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Uvodni nagovor 

 

Preface 

 
Pred nami je zbornik prispevkov za 3. mednarodno znanstveno konferenco razvoja industrijskega inženiringa s 

poudarkom na priložnostih, potencialu in izzivih slovenske industrije. Konferenco je že tretje leto zapored 

organizirala Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto. Veliko število prispevkov iz industrije daje 

konferenci še poseben pomen in veljavo.  

 

Osnova  vseh  prispevkov  je  prikaz  priložnosti  in  izzivov,  ki  jih  v  poslovno  okolje  prinaša nastajajoče 

globalno gibanje Industrije 4.0 in digitalizacija. Slovenija se zaveda, da ne sme biti le  stroškovno  učinkovita,  

temveč  mora  postati  konkurenčna  predvsem na  inovacijsko -razvojnem  področju.  Zato  je  pogoj  polna  

uveljavitev  inženirjev  in  inženirstva.  Gibanje Industrija 4.0 in digitalizacija sta v veliki meri naravno 

nadaljevanje dosedanjih prizadevanj naprednih podjetij za sistematično prenovo in informatizacijo poslovanja 

ter uvedbo modelov e - poslovanja. V tem smislu Industrija 4.0 in digitalizacija poslovanja ne predstavljata 

zasuka v smeri  plovbe,  pač  pa  le  povečujeta  njeno  hitrost  in  osredotočenost  na  nekatere  poslovne 

parametre.  

 

Svet  se  danes  srečuje  s  velikim  pomankanjem  osnovnih  surovin,  onesnaženjem  okolja  in kopičenjem 

vseh vrst odpadkov. Vse to so izivi, ki lahko sprožijo potenciale in priložnosti za slovensko industrijo. Predvsem 

je tu priložnost za razvoj produktov na osnovi novih inženirskih materialov,  ki  bodo  plod  recikliranja  

odpadnih  surovin.  Inženirski  materiali  bodo  imeli v prihodnosti ključno vlogo pri razvoju industrije in 

napredovanju družbe. Slovenija kot majhna in surovinsko revna država mora temu segmentu razvoja zato 

posvetiti kar največ pozornosti tako v akademskih ustanovah kot v industriji.  

 

Po statističnih podatkih vlaga Slovenija v raziskave, razvoj in inovacije 2,0 odstotka BDP in je po vložku v 

razvoj na povprečju EU - 28 ter precej nad povprečjem držav OECD. Pri vlaganju v raziskave in razvoj 

prekašamo tudi nekatere bolj razvite države sveta. Kljub velikemu vlaganju v raziskave in razvoj (RRD) pa se 

Slovenija še vedno uvršča med Sledilce razvoja namesto med Razvojnike produktov v izbranih nišah. V 

prihodnosti bomo morali to stanje spremeniti, kar nam optimistično napoveduje tudi nekaj prispevkov te 

konference. 

 

Na konferenci je bil prikazan cilj slovenske industrije, kako postati in ostati pomemben razvojni dobavitelj 

pogonskih motorjev z notranjim izgorevanjem in motorjev za električna vozila ter pripadajočih komponent. 

Slovenska avtomobilska industrija je že uveljavljena na globalnem trgu, izkazuje odličnost in prebojnost ter je 

sposobna slediti zahtevnim izzivom na tem področju kot ugotavljajo v prispevkih predstavniki tega dela 

slovenske industrije. 

 

 

dr. Jože Vižintin 

Predsednik programskega odbora 
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Pregled metod izbire kazalnikov v vzdrževanju 

 

An overview of methodologies of selecting key performance indicators in 

maintenance 

 

Saša Ciglar 

Fakulteta za industrijski inženirng Novo mesto, Šegova 112, 8000 Novo mesto, Slovenia 

sasa.ciglar@evj-kabel.net 

 

Damjan Maletič 

Fakulteta za organizacijske vede Kranj, Kidričeva cesta 55A, 4000 Kranj, Slovenia 

damjan.maletic@fov.uni-mb.si 

 

 

Povzetek 

 
Pri menedžmentu v vzdrževanju poznamo številne kazalnike, ki nam pokažejo, kako učinkoviti in uspešni smo. 

Pomagajo nam pri optimizaciji procesov in organiziranju oddelka, so orodje za kontrolo ter nam pomagajo pri 

zniževanju stroškov. Kazalnike izbiramo na osnovi izbrane strategije vzdrževanja. Za pravilno izbiro kazalnikov si 

moramo najprej postaviti cilj, kaj želimo doseči, v drugi fazi pa si izberemo merljive veličine, ki nam kakovostno 

pokažejo, koliko smo oddaljeni od zastavljenih ciljev torej, kako uspešni in učinkoviti smo na področju vzdrževanja. 

Iz tega je razvidno, da je proces izbire kazalnikov izrednega pomena in zahtevna naloga. Namen prispevka je 

predstaviti metode o procesu odločanja pri izbiri ustreznih kazalnikov. 

 

Ključne besede: kazalnik, vzdrževanje, strategija vzdrževanja, primerjalna analiza. 

 

Klasifikacija članka: strokovni članek 

 

Abstract 

 

In maintenance management we know various key performance indicators for measuring how effecitve and efficient our 

maintenance department is. They help us to optimize the maintenance process and the organization of the department. We 

can control our department by use of them and reduce costs. The selection of the key performance indicators depends on 

the maintenance strategy, that we use. For the selection of the right key performance indicators we first have to define our 

goals and second, we have to find measurable parameters that show us how far we are from our goals. That fact explains, 

how important it is, to choose the right key performance indicator. The purpose of this article is to present an overview of 

methodoligies of decission making for the selection of the right key performance indicators. 

 

Keywords: key performance indicator, maintenance, maintenance strategy, comparative analysis. 

 

Article classification: professional article 

 

 

1 Uvod 

 

Zaradi vedno večje produktivnosti in zahtev po čim višji razpoložljivosti so vzporedno z zahtevami po vedno večji 

zanesljivosti in razpoložljivosti tehničnih sistemov nastale vedno večje zahteve po čim daljši življenjski dobi proizvodnih 
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sredstev ob čim nižjih stroških življenjske dobe. Vzdrževanje postane vedno bolj pomemben del proizvodnega procesa, ki 

aktivno soustvarja vrednost podjetja. Časi, v katerih smo na vzdrževanje gledali le kot na nepotreben strošek podjetja, so 

minili. Predvsem procesna industrija se vedno bolj zaveda pomembnosti dobro vzdrževanih proizvodnih naprav. Zavedamo 

se tudi, da je vzdrževanje danes nekaj več kot le klasičen oddelek, ki skrbi za to, da so stroji in naprave funkcionalni. 

Sodobno vzdrževanje ima naslednje cilje: 

1. podaljšanje življenjske dobe strojev in naprav; 

2. optimalno izkoriščenost strojev in naprav; 

3. izboljšave obratovalne varnosti; 

4. dvigovanje razpoložljivosti; 

5. optimizacija proizvodnih procesov; 

6. zmanjšanje tehničnih motenj; 

7. planiranje stroškov (Schenck, 2010). 

Standard SIST EN 13306 definira osnovne pojme vzdrževanja (SIST EN 13306 Vzdrževanje - Terminologija s področja 

vzdrževanja, 2010): 

 

Vzdrževanje 

»Kombinacija vseh tehničnih, administrativnih in menedžerskih dejanj med uporabnim obdobjem sredstva, ki ima namen 

ohraniti ali vzpostaviti stanje, v katerem lahko izvršuje zahtevano funkcijo.« 

 

Menedžment vzdrževanja 

»Vse dejavnosti menedžmenta, ki določajo cilje, strategije in odgovornosti, povezane z vzdrževanjem, ter jih udejanjajo s 

planiranjem, vodenjem in nadziranjem vzdrževanja ter izboljšanjem organizacijskih metod, upoštevajoč ekonomske 

vidike.« 

 

Cilji vzdrževanja 

»Cilji, določeni in sprejeti za vzdrževalne dejavnosti.« 

 

Strategija vzdrževanja 

»Metoda menedžmenta, ki se uporablja za doseganje ciljev vzdrževanja.« 

 

Načrt vzdrževanja 

»Urejeni obseg nalog, potreben za izvajanje vzdrževanja, ki vključuje dejavnosti, postopke, vire in časovno načrtovanje.« 

 

Zahtevana funkcija 

»Funkcija ali skupek funkcij sredstva, ki je potrebna za izvajanje določene storitve.« 

 

Pod strategijo vzdrževanja razumemo izbrani način vzdrževanja, da dosežemo postavljene cilje. V strategiji vzdrževanja 

je določeno, v katerem trenutku se izvajajo določeni ukrepi, kolikokrat se ti ukrepi izvajajo in na katerih sredstvih se 

izvajajo. Pri izbiri strategije upoštevamo naslednje izhodiščne kriterije: 

 veljavna zakonodaja; 

 varnost (oseba, okolje); 

 tehnične zahteve/proizvodni procesi; 

 proizvodi; 

 ekonomika. 

 

Določitev časa izvajanja dejavnosti vzdrževanja je lahko nesistematična ali sistematična. Nesistematični pristop pomeni, 

da se vzdrževalna aktivnost izvede v primeru, ko nastane poškodba ali motnja na delovnem sredstvu. Pri sistematičnem 

pristopu izvajamo vzdrževalne aktivnosti po vnaprej določenem časovnem obdobju, to je lahko koledarski čas ali dejanski 
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čas obratovanja, ali na osnovi ugotovljenega dejanskega stanja stroja ali naprave. Vzdrževalne dejavnosti izvajamo potem 

načeloma tako, da upoštevamo robne pogoje obratovanja naprav, kot so npr. načrtovane ustavitve proizvodnje. 

 

Načeloma lahko strategije vzdrževanja razdelimo v dve glavni strategiji: 

1. reaktivno oz. korektivno vzdrževanje; 

2. preventivno vzdrževanje. 

 

Korektivno vzdrževanje lahko še porazdelimo v dve podstrategiji: 

1.1 takojšnje vzdrževanje; 

1.2 odloženo vzdrževanje. 

 

Preventivno vzdrževanje lahko še porazdelimo v tri podstrategije: 

2.1 načrtovano vzdrževanje, nenehno ali na zahtevo; 

2.2 vnaprej določeno vzdrževanje; 

2.3 vzdrževanje po stanju. 

 

Pri menedžmentu v vzdrževanju poznamo številne kazalnike, ki nam pokažejo, kako učinkoviti in uspešni smo. Pomagajo 

nam pri optimizaciji procesov in organiziranju oddelka, so orodje za kontrolo ter nam pomagajo pri zniževanju stroškov. 

Kazalnike izbiramo na osnovi izbrane strategije vzdrževanja. Za pravilno izbiro kazalnikov si moramo najprej postaviti 

cilj, kaj želimo doseči, v drugi fazi pa si izberemo merljive veličine, ki nam kakovostno pokažejo, koliko smo oddaljeni od 

zastavljenih ciljev torej, kako uspešni in učinkoviti smo na področju vzdrževanja. Iz tega je razvidno, da je proces izbire 

kazalnikov izrednega pomena in zahtevna naloga. 

 

 

2 Teoretično ozadje 

2.1  Definicija kazalnikov in njihov namen 

 

Vsaka panoga ima svoje značilne kazalnike, ki jih med drugim uporabljajo tudi za medsebojno primerjanje rezultatov (angl. 

benchmarking). Zato je ključnega pomena, da so kazalniki in faktorji za izračun standardizirani, le tako lahko naredimo 

kakovostne primerjave. Izbira pravilnih kazalnikov nam predstavlja pomembno osnovo za vodenje, izbira kazalnikov pa 

je v končni fazi stvar vodstva tovarne ali posameznika. V standardu SIST EN 15341:2007 piše, da naj se standardi 

uporabljajo za („SIST EN 15341:2007 Vzdrževanje - bistveni kazalniki učinkovitosti vzdrževanja“, 2007): 

 določanje dejanskega stanja; 

 Primerjalna analiza (benchmarking), da vemo, kje smo v primerjavi s svetovno konkurenco; 

 diagnozo (analizirati: kje smo dobri, kje smo slabi); 

 načrtovanje aktivnosti za izboljšave; 

 stalno spremljanje razvoja in sprememb. 

Standard SIST EN 15341:2007 razdeli kazalnike v tri osnovne skupine („SIST EN 15341:2007, stran 5): 

1. ekonomski kazalniki – skupaj 24 kazalnikov; 

2. tehnični kazalniki – skupaj 21 kazalnikov; 

3. organizacijski kazalniki – skupaj 26 kazalnikov. 
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Slika 1. Struktura kazalnikov v standardu in vplivi nanj. 

Primer izračuna ekonomskih standardov prvega nivoja: 

 

𝐸1 =
𝑐𝑒𝑙𝑜𝑡𝑛𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑖 𝑣𝑧𝑑𝑟ž𝑒𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎

𝑛𝑎𝑑𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑛𝑎 𝑣𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎
 ∙ 100                                                                                                                (1) 

𝐸2 =
𝑐𝑒𝑙𝑜𝑡𝑛𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑖 𝑣𝑧𝑑𝑟ž𝑒𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎

𝑑𝑜𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑣𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡 + 𝑧𝑢𝑛𝑎𝑛𝑗𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑖 𝑧𝑎 𝑣𝑧𝑑𝑟ž𝑒𝑣𝑎𝑛𝑗𝑒
 ∙ 100                                                                        (2) 

𝐸3 =
𝑐𝑒𝑙𝑜𝑡𝑛𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑖 𝑣𝑧𝑑𝑟ž𝑒𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎

𝑝𝑟𝑜𝑖𝑧𝑣𝑒𝑑𝑒𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑙𝑖č𝑖𝑛𝑎
                                                                                                                                   (3) 

𝐸4 =
𝑐𝑒𝑙𝑜𝑡𝑛𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑖 𝑣𝑧𝑑𝑟ž𝑒𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎

𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑧𝑣𝑜𝑑𝑛𝑒𝑔𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎
 ∙ 100                                                                                                                   (4) 

𝐸5 =
𝑐𝑒𝑙𝑜𝑡𝑛𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑖 𝑣𝑧𝑑𝑟ž𝑒𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎 + 𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑖 𝑧𝑎𝑟𝑎𝑑𝑖 𝑛𝑒𝑟𝑎𝑧𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑙𝑗𝑖𝑣𝑜𝑠𝑡𝑖

𝑝𝑟𝑜𝑖𝑧𝑣𝑒𝑑𝑒𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑙𝑖č𝑖𝑛𝑎
                                                         (5)  

𝐸6 =
𝑟𝑎𝑧𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑙𝑗𝑖𝑣𝑜𝑠𝑡

𝑐𝑒𝑙𝑜𝑡𝑛𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑖 𝑣𝑧𝑑𝑟ž𝑒𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎
                                                                                                                                  (6)  

 

Razlaga ekonomskih faktorjev kazalnikov prvega nivoja, prikazana v tabeli 1: 
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Tabela 1. Razlaga ekonomskih faktorjev 

 

Kazalnik Faktor Definicija in komentarji 

E1 

Celotni stroški vzdrževanja 

Celotni stroški vzdrževanja (večinoma na letni ravni in vezani samo na 

vzdrževalne aktivnosti na napravi/komponenti) vključujejo: 

 plače, nadure za menedžment, nadzorno osebje, pomožno osebje in 

neposredno zaposlene vzdrževalce; 

 dodatne stroške plač za zgoraj navedene zaposlene (davki, prispevki, 

zavarovanja); 

 rezervni deli, potrošni material, ki bremenijo vzdrževanja (vključuje 

tudi transportne stroške); 

 orodje in oprema (ne velja za osnovna sredstva ali najeto opremo); 

 zunanje izvajalce, najete storitve; 

 svetovalne storitve; 

 administrativne stroške vzdrževanja; 

 izobraževanje in usposabljanje; 

 stroške vzdrževalnih aktivnosti, ki so jih izvajali zaposleni  v 

proizvodnji;  

 potne stroške, stroške hotelov itd.; 

 dokumentacijo; 

 računalniško opremo, orodja/sisteme za planiranje; 

 energetiko in energetsko oskrbo; 

 amortizacijo osnovnih sredstev vzdrževanja, kot so oprema, 

delavnice, skladišče tehničnega materiala (rezervni deli). 

Izvzeto: 

 stroški pri menjavi proizvoda ali prenastavljanja (npr. menjava orodja); 

 amortizacija strateških rezervnih delov; 

 stroški ustavitve. 

Nadomestna vrednost 

(Plant Replacement Value) 

To je kapital, ki je potreben, da se to premoženje (stroj, naprava …) ponovno 

postavi. 

Drugače povedano: ocena stroškov za zamenjavo vseh sklopov, ki so danes 

dostopni na trgu in nadomeščajo obstoječe. 

 

E2 

Celotni stroški vzdrževanja (Glej E1.) 

Dodana vrednost + zunanji 

stroški vzdrževanja  

Vrednost proizvodnje minus vrednost surovin minus storitve minus drugi 

stroški plus zunanji stroški vzdrževanja. 

E3 
Celotni stroški vzdrževanja (Glej E1.) 

Proizvedena količina Proizvedena količina ali obseg izvedene storitve (tone, litri, ure itd.). 

E4 

Celotni stroški vzdrževanja (Glej E1.) 

Stroški proizvodnega 

procesa 

Celotni stroški premoženja (!), da spreminjajo vhodni material v neki 

proizvod/storitev, brez stroškov vhodnih surovin in pakiranja. 

E5 

Celotni stroški vzdrževanja 

+ stroški zaradi 

nerazpoložljivosti 

(Glej E1 za celotne stroške vzdrževanja.) 

Stroški zaradi nerazpoložljivosti, ki so nastale zaradi vzdrževanja, pomnožene 

s povprečnimi stroški izpada proizvodnje za časovno enoto. 

Stroški zaradi izpada proizvodnje so lahko kasneje povečani zaradi potrebne 

dodatne proizvodnje ali zaradi izgube prihodkov iz časa nerazpoložljivosti 

zaradi vzdrževanja. 

Proizvedena količina (Glej E3.) 
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Kazalnik Faktor Definicija in komentarji 

E6 

Razpoložljivost 

Čas, med katerim je premoženje v stanju izvajati zahtevano funkcijo pod 

določenimi pogoji v določenem časovnem obdobju pod pogojem, da so ostali 

zunanji viri dani.  

Celotni stroški vzdrževanja 
(Glej E1.) 

 

 

Poglejmo si podrobneje nekaj najbolj uporabljenih tehničnih kazalnikov v procesni industriji. 

 

Zagotovo je eden najpomembnejših kazalnikov razpoložljivost. 

 

Definicijo razpoložljivosti, kot jo definira standard, smo že spoznali: 

»Zmožnost sredstva biti v stanju izvrševanja zahtevane funkcije pod danimi pogoji v danem trenutku ali med danim 

obdobjem pod pogojem, da so za to zagotovljeni potrebni zunanji viri.« 

 

Enačbo za izračun razpoložljivosti prikazuje enačba (7): 

 

𝑅𝑎𝑧𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑙𝑗𝑖𝑣𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑒𝑙𝑜𝑡𝑛𝑖 č𝑎𝑠 − č𝑎𝑠 𝑣𝑠𝑒ℎ 𝑖𝑧𝑝𝑎𝑑𝑜𝑣

𝑐𝑒𝑙𝑜𝑡𝑛𝑖 č𝑎𝑠
                                                                                (7) 

Pri tem je: 

 celotni čas za opazovano časovno obdobje; če nas zanima mesečna razpoložljivost, je to koledarski čas za 

opazovan mesec; 

 čas vseh izpadov (angl. downtime) je vsota časov vseh ustavitev, tako načrtovanih kot tudi nenačrtovanih. 

 

Povprečni čas med odpovedmi (angl. mean time between failures, MTBF), ki je povprečna vrednost časov med odpovedmi. 

Izračunamo ga po enačbi (8): 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
∑(č𝑎𝑠 𝑟𝑎𝑧𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑙𝑗𝑖𝑣𝑜𝑠𝑡𝑖 − č𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑟𝑎𝑧𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑙𝑗𝑖𝑣𝑜𝑠𝑡𝑖)

𝑛
                                                          (8) 

Pri tem je: 

 čas razpoložljivosti – obdobje, v katerem je naprava v razpoložljivem stanju; 

 čas nerazpoložljivosti – obdobje, v katerem je naprava v nerazpoložljivem stanju; 

 n – število dogodkov. 

Če želimo dobiti čim bolj zanesljivo vrednost, moramo izračunati povprečni čas med odpovedmi za čim večje število 

dogodkov. Za dogodke štejemo čas med izpadom in zagonom (torej, število izpadov v opazovanem časovnem obdobju). 

 
Slika 2. Grafični prikaz MTBF. 

Povprečni čas popravila (angl. mean time to repair, MTTR) je povprečna vrednost časa, ki ga potrebujemo za popravilo 

po odpovedi. Izračunamo ga po enačbi (9): 
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𝑀TTR =
∑čas popravila

n
                                                                                                                              (9) 

Pri tem je: 

 čas popravila – delež aktivnega časa korektivnega vzdrževanja, med katerim se izvaja popravilo; 

 n – število odpovedi. 

MTTR je za nas merilo, koliko časa potrebujemo, da povrnemo premoženje v stanje zmožnosti izvajanja zahtevane 

funkcije. Krajši je MTTR, bolj učinkoviti smo pri odpravljanju motenj. 

