri
nadaljnjem obdelovanju, na primer pri termoformiranju folij iz
polipropilena v embalažo za hrano.
Raziskava predstavlja, kako temperature prvih dveh kalandrirnih valjev
vplivajo na mehanske lastnosti folij iz polipropilena, izmerjenih s
pomočjo nanoindentacije.

|

Uvod

Izhodišča - kalandriranje

S T R O J N I Š T V A
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Polimerna talina, pripravljena v ekstrudorju pri temperaturi 235°C, potuje
skozi sistem kalandrirnih valjev, prikazanih na Sliki 1. Polipropilen Moplen
HP640J (proizvajalec Lyondell Basell) kristalizira pri temperaturi
cca.120°C, ki jo material doseže na drugem valju. To pomeni, da je
proces kristalizacije končan, na končno strukturo folije pa vplivajo samo
temperaturne nastavitve prvih dveh valjev.

T2

Slika 3: Shematičen prikaz glave
nanoindenterja

Slika 4: Obremenitev materiala pri CSM

Rezultati
Devet različnih vzorcev, pridobljenih pri kalandriranju s temperaturami
valjev, označenimi v tabeli 1, je bilo testiranih s postopkom CSM na
globini od 800 do 2000nm. Na vsakem vzorcu je bilo določenih 36
indentov, trdota in elastični modul pa sta bila povprečena na posamezni
globini in potem med vsemi indenti. Rezultati mehanskih lastnosti v
odvisnosti od temperatur so predstavljeni v tabeli 1 in sliki 5.
Tabela 1: Rezultate nanoindentacije
Št. vzorca Modul E [GPa]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2,0044
1,7929
1,7865
17478
1,8289
1,9220
1,9773
1,7340
1,5967

Standardni
Odklon
0,0307
0,0223
0,0267
0,0291
0,0189
0,0382
0,0208
0,0571
0,0212

Trdota H [GPa]

0,1105
0,1002
0,0965
0,0923
0,1037
0,1029
0,1082
0,0932
0,0795

Standardni
Odklon
0,0024
0,0020
0,0021
0,0027
0,0022
0,0033
0,0021
0,0061
0,0020

T1
[°C]
80
80
80
55
55
55
30
30
30

T2
[°C]
80
55
30
30
55
80
80
55
30

T3
[°C]
50
50
50
50
50
50
50
50
50

T1

A K A D E M I J A

Slika 1: Shema kalandrirnega procesa

Temperaturne nastavitve valjev neposredno vplivajo na hitrost ohlajanja
polimerne taline in, posledično, na mehanske lastnosti (Slika 2).
Hitrost
ohlajanja
• Odvisna od
temperatur
prvih dveh
valjev

Kristalizacija

Mehanske
lastnosti

• Stopnja
kristaliničnosti

• Elastični modul
in trdota

Slika 2: Vpliv procesnih parametrov kalandriranja na mehanske lastnosti folije

Izhodišča - nanoindentacija
Pri nanoindentaciji sta elastični modul in trdota preiskovanega materiala
določena na podlagi meritev sile in premika pri vtisu konice indenterja
določene geometrije v material. Od klasičnega preizkusa trdote se
postopek nanoindentacije razlikuje po: i) razredu velikosti penetracije, ki
je merjena v nanometrih (10-9 m); ii) stična površina med indenterjem in
vzorcem je določena na podlagi meritev sile in premika s pomočjo OliverPharr metode [1].
V predstavljeni raziskavi je bila uporabljena metoda nepretrganega
merjenja trdote (ang. Continuous Stiffness Measurement – CSM), kjer je
material harmonično obremenjen s konstantno frekvenco (45Hz) in malo
amplitudo nihanja glave (2nm), Slika 4. Instrument (Nanoindenter Agilent
XP G200 - Slika 3) meri energijo, potrebno za vzdrževanje obremenitve in
na podlagi modela celotnega dinamskega sistema izračuna trdoto in
modul materiala [2].
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Slika 5: Elastični modul (levo) in trdota (desno) v odvisnosti od temperature valjev

Zaključki
• Elastični modul in trdota materiala sta odvisna od temperature
kalandrirnih valjev (v predstavljeni konfiguraciji kalanderja samo
prvega in drugega valja)
• Temperaturi T1 in T2 nista neodvisna parametra, njuna kombinacija
vpliva na elastični modul in trdoto
Še vedno je treba odgovoriti na naslednja vprašanja:
• Ali temperaturne nastavitve v enaki meri vplivajo na spodnjo in zgornjo
površino folije (Slika 1)?
• Katere nastavitve temperatur valjev so optimalne za kalandriranje folij
iz polipropilena za termoformiranje?

Literatura
[1] W. C. Oliver and G. M. Pharr, Measurement of hardness and elastic modulus by
instrumented indentation: Advances in understanding and refinements to
methodology, J. Mater. Res., vol. 19, št. 1, str. 3–20, 2004
[2] W. C. Oliver and G. M. Pharr, An improved technique for determining hardness
and elastic modulus using load and displacement sensing indentation experiments,
J. Mater. Res., vol. 7, št. 6, str. 1564–1583, 1992.
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Uvod

Opeka Lovro: Predelava vozila na avtoplin (LPG), 2017

Tramte Davor: 3D skeniranje in izdelava 3D modela na podlagi
oblaka točk kot koraka v procesu vzvratnega inženiringa nihajne
roke, 2017

• Rezultat: avtomatizirana linija
transporta polnih vozičkov na
drugi konec proizvodne hale
in praznih vozičkov nazaj.

(b)
Slika 1: (a) Transport avtomobilskih karoserij v
podjetju Revoz, d.d., (b) Avtomatsko vodeno vozilo,
ki premika voziček po proizvodnji.

Barle Marko: Potencial toplotnih izgub motorja z notranjim
izgorevanjem, 2017.
(a)

(b)

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

(a)

• Rezultat: inovativni tehnološki
postopek ima zaradi zmanjšanja
časa
izdelave
ter
zaradi
zmanjšanja stroškov vmesnih
zalog in vmesne logistike velik
(b)
potencial v serijski proizvodnji in
Slika 4: (a) Standardna naprava za uporovno
predstavlja
konkurenčno
varjenje, (b) Orodje za preoblikovanje
prednost podjetja.
pločevine z integriranim varjenjem.

|

• Cilj: izdelati avtomatizirano
montažno
napravo
za
transport
vozičkov
s
polizdelki v podjetju, ki je
dobavitelj v avtomobilski
industriji.

• Cilj:
predstaviti
primer
združevanja dveh popolnoma
različnih tehnologij proizvodnje
avtomobilskega dela, in sicer
integracijo
elektrouporovnega
bradavičnega varjenja v orodje
za preoblikovanje pločevine.

2 0 1 7

Marinč Danilo: Avtomatizacija transporta polizdelkov v proizvodnji,
2015

Slika 3: (a) Montaža avtoplinskega
računalnika v vozilo, (b) Točilno mesto LPG.

Piletič Boštjan: Elektrouporovno bradavično varjenje v orodju za
preoblikovanje pločevine, 2017

Kratka predstavitev rezultatov diplomskih nalog

Nekaj primerov uspešno zaključenih v zadnjih letih diplomskih nalog je
navedeno spodaj.

(b)

• Rezultat:
razvita
stroškovno
učinkovita metodologija vgradnje
avtoplinskega
sistema
za
delovanje vozila na avtoplin ter
analiza njegove uporabe v
primerjavi z ostalimi energenti,
prisotnimi na trgu.

(a)

• Diplomska naloga je glavni zaključni akt na visokošolskem študiju, ki
prikazuje sposobnost študenta, da se takoj vključi v proizvodni proces
v podjetjih in samostojno izvaja inženirsko delo v podjetju.
• Vse diplomske naloge na FINI so zastavljene in izvedene na osnovi
realnih problemov industrije oz. gospodarstva.

(a)

S T R O J N I Š T V A

FINI aktivno sodeluje na
izobraževalnem področju z
enim izmed vodilnih podjetij
Dolenjske regije, TPV d.o.o.,
in hkrati soustanoviteljem
fakultete.
Predstavljamo
rezultate diplomskih nalog, ki
so jih v zadnjih 3-4 letih izvedli
študenti FINI pod vodstvom
sodelujočih raziskovalcev v
podjetju in mentorstvom dr.
Tomaža Savška.

• Cilj:
ugotoviti
stroškovno
upravičenost vgradnje sistema za
delovanje osebnega vozila na
avtoplin
glede
na
ostale
energente in predelati osebno
vozilo Audi A6 za delovanje na
avtoplin.

A K A D E M I J A

Zasebni visokošolski zavod Fakulteta za industrijski inženiring Novo
mesto (FINI) je nastal na pobudo gospodarstva, njegovih potreb in
trendov razvoja. Nenehne spremembe v gospodarstvu zahtevajo od FINI,
da stalno zasledujemo najnovejše trende v globalnem izobraževalnem in
raziskovalnem prostoru ter aktivno posodabljamo pedagoške in
znanstvene vsebine v skladu z razvojem gospodarstva in širše družbe.

• Cilj: poiskati možnosti za pridobivanje
električne energije iz toplote, nastale pri
delovanju motorja z notranjim izgorevanjem,
oz. določiti električni potencial TEG-modula
pri pretvarjanju toplote izpušnih plinov.
• Rezultat: dokazano, da je mogoče tudi pri
MNZ-ju z majhno prostornino znižati porabo
z izkoriščanjem odpadne toplote iz izpušnih
plinov.

Slika 2: (a) Termo-električni generator (TEG), (b) Generator za
pretvorbo toplotnega potenciala v električno energijo (350 W).

• Cilj: izdelati 3D
oblaka točk,
skenerjem, ki
izvajanje analiz
elementov.

model na podlagi
zajetega s 3D
bo uporaben za
po metodi končnih

• Rezultat: zadostno natančen 3D
model iz oblaka točk zgolj z uporabo
programskega paketa CATIA V5, kar
lahko predstavlja priložnost za
podjetja z omejenimi sredstvi,
namenjenimi izvajanju vzvratnega
inženirstva.

(a)
(b)

Slika 5: (a) Rezultat skeniranja ene od
komponent nihajne roke, (b) Površinski
model komponente, izdelan na podlagi
podatkov skeniranja.

Zaključek
Aktivno sodelovanje med podjetjem TPV d.o.o. in FINI Novo mesto pri
izobraževalnem procesu povečuje zaposljivost študentov v Dolenjski
regiji, značilno seznanja študente z realnimi problemi industrije, povečuje
zainteresiranost študentov in njihovo odgovornost pri reševanju
konkretnih industrijskih izzivov, pomaga razvijati sposobnost
samostojnega reševanja industrijskih problemov. Predvsem pa pomaga
pripraviti odličen kader v podjetjih na nivoju inženirja strojništva.
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Uporaba lightweight komponent s funkcijo
nosilnosti za varnost in udobje avtomobila
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Uvod

Metodika razvojnih vrednotenj obremenjenih delov podvozij

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

Podjetje TPV d.o.o. in Fakulteta za industrijski inženiring sodelujeta na
projektu «EVA4GREEN - Ekološki Varen Avtomobil za zeleno
mobilnost«, ki ga izvaja konzorcij 13 akademskih in industrijskih
partnerjev, koordinira pa podjetje SiEVA d.o.o.
Ključni problem v avtomobilski industriji je večanje mase avtomobila
zaradi povečanja tehničnih zahtev.

• Bistvo LightWeight dizajna je
zniževanje mase izdelka.
• Analiza konstrukcij po metodi končnih
elementov omogoča optimiranje
geometrije nosilnih elementov brez dragih
prototipov in testiranja.
Metodologija izbire polimernih materialov za konstruiranje
hibridnih (kovina / polimer) komponent in sklopov

Dolgoročni cilj projekta je zmanjševanje mase avtomobila na osnovi
• uporabe ustreznih materialov s poudarkom na mehanskih lastnostih,
• optimizacije konstrukcijskih rešitev (preoblikovanje, spajanje,
korozijska zaščita, ..),
• razvoja ustreznih tehnoloških postopkov v proizvodnji.

• Dolgotrajnost in funkcionalnost izdelkov iz
polimernih materialov je pogojena z
njihovimi viskoelastičnimi mehanskimi
lastnostmi.
• Metodologija izbire materialov
upošteva vpliv temperature in
časovno odvisnost mehanskih
lastnosti polimerov

Izhodišča in cilji

S T R O J N I Š T V A
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Raziskovalni skupini v podjetju in na fakulteti komplementarno izvajata
sklop aktivnosti »Lightweight Design sistemov in komponent za varnost in
udobje«. Cilji sklopa so:
• zasnovati in izdelati priročnik, v katerem bodo zbrane kompetence
Lightweight Dizajn in
• na podlagi lightweight koncepta razviti in v simuliranem okolju
preizkusiti demonstracijske prototipe sistemov in komponent za
povečanje varnosti in udobja vozil in sicer na primerih (i) notranje
opreme, (ii) zunanje opreme in (iii) mehatronskega sklopa.
Lightweight design: Manjša masa
vozila pomeni manj potrebne
energije za učinkovito premikanje
vozila, manj škodljivih izpustov,
vključno z zmanjševanjem CO2.

Analiza
konstrukcijske
stabilnosti

3 leta

R&D aktivnosti

A K A D E M I J A

Tim A. Osswald, Georg Menges, Material Science of Polymers for Engineers, Carl Hanser Verlag, Munich 2010

Numerično modeliranje konstrukcij iz polimernih materialov

Klompen, Edwin T.J., Mechanical properties of solid polymers : constitutive modelling of
long and short term behaviour, Eindhoven : Technische Universiteit Eindhoven, 2005.

– Raziskave uporabe lahkih materialov
– Raziskave oblikovanja izdelkov za maksimalno izrabo materiala
– Raziskave tehnoloških postopkov za uporabo lahkih materialov
– Raziskave spajanja različnih lahkih materialov (multi-material mix)
– Raziskave korozijske zaščite lahkih materialov
– Razvoj in vrednotenje referenčnih lightweight montažnih sklopov
Lightweight dizajn – problematika zvarjencev iz HSS
• Pri postopkih z nižjim
vnosom energije (pulzno
varjenje, CMT) izkoristek
zvara višji, saj se pri tem
posledično ohranja večji
delež trdnosti.

• Uveljavljanje konstitutivnih viskoelastičnih modelov v metodiko numeričnega
modeliranja predstavlja strokovni izziv, saj znanih utemeljenih validiranih
študij na tem področju ni veliko.
Reševanje problemov trajnosti konstrukcij v območju mehanskih spojev
Eksperimentalno
analitična analiza
vedenja hibridnih
konstrukcijskih
elementov, sestavljenih
iz kovinskih in
polimernih materialov,
prispeva k tehničnim
rešitvam z zmanjšano
maso komponent.

Vpliv:
- Frekvence
- Temperature
- Stopnje
predobremenjevanja
- Amplitude nihanj
- Stopnje duktilnosti
materiala
- Mehanskega spektra
relaksacije

Dinamično testiranje
sestavljenega nosilca na enem
izbranem polimernem materialu
MODEL

+

Podatki o
viskoelastični
h lastnostih
polimerov iz
priročnika

Optimalna izbira polimernega
materiala v konstrukciji

Sofinanciranje
• Za uporabo sodobnih jekel in
kombiniranjem le-teh še z drugimi
materiali je nujno razvijati nove
tehnologije spajanja in raziskovati
možnosti za optimizacijo in nadgradnje
obstoječih tehnoloških postopkov.
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Proket «EVA4GREEN - Ekološki Varen Avtomobil za zeleno mobilnost«
je sofinanciran s sredstvi MIZŠ RS, MGRT RS ter delno iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru »Operativnega programa za
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«.

a) prekrivni spoj; b) kotni spoj

Resyntex-nov koncept

krožnega gospodarstva
AKADEMIJA STROJNIŠTVA 2017 IN 6. MEDNARODNA KONFERENCA STROJNIH INŽENIRJEV
26. oktober 2017, Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija

Resyntex-nov koncept krožnega gospodarstva
Bojana Vončina, Aleksandra Lobnik, Julija Volmajer Valh, Simona Vajnhandl
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor
bojana.voncina@um.si

Konzorcij

Uvod

A K A D E M I J A

Splošni cilji mednarodnega projekta Resyntex so:
- ustvariti strateški načrt za popolno vrednostno verigo od zbiranja
odpadnega tekstilnega materiala do novih surovin za kemično in
tekstilno industrijo,
- izboljšati dosedanje pristope ter odnos do zbiranja odpadnega tekstila,
povečati ozaveščenost javnosti in s tem širiti zavedanje o nujnosti
recikliranja,
- omogočiti večjo sledljivost ter obdelavo podatkov o dosedanjih
pristopih obdelave tekstilnih odpadkov,
- razviti inovativne poslovne modele, ki se bodo prilagajali različnim
industrijskim simbiozam in novim tržiščem ter
- prikazati popolno predelovalno linijo odpadnega tekstila vključno s
predelavo končnih odpadkov.

S T R O J N I Š T V A

Slika 1: Partnerji projekta.

Koncept recikliranja odpadnega tekstila
Recikliranje odpadnega PET-a

2 0 1 7
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Slika 2: Vhodna surovina.

Slika 3: Reaktor za depolimerizacijo pri
povišani temperaturi in povišanem tlaku.
Slika 4: Produkt razgradnje.

Projekt financira Evropska unija v okviru programa Obzorja 2020 (številka
pogodbe 641942). Več informacij o projektu na http://www.resyntex.eu/.
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Razvoj inovativnih

sistemskih simulacijskih modelov
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Razvoj inovativnih sistemskih simulacijskih modelov
za pogonske sisteme vozil
Tomaž Katrašnika*, Gregor Tavčara, Ambrož Kregara, Igor Melea,
Klemen Zeliča, Andraž Kravosa
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Uvod

Modeli tekoče vode v gorivni celici

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.