Izbira kazalnikov je togo povezana z izbrano strategijo vzdrževanja, lahko je panožna, v največji meri je pa odvisna od 

končnih poslovnih ciljev podjetja ali tovarne. Za pravilno izbiro kazalnikov si moramo najprej postaviti cilj, kaj želimo 

doseči, v drugi fazi pa si izberemo merljive veličine, ki nam kakovostno pokažejo, koliko smo oddaljeni (torej, kako uspešni 

in učinkoviti smo na področju vzdrževanja) od zastavljenih ciljev. Pri izbiri števila kazalnikov moramo upoštevati, da ne 

izberemo preveč kazalnikov, da so njihove vrednosti povezane z zastavljenimi cilji in da se vsi postavljeni cilji medsebojno 

podpirajo v smislu, da doseganje enega cilja ne gre na račun drugega cilja. Zelo koristno je izbrati t. i. panožne kazalnike, 

s katerimi se lahko primerjamo z drugimi proizvajalci po vsem svetu, t. i. benchmarking. Primerjava nam pokaže, kje smo 

v primerjavi s tehnološko uspešnimi soigralci in kje smo šibki. To je način, s katerim se lahko učimo od najboljših. 

Benchmark je stalni proces, zato nas tudi na neki način prisiljuje v stalne izboljšave. Izbira kazalnikov naj bo taka, da nam 

merijo uspešnost! Kriteriji za uspešnost tovarne ali podjetja lahko razdelimo na: 

 učinkovitost premoženja (strojev, naprav, zaposleni, znanje …); 

 fleksibilnost proizvodnje; 

 kakovost; 

 gospodarnost; 

 stroške vzdrževanja; 

 varnost na delovnem mestu; 

 varovanje okolja (Strunz, 2012). 

 

2.2  Metode izbire kazalnikov 

 

Izbira strategije vzdrževanja in s tem povezana izbira ustreznih kazalnikov, ki merijo napredek in uspešnost vzdrževanja, 

je za vodstvo podjetja zahtevna naloga, posebej za menedžerja vzdrževanja. V procesni industriji se načeloma menedžerji 

vzdrževanja nikoli ne odločajo samo za en kazalnik, temveč kombinacijo različnih. Odločitev, kateri kazalniki so 

najprimernejše za proizvodni proces, nikoli ni preprosta. Zato so se z leti razvijale različne metode za pomoč pri odločanju 

o izbiri ustreznih kazalnikov. 

 

2.3  Metoda izbire kazalnikov z uporabo mehke logike 

 

Lotfi A. Zadeh je nedvoumno ustvarjalec teorije mehkih množic (angl.: fuzzy sets), s katero je v sredini 60. let 20. stoletja 

v klasično teorijo množic vpeljal nove pojme za matematično opisovanje in definiranje netočnih izrazov. Kako je to 

mišljeno, bomo prikazali na preprostem primeru. Boolov pristop pozna le dve možnosti pripadnosti elementa dani množici: 

0 (ne pripada) in 1 (pripada). Zadeh jo je razširil tako, da je za opis nekega stanja uporabil celoten interval realnih števil 

[0,1]. Praktično to lahko obrazložimo s primerom temperature vode: po Boolovi algebri bi lahko temperaturo vode opisali 

z vrednostma 0 in 1. S preslikavo na človeški čut bi potem definirali: vrednost 0 je mrzla voda, vrednost 1 pa je vroča voda. 

Po Zadehevi nenatančnosti in možnosti uporabe celotnega intervala bomo lahko poleg mrzle in vroče vode vpeljevali še 

vmesna stanja. Tako bi lahko definirali, da je vrednost realnega števila 0.25 definicija, da je voda mlačna, in za vrednost 

0.5, da je topla itd. Opisani primer je grafično prikazan na sliki 3 (Kruse & Gebhardt, 1993). 
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Slika 3. Grafični prikaz razlike med Boolovo in mehko logiko. 

 

V Sloveniji se za pojem »fuzzy« uporablja izraz mehko. Fuzzy logika je torej v slovenščini prevedena kot mehka logika. 

Teorija mehkih množic dobiva v zadnjih letih vse večji pomen ne samo v elektroniki, krmilnih sistemih, pri regulacijskih 

sistemih, ampak tudi na področju odločanja, menedžmenta, načrtovanja, napovedovanja in optimiranja (Savšek, 2015). 

 

2.3.1 Pogoste oblike pripadnostnih funkcij 

Pripadnostna funkcija trapezoidne oblike je prikazana na sliki 4. 

 

Slika 4. Trapezoidna pripadnostna funkcija (Starostina, 2005, str. 21-28). 

 

Pripadnostna funkcija trapezoidne oblike je zapisana z enačbo (10): 

𝜇𝐴(𝑥) =

{
 
 

 
 
0, 𝑥 < 𝑎, 𝑥 > 𝑑
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
, 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

1, 𝑏 < 𝑥 < 𝑐
𝑑 − 𝑥

𝑑 − 𝑐
, 𝑐 ≤ 𝑥 ≤ 𝑑

                                                                                                             (10) 

Velja: 𝑎 < 𝑏 < 𝑐 < 𝑑. 
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Pripadnostna funkcija trikotne oblike je prikazana na sliki 5. 

 

Slika 5. Trikotna pripadnostna funkcija (Starostina, 2005, str. 21-28). 

 

Pripadnostna funkcija trikotne oblike je zapisana z enačbo (11): 

𝜇𝐴(𝑥) =

{
 
 

 
 
0, 𝑥 < 𝑎, 𝑥 > 𝑑
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
, 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

𝑑 − 𝑥

𝑑 − 𝑏
, 𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑑

                                                                                                            (11) 

Velja: 𝑎 < 𝑏 < 𝑑. 

Pripadnostna funkcija linearne oblike in monotono padajoča je prikazana na sliki 6. 

 
Slika 6. Linearna pripadnostna funkcija, monotono padajoča (Starostina, 2005, str. 21-28). 

 

Pripadnostna funkcija linearne oblike in monotono padajoča je zapisana z enačbo (12): 

𝜇𝐴(𝑥) = {

1,         𝑥 < 𝑎
𝑏 − 𝑥

𝑏 − 𝑎
, 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

0,         𝑥 > 𝑏

                                                                                                             (12) 

Velja: 𝑎 < 𝑏. 
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Pripadnostna funkcija linearne oblike in monotono naraščajoča je prikazana na sliki 7. 

 

Slika 7. Linearna pripadnostna funkcija, monotono naraščajoča (Starostina, 2005, str. 21-28). 

 

Pripadnostna funkcija linearne oblike in monotono padajoča je zapisana z enačbo (13): 

𝜇𝐴(𝑥) = {

0,         𝑥 < 𝑎
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
, 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

1,         𝑥 > 𝑏

                                                                                                             (13) 

Velja: 𝑎 < 𝑏. 

Pripadnostna funkcija eksponentne oblike je prikazana na sliki 8. 

 

Slika 8. Pripadnostna funkcija eksponentne oblike (Starostina, 2005, str. 21-28). 

 

Pripadnostna funkcija eksponentne oblike je zapisana v enačbi (14): 

𝜇𝐴(𝑥) = 𝑒
−𝑘(𝑥−𝑐)2 , 𝑘 > 0                                                                                                                   (14) 

 

Primer sestavljene pripadnostne funkcije je prikazan na sliki 9. 
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Slika 9. Sestavljena pripadnostna funkcija. 

 

Sestavljena pripadnostna funkcija je zapisana v enačbi (15): 

𝜇𝐴(𝑥) =

{
  
 

  
 

1,                  𝑥 < 𝑎
𝑏 − 𝑥

𝑏 − 𝑎
,          𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

0,              𝑏 < 𝑥 < 𝑐
𝑥 − 𝑐

𝑑 − 𝑐
,          𝑐 ≤ 𝑥 ≤ 𝑑

1,                  𝑥 > 𝑑

                                                                                                    (15) 

Velja: 𝑎 < 𝑏 < 𝑐 < 𝑑. 

 

2.3.2 Jezikovna spremenljivka 

Poglejmo si nekaj pojmov, kot so: 

 hitro, 

 mrzlo, 

 staro. 

 

Kdaj je hitrost avtomobila tolikšna, da je »hiter«? Kdaj je »mrzlo«? Kdaj je človek »star«? Navedene besede so preprosti 

primeri spremenljivk, ki nimajo številskih vrednosti. To so besede naravnega ali umetnega (umetni jezik = standardiziran 

jezik) jezika. Take besede, ki opisujejo stanje nekega sistema, imenujemo jezikovne spremenljivke (lingvistične variable). 

Jezikovne spremenljivke opišemo v mehki množici s pripadnostnimi funkcijami. Besedo, ki opisuje stanje, torej 

preslikavamo na neko številčno skalo. Jezikovne spremenljivke načeloma razgradimo v množico izrazov (Bothe, 1995; 

Savšek, 2015; Zadeh, 1965). 

Primer: 

Naj bo »hitrost« jezikovna spremenljivka. Naj bosta jezikovni vrednosti »hitro« in »počasno«. »Hitro« naj bo osnovni 

termin, »počasi« je njegova protipomenka. Naj bosta »zelo« in »ni« modifikatorja, s katerima jezikovne spremenljivke še 

dodatno razgradimo. Tako dobimo naslednje možne kombinacije vrednosti: 

 hitro, 

 ni hitro, 

 zelo hitro, 

 počasno, 

 ni počasno, 
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 zelo počasno. 

 

Na osnovi strokovnega znanja razvijalca pripadnostnih funkcij bi bila lahko za zgoraj navedene možne kombinacije 

posameznih terminov preslikava jezikovne spremenljivke taka, kot prikazuje graf na sliki 10. 

 

 

Slika 10. Pripadnostne funkcije za jezikovne spremenljivke »hitrost«, (povzeto po Kruse, Gebhardt, & Klawonn, 1993). 

 

Izbira po mehki logiki poteka, kot sledi na preprostem primeru: 

 

Izbrali si bomo dve jezikovni spremenljivki, s katerima ovrednotimo ustreznost kazalnikov za merjenje učinkovitosti: 

1.) �̃�, ki je »pomembnost« kazalnika; 

2.) �̃�, ki je »ustreznost« kazalnika. 

 

Na osnovi procesa ovrednotenja in pretvorbe v mehke spremenljivke obeh jezikovnih spremenljivk dobimo pripadnostne 

funkcije, kot je prikazano na slikah 11 in 12. 

 

 
Slika 11. Pripadnostne funkcije za jezikovno spremenljivko »pomembnost« (povzeto po Kruse, Gebhardt, & Klawonn, 

1993). 
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Slika 12. Pripadnostne funkcije za jezikovno spremenljivko »ustreznost« (povzeto po Kruse, Gebhardt, & Klawonn, 

1993). 

 

Sledi proces mehke regulacije: 

Osnovni način delovanja regulacije z logiko fuzzy lahko razdelimo v tri osnovne procese: 

1. pretvorba v mehke spremenljivke (angl. fuzzification), 

2. mehko sklepanje (angl. fuzzy inference), 

3. tvorba ostrih vrednosti (angl. defuzzification). 

 

Pri pri pretvorbi v mehke spremenljivke vhodne vrednosti spreminjamo v jezikovne spremenljivke, ki na osnovi 

pripadnostnih funkcij prevzamejo vrednosti med 0 in 1. Pri mehkem sklepanju določamo izhodne vrednosti mehkih 

spremenljivk. Pri tvorbi ostrih vrednosti določamo eno »ostro« (angl. crisp) izhodno vrednost (to je vrednost, ki jo želimo 

regulirati, npr. hitrost, temperatura prostora …). Slika 13 grafično prikazuje način mehke regulacije. 

 
Slika 13. Mehka regulacija. 

2.4 Metoda izbitre kazalnikov z uporabo metode odločanja po več lastnostih (MCDM) 

 

Kadar se moramo odločati npr. o izbiri kazalnika v vzdrževanju in imamo na razpolago več možnosti, govorimo o odločanju 

po več lastnostih. Če so obstoječi podatki, ki vplivajo na odločanje, nenatančni, približni ali dvomljivi, govorimo o mehkem 

odločanju po več lastnostih, saj imamo, kot v teoriji mehkih množic, t. i. mehke podatke. Odločimo se za eno možnost 

glede na njene posledice (Gonçalves, Dias, & Machado, 2015; Ilangkumaran, 2016; Shafiee, 2015; Taylor, Chan, & 

Prakash, 2012; Usenik & Vidiček, 2016). 

 

Predpostavimo, da imamo m možnosti 𝐴1,𝐴2, … , 𝐴𝑚 in n lastnosti 𝑋1,𝑋2, … , 𝑋𝑛. Naj bo 𝑥𝑖𝑗  kvantitativna karakteristika, ki 

opisuje zadoščanje možnosti 𝐴𝑖 , 𝑖 = 1,2,3, … ,𝑚 lastnosti 𝑋𝑗 , 𝑗 = 1,2,3, … , 𝑛. To je prikazano v tabeli 2. 

 



15 

 

Tabela 2. Tabela Odločitev Za M Možnosti In N Lastnosti 

 

𝑨𝒊                             𝑿𝒋 𝑿𝟏 𝑿𝟐 … … 𝑿𝒏 

𝑨𝟏 𝑥11 𝑥12 … … 𝑥1𝑛 

𝑨𝟐 𝑥21 𝑥22 … … 𝑥2𝑛 

… … … … … … 

… … … … … … 

𝑨𝒎 𝑥𝑚1 𝑥𝑚2 … … 𝑥𝑚𝑛 

 

Tako lahko iz tabele 2 dobimo matriko odločanja D s kvantitativnimi podatki: 

 
mxnij

mnmm

n

n

x

xxx

xxx

xxx

D 





























21

22221

11211

. 

Ti dobljeni podatki alternativ sedaj razvrstimo po pomembnosti za presojo o odločevanju tako, da ugotavljamo 

pomembnost naših kriterijev. 

 

Ker pri mehkem odločanju ne operiramo s trdimi števili, temveč z jezikovnimi spremenljivkami, moramo mehke izraze 

spremeniti v trde vrednosti, s katerimi dobimo matriko odločanja D s konkretnimi števili. Ta nam v nadaljevanju omogočajo 

odločanje po znanih metodah, kot je metoda AHP (analitično hierarhični proces), pri kateri na osnovi matrike primerjave 

po parih določamo pomembnost kriterijev. Za primer postopka pretvorbe mehkega števila v trdega bomo uporabili znano 

trikotno funkcijo. Po metodi Chena in Hwanga bomo z uporabo dveh posebnih mehkih množic dobili trdo število. Definirali 

bomo dve pripadnostni funkciji, s katerima dobimo dve posebni mehki množici: mehki minimum in mehki maksimum. 

 

𝜇𝑚𝑎𝑘𝑠(𝑥) = {
𝑥, 0 ≤ 𝑥 ≤ 1
0, 𝑑𝑟𝑢𝑔𝑜𝑑

                                                                                                                 (16) 

𝜇𝑚𝑖𝑛(𝑥) = {
−𝑥 + 1,0 ≤ 𝑥 ≤ 1                                                                                                         (17)

0, 𝑑𝑟𝑢𝑔𝑜𝑑
 

Zdaj lahko izračunamo levo pripadnost 𝜇𝐿(𝐴) mehke množice A in desno pripadnost 𝜇𝑅(𝐴) mehke množice A. 

Levo pripadnost izračunamo po enačbi: 

𝜇𝐿(𝐴) = 𝑚𝑎𝑥𝑥(𝜇𝐴∩𝑚𝑖𝑛(𝑥)) = 𝑚𝑎𝑥𝑥{𝑚𝑖𝑛[𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝑚𝑖𝑛(𝑥)]}. 

Desno pripadnost izračunamo po enačbi: 

𝜇𝐷(𝐴) = 𝑚𝑎𝑥𝑥(𝜇𝐴∩𝑚𝑎𝑥(𝑥)) = 𝑚𝑎𝑥𝑥{𝑚𝑖𝑛[𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝑚𝑎𝑥(𝑥)]} . 

Večji 𝜇𝑅(𝐴) je večji desni del mehke množice A, večji 𝜇𝐿(𝐴) pa je večji del levega dela mehke množice, kar je prikazano 

na sliki 11 na primeru trikotne pripadnostne funkcije. Skupno vrednost mehke množice ali tudi rang mehke množice 

določimo z enačbo (17): 
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𝜇𝑇(𝐴) =
𝜇𝑅(𝐴)+(1−𝜇𝐿(𝐴))

2
                                                                                                                    (17). 

 

 
Slika 14. Desna in leva pripadnost mehke množice A (Usenik & Vidiček, 2016, str. 74). 

 

𝜇𝑇(𝐴) je trda vrednost iz mehke množice A za odločitveno matriko D. Tako dobimo za odločitveno matriko D vsa potrebna 

trda števila, ki jih potem uporabljamo pri odločanju po več lastnostih. 

 

3 Metode 

 

Za namen predloženega dela smo sistematično iskali in pregledovali literaturo po ključnih besedah kot so kazalniki, metode 

izbire kazalnikov, kazalniki v vzdrževanju, strategije vzdrževanja, način izbire strategije vzdrževanja, menedžment v 

vzdrževanju, merjenje učinkovitosti v vzdrževanju, metode odločanja. Iskanje literature smo izvajali v elektronskih bazah, 

kot so ScienceDirekt, Emerald, Springerlink, ResearchGate in Elsevier. Pri pregledovanju literature se nismo časovno 

omejili. Članki so bili objavljeni v sledečih revijah (Aslam‐Zainudeen & Labib, 2011; Gonçalves idr., 2015; Kutucuoglu 

& Hamali, 2001; Muchiri, Pintelon, Gelders, & Martin, 2011; Parida, 2006, 2007; Parida & Chattopadhyay, 2007; Simões, 

Gomes, & Yasin, 2011; Van Horenbeek & Pintelon, 2014): 

 Journal of Quality in Maintenance Engineering; 

 The International Journal of Management Science; 

 International Journal of Management Science and Engineering Management; 

 International Journal of Quality and Reliability Management; 

 European Journal of Industrial Engineering; 

 International Journal of Operations and Production Management; 

 International Journal of Production Economics; 

 Journal of Quality in Maintenace Engineering. 

 

 

4 Rezultati 
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Pri pregledu literature o metodah izbire kazalnikov (angl. Key Performance Indicators, KPI) najdemo podobne ali celo 

enake postopke, kot so odločanje po metodi več lastnostih (angl. Multiple Criteria Decission Making, MCDM), analitični 

hierarhični proces (angl. Analytic Hierarchy Process, AHP) v kombinaciji z mehko logiko, ki so tako rekoč standardne 

znanstvene metode. 

 

Izbira kazalnikov je tesno povezana z izbrano strategijo vzdrževanja na takšen način, da najprej postavimo vzdrževalne 

metode (strategija) v povezavi s poslovnimi cilji poslovnega subjekta. Na osnovi postavljenih poslovnih ciljev sledi iskanje 

ustreznih kazalnikov, s katerimi lahko merimo uspešnost doseganja ciljev iz vidika vzdrževanja. Na osnovi predstavljenih 

metod izbiranja ugotovimo ustreznost kazalnikov za merjenje uspešnosti doseganja ciljev. 

 

Na osnovi pregleda literature smo ugotovili poleg tega, da so v uporabi podobne metode za izbiro kazalnikov, se razlikujejo 

kombinacije kazalnikov. Poslovni cilji so dokaj podobni, namreč čim večji dobički ob najvišji ravni varnosti človeka in 

okolja ob čim večji razpoložljivosti fizičnih sredstev in čim nižjih stroških vzdrževanja. Za merjenje učinkovitosti za 

doseganje ciljev se uporablja različna kombinacija kazalnikov, kot tudi različna števila le-teh. Celo v enakih panogah se 

razlikujejo kazalniki, njihova kombinacija in njihova težnost pomembnosti. To kaže na dejstvo, da so kriteriji za merjenje 

učinkovitosti v veliki meri stvar odločitve posameznikov v povezavi z njihovimi izkušnjami ali strokovnimi usmeritvami 

in ne obstajajo enotne metode. Zato do danes še ni možno ocenjevati, katere metode izbira in katere kombinacije kazalnikov 

so bolj ali manj ustrezne in je tukaj še vsekakor veliko možnosti nadaljnjih raziskav. 

 

 

5 Zaključek 

 

Ob pregledu določenega števila strokovne literature smo ugotovili podobnost vhodnih podatkov ali kriterijev, kot so 

razpoložljivost strojev in naprav, stroški vzdrževanja, povprečni čas med odpovedmi, povprečni čas popravila in drugo. 

Vendar pa strokovnjaki tem kriterijem dajejo različno težo, kar je odvisno od njihovih izkušenj in tudi vidika ocenjevanja: 

ali so vodje vzdrževanja, menedžerji tovarne ali lastniki. Uporaba metod, ki na osnovi določenih matematičnih postopkih 

v teh primerih predstavlja veliko prednost, saj lahko iz nejasnih ali mehkih vhodnih podatkov dobimo konkretne izhodne 

podatke o načinu vzdrževanja in merjenja učinkovitosti ob optimalni izbiri kazalnikov. Ugotovili smo, da so metode v vseh 

obdelanih člankih dokaj podobni. Pri končni odločitvi so uporabili znane metode, kot sta odločanje po več kriterijih in 

analitično-hierarhični proces v kombinaciji z mehko logiko. Poleg v tem delu predstavljenih člankov smo našli še nekaj 

podobnih člankov z enakimi metodami, ki so se večinoma razlikovale pri definiciji vhodnih kriterijev. So pa, kot že 

omenjeno, vhodni kriteriji v veliki meri stvar posameznikov in njihovih izkušenj iz različnih panog. Ugotavljamo, da je 

izbira kazalnikov na osnovi predstavljenih metod izredno zanimivo področje z veliko raziskovalnega potenciala. Tudi če 

so vstopni kriteriji odvisni predvsem od videnja posameznikov in njihovih izkušenj, govorimo lahko celo o unikatnih 

pogojih, je končni rezultat izbrana strategija in z njo povezani kazalniki, ki so jasno definirani in katere učinek lahko 

konkretno merimo. 
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Povzetek 

 

Industrija skozi svoje procese proizvodnje išče vsestranske možnosti za zmanjševanje stroškov, varovanje zdravja ljudi, 

varstva okolja, smiselno uporabo tehnike in tehnologije, uvedbo digitalizacije, robotov in smiselno obvladovanje trga. 

Logistika v industriji je nujna storitvena dejavnost, ki industriji predstavlja precejšen strošek. Zato industrija skozi svoj 

razvoj išče rešitve, kako in na kak način zmanjšati te stroške, če prav tudi na področju logistike. V našem raziskovalnem 

članku smo se omejili na proučevanje določenih logističnih procesov v avtomobilski industriji, kjer smo v raziskavo 

umestili uporabo robota AVG Optimatik 160 ter proučevali njegove sposobnosti za opravljanje dela, ki jih sicer opravlja 

delavec. Pri tem smo proučevali njegove sposobnosti, varnost, vodenje in upravljanje in predvsem oceno stroškov za 

njegovo rabo. Postavili smo hipotezo, da je robot za opravljanje istega dela več delavcev, za delodajalca mnogo cenejši. 

Zbrani in obdelani podatki so nam hipotezo potrdili, da lahko delodajalec, z uporabo robota AVG privarčuje mnoga 

sredstva, ki jih lahko nameni za razvoj lastne proizvodnje ali proizvoda. 

 

Ključne besede: Logistika, roboti, vodenje, organizacija. 

 

Vrsta članka: strokovni članek 

 

 

Abstract  

 

Through its production processes, the industry is looking for all-round possibilities for reducing costs, protecting human 

health, protecting the environment, sensibly using technology and technology, introducing digitization, robots and 

meaningful market management. Logistics in the industry is an essential service industry, which represents a significant 

cost to the industry. Therefore, through its development, the industry seeks solutions to how and in what way to reduce 

these costs, in the case of logistics. In our research article, we limited ourselves to studying certain logistical processes in 

the automotive industry, where we put into the research the use of the AVG robot and studied its ability to perform work 

that is otherwise performed by the worker. In this regard, we examined his abilities, safety, management and management, 

and in particular the assessment of the costs for his use. We have hypothesized that the robot has more workers for 

performing the same work, much less for the employer. The collected and processed data has confirmed our hypothesis 

that the employer can use a robot AVG to save many resources that he can devote to developing his own production or 

product. 

 

Keywords: Logistics, robots, management, organization. 

 

Article classification: professional article 
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1 Uvod 

 

Če želimo opredeliti logistiko v industriji in pri tem v raziskovalnem smislu imeti namen opravičiti uporabo robota ali 

stroja v procesu zagotavljanja storitve, procesa ali posamezne funkcije proizvodnje ali faze proizvodnje, moramo opredeliti 

logistiko v fokusu znanosti in gospodarstva. Tu se srečamo s pojmom logistike kot storitvene dejavnosti, logistiko kot 

znanostjo in fenomenom proučevanja, logistiko kot aktivnostjo, ki jo potrebuje industrija in logistiko, ki jo lahko skozi 

klasifikacijske pojme opredelimo skozi znanstvene metode. Gre za širok pojem, ki ga ni mogoče opisati niti v eni knjigi, 

še manj mu dati primeren poudarek v našem raziskovalnem članku. Navadno je v literaturi mogoče zaznati številne 

definicije logistike, ki na splošen ali univerzalen način povedo, kaj logistika je in kot tako pojasnilo je v bistvu uporabno 

in v industriji in širše v gospodarstvu ter upravi in drugod. Kljub povedanemu treba omeniti avtorja Pfohla (1996), ki je že 

v 20. stoletju skozi znanstvene raziskave in skozi svoje definicije opisoval logistične tokove (storitve), logistične procese 

in logistične faze, skozi katere je pojasnjeval (funkcije) dejavnosti s katerimi planira, upravlja, uresničuje in nadzira v času 

in prostoru transformacijo dobrin, upravljanje z njimi, kakor tudi upravljanje procesov, ki omogočajo izvrševanje 

posameznih za industrijo potrebnih nalog. Povzemal ga je tudi avtor Segeltija (2002), ki je skozi svoje definicije 

predstavljal posamezne postopke, kot uvod v poslovno logistiko, podobno je pisal tudi Waters (2003), ki enako definira 

posamezne logistične procese in jih opredeljuje skozi menedžment poslovanja v industriji in splošno v gospodarstvu. 

Upoštevali bi lahko Logožarja (2002, str. 13), Čižman (2008, str. 22-30) in vrsto podobnih avtorjev, kot je Požar, Pupovac, 

Pulić in mnogi drugi, ki na podoben način pojasnjujejo, da se  s skupnim delovanjem transformacijskih dejavnikov 

omogoča pretok dobrin in storitev, ki učinkovito povezujejo sisteme dobave, skladiščenja, uporabe, razbremenitve ter vseh 

drugih procesov, ki za industrijo pomenijo pomoč v proizvodnji. Za industrijo to pomeni, da je logistika proces planiranja, 

izvedbe in nadzora učinkovitih, stroškovno efektivnih tokov, skladiščenja surovin, polizdelkov in končnih izdelkov, s 

ciljem povezovanja informacij od priprave proizvodnje do končnega proizvoda in nadzora trga končnih izdelkov. Po 

mnenju stroke in navedenih avtorjev je logistika tisti potrebni proces, ki vseskozi spremlja ciklus izdelkov in storitev, ki 

so nujni za industrijsko proizvodnjo. 

 

Kakšno vlogo v vsem tem ima človek oziroma delovna sila v industriji je popolnoma jasno, saj je človek nujen faktor, ki 

skozi logistiko in logistične procese spremlja tokove priprave na proizvodnjo, proizvodnjo končnega izdelka in tudi trg. 

Človek je nujen faktor v procesu industrijske proizvodnje, kar za druge ni mogoče trditi, čeprav bi lahko trdili, da je tudi 

stroj nujen del, ki omogoča industrijsko proizvodnjo, vsaj če mislimo na uporabo energije, hitre in natančne procese, 

izvajanje velike moči, natančnost itd. 

 

Kakšno vlogo lahko namenimo stroju ali robotu, je popolnoma odvisno od vrste industrijske proizvodnje in procesov, ki 

jih robotu lahko prepustimo. Robotizacija v proizvodnji ni tako nov pojav, saj nam je znano, da je  že zgodaj industrija v 

svoje proizvodne procese uvajala strojno opremo, s katero je opravljala tista težja ali človeku nevarna dela. Že v zgodnjih 

70. letih 20. stoletja je tudi slovenska industrija uvajala robote (stroje), ki so izvajali tista dela in naloge, ki so bila za 

človeka zdravju nevarna (IMV - določeni posli varjenja sklopov vozil, lakiranje in barvanje karoserij ipd.). Ti stroji so 

delovali mehansko (analogno) po določenem vodilu, ki je omogočalo ponavljanje posameznih gibov ali premikov, prenos, 

dviganje, nakladanje, razkladanje ipd. vendar je stroje vodil človek, ki je bil ves čas pri stroju. Uvajanje digitalne 

tehnologije in računalniškega vodenja tehnike in tehnologije je pomenilo prenovo in uvajanje robotov nove generacije, ki 

dela opravljajo enako kot človek, z večjo zmogljivostjo in manjšo porabo energije, manjšimi stroški in večjo natančnostjo. 

 

  

2 Opredelitev pojma logistike v industriji 

 

Logistika v industriji pomeni izvedbo vseh tistih procesov in postopkov, ki omogočajo proizvodnjo, pa vendarle niso 

sestavni del proizvodnje, saj gre za funkcije in opravila, ki ne sodijo v samo dejavnost industrije in jih industrija prepušča 

posameznikom, podjetjem in organizacijam, ki jim je to osnovna dejavnost. Torej gre za storitve (outsourcing), ki jih 

industrija kupuje na trgu, na način in pod pogoji, kot jih narekuje prosti trg. Čeprav je bil naš cilj ugotoviti, ali je mogoče 

v procesu izvajanja logistike in logističnih procesov za potrebe industrije vključiti sodobne robote, robote nove generacije, 

robote četrte revolucije, smo ugotovili, da je treba v ta proces vključiti logistiko kot znanost, saj bomo le tako prišli do 
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relevantnih podatkov, ki bodo postavljeno tezo »Upravičena uporaba robota v logistiki« potrdili ali ovrgli. Logistika kot 

znanost po avtorju Zeleniki (2005, str. 161-162) pomeni seštevek interdisciplinarnih in multidisciplinarnih ved, ki 

proučujejo in uporabljajo zakonitosti številnih funkcij, procesov, meril, navodil, operacij itd. in ki funkcionalno in 

učinkovito povezujejo posamezne procese obvladovanja časovnih in prostorskih transformacij materialov, dobrin, stvari, 

polizdelkov, proizvodov, kapitala, ljudi, znanja ter informacij v namene in za potrebe optimalne oskrbe industrijske 

proizvodnje. V tej sistemski definiciji vidimo, da je logistika v proizvodnji vključena od priprave do zaključka 

posameznega proizvoda in naprej do končnega porabnika industrijskega izdelka. Definicija nam pojasni (Zelenika 2008, 

str. 429-456) da, bodisi da gre za splošno ali za univerzalno logistiko in tudi za logistiko kot znanost, vedno gre za elemente 

trgovine, transporta, špedicije, tehnične in druge operacije, ki so nujne za industrijsko proizvodnjo. V tem nizu se lahko 

omejimo na uporabo sodobne tehnologije z računalniškim vodenjem in uporabo robotov v namene opravljanja in izvedbe 

tistih logističnih procesov, ki jih v logistiki navadno opravlja človek. S pomočjo tehnike, računalniških programov in 

spomina se vzpostavljajo povezave, ki se lahko primerjajo z medorganizacijskim obvladovanjem logističnih procesov 

(Murtič, 2012, str. 50 -150). 

 

 2.1 Logistični procesi primerni za robotsko delo 

 

Kadar se osredotočimo na pojem logističnih procesov v industriji in za potrebe industrije, moramo povedati, da je logistika 

(če jo uporabimo kot splošno ali univerzalno) skupek skrbno planiranih, koordiniranih, nadzorovanih, nematerialnih 

(Zelenika, 2005, str. 161 - 162) procesov, funkcij, operacij in aktivnosti, s  katerimi se povezujejo procesi industrijske 

proizvodnje. Logistika s svojimi procesi zajema aktivnosti, ki omogočajo proizvodnjo, predelavo, obdelavo, dodelavo, 

vzdrževanje, pakiranje, signiranje, zlaganje, sortiranje, tehtanje, merjenje, nakladanje, skladanje, pretovarjanje, 

skladiščenje, polnjenje, praznjenje, dostavo do proizvodnih skladišč, zavarovanje, kontrolo in vrsto drugih procesov, ki so 

sestavni del industrije. Večino teh procesov izvaja človek s svojim znanjem, sposobnostjo, razumevanjem, oziroma s 

svojim intelektom, sam ali s pomočjo strojev, v sodobnem času pa so nekateri od teh procesov prenosljivi na stroje oziroma 

robote nove generacije, ki imajo umetno inteligenco in ki lahko z računalniškim vodenjem (spominom) opravlja procese 

enako dobro kot človek ali celo boljše.  

 

 2.2 Robot ali stroj 

 

Kadar govorimo o stroju, imamo navadno v mislih delovni stroj, ki za potrebe industrije izvaja posamezne faze proizvodnje 

ali opravlja določena težaška dela. Stroji so že v zgodnjem času njihovega nastajanja v 19. in 20. stoletju opravljali različna 

dela, predvsem v težki industriji in predvsem na tistih delih, kjer je bilo treba zagotavljati dolgotrajen in natančen proces 

ponavljajočih se del in nalog. Stroje so uporabljali in še danes jih uporabljajo v vseh vrstah industrije in sicer v posodobljeni 

obliki ter v digitalni računalniški obliki upravljanja in vodenja. Kadar omenjamo robote, se po navadi spomnimo na tiste 

robote, ki jih industrija vgrajuje v tiste faze proizvodnje, ki so bolj zahtevne in obenem bolj nevarni za človeka in to so 

predvsem roboti v industriji motornih vozil, v industriji obdelave lesa, v industriji obdelave in predelave plastike, v kemični 

industriji itd. Gre za robote stare generacije, ki prevedeno pomeni, da gre za analogno računalniško vodenje strojev, ki 

opravljajo določene faze in opravljajo ponavljajoče se gibe in procese, kjer procese ves čas še vedno nadzira človek.  

 

Roboti nove generacije predstavljajo tako imenovane pametne robote, ki sami opravljajo več zaporednih funkcij in sicer 

na spomin, ki mu ga program shrani (memorira) v sam proces vodenja robota. Sodobna avtomobilska industrije je bila 

tista, ki je v svojo proizvodnjo prva uvajala robote in je danes tudi prva, ki v proizvodnjo uvaja robote nove generacije in 

tako v proizvodnjo uvaja postopke konkurenčne prednosti in obvladovanje trga. Natančnost posameznih faz proizvodnje, 

konkurenčna prednost in obvladovanje trga zahtevajo od industrije, da v čim krajšem času in z najmanjšimi stroški zagotovi 

proizvodnjo in tako ohrani obstoj na trgu. Čeprav je industrija relativno dokaj zgodaj spoznala, da sta logistika in logistični 

procesi tisti del storitev ali opravil, ki ne sodijo v samo proizvodnjo in so le te najemali ali kupovali na trgu, je kmalu 

spoznala tudi,  da ti ne sledijo proizvodnji in je pričela z usposabljanjem in svetovanjem posameznikom, podjetjem in 

logističnim organizacijam, da v svoje procese pričnejo uvajati pametne robote. V teh procesih, na področju logistike je 

avtomobilska industrija v Sloveniji pričela uvajati pametne robote, ki izvajajo različne logistične procese. V našem 

raziskovalnem primeru gre za robota, ki v fazi procesa industrijske proizvodnje skrbi za dovoz materialov iz skladišča v 
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prostor proizvodnje. Proučevali smo robot AGV, ki predstavlja novo generacijo robotov namenjenih za opravljanje 

logistike za potrebe industrije. AGV je nizko ležeči robot, ki ima tunel od 160 mm, je velikosti 160 x 420 x 1570 mm, z 

mehanizmom za avtomatsko pripenjanje ali odpenjanje ter navigacijo z magnetnim trakom in RFID transponderjem. Na 

sebi ima programsko opremo, ki omogoča več ukazov, senzorje za gibanje, WiFi povezavo ter možnost vodenja tudi izven 

magnetnega traku. Njegova okretnost je v radiju 150 cm in ima baterije za hitro polnjenje. Robot v delovni fazi dosega 

hitrost 60m/min, ima zvočna opozorila ter stikalo za nujno ustavljanje. Naloge opravlja s sledenjem magnetnega traku ali 

s pomočjo WiFi pilotiranja. 

 

 

3 Konkretna logistika v industriji 

 

Razumeti logistiko in logistične procese v industriji, posebej v industriji motornih vozil pomeni, da je potrebno najprej 

razumeti sam pomen logistike, elemente posameznih procesov ter logistične posebnosti, ki jih omogoča tehnika, 

tehnologija, znanost in teorija. Skozi pregled industrijskega razvoja, je mogoče videti, da je ta vedno hrepenela po znanju, 

tehnološkemu razvoju, tehniki industrijskega napredka, zmanjšanju vplivov na okolje, zmanjšanju porabe energije in ne 

nazadnje k zmanjšanju porabe delovne sile. Slednjemu je industrija uvajala nove tehnološke dosežke v proizvodnji, 

razvijala strojno opremo ter uvajala procese, ki so omogočili proizvodnjo sodobnejšega proizvoda. Oskrbovalni trgi, trg 

potrošnikov ter mnogi drugi dejavniki, so skozi čas industrijo in druge gospodarske dejavnike prisilili, da so svoje 

potenciale posvetili svojemu proizvodu, ponudbi in povpraševanju ter tiste dejavnosti, ki so za proizvodnjo sicer neizogibni 

in potrebni, prepustili zunanjemu izvajalcu. Logistika v tem delu ima pomembno vlogo, saj predstavlja visoko-sofisticirano 

specifično dejavnost, ki s pomočjo posebnih znanj, opreme in strojev, na vseh področjih in v vseh industrijskih vejah izvaja 

podporo v proizvodnji, transportu, skladiščenju, oskrbi in mnogo širše. Uvajanje tehnike, uvajanje robotov v samo 

logistiko, v industrijo, ki v imenu industrije namesto človeka opravlja posamezne funkcije, posamezne logistične procese 

pomeni poseben industrijski fenomen, pomeni posodabljanje, pomeni nastajanje nove oblike gospodarskega razvoja in 

najbolj pomeni zmanjševanje logističnih stroškov. 

 

3.1 Vloga človeka 

 

V procesu proizvodnje človek predstavlja ključni del veh procesov, saj gre za postopke, znanja, sposobnosti, organizacijo, 

vodenje, inovacije, zamisli, menedžment in mnogo drugih funkcij, brez katerih industrija ne deluje. Preprosto gre za to, da 

je človek tisti družbeni element, ki vse ustvarja in zaradi katerega je vse ustvarjeno. Človek je sposoben učiti se in se 

usposabljati. Gre za intelektualni kapital, ki ustvarja tehniko, tehnologijo, ki ustvarja digitalizacijo in elektronsko 

upravljanje posameznih procesov v industriji in gre za intelektualni kapital, ki tudi v sami logistiki in za industrije opravlja 

tisti del storitev, ki neposredno ne pomenijo industrije, vendar pa industrija brez njih ne more, so procesi, ki jih je ustvaril 

človek.  

 

Z logističnega gledišča človek za industrijo pomeni podporo, oskrbo, transport, pripravo materialov za proizvodnjo, odvoz 

iz proizvodnje, načrtovanje poti, organizacijo in varnost, odpravo zastojev, časovno in prostorsko zagotovitev potrebnih 

storitev, ki so za industrijo nujni. Gre za govorno komuniciranje med organizatorjem procesov proizvodnje in 

organizatorjem logistike. Gre tudi za medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov (Murtič, 2012) in povezovanje 

med različnimi nosilci nalog organiziranja in izvedbe vseh procesov, ki so nujni za industrijsko proizvodnjo. Kadar v razvoj 

umestimo človeka, imamo v mislih dogovarjanje, organizacijo, komuniciranje, dogovarjanje, distribucijo, prodajo 

reklamacije, inovacije in mnogo tega, kar je človek sposoben opravljati. S človekom dosežemo pisno in elektronsko, 

digitalno in drugo komuniciranje, ki ga človek uporablja in dojema. Če postavimo človeka v raziskovalno področje 

ugotovimo, da je sposoben opravljati vse naloge, čeprav so te vezane na časovno rabo, porabo energije, zmožnosti v času 

in prostoru izvajati naloge in za postopke odgovarjati. Ali je vse to mogoče pričakovati v postopku uporabe stroja, naprave, 

robota pa bo pokazala raziskava in izsledki, ki sledijo. 
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3.1.1 Sposobnosti in zmožnosti 

Številne raziskave so pokazale, da je človekova sposobnost neomejena in istočasno je odvisna od samega človeka, njegove 

zunanje, fizične moči, starosti, izobrazbe ter od številnih drugih faktorjev, ki niso predmet raziskave. Za našo raziskavo 

smo zaradi primerjave uporabe robota v procesu izvajanja logistike omenili osnovne gibalne sposobnosti, ki so temelj za 

vsa človekova gibanja in se pojavljajo v vseh dejavnostih, bodisi da gre za delovno funkcijo, šport ali drugo opravilo. Gre 

za sposobnosti, ki odločajo o učinkovitosti človekovega gibanja in so odgovorne za izvedbo posameznih gibov potrebnih 

za opravljanje posameznega dela. Teoretiki in medicina trdijo, da so motorične sposobnosti človeku dane z rojstvom, 

pridobljene pa nastanejo glede na način življenja, vzgoje, okolje ter glede na čas in prostor v katerem je ali živi. Znanost 

navaja šest primarnih gibalnih sposobnosti, in sicer hitrost, moč, gibljivost, ravnotežje, koordinacijo in preciznost ali 

natančnost. Človeška vzdržljivost je po mnenju stroke funkcionalna sposobnost in je odvisna od delovanja dihalnega in 

krvožilnega sistema posameznika. Gre za sposobnost človeka, da lahko opravlja določeno aktivnost dlje časa, ne da bi 

zaradi utrujenosti moral to aktivnost prekinjati ali bistveno znižati njeno intenzivnost. V industriji se ta vzdržljivost meri v 

številu delovnih ur, ki jih delavec lahko opravlja. Skozi uvajanje minimalnih pravic iz delovnega razmerja so urejene tudi 

pravice delavca do določenega delovnika, ki ga Zakon o delovnih razmerjih določa 8 ur na delovni dan, od 38 do 42 

delovnih ur na teden in okoli 170 delovnih ur na mesec. Ti podatki so primerni za proučevanje človeških zmogljivosti, kar 

ni predmet naše raziskave, čeprav bo podatek uporaben za primerjavo ekonomske upravičenosti uporabe robota. 

 

3.2 Zmožnosti robota 

 

Da bi lažje razumeli zmožnosti uporabe robota, je treba na splošno pojasniti, kaj robot je in kako ga v knjižnem jeziku in 

v znanosti opredeljujemo. Iz mnoge literature je mogoče prebrati, da je robot stroj, naprava, narejena stvar, ki ga je mogoče 

programirati in računalniško voditi, da samostojno opravlja določeno opravilo v industriji ali v neki drugi gospodarski ali 

negospodarski veji. Skozi časovni prostor vidimo, da robote pogosto uporabljamo v industriji za prenašanje materiala ali 

za izvajanje ponavljajočih se opravil. Izsledki so pokazali, da z robotsko roko, pritrjeno na delovno mizo, uporabljamo za 

barvanje delov stroja ali sestavljanje elektronskih vezij. Sodobnejši roboti so zasnovani za delo v človeku nevarnih okoljih, 

kot je delo pri deaktiviranju bomb ali pri raziskovanju vesolja oz. morskih globin. Nekateri roboti so opremljeni s tipali, 

na primer za dotik ali svetlobo, in so programirani tako, da lahko na osnovi teh zaznav sprejemajo enostavne odločitve.  