Regulacija tvorbe in transporta tekoče vode v paroprepustni plasti je eden
glavnih izzivov pri razvoju in modeliranju gorivnih celic. Nizka vlažnost
vodi v sušenje in posledične mehanske poškodbe membrane, zasičenost
z vodo pa po drugi strani otežuje transport plinov skozi paroprepustno
plast.
Za vključitev transporta tekoče vode v model HAN smo razvili
poenostavljen tri-točkovni model, ki na podlagi lokalne nasičenosti
kapilarne strukture na stiku z membrano ter pod rebrom in kanalom
gorivne celice simulira transport tekoče vode med posameznimi deli
paroprepustne plasti.
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Modeli motorjev z notranjim zgorevanjem
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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…

Slika 3: Nasičenost s tekočo vodo in kapilarni tokovi v porozni paroprepustni plasti.

Modeli baterij
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.

Slika 1: Model motorja z notranjim zgorevanjem

Modeli gorivnih celic

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.

Slika 4: Temperaturno polje v baterijskem modulu med praznenjem
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Slika 2: Inovativen hibriden analitično-numeričen pristop za modeliranje gorivnih celic [3]
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Uvod

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

Merjenje oblike gladine turbulentnega vodnega toka je pomemben del
študija hidravličnih struktur. S turbulentnimi tokovi z odprto gladino se
srečujemo v gradbeništvu, rudarstvu, strojnih in kemijskih aplikacijah,
rudarstvu ipd. Ko turbulentne strižne napetosti presežejo površinske
napetosti pride do porušitve zvezne vodne gladine ter posledično do
vstopanja zraka v vodno telo. Prehod voda-zrak je bil v zadnjih desetletjih
preučevan tako teoretično, numerično, kot tudi eksperimentalno [1].
Tehnologija LiDAR je pogosto uporabljana za merjenje oblik površin [2,
3], a razmeroma redko za merjenje vodne gladine. Nujen je namreč
difuzen odboj, na vodni gladini pa je ta razmeroma šibek. Podobno velja
tudi za lasersko triangulacijo [4]. A če nam uspe zaznati ta šibek odboj in
minimizirati šum, je tovrstno merjenje mogoče.
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati merjenja turbulentnih vodnih
tokov pri visokih Reynoldsovih in Froudovih številih ob sočasni uporabi
LiDARja in triangulacijskega laserskega merilnika in primerjava
rezultatov.

Zaradi nizke reflektivnosti vode določene točke v profilih manjkajo. V
povprečju merjenje z LIDARjem ni uspešno v 9,5% in s triangulacijskim
merilnikom 14.2%.

Metode
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Meritve oblike gladine so bile izvedene na eksperimentalnem sistemu,
kjer se pod kotom 90° stekata glavni in stranski tok v odprtem kanalu.
Dolžina glavnega kanala je 6 m (od tega 1 m pred sotočjem), dolžina
stranskega kanala pa 1 m. Širina kanalov je 0,5 m. Kanal je pravokotne
oblike in izdelan iz stekla. Dno je ravno in vodoravno, vsi spoji pa so
skrbno izdelani v izogib odlepljenju tokovnic oziroma vplivu ostenja na
tokovne razmere.

Slika 2. Izmerjeni povprečni profili za lokacije CS1, CS2 in CS3 (od zgoraj navzdol).
Profili, izmerjen s sistemom LIDAR so izrisani z rdečo neprekinjeno krivuljo, in
profili, izmerjeni s triangulacijskim merilnikom z modro. Točkaste krivulje označujejo
območje, znotraj katerega so se nahajali posamezni izmerki – raztros tako zajema
šum meritve in fluktuacije površine.
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Zaključki

Slika 1. Skica eksperimentalnega sistema za merjenje oblike vodne gladine.

V sistemu je uporabljena čista vodovodna voda, brez aditivov, ki bi
povečali difuzen odboj laserske svetlobe. Pretok zagotavlja centrifugalna
črpalka, ki polni umirjevalni bazen. Pretok na merilno postajo je
uravnavan s pomočjo zasunov, globina dotokov pa z loputo na iztoku
tlačne posode. Za merjenje oblike vodne globine je bil uporabljen
komercialni LiDAR Sick LMS400. Drugi uporabljeni merilnik je bil
eksperimentalno sestavljen laserski triangulacijski merilnik. Kot svetlobni
vir je uporabljal laserski žarek LiDAR merilnika, za zajemanje slik pa je
skrbela hitro tekoča kamera Photron SA-Z. Uporabljen je bil objektiv
Nikkor 28 mm f/1.8 G. Ločljivost zajetih slik je bila 640x280 slikovnih
elementov. Oba sistema sta izmerila približno 100k točk na sekundo.

Rezultati
Izmerjeni profili obeh merilnikov na mestih CS2 (1100 mm od sotočja) in
CS3 (1300 mm od sotočja) se ujemajo zelo dobro, ±10 mm. Ujemanje
podatkov z obeh merilnikov na mestu CS1 (900 mm od sotočja) je
nekoliko slabše, ±25 mm. Najmanjše je približno 300 mm od leve stene
kanala, kjer je vodni tok zelo dinamičen in turbulenten.

• Povprečni izmerjeni profili obeh merilnikov se ujemajo
dobro, glede na zahtevnost merjene površine: ±10 mm v
primeru zmerno in ±25 mm v primeru močno turbulentne
vodne gladine.
• Oba merilna sistema sta v splošen uspešna pri merjenju
višine turbulentne vodne gladine
• Na določenih mestih prihaja do razlik med izmerjenima
višinama, saj sistema zaznata različna odboja (odbiti
laserski žarek opazujeta iz različnih zornih kotov)
• Kateri izmed merilnikov je natančnejši, v tej fazi ni mogoče
reči, saj „prave“ oblike vodne gladine ne moremo določiti.

1. H. Chanson. Hydraulics of Aereated Flows: Qui Pro Quo?, Journal of Hydraulic
Research, 51 (3): 223-243, 2013.
2. J. Shan, C. K. Toth. Topographic Laser Ranging and Scanning: Principles and
Procesing, CRC Press, 2008.
3. R. S. Wang, Y. Hu, H. Y. Wu, J. Wang. Automatic extraction of building
boudaries using aerial LiDAR data. Journal of Applied Remote Sensing, 10 (1):
16-22, 2016.
4. C. Mulsow, M. Schulze, P. Westfed. An optical triangulation method for height
measurements on non-stationary water surfaces. International Archives of the
Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences: 213-217,
2006.
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Introduction
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To follow its low carbon energy supply agenda the EU will need to
intensify the deployment of fuel cells and hydrogen (FCH) technologies
in energy and transport sectors in the near future. However, the
expected, most widely commercialised FCH technologies are not
prepared for full deployment when considering the recycling and
dismantling stage (EOL). Specifically, these devices still comprise
significant amounts of harmful, expensive and scarce materials (e.g.
PGM in PEM fuel cells), therefore some novel dedicated recycling
processes for these FCH technologies could be applied.

When the EU criticality methodology is applied to the list of fifty four
candidate raw materials for EU, these twenty materials, classified as
critical, are obtained and shown in Figure 3 below.
The scarcity or criticality of materials is highly connected with material
value or price, therefore, prices of elements and their compounds list
was estimate from actual price at the market.

Figure 3. EU-20 crtitical raw materials, [1]

Assessment results of materials in FCH technologies
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Based on the characteristics of the considered FCH technologies and
their core components, the critical materials were identified (Table 1).
Figure 1. Circular economy envisioned by EU Commission

Table 1. Identified critical materials and components of FCH technologies

Technologies under consideration

A K A D E M I J A

S T R O J N I Š T V A

While there are several types of FCH technologies the project is focused
on those that are most widely commercialised and hence most commonly
used. The FCH technologies considered in this project are polymer
electrolyte membrane fuel cell (PEMFC), solid oxide fuel cell (SOFC),
alkaline water electrolyser (AWE) and PEM water electrolyser
(PEMWE).
To identify the critical materials the FCH technologies in question are
broken down to their core components. Materials, constituting the
components, are compared according to function (or location) in the
core components, environmental aspects, costs, criticality/scarcity,
and currently used recycling technologies.

Assessment of materials
In this section three criteria are defined which are later used for material
classification. These criteria include hazardousness, scarcity or
criticality, and price or value of the materials.
Hazardous waste is a waste with properties that make it dangerous, or
capable of having a harmful effect, to human health or the environment.
Resources or materials are considered ‘scarce’ or ‘critical’ when there
is a high demand from industry combined with a risk of their supply.
In our research we used EU methodology. The EU methodology used to
assess criticality as a combination of two assessment components:
economic importance or expected (negative) impact of shortage and
supply risk or poor governance shown in Figure 2, [1].

Conclusions
All relevant materials used in core components of the considered FCH
technologies were listed. The focus was set to core components of the
FCH technologies while the BoP components were not included as they
are treated as conventional technology. The list includes the location of
the material used in FCH technologies, its function, contribution to
environmental aspect (LCA), value (LCC), hazardousness, criticality
of material so that some suggestions for currently used (if it exists)
recycling technology could be made in end of life (EOL) strategies.
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Figure 2. EU methodology used to assess material criticality
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Slovenske gorske koče

Life SustainHuts je demonstracijski evropski projekt, usmerjen k
zniževanju škodljivih emisij (CO2, NOx,...) v naravnem okolju z uvajanjem
novih in izvirnih energetskih rešitev (H2 tehnologije) na podlagi
obnovljivih virov energije (OVE). Na podlagi izkušenj z obratovanjem
demonstracijskih objektov bo možno uvajati ukrepe, ki prispevajo k
zmanjšanju škodljivih emisij, tudi na podobnih objektih, kot so koče, hoteli
v naravnih parkih, kjer je skrb za okolje posebnega pomena in na drugih
odročnih turistično zanimivih krajih (n.pr. otoki).
Različne tehnologije, ki bodo uporabljene, bodo temeljile na sočnih
celicah, malih hidroelektrarnah, vetrnicah in H2 tehnologijah (gorivnih
celicah, elektrolizerjih in hranilnikih vodika), kot tudi na novih izolacijskih
materialih. Tako bodo praktično prikazani delovanje in uporabnost novih
tehnologij kot tudi napotki za prilagajanje na prihajoče podnebne
spremembe gorskih koč v evropi.

V projektu life SustainHuts so od slovenskih koč vklučeni Pogačnikov
dom na Kriških podih (2050 m), Kocbekov dom na Korošici (1803 m).

A K A D E M I J A

Uvod

Pogačnikov dom je postavljen na majhen vrh na spodnji rob velikega
kraškega pogorja imenovanega Kriški Podi. Obdan je z šestimi
prominentnimi vrhovi: Planja, Razor, Križ, Stenar, Bovški Gamsovec,
Pihavec. Poleg vrhov je od tukaj izjemno lep razgled v dolino Soče in na
vas Trento. Koča je odprta od sredine junija do sredine septembra in ima
kapaciteto za 80 ljudi.

S T R O J N I Š T V A

Slika 2. Pogačnikov dom na Kriških podih (2050 m)
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Kocbekov dom stoji ob južnem vznožju Ojstrice (2350 m) nad prostrano
zeleno kotlino Korošice. Izpred doma je lep razgled na vrhove, planote in
zeleno pokrajino Kamniško Savinjskih Alp. Na vzhodu je obširna
Dleskovška planota z najvišjimi vrhovi Veliki vrh, Tolsti vrh, Dleskovec in
Črni vrh; na jugu sta v bližini Koroški vrh in Lučki Dedec, na zahodu se
nad Petkovimi njivami dviga skalni svet Lučke Babe (2244 m), za
Petkovimi njivami pa vidimo greben Zeleniških špic in južna pobočja
Planjave. Koča je odprta od sredine junija do sredine septembra in ima
kapaciteto za 80 ljudi.
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Slika 1. Ideja uporabe OVE in H2 tehnologij za trajnostno oskrbo gorskih koč

Ena izmed koč (Bachimaña, Španija) bo opremljena s celotnim sistemom
za proizvodnjo, skladiščenje in uporabo vodika pridobljenega iz OVE.
Ideja o uporabi H2 tehnologij je prikazana na sliki 1.

Okvir in cilji projekta
Projekt traja 4 leta (01.07.2016 – 30.06.2020, 1,86 M€) , vodi pa ga
konzorcij, ki ga sestavljajo: Sklad za razvoj novih vodikovih tehnologij
v Aragonu (Španija), Planinska zveza Aragona (Španija), Planinska
zveza Italije (Italija), Environment Park (Italija), Planinska zveza
Slovenije (Slovenija), Razvojni center za vodikove tehnologije
(Slovenija), Univerza v Ljubljani (Slovenija). V projekt je vključenih 8
gorskih koč iz vseh treh sodelujočih držav.

Glavni cilji: Opravljena analiza življenjskih ciklov (LCA) za
posamezne gorske koče, razpoložljivost oz. delovanje različnih
tehnologij (H2) in izolacijskih materialov na višjih nadmorskih
višinah, odprava odvisnosti od fosilnih goriv (dizel) ter posledično
zmanjašati škodljive izpuste v okolje.

Slika 3. Kocbekov dom na Korošici (1803 m)

Pričakovani rezultati
Projekt bo omogočil vsaj 20% izboljšanje energijske učinkovitosti
gorskih koč, zmanjšanje škodljivih izpustov (CO2, NOx,...) v največji
meri na račun ukinitve dizelskih generatorjev in potrebnega števila
helikopterskih prevozov za dostavo goriva.
Kot rezultat projekta bo izdelana vrsta metodoloških napotkov za prenos
znanja,uporabe novih ‘‘čistih‘‘ tehnologij in rešitev, razvitih v
demonstracijskih kočah. Na ta način bo mogoče izboljšave, ki
zmanjšujejo okoljske vplive v prihodnosti uvajati tudi na drugih lokacijah,
tako v Evropi kot tudi drugod po svetu.
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Rezultati
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Uvod
Pametna žarilna svečka s senzorjem tlaka je
visokotehnološki izdelek podjetja Hidria AET
d.o.o. Poleg grelne funkcije ima izdelek tudi
funkcijo zaznavanja tlaka v zgorevalnem
prostoru. Pri tem mora biti, kljub izrednim
vibracijskim,
temperaturnim
in
tlačnim
obremenitvam,
zaznavanje
tlaka
izredno
natančno. Obvladovanje strukturne dinamike
izdelka je bistveno iz dveh razlogov: vpliv na
natančnost senzorne funkcije in vpliv na
visokociklično vibracijsko utrujanje.

Sodelovanje med Laboratorijem za dinamiko strojev in konstrukcij
(Ladisk) in raziskovalno/razvojno skupino Hidrie AET je vodilo v razvoj
naprave za končno kontrolo in kontrolo stabilnosti proizvodnega procesa,
ki temelji na strukturni dinamiki. Na podlagi kratkotrajne meritve se določi
modalne parametre (amplitudo, frekvenco in dušenje) šestih lastnih oblik.
Poleg modalnih parametrov se določi tudi orientacijo modalne oblike
glede na geometrijsko os.
Razvita programska oprema je visoko prilagodljiva in vključuje relacijsko
bazo podatkov za poglobljene statistične analize. Naprava je v celoti
vključena v avtomatiziran proces proizvodnje in sistem sledljivosti v
podjetju.
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Več deset proizvodnih procesov lahko vpliva na
strukturni odziv in s tem na funkcijo ter dobo
trajanja. Končna kontrola, ki zaznava strukturni
odziv vsakega izdelka, ima torej namen meriti
stabilnost proizvodnega procesa in tudi končne
kontrole ustreznosti izdelka.

A K A D E M I J A

S T R O J N I Š T V A

Obravnavani izdelek je posebej zahteven s
stališča majhnosti in lahkosti; s tem je definirano
relativno visoko frekvenčno območje, kjer se
nahaja lasten odziv. Tako je bilo treba izmeriti
lastne frekvence do 22 kHz, pri čemer je bila
želja, da mora biti ponovljivost meritve lastne
frekvenca boljša od 1%. Poseben problem pri
tem predstavlja samo vzbujanje, ki lahko
bistveno vpliva tako na amplitudo kot tudi na
frekvenco odziva (gre za t.i. sklopljenost
merilnega sistema z merjencem). Poleg tega je
vzorec rahlo osno nesimetričen, kar zahteva
posebno obravnavo pri identifikaciji prostorskih
modalnih parametrov.

Slika 2: Vključitev razvite naprave v avtomatizirani proces.
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Slika 2: Rezultati.

Slika 1: Lastna oblika

Zaključki
Naročnik je z napravo zelo zadovoljen, saj mu je omogočila:
• Analizo vplivnosti proizvodnega procesa na strukturno integriteto
izdelka.
• Optimizacijo proizvodnega procesa za zmanjšanje raztrosa.
• Analizo različnih variant proizvodnega procesa.
• Zaznavanje vplivov, ki se jih prej ni zavedal.
• Preprečuje, da strukturno neustrezen izdelek zapusti tovarno.

Slika 3: Vključitev naprave.

Meritve apikalne ekstruzije v modelu

zobnega koreninskega kanala med lasersko irigacijo
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Meritve apikalne ekstruzije v modelu zobnega koreninskega kanala
med lasersko irigacijo
Teja Jereb1, Luka Pirnat1, Nejc Lukač1, Ana Tenyi2, Aleš Fidler2, Matija Jezeršek1,*
1Univerza




Apikalna konstrikcija

Slika 1:
Kompleksnost
kanalskega
sistema
korenine (rdeče) se še
posebej
kaže
v
kočnikih. Vir: [1]

Vir: [2]

b

2. Konvencionalna irigacija z iglo:
 irigacijska igla velikosti 30-G z odprtim
izhodom (OI) in s stranskim izhodom (SI) (slika 5),
 globina vstavitve igle: 14 mm (slika 4b),
 inducirani konstantni pretoki iz brizge: 5 in 15 mL/min.

Slika 5: Obliki irigacijske igle.
Levo: igla z odprtim izhodom.
Desno: igla s stranskim izhodom.

Slika 6:
Konična VK
(SWEEPS
600/8) je 8
mm dolga
in premera
600 μm.

Sekundarni
kavitacijski mehurčki

2 0 1 7

a

?

a

Slika 4: Laserska irigacija (a) in
konvencionalna
irigacija
z
iglo(b).

Za obe irigacijski tehniki spiranja zobnih kanalov smo izračunali povprečen
pretok fluida vzdolž steklene cevke z izdelanim algoritmom za obdelavo slik,
ki je deluje na osnovi križne korelacije med dvema zaporednima slikama in
hitrostnega profila za laminarni tok v cevki (slika 7). Vsaka meritev je trajala
38 sekund ter izvedenih je bilo 6 ponovitev za vsak nastavljeni parameter
glede na tehniko irigacije.

Primarni parni
mehurček

??

auto SWEEPS režim,
energije bliskov: 5, 10, 20, 30 in 40 mJ,
repeticija bliskov: 10 Hz.

S T R O J N I Š T V A

zdravljenje s konvencionalno tehniko irigacije (KI) z
irigacijsko iglo. Omenjena tehnika je zaradi
nekontroliranega in visokega pretoka lahko tudi
nevarna, saj lahko privede do ekstruzije iriganta v
perapikalno področje zoba, ki povzroči nekrozo tkiva
in posledično bolečine. V ta namen smo izvedli invitro študijo, kjer smo uporabili tehniko laserske
aktivirane irigacije (LAI) ter apikalno ekstruzijo
iriganta primerjali s KI z irigacijsko iglo.

A K A D E M I J A

v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za lasersko tehniko, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana
2Univerza v Ljubljani, Medicinska Fakulteta, Hrvatski trg 6, 1000 Ljubljana
*E-mail: matija.jezersek@fs.uni-lj.si
1. Lasersko aktivirana irigacija:
Uvod
 oprema:
Osnovni namen endodontskega zdravljenja je
 bliskovni laser Er:YAG,
odstranitev mikrobov iz kanalskega sistema korenine
 konična safirna VK (SWEEPS 600/8) s
in preprečitev ponovne okužbe. Koreninski sistem
ploščato konico (slika 6) – inducira parne
Glavni
mehurčke v obliki kanala [5],
zoba je anatomsko zelo kompleksen (slika 1), saj ga koreninski

globina
vstavitve VK: 2 mm (slika 4a),
sestavljajo glavni koreninski in pogosto tudi lateralni kanali
 parametri laserja:
in akcesorni kanali, kar pa otežuje uspešno

b

Slika 2: Postavitev vlakenske konice v pulpo modela zoba (a) in nastanek primarnega
parnega in sekundarnih kavitacijskih mehurčkov pri LAI z laserjem Er:YAG (b).

Linijski
laserski
profilomer

Brizga za
dodajanje
delcev

Vlakenska konica

Ročnik laserja Er:YAG

4 mm

Rezervoar

Akrilni model zobnega
koreninskega kanala
(#40/0.06)

ROI kamere
Steklena cevka
(Φ 2.4 mm)

Apikalna konstrikcija
Kadica z destilirano vodo

Slika 3: Eksperimentalni sistem za merjenje apikalne ekstruzije s PIV metodo pri LAI.

V eksperimentu smo uporabili dve različni irigacijski tehniki:

Slika 7: Zajem sekvence slik z vidnim poljem 1280 x 464 slikovnih elementov, sledi
obdelava slik, iz katerih so vidne poti posameznih delcev in na koncu še izris rezultata.
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Eksperimentalni sistem
V eksperimentalnem sistemu (slika 3) smo uporabil akrilni model zobnega
koreninskega kanala, oblikovan na klinično relevantno geometrijo. Pretok
skozi apikalno konstrikcijo se je meril z metodo PIV (ang. Particle Image
Velocimetry). 10 μm delce smo dodajali v destilirano vodo s pomočjo
brizge, ki je bila vstavljena med stekleno cevko in apikalno konstrikcijo.
Delce v stekleni cevki smo osvetljevali s tanko lasersko ravnino, katerih
premike smo zajemali s CMOS kamero, s frekvenco 312 slik/s.

|

Pri postopku LAI smo uporabili bliskovni laser Er:YAG, ki seva svetlobo
valovne dolžine λ = 2940 nm. Ta ima visok absorpcijski vrh v vodi. Preko
vlakenske konice (VK), postavljene v pulpno komoro (slika 2a), se svetloba
uvaja v vodo, kar privede do eksplozivnega vretja in posredno do tvorbe
kavitacijskih mehurčkov (slika 2b), ki ustvarjajo 3-dimenzionalni turbolentni
tok tudi v nabolj oddaljenih predelih kanalskega sistema [3, 4]. Za LAI smo
uporabili režim Auto SWEEPS (ang. Shock Wave Enhanced
Photoacoustic Streaming), ki v posameznem blisku generira dva mikro
bliska. Časovna zakasnitev drugega mikro bliska pomembno vpliva na
pohitritev kolapsa parnega mehurčka, kar pa je odvisno od velikosti
koreninskega kanala, energije laserskega bliska in oblike VK. Zato režim
Auto SWEEPS omogoča samodejno spreminjanje časovne zakasnitve v
območju 300 – 600 μs.

Rezultati
Iz slike 8 je razvidno, da ne glede na tip irigacijske igle pri KI, povzročimo
več kot 5-krat večjo apikalno ekstruzijo napram LAI pri energijah bliskov do
40 mJ.
Izmerjeni pretoki pri uporabi LAI:
Eb [mJ] q [mm3/s]
5
0,35 (0,02)
10
0,49 (0,04)
20
0,61 (0,03)
30
0,94 (0,01)
40
1,76 (0,12)
Izmerjeni pretoki pri uporabi KI:
OI
SI
qind
Slika 8: Ekstruzija povzročena z LAI (rdeče [mL/min]
qOI [mm3/s] qSI [mm3/s]
krivulje) pri danih energijah bliskov je veliko
5
11,94 (0,64) 6,16 (0,67)
manjša napram KI z iglo pri danem
induciranem pretoku (modre krivulje).
15
60,39 (2,81) 45,84 (1,67)

Zaključki
 V primerjavi s konvencionalno irigacijo povzroča lasersko aktivirana
irigacija veliko manjšo apikalno ekstruzijo glede na svojo visoko
učinkovitost in predstavlja primerno tehniko za varno spiranje zobnih
koreninskih kanalov.
 metoda PIV omogoča dobro merilno natančnost za merjenje apikalne
ekstruzije in predstavlja primerno merilno tehniko za nadaljnje raziskave
in optimizacijo postopka lasersko aktivirane irigacije.

Viri in literatura
[1] www.dentistry.com.
[2] www.fotona.com .
[3] A. Vogel, W. Lauterborn, R. Timm, JFM 206, 299 (1989)
[4] N. Lukač et al., LA&HA 1 (2017)
[5] P. Gregorčič et al., JBO 17, 7 (2012)
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Vpliv temperature na utrujanje

in obrabo polimernih zobnikov
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Avtomatsko učenje sistema za lasersko daljinsko

varjenje z lasersko triangulacijsko profilometrijo
AKADEMIJA STROJNIŠTVA 2017 IN 6. MEDNARODNA KONFERENCA STROJNIH INŽENIRJEV
26. oktober 2017, Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija

Avtomatsko učenje sistema za lasersko daljinsko varjenje z
lasersko triangulacijsko profilometrijo
Matjaž Kos1, Matija Jezeršek1*, Hubert Kosler2, Janez Možina1
1 – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Slovenija;
2 – Yaskawa Slovenija d.o.o., Ribnica, Slovenija;
*korespondenca: matija.jezersek@fs.uni-lj.si

Uvod

A K A D E M I J A

Slika 2: Kalibracija referenčnega predmeta (a) na 11 višinah (b) z rezultatom (c)

Rezultati preverjanja natančnosti sistema
Izmere natančnosti razvitega sistema so preverjene na dveh značilnih
vzorcih prekrivne oblike. Prva oblika predstavlja sinusoidno trajektorijo v
vseh smereh (dimenzije 460 x 200 x 50 mm). Druga je sestavljena iz
dveh ravnih kosov, ki sta v prečni smeri zamaknjeni za 16 mm (dimenzije
66 x 40 mm). Vzorca sta bila po 20-krat skenirana s tremi različnimi
hitrosti skeniranja. Širina skeniranega območja je bila 100 mm.

S T R O J N I Š T V A

Kombinacija robotskega manipulatorja ter skenirne glave postaja vedno
bolj razširjena v avtomobilski in elektronski industriji zaradi zmanjšanja
obdelovalnih časov [1,2]. Zaradi vedno boljše kvalitete žarka modernih
laserskih izvorov so tolerance pozicioniranja žarka v rangu 0.1 mm, ki je s
konvencionalnim učenjem težko dosegljivo in časovno zamudno. Eden
izmed ključnih izzivov pri robotskem laserskem daljinskem procesiranju je
doseganje ustrezne natančnosti glede na trajektorijo laserskega žarka
relativno glede na obliko obdelovanca.
S pomočjo triangulacijskih senzorjev lahko dovolj natančno določimo
lateralno in vertikalno pozicijo, vendar pa je njihova uporaba omejena pri
merjenju profilov le na določenih razdaljah, pri tem pa mora biti sistem
ustrezno kalibriran. Fleksibilnejša uporaba triangulacijskega merjenja je
prikazana v [3] kjer se isti laser najprej uporabi za projiciranje laserske
črte za namen merjenja nato pa še za označevanje.

Ustrezna natančnost je dosežena, če lahko zagotovimo odstopke med
posamičnimi izmerki manjše kot je premer žarka v delovni točki. Iz
eksperimentov smo ugotovili, da so največja odstopanja v smeri
skeniranja. Ta so odvisna od hitrosti skeniranja oziroma od začetne
sinhronizacije zajema slik kamere in začetka skeniranja.

|
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Slika 1: Shematski prikaz avtomatskega učenja sistema za robotsko lasersko
daljinsko procesiranje

2 0 1 7

Slika 3: Primer sinusoidnega (a) in stopničastega (b) vzorca

Učenje sistema robotskega laserskega daljinskega
procesiranja
Sistem sestoji iz robotskega manipulatorja. 3D-skenirne glave,
vlakenskega laserja ter triangulacijsko postavljene kamere. 3D izmera
površine temelji na laserski triangulaciji z lasersko črto, ki jo projiciramo s
pomočjo pilotnega žarka, namenjenega za klasično vizualno učenje.
Avtomatsko učenje poteka s premikanjem skenirne glave po ročno
nastavljeni skenirni trajektoriji. Resolucija v skenirni smeri je odvisna od
hitrosti kamere ter hitrosti premikanja robota in za hitrost zajema 40 slik
na sekundo pri skenirni hitrosti 60 cm/min znaša 0.25 mm.
Delovna trajektorija je določena na podlagi izmerjene 3D meritve. Oblak
točk poleg lokacije vsebuje informacijo o njihovi intenziteti. Detekcija
trajektorije poteka od prvega profila in iterira do zadnjega, medtem ko
preverja velikost spremembe intenzitete (𝐼𝐼), višine (𝑍𝑍𝑌𝑌 ) ter smeri profila
( 𝑍𝑍𝑌𝑌𝑌𝑌 ). Ker se na vsakem profilu i lahko pojavi več kandidatov, se
najpomembnejšega izračuna na podlagi njegove relavantnosti:

𝑆𝑆 =

𝐼𝐼𝑖𝑖 − 𝐼𝐼𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
∆𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

2

+

𝑍𝑍𝑌𝑌𝑖𝑖
∆𝑍𝑍𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌

2

+

𝑍𝑍𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖
𝑍𝑍𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌

2

Ker je hitrost procesiranja večja od hitrosti skeniranja je potrebno
ponovno vzorčenje, kjer z linearno interpolacijo določimo ekvidistančne
točke 𝒓𝒓𝒊𝒊 v 3D prostoru. Razdalja med točkami 𝒓𝒓𝒊𝒊 in 𝒓𝒓𝒊𝒊+𝟏𝟏 je odvisna od
obdelovalne hitrosti |𝒗𝒗𝒘𝒘 | in časovnega inkrementa pošiljanje pozicije ∆𝑡𝑡.
∆𝑟𝑟 = 𝒓𝒓𝑖𝑖+1 − 𝒓𝒓𝒊𝒊 = |𝒗𝒗𝑤𝑤 |∆𝑡𝑡

Za ustrezno delovanje algoritmov je potrebno sistem 3D kalibrirati čez
celotno delovno območje skenirne glave s pomočjo referenčnega
predmeta. S kalibracijo se določi 21 parametrov, ki popisujejo postavitev
kamere v prostoru glede na skenirno glavo ter optične karakteristike
uporabljenih elementov.

Slika 4: Odvisnost standardnih odstopkov od hitrosti skeniranja

Zaključek
Sistem omogoča 3D izmero obdelovanca ter avtomatsko procesiranje
generirane trajektorije s skupno natančnostjo pod 0,1 mm.
Natančnost v smeri skeniranja je odvisna od hitrosti skeniranja in hitrosti
zajema slik.
Čas učenja je krajši za več kot 30-krat v primerjavi s klasičnim učenjem.
Možno je preverjanje ustreznosti oblike pred in po procesnim postopkom.

Literatura
[1] M. F. Zaeh, J. Moesl, J. Musiol, F. Oefele, Physcs Proc, Vol.5 Part A. (2010) 1933.
[2] D. Lee, R. Patwa, H. Herfurth, J. Mazumder, J Power Sources, Vol.240 (2013)
368-380.
[3] J. Diaci, D. Bračun, A. Gorkič, J. Možina, Opt Laser Eng, Vol.49 no.2 (2011)
195-199.
[4] M. Jezeršek, Opt Eng, Vol.48, no.11. (2009) 113604.
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Termalni nadzorni modul
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Uvod

Rezultati

V zadnjem desetletju je uporaba laserskih sistemov v medicinske
namene v porastu predvsem na področjih, kjer konvencionalne
medicinske rešitve ne ponujajo ustreznih rešitev. Laserski sistemi se tako
uporabljajo na primer za odstranjevanje odvečnega maščobnega tkiva v
podkožju, zdravljenje in čiščenje zobnih kanalov, odstranjevanje krčnih
žilic in terapije v športni medicini (slika 1). Pri
nekaterih terapijah ključni faktor za uspešno
izvedeno terapijo predstavlja temperatura
dosežena v tako imenovanih maščobnih
celicah (angl. Adipocyte). Pri tem je
pomembno, da je temperatura tkiva znotraj
določenega območja, saj je v nasprotnem
primeru učinkovitost terapije nižja. V primeru
prenizke temperature je biološki učinek na
tkivo majhen, daljša izpostavljenost tkiva
Slika 1: Primer idejne uporabe
previsoki temperaturi pa pomeni trajne laserskega sistema za namene
poškodbe tkiva. Navadno se tarčne strukture, zdravljenja v športni medicini. Vir [1]
na katere želimo vplivati, nahajajo globoko v podkožju. Pri prestopu
laserske svetlobe skozi tkivo (slika 2) pa se segrevajo tudi plasti kože
(predvsem epidermis), v katerih je visoka temperatura nezaželena, njen
vpliv pa negativen. Potreba po nadziranju
temperaturnega polja v zgornjem sloju pomeni,
da je izvajanje laserskih medicinskih terapij
zelo zahtevno in odgovorno delo, ki ga izvaja
izkušeno osebje. Zaželeno je, da se izvajanje
in nadziranje terapije opravlja s pomočjo
nadzornih sistemov namenjenih nadzorovanju
temperature epidermisa na območju izvajanja
Slika 2: Prehod laserske svetlobe terapije. Tako bi zmanjšali verjetnost poškodb,
skozi tkivo. Smer z predstavlja
zvišali možnosti učinkovite terapije in obenem
širjenje laserskega žarka v globino
tkiva. Vir [2]
zagotovili bolj prijetno izkušnjo za klienta. V
prihodnosti je zaželeno popolnoma avtomatsko izvajanje terapije, kjer je
uporaba tovrstnih nadzornih sistemov neizogibna iz vidika varnosti.

Izbrani model termografske kamere je bil testiran v neprodušno zaprti
temperaturni komori, kjer se je nahajalo referenčno črno telo. Poudarek je
bil predvsem na odstopanju realne temperature od izmerjene, pri različnih
temperaturah temperaturne komore in dveh različnih režimih delovanja
kamere (radiometrični in neradiometrični). Temperatura komore se je
gibala od 20°C do 40°C, s čimer je bilo simulirano spreminjanje
temperature okolice. S tem je bil kasneje ovrednoten njen vpliv na
delovanje in točnost termografske kamere. Končni cilj je bil pridobitev
ustrezne prenosne funkcije, ki bo omogočala izračun temperature v °C.
Preglednica 1: Prikaz rezultatov v različnih režimih delovanja termografske kamere.
Temperatura
komore [°C]

Neradiometrični režim
[°C] - povprečje
prenosnih funkcij

Neradiometrični režim
[°C] - 2D polinomska
aproksimacija
prenosnih funkcij

Radiometrični režim
[°C] - povprečje
prenosnih funkcij

Radiometrični režim [°C]
- 2D polinomska
aproksimacija prenosnih
funkcij

20

1,05

1,74

0,73

0,53

30

1,07

1,74

0,70

0,60

40

0,78

0,56

0,70

0,50

T_ohišja = 20°C

120

Temperatura referenčnega telesa [°C]

2 0 1 7
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T_ohišja =30°C

T_ohišja = 30°C

vse skupaj

y = -6E-07x2 + 0,0204x - 37,739

100
y=

80

-5E-07x2

+ 0,0189x - 32,445

60

y = -6E-07x2 + 0,0207x - 39,495

40
20

Slika 6:
0 Rezultati v radiometričnem režimu delovanja.
2500

3500

4500

5500

6500

7500

Slika 5: Grafični prikaz prenosnih funkcij pri različnih temperaturah okolice.

8500

9500

Vrednosti senzorja

Najustreznejšo prenosno funkcijo pridobimo v radiometričnem režimu
delovanja kamere. Slika 7 prikazuje koncept nadzornega modula, ki
vključuje termografsko kamero, LCD-zaslon in mini računalnik.