 

Roboti novejše generacije, ki so opremljeni z umetno inteligenco, so zelo razširjen element v žanru znanstvene fantastike, 

bodisi kot protagonisti, bodisi kot antagonisti ali povsem stranski liki, v novejši industriji pa se inteligentni roboti uvajajo 

tudi v proizvodnjo in v našem primeru v logistiko. Pogledali smo Rusko-ameriškega pisatelja Isaaca Asimova (2008), ki je 

znan kot posebej plodovit pisec zgodb z roboti v glavnih vlogah, ki je v svojih delih pogosto raziskoval interakcijo med 

inteligentnimi roboti in človeško družbo. V njih je med drugim opisal tri zakone robotike kot zbirko ukazov, ki naj bi bili 

sprogramirani v robote da bi čim bolj zmanjšali tveganje za ljudi. V svoji kratki zgodbi » Lažnivec!« je tudi prvi uporabil 

izraz »robotika« za področje tehnike, ki se ukvarja s konstruiranjem robotov.  

 

V našem primeru smo se omejili na pametni robot oziroma avtomatizirano vodeno vozilo (angl. Automated Guided 

Vehicle) - AGV v industriji, ki opravlja naloge interne logistike ter smo skozi primerjave izvedenih funkcij, izvedenih 

nalog opravili poizvedbe o uporabnosti in zmogljivosti našega robota.  Slika 1 prikazuje primer AGV Optimatik 160, ki so 

ga razvili v novomeškem podjetju TPV (Lekše, Sluga, Rajšelj, Savšek, 2017). 

 

 
Slika 1. AGV Optimatik 160, ki je plod lastnega razvoja v TPV. 
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Avtor Rajhman (2016) v svojem pisanju o razvoju novih tehnologij povezanih z uvajanjem robotov v logistiki, opisuje 

računalniške povezave in programe v skladiščih, predvsem programe povezane z robotiziranimi viličarji in drugimi 

robotiziranimi transportnimi sredstvi, z glasovnim vodenjem  delavcev, sistemi za natančno lociranje pozicije delavca ali 

transportnega sredstva, vizualnim usmerjanjem delavcev in uporabo umetne inteligence pri upravljanju procesov. Pri 

transportni dejavnosti pa navaja planiranje in optimiziranje na podlagi interaktivnega sodelovanja različnih informacijskih 

sistemov. Iz navedenega je možno zaključiti, da je v področje logistike, predvsem na področju skladiščenja, transporta in 

podobno že uvajajo roboti in robotizirana sredstva, ki zmanjšujejo stroške in obenem povečujejo delovni učinek. 

 

3.2.1 Gibanje in uporaba 

Robot je programsko vodena naprava, ki s pomočjo vgrajenega spomina ali neposrednega vodenja izvaja določene gibe ali 

premike, ki imajo posledico storitve, sproščanja energije, prenašanje tovora, opravljanje določenih funkcij v proizvodnji, 

transport ipd. V raziskovalnem primeru je robot AGV Optimatik 160 naprava, ki za potrebe industrijske proizvodnje iz 

priročnega skladišča, dostavlja proizvodne dele za nadaljnjo montažo. Izbrali smo industrijsko proizvodnjo, ki je 

organizirana tako, da ima v začetni fazi devet (9) začetnih proizvodnih trakov enake montaže in se nadaljuje v več 

proizvodnih procesih ter se zaključi z končno montažo posameznega izdelka, ki predstavlja sestavni proizvod za nadaljnjo 

montažo v avtomobilski industriji. V začetni fazi proizvodnje so nastavljeni procesi, ki omogočajo zbir tistih sestavnih 

delov, ki jih je mogoče razporediti za montažo in izvedbo tistih funkcij, ki pomenijo v proizvodnem traku opravljanje 

posameznih opravil in finalni produkt, ki je nato pripravljen za nadaljnjo industrijsko proizvodnjo. Naloga našega robota 

AGV Optimatik 160 je za potrebe devetih proizvodnih trakov iz priročnega skladišča, ki je od proizvodnje oddaljen 70 

metrov, pripeljati prirejene vozičke, v katerih so naloženi sestavni deli za fazno proizvodnjo. 

 

3.2.2 Infrastruktura in računalniško vodenje 

Proizvodni prostori so simetrično 70 metrov oddaljeni od priročnega skladišča, povezani z hodniki v zamiku objektov, kar 

za robota pomeni transport po poti, ki je v obliki črke »Z«. Da bi robot zmogel opraviti pot med skladiščem in proizvodnjo 

in ob tem premagovati klančino, ki je v celotni dolžini v višinski razliki enega metra, je bilo treba postaviti infrastrukturo, 

ki bo glede na zmogljivosti robota, omogočila računalniško vodenje oziroma vodenje po spominu. Med skladiščem in 

proizvodnimi prostori je bila po tleh postavljena infrastruktura v obliki lepilnega magnetnega traku, ki vsebuje čitalniško 

sledilo, ki ga robot zaznava in ki mu omogoča nemoteno gibanje v smeri skladišča ali v smeri proizvodnje. Lepilni magnetni 

trakovi vsebujejo za programsko opremo sledilno nitko ali magnet, ki jo/ga čitalec robota prepozna in na podlagi tega 

opravlja predvidene funkcije oziroma pripelje voziček z materialom, odpelje prazne vozičke, zaznava časovno in 

materialno potrebo in je ves čas na razpolago industrijskemu procesu. 

 

3.2.3 Ekonomska upravičenost 

Robot AGV Optimatik 160 je zasnovan tako, da je nizko ležeči na tleh in se med svojim delovanjem zavleče pod posamezni 

voziček, ki ga z avtomatskim vodilom zapne in odpelje do želenega proizvodnega traku ter voziček s pripeljano vsebino 

pusti. Programsko je delo človeka, število uporabljenih delov v proizvodnem procesu in opravljenem času usklajeno tako, 

da računalnik natančno ve, kateri od vozičkov v posameznem proizvodnem traku je prazen in pripelje drugega, prazne pa 

odpelje v skladišče, kjer ga ponovno napolnijo. Delo, ki ga robot opravi, je definirano tako, da so njegove sposobnosti 

izračunane, da v 24 urah (triizmenskem industrijskem procesu) neprekinjeno porabi določeno količino električne energije. 

Robot delo opravlja v časovnih presledkih in po potrebi, kakor delavci opravljajo svoje delo v procesu proizvodnje. V času 

mirovanja se robot sam priklopi na električno energijo in izvaja hitro polnjenje. 

 

Če primerjamo človeka v procesu dostave potrebnih sestavnih delov za proizvodnjo, moramo navesti, da je v procesu 

triizmenskega dela za tri oskrbovalne proizvodne trakove potrebno zaposliti tri delavca, ki bodo 8 ur sposobni fizično 

premikati polne ali prazne vozičke iz priročnega skladišča v proizvodni prostor. Tri ljudi je treba zaposliti, jim dati ustrezne 

pogoje dela, zaščitno opremo, prehrano, plačo in potne stroške. 

 

Spodaj postavljena tabela nam prikazuje matematično formulo ekonomske učinkovitosti, in sicer iz navedenega prikaza je 

mogoče razbrati delovni čas (DČ) treh delavcev pomnoženo s tri izmene, primerjalno z delom robota (R) ali pretvorjeno 

trije delavci koštajo 3000 evrov pomnoženo s tri izmene je 9000 evrov. Mesečni strošek (MS) treh delavcev, pomnoženo 
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s tri izmene delodajalca koštajo 9000 evrov in če iz tega primerjalno odštejemo strošek robota 200 evrov dobimo 

matematično formulo, ki nam pove, da bi delodajalec za enako delo treh delavcev v treh izmenah, ob uporabi robota AVG 

Optimatik 160 prihranil 8800 evrov. Pri iskanju nismo uporabili podatka nakupa robota, saj nam ta podatek zaradi poslovne 

skrivnosti niso zaupali. Neuradno naj bi cena robota bila cca 20.000 evrov. 

 

Iskali smo čisto ekonomsko upravičenost, ki se kaže v stroških, ki nastajajo v povezanosti zaposlenih delavcev ali uporabe 

robota za isto delo. Neposredni podatki proizvajalca robota skozi našo formulo kažejo, da je mogoče nakup robota poplačati 

z enoletnim prihrankom, če povežemo, da isti robot oskrbuje devet vhodnih delovnih trakov, za kar bi delodajalec moral 

imeti v vsaki izmeni za tri oskrbovalne trakove zaposlene tri ljudi. 

 

Tabela 1. Prikaz formule in izračuna ekonomskega učinka. 

 

 
 

3.2.4 Varnost in zaščita 

Infrastruktura robota med priročnim skladiščem in proizvodnimi trakovi je postavljena tako, da zagotavlja popolno varnost. 

V hodnikih, kjer poteka infrastruktura robota ni dovoljeno gibanje ljudi, obenem je program robota zasnovan tako, da 

zaznava ali je na sledilnem magnetnem traku ovira, ki je lahko predmet, človek, naprava ali karkoli. V tem primeru se robot 

ustavi in sprosti zvočni signal, ki opozarja organizatorja proizvodnje, da je v procesu transporta in dobave sestavnih delov 

za fazno proizvodnjo moteno. Na ta način se zagotavlja varnost zaposlenih, varnost delavcev, varnost strojev in naprav. 

Vodilni trakovi robota so postavljeni tako, da so med posameznimi fazami in posameznimi proizvodnimi trakovi povezani 

in toliko odmaknjeni od posamezne faze proizvodnje, da se zaposleni v proizvodnji nemoteno gibljejo za potrebe 

proizvodnje in obenem imajo v dosegu roke vse potrebne dele za izvajanje proizvodnje.  

 

3.2.5 Varnost in zaščita 

Infrastruktura robota med priročnim skladiščem in proizvodnimi trakovi je postavljena tako, da zagotavlja popolno varnost. 

V hodnikih, kjer poteka infrastruktura robota ni dovoljeno gibanje ljudi, obenem je program robota zasnovan tako, da 

zaznava ali je na sledilnem magnetnem traku ovira, ki je lahko predmet, človek, naprava ali karkoli. V tem primeru se robot 

ustavi in sprosti zvočni signal, ki opozarja organizatorja proizvodnje, da je v procesu transporta in dobave sestavnih delov 

za fazno proizvodnjo moteno. Na ta način se zagotavlja varnost zaposlenih, varnost delavcev, varnost strojev in naprav. 

Vodilni trakovi robota so postavljeni tako, da so med posameznimi fazami in posameznimi proizvodnimi trakovi povezani 
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in toliko odmaknjeni od posamezne faze proizvodnje, da se zaposleni v proizvodnji nemoteno gibljejo za potrebe 

proizvodnje in obenem imajo v dosegu roke vse potrebne dele za izvajanje proizvodnje.  

 

 

4 Organizacija uporabe robota v logistiki 

 

V raziskovalnem primeru je robot naprava, ki ima nalogo sproti dostavljati sestavne dele za fazno proizvodnjo. Njegova 

pot je načrtovana tako, da poteka v obliki zank in prog, ki se med seboj prepletajo pa vendar omogočajo nemoteno gibanje 

robota in vozičkov, ki jih robot vleče iz skladišča v proizvodnjo in iz proizvodnje v skladišče. Slika 2 prikazuje centralno 

nadzorni sistem CNS, ki zagotavlja celovito upravljanje s sistemom interne logistike in dodeljuje naloge AGV robotom. 

 

 
Slika 2. Centralno Nadzorni Sistem – CNS za upravljanje AGV robotov. 

 

Posamezne linije ali črte prikazujejo programsko zamišljeno pot robota, njegove gibe in pot izvedbe posameznih nalog. 

Gre za ustaljene in ponavljajoče storitve, ki jih opravlja robot za potrebe oskrbe proizvodnje ali za opravljanje drugih nalog, 

kar je odvisno od vnosa podatkov v programu, čitalnikov in izvedbe posameznih operacij. V logističnem smislu je 

pomembno, da robot za potrebe namena, za katerega je bil ustvarjen, opravlja naloge in ustvarja ekonomske učinke, ki so 

lahko prikazani v materialnih stroških, varovanju zdravja zaposlenih, varstvu okolja ali v nekem drugem smislu. 

 

4.1 Gospodarski učinki robota 

 

Pot robota je zasnovana tako, da z minimalnimi učinki, z minimalno porabo električne energije vozičke iz skladišča pripelje 

do proizvodnih trakov in prazne vozičke po klančini vrne v skladišče. Gre za minimalne stroške, ki v razliki porabe 

pogonske energije in razliki porabe delovne sile pomeni velik prihranek za organizatorja proizvodnje. Gre za razliko 

stroškov 3000 evrov, ki nastanejo z uporabo treh delavcev v treh izmenah in 200 evrov stroškov, ki je povzroči robot s 

porabo električne energije, pri čemer smo upoštevali le dal operacij in le del zaposlenih. Navedeno razliko lahko industrija 

uporabi za širitev proizvodnje, izpopolnjevanje tehnologije in razvoj robotov. Gospodarski učinek je viden. S pravnega 

pogleda ni zadržkov, saj je uporaba robota v popolnosti varna, nima vplivov na človekovo zdravje, nima vplivov na okolje 

in nima emisijskih izpustov. 
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5 Rezultati uporabe robota v industriji 

 

Raziskava je pokazala, da je industrijski razvoj odvisen od tehnike in tehnologije, sedanja stopnja razvoja pa narekuje 

spremembe tudi v samem procesu organizacije industrije. Uvajanje robotov v posamezne proizvodne procese je pokazal, 

da je mogoče z manj stroški, z manj porabljene energije in večjo varnostjo dosegati proizvodne učinke. Gre za obdobje 

četrte generacije industrijskega razvoja, kjer roboti nastopajo kot sestavni in pametni del proizvodnih procesov. Gre za 

pametne naprave, ki s pomočjo računalniškega programiranja sami izvajajo miselne procese in posledično temu opravljajo 

zamišljene funkcije oziroma procese. V raziskovalnem primeru gre za robote, ki opravljajo težaško pa vendarle precizno 

in natančno delo, ki se ga da ovrednotiti, analizirati, dopolnjevati in programsko spreminjati. 

 

 

6 Zaključna misel 

 

Podjetja, gospodarske družbe, korporacije in mnoge mednarodne gospodarske in druge organizacije se prizadevajo za 

zmanjšanje stroškov dela, kar je pripeljalo do minimiziranja nekaterih del in nalog, predvsem so se proizvodne organizacije 

osredotočile k razvoju lastnega proizvode, vse vzporedne naloge pa so prepustili zunanjemu izvajalcu. Nekaterih nalog pa, 

čeprav gre za logistične procese kot je dostava delov za proizvodnjo iz priročnega skladišča, industrija ni mogla prepustiti 

zunanjemu izvajalcu oziroma če že je, je poskušala stroške za te naloge zmanjšati na minimum. 

 

V raziskovalnem področju smo ugotovili, da je nekatera dela, ki jih sicer opravlja človek, mogoče prepustiti napravam, 

tehniki. Predstavili smo robot AGV, ki se je v procesu pokazal kot zelo impresivno sredstvo, ki omogoča zmanjšanje 

stroškov in obenem zagotavlja varno in natančno opravljanje zahtevnih del in nalog. 

 

V procesu raziskave smo AVG Optimatik 160 vključili v opravljanje dostave materialov za proizvodnjo in sicer iz 

priročnega skladišča, ki je 70 m oddaljeno od proizvodnih trakov in zaposlenih v proizvodnji. Infrastruktura za človeka ali 

za robota je zahtevna, saj pot dostave poteka skozi hodnike v obliki črke »Z« in obenem premaguje klančino, ki je v višinski 

razliki 1m od skladišča do proizvodnih prostorov. 

 

Ugotovili smo, da industrija za oskrbo 9 proizvodnih trakov potrebuje 3 delavce v treh izmenah 9 delavcev, kar je v 

pavšalnem mesečnem izračunu 9000 evrov. Izračun smo naredili za en proizvodni trak in ugotovili, da je strošek za oskrbo 

enega 3000 evrov, če to pomnožimo s 3 dobimo čisti izračun stroškov dela delavcev. Če nam podatek pokaže, da je AVG 

Optomatik 160 robot sposoben isto delo neprekinjeno opravljati 24 ur na dan in oskrbovati vseh 9 proizvodnih trakov ter 

za to v merilni enoti enega meseca porabi za 200 evrov električne energije ugotovimo, da je z uporabo robota industrija 

privarčevala 8800 na mesečni ravni. Zagotovo je tu vprašanje stroškov nabave AVG Optimatik 160 robota, vendar če nam 

izračun pove, da je robota mogoče odplačati v enem letu in da je vzdrževanje robota 0,5 % in programiranje 0,5 % nakupne 

vrednosti, je izračun o koristnosti popolnoma upravičen.  

 

Ekonomska upravičenost uporabe robota AVG Optimatik 160 v logistiki je potrdila našo tezo, da je uporaba robota v 

industrijski logistiki smiselna, na posameznih gospodarskih družba, podjetjih ali posameznikih je odločitev, ali se bodo 

odločili za enako uporabo. Industriji, podjetjem in posameznikom, kise ukvarjajo z industrijsko proizvodnjo, za opravljanje 

logistike  predlagamo uporabo tega robita. Zavedamo se, da je naša raziskava delček znanja na tem področju in bo potrebno 

še veliko postoriti, da bi dobili egzaktne podatke, ki bodo natančno potrdili naše predpostavke. Prav tako se zavedamo, da 

je v polnem razvoju industrija četrte generacije, ki bo v naslednjih letih pokazala kakšne so prednosti in koristi novih 

tehnologij.  
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Povzetek 

 

Sedanje poslovno okolje je pod neprestanim pritiskom po spremembah in novih načinih pristopa do kupcev. Tudi živilska 

trgovina tukaj ni izjema. Poleg klasičnega nakupovanja v trgovinah in trgovskih centrih se vedno bolj uveljavlja t.i. 

naročanje iz naslonjača. Le-to omogoča izbiro in nakup živilskih izdelkov preko spletnih strani, kakor tudi možnost izbire 

dostave na dom ali osebnega prevzema na točno določeni prevzemni lokaciji na izbrani dan in čas. 

 

Eden največjih izzivov s katerimi se srečujejo IT podjetja je izvedba splošne platforme, ki zadosti različnim potrebam trga 

in zahtevam strank, po drugi strani pa ponudi povezljivost z obstoječimi zalednimi sistemi. Ključni elementi takšnega 

sistema so on-line uporabniška izkušnja, analitiki, matični podatki izdelkov in nenazadnje tudi logistika – dostava na dom 

oz. osebni prevzem. 

 

V članku so prikazani glavni elementi e-Commerce rešitve in tehnična rešitev. Prav tako bo poleg tehničnega dela prikazan 

pomen vzdrževanja matičnih podatkov oz. njihov vpliv, če so le-ti pomanjkljivo vzdrževani. Prezentacija bo zaključena s 

primeri dobre prakse izven obsega tehnike, pač pa predvsem kot delovni proces in odnos do strank, da se poveča njihovo 

zadovoljstvo.      

 

Ključne besede: e-Commerce, informacijsko komunikacijska tehnologija, tehnologije, računalništvo v oblaku, logistika. 

 

Klasifikacija članka: strokovni članek 

 

 

Abstract 

 

In today’s constrain environment where there is constant pressure to increase market share, traditional retailers are looking 

new ways to approach customers. In addition to traditional shopping in a store, on-line ordering of food is clearly additional 

benefit to them with Home delivery or pick-up at special delivery area at defined time window. The technology available 

make possible to place order independently of the location and time. 

 

One of the major challenges that IT companies face is how to build general solution that meets market and customer 

requirements for new business models combined with established processes and systems. An On-line shop & Customer 

experience, Cross-channel fulfillment, Analytics, Masterdata, Logistics are the main elements of the new system.  

 

In the article, it will be shown overview of e-Commerce platform, main building blocks, and example of the technical 

solution. Moreover, importance of the product data quality on user experience browsing through on-line shop and Home 

delivery / pick-up (logistic part) will be discussed. The presentation will conclude with examples that needs to be addressed 

by Business processes and customer care in order to increase customer satisfaction.   

 

Keywords: e-Commerce, Information / Communication Technology, Cloud computing, Logistic. 
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1 Introduction 

 

With the rapid development of economic globalization and the rapid development and accessibility of Internet technology, 

ecommerce has become new business model for companies, including traditional grocery retailers. 

The grocery landscape is changing quickly. Amazon has opened physical supermarkets, Walmart is heavily investing in 

eCommerce, and many regional players now offer or will start to offer new ways of attracting existing and new customers, 

thus providing digital / online shopping offering. Clearly, providing customers to save more time and makes it easier for 

them to find and buy the products they want anywhere, anytime – often right from their device. Moreover, customers are 

getting more comfortable with online shopping and expect more from their digital experiences. 

 

According to [1], the share of global online grocery sales in leading European Union (EU) countries in 2017 makes up to 

7.5% in the United Kingdom (UK) of global online grocery sales, followed by France at 5.6 percent. 

 

 
Figure 1. Share of lobal eCommerce market [1]. 