Izhodišča

A K A D E M I J A

Glavni cilj projekta je razvoj nadzornega modula, ki bo zagotavljal
dodatno varnost med uporabo laserskega sistema (pri izvajanju terapije)
in varovanje pacienta pred morebitnimi trajnimi poškodbami tkiva zaradi
prekoračitve zgornje meje aplicirane energije.
Kot glavni nadzorni element je bila izbrana
termografska kamera, saj tovrstna metoda
merjenja temperature na površini telesa
predstavlja veliko prednosti pred drugimi
metodami in tehnologijami. Merjenje s
termografsko kamero je mogoče, ker segreto
telo oddaja sevanje v obliki svetlobnega
valovanja v infrardečem spektru svetlobe.
Glavno prednost pa predstavlja brezkontaktno
merjenje temperature, ki zagotavlja enostavno
uporabo v kliničnih okoljih, kjer je sterilnost zelo
pomembna. Poleg izbire strojne opreme so bili
razviti programi, s katerimi so bile izvedene Slika 3: Mehanizmi odvoda toplote.
meritve ter ovrednoteni rezultati eksperimentov. Vir [3]
Termografska slika je za lažjo predstavo prikazana v psevdo barvnem
načinu (kot prikazuje slika 4 spodaj). V tem primeru rdeča barva
pomeni najvišjo temperaturo in črna najnižjo temperaturo.
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Slika 4: Prikaz slike termografske kamere v psevdo barvnem načinu. Vir [4]

Slika 7: Prototipni model

Zaključki
Razvit je bil koncept nadzornega modula, ki omogoča spremljanje
trenutnega odziva kože na vpadlo lasersko svetlobo preko LCD-zaslona,
občutljivega na dotik. Izbira metode za merjenje temperature je primerna
za končno aplikacijo, modul pa predstavlja samostojno enoto in ga je
možno uporabiti kot nadgradnjo že obstoječega laserskega sistema. Po
analizi rezultatov vseh omenjenih režimov zajemanja slik s termografsko
kamero je bilo v radiometričnem režimu snemanja ter z aproksimirano
končno prenosno funkcijo izračunano povprečno odstopanje, nižje od
zahtevanega (±2 K):
• povprečno odstopanje temperature: 0,55
• povprečna standardna deviacija: 1,81 K

K
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[3] Roope Lasanen, University of Eastern Finland: Infrared thermography in the evaluation of
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Uvod

A K A D E M I J A

Laserska ablacija na površini tkiva in ablacijsko vzbujeni prehodni valovi
znotraj tkiva se vse bolj uporabljajo v moderni medicini na področjih, kot
so dermatologija, diagnostika in estetska medicina. Različni mehanski
valovi, ki jih tako burna interakcija med svetlobo in snovjo vzbudi, se širijo
skozi snov in rušijo njeno stabilnost ter tako dosegajo želene zdravstvene
učinke [1,2].

Meritve

Posnetki dogajanja znotraj agarja ob prehodu lasersko vzbujenih
mehanskih valov prikazujejo izrazito gibanje steklenih delcev. Iz njih je
bilo s posebej za to razvitimi algoritmi za prepoznavo slik izluščeno
časovno odvisno dvodimenzionalno polje pomikov točk ob prehodu
mehanskega valovanja. Primer tako pridobljenega polja trajektorij točk je
prikazan na sliki 3. Dobljeni posnetki prikazujejo tudi nastanek lasersko
povzročenih poškodb na površini in znotraj agarja.
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Nadalje se je s hitro kamero posnelo dogajanje na površini in znotraj
agarja ob vpadu laserskega bliska in posledičnem prehodu lasersko
vzbujenih mehanskih valov. Za to je bil agar pripravljen z redko
populacijo enakomerno razporejenih votlih steklenih kroglic povprečnega
premera 10 μm in gostote podobne agerjevi, ki so služile kot označbe za
posamezne točke znotraj agarja. Pomiki teh delcev ob prehodu lasersko
vzbujenega mehanskega valovanja so bili posneti s hitro kamero
(FASTCAM SA-Z, Photron, ZDA) s 5-kratno povečavo v vidnem polju
velikosti do 4,1 mm x 4,1 mm s frekvenco snemanja 20 000 in 90 000 slik
na sekundo. Posnetki dogajanja znotraj agarja so bili narejeni v pogledu
od strani, posnetki dogajanja na njegovi površini pa v pogledu od zgoraj.
V obeh primerih je bila uporabljena senčna tehnika snemanja, pri čemer
je bil močen vir bele svetlobe postavljen za kadicami z agarjem glede na
hitro kamero [4,5], kot kaže slika 2.

Meritve hitrosti širjenja ultrazvoka v agarju so dale rezultate v razponu
med 1400 m/s in 1550 m/s – odvisno od njegove koncentracije.

|

Slika 1: Shematski prikaz sistema laserske odklonske sonde pri merjenju hitrosti
ultrazvočnih valov v agarju, ki ga merilni laser preseva na dveh globinah: (a) z1 in
(b) z2. Primerjava signalov (nefiltriranih in filtriranih) hitre (zelen) in kvadrantne
(rdeč) fotodiode na obeh merilnih globinah: (c) z1 and (d) z2, ki prikazuje časovna
zamika tz1 in tz2 med stimulacijo in prihodom prvega ultrazvočnega vala.

Rezultati

2 0 1 7

Meritve lasersko vzbujenega valovanja v agarju so bile opravlje v dveh
sklopih. Najprej se je z lasersko odklonsko sondo pomerila hitrost širjenja
ultrazvočnega valovanja v agarju. Tu je merilni HeNe laser z valovno
dolžino 632,8 nm svetil skozi agar na kvadrantno fotodiodo, pri čemer se
je zaradi lokalne spremembe lomnega količnika njegov žarek odklonil iz
prvotne smeri ob prehodu lasersko vzbujenega mehanskega valovanja,
kar se je poznalo na signalu fotodiode [3-5]. Zamik med signalom vpada
vzbujevalnega bliska na površino agarja iz hitre fotodiode in signalom
prihoda prvega ultraznočnega vala do merilnega žarka iz kvadrantne
fotodiode je bil pomerjen na dveh globinah, kot kaže slika 1. Iz tega je
( z2 z1 ) (t z2 − t z1 ).
bila izračunana hitrost širjenja ultrazvoka v agarju: cP =−

Slika 2: Shematski prikaz postavitve hitre kamere za snemanje širjenja lasersko
vzbujenega mehanskega valovanja (a) znotraj agarja in (b) na njegovi površini.
Primer posnete (c) rasti in kolapsa lasersko vzbujenega mehurčka znotraj agarja pri
energiji laserja 400 mJ ter (d) propagacije lasersko vzbujenih elastičnih valov na
površini agarja pri energiji laserja 150 mJ.

S T R O J N I Š T V A

Kot kožni nadomestek je bil uporabljen približno 2 % koncentriran agar v
odprtih steklenih kadicah. Tak nadomestek za mehko tkivo je pretežno
prozoren v vidnem delu svetlobnega spektra in visoko absorptiven v
srednjem infrardečem delu spektra. Zato je bil za stimulacijo agarja
uporabljen Er:YAG laser (Fidelis AT, Fotona, Slovenija), ki je oddajal
posamezne bliske pri valovni dolžini 2940 nm. Njegovi bliski so imeli
energijo od 100 mJ do 400 mJ, trajanje 500 ns ter so enakomerno in
normalno vpadali na okroglo območje premera 2 mm na površini agarja.
Ti bliski so povzročali ablacijo na površini agarja in vzbujali mehansko
valovanje, ki se je širilo po njegovi površini in v njegovi notranjosti.

Slika 3: Primer trajektorij točk znotraj agarja pri prehodu lasersko vbujenega
mehanskega valovanja pridobljenih s posebej razvitim algoritmom za prepoznavo
slik iz posnetkov hitre kamere pri energiji laserja 200 mJ.

Zaključki
Raziskava prinaša nove metode merjenja in razumevanja lasersko
vzbujenih mehanskih učinkov na površini in v notranjosti nadomestkov
mehkega tkiva za potencialne medicinske terapije in tehnologije.
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Slika 4: Izmerjeni signali pri eni ponovitvi izometrične ekstenzije kolena. Ob
skladnem poteku električnega (EMG_VM) in mehanskega (MC_MV) odziva na
potek obremenitve v patelarnem ligamentu (MC_PT) vpliva zapletena anatomska
zgradba in napetostno-deformacijsko stanje ligamenta.
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Slika 5: Meritev električne aktivnosti po
EMG in meritev mehanske napetosti
mišice s pomočjo MC senzorja sta
močno linearno korelirani (primer za
VM – Vastus Medialis).
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Slika 6: Izmerjena sila, ki jo mišica proizvede ob izometrični kontrakciji, je
močno linearno korelirana z EMG in MC signalom (levo). Za meritev napetosti
na patelarnem ligamentu je bil uporabljen MC senzor, saj EMG ne omogoča
neposrednega vrednotenja obremenitev ligamentov in vivo. Diagram odvisnosti
med proizvedeno silo in MC signalom za različne posameznike kaže na
individualno pogojenost poteka obremenitev na patelarnem ligamentu (desno).
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LoadCell

0,6

Metode
Meritve ekstenzije kolena so bile izvedene na prostovoljcih z
nameščenimi površinskimi EMG elektrodami in MC senzorji za
mehanomiografijo na štiriglavi mišici (Slika 1). Mehanski učinek pri
ekstenziji kolena je bil izmerjen z merilno dozo na napravi za izometrične
meritve iztegovanja kolena (Slike 1-3). MC senzor je bil nameščen tudi na
patelarnem ligamentu za merjenje mehanskega odziva ligamenta.
Prostovoljci so izvedli pet krajših izometričnih ponovitev v sedečem
položaju pri različnih kotih pokrčenosti kolena (65°, 35°, 15°).

MC_VM

0,8

Load Cell
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Zmogljivost gibalnega aparata človeškega telesa ima enega ključnih
vplivov na kakovost življenja v vseh starostnih obdobjih. Pri 30–50%
populacije nad 60 let je prisoten s starostjo povezan upad mišične moči in
funkcij [1]. Posebej kolenski sklep je zaradi zapletene zgradbe in velikih
obremenitev izpostavljen akutnim in kroničnim poškodbam. V
vsakodnevnih opravilih (hoja, tek, vstajanje …) pri ekstenziji kolena
sodeluje štiriglava mišica, katere sila se preko patelarnega ligamenta
prenaša na golenico in pri tem generira moment v sklepu.
Konvencionalna metoda za meritve mišične aktivnosti je elektromiografija
(EMG), pri kateri preko površinske ali igelne elektrode zaznavamo
električno aktivnost mišice. Povezava med električno aktivnostjo in
mehanskim učinkom mišice je v splošnem zapletena in odvisna od
številnih dejavnikov, ki vplivajo na kakovost meritve in mišično funkcijo.
Mehanomiografija (MMG) z uporabo MC senzorjev (ang. Muscle
Contraction) je metoda, pri kateri MC senzor, pritrjen na površini telesa, s
pomočjo prednapetega tipala zaznava napetost v prečni smeri mišice.
Metoda MMG je površinska, neinvazivna ter ob neposrednem zaznavanju
mehanske odziva mišice omogoča enostavnejše in zanesljivejše
vrednotenje nastalih obremenitev tako v mišici kot v ligamentih, pri
katerih ni prisotne električne aktivnosti. V predhodnih študijah [2,3] je bila
ugotovljena visoka stopnja korelacije med izmerjenim MC signalom in
mišično silo, ob minimalni zakasnitvi.
Cilj študije je bil s pomočjo MMG ovrednotiti delovanje štiriglave mišice in
patelarnega ligamenta pri ekstenziji kolena med izometrično kontrakcijo.
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Slika 1: Postavitev EMG elektrod
in MC senzorjev na prostovoljcu.

Slika 2: Postavitev prostovoljca na napravi
za izometrične meritve ekstenzije kolena.

• MC senzor omogoča neposredno sledenje mehanskega učinka
mišične aktivnosti in pomembno dopolnjuje informacijo o električni
aktivnosti mišice izmerjeni s pomočjo EMG.
• Meritve v pogojih izometričnih in ekscentričnih kontrakcij kažejo na
visoko linearno korelacijo med MC signalom in generirano silo.
• MC omogoča zanesljivo oceno zmogljivosti gibalnega aparata in
diagnostiko obolenj mišično-tetivnega kompleksa zaradi akutnih in
kroničnih preobremenitev.
• MC omogoča oceno obremenitev na pasivnih anatomskih strukturah
(ligamentih, tetivah), ki imajo vpliv na zmogljivost gibalnega aparata.

Literatura

Slika 3: Usmerjeni signali so filtrirani s pasovno prepustnim filtrom (10-400 Hz)
in z nizko-pasovnim filtrom (2 Hz, Butterworth šestega reda). Filtrirani signali so
normirani glede na maksimalne vrednosti pri meritvi.
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Rezultati

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

Meritve so pokazale, da LT MSR katalizator (CuZnGaOx) omogoča
doseganje 100 % pretvorbe metanola pri temperaturah pod 200 °C,
donos vodika (količina ustvarjenega vodika na enoto mase katalizatorja)
pa je vsaj 3-krat višja od primerljivih študij [3, 4] (prikazano na sliki 3).
Na podlagi meritev v LT MSR reaktorju je bil določen empirični potenčni
zakon kinetike, ki je bil uporabljen v nadaljnjih modelskih izračunih.
EaMSR
R T

AMSR (mol bar(-a−b) s-1 kgk-1) EaMSR (kJ mol-1)
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b
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Modelski izračuni so potrdili, da je možna neposredna toplotna sklopitev
sklada HT PEMFC in LT MSR, v termično samozadosten sistem. ki ne
potrebuje zunanjega vira toplote (katalitičnega gorilnika) za predgretje
vstopnih tekočin, reakcijo v LT MSR in pokrivanje toplotnih izgub.
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Slika 3: Pretvorba metanola v odvisnosti Slika 4: Izmerjena karakteristika HT
od donosa vodika in temperature
PEMFC uporabljena v modelu
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Izraba metanola je najučinkovitejša, če se ga najprej v parnem reformerju
metanola (MSR) pretvori v vodik in nato uporabi v PEMFC. MSR je
endotermne narave, na drugi strani pa je sklad PEMFC eksotermen
reaktor. Učinkovit sistem, bi zato sproščeno toploto iz PEMFC sklada
lahko prenašal preko neposrednega toplotnega stika na MSR. Do
sedaj to ni bilo izvedljivo, ker je obstajal temperaturni razkorak med
obratovalno temperaturo visokotemperaturnih (HT) PEMFC in MSR. HT
PEMFC na osnovi polimera polibenzimidazol (PBI) dopiranega s fosforno
kislino (H3PO4), delujejo v temperaturnem območju med 140 in 200 °C.
Konvencionalni katalizatorji za MSR sicer omogočajo doseganje 100 %
pretvorbe metanola, vendar med 250 in 300 °C. Nedavno odkrit
katalizator za nizkotemperaturni (LT) MSR [1] zaradi večje aktivnost
omogoča doseganje 100 % pretvorbe pri temperaturah nižjih od
200 °C, kar pa omogoča direktno toplotno sklopitev sklada HT PEMFC in
LT MSR v integriran prenosni sistem.
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Uvod

• Zasnova
integriranega
sistema v 3D modelirniku
Solidworks (Slika 1).
• Meritve katalizatorja za
LT MSR v reaktorju, ki bo
uporabljen v integriranem
sistemu.
• Merilno mesto (Slika 2)
na katerem so bile
izvedene meritve sklada
dveh HT PEMFC (slika 4)
in bo merjen tudi prototip
integriranega sistema.
• Modeliranje integriranega
sistema (slika 5) na
podlagi meritev sklada
dveh HT PEMFC in
karakteristike LT MSR.
Model je bil razvit v študiji
[2] in temelji na interakciji
med
programskima
orodjema Aspen Plus
(obravnava
masne in
energijske
bilance
sistema)
in
Comsol
Multiphysics (na podlagi
fizikalnih
lastnosti
in
geometrije
sistema
računa
njegov
temperaturni profil).
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Zasnova prenosnega sistema

Slika 5: Modeliranje integriranega sistema na osnovi eksperimentalnih podatkov

Slika 1: Koncept integriranega sistema

LT MSR
Pretok
Bruto
Presežek Št.
Gostota Izhodna Pretvorba
reakcijska kapljevite
električni
H2
celic
toka
moč
metanola
prostornina zmesi
izkoristek (HHV)
(ml min-1) (A cm-2)
(W)
(%)
(%)
/
/
(cm3)
1,5
2
5,168
0,20
0,80
8,5
98,5
21,7

Zaključki
• visoka aktivnost CuZnGaOx katalizatorja
• na podlagi eksperimentalnih podatkov izdelan inovativen hibridni
računski model s katerim smo pokazali izvedljivost toplotno
sklopljenega sistema, ki je termično samozadosten
• izdelava prototipa je še v izvedbi, pridobljene pa so smernice
(procesni, konstrukcijski in obratovalni podatki) nujne za izdelavo
integriranega sistema
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Uvod

Rezultati

Z naglim večanjem zmogljivosti računalniških komponent dobiva zmeraj
pomembnejšo vlogo hlajenje sistema na čelu s hladilniki procesorjev
[1,2]. Pogosto se uporabljajo hladilna telesa s poprodajnega trga, ki so
namenjena zahtevnejšim pogojem delovanja; mnoga uporabljajo več
ventilatorjev, katerih dodana vrednost pa je vprašljiva.

Rezultati meritev so prikazani na sliki 3. Razvidno je, da je hladilna
karakteristika pri pasivnem delovanju izrazito slabša kot pri delujočem
ventilatorju (t.j. pogojih prisilne konvekcije). Med ostalimi karakteristikami
so razlike zelo majhne in sicer so vse konfiguracije z izjemo ene presegle
toplotni tok 100 W. Najugodnejšo karakteristiko je izkazala konfiguracija
#5, kje oba ventilatorja vlečeta zrak preko reber hladilnega telesa in ga
izpihujeta navzven v okolico. Približali sta se ji konfiguraciji z enim
ventilatorjem na sredini hladilnega telesa (#4) in dvema ventilatorjema na
zunanji strani, ki zrak vpihujeta proti sredini hladilnega telesa (#6).

V delu predstavljamo analizo vpliva različnih orientacij in števila
ventilatorjev na zmožnost odvajanja generiranih toplotnih tokov pri čim
nižjih temperaturah oz. pregretjih stične površine. Skupno je bilo
izvedenih osem preizkusov z uporabo enega ali dveh ventilatorjev
premera 120 mm v različnih postavitvah na nameskem hladilnem telesu z
orebrenimi toplotnimi cevmi.