 

eGrocery Definition 

noun | e·gro·cer·y | ee-groh-suh-ree 

The use of online devices (computer or mobile device) to order 

groceries for 

pickup at the store or delivery. 
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2 Services 

 

Getting online grocery shop right is no easy task, and in a world of proliferating customer touchpoints, is only growing 

more complex. Shopping for groceries online is different then shopping online for general merchandise goods, where you 

only put a few items in your basket and freshness of the goods is not key factor. eGrocery must acknowledge the nuances 

of their business not found in other verticals, especially variations by store, which include: Pricing, Weekly / Daily Sales, 

Product Selection, Product Availability, Merchandising, Promotions, Departments, Store Layout, Fulfillment 

Considerations (Home Delivery, Drive In, Instore Pickup, Kiosks), and Operational Capabilities. 

 

As shown in Figure 2, the customer journey starts with accessing web page and login with any device (PC, tablet, phone). 

It may also select delivery type (e.g., home delivery, Drive In) and time slot of expected delivery. Then, customer browse 

articles, look into product detail page and put them into the shopping basket.  Once customer made up their mind, proceed 

to checkout and select payment method (on-line or at delivery) to finalize order.  

 

After order is placed, fulfillment platform received this data and start preparing all necessary processes for picking of 

ordered articles on defined timeframe can start. After picking is done, customer is notified that order is ready for delivery. 

In case of Home delivery, ordered articles are loaded on a truck and delivered to delivery address of a customer. On the 

other hand, for pick-up or Drive-In, articles are prepared in predefined place in a store and ready to hand them to a customer, 

when he / she will collect them. 

 

 
Figure 2. Simplified sales process. 

 

3 Cross platform architecture 

 

To succeed with eGrocery there is a need for ability to handle thousands of concurrent users and several tens of thousands 

of products and data details that are constantly changing on daily basis and provide services as described in previous 

chapter. 

 

As described in [2], the enabling key element of eGrocery success is a cross functional platform that can provide unique 

customer experience, using Cloud technology, as shown in Figure 3. This approach enables smooth operation of the 

environmental management, integrate the information flow, capital flow and commodity flow of network transaction, 

promote enterprises and businesses to make full use of its network infrastructure, payment platform, security management 

and other resources. 
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Figure 3. eGrocery Cloud solution. 

 

The eGrocery Cloud solution is Hybrid cloud, connecting private cloud with internal backend systems (ERP) and external 

public cloud for external provided in online shop. As an example, on Hybrid cloud resides online shops shown in Figure 

4, and fulfillment platform, interconnected with existing grocery ERP system and backend services. Connection to 

fulfillment platform is needed in order to provide data to customer when they are able to select delivery date and time 

window and when is expected to be delivered. Additionally, ERP system integration is needed also in the respect of 

inventory in order to reduce like hood that ordered articles would be out-of-stock. Accurate article inventory, updated 

frequently, is essential for running an effective eGrocery solution. Moreover, online platform may also connects to public 

cloud that offers online analytics and customer targeting functionalities. 

 

 
Figure 4. Example of Online solution [4]. 

 

Rising customer expectations and short fulfillment deadlines call for platform that enables effective planning and bridges 

the gaps between the consumer and eGrocery. Fulfillment planning must consider the entire planning from placing order 

by customer to delivery to customer - from planning picking goods, to distribution and transportation—within a single 

integrated model. Thus, to generate a feasible plan, the fulfillment planning process needs to consider all supply chain 

constraints simultaneously. These include transportation constraints such as truck capacity and weight, time to deliver, etc. 

 



34 

 

 

 

Figure 5. Fullfilment solution (capacity management). 

 

Additionally, as shown in Figure 6, fulfillment platform fully utilize speed and accessibility of mobile technology (4G, 

5G). Without possibilities of using mobile terminals for picking and customer delivery process, e.g., for Home Delivery, 

Drive In, Instore Pickup and / or Kiosks, customer experience will be failing. Thus, providing reliable and efficient mobile 

(WiFi, 4G/5G) network in a store and outside area, especially at customer location, is essential. 

 

 
 Figure 6. Enabling technology for Fullfilment solution. 

 

 

4 Enabling Production environment for eGrocery  

 

The physical production environment for eGrocery customer delivery is tightly connected to the selected structure and the 

operation of fulfillment strategies, as indicated in [4]. Two main approaches in Slovenia for eGrocery has been noted: 

Fulfillment through existing grocery shop and Dedicated Fulfillment Center. 

 

Fulfillment through existing grocery shop is an acceptable approach for solutions that are just getting online or for those 

that have a delivery function in their stores. This approach minimizes the upfront investment and can be set up quickly. It 

also facilitates strategies such as “Buy Here/Pick Up There.” This strategy allows consumers to place an order online and 

pick up at a store or have it received on desired location. In Figure it is shown example of the ground plan of the shop that 

will be used for picking articles for eGrocery solution with indicated WiFi Hot-spots and measurements of Hot-spot activity 

& performance. 
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 Figure7. Improving Hot-spot coverage for picking.  

 

Though distributed delivery centers do have their advantages (like the obvious reduction in shipping costs), they also can 

experience certain difficulties. For example, in-store employees often are unfamiliar with picking and packing procedures. 

Further, high employee turnover can make picking quality standards difficult to maintain. Yet another problem is picking 

in a store - to minimize conflict with customers who are shopping during the daytime, picking operations often are 

scheduled for off-peak shopping hours, but this is not always possible (especially on Fridays and Saturdays or on a days 

with major promotions).  

 

On the other hand, retailer can establish eGrocery solutions with their own dedicated fulfillment centers with own inventory 

of products. The tradeoffs of this approach are: Low or unpredictable sales volumes, which will result in high inventory 

costs; High upfront investment depending upon its warehouse setup and flexibility, a distribution fulfillment center can 

incur high costs; Decreased flexibility as operation’s scalability is restricted to the existing warehouse infrastructure. In 

Slovenia we notice closing of eGrocery solution for one of the retailers that used this approach. 

  

 

5 Maintain data 

 

Data management or Master Data Management is the comprehensive method used to consistently define and manage the 

critical data of an organization to provide a single, unified view of the data, encompassing information from multiple 

sources in the organization. To achieve this, it is not easy task - universal agreement on data definitions, data governance 

policies to guide the collection and management of data, a data stewardship group to enforce these standards, and 

technology to reconcile and standardize data from dozens or hundreds of applications. 

 

However, the retail lifecycle of getting product from manufacturer to market involves distinct, often siloes business units 

including procurement, manufacturing, merchandising, distribution, eGrocery and inventory management. Each of these 

generate data that may be inaccessible or misaligned with other areas of the company, making the prospect of connecting 

online and in-store shopping experiences difficult. 
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Clearly, with eGrocery solution in place demand for harmonizing cross unit, cross-functional data with a master data 

management (MDM) process is mandatory. Failing this, results in almost catastrophic customer experience in on-line shop, 

like shown in the Figure. 

 

 
Figure 8. Misalignment on MDM process – article definition  

 

On the other hand, failing providing correct ground floor data of articles in a shop or definition of fresh / cooled / frozen 

article, results in suboptimal picking of articles inside the grocery shop. Thus, it may result in delays within delivery times 

that was selected by customer. Moreover, not to underestimate the mileage that employees that needs walk to pick order 

articles. Just to imagine that there is 20% of missing or wrong ground floor data may results in additional 20% of walking, 

e.g. from 15km / day to 18km / day. 

 

 
Figure 9. Suboptimal arrangement of articles for picking.  

 

 

6 IT Maintanance & operations 

 

With introduction of eCommerce and eGrocery solution, the days are gone when businesses could shut down the shop. For 

any online business, the need for 24/7 customer and operational support arises from the simple fact that customers are not 

any more restricted by opening times. Customers can shop online any time of the day or night and may require assistance 

accordingly. Technically, there is no “end of day” anymore. Clearly, companies needs to introduce organizational and 

technical changes to support this.   

 

In respect of organizational changes, customer service team needs to be established in order to support customer issues and 

questions. On the other hand, IT operation and maintenance team needs to be established for 24/7 support with adequate 

tools to identify and solve customer issues and anomalies that they encounter, following ITIL Service operations [6] 

framework. Additionally, Service Level Agreements needs to be established with 2nd / 3rd level of support to quickly address 

outstanding issues that cannot be solved by 1st level of support.  

 

Tools for automatic analyzing logs in eGrocery platform, simulating customer journey (see Figure ), monitoring user 

actions, are just few examples that can help improving customer satisfaction by detecting issues early and especially before 

customer has experienced them. 
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Figure 10. Monitoring eGrocery performance from customer perspective. 

 

On the other hand, tools for monitoring delivery and associate devices can provide reliable data of the delivery process and 

provide data for optimization. With the help of mobile technology, on-line tools provides additional support for employees 

delivering goods to customers (drivers), as shown in Figure 11, thus providing additional benefit to overall customer 

experience. 

 

 
Figure 11. On-line access to delivery terminal using mobile technology.  

 

 

7 Conclusion 

 

With the continuous development of network technology, availability and speed of internet, cloud solutions and associated 

tools and applications enabled the rise of eCommerce also on untraditional areas, like grocery – called eGrocery. 

 

Clearly, decision of selection and understanding of eGrocary platform is important, combining technology, knowledge, 

management and human resources in one solid solution. Web page of the online shop is only one part of the overall solution. 

It is tightly integrated with the fulfillment platform and ERP and inventory management. Making fulfillment process 

reliable, providing different ways for customer to receive ordered articles, is one of the mayor challenges for companies, 

not only from technical point of view but also from Master Data management process and organizational topics. Moreover, 

failing providing that could have significant impact on customer satisfaction.  

 

Additionally, tools and application for Service desk are also crucial element of overall solution. They take advantage of 

detailed data provided by the eGrocery platform to ease identifying customer issues and proactively react in solving them 

(before customers are aware of). 
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Finally, appropriate organization changes in the area of customer care and IT operations needs to done in order to provide 

24/7 support for online customers. 
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Povzetek 

 

Aluminijeve zlitine so lahki kovinski materiali in se hitro širijo v avtomobilski industriji. Uporaba aluminijevih zlitin 

omogoča znatno zmanjšanje mase – teže vozil zaradi nizke gostote in visoke specifične trdnosti. Zmanjšanje mase – teže 

posledično manjša porabo goriv oziroma energij, ogljični (CO2) odtis in ostale škodljive emisije (NOx). Poleg tega, 

zmanjšanje mase – teže izboljša vodljivost in aktivno varnost vozil. 

 

Ta prispevek predstavlja pregled materialov iz aluminijevih zlitin uporabljenih v inženiringu in avtomobilski industriji. 

Prikazane so fizične in mehanske lastnosti materialov iz aluminijevih zlitin. Predstavljene so različne vrste: skupine in tipi 

aluminijevih zlitin. Opisane so uporaba in prednosti aluminijevih zlitin v avtomobilski industriji. Predstavljeni so konkretni 

primeri in trendi uporabe materialov iz aluminijevih zlitin na področju avtomobilskih karoserij.  

 

Ključne besede: Aluminij, Aluminijeve zlitine, Lastnosti aluminijevih zlitin, Lahka gradnja – zmanjšanje mase - teže, 

avtomobilska industrija, avtomobilske karoserije. 

 

Klasifikacija prispevka: Strokovni članek 

 

 

1 Uvod 

 

Aluminij je svetovno blago. Predstavlja 7,5% zemeljske skorje ter je s tem najbolj razširjena kovina in tretji najbolj pogost 

element v zemeljski skorji. Po vsem svetu je bilo leta 2016 proizvedenih približno 57 milijonov ton aluminija, samo na 

Kitajskem 31 milijonov ton. Hitro rastoča panoga je tudi reciklaža aluminijevih zlitin.  Približno 30% porabe aluminija gre 

za transportne aplikacije. Ponudba in cena aluminija sta stabilni, kar je pomembno merilo za uporabo materialov pri 

trajnostnem razvoju novih izdelkov. Aluminij ima vedno večji potencial za množično proizvedene avtomobile. Odločitve 

o materialih se sprejemajo precej pred dejansko proizvodnjo. Avtomobilski modeli se proizvajajo v večletnem obdobju. 

Merila za izbiro, razpoložljivost in dobavo materialov morajo zato vključevati zagotovljeno kontinuiteto virov. 

Aluminijeve zlitine so kovinske zlitine, v katerih je aluminij (Al) prevladujoča kovina oziroma kemijski element. Tipični 

legirni elementi pri aluminijevih zlitinah so baker, magnezij, mangan, silicij, kositer in cink (Slika 1). Zlitine, ki so 

večinoma sestavljene iz aluminija, so zelo pomembne in so od začetka najbolj razširjene v letalski in vesoljski industriji. 

Najlažje med aluminijevimi zlitinami so Aluminij-magnezijeve zlitine, ki so veliko manj vnetljive kot sicer še lažje 

magnezijeve zlitine, ki vsebujejo zelo visok odstotek zelo vnetljivega magnezija [1-4]. 

  

mailto:mitja.muhic@sc-nm.si
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Slika 1. Kemijski elementi v aluminijevih zlitinah. 

 

 

2 Inženirska uporaba in lastnosti aluminijevih zlitin 

 

Aluminijeve zlitine imajo zaradi nizke gostote in dobrih mehanskih lastnosti odlično specifično togost (razmerje med 

modulom elastičnosti in gostoto) in trdnost (razmerje med natezno trdnostjo in gostoto). Boljše specifične mehanske 

konstrukcijske lastnosti imajo samo polimeri ojačani z ogljikovimi vlakni in tehnične keramike (Slika 2) [5]. 

 

Aluminijeve zlitine delimo na dve glavni skupini, in sicer livne aluminijeve zlitine primerne za izdelavo ulitkov in gnetene 

aluminijeve zlitine, ki jih predelujemo z gnetenjem (iztiskanje, valjanje, vlečenje, kovanje). Obe skupini nadalje delimo na 

toplotno obdelane in toplotno neobdelane zlitine. Termo-mehanski procesi med procesom pridelave od taline do končnega 

izdelka določajo mikrostrukturo, ki je ključna za lastnosti aluminijevih zlitin. Slika 3 prikazuje mednarodne sisteme za 

označevanja aluminijevih zlitin (AA, EN, ISO) in so osnova za globalno komunikacijo med inženirji, konstruktorji, 

dobavitelji in proizvajalci. Zlitine so razvrščene po številčnem sistemu (ANSI) ali po imenu, ki označuje njihove glavne 

legirane sestavine (DIN in ISO) [1, 2, 6]. 

 

Približno 85% aluminija se uporablja za gnetene aluminijeve izdelke kot so na primer: valjane plošče, folije in iztiskani - 

izdelki. Tudi ulitki iz aluminijevih zlitin so cenovno ugodni izdelki zaradi relativno nizke temperature tališča aluminija. 

Na splošno imajo livne aluminijeve zlitine nižje natezne trdnosti kot gnetene. Najpomembnejše livne zlitine so zlitine 

Aluminij – Silicij (Al-Si), kjer visoki deleži silicija (4,0-13%) prispevajo k dobrim livnim lastnostim. Aluminijeve zlitine 

se pogosto uporabljajo v inženirskih konstrukcijah in komponentah, kjer je potrebna manjša teža ali korozijska odpornost 

[1 – 3]. 

 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ulitek&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gnetenje&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekstrudiranje&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Valjanje&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vle%C4%8Denje&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kovanje&action=edit&redlink=1
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Slika 2. Specifični modul elastičnosti (razmerje med modulom elastičnosti in gostoto) in specifična trdnost (razmerje med 

natezno trdnostjo in gostoto) inženirskih materialov (Aluminijeve zlitine so označene z rumeno) [5]. 

 

 
Slika 3. Mednarodni sistemi označevanja aluminijevih zlitin (EN). so osnova za globalno komunikacijo med inženirji, 

konstruktorji, dobavitelji in proizvajalci [1, 2, 6]. 

Aluminijeve zlitine s široko paleto lastnosti se uporabljajo v inženirskih konstrukcijah. Če izberemo pravo zlitino za 

določeno aplikacijo, je treba upoštevati njeno natezno trdnost, gostoto, žilavost, obliko, obdelovalnost, varivost in 

odpornost na korozijo. Aluminijeve zlitine se v veliki meri uporabljajo v aeronavtiki zaradi odličnega razmerja med 

trdnostjo in težo. Čista aluminijasta kovina je za inženirske namene preveč mehka in nima visoke natezne trdnosti, ki je 

potrebna za vozila, letala in helikopterje. Aluminijeve zlitine imajo običajno elastični modul približno 70 GPa, kar je 

približno ena tretjina elastičnega modula večine vrst jekel in jeklenih zlitin. Posledično se zaradi manjše togosti 

komponenta ali del iz aluminijeve zlitine pri določeni obremenitvi v elastičnem režimu deformira približno trikrat bolj kot 

jekleni del enake velikosti in oblike. Čeprav obstajajo aluminijeve zlitine z nekoliko višjimi nateznimi trdnostmi kot 

pogosto uporabljene vrste jekla, lahko zamenjava jeklenega dela z aluminijasto zlitino povzroči težave predvsem zaradi 

manjše togosti in posledično povečanih deformacij. Pri lahki gradnji z aluminijevimi zlitinami moramo biti zaradi tankih 

sten pazljivi na stabilnostne probleme – uklon materiala [1 – 5]. 

 

Zelo razširjeni so iztiskani izdelki iz aluminijevih zlitin zlasti zlitine Al-Mg-Si, zaradi enostavnosti preoblikovanja – 

iztiskanja pri iztiskanju tudi zelo kompleksnih profilov. Na splošno lahko z aluminijevimi zlitinami dosežemo lažje 

komponente, kot je to mogoče pri jeklu. Okvirji koles iz aluminijevih zlitin imajo za enako togost in trdnost večje premere 

cevi pri enaki debelini sten od jeklenih ali titanovih in so še vedno lažji. Podobno je pri avtomobilskih, letalskih in ladijskih 

okvirjih iz iztiskanih profilov - cevi. Aluminijeve zlitine imajo nizko gostoto ter posledično težo in so dobro odporne na 
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korozijo. Pojav korozije je odvisen od sestave zlitine, obdelave, zasnove konstrukcije izdelka in okolja (npr. morska voda). 

Nezaščitene površine iz aluminijeve zlitine razvijejo belo, zaščitno plast aluminijevega oksida. Površine običajno zaščitimo 

z anodnimi - eloksiranje in / ali običajnimi barvnimi postopki [1 – 5]. 

 

 

3 Uporaba aluminija v avtomobilski industriji – karoserije 

 

Aluminijeve zlitine se uporabljajo kot materiali v avtomobilski industriji za karoserije, pogonske sklope, podvozje itd. 

Največ materiala se porabi za karoserijo, zato se ta prispevek osredotoča na aluminijeve zlitine, ki se uporabljajo za 

avtomobilske karoserije, kjer so pozitivni učinki uporabe aluminija zelo pomembni. Karoserija je ključni element vsakega 

avtomobila, ki povezuje različne komponente. Povezuje pogonski sklop (motor, menjalnik, osi) ter nosi in ščiti potnike in 

tovor. Karoserija mora biti toga in trdna, da prenaša težo in obremenitve ter varno povezuje komponente avtomobila. Poleg 

tega mora karoserija prenesti in blažiti vpliv morebitnih trkov tako, da v največji možni meri ščiti potnike pred poškodbami. 

Mehansko obnašanje aluminijastih delov pri statičnih in dinamičnih obremenitvah je zelo primerno za varnostne elemente 

vozil. Plastične deformacije nosilnih elementov omogočajo velike absorpcije energije pri trkih. Karoserija mora biti čim 

lažja za čim manjšo porabo goriva ter s tem manjši negativni vpliv na okolje in čim višje zmogljivosti zato so lahke 

aluminijeve zlitine najbolj primerne. Podobne konstrukcijske in proizvodne rešitve kot se uporabljajo pri jeklenih 

karoserijah, se lahko uporabljajo tudi pri aluminijastih avtomobilskih karoserijah. Vendar samo enostavna zamenjava 

materiala ne vodi vedno k stroškovno učinkovitim rešitvam. Bistven je celosten pristop in upoštevanje celotnega sistema, 

ki je sestavljen iz materiala, ustreznih konstrukcijskih konceptov in uporabnih tehnologij za izdelavo. Tehnično in 

ekonomsko obetavni koncepti aluminijastih avtomobilov so rezultat v aluminij usmerjenih konceptov oblikovanja, 

konstruiranja in ustrezno prilagojenih tehnologij izdelave. Z različnimi oblikami aluminijastih izdelkov kot so izdelki iz 

aluminijevih pločevin, iztiskani aluminijasti profili,  ulitki iz aluminija itd. ponuja aluminij široko paleto možnosti 

oblikovanja in konstruiranja. Ustrezna zamenjava jekla z aluminijem ne omogoča le pomembno zmanjšanje teže, temveč 

vpliva tudi na stroškovno učinkovitost. Izbira najustreznejše oblike aluminijevih izdelkov je odvisno od vrste vozil (cena, 

zmogljivosti) in načrtovanega obsega proizvodnje (količine – števila) vozil (Slika 4). Glavni elementi samonosne karoserije 

("unibody") so nosilni iztiskani profili, ki prenašajo obremenitve, pločevinasti elementi za povečanje trdnosti in togosti in 

elementi za povezovanje (vozlišča). Konstrukcija iz profilov zagotavlja osnovo za zahtevano visoko upogibno in torzijsko 

togost karoserije. Osnovni okvir karoserije, ki je sestavljen iz aluminijastih profilov in vozlišč, je dodatno ojačen z 

dodajanjem pločevinastih elementov. Aluminijasta pločevina se uporablja tudi za oblikovanje celotne karoserije. Zelo 

pomembna konstrukcijska zahteva je odlična odpornost proti trkom avtomobila (velika sposobnost absorpcije energije z 

velikimi deformacijami brez razpok in lomov) (Slika 5 levo). 

 

 
Slika 4. Stroški različnih vrst aluminijevih izdelkov (Al ulitki, Al iztiskani profili in Al pločevine) v odvisnosti od 

proizvodnih količin [2]. 
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Slika 5. velikimi deformacijami brez razpok in lomov (levo), zaprt profil z več komorami (desno).   

 

Najpomembnejša prednost aluminija v primerjavi z jeklom je razpoložljivost votlih iztiskanih profilov z zapletenimi 

prerezi, in tankostenskih ulitkov kompleksnih oblik z odličnimi mehanskimi lastnostmi. Aluminijasti elementi imajo poleg 

funkcije nosilnosti in povečanja togosti tudi funkcijo povezovalnih elementov. Pravilna uporaba iztiskanih (in 

preoblikovanih) ali livarskih aluminijastih izdelkov omogoča razvoj novih, inovativnih konstrukcijskih rešitev in 

posledično pomembnih prihrankov pri teži in stroških z integracijo komponent in vključitvijo dodatnih funkcij. Izdelki iz 

aluminijaste pločevine kažejo podobno upogibno in uklonsko togost kot iz jeklene pločevine, ko se njihova debelina poveča 

za 40%. Zmanjšanje teže, ki nastane pri zamenjavi materiala, lahko doseže do 50% v povprečju pa okoli 30%. Pri profilih 

zamenjava jekla z aluminijem omogoča veliko potencialno zmanjšanje teže, posebno kadar se lahko spremeni geometrija 

profila (prereza), npr. s spremembo odprtega v zaprt profil ali z uvajanjem profilov z več komorami (Slika 5 desno). Najbolj 

pogosta in učinkovita pa je zamenjava jeklenih profilov z aluminijastim kadar je možno povečati premer oziroma dimenzije 

(višino in širino) preseka profila. 

 

Aktualni Mercedes-Benz SL je prvi MB, ki je skoraj v celoti narejen iz aluminija (Sliki 6 in 7). Njegova karoserija tehta 

257kg oz. 30% manj od predhodnika, kljub 20% večji vzvojni togosti. Za "inteligentne lahke konstrukcije" je značilna 

uporaba komponent, optimiziranih za njihove specifične naloge. Za izdelavo različnih vrst aluminijastih komponent so 

uporabljeni različni procesi, odvisno od njihove posebne uporabe: ulitki so izdelani s hladnim litjem ali vakuumskim litjem, 

iztiskanimi aluminijastimi deli ali aluminijevih pločevin različnih debelin [7]. 
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Slika 6. Aluminijasta karoserija Mercedes Benz SL in njeni elementi iz različnih vrst aluminijevih zlitin (pločevine, profili, 

ulitki) [7]. 
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Slika 7. Aluminijasta karoserija – obešeni deli (vrata, pokrovi, …) Mercedes Benz SL in njeni elementi iz različnih vrst 

aluminijevih zlitin (pločevine, profili, ulitki) (SMC (sheet moulding compound) GFRP sheet) [7].  

 

Karoserija Audi A8 D5 2017 Audi Space Frame – ASF je sestavljena iz aluminija, jekla, magnezija in polimerov ojačanih 

z ogljikovimi vlakni (carbon-fibre-reinforced polymer (CFRP)) z namenom zagotavljanja optimalne togosti in trdnosti pri 

čim manjši masi – teži (Slika 8). Aluminijaste komponente predstavljajo večinski delež (58%) karoserije A8, vključno z 

ulitimi vozlišči, iztiskanimi profili in pločevinami. Uporabljene so toplotno obdelane zlitine z ultra visoko trdnostjo, ki 

dosegajo natezne trdnosti nad 230 MPa. Uporabljeno je načelo: “pravi material na pravem mestu in prava količina 

materiala“, za kar pa potrebujemo veliko inženirskega znanja [8, 9]. 

 

 
Slika 8. Karoserija novega Audi A8 in njeni elementi iz različnih materialov: Aluminij (pločevina, profili, ulitki), Jeklo 

(Visoko trdnostno vroče preoblikovano (spremenljiv presek)), Magnezij in Polimeri ojačani z ogljikovimi vlakni [8, 9]. 

 

 

4 Analiza in razprava podatkov 

 

Aluminijeve zlitine so zelo razširjene v dražjih vozilih premijskih znamk, kjer kupci pričakujejo vrhunske vozne lastnosti 

in zmogljivosti.  Lahko bi ocenili, da je delež aluminijevih zlitin v avtomobilu večji, čim višja je cena vozila. Ocena deleža 

aluminijevih zlitin v vozilih cenejših od 30.000 EUR (nižji in nižji srednji razred) je praktično zanemarljiva, delež v vozilih 

med 30.000 – 50.000 EUR (srednji razred – premijska vozila) je od 10 – 30 % , delež v vozilih med 50.000 – 100.000  

https://paultan.org/2017/04/06/d5-audi-a8-to-use-multi-material-space-frame-chassis/
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EUR (višji razred – premijska vozila) je med 30 – 50 % in delež v vozilih nad 100.000 EUR (prestižni razred) je nad 50 

%. Izjema so super športni avtomobili  (nad 500.000 EUR), ki so večinoma narejeni iz še bistveno dražjih polimerov 

ojačenih z ogljikovimi vlakni [2, 7, 8, 9]. 

Bolj kot trenutni deleži aluminijevih zlitin je zanimiv trend, ki nakazuje, da se aluminijeve zlitine širijo v cenejše segmente 

vozil tudi znamk, ki niso premijske, predvsem pokrovi motorjev in prtljažnih vrat. Še pred nekaj leti (5 - 10) so bili deleži 

aluminijevih zlitin tudi v prestižnih znamkah zanemarljivi danes pa lahko presegajo 50 % celotne mase predvsem, če 

gledamo samo karoserije [2, 7, 8, 9]. Razlog za širjenje aluminijevih zlitin je predvsem zahteva po čim lažjih in čim bolj 

ekoloških vozilih z vrhunskimi voznimi lastnostmi in zmogljivostmi. Pravi material na pravem mestu za določen namen. 

Pomembna je tudi optimalna oblika in velikost prereza, da material prenaša zahtevane obremenitve in je karoserija čim 

lažja.  

 

 

5 Zaključek 

 

Aluminijeve zlitine omogočajo velik potencial za zmanjšanje mase – teže. Omogočajo do 50% (v povprečju pa 30%) 

zmanjšanje mase – teže v primerjavi z jeklom.  

 

Posledično imajo avtomobili narejeni iz aluminijevih zlitin 10 – 30% manjšo porabo goriva. 

 

Zmanjšanje mase – teže omogoča lažje in hitrejšo uvedbo hibridnih, električnih pogonov in pogonov na gorivne celice 

(vodik). 

 

Prednost aluminijevih zlitin je njihova odpornost proti koroziji. 

Dodana vrednost v industrijskih procesih z aluminijevimi zlitinami je višja od ostalih kovin. 

 

Pri lahki gradnji z aluminijevimi zlitinami moramo biti zaradi tankih sten pazljivi na mehanske togostne in stabilnostne 

probleme – uklon materiala. 

 

Načelo: “pravi material na pravem mestu in prava količina materiala“, za kar pa potrebujemo veliko inženirskega znanja. 
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Povzetek 

 
Avstenitno nerjavno jeklo je nepogrešljiv material za farmacevtsko industrijo. Nenehne zahteve o kakovostno 

obdelani površini izdelkov za to industrijo vplivajo na stalen razvoj in izboljšanje površinske obdelave. Tako smo 

v naši raziskavi preiskovali površinsko obdelavo avstenitnega nerjavnega jekla, kjer se zahteva odpornost proti 

koroziji. Za ugotavljanje kakovosti obdelane površine smo izdelali vzorce iz jekla številka 1.4404 in 1.4435. 

Vzorci so bili: surovo hladno valjano jeklo, toplo valjano in brušeno jeklo, ki smo jih nato površinsko obdelali z 

elektropoliranjem. Med preiskavo smo ugotavljali vpliv časa elektropoliranja in odvzeto maso med obdelavo, vpliv 

oddaljenosti med katodo in anodo ter vpliv jakosti toka na kvaliteto elektropolirane površine. 

 

Rezultati meritev so pokazali, da čas obdelave vpliva na izgled in hrapavost površine, hkrati se masa obdelovanca 

linearno zmanjšuje z daljšanjem časa obdelave. Povečanje razdalje med anodo in katodo vpliva na povečanje 

napetosti med obdelavo. Na elektropolirano površino vpliva tudi položaj anode in katode. Dobro polirano površino 

smo dosegli, ko sta bili anoda in katoda v navpičnem položaju. 

Na kvaliteto obdelane površine vpliva tudi jakost toka. Meritve so pokazale, da z večanjem jakosti toka dosežemo 

lepšo in bolj svetlečo površino. 

 

Ključne besede: avstenitno nerjavno jeklo, elektropoliranje, parametri, kakovost. 

 

Klasifikacija prispevka: Strokovni članek 

 

 

Abstract 

 

Austenitic stainless steel is indispensible material for the pharmaceutical industry. Constant demands about a 

quality surface finish of the products for this industry have an effect on continuous development and improvment 

of the surface finish. Thus in our research we studied electropolishing of the austenitic stainless steel where there 

are high demands for corrosion resistance. In order to determine the quality of the surface finish we came up with 

samples made of steel grade 1.4404 and 1.4435. Samples were: raw cold rolled steel, hot rolled and polished steel 

and they were all chemica threated with electropolishing. During our research we were studying the effect of 

electropolishing time and the material removed in the process of surface finish, the effect of distance between the 

cathode and anode as well as the effect of current intensity on the quality of the electropolished surface.  

 

The results of these measurements showed that electropolishing time has an effect on the appearance and roughness 

of the surface, the mass of the workpiece is linearly decreased with prolonging surfacing time. Increasing the 
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distance between the anode and cathode has an effect on increasing the stress during the process. The location of 

anode and cathode also has an effect on the electropolished surface. We achieved a well polished surface when 

anode and cathode were vertical.  

 

The quality of the surface finish is influenced by the current intensity. Measurements showed that increasing the 

current intensity ensures a nicer and shinier surface.  

 

Key words: austenitic stainless steel, electropolishing, parameters, quality. 

 

Article Classification: professional article   

 

 

1 Uvod 

 

V farmacevtski industriji se veliko uporablja avstenitno nerjavno jeklo, kjer se zahteva kvalitetno obdelano 

površino izdelka. Natančna površinska obdelava je odločilnega pomena za odpornost nerjavnega avstenitnega 

jekla pred korozijo. Kakovostno obdelano površino izdelka iz avstenitnega nerjavnega jekla se doseže z 

elektropoliranjem.   

 

Elektropoliranje je elektrokemično odnašanje površine obdelovanca (Buhlert, 2009, str. 13–14). V zadnjih letih se 

uporablja kot standardna končna obdelava v farmacevtski industriji za vse posode, cevovode, mešalnike, 

reaktorje… Tak način obdelave površine nerjavnega jekla omogoča, da se med odnašanjem materiala vzpetine in 

globine na površini obdelovanca zmanjšajo, kar ima za posledico bolj valovito površino (Slika 1.1). Zmanjšanje 

hrapavosti površine obdelovanca se doseže tudi z brušenjem in s klasičnim poliranjem, vendar se pojavi pri 

omenjenem obdelovancu deformirana plast in zaostale napetosti, kar vpliva na življenjsko dobo izdelka (Lee, 

2000, str. 591–599). 

 

Preden se začne odnašanje materiala iz izdelka z elektropoliranjem (Termeh, 2017) je potrebno, da je površina 

obdelovanca električno prevodna in brez umazanije. Površino se očisti z raznimi razmaščevalci, acetonom ali 

izopropanolom. Po razmaščevanju  se izvede še jedkanje, da se odstrani površinski pasivaciski sloj (Kim, Lee, 

Choi, Lee, Choi, Lee, 2011, str. 328–330; Kosmač, A, 2010). Izdelek se nato opere in posuši. Sledi elektropoliranje 

in po njem še grobo spiranje z demineralizirano vodo, kemično odstranjevanje elektropoliranega filma z 

desetodstotno žvepleno kislino, spiranje z demineralizirano vodo in sušenje z zrakom. 

 

 
Slika 1.1. Profil površine pred elektropoliranjem in po njem. Prirejeno iz Electropolishing, A user'sGuide to 

Applications (2. odst.), po Delstar, 2016. 

 

Med procesom obdelave imamo anodo ali obdelovanec, katodo in elektrolit  (Hoar, Rothwell, 1962, str. 101-110; 

Lin, Hu, 2008, str. 3356–3362).  Zaradi odnašanja materiala se tvori vodik na katodi in kisik z raztapljanjem kovine 

na anodi. Pri elektropoliranju pride do glajenja površine na račun raztapljanja obdelovanca (Buhlert, 2009, str. 15). 

Kot elektrolit se za nerjavna jekla uporablja mešanico iz fosforne (45 %) in žveplene kisline (35 %), preostalo je 

voda in dodatki. Prednost elektropoliranja je, da se med obdelavo ne vnaša tujkov v material, ko se odstranjuje 

površinski sloj obdelovanca. Hkrati se ne povzroči dodatnih zaostalih napetosti, ko odstranjujemo vrhnji sloj 

materiala (Simka, Kaczmaker, Baron-Wiechec, Nawrat, Marcinjak, Zak, 2010, str. 2437–2441). Plini, ki nastanejo 

pri elektropoliranju so nezaželeni. Njihov učinek se lahko ublaži z gibanjem obdelovanca. Največja slabost 

elektropoliranja so odplaki, ki nastanejo pri čiščenju elektropoliranih izdelkov. 
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Kakovost elektropoliranega izdelka lahko ocenjujemo vizualno, za bolj natančno oceno kakovosti pa služi 

mikroskopski pregled površine (Delstar, 2016). 

 

Pri elektropoliranju mora imeti elektrolit pravilno gostoto, viskoznost, prevodnost, sestavo in temperaturo. Glavni 

parametri med obdelavo so tok, napetost, čas obdelave, premikanje obdelovanca ter postavitev katode in anode. 

Velik vpliv na obdelavo ima vrsta materiala in oblika izdelka (Delstar, 2016). 

 

V raziskavi smo preiskovali elektropoliranje avstenitnega nerjavnega jekla, tj. mnogolegirano jeklo, ki je 

korozijsko odporno, zaradi vsebnosti kroma (17–26 %) in ostalih legirnih elementov. Vsebnost ogljika mora biti 

nizka (manj kot 0,08 %), da se ne izločajo kromovi karbidi. Jekla vsebujejo tudi nikelj in molibden. Dodatek 

slednjega je zaradi povečanja odpornosti na jamičasto korozijo (Ravani Acciai, 2018). 

 

Cilj raziskave je definiranje parametrov, s katerimi se bo izboljšal postopek elektropoliranja nerjavnega 

avstenitnega jekla kvalitete 1.4404 in 1.4435. Osredotočili smo se na parametre pri katerih obstaja možnost za 

izboljšanje samega delovanja elektropoliranja. Preiskovali smo: lego katode in anode, njuno postavitev ter razdaljo 

med njima, merili smo hrapavost na različnih površinah, odnašanje materiala pri elektropoliranju in ugotavljali 

vpliv jakosti na sam izgled elektropolirane površine. 

 

 

2 Preizkusi 

 

Vzorci za izvedbo preizkusov so imeli velikost 50x50 mm in so bili iz nerjavnega avstenitnega jekla kvalitete 

1.4404 in 1.4435 (Tabela 2.1). Izdelali smo šest preizkušancev debelin od 2 do 8 mm. Hrapavost smo merili z 

napravo  Mitutoyo Surftest SJ-310 (Slika 2.1 b). Tako sta imela toplo valjana preizkušanca (številka 1 in 2) večjo 

hrapavost od hladno valjanih (številka 3 in 4). Pri preizkušancih 5 in 6 debeline 2 mm, se je izvedlo naknadno 

brušenje na brusnih papirjih z oznakami: 120, 180, 240, 320, 400, 600 in 800. Čas brušenja na enem papirju je 

znašal 5 sekund. Po brušenju se je zmanjšala hrapavost na 0,064 µm pri jeklu kvalitete 1.4404 in na 0,068 µm  pri 

jeklu kvalitete 1.4435.   

 

Tabela 2.1. Vrste preizkušancev in njihove značilnosti 

Vrsta vzorca 

Vrsta 

osnovne 

pločevine 

Material 
Debelina 

[mm] 

Hrapavost  

[m] 

Ra Rz 

Preizkušanec 

1 

Toplo 

valjana 

EN 

1.4435 
8 

< 

5,843 

< 

25,431 

Preizkušanec 

2 

Toplo 

valjana 

EN 

1.4404 
8 

< 

5,699 

< 

26,526 

Vrsta vzorca 

Vrsta 

osnovne 

pločevine 

Material 
Debelina 

[mm] 

Hrapavost  

[m] 

Preizkušanec 

3 

Hladno 

valjana 

EN 

1.4435 
3 

< 

0,292 

< 

0,292 

Preizkušanec 

4 

Hladno 

valjana 

EN 

1.4404 
2 

< 

0,278 

< 

2,498 

Preizkušanec 

5 

Hladno 

valjana-

brušeno  

EN 

1.4435 
3 

< 

0,064 

 < 

0,490 

Preizkušanec 

6 

Hladno 

valjana-

brušeno 

EN 

1.4404 
2 

< 

0,068 

< 

0,521 
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Elektropoliranje je potekalo z napravo Poligrat tipa EP 1000 – GL1500/20. Za obdelavo se je uporabljalo elektrolit 

E269, ki je imel gostoto 1,75 g/cm3. Sestava elektrolita je bila naslednja: 40 – 60 % žveplene kisline, 25 – 50 % 

fosforne kisline, 1 – 5 % nikotinske kisline in  0,1 – 1,0 % tributilamina. Temperatura elektrolita je bila 55 °C. 

Gostota toka je znašala od 3 do 30 A/dm2, ki smo jo izbrali glede na priporočilo proizvajalca Poligrad (Poligrad, 

2014, str. 10). Največja zmogljivost usmernika je 1500 A pri napetosti 20 V.  Na sliki 2.1 a je prikazana osnovna 

opremo za elekropoliranje. Na levi strani (Slika 2.1 a) je usmernik in na desni strani pa vidimo rezervoar z opremo.   

 

 
Slika 2.1. a) Oprema za elektropoliranje Poligrad EP100-GL1500/20. Prirejeno iz Mapa prevzem stroja EP, po 

Brinox d.o.o., 2015, Sora, b) merilec hrapavosti, proizvodnja podjetja Brinox d.o.o., Sora 

 

Pred začetkom elektropoliranja smo razmastili površino preizkušancev z razmaščevalcem tipa Cleaner universal 

A. Čas delovanja je bil 5 minut. Nato smo preizkušance sprali z demineralizirano vodo. Sledilo je elektro jedkanje, 

pri toku od 1 do 3 A/dm2. Čas elektro jedkanja je znašal 5 minut. Na ta način smo odstranili obstoječi pasivacijski 

sloj s površine, kar je pogoj za dobro elektropoliranje. Nato smo obdelovance elektropolirali. Čas elektropoliranja 

je bil 1 – 20 minut. Po končanem postopku so imeli preizkušanci sijoč izgled. Sledilo je pranje z demineralizirano 

vodo, da ni bilo več vidnega elektrolita in kemično čiščenje z 10-% žvepleno kislino. Čas delovanja kisline je bil 

30 sekund, nato smo odstranili kislino s površine z demineralizirano vodo in jo posušili s komprimiranim zrakom. 

 

 

3 Rezultati 

 

Za ugotavljanje kakovosti elektropolirane površine je pomembna hrapavost, ki smo jo merili pri različnih časih 

obdelave. Čas elektropoliranja se  je spreminjal od 1 do 60 min. Poskus smo izvajali na toplo valjani  pločevini. 

Na grafu 3.1 je vidno, da z daljšanjem časa elektropoliranja hrapavost pada. 

 

 
 

Graf 3.1. Vpliv časa elektropoliranja toplo valjanega jekla kvalitete 1.4404 in 1.4435 na hrapavost 
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Preiskavo smo izvajali tudi na hladno valjanih preizkušancih (Graf 3.2), kjer se v začetku povečuje hrapavost, po 

desetih minutah pa pride pri jeklu 1.4404 do padca hrapavosti, pri jeklu 1.4435 pa se hrapavost zmanjša po 

petnajstih minutah obdelave.  

 

 
 

Graf 3.2. Vpliv časa elektropoliranja hladno valjanega jekla kvalitete 1.4404 in 1.4435 na hrapavost 

                               

Iz grafa 3.3 razberemo vpliv časa elektropoliranja brušenega hladno valjanega jekla kvalitete 1.4404 in 1.4435 na 

hrapavost. V tem primeru se z daljšanjem časa elektropoliranja povečuje hrapavost. 

 

 
Graf 3.3. Vpliv časa elektropoliranja brušenega hladno valjanega jekla kvalitete 1.4404 in 1.4435 na hrapavost. 

 

Pri analizi odvzema materiala smo ugotavljali, kako se spreminja masa preizkušanca z različnimi časi 

elektropoliranja. Med obdelavo smo spreminjali čas od 1 do 60 minut. Tok je bil 10 A/dm2. Temperatura 

preizkušanja je bila 55 °C. Iz grafa 3.4 je razvidno, da je z daljšim časom elektropoliranja odvzem materiala 

konstanten. Tako se začetna masa preizkušanca  zmanjša po šestdesetih minutah obdelave iz 40,3 g na 39,37 g 

(Graf 3.4 a), oziroma iz 61,7 g na 60,65 g (Graf 3.4 b). 