Metodologija raziskave

|

Za izvedbo eksperimentov smo zasnovali lastno eksperimentalno progo
(slika 1) z izoliranim aluminijastim grelnim blokom, ki omogoča
namestitev različnih hladilnih teles. Z vstavljenimi kartušnimi grelniki
lahko simuliramo delovanje računalniškega procesorja in toplotni tok do
120 W, pri čemer po lastni metodi upoštevamo tudi toplotne izgube glede
na pregretje grelnega bloka.
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hladilno telo

Unap

Trebro, zgoraj
ventilator
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Slika 1: Shema eksperimentalnega sistema z merilno opremo.

Pri vseh preizkusih so ventilatorji delovali s 50% nazivnih vrtljajev (z
izjemo meritve pasivnega delovanja hladilnika). Smeri potovanja
hladilnega zraka pri različnih eksperimentih so prikazane na sliki 2 skupaj
s hladilnim telesom, na katerem smo izvajali meritve.
[tloris]
OFF

eksperimentalna
proga

50 %

hladilnik

Slika 3: Primerjava hladilnih karakteristik pri različnih orientacijah in številu venilatorjev.

Dva ventilatorja nudita le majhno prednost pred enim samim; hkrati
nepotreben ventilator proizvaja dodaten hrup in troši električno energijo
ter predstavlja dodatno pokvarljivo komponento. Večji vpliv kot število
ventilatorjev ima namestitev (oz. orientacija), z optimizacijo katere lahko
izboljšamo hladilno karakteristiko. Optimalen dovod zraka skozi oba
sklada reber zagotavlja postavitev enega ventilatorja med sklada ali
namestitev ventilatorja na zunanjo stran vsakega sklada reber z
nasprotnima smerema toka zraka.

Zaključki
ventilator

meritev #1

meritev #2

50 %

50 %

 Dva ventilatorja nudita le minimalno prednost pred enim samim pri
nazivnih frekvencah procesorja in še to le v določenih primerih
(morebitno navijanje procesorja).
 Orientacija oz. pozicija ventilatorja ima večji vpliv od števila
ventilatorjev.

meritev #3
50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

meritev #4
50 %

50 %

50 %

 Z optimizacijo orientacije ventilatorjev je možno izboljšati hladilno
karakteristiko hladilnega telesa.
 V prihodnosti je smiselno preučiti vpliv orientacije samega hladilnega
telesa [3], porazdelitve hitrosti zraka med rebri in možnosti za
razbijanje mejne plasti v toku hladilnega zraka ob rebrih.

Literatura
meritev #5

meritev #6

meritev #7

meritev #8

Slika 2: Uporabljeno hladilno telo in postavitev ventilatorjev s smerjo potovanja hladilnega
zraka pri različnih meritvah (črne puščice).
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Sliki 7 in 8: Primerjava vrednosti kazalnikov vpliva na okolje in na zdravje človeka.

Iz slik 7 in 8 je razvidno, da ima elektromobilnost najmanj vplivov na
okolje in zdravje na Norveškem, Švedskem in v Švici ter Franciji, največje
negativne vplive pa ima v Indiji, Turčiji in Sloveniji ter na Kitajskem. Vzrok
je predvsem v načinu proizvodnje elektrike in sicer velik delež fosilnih
goriv vpliva negativno, velik delež nuklearnih elektrarn in OVE (brez
biomase) pa pozitivno.
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Okolje: 50% SO2 ekvivalent + 50% CO2 ekvivalent,

Vplivi na zdravje
4
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Analizirali smo emisije polutantov in toplogrednih plinov, katerih učinki so
največji in najbolj poznani (SO2 ekvivalent, CO2 ekvivalent, NOx, trdni
delci, nemetanske hlapne organske spojine - NMVOC, živo srebro,
svinec) [1,2]. Za ločen prikaz vplivov na okolje in zdravje smo definirali
dva nabora utežnih faktorjev, ki smo jih aplicirali na normirane vrednosti:

1
0,5
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Za pridobivanje podatkov smo uporabili programsko okolje Global
Emission Model for Integrated Systems - GEMIS (verzija 4.95).
Upoštevali smo podatke iz leta 2010, ki so najnovejši podatki za večino
obravnavanih držav in tehnologij; podatki vključujejo izpuste znotraj
celotne verige pridobivanja energenta oz. energije. Pri analizi smo
predpostavili srednje veliko vozilo z MNZ s porabo 4,5 kg energenta na
sto prevoženih kilometrov (oz. 4,85 kg za bencinski motor). Za električno
vozilo smo upoštevali porabo 200 Wh/km in 90% izkoristek polnjenja
baterije. Podatke smo normirali na vrednosti emisij dieselskega vozila.

2
1,5

0

Normirana vrednost kazalnika

Metodologija raziskave

Vplivi na okolje
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V tem delu predstavljamo primerjavo izpustov različnih onesnažil pri
proizvodnji električne energije v različnih državah po svetu in izpustov pri
delovanju vozil z motorji z notranjim zgorevanjem (MNZ), ki uporabljajo
različne energente (bencin, diesel, LPG, zemeljski plin - NG). Prav tako je
prikazana primerjava rabe primarne energije pri električnih vozilih (EV) in
vozilih z MNZ na prevožen kilometer.

2,5
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V zadnjem desetletju je prišlo do razmaha tehnologije električnih vozil, ki
uporabljajo električno energijo kot vir končne energije za pogon vozila.
Čeprav pri sami vožnji takega vozila izpusti onesnažil in toplogrednih
plinov načeloma ne nastopajo, je potrebno upoštevati, da je bila končna
energija proizvedena preko energijskih pretvorb, ki med drugim pogosto
vključujejo procese zgorevanja. Posledično tudi električna vozila
posredno v okolico oddajajo zdravju in okolju škodljive emisije.

Raba primarne energije (kWh/km)

Uvod

Normirana vrednost kazalnika

*Korespondenčni avtor: primoz.poredos@fs.uni-lj.si

0,3
0,2
0,1
0

Zdravje: 5% SO2 ekvivalent + 35% NOx + 25% trdni delci + 10% NMVOC
+ 15% Hg + 10 % Pb.
Slika 9: Raba primarne energije na prevožen kilometer pri vozilih z MNZ in EV.

Rezultati
V nadaljevanju so prikazane normirane primerjave emisij na prevožen
kilometer. Vrednosti so normirane na emisije dieselskega vozila.
SO2 ekvivalent
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 Emisije CO2 ekvivalenta so pri EV v povprečju nižje kot pri vozilih z
MNZ; emisije SO2 ekvivalenta so visoke predvsem pri državah, ki
uporabljajo veliko termoelektrarn na premog oz. lignit.
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 Vozila z MNZ imajo višje izpuste NMVOC in svinca (proizvodna veriga
energentov); EV imajo večinoma višje izpuste trdnih delcev.
 EV v povprečju porabijo manj primarne energije na prevožen kilometer.
 Pomembne so tudi emisije pri proizvodnji in razgradnji baterij (uporaba
kobalta, litija in raba energije), česar nismo upoštevali v primerjavi [3].

Zahvale
Pb (zrak)
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Zaključki
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Primerjava na sliki 9 kaže, da je raba primarne energije pri električnih
vozilih v povprečju nekoliko nižja kot pri vozilih z MNZ. Od tega trenda
odstopata predvsem Indija (večja raba primarne energije) in Norveška
(zelo nizka raba primarne energije).
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Slike 1-6: Normirane količine različnih polutantov in toplogrednih plinov.

Avtorja se zahvaljujeva dr. Roku Viharju in Jakobu Jelnikarju za pomoč
pri analizi rezultatov in oblikovanju zaključkov.
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Uvod

Napoved kavitacije v centrifugalnih črpalkah

Da bi se izognili negativnim učinkom kavitacije v vodnih turbinah in
črpalkah, zlasti eroziji materiala in poslabšanju karakteristik stroja, je
zanesljiva napoved kavitacije v fazi razvoja rotorja izjemno pomembna. V
tem prispevku je prikazana napoved kavitacije v Peltonovi turbini in
kavitacije v obliki oblaka v centrifugalni črpalki. V obeh primerih gre za
obliki kavitacije, ki lahko povzročita hude poškodbe materiala.

Pri določenih pogojih lahko pride v centrifugalni črpalki do kavitacije v
obliki oblaka (slika 3), ko se veliki oblaki pare odlepljajo od plasti pare ob
steni lopatice, ter jih nato odnaša tok tekočine.
Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšen numerični model je ustrezen za
napovedovanje kavitacije v obliki oblaka v centrifugalni črpalki.

Napoved kavitacije v Peltonovi turbini

A K A D E M I J A
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Z numerično analizo toka v dvošobni Peltonovi turbini smo preverili, ali bo
prišlo do poškodb zaradi kavitacije. Računali smo s programskim
paketom ANSYS CFX. Uporabili smo turbulentni model k- SST, shemo
HRS (High Resolution Scheme) za advektivni člen in inverzno Eulerjevo
shemo drugega reda za časovni del. Računali smo z dvojno
natančnostjo.
Pri modeliranju kavitacije imamo v območju računanja tri komponente:
vodo, zrak in vodno paro. Računali smo s homogenim modelom, pri
katerem predpostavimo, da imajo vse tri komponente skupno hitrostno in
tlačno polje. Mejo med vodo in zrakom smo modelirali z modelom prostih
površin. Prehod vode v vodno paro v območjih nizkega tlaka (kavitacija)
in nazaj v tekočo fazo v območjih z višjim tlakom (kondenzacija) smo
modelirali s standardnim Zwartovim kavitacijskim modelom.
Analiza toka je potekala v dveh delih. Najprej smo izračunali tok v
razvejišču cevovoda s šobama in izstopnima curkoma. S tem smo dobili
hitrost in debelino curkov na vstopu v gonilnik (slika 1). V drugem delu
smo računali tokovne razmere v območju gonilnika. Rotirajoči del smo
skrčili na 5 gonilnih lopatic. Računsko mrežo smo tam, kjer se lahko
pojavi kavitacija, močno zgostili (slika 2a). Na vstopu smo predpisali
komponente hitrosti in volumski delež vode. Časovni korak je ustrezal
času, v katerem se gonilnik zavrti za 0,1°.

a)

Slika 3: Kavitacija v obliki oblaka v centrifugalni črpalki na HE Fuhren [2].
Spirala

Rotor
Vstopni komori

Okno za
opazovanje

Slika 4: Geometrija črpalke. Levo: numerični model. Desno: eksperimentalni model.

Za namen raziskave smo simulirali pogoje, ki smo jih dobili na podlagi
opazovanja toka modela črpalke na eksperimentalni postaji (slika 4).
Numerične simulacije smo izvajali s programskim paketom ANSYS CFX.
Testirali smo Zwartov kavitacijski model z osnovnimi ter z optimiziranimi
[3, 4] konstantami prenosa snovi. Simulacije smo izvajali na računskem
modelu, ki je obsegal samo eno lopatico, ter na modelu, ki je obsegal
(simetrično) polovico črpalke (slika 5).

b)

Slika 1: Rezultati izračuna toka v razvejišču cevovoda s šobama in curki.
a) tokovnice, b) hitrost curka, prečni prerez

Slika 5: Napoved kavitacije (oranžna površina: 10% delež vodne pare). Računski
model obsega: (levo) samo eno lopatico; (desno) simetrično polovico črpalke.

Zaključki

a)

b)

c)

Slika 2: Tok v gonilniku: a) računska mreža po lopaticah, b) območje vodne pare na
notranji strani lopatice, c) območje vodne pare na hrbtni strani lopatice.

Kavitacija v Peltonovi turbini povzroča poškodbe materiala, kadar
mehurčki vodne pare kondenzirajo ob steni lopatice v zelo kratkem času
in pri tem vodna para ni v stiku z zrakom [1]. Na slikah 3b in 3c je
prikazana vodna para s sivo barvo, medtem ko so curki prikazani s
prosojno svetlo modro barvo. Na notranji strani lopatice (slika 3b) vidimo
manjše območje vodne pare znotraj curka. S pozorno analizo numeričnih
rezultatov za zaporedne časovne korake vidimo, da ta del vodne pare
zelo počasi kondenzira, zato ne pričakujemo erozije. Na sliki 3c vidimo
večje območje vodne pare ob hrbtni strani lopatice. Na konici noža vodna
para že izginja, a prav tam je para v stiku z zrakom. Zato tudi na hrbtni
strani ne pričakujemo erozije zaradi kavitacije.
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• S simulacijo trifaznega toka v Peltonovi turbini lahko napovemo pojav
erozije zaradi kavitacije.
• Simulacije z optimiziranimi konstantami v kavitacijskem modelu so
manj numerično stabilne kot simulacije z osnovnimi parametri.
• Simulacija z optimiziranimi konstantami, izvedena na eni lopatici
centrifugalne črpalke, napove oblake pare, vendar so le-ti dvomljivega
izvora (morda zaradi numerične nestabilnosti).
• Simulacija polovice črpalke napove odlepljanje oblakov tako z
optimiziranimi, kot tudi z osnovnimi konstantami kavitacijskega modela.
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Vizija

Virtualni laboratorij je mogoče prilagoditi za izvajanje raziskav
dinamičnega toplotnega odziva stavb in tehnologij, podpori razvoju novih
izdelkov in izobraževanju. V vseh primerih se eksperimenti izvajajo z
interakcijo uporabnika na daljavo ter so zato stroškovno učinkovitejši in
jih je mogoče izvajati pri ciljnih vremenskih pogojih.
Trenutno je v VirtualLAB z daljinskim dostopom mogoče upravljati
naslednje preizkuse:
- spremljanje statičnih in dinamičnih toplotnih lastnosti naprednih
gradnikov ovoja stavb, kot so na primer lahki kompozitni gradniki,
gradniki s fazno spremenljivimi snovmi in ozelenjeni gradniki;
- spremljanje učinkovitosti hibridnega rekuperatorja v mehanskem
prezračevalnem sistemu z izkoriščanjem sončne energije;
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- spremljanje delovanja solarnih sistemov za ogrevanje, hlajenje in
fotonapetostnega sistema v realnih razmerah, vključno z analizo vpliva
senčenja in meteoroloških parametrov okolja;
- šest namensko izdelanih eksperimentalnih vaj, ki jih opravljajo
študenti.

|
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Adaptivni in vremensko vodeni
algoritmi krmiljenja za že
delujoče in nove eksperimente

Entia d.o.o.
MakerLAB

Komunikacijs ki sistem in
oblačna platforma

LOTZ

Krmilniki aktuatorjev

Numerična in statistična
analitika

Slika 2: Spletna stran namenjena izobraževanju [1].

Entia d.o.o.

LOTZ

Aplikacije

S T R O J N I Š T V A

Zasnova VirtualLAB
VirtualLAB je zasnovan kot fizikalni laboratorij v naravnem okolju z
naprednimi gradniki ovoja stavb ter tehnologijami za proizvodnjo toplote,
hladu in električne energije. Zasnovan je na Samozadostni bivalni celici, ki
jo v Laboratoriju za okoljske tehnologije v zgradbah uporabljamo kot
raziskovalno in demonstracijsko okolje. VirtualLAB je skupek sistemov, ki
jih lahko upravljamo in spremljamo na daljavo s pametnimi napravami.
Vsaka od tehnologij URE in OVE je opremljena z novo razvitim sistemom
za zajem in prenos podatkov. Podatki se shranjujejo v odprtokodni oblačni
platformi, kamor smo integrirali algoritme in numerične ter statistične
metode za vrednotenje. Na zahtevo uporabnika je mogoč prenos podatkov
iz oblačne platforme za izbrane parametre v željenem zgodovinskem
obdobju. Glede na nivo dovoljenega dostopa lahko uporabniki tudi
individualno usmerjajo potek raziskav z uporabo pametnih naprav.
Oblačna platforma in komunikacijski sistem je bil razvit v sodelovanju z
laboratorijem MakerLAB na Fakulteti za elektrotehniko.

A K A D E M I J A

Kljub vse večji zmogljivosti numeričnih orodij, ostajajo eksperimentalne
raziskave v naravnem okolju pomembna metoda preverjanja dinamičnih
lastnosti gradnikov ovoja stavb, sodobnih tehnologij in algoritmov za
njihovo adaptivno in vremensko prilagojeno krmiljenje. Tudi razumevanje
teoretičnih zakonov in prenos teoretičnih znanj v razvojno delo je bolj
učinkovito, če je podprto z eksperimenti. Z VirtualLAB, terenskim
laboratorijem z dostopom na daljavo, omogočamo vodenje in spremljanje
raziskav na daljavo, kar nam omogoča učinkovito prilagoditev potrebam
raziskovalcev, industrijskih partnerjev in delovanje laboratorija kot eučnega orodja.

Mobilno aplikacijo za vodenje eksperimentov je na osnovi aplikacije Entia
Living razvilo podjetje Entia d.o.o. To podjetje je VirtualLAB opremilo tudi
z lastno razvitimi krmilniki aktuatorjev. Odprtokodna zasnova oblačne
platforme omogoča neposredno in prilagodljivo dopolnjevanje z
analitičnimi metodami za vrednotenje dinamičnega odziva gradnikov
ovoja stavb in kontrolnih algoritmov delovanja tehnologij za celovito
energijsko oskrbo stavb s pretvarjanjem sončne energije in toplote okolja,
ki jih razvijamo v LOTZ.

Entia Living
mobilna
aplikacija

Slika 3: Interaktivni graf in vmesnik za prenos podatkov raziskave.
{T,U,I}

Literatura
bivalna
enota

tehnološka
enota

Fizikalni laboratorij
Slika 1: Shema virtualnega laboratorija VirtualLAB.

[1] VirtualLAB, http://www.ee.fs.uni-lj.si/VirtualLab/index.html

VirtualLAB je bil delno sofinanciran v okviru projekta ERASMUS+
EduLabFrame “Educational Laboratories Platform for Complex
Engineering Processes with Remote Access” (014-1-RO01-KA203002986).