 

     
Graf 3.4. Vpliv časa elektropoliranja na odvzem hladno valjanega jekla kvalitete: a) 1.4404, b) 1.4435 
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Za ugotavljanje pravilne razdalje med anodo in katodo smo pri konstantnem toku merili napetost. Meritve smo 

izvedli na hladno valjani pločevini pri naslednjih razdaljah: 5, 10, 15, 20, 25 in 30 cm. Čas preizkušanja je bil 10 

minut.  Vrednosti napetosti pri različnih razdaljah med anodo in katodo so prikazane na grafu 3.5, kjer je vidno, 

da se z naraščajočo razdaljo povečuje napetost pri obeh vrstah jekla. 

 

 
Graf 3.5. Vpliv razdalje med katodo in anodo na napetost  

 

S spreminjanjem razdalje med katodo in anodo smo opazovali učinek elektropoliranja površine materiala. 

Ugotovili smo, da razdalja med 5 in 25 cm nima vpliva na kvaliteto elektropolirane površine. 

 

Pri analizi vpliva jakosti toka na elektropolirano površino smo ugotavljali vpliv toka na sam izgled površine. 

Elektropoliranje se je izvedlo na razdalji 10 cm med katodo in anodo pri različnih jakostih. Čas obdelave je bil 20 

minut. Jakost toka smo spreminjali od 5 A/dm2  pa do 30 A/dm2 in ga pri vsaki meritvi povečali za 5 A/dm2. Med 

preizkušanjem je bila temperatura 55 °C. Poskus smo izvajali na hladno valjanih jeklih kvalitete 1.4404 in 1.4435. 

Rezultati so razvidni na sliki 3.1. 

 

Preiskave so pokazale, da pri manjši jakosti toka (5 A/dm2) vzorec skoraj ni bil elektropoliran. Pri vzorcih, kjer je 

bil tok 25 A/dm2 in 30 A/dm2, pa je stopnja elektropoliranja zelo dobra. Podobna je že skoraj zrcalnemu izgledu. 

Pri analizi lege obdelovanca smo preverili elektropoliranost glede na postavitev katode in anode. Za preiskavo 

smo pripravili pet različnih leg, ki so se razlikovale v kotu obdelave. Kot smo spreminjali od – 90 ° do 90 °. 

Kakovostno površinsko obdelavo smo dobili pri kotu 90 °, 45 ° in 0 °. Lega med katodo in anodo je zelo 

pomembna, ker vpliva na izgled elektropolirane površine. 

 

 
Slika 3.1. Vpliv jakosti toka na elektropolirano površino. 
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4 Diskusija 

 

V raziskovalnem delu smo preiskovali vpliv različnih parametrov na kakovost elektropolirane površine. Ugotovili 

smo, da je zrcalnost elektropolirane površine močno odvisna od jakosti toka. Tako velja, da pri majhnih jakostih 

toka (5 A/dm2) v času 20 minutne obdelave vzorec skoraj ni bil elektropoliran. Pri vzorcu s tokom 20 A/dm2 in 

času elektropoliranja 20 minut pa je vzorec že zelo lepo elektropoliran. Naše ugotovitve potrjujejo preiskave 

Buhlerja (Buhlert, 2009, str. 67–69), ki omenja, da se z naraščajočim tokom povečuje hitrost odvzema materiala, 

hkrati pa se doseže najboljši sijaj pri toku okrog 20 A/dm2. 

 

V preiskavi smo ugotovili tudi, kako vpliva čas obdelave pri različnih osnovnih površinah na hrapavost. Iz 

primerjave teoretične krivulje hrapavost‒čas obdelave za medenino (Buhler, 2009, str. 65) in dejansko krivuljo 

hrapavost‒čas obdelave za hladno valjano nerjavno pločevino vidimo (Graf 4.1), da pri medenini v začetku 

hrapavost do desete minute pada, nato pa od desete do petnajste minute nekoliko narašča. Po petnajstih minutah 

pa zelo počasi pada. Pri hladno valjani nerjavni pločevini se je hrapavost povečevala prvih 10 minut, nato pa zelo 

počasi pada. 

 

 
 

Graf 4.1. Primerjava teoretične in dejanske krivulje hrapavost - čas obdelave.  

 

4 Zaključek 

 

V raziskovalni nalogi smo preiskovali odnašanje materiala s postopkom elektropoliranja. Tak način končne 

obdelave se uporablja za nerjavna jekla, ki se jih veliko uporablja na področjih farmacevtske, prehrambne, 

nuklearne, biofarmacevtske in  sorodne industrije. Zanimalo nas je, kateri parametri so za izboljšanje kakovosti 

elektropoliranja pomembni in na kakšen način jih izboljšati. Osredotočili smo se na preiskavo vpliva časa 

elektropoliranja na izgled površine, hrapavost ter odvzeto maso elektropoliranega izdelka. Poleg tega smo 

preiskovali vpliv oddaljenosti in lego med katodo in anodo ter vpliv jakosti toka na kvaliteto elektropolirane 

površine. Preizkuse smo izvajali na jeklu kvalitete 1.4404 in 1.4435.  

 

Ugotovitve: 

 Pri preiskavi smo prišli do zaključka, da je za elektropoliranje najprimernejši čas minimalno 20 minut, sicer je 

čas te obdelave odvisen od stanja izhodnega materiala. Za toplo valjano pločevino je značilno, da bolj ko se 

polira, nižja je hrapavost. Pri brušeni površini pa se zgodi, da se s povečevanjem časa elektropoliranja dobi 

višjo hrapavost. 

 Pri odvzemu materiala smo ugotovili, da se z daljšim časom elektropoliranja začetna masa preizkušanca 

zmanjšuje. 

 Postavitev katode in anode vpliva na elektropolirano površino. Tako so negativni koti obdelovanca pri 

elektropoliranju velika težava.  

 Razdalja med anodo in katodo, ki je manjša od 25 cm, nima velikega vpliva na kakovost površine. 
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 Na kakovost obdelane površine vpliva jakost toka. Z višjim tokom se doseže lepšo kvaliteto elektropolirane 

površine.  

 

S pridobljenimi podatki raziskav, smo prispevali k večji konkurenčnosti podjetja, kar omogoča, da se podjetje 

lahko bolje prilagaja potrebam na trgu ter specifičnim zahtevam kupcev.  
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Povzetek 

 

Članek predstavlja primer razvoja elementa podvozja oz. prečnih vezi in potrebnih razvojnih vrednotenj. Prečne vezi 

služijo prenosu sil iz kolesnega sklopa na šasijo vozila in predstavljajo povezavo med okolico in vozilom. Iz funkcije 

izdelka izhajajo določene zahteve, ki zajemajo statične in dinamične obremenitve, zahteve uklonskih sil in togosti. V sklopu 

razvoja prečnih vezi za znanega proizvajalca osebnih vozil so bile poleg vseh naštetih zahtev definirane še zahteve odmikov 

izdelka od okolice vozila, zahteve po čim nižji masi in tehnologiji izdelave izdelka iz enega kosa materiala ter izdelave 

končnega izdelka brez varjenja. Pri razvoju izdelka smo se soočili z nekaterimi izzivi, saj so zahteve po čim večji togosti 

v nasprotju z zahtevano minimalno maso izdelka in predpisano uklonsko silo. Uklon izdelka se mora namreč zgoditi v 

določenem intervalu sil, s čimer se preprečijo poškodbe drugih vitalnih delov vozila. V sklopu virtualnih vrednotenj so bile 

izvedene simulacije statičnih in dinamičnih obremenitev. S statičnimi silami je bil obremenjen izdelek v vzdolžni smeri pri 

različnih velikostih obremenitev. Velik izziv je predstavljala virtualna simulacija uklona in njegovo vrednotenje. 

Vrednotenje uklonske sile je bilo izvedeno preko simulacij, ki so nam služile za izdelavo grafov. Grafi so prikazovali 

odvisnost reakcijske sile od pomika obremenjene točke, kar nam je omogočilo identifikacijo pojava uklona. Zahteve, ki so 

si v fizikalnem nasprotju, in sicer pojav uklona pri veliki togosti in majhni masi izdelka, so bile določene z uporabo tanke 

pločevine, visokotrdnostnega materiala in ustrezne geometrije izdelka. Zadoščenim statičnim pogojem so sledile simulacije 

dinamičnih obremenitev pri predpisanem številu obremenitvenih ciklov za različne obratovalne pogoje. Rezultat simulacij 

dinamičnih obremenitev so bila mesta dinamičnih poškodb, na katere smo lahko vplivali s spremembo debeline materiala 

in geometrijo izdelka. Po zadostitvi vseh pogojev je bil razvoj izdelka končan. 

 

Ključne besede: Podvozje, nižanje mase, simulacije, visokotrdnostni materiali, lightweight design. 

 

Klasifikacija članka: Znanstveni pregledni članek 

 

 

Abstract 

 

This article represents development and virtual evaluation of a suspension element, more exactly, a control link. Control 

links’ function is to transfer forces from a wheel assembly to the rest of vehicle’s chassis. Therefore, several static, dynamic, 

stiffness and buckling requirements must be fulfilled. Development of the control link was performed for a well-known 

passenger car manufacturer who defined other requirements in addition to the all previously mentioned load requirements. 

These other requirements consider distances of neighbouring components, mass optimization and design which enables 

manufacture of the part from a single sheet metal piece without welding. During the product development we encountered 

some challenges, due to contradictory requirements of buckling force, low mass and high stiffness. Buckling must occur 

in a particular force interval in order to prevent damages of other vital car components. As part of virtual analyses and 

evaluation, simulations of static and dynamic loads were performed. Static loads were applied in longitudinal direction of 

the part at different load magnitudes. Buckling force evaluation was carried out by simulations, which enabled us to create 

graphs showing the relationship between buckling force and displacement of the loaded point. Course of the graph curve 
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helped us to obtain critical buckling force. After the static requirements were achieved, dynamic loads were simulated at 

the prescribed number of loading cycles at different operating conditions. Results of dynamic simulations was a fatigue 

damage on multiple locations on the part. Magnitude of resulting fatigue damage was affected by applying different 

material thickness and part geometry. When all requirements were fulfilled, the development of the part was finished. 

 

Keywords: Chassis, weight reduction, simulations, high-strength materials, lightweight design. 

 

Article Classification: Scientific Research Paper 

 

 

1 Uvod 

 

Prečne vezi so del podvozja zadnje osi in predstavljajo vmesni člen med vozilom in okolico ter imajo funkcijo prenosa sil 

iz kolesnega sklopa na šasijo vozila. Iz funkcije izhajajo določene zahteve, ki so podane z namenom zagotovitve vedno 

večje varnosti in udobja ter pri tem zaobjemajo trdnostne in oblikovne vidike. Pri razvoju vozil imajo različni proizvajalci 

različne izkušnje, zato se zahteve razlikujejo v odvisnosti od proizvajalca. Geometrijo prečnih vozil definira njihova 

lokacija v vozilu, kar je odvisno od konstrukcije podvozja in kolesnega sklopa med katerima se prečne vezi nahajajo. 

 

 
Slika 2. Prečne vezi v vozilu (1.a.i.1.a.i.2). 

 

V nadaljevanju bo predstavljen razvoj prečne vezi, ki se prične v poglavju 2 z analizo vhodnih podatkov naročnika. 

Naročnik je znani proizvajalec osebnih vozil, ki je, poleg trdnosti in okvirne geometrije izdelka, dodatno definiral odmike 

od okolice vozila, zahteve po čim nižji masi in tehnologiji izdelave izdelka iz enega kosa materiala ter izdelave končnega 

izdelka brez varjenja. 

 

Poglavje 3 predstavlja nadaljevanje poglavja 2, saj nam je slednje služilo kot izhodišče pri konstruiranju in nadaljnjem 

razvoju izdelka. Poglavje 3 služi detajlni predstavitvi dobljenih rezultatov in predstavitvi konstrukcijskih detajlov. Prav 

tako so v omenjenem poglavju predstavljeni tudi izzivi, s katerimi smo se soočili tekom razvoja izdelka. 

 

Končna 3D oblika prečne vezi je predstavljena v poglavju 4 skupaj z vsemi izvedenimi ukrepi, ki so prispevali k doseganju 

vseh predpisanih zahtev. Končna dognanja in zaključki so predstavljeni v zadnjem poglavju 5 in predstavljajo vir znanj ter 

izkušenj za delo na prihodnjih projektih. 

 

2 Vhodni podatki 

 

2.1 Trdnostne zahteve 
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Konstruiranje izdelka poteka sočasno z vrednotenjem trdnosti. Preko trdnostnih analiz se v procesu razvoja določi 

(kvantitativni) nivo izpolnjevanja zahtev konstrukcije. Trdnostne zahteve je v našem primeru podal naročnik in zajemajo 

statične ter dinamične obremenitve. Ker je prečna vez zaradi svoje funkcije obremenjena samo v vzdolžni smeri oz. v svoji 

osi, so bile naročnikove zahteve podane samo v eni smeri. V dokumentih so definirane tudi smeri delovanja obremenitev 

in robni pogoji. Z robnimi pogoji modeliramo umestitev prečne vezi v njeno okolico kot to prikazuje slika Napaka! Vira 

sklicevanja ni bilo mogoče najti.. Slika predstavlja dvostransko podprt nosilec z eno nepomično podporo, ki se nahaja na 

strani avtomobila (levo vpetišče na sliki Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.), in z drugo pomično podporo, 

ki predstavlja stran kolesa (desno vpetišče na sliki Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.). Če s silo delujemo 

v nasprotni smeri izdelka, potem povzročimo natezne (»+«) obremenitve, in v smeri izdelka, tlačne obremenitve (»-«). V 

obeh smereh so bila izvedena statična in dinamična virtualna vrednotenja. 

 
Slika 2. Robni pogoji in lokacija obremnenjevanja (5). 

 

V okviru statičnih simulacij je bilo potrebno zadostiti zahtevam trdnosti začetka plastične deformacije pri nateznih in 

tlačnih silah (F_pl+ in F_pl-), zahtevam porušitvene trdnosti izdelka pri natezni sili (F_po+) in zahtevam porušitvene 

trdnosti pri pomiku v natezni (U_po+) ter tlačni smeri (U_po-). Poleg tega je bilo potrebno zagotoviti pojav uklona v 

določenem intervalu sil (F_uk min/max) (1.a.i.1.a.i.3). Zahteve so bile podane v obliki tabele 1, kot je prikazano spodaj. 

 

Tabela 1. Oznake statičnih obremenitev (levi stolpec) in pripadajoče vrednosti (desni stolpec). 

 

Trdnost začetka plastične deformacije 

F_pl+[kN] = f_pl+ 

U_pl+ [mm] <= u_pl+ 

F_pl- [kN] = -f_pl- 

U_pl- [mm] <=-u_pl- 

Porušitvena trdnost 

F_po+ [kN] >= f_po+ 

U_po+ [mm] >= u_po+ 

F_uk_min [kN] <= f_uk_min 

F_uk_max [kN] >= f_uk_max 

U_po- [mm] >= u_po- 

 

Vsaka simulacija obremenitev je imela definiran svoj prekinitveni kriterij (1.a.i.1.a.i.3). Test trdnosti začetka plastične 

deformacije z obremenitvijo (F_pl) je bil omejen v točki vpetišča na strani kolesa s predpisano vrednostjo plastičnega 

pomika (U_pl) za primer natezne in tlačne obremenitve. Pomik U_pl tako ni smel preseči vrednosti u_pl pri 

obremenjevanju z vrednostjo sile f_pl. Omenjen test je bil dodatno omejen s pojavom ekvivalentne plastične deformacije 

(v nadaljevanju krajše PEEQ) kjerkoli na izdelku, in je predstavljal izločilni kriterij tudi za vse ostale statične teste 

porušitvene trdnosti. 

 

Zahteve dinamične trdnosti izdelka so bile podane s prednapetjem, amplitudo dinamične sile in s številom obremenitvenih 

ciklov (LS_min) v obliki kot jo prikazuje tabela Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.. Izločilni kriterij 

virtualnega vrednotenja je nastala poškodba kjerkoli na izdelku z vrednostjo večjo od 1. To pomeni, da se pri predpisanem 

številu ciklov pojavi razpoka, kar se smatra za porušitev. 

 

Nateg »+« 

Tlak »-« 
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Tabela 2. Oznake dinamičnih obremenitev (levi stolpec) in pripadajoče vrednosti (desni stolpec). 

 

Dinamična trdnost 

Prednapeteje [kN] = f_pr 

Amplituda [kN] ± x*f_pr 

LS_min @ n ciklov = n 

 

2.2 Oblikovne zahteve 

 

Ko govorimo o okolici izdelka, imamo v mislih vse sosednje elemente, ki bi lahko na kakršenkoli način vplivali na izdelek 

med izvajanjem njegove funkcije. Ker je prečna vez sestavni del podvozja, predstavljajo sosednji elementi njeno okolico. 

Eden od vhodnih podatkov naročnika je bila tako tudi 3D okolica prečne vezi, ki z vsemi elementi izgleda podobno kot 

prikazuje slika 2. 

 

Z upoštevanjem okolice zagotovimo ustrezne odmike izdelka od sosednih elementov, da omogočimo nemoteno opravljanje 

funkcije celotnega sestava, izvedbo montaže elementov in vzdrževanja vozila. K podani 3D okolici spadajo tudi predpisane 

vrednosti odmikov sosednjih elementov prečnih vezi. 

 

Da smo si olajšali modeliranje prečne vezi, smo glede na predpisane vrednosti odmikov ustvarili pomožne površine v 3D 

okolju. Rumene površine na sliki Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti. ponazarjajo odmike za montažo z 

vijačniki in prikazujejo, da se v tem primeru rumena površina in prečna vez sekata, kar predstavlja v realnosti kolizijo. V 

teh primerih je potrebno prilagoditi geometrijo prečne vezi glede na vrednosti odmikov. 

 

 
Slika 3. Prikaz zahtevanih odmikov (rumene valjaste površine) (5). 

 

Kolesni sklop s povezavami na vozilo predstavlja mehanizem, katerega gibanje popisuje kinematika, ki je bila podana 

skupaj z okolico. Z analizo kinematike ugotavljamo morebitne kolizije s sosednjimi elementi v skrajnih in vmesnih legah 

izdelka. Tako smo za prečno vez na mestu puše ustvarili dve vijolični površini (slika Napaka! Vira sklicevanja ni bilo 

mogoče najti.), ki tvorita ovojnico potrebnih odmikov prečne vezi od okolice. 
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Slika 4. Ovojnica odmikov prečne vezi na mestu puše (5). 

V okolici je bil podan tudi začetni 3D model prečne vezi, ki nakazuje samo obliko izdelka in na mestih vpetja v vozilo 

prikazuje njihovo izvedbo. Dana začetna oblika izdelka se je med procesom razvoja spreminja, razen mest vpetišč, kjer je 

predvidena uporaba standardnih elementov in predstavljajo okolico izdelka. 

 

 

Slika 3. Začetni 3D model prečne vezi (1.a.i.1.a.i.5). 

 

2.3 Ostale zahteve 

 

K ostalim zahtevam štejemo zahteve togosti in mase. Večja togost se odraža v boljši odzivnosti vozila in vozni dinamiki, 

ki jo izboljšuje tudi nižja masa. Zahteve po čim nižji masi in čim večji togosti se izključujeta, saj je eden od načinov 

povečevanja togosti povečavanje debeline pločevine, s čimer pridobimo na masi. Poleg tega vpliva togost na uklonsko silo, 

katere vrednost se mora nahajati v točno določenem intervalu sil, kar bo predstavljeno v nadaljevanju. 

 

 

3 Konstruiranje in razvojna vrednotenja 

 

Virtualne simulacije in vrednotenja smo izvedli s programsko opremo Abaqus (0) in FEMFAT (1.a.i.1.a.i.4). Najprej smo 

izvedli simulacije statičnih in dinamičnih obremenitev na izhodiščnem 3D modelu. Na ta način smo spoznali izdelek v 

smislu njegovega odziva na različne vrste obremenitev, kot so nateg, tlak, uklon itd. Prav tako smo pridobili informacijo, 

v kolikšni meri dan model prenaša predpisane trdnostne zahteve. Pridobljene informacije smo vpisovali v preglednico z 

obliko kot jo prikazuje tabela Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti., kar nam je omogočalo pregled in 

primerjavo nad izpolnjevanjem zahtev posamezne izvedenke modela. 

 

 

Tabela 3. Preglednica izpolnjevanja zahtev začetnega in končnega TPV modela. 

 

 Obremenitev Začetni model Končni model 

D
in

. 

LS_min     

Poškodba [-] - Izločilni kriterij 

1 
  

Z
a

če
te

k
 

p
l.

 

d
ef

o
rm

a
c

ij
e
 

F_pl+     

U_pl+ [mm] - Izločilni kriterij 

2 
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F_pl-     

U_ pl- [mm] - Izločilni kriterij 

2 
  

P
o

ru
ši

tv
en

a
 t

rd
n

o
st

 

F_po+     

PEEQ [-] - Izločilni kriterij 3   

U_po+     

PEEQ [-] - Izločilni kriterij 3   

F_uk min     

F_uk max     

   

U_po-     

PEEQ [-] - Izločilni kriterij 3   

Togost [kN/mm]     

Masa [g]     

 

Preglednica nam je omogočala identifikacijo pomanjkljivosti izpolnjevanja zahtev izhodiščnega modela za posamezno 

obremenitev. Tako smo na podlagi pomanjkljivosti izhodiščnega modela skonstruirali nov model in na njem simulirali 

zahtevane obremenitve. Postopek ponovnega konstruiranja in analiziranja novih modelov smo izvedli v več iteracijah, in 

sicer vse do izpolnitve zahtev. 