75

Ergonomija v

teoriji in praksi
AKADEMIJA STROJNIŠTVA 2017 IN 6. MEDNARODNA KONFERENCA STROJNIH INŽENIRJEV
26. oktober 2017, Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija

Ergonomija v teoriji in praksi
Zvone Balantič(a), Andrej Polajnar(b), Simona Jevšnik(c)
(a) Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva 55a, 4000 Kranj, Slovenija
(b) Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Smetanova 17, 2000 Maribor, Slovenija
(c) Inlas d.o.o., Grajska ulica 3, 3210 Slovenske konjice
e-pošta: zvone.balantic@fov.uni-mb.si

Rezultati

Uvod
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Ergonomija (človeški faktorji) je znanstvena disciplina, ki se ukvarja z
razumevanjem in medsebojnimi vplivi med človekom in okoljem v
katerem se človek nahaja. Ponuja nam širok kibernetski pogled na
obnašanje dinamičnih sistemov, ki se vključujejo v poslovna in
proizvodna okolja. Človek pri svojem delu potrebuje prostor, v katerem se
bo gibal in delo opravljal varno, brez posledic za svoje zdravje in zdravje
drugih. Včasih je delo zahtevno in ga je potrebno opraviti z uporabo
osebne varovalne opreme. Ob tem se lahko dodatno spremenijo še razni
pogoji za motorično aktivnost telesa (dosegi telesa, premiki telesnih
segmentov, spremenjena kinetosfera, drugačni gibalni koti, zmanjšani
moč in hitrost, povečan napor, nenatančnost ...). Delovni prostor, ki ga
oblikujemo, mora ustrezati mnogim standardom in priporočilom.
Brezkompromisno je treba upoštevati vsa priporočila glede varnosti in
zdravja pri delu vseh delavcev, ki na teh mestih delajo, in vseh ljudi, ki bi
se z neko drugo nalogo ali po naključju znašli na obravnavanem mestu.
Zakonodaja zahteva, da so upoštevani vsi vplivi na varno in zdravo delo
delavcev ter da so okolje, postopki, prostori, oprema in snovi primerni ter
v skladu z namenom uporabe. Delavca in management je potrebno
seznaniti s ključnimi vplivi vseh človeških faktorjev, ki vplivajo na
kakovost dela in na njegovo učinkovitost.

Izhodišča

A K A D E M I J A

S T R O J N I Š T V A

Človek in delo sta že vseskozi nerazdružljiva člena v regulacijskem
krogu, kjer srečujemo fizikalno, kognitivno in organizacijsko ergonomijo.
Človek bo tudi v I4.0 ostajal na vrhu upravljalne piramide, zato je
ergonomija še kako aktualno področje, ki bo vpeto med ljudi in
spremljajočo tehnologijo.
Učinkovitost sledenja izpostavljenim področjem lahko zagotovimo z
izbranim načinom posredovanja znanj, zato smo oblikovali monografijo,
ki je namenjena uporabi v akademskih in strokovnih okoljih. Monografija
je vir številnih strokovnih napotkov in zgledov, ki so v pomoč
strokovnjakom pri srečevanju s problematiko oblikovanja varnega in
človeku prijaznega delovnega okolja. Bralec se sreča s teoretičnimi
izhodišči, praktični napotki in z multimedijskimi usmeritvami pri
posameznih pogledih na ergonomijo (vpliv dinamičnega sedenja na
počutje, kako živeti ergonomijo, kako uresničevati 5S, kako skrbeti za
varovanje pred hrupom itd.) Dodana vrednost predstavljenega je tudi v
tem, da bralca pri posameznih področjih usmerimo na ustrezne vire,
standarde, priporočila ipd.
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Uvod
Ergonomija
Oblikovanje delovnega okolja
Obremenitve in obremenjenosti v
delovnem okolju
Metabolizem
Toplotne obremenitve
Vidne obremenitve
Obremenitve sluha
Obremenitve zaradi stika z aerosoli

Obremenitve zaradi vpliva plinov in par na dihalni sistem in telo
Obremenitve zaradi monotonije in stresa
Druge obremenitve
Vrste, metode in tehnike oblikovanja dela in delovnega okolja
Dodatni čas za izvedbo dela
Celovita ureditev delovnega mesta
Ergonomija in staranje
Gibalno ovirani ljudje in ergonomija
Ergonomija v vitki proizvodnji
Posebnosti v ergonomiji

Slika 2: Vsebinski poudarki iz monografije.

V monografiji je poleg teoretičnih in
praktičnih
vsebin
precejšen
del
namenjen
metodologiji
ocenjevanja
obremenitev človeškega telesa pri delu,
največ pozornosti pa je namenjeno tudi sicer najbolj obsežnemu sklopu
obravnave človeških faktorjev na področju ergonomije – fizikalni
ergonomiji. Določene vsebine so podprte z multimedijskim dodatkom, ki
je dosegljiv na spletu (www.etip.si).

Zaključki
− Vsak del teoretičnih temeljev je povezan s praktičnimi primeri.
− Teoretični del seznanja z antropologijo in fiziološkimi zmogljivostmi
človeka ter s fizikalnimi, kognitivnimi in z organizacijskimi sklopi, ki se
pojavljajo v različnih delovnih okoljih.
− Praktične vsebine so prisotne v vsakem poglavju monografije, kjer se
je moč seznaniti s teoretičnimi vsebinami in jih povezati s praktičnimi
primeri. V praksi se ergonomija neomejeno prepleta s proizvodnimi in
poslovnimi sistemi.
− Vzpostavlja se sinteza med klasičnim principom didaktičnega prenosa
in virtualnim premikom v realno in praktično okolje, kamor
implementiramo teoretična znanja s področja ergonomije.
− Celovita ureditev delovnega mesta z ergonomskimi posebnostmi ergonomija pri gibalno oviranih osebah, ergonomija in staranje,
ergonomija v vitki proizvodnji, posebnosti sodobne ergonomije s
futurističnimi koncepti.

Literatura

Slika 1: Knjižni in multimedijski del monografije „Ergonomija v teoriji in praksi“.
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Inovativno avtomatsko vodeno
vozilo TPV Optimatik 160
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Inovativno avtomatsko vodeno vozilo TPV Optimatik 160

Janez Sluga, Dominik Rajšelj*, Robert Simčič, Aleksander Brence, Aleš
Ucman, Matej Mikolič, Matjaž Sotler
TPV d.o.o., *IKU d.o.o.

Rezultat

Uvod
Tehnične rešitve vozila AGV

A K A D E M I J A

Z Industrijo 4.0 (I4.0-Industrie 4.0) vstopa Internet stvari (IoT- Internet of
Things) v proizvodne obrate. Izhodišče pametnih tovarn je povezovanje
strojev, izdelkov in ljudi, po celotni vrednostni verigi. V pametnih tovarnah
se upravljanje procesov odvija v realnem času in posledično z največjo
natančnostjo in učinkovitostjo. Izredno pomemben del pametnih tovarn je
proizvodna logistika, saj brez pametne logistike ni pametne tovarne.

S T R O J N I Š T V A

TPV skupaj z razvojnim partnerjem IKU razvija in trži rešitve na področju
avtomatizacije notranje logistike v proizvodnji in skladiščih z avtomatsko
vodenimi vozili, ki omogoča sinhrono oskrbo delovnih mest in za izvajanje
ne potrebuje dodatnih delavcev in operaterjev. Razvili in izdelali so
lastno, inovativno, avtomatsko vodeno vozilo Optimatik 160, za
avtomatizacijo logistike v proizvodnji. Gre za vozilo tunelske izvedbe, z
višino le 160mm, kar je edinstveno na trgu.

2 0 1 7
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Ena možnosti nadgradenj: AGV kot pogonska enota naprednih in prilagodljivih montažnih linij

Izhodišča

Zaključki

Zahteve/cilji:
- ni potrebnih predelav vozičkov pri kupcih
- možnost vožnje standardnih EURO palet
- višina AGV je manjša od višine standardnih koles, uporabljenih za
vožnjo industrijskih vozičkov
- majhna širina 420 mm
- vlečna sila 300 N
- prilagodljiva zasnova sistema, ki omogoča enostavno in hitro izvedbo
sprememb
- modularnost sistema, ki omogoča različne nadgradnje sistema

Na področju proizvodnje gre razvoj intenzivno v smeri pametnih tovarn,
katerih pomemben del je pametna logistika. Avtomatsko vodeno vozilo
TPV Optimatik 160 predstavlja novost na trgu, razvito s ciljem ponuditi
kupcu najboljše rešitve.
Pri razvoju vozila smo sledili trem ključnim kriterijem:
- zanesljivost delovanja
- enostavnost uporabe
- cenovna konkurenčnost.

Razvito vozilo predstavlja konkreten primer optimalne nadgradnje
preizkušenih tehnologij z naprednimi nadgradnjami, ki skupaj s
centralnim nadzornim sistemom tvorijo optimalno rešitev avtomatizacije
proizvodne logistike.
Povrnitev investicije uvedbe sistema, na osnovi prihrankov dela
operaterjev, energije in izboljšanja produktivnosti, je krajša od 1 leta.
Podjetje TPV d.o.o. razvija svoje rešitve na osnovi dolgoletnih izkušenj iz
lastne proizvodnje, znanja na področju najnovejših tehnologij,
inovativnosti in povezovanja z razvojnimi partnerji.

Super nizek AGV
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S T R O J N I Š T V A
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Dinamika ploščnega prenosnika

toplote ogrevalnega sistema
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Visoko-dinamični hidravlični linearni pogon

z digitalnim hidravličnim piezo ventilom
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26. oktober 2017, Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija

Visoko-dinamični hidravlični linearni pogon z digitalnim hidravličnim piezo ventilom

Marko Šimic, Andrej Kos, Niko Herakovič
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za strego montažo in pnevmatiko

Uvod

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

Vse več industrijskih aplikacij, na področju linearne tehnike, zahteva
izboljšanje obstoječih komponent in sistemov ter nove krmilne pristope.
Obstoječi visoko-dinamični hidravlični sistemi so krmiljeni z dragimi in
občutljivimi servo ventili. Za pozicijsko regulacijo običajno uporabljajo
zunanje merilnike pomika pritrjene na hidravlične valje. Področje visokodinamičnih in energetsko bolj učinkovitih hidravličnih linearnih pogonih
obsega razvoj v več smereh izmed katerih so najpomembnejše razvoj
novih krmilnih komponent (ventilov) in krmilnih algoritmov, ter razvoj in
vgradnjo novih senzorjev pomika. Razvoj hidravličnega linearnega
pogona poteka v sodelovanju med Fakulteto za strojništvo (FS) in
podjetjem RLS (rotacijski in linearni senzorji). Prispevek predstavlja
razvoj visoko-dinamičnega hidravličnega linearnega pogona krmiljenega
z novim digitalnim piezo ventilom in krmilnim algoritmom (FS), ter novim
senzorjem pomika integriranim direktno v hidravlični valj (RLS).

2. Hidravlični digitalni piezo ventil
Hiter odziv ventila pod 0,3 ms je dosežen z uporabo naprednih piezo
aktuatorjev in optimizacijo oblike krmilnega ventila. Uporabljeni so 4
preklopni sedežni ventili za vsak krmilni rob konvencionalnega 4/3
ventila. Piezo aktuator zagotavlja več diskretnih vrednosti pomikov kar
določa več diskretnih vrednosti pretoka na izhodu ventila. Maksimalni
pretok ventila znaša 20 l/min, ločljivost pretoka znaša 0,08 l/min in določa
ločljivost pomika batnice hidravličnega valja v velikosti okrog 1 mikro
meter.

Visoko-dinamični hidravlični linearni pogon
Visoko-dinamični hidravlični linearni pogon, shematično prikazan na sliki
1, je sestavljen iz treh glavnih komponent:

1) Senzor pomika (poz. 1 in 2)
2) Hidravlični digitalni piezo ventil (poz. 3)
3) Krmiljenje (poz. 4)

Slika 3: Hidravlični digitalni piezo ventil.
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1) Senzor pomika
Glavno novost predstavlja kodni zapis na batnici hidravličnega valja in
integriran senzor pomika v glavo valja zaradi česar pogon postane
kompaktnejši od konvencionalnih, ki uporabljajo senzorje kot zunanjo
samostojno komponento.
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Slika 1: Shema visoko-dinamičnega hidravličnega pogona.
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3) Krmiljenje
Izvedena je pozicijska regulacija batnice hidravličnega valja, uporabljena
je kombinacija pulzno številčne modulacije (PNM-za vklop posameznih
piezo elementov PE in doseganje primarnih diskretnih stanj) in pulzno
širinske modulacije (PWM-za doseganje sekundarnih diskretnih stanj).

Slika 4: Shema krmiljenja hidravličnega linearnega pogona.

Zaključki
Uporaba naprednih hidravličnih digitalnih piezo ventilov v kombinaciji z
ustrezno krmilno metodo in vključitvijo novih senzorjev pomika pripomore
k izboljšanju odzivnosti hidravličnega linearnega pogona v načinu zaprtozančnega krmiljenja pozicije batnice hidravlične linearne osi in povečanju
kompaktnosti hidravličnega pogona. Uporaba piezo aktuatorjev v ventilski
tehniki omogoča tudi do 20% zmanjšanje porabe električne energije.

Literatura
[1] Šimic M., Herakovič N.: Karakterizacija in modeliranje hidravličnega digitalnega
piezoventila – doktorska disertacija. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo,
2013.
[2] Sivec M.: LinACE in-axis absolute linear encoder. RLS: Rotary and linear motion
sensors, 2016.

Slika 2: Senzor integriran direktno v hidravlični valj.

Zahvala podjetju RLS (Rotary and linear sensors)) za podporo in izposojo
nove opreme za namen testiranja.
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Oblikovno navarjanje kovinskih materialov

s postopkom obločnega navarjanja z dodajanjem žice
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Uvod

Prevelika hitrost varjenja je rezultirala v varkih neenakomerne geometrije
in v primeru prenizke hitrosti v prekomerno taljenje materiala.

Postopki aditivne proizvodnje so predmet številnih raziskav in
implementacij v industrijo.
Aditivna proizvodnja z obločnim navarjanjem z dodajanjem žice (ang.
Wire and Arc Additive Manufacturing – WAAM) je posebej primerna za
izdelke velikih geometrij in volumnov, saj omogoča visoke hitrosti
nalaganja materiala in cenovno sprejemljivo večanje volumna gradnje.
Določili smo tehnološka okna in povezave med varilnimi parametri in
geometrijo izdelkov, njihovo mikrostrukturo in materialnimi lastnostmi.

a)
b)
c)
Slika 4: Vpliv hitrosti navarjanja a) 3 mm/s, b) 7,5 mm/s c) 12 mm/s.

Izhodišča
Vir energije za navarjanje s postopkom WAAM je energija električnega
obloka. V praksi to pomeni uporaba MIG/MAG varilnega aparata z
avtomatskim podajanjem varilne žice. Za avtomatizacijo gibanja se
uporablja robotski manipulator ali CNC - stroj.

Materiali in metode

S T R O J N I Š T V A
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Eksperimente smo izvajali z varilno žico G3Si1 v zaščitni atmosferi
argona, corgona (18 % CO2 in 82 % Ar) ter čistega CO2. V vseh primerih
je bil pretok zaščitnega plina 10 l/min. Kot vir energije smo uporabljali
sinergijski vir toka Fronius TransPuls Synergic 3200 z gorilnikom Fronius
Robacta Drive CMT, ki je prikazan na sliki 1. Gibanje je bilo izvedeno z
robotskim manipulatorjem ABB IRB 140.

Izvedli smo dodatno optimizacijo z uvedbo procesa CMT+PULZ, saj smo
na ta način zagotovili boljši nadzor nad vnosom energije, kar se je
odražalo v bolj konstantni geometriji varkov, kar je prikazano na prikazuje
sliki 5.

Slika 5: a) CMT, b) CMT+PULZ

Izvedlo smo natezni preizkus v treh smereh glede na smer navarjanja
stene: 0°, 45°, 90°. Ugotovili smo, zanemarljive anizotropne lastnosti in
povečanje trdnosti materiala z višanjem vnesene energije kot je
prikazano v preglednici 1.
Preglednica 1: Rezultati nateznih preizkusov.

Analiza trdote je pokazala največjo izmerjeno trdoto v okolici stika med
osnovnim materialom in navarjeno steno (Slika 6).
300

Metodologija raziskav

A K A D E M I J A

Izdelali testne zvare s procesom STANDARD, CMT in PULZ z različnimi
varilnimi parametri. Glede na dobljene rezultate smo izbrali enega od
procesov in ga optimizirali. Definirali smo vpliv hitrosti varjenja, smeri
navarjanja in varilne lege. Izvedli smo analizo mehanskih lastnosti in
trdote sten izdelanih z različnimi varilnimi parametri. Navarili smo
demonstracijske izdelke z optimalnimi procesnimi parametri.

Rezultati in diskusija

Z izvedbo preliminarnih testov smo za najprimernejši postopek varjenja
izbrali CMT proces z varilnim tokom v območju 33-140A in hitrostjo
varjenja 5-8.5 mm/s, kot je prikazano na sliki 2.

HV I= 59 A
HV I= 90 A
HV I= 140 A

Trdota [HV]

Slika 1: Vir varilnega toka in robotski manipulator
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Slika 6: Potek trdote po višini navarjene stene .

Z uporabo optimalnih procesnih parametrov smo izdelali demonstracijski
izdelek, pri čemer smo virtualni model izdelali v programskem okolju
SolidWorks in pot gibanja robota načrtovali v programskem okolju
SprutCAM (Slika 7).

Varilni tok [A]

Hitrost varjenja
[mm/s]
Slika 2: Tehnološko okno varilnih parametrov

Zaradi pojava naklona pri navarjanju sten smo optimizirali smer
navarjanja posameznih plasti in z izmeničnim menjavanjem smeri
navarjanja smo eliminirali nezaželen naklon stene kot je prikazano na
sliki 3.

a)
b)
Slika 3: a) Vpliv smeri navarjanja: a) v levo, b) izmenična sprememba smeri.
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Definirali smo vpliv hitrosti varjenja na geometrijo stene (Slika 4). Z
večanjem hitrosti varjenja smo zmanjšali linijski vnos energije, kar se je
odražalo na nižjih in ožjih varkih.

Slika 7: Načrtovanje in izdelava demonstracijskega izdelka.

Zaključki
Analizirali smo proces gradnje tankih sten s postopkom WAAM:
• CMT+PULZ je najprimernejši proces za nadzor vnosa energije pri
navarjanju tankih sten.
• Medvarkovna temperatura in varilni parametri imajo velik vpliv na
stabilnost procesa. Medvarkovna temperatura ne sme preseči 100 °C.
• Najprimernejši vnos toplote je v območju med 100-300 kJ/m. Pri
prenizkem vnosu toplote se pojavi valovita površina, pri previsokem
vnosu energije pa prekomerno pretaljvanje materiala.
• Trdota navara se spremeni le v toplotno vplivanem področju.

Sofinanciranje
Projekt
sofinancirata
Republika
Slovenija
in
Evropska
unija
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Strategije pametne
specializacije v okviru projekta MARTINA (Materiali in tehnologije za nove aplikacije
- http://martina-eu.net/).

Vpliv načrtovanja poti

pri oblikovnem navarjanju kovin
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Dodajni material je bila varilna žico G3Si1 premera 1 in 1,2 mm. Navarjali
smo na osnovni material iz konstrukcijskega jekla S355 debeline 10 mm.
Gibanje je izvajal šest osni robot ABB IRB 140 v kombinaciji z
mikroprocesorsko krmiljenim sinergijskim virom toka Fronius TransPuls
Synergic 3200.

Rezultati in diskusija
Definirali smo vpliv jakosti varilnega toka, hitrosti varjenja in premera
varilne žice na geometrijo navarjene stene, kot je prikazano na sliki 4.

S T R O J N I Š T V A

Materiali in metode

x [mm]
Slika 3: Vir varilnega toka in robotski manipulator.

wcel, wef [mm]

Izhodišča

Je dodajalni postopek navarjanja kovine v obliki žice z obločnimi postopki
(ang. Wire Arc Additive Manufacturing - WAAM) [1]. Izdelek dobimo z
nalaganjem varkov eden na drugega, zaradi česar nastane tipična
valovita struktura [2]. Prednost tega izdelovalnega procesa sta: nizka
cena izdelovalnih sistemov in nizka cena dodajnega materiala. Slabosti
so relativno nizka natančnost, pojav zaostalih napetosti ter nastanek
nehomogene mikrostrukture [2,3].
Pri navarjanju materiala smo uporabili modificiran postopek MIG/MAG
varjenja-CMT, ki omogoča nižji vnos energije višjo hitrost varjenja in manj
brizganja [4,5].

Pot gorilnika:
1. faza
2. faza

A K A D E M I J A

Kakovost izdelkov pri navarjanju je zelo močno odvisna od uporabljenih
varilnih parametrov ter parametrov, ki se nanašajo na gibanja robota.
Cilji raziskave so bili ugotoviti vpliv parametrov nihanja gorilnika in
nastavitev robota na obliko varka, analizirati možnost uporabe tehnike
varjenja z nihanjem gorilnika za izdelavo hladilnih kanalov ter raziskati
vpliv varilnih parametrov na valovitost, geometrijo varkov in izgled pri
navarjanju sten. Pri tem smo spreminjali jakost varilnega toka pri
konstantnem razmerju hitrosti podajanja žice/hitrosti varjenja, hitrost
navarjanja ter premer varilne žice.

B in mora biti manjša od vdej (Slika 3). Izdelali smo matematični model za
izračun relativne hitrosti potovanja gorilnika in ga potrdili z
eksperimentom.

Višina stene [mm]

Uvod

sw [mm]

1Fakulteta

Efektivna in celotna širina
stene[mm]

1Tomi

v[mm/s]
Slika 4: Vpliv varilnih parametrov na geometrijo navarjene stene a) jakost varilnega
toka, b) premer žice, c) hitrost varjenja.

Slika 1: Vir varilnega toka in robotski manipulator.

Rezultati in diskusija
Pri navarjanju sten smo raziskovali vpliv varilnih parametrov na
geometrijo navarjenih sten zgrajenih iz 12 varkov. Izmerili smo celotno
širino, efektivno širino ter višino kot kaže slika 2. Iz meritev smo po
spodnji enačbi izračunali valovitost (sw).

𝑠𝑠𝑠𝑠 =

1
∙ (𝑤𝑤𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 −𝑤𝑤𝑒𝑒𝑒𝑒 )
2

Slika 1: Celotna in efektivna širina stene.

Informacije o optimalnih parametrih varjenja smo uporabili pri načrtovanju
prve fazi eksperimentov nihanja gorilnika, kjer smo določili hitrost gibanja
gorilnika v ravni liniji od točke A do točke B.
V drugi fazi smo spremenili obliko poti gorilnika od točke A do točke B pri
čemer smo želeli ohraniti hitrost gibanja gorilnika-vdej.
Vhodni podatek o hitrosti gibanja se v primeru spremembe oblike gibanja
nanaša na relativno hitrost-vrel. potovanja v ravni liniji od točke A do točke

S pomočjo modela smo izračunali relativno hitrost vrel=5,37 mm/s, ki jo je
potrebno nastaviti v učni enoti robota kot hitrost varjenja, da bo dejanska
hitrost varjenja vdej=12 mm/s. Spodaj je prikazan izračun eksperimentalno
določene dejanske hitrosti varjenja, pri čemer Lcel predstavlja celotno
prepotovano pot gorilnika.
𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 134,16
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑣𝑣 =
=
= 11,4
𝑡𝑡
11,82
𝑠𝑠
Relativna napaka dejanske hitrosti glede na teoretično je znašala 5 %

Zaključki

V okviru eksperimentalnega dela smo:
• potrdili matematični model pri tehniki navarjanja z nihanjem gorilnika;
• ugotovili smo, da tehnika navarjanja z nihanjem gorilnika ni primerna za
izdelavo hladilnih kanalov;
• stene z najmanjšo valovitostjo nastanejo pri srednjih jakostih varilnega
toka;
• definirali povezavo med premerom varilne žice in geometrijo navarjene
stene;
• z zviševanjem hitrosti varjenja se višina in valovitost sten znižujeta.

Literatura

[1] S. W. Williams, F. Martina, A. C. Addison, J. Ding, G. Pardal, P. Colegrove :
Wire+ arc additive manufacturing, Materials Science and Technology 32 (2016) str
641-647.
[2] D. Ding, Z. Pan, D. Cuiuri, H. Li : Wire-feed additive manufacturing of metal
components: technologies, developments and future interests, The International
Journal of Advanced Manufacturing Technology 81 (2015) str. 465 – 481.
[3] S. W. Williams, F. Martina, A. C. Addison, J. Ding, G. Pardal, P. Colegrove :
Wire+ arc additive manufacturing, Materials Science and Technology 32 (2016) str
641-647.
[4] J.Tušek: Varjenje in sorodne tehnike spajanja materiala v neločljivo zvezo,
Fakulteta za strojništvo, Ljubljana 2014
[5] CMT welding, dostopnno na: https://www.fronius.com ogled 9.02.2017

81

Projekt TexMatrix - Matrika znanja za spodbujanje
inovativnosti in konkurenčnosti tekstilnih podjetij

AKADEMIJA STROJNIŠTVA 2017 IN 6. MEDNARODNA KONFERENCA STROJNIH INŽENIRJEV
26. oktober 2017, Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija

Projekt TexMatrix - Matrika znanja za spodbujanje
inovativnosti in konkurenčnosti tekstilnih podjetij
Andreja Rudolf, Zoran Stjepanovič
INŠTITUT ZA INŽENIRSKE
MATERIALE IN OBLIKOVANJE

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za inženirske materiale in oblikovanje
andreja.rudolf@um.si

O projektu TexMatrix

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

Erasmus Plus projekt TexMatrix je projekt strateškega partnerstva.
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Utemeljitev razlogov za izvedbo projekta
Veliko tekstilnih in konfekcijskih podjetij se sooča s težavami pri iskanju
najboljših rešitev za poslovanje v pogojih globalizacije proizvodnje in
trgovine. Soočajo se z mnogimi izzivi in hitrimi spremembami trendov in
tehnologije.
Ponovno se pojavlja interes za spodbujanje industrijske proizvodnje, zato
si je Evropska unija (EU) zastavila cilj, da proizvodne dejavnosti, ki
trenutno predstavljajo 16% BDP, do leta 2020 zviša na 20% BDP. Načrti
vključujejo krepitev predelovalnih industrij, ki ponovno pridobivajo pomen
v gospodarstvu EU. Cilj bo možno doseči z večjo vlogo in vlaganji v
razvojno-raziskovalno in inovativno dejavnost.« (Iz intervjuja z Lutzom
Walterjem, generalnim sekretarjem Evropske tekstilne tehnološke
platforme, december 2015).
Nove tehnologije in raziskave, ki jih izvajajo raziskovalne in izobraževalne
inštitucije, je potrebno prilagoditi potrebam podjetij s področij tekstilne
dejavnosti. Zato potrebujejo podjetja ustrezno usposobljene strokovnjake
in sistem za prenos znanja in izkušenj na mlajše sodelavce.
Rešitev teh potreb je možna s širjenjem kreativne in inovativne
organizacijske kulture znotraj tekstilnih podjetij s prenosom in izvajanjem
metodologij, orodij in konceptov za izboljšavo inovacijske dejavnosti in
usposabljanja zaposlenih. Raziskovalne in izobraževalne institucije lahko
zagotovijo tekstilnim podjetjem znanje, potrebno za razvoj ustvarjalnega
mišljenja in razvoj inovacijske dejavnosti.

Cilji projekta

A K A D E M I J A

Osnovni cilj projekta TexMatrix je definicija in implementacija matrike
znanja za spodbujanje inovativnosti v tekstilnih in konfekcijskih podjetjih.

Primerjalna študija v sodelujočih tekstilnih podjetjih
Primerjalna študija, ki je bila izvedena v 50 tekstilnih podjetjih partnerskih
državah, sloni na podatkih s štirih področij:
POGOJI
(inovacijska kultura, inovacijska strategija, vodenje),
VIRI
(človeški viri, organizacijska struktura, zunanji odnosi,
finančni viri),
AKTIVNOSTI (menedžment idej, menedžment portfelja inovacijskih
projektov, pregled nad znanjem in upravljanje z znanjem,
promocija inovacij, zaščita intelektualne lastnine) in
REZULTATI (vrednotenje in spremljanje, imidž/prepoznavnost, učenje
iz napak).
V Sloveniji so se anketiranja za primerjalno študijo udeležila podjetja iz
naslednjih področij:
Ostalo: Krznarstvo
in usnjarstvo, hišni
tekstil, idr.
Oblačilna/modna

Barvanje in
plemenitenje
Proizvodnja
ploskih tekstilij

Proizvodnja
vlaken/prej

Tehnične
tekstilije

Stališča do inovacij oz. aktivnosti, povezane z inovacijami so sodelujoča
podjetja ocenila na Likertovi lestvici z ocenami od 1 do 5 naslednje:
Z/^<s

Ϯ͕ϵ

WZK:

ϰ͕Ϯ

/E&KZD/:^<d,EK>K'/:

ϯ͕ϰ

^dKZ/ds

ϰ͕ϭ

/:E

ϯ͕ϵ

d,EK>K'/:

ϯ͕ϵ

/></

ϯ͕ϳ
Ϭ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

Zaključek

Načrtovani rezultati projekta:
1. Definicija in izdelava matrike znanja za področje inovacij
2. Izvedba primerjalne študije v tekstilnih podjetjih
3. Izdelava priročnika z inovativnimi rešitvami za tekstilna podjetja
4. Oblikovanje e-učnih gradiv (www.advan2tex.eu/portal/)
5. Izvedba petih seminarjev za 100 strokovnjakov iz tekstilnih podjetij
6. Izvedba petih učnih tečajev za 95 udeležencev
Diseminacija rezultatov: članki, referati, posterji, zloženke in prezentacije.
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Projekt TexMatrix se ukvarja z izboljšanjem inovacijske zmogljivosti in
metodologijo usposabljanja tekstilnih in konfekcijskih podjetij in zvišanjem
konkurenčnosti podjetij. Projektni partnerji so prvo leto projekta zaključili z
dvema pomembnima intelektualnima sklopoma: (O1) oblikovanje matrike
znanja za inovacije in (O2) primerjalno študijo, ki je bila izvedena v 63
podjetjih. Delež podjetij iz sodelujočih partnerskih držav je bil naslednji:
14.3% Slovenija, 15.9% Portugalska, 19.0% Italija in 50.8% Romunija.
Izvedena intelektualna sklopa sta podlaga za izvedbo nadaljnjih
projektnih aktivnosti v drugem letu trajanja projekta: (O3) priročnik z
novimi rešitvami za tekstilna in konfekcijska podjetja in (O4) oblikovanje
e-učenih gradiv in izvedba učnih tečajev.
Izvedba projekta TexMatrix je financirana s strani Evropske Komisije. Ta
publikacija odraža le stališča avtorjev, in Komisija ni odgovorna za
posledice uporabe informacij, ki jih publikacija vsebuje.
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Izdelava zlatih nanodelcev z USP

Zlati nanodelci so zaradi njihovih lastnosti uporabni za različne panoge:
• Biomedicinske aplikacije (in-vitro diagnostika, MRI kontrastni agensi,
terapija za rakasta obolenja, nosilci zdravil, fototermalni agensi, itd.)
• Kemične aplikacije: kataliza, sanacija in čiščenje voda
• Senzorska tehnika: plinski in kemični senzorji, biosenzorji
• Elektronika: prevodne prevleke za fleksibilno elektroniko, elektronska
črnila, shranjevanje podatkov
• Dekorativne prevleke, aditivi za gorivne celice

Določitev optimalnih tehnoloških parametrov in študij mehanizmov
nastanka zlatih nanodelcev smo izvedli z eksperimentalnim delom (z
izdelavo in karakterizacijo zlatih nanodelcev z SEM, TEM, DLS,
meritvami zeta potenciala, ICP), ter z numeričnimi ter analitičnimi
analizami za posamezne stopnje nastanka zlatih nanodelcev
(izhlapevanje kapljic, toplotna dekompozicija, redukcija z vodikom,
zgoščevanje).

V Zlatarni Celje d.o.o., v sodelovanju s Fakulteto za strojništvo Maribor
raziskujemo postopek izdelave kovinskih in oksidnih prahov nanodelcev z
ultrazvočno razpršilno pirolizo. Prednostno razvijamo ta postopek za
izdelavo nanodelcev zlata.

Ultrazvočna razpršilna piroliza (USP)

Lastnosti zlatih nanodelcev so odvisne od njihovih velikosti in oblik. Pri
izdelavi zlatih nanodelcev s konvencionalnim USP procesom (brez
ločenega izhlapevanja kapljic) so nastali zlati nanodelci v širokem
velikostnem razponu, z nepravilnimi, okroglimi, trikotnimi in cilindričnimi
oblikami. Z ločitvijo izhlapevanja kapljic od ostalih stopenj nastanka smo
dosegli večji nadzor nad oblikami in velikostmi izdelanih nanodelcev. Z
ločenim izhlapevanjem in primerno izbiro tehnoloških parametrov
(temperatura, pretok plinov, koncentracija zlata v začetni raztopini) smo
izdelali zlate nanodelce bolj enotnih sferičnih oblik, v ozki velikostni
porazdelitvi.
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Ultrazvočna razpršilna piroliza izdela nanodelce iz raztopine z
raztopljenim želenim materialom. S pomočjo ultrazvoka ustvarimo
kapljice aerosola te raztopine, kapljice pa nato pošljemo v peč, kjer se
izhlapi topilo, preostali material pa pri povišani temperaturi reagira z
dodanim reakcijskim plinom in se zgosti, tako da nastane nanodelec. Za
izdelavo zlatih nanodelcev v raztopino raztopimo zlato v obliki zlatega
klorida, nitrata ali acetata.

Slika 3: Numerična analiza temperature v peči za izhlapevanje kapljic s pretokom
plina dušik

S T R O J N I Š T V A

Po ocenah napovedi prodaje se bo do leta 2025 na svetovnem trgu
prodalo do 4,3 tone/leto zlatih nanodelcev. Po optimističnih ocenah se bo
zlatih nanodelcev prodalo 6,3 tone/leto.

A K A D E M I J A

Zlati nanodelci
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Slika 1: Nastanek kapljic aerosola raztopine zlatega klorida z ultrazvokom
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Slika 4: Primerjava izdelanih zlatih nanodelcev brez in z ločenim izhlapevanjem
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Pri raziskovalnem delu s tem procesom smo zaradi večjega nadzora nad
izdelavo bolj enotnih oblik nanodelcev ločili stopnjo izhlapevanja kapljic
(topila) od ostalih stopenj nastanka nanodelcev.
Slika 2: Ultrazvočna razpršilna piroliza z ločenim izhlapevanjem kapljic aerosola

50 nm

ZAHVALA:
Raziskovalno delo je bilo opravljeno v okviru programa MARTINA,
OP20.00369, ki ga sofinancira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
šport, ter projekta EUREKA PRO-NANO E!11198 – ki ga sofinancira
agencija Spirit.
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Introduction

Results

• Abrasive water jet (AWJ) technology utilizes a high velocity stream of
water to accelerate abrasive particles, which then erode a narrow kerf
in the material.
• The main advantages of this technology are the ability to cut virtually
all materials without a heat affected zone.
• The source of rather poor accuracy (0.05 – 0.1 mm) lies in the
geometrically non-defined and flexible tool which bends as it cuts and
starts breaking up as it enters the air.
• To achieve higher accuracy it is necessary to precisely determine tool
offset, which is usualy set to the radius of a new nozzle.
• Due to the aggressiveness of AWJ, the focusing nozzle wears rather
quickly.
• Thus, for industrial applications, a quick and easy to use instrument for
measuring jet diameter is needed.
• An instrument that measures jet diameter prior to machining and
displays correct offset would improve cutting accuracy and provide
better quality control.

• Five focusing nozzles were used for testing, and their diameter was
priorly measured using Mitutoyo toolmakers microscope (Figure 3).
Figure 3. Images of
focusing nozzles taken
with the Mitutoyo
microscope:
a) 0.76 mm new
b) 0.76 mm worn
c) 1.02 mm new
d) 1.02 mm worn
e) 1.02 mm very
worn

• The Arduino program was set up to record measurenets of the jet
diameter for 3 s with a sampling rate of 100 Hz. Reliability of
measurements in a short time and the effect of abrasive and water
pressure were investigated (Figure 4).

|

Outlines
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• Several instruments for measuring jet diameter have already been
developed:

S T R O J N I Š T V A

• Orbanić et al. [1] measured AWJ diameter by passing the
cutting head over a load cell while AWJ was active;
• Folkes and Li [2] measured the jet diameter using two optical
instruments.
• Our approach towards measuring jet diameter was by using Keyence
digital display compact laser through-beam sensor LX2-V10W series
(Keyence, JP). The sensor was designed to measure a diameter or a
gap between objects and works using a shadowing method (Figure 1).

A K A D E M I J A

Figure 1.
Through-beam
sensor
principle of
operation

Figure 4. Results from measurements using a new 0.76 mm focusing nozzle at 275
MPa of water pressure

• Results show an excellent correlation between measured width of the
water jet and resulting width of the cut (figure 5).
Steel
1,6

Width of the cut [mm]

1,5

y = 1.0862x - 0.1432
R² = 0.9591

1,4

1,3

1,2

1,1

• A waterproof casing was designed to protect laser sensor from water
splashes. An air curtain feature was implemented in order to guard
sensor from water droplets (Figure 2).
Figure 2.
Cross
section of
casing
showing air
curtain and
the splash
guard.
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1,05

1,1

1,15

1,2
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1,3

1,35
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1,4

1,45
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Figure 5.
Correlation
between
measured jet
width and
resulting with of
the cut for steel
workpiece
material
(thickness 1
mm, pressure
of 275 MPa)

Conclusion
• A through-beam sensor for measuring the jet diameter and determining
the focusing nozzle diameter was analyzed.
• The results show excellent correlation between high speed jet diameter
and focusing nozzle diameter.
• Developed instrument can determine the focusing nozzle diameter to
±0.03 mm.
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Rezultati
Na podlagi izvedenih eksperimentov je bila izvedena kalibracija
materialnih lastnosti abraziva potrebnih za DEM numerični pristop [1].
Numerični preračun peskanja s pomočjo “turbine“ smo izvedli na primeru
na katerem so bile izvedene meritve porazdelitve delcev, ki priletijo iz
“turbine“ peskalnega stroja na določeno površino [2]. Simulacija je zajela
1 sekundo delovanja naprave, pri čemer se je “turbina” stroja za peskanje
vrtela s frekvenco približno 3000Hz.

A K A D E M I J A

Uvod
Peskanje je proces odvzema ali deformacije površinske plasti materiala z
namenom čiščenja ali podaljšanja življenjske dobe izdelkov. Kvaliteta
procesa peskanja je zelo odvisna od profila porazdelitve izvrženega
abraziva. Bolj kot je enakomerna oz. konstantna porazdelitev, bolj
predvidljiv bo proces peskanja. Z večanjem računalniških zmogljivosti
pridobivajo na veljavi numerične metode. Metoda diskretnih elementov
(DEM) je numerična metoda, ki simulira gibanje velikega števila majhnih
povezanih ali nepovezanih diskretnih delcev, ki tako predstavlja idealno
numerično metodo za simulacijo gibanja abraziva.

Eksperimentalne meritve

•gostota (7900kg/m3)
•koeficient odboja (0,53)
•Poissonovo število (0,3)
•koeficient statičnega trenja (0,44)
•strižni ali prožnostni modul (7e10Pa) •koeficient kotalnega trenja (0,01 in 0.18)

Slika 5: Postavitev turbine glede na tarčo (levo) [2] ter geometrija numeričnega
modela za DEM simulacijo (desno) [1].

Numerične rezultate smo nato primerjali z eksperimentalnimi in ugotovili,
da se numerični profil dobro pokriva z eksperimentalnim z določenimi
razhajanji. Razlogi za razhajanja so predvsem način meritev ter
neupoštevanja zračnih sil na delce ter tokov v stroju za peskanje.

2 0 1 7

Koeficiente odboja, statičnega trenja in kotalnega trenja je potrebno
določiti med samimi delci abraziva in v paru med delci in materialom s
katerim so delci v stiku. Obravnavani abraziv so bile jeklene krogle
premera cca. 1 mm. Koeficient odboja je bil izmerjen s pomočjo hitre
kamere z zajemanjem 2000 Hz.

S T R O J N I Š T V A

Za uporabo DEM numeričnega modela simulacije procesa peskanja so
potrebni naslednji podatki abrazivnega materiala, ki so bili deloma
določeni s pomočjo eksperimenta:

|
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Slika 6: Primerjava relativnega masnega toka delcev, meritev (levo) [2] ter
numerična simulacija (desno)

Slika 1: Primer obdelanih podatkov sledenja višine krogle s pomočjo hitre kamere

Na osnovi potrditve rezultatov numerične simulacije je bil razvit poenostavljeni numerični model na osnovi točkovnega izvora delcev, ki daje
primerljiv porazdelitveni profil abraziva, brez potrebe po modeliranju geometrije “turbine” in ohišja peskalnega stroja. S tem se zmanjša računski
čas in omogoči hkratni izračun večjega števila “turbin”, kar vodi v
poenostavljeno simulacijo realnih obratovalnih pogojev peskalnih strojev.

Zaključki

Slika 2: Naprava za merjenje
nasipnega kota

Slika 3: Skica testa za določevanje koeficienta
statičnega trenja

Izvedene raziskave so na podlagi
numeričnih simulacij omogočile
izpeljavo računskega algoritma za
hitro obravnavo gibanja abrazivnega
materiala v napravah za peskanje z
več turbinami.Numerično obravnavo
problema je tako za geometrijsko
kompleksne oblike obdelovancev
možno izvesti v sprejemljivih
časovno računskih okvirjih za
inženirsko prakso.

Slika 7: Rezultati peskanja vzmeti
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LFEM DC Casting of Aluminium Alloys

Introduction

Melt Flow
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A comprehensive, multiphysics, multiscale, numerical model is developed
for the simulation of (I) direct-chill casting under the influence of a lowfrequency electromagnetic field, and (II) continuous casting of steel with
electromagnetic stirring. The model is capable of solving temperature,
velocity, concentration, deformation and stress fields and can predict
chemical inhomogeneities, grain structure, hot tearing and porosity
formation. It is based on the mixture-continuum formulation. k-epsilon
turbulence model is used to incorporate the turbulence in the melt. The
electromagnetic-induction equation used to calculate the Lorentz force,
which describes the influence of the electromagnetic field on the fluid
flow. Point-Automata are used for simulation of the microstructure. The
model is based entirely on the new type of meshless methods developed
in the team.

DC Casting

|

CC

CC
with
EMS
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CC

LFEM Casting
(150 A, 10 Hz)

Effect of EMS
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EM Force

LFEM Casting
(150 A, 10 Hz)

EMF Effect on the Sump

Continuous Casting of Steel with EMS
Melt Flow

EM Force

CC with EMS
(200 A, 2.8 Hz)

Effect of Electric Current at ν = 20 Hz

Effect of Electric Frequency at I = 150A

Mechanical Model
Stress [MPa]

Slice Model
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Centerline Temperatures

Iso – Therms of the Strand

Microstructure
Aluminium Alloy
Grain Structure

Aluminium Alloy
Microsegregation

Steel
Grain Structure

Porosity

User Input

Hot-Tearing Susceptibility

User Interfaces
References

Automatic Node Arrangement Generation
1.
2.
3.
4.

Hatič V., Mavrič B., Košnik N., Šarler B., AMM (2017), in press.
Mavrič B., Šarler B., IJNMHFF (2017), 27(5).
Dobravec T., Mavrič B., Šarler B., JCP (2017), 349, 351-375.
Šarler B., Vertnik R., Maček M., ECCC (2017), 903-912.

The financial support from the Slovenian Grant Agency (ARRS) under
grant L2-6775, program group P2-0162, Impol Aluminium Industry and
Štore-Steel is kindly acknowledged.

86

Rolling Simulation for Finishing
Rolling Mills Using a Meshless Method
AKADEMIJA STROJNIŠTVA 2017 IN 6. MEDNARODNA KONFERENCA STROJNIH INŽENIRJEV
26. oktober 2017, Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija

Rolling Simulation for Finishing Rolling Mills Using
a Meshless Method
Umut Hanoglu 1 & Božidar Šarler 1,2*
2 Faculty

1 Institute of Metals and Technology, Lepi pot 11, 1000 Ljubljana
of Mechanical Engineering, University of Ljubljana, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana
* bozidar.sarler@fs.uni-lj.si

Simulation Results

Introduction

Stand 2H

Stand 3V

Stand 4H

Stand 5V

Stand 6H
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Stand 1H
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A rolling simulation program has been developed to analyze the large
deformation processes. The complicated 3D rolling process is reduced to a 2D
problem by traveling of a slice assumption. The simulation has two major submodels, thermal and mechanical. Both of them are solved by a meshless Local
Radial Basis Function Collocation Method (LRBFCM). The initial
computational domain, slice, is discretized by uniformly distributed collocation
points. The temperature field is solved locally, however the displacement field is
solved globally. This process is repeated at each slice position. The plastic
material behavior is implemented by using a predefined effective stress effective strain relation. Non-linear system of equations are then solved by direct
iteration. With this rolling simualtion, the user is able to observe the effects any
process parameter at any rolling position during the simulation where the results
are given in terms of displacement, strain, stress and temperature fields. The
microstructure model is in the process of numerical implementation.

Physical Model
Slice model

Groove surface line
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Scheme of slices based on area A  t  ,
velocity v  t  and position z  t  at given time t.

Thermal model

T
    k T   Q
t

Simulation Interface

LT σ + b  0

Robin type of boundary condition is
applied for each slice
T  p, t 
 k  h T  p, t   TR  p, t   ;p  
n 
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Heat transfer equation over a 2D slice
cp
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Mechanical model
Governing equation in strong
form and at steady state
Prescribed displacment or traction
boundary conditions

User defined material properties

Adjustable rolling stands and grooves

Post view options

u = u, n T σ = τ

Plastic stiffness
matrix in terms C  2 
3
of effective
stress -strain

2 1 0 
1 2 0 
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Solution Procedure

Previously
read rolling
schedules

View of
different
results

Snapshot

Roll gap,
temperature
and velocity
can be changed
for
recalculation

Pdf report

Previous slice

Current slice

Next slice

Scheme of the rolling simulation system

Slice discretization with 5 or 7
noded influence domains

Temperature field is discretized by
LRBFCM
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Uvod

Rezultati

Pri sodobnem načrtovanju postopkov preoblikovanja izdelkov se
dandanes uporablja analize v digitalnem okolju. V ta namen je potrebno
kot vhodne podatke analiz poznati preoblikovalne parametre, med
katerimi so tudi podatki povezani z modeli duktilnega loma. Eden izmed
najpogosteje uporabljenih modelov, ki zajema parametre triaksialnosti in
je implementiran v programu Abaqus, je Johnson-Cook-ov model. Za
določitev parametrov triaksialnosti smo izvedli natezni preizkus
paličastega aluminija AW 6082, pri katerem smo s pomočjo digitalne
kamere opazovali spremembo geometrije.
Iz zajetih slik smo izračunali napetostno triaksialnost. Na podlagi
napetostne triaksialnosti in porušitvene deformacije smo določili JohnsonCook-ove parametre triaksialnosti.

Dobljeni rezultati parametrov Johnson-Cook poškodbenega modela so
bili uporabljeni v ekperimentom primerljivi numerični simulaciji izvedeni s
programom ABAQUS [4]. MKE model in rezultati preizkusa v digitalnem
okolju so prikazani na sliki 3. Slika 4 prikazuje eksperimentalne oblike
preizkušancev in primerljive rezultate simulacij. Odstopanje rezultatov
MKE simulacij od ekperimentov je pod 2%.

Izhodišča

S T R O J N I Š T V A
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Pri enoosnem nateznem preizkusu se
zaradi lokalne deformacije v področju
nehomogenih
deformacij
pojavi
lokalizacija materiala, ki v končni fazi
pripelje do duktilnega loma materiala. Pri
tem se na preizkušancu pojavi nastanek
vratu; pojavijo se radialne in tangencialne
napetosti. Zaradi triosnega napetostnega
stanja se poveča za tečenje potrebna
aksialna natezna napetost [1]. V ta namen
je P. W. Bridgman [2] naredil matematično
analizo porazdelitve napetosti v zoženem Slika 1: Oblika Bridgmanovega
preizkušanca [2]
delu preizkušancu – slika 1.
Napetostno triaksialnost  in pripadajoči Bridgmanov koeficient B
izračunamo po enačbah

𝜂𝜂 ൌ

𝜎𝜎ͳ 𝜎𝜎ʹ 𝜎𝜎͵
𝜎𝜎𝑒𝑒

ͳ

ൌ  ሺͳ 
͵

𝑎𝑎

ʹ𝑅𝑅

ሻ in 𝐵𝐵 ൌ

ʹ𝑅𝑅
𝑎𝑎

ͳ

ͳ

𝑎𝑎
ʹ𝑅𝑅

ሾ ͳ

ሿ

Johnson-Cookov napetostni model, ki ga uporabljajo številni numerični
programi, povezuje primerjalno napetost e, stopnjo deformacije , hitrost
.
deformacije * in faktor temperature T*.
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𝜎𝜎𝑒𝑒 ൌ 𝐴𝐴  𝐵𝐵𝜀𝜀 𝑛𝑛 ͳ  𝐶𝐶 ∗ 𝑙𝑙𝑛𝑛 ∗ 𝜀𝜀 ∗ ሾͳ − ሺ𝑇𝑇 ∗ ሻ𝑚𝑚 ሿ

.
Johnson in Cook sta napetostni model
v nadaljevanju raziskav dopolnila
s poškodbenim modelom [3], ki zajema vplive napetostne triaksialnosti
(D1, D2 in D3), hitrosti deformacije D4 in temperature D5:
𝜀𝜀 𝑓𝑓 ൌ 𝐷𝐷ͳ  𝐷𝐷ʹ 𝑒𝑒 𝐷𝐷͵ 𝜂𝜂 ͳ  𝐷𝐷Ͷ 𝑙𝑙𝑛𝑛𝜀𝜀 ∗ ሾͳ  𝐷𝐷ͷ 𝑇𝑇 ∗ ሿ

Določitev vpliva triaksialnosti: meritev  vrednotenje  izračun  - slika 2.
Digitalna USB3 kamera
155 slik/s
1920 x 1200 točk

Vrednotenje z Matlab
programom:
Določevanje triaksialnosti
Določevanje Johnson-Cook
parametrov D1, D2 in D3

Merilno mesto za natezni preizkus:
Krožno zarezan preizkušanec
Zajem sila - pot diagrama
Zajem slike  Vrednotenje z
Matlab programom
Prepoznavanje konture slike in
prilegajoče se krožnice.
Slika 2:
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Vrednotenje faktorjev triaksialnosti D1, D2 in D3.


Slika 3: MKE model,  in rezultati porušitve vzorca v digitalnem okolju.
R=6mm

D1
0,11

R=8mm

D2
86,68

R=10mm

D3
-17,38

Slika 4: Primerjava eksperimentov (levo) in simulacij (desno).

Zaključki
• Za določanje napetostne triaksialnosti materiala AW-6082 smo
predvideli geometrijo nateznih preizkušancev z radijem utorov 6 mm, 8
mm in 10 mm, najmanjši premer preizkušanca mestu utora je bil za vse
oblike 6 mm.
• Vzpostavili smo optični sistem za zajem posnetkov. Z obdelavo slik in
programa za zaznavanje robu smo določili radij utora in najmanjši
premer preseka ob porušitvi. Izvedli smo natezne preizkuse in
izračunali porušitveno deformacijo in napetostno triaksialnost.
• Povprečna logaritemska deformacija prereza je znašala A=0,11 pri
radiju R=6 mm; A=0,12 pri radiju R=8 mm in A=0,14 pri radiju R=10
mm.
• Napetostna triaksialnost ob porušitvi je pri radiju R=6 mm = 0,53; pri
R=8 mm = 0,49 in pri R=10 mm = 0,46.
• Parametri triaksialnosti v Johnson-Cookovem poškodbenem modelu
D1= 0,11, D2 = 86,68 in D3 = -17,38.
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Uvod

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
izpustov onesnažil do vrednotenja trajnosti delovanja in vplivov
posameznih goriv na materiale [2]. Aktivni smo na področju alternativnih
fosilnih goriv (CNG, LNG, LPG), goriv pridobljenih iz biomase in
odpadkov (biodizel, utekočinjen les, pirolizno olje, hidrogenirano
rastlinsko olje, sintezni plin, bioplin) kot tudi na področju dvo-gorivnih
sistemov (dizel + LPG, dizel + CNG) in različnih zmesi goriv. Razvijamo
tudi sisteme za atmosfersko zgorevanje muljev in odpadkov z visoko
vsebnostjo vode.

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

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

Napredna in alternativna goriva

Virtualno zaznavalo dušikovih oksidov (NOx)

Slika: Eksperimentalna proga in analiza depozitov ter vizualizacija curka goriva.

Napredni sesalni in izpušni sistemi
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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Doseganje višje energijske učinkovitosti motorjev z notranjim
zgorevanjem se odraža v višjih temperaturah v valju in posledično v
povišanju izpustov NOx. Ohranjanje visoke učinkovitosti ob hkratnem
doseganju vedno strožjih mejnih vrednosti izpustov NOx ustvarja zahtevo
po sistemih za natančno določevanje absolutnih vrednosti izpustov NOx.
Osredotočili smo se na razvoj virtualnega zaznavala dušikovih oksidov, ki
predstavlja cenejšo alternativo fizičnim zaznavalom ob primerljivi
natančnosti ter krajšem odzivnem času. Na podlagi indiciranega tlaka v
valju, podatka o kotu zasuka ročične gredi, geometrijskih lastnostih
motorja ter podatkov o obratovalni točki motorja se preko fizikalno
osnovanih enačb izračuna izpuste dušikovih oksidov za vsak motorski
cikel, kar v kombinaciji z zaprto zančnim krmiljenjem vbrizgavanja goriva
omogoča aktiven nadzor na izpusti dušikovih oksidov.
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Slika: Topologija virtualnega zaznavala dušikovih oksidov

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 najnovejši standardi omejujejo tudi
izpuste onesnažil vozil v realnih voznih razmerah in skozi življenjsko
dobo vozila. V laboratoriju izvajamo meritve izpustov onesnažil in
dinamike vozil na vseh tipih 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.

Slika: Termomehanska analiza izpušnega sistema
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