 

 

 

3.1 Začetek plastične deformacije 

 

Vrednotenje začetka plastične deformacije smo izvedli s simulacijo natezne in tlačne sile, in sicer z delovanjem 

obremenitve na strani kolesnega sklopa. Izločitveni kriterij je prekoračitev določenega pomika ali PEEQ z vrednostjo okoli 

0,2. V nasprotnem primeru je trdnost izdelka glede na simulacije nezadostna. Pri nateznem obremenjevanju prikazuje slika 

4 zadostno trdnost obeh izdelkov z najvišjo vrednostjo PEEQ 0,0025 za primer izhodiščnega in vrednostjo 0,0030 za primer 

TPV modela. 

 

 

 

 

Slika 4. Simulacije začetka plastične deformacije pri natezni obremenitvi izhodiščnega (levo) in končnega modela 

(desno) (1.a.i.1.a.i.5). 

 

Prav tako izkazujeta prečni vezi na sliki 5 zadostno trdnost pri tlačnem obremenjevanju z najvišjo vrednostjo PEEQ 0,0028 

za primer izhodiščnega in 0,0020 za primer TPV modela. Ker so bile dobljene vrednosti zaostalega plastičnega pomika 

znotraj zahtevanih vrednosti, nismo za ta obremenitveni primer izvedli nobene spremembe geometrije izdelka. 
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Slika 5. Simulacije začetka plastične deformacije pri tlačni obremenitvi izhodiščnega (levo) in TPV modela (desno) 

(1.a.i.1.a.i.5). 

 

3.2 Porušitvena trdnost 

 

Pri vrednotenju porušitvene trdnosti ločimo simulacije, pri katerih v enem primeru obremenjujemo izdelek z določeno silo 

in v drugem primeru z določenim pomikom, pri čemer v obeh primerih delujemo v natezni smeri. Slika 6 prikazuje 

obremenjevanje na strani kolesnega sklopa s silo, slika 7 pa obremenjevanje s pomikom na istem mestu. Simulaciji na sliki 

6 sta dokaj podobni, vendar nastane razlika, ko obremenimo izdelek s pomikom. S slike 7 je razvidno, da ima TPV model 

več obarvanih območji s pretežno zeleno barvo, kar pomeni, da geometrija tega izdelka enakomerneje porazdeli plastične 

deformacije. TPV model z vrednostjo PEEQ v velikosti 0,13 izpolnjuje trdnostne zahteve, saj nam je maksimalna vrednost 

PEEQ 0,44 na izhodiščnem modelu dala informacijo o lokaciji šibkega mesta, zato smo izvedli lokalne spremembe 

geometrije za ugodnejšo porazdelitev napetosti. 

 

 

 

 

Slika 6. Simulacije porušitvene trdnosti izhodiščnega (levo) in TPV modela (desno) pri obremenitvi z natezno silo 

(1.a.i.1.a.i.5). 

 

 

 

 

Slika 7. Simulacije porušitvene trdnosti izhodiščnega (levo) in TPV modela (desno) pri obremenitvi s pomikom 

(1.a.i.1.a.i.5). 
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3.3 Togost izdelka 

 

Ko govorimo o togosti izdelka v smislu virtualnih simulacij, govorimo o vrednostih pomika v opazovani točki. Togost 

izračunamo preko znane enačbe 1, ki velja za vzmeti z linearno karakteristiko, in sicer z obliko: 

 

𝐹 = 𝑘𝑥 → 𝑘 = 
𝐹

𝑥
, (1) 

 

kjer je F sila, k togost in x pomik točke obremenjevanja. Iz rezultatov simulacije smo razbrali pomik točke U, in sicer v 

vpetju na strani kolesnega sklopa. Pomik je nastal kot posledica obremenjevanja omenjene točke s silo v smeri osi izdelka. 

Vrednost sile je bila nato uporabljena v zgornji enačbi za izračun togosti. Če si ogledamo dosežene vrednosti pomikov na 

slikah 8 in 9 vidimo, da so bili pomiki v primeru izhodiščnega modela z vrednostjo 0,015 mm manjši od pomikov TPV 

modela z vrednostjo 0,019 mm. To pomeni, da je togost izhodiščnega modela za faktor 1,27 oz. za 27% večja od togosti 

TPV modela. Kljub temu sta bili togosti obeh modelov po njunem izračunu nad zahtevanimi vrednostmi. Razlog za to je 

lega nevtralne osi prereza profila blizu osi, ki poteka med vpetišči. Tako se prečna vez obnaša kot palica, pri čemer ni 

prisotnih dodatnih pomikov, ki bi nastali zaradi upogiba. 

 

 

 

Slika 8. Pomik v točki vpetja na strani kolesnega sklopa pri določevanju togosti izhodiščnega modela (1.a.i.1.a.i.5). 

 

 

 

Slika 9. Pomik v točki vpetja na strani kolesnega sklopa pri določevanju togosti TPV modela (1.a.i.1.a.i.5). 

 

3.4 Uklon izdelka 

 

Med vsemi predpisanimi zahtevami je predstavljal največji izziv simulirati uklon izdelka. Uklon se mora namreč pojaviti 

v določenem intervalu sil oz. med predpisano spodnjo in zgornjo mejo. Poleg tega je pri pojavu uklona predpisana njegova 

smer in lokacija. S simulacijami uklona smo dobili rezultate, ki jih prikazuje slika Napaka! Vira sklicevanja ni bilo 

mogoče najti., iz katere lahko opazimo, da se uklon pojavi približno na sredini kosa in v smeri, v kateri ima kos odprto 

obliko profila. Predpisana smer in mesto uklona je pomembna z vidika varnosti, saj so na ta način zaščitene ostale vitalne 

komponente vozila v okolici in s tem tudi potniki. 
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Slika 12. Prikaz pojava uklona na izhodiščnem modelu (levo) in na TPV modelu (desno) (5). 

 

Simulacije so nam omogočile posredno vrednotenje uklonske sile preko upoštevanja tretjega Newtonovega zakona akcije 

in reakcije. Kritično uklonsko silo smo določili z obremenjevanjem izdelka v obliki pomika, ki je bil predpisan v vpetju 

kolesnega sklopa s smerjo delovanja v središče puše oz. v vpetje na vozilu. Tako smo izpolnili pogoj za pojav uklona, pri 

katerem moramo zagotoviti osno obremenjevanje izdelka. Pomik je tako deloval v osi izdelka in povzročal reakcijo 

podpore. Z zakonom akcije in reakcije smo lahko enačili merjeno reakcijsko silo s silo akcije, ki je nastala zaradi pomika 

in predstavlja v našem primeru uklonsko silo. 

 

Vrednost kritične uklonske sile smo določili preko grafa poteka uklonske oz. reakcijske sile v odvisnosti od pomika točke, 

ki ji je bil predpisan pomik. Dobljen graf doseže pri določeni vrednosti pomika najvišjo vrednost sile, kar nam daje 

informacijo, da se izdelek pri določeni vrednosti pomika najbolj upira sili. Sila nato z večanjem pomika pade, kar je 

posledica lokalne plastifikacije materiala in izgube stabilnosti izdelka. Najvišjo doseženo silo v grafu tako imenujemo 

kritična uklonska sila in predstavlja mejno točko uklona. Izdelek se namreč ob prekoračitvi te sile ukloni. 

S pomočjo prej opisanega postopka je bila določena kritična uklonska sila, ki smo jo primerjali z zahtevami naročnika 

najmanjše in največje uklonske sile. Na sliki 10 sta prikazana grafa poteka uklonske sile izhodiščnega in TPV modela v 

odvisnosti od pomika točke vpetja. Za izpolnitev naročnikovih zahtev se mora vrh grafa nahajati med obema rdečima 

črtama (zgornja in spodnja predpisana uklonska sila). 

 

  

Slika 10. Spodnja in zgornja meja uklonske sile v grafu odvisnosti reakcijske sile od pomika točke vpetišča kolesnega 

sklopa (levo izhodiščni model, desno TPV model) (1.a.i.1.a.i.5). 

 

Da bi dosegli zahteve po smeri in lokaciji pojava uklona ter velikosti uklonske sile, smo morali pri konstruiranju upoštevati 

več faktorjev, kot so debelina materiala, oblika profila prereza in oblika izdelka. Poleg tega je potrebno upoštevati, da se v 

procesu izdelave lahko v okviru toleranc spreminja debelina vhodnega materiala, materialne mehanske lastnosti in končna 

geometrija izdelka. Vse našteto vpliva na uklonsko silo, ki se v primeru odstopanja vsaj ene od navedenih spremenljivk 

lahko spremeni, zato konstruiranje izdelka na skrajno spodnjo ali zgornjo mejo uklonske sile ni priporočljivo z vidika 

izpolnjevanja zahtev. 
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Uklon smo simulirali najprej na izhodiščnem modelu, s čimer smo dobili informacije o obnašanju izhodiščnega modela na 

uklonsko obremenitev. Simulacije so pokazale, da se izhodiščni model poruši v pravo smer in na pravem mestu, vendar ne 

doseže spodnje zahtevane meje uklonske sile. Mesto izhodiščnega modela, ki je na sliki Napaka! Vira sklicevanja ni bilo 

mogoče najti. označeno z rdečo krožnico, smo zato okrepili s povečanjem prereza, in sicer s povečanjem dimenzij stojin. 

Povečanje stojin poveča odpornostni moment prereza šibkega mesta okoli osi uklona, kar posledično poveča kritično 

uklonsko silo izdelka. Rezultat ojačanja šibkega mesta je z rdečo krožnico prikazan na TPV modelu na sliki 11. 

 

 

Slika 14. Lokacija pojava uklona na izhodiščnem modelu (5). 

 

 
Slika 11. Lokacija pojava uklona na TPV modelu (1.a.i.1.a.i.5). 

 

Med določevanjem zadostne uklonske sile smo se srečali s kontradiktornimi zahtevami, saj je bila poleg te zahteve podana 

zahteva po čim nižji masi. Ko smo zadostili zahtevam po uklonski sili, smo začeli z optimizacijo mase. Nižjo maso smo 

dosegli z uporabo tanjšega in visokotrdnostnega materiala (1.a.i.1.a.i.6), vendar nam je visoka trdnost uporabljenega 

materiala zvišala vrednost kritične uklonske sile. Tako smo dosegli na določeni točki razvoja vrednosti kritične uklonske 

sile nad zahtevanimi vrednostmi. Kritično uklonsko silo smo znižali s primerno geometrijo izdelka, in sicer z oblikovanjem 

zgornje površine in spodnjega robu. Predhodne neuspešne iteracije simulacije uklona so nam dale informacijo o mestu 

nastanka uklona in o velikostih kritičnih uklonskih sil, glede na katere smo prilagajali zgornjo površino v bolj ali manj 

konkavno obliko, če gledamo izdelek v pogledu kot je prikazan na sliki 11. Kot je bilo že omenjeno, smo na velikost 

kritične uklonske sile vplivali tudi z višino stojine. 

 

Še bolj neugodno situacijo razvoja bi imeli v primeru, če bi morali, poleg zahtev po uklonski sili in čim nižji masi, dodatno 

zadostiti zahtevi po togosti. Togost je bila v našem primeru zahtevana, vendar se je nahajala na varni strani, zato 

oblikovanje izdelka z vidika togosti ni bilo potrebno. 

 

3.5 Dinamične obremenitve 

 

Zadnjo fazo virtualnih analiz predstavlja vrednotenje dinamičnih obremenitev v programu FEMFAT (1.a.i.1.a.i.4). S 

programom simuliramo dinamično obremenjevanje z izmeničnimi nateznimi in tlačnimi obremenitvami pri zahtevanem 

številu obremenitvenih ciklov. Po Palmgren-Minerjevi metodi o akumulaciji poškodb se v vsaki točki modela posebej 

izračuna delna poškodba z oznako Di. Delna poškodba je razmerje trenutnih obremenitvenih ciklov obremenjevanja in 

skupnega števila ciklov, ki jih material na določenem napetostnem nivoju prenese. Tako se pri vsakem obremenitvenem 

ciklu na posamični lokaciji s pripadajočo napetostjo pojavi delna poškodba. Do porušitve oz. poškodbe pride, ko seštevek 

delnih poškodb Di na lokaciji doseže število 1, kar je izraženo kot (celotna) poškodba z oznako D. Na izdelku se pojavi 

največja poškodba na mestu, kjer je razlika lokalnih napetosti v primeru natega in tlaka največja. Sliki 12 in 13 prikazujeta 

območja z različnimi poškodbami na izhodiščnem in TPV modelu. 
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Slika 12. Stopnje poškodbe dinamičnega obremenjevanja na izhodiščnem modelu 

(1.a.i.1.a.i.5). 

 

 
Slika 13. Stopnje poškodbe dinamičnega obremenjevanja na TPV modelu 

(1.a.i.1.a.i.5). 

 

Dobljena vrednost poškodbe izhodiščnega modela znaša 1,51, kar pomeni, da bi se na lokaciji, ki je označena s kazalno 

črto na sliki 12 pojavila razpoka. TPV model z vrednostjo 0,95 prestane dinamični test. Razlog za to so nižje vrednosti 

napetosti v kritičnih lokacijah kot posledica uporabe visokotrdnostnega materiala in geometrije, ki omogoča 

prerazporeditev napetosti. 

 

 

4 Končna geometrija prečne vezi 

 

Vzporedno z virtualnimi vrednotenji različnih obremenitev se je glede na neizpolnjevanje ali izpolnjevanje zahtev 

spreminjala in optimirala geometrija izdelka. Tako je bil na določenih lokacijah izdelka dodan ali odvzet material, kar 

lahko opazimo na spodnji sliki 14, če pogledamo spodnji rob prečne vezi, ki je oblikovan v obliki vijuge. 
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Slika 14. Končni 3D TPV model (1.a.i.1.a.i.5). 

 

Tako smo oblikovali lokalne ojačitve, kjer je bilo to potrebno, in lokalne oslabitve, kjer material ni bil potreben in je tako 

predstavljal odvečno maso. Slika 15 prikazuje primerjavo geometrije izhodiščnega (temno zelena barva) in TPV modela 

(svetlo modra). TPV model opazno prekriva večji del površine izhodiščnega modela, kar je pričakovano, saj izhodiščni 

model ni izpolnjeval nekaterih trdnostnih zahtev, zato smo morali šibke lokacije v primeru TPV modela okrepiti. 

 

 
 

Slika 15. Primerjava velikosti izhodiščnega (temno zelena) in TPV 3D modela 

(svetlo modra barva) (1.a.i.1.a.i.5). 

Kljub večji končni površini TPV modela, je le-ta lažji od izhodiščnega modela. Uporabili smo namreč tanjšo pločevino, 

kar je najbolj učinkovit ukrep pri zniževanju mase izdelka, saj tako odvzamemo material po celotnem izdelku. V primeru 

izpolnjevanja trdnostnih zahtev se z uporabo tanjše pločevine še bolj približamo mejnim vrednostim zahtev in tako 

optimiziramo končno maso izdelka. 

 

 

5 Sklep 

 

Razvoj izdelka se prične z analizo vhodnih podatkov kot so obremenitve, okolica in kinematika izdelka. Poleg naštetega 

smo morali pri konstruiranju upoštevati ostale zahteve, kamor štejemo tehnologijo izdelave iz enega kosa pločevine in 

izdelavo izdelka brez uporabe postopka varjenja. K izhodiščnim podatkom je spadal tudi začetni 3D model prečne vezi, ki 

je nakazoval samo obliko izdelka. 

 

Med razvojnim procesom se je dana oblika spreminjala in prilagajala glede na rezultate simulacij ter glede na predpisane 

odmike sosednjih komponent. Nespremenjeni sta ostali samo mesti vpetji z lokacijo na skrajnih koncih izdelka. Vpetji 

predstavljata povezavo izdelka z okolico, zato smo v okviru FEM analiz v teh točkah določili robne pogoje in obremenitve. 

 

Z izzivom smo se srečali pri simulaciji uklona, saj smo vrednotenje uklonskih sil izvedli posredno preko grafa, katerega 

vrednosti so bile pridobljene s pomočjo simulacij. Graf je prikazoval potek uklonske sile v odvisnosti od pomika točke 

obremenjevanja. Pri razvoju prečnih vezi smo se srečali s kontradiktornimi zahtevami, saj je bilo zahtevano, da se uklon 

pojavi v predpisanem intervalu sil, pri tem pa mora biti izdelek dovolj tog in imeti čim nižjo maso. Togost se zvišuje z 

debeljenjem sten in s pozicijo nevtralne osi prereza blizu osi, ki poteka med točkami obremenjevanja. V tem primeru 

imamo veliko maso in preveliko uklonsko silo, zato smo morali v procesu razvoja določiti kompromis med debelino 

pločevine, maksimalno uklonsko silo in zahtevano togostjo. Rešitev je bila uporaba visokotrdnostnega materiala in ustrezne 

geometrije izdelka. Tako nam je visokotrdnostni material omogočil tanjše stene izdelka in s tem nižjo maso. Geometrija 

izdelka vpliva na mesto pojava uklona in velikost uklonske sile, poleg tega vpliva na togost izdelka in dinamično trdnost. 

 

Pri dinamičnih testih smo prišli do spoznanja, da krive oblike npr. prehodi oblik, ki zagotavljajo mesto uklona, 

koncentrirajo dinamične poškodbe. Gre za enake vplivne faktorje kot pri zagotavljanju togosti, kar je ugodno z vidika 

razvoja, saj z rešitvijo ene zahteve pozitivno vplivamo na izpolnitev druge zahteve. 
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Povzetek 

 

Namen: Načrtovanje, izdelava in preizkušanje aktivnega hlajenja naprave z zaslonom na dotik visoke svetlosti in 

IP 55, za zanesljivo delovanje na prostem, brez uporabe klimatske naprave. 

 

Načrtovanje/Metodologija/Pristop: 

V napravah, ki se uporabljajo za delovanje na prostem in imajo vgrajene zaslone na tekoče kristale, se uporabljajo 

zasloni visoke svetlosti, z močnejšo LED osvetlitvijo v ozadju zaslona, ki zagotovi nekajkrat višjo svetlost, kot jo 

dosegajo klasični industrijski zasloni. Svetlobni izkoristek LED osvetlitve je še vedno nizek. Skoraj polovica 

vložene energije se manifestira v obliki toplotnih izgub. Še večjo težavo napravam na prostem povzroča infrardeče 

sevanje sonca, ki izdatno segreva ohišje in zaslon. Ker je ozadje zaslona črno, se zaslon, ki je neposredno 

izpostavljen sončnemu sevanju, lahko že v pol ure segreje do te mere, da se na njem pojavijo črne lise, v nadaljnjih 

15 minutah pa zaslon povsem potemni. Pojav je reverzibilen, a povzroča degradacijo zaslona in skrajšuje njegovo 

življenjsko dobo. 

 

Proizvajalci LCD matrik v tehničnih listih podajajo zgolj maksimalne temperature okolice, ne podajajo pa njihovih 

hladilnih sposobnosti. Za praktično uporabo so ključne informacije, pri kateri okoliški temperaturi se bo zaslon 

sposoben ohlajati pasivno in pri kateri aktivno, kje je temperatura zaslona najvišja, kako je potrebno matriko umestiti 

v ohišje, na kakšen način jo lahko hladimo aktivno, kako vgradimo v napravo varnostne mehanizme in ali 

zmanjšanje svetlosti in kontrasta na zaslonu bistveno zmanjša toplotno obremenitev sistema. 

 

Na zastavljena vprašanja smo iskali odgovore z omejenimi resursi, kar je tipično za veliko raziskav v industriji. 

Nismo uporabili ne termovizijske kamere, ne termostatske komore. Omejili smo se zgolj na ciljno velikost matrike 

in konkretno napravo. Meritve so bile izvedene v simuliranih in realnih okoliščinah. S klasičnimi digitalnimi 

termometri z uporovnimi in polprevodniškimi merilniki temperature smo določili ključne merilne točke v sistemu. 

Za različne vrednosti svetlosti zaslonov smo določili vzdržno temperaturo okolice pri aktivnem in pasivnem 

hlajenju. Preverili smo, ali se sistem obnaša linearno do te mere, da lahko ugotovljeno temperaturno razliko med 

okolico in površino zaslona, ki zadostuje za ustrezno hlajenje pri sobni temperaturi, uporabimo za vgradnjo 

varnostnih mehanizmov in regulacijo osvetlitve pri povišanih okoliških temperaturah. Končno rešitev smo preveril 

v različnih oblikah izpostavljenosti sončnemu sevanju. 

 

Ugotovitve: Na podlagi meritev pred implementacijo rešitve, v fazi izdelave prototipa in v serijsko izdelani napravi 

lahko zaključimo, da je tudi v celinskem podnebju, ob upoštevanju nekaterih priporočil in omejitev, možna izvedba 

naprave z LCD zaslonom na prostem z uporabo aktivnega hlajenja brez klimatske naprave. V članku bo opisan 

predvsem metodološki pristop in uporabni zaključki, izvedbene podrobnosti pa zaradi poslovnih interesov ne bodo 

podane. 

 

Za napravo je potrebno izbrati svetlo barvo, pri postavitvi je potrebno upoštevati smeri neba, naprava mora biti 

zaščitena pred neposrednim sončnim sevanjem. 

 

Omejitve: Ugotovitev ni možno posploševati in veljajo za konkretno napravo z vsemi konstrukcijskimi 

podrobnosti, ki jih v tem članku ne obravnavam. 
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Praktični pomen: Opravljena raziskava je bila ključnega pomena za izvedbo pilotnega projekta postavitve 

infrastrukture pametnega mesta v Zadru. 

 

Nadaljnje raziskave: V nadaljevanju so bile izvedene še raziskave za delovanje naprave drugega tipa v bistveno 

bolj zahtevnem okolju, z uporabo klimatiziranega hlajenja. 

 

Originalnost/izvirnost: Naprava, njene rešitve, funkcionalnost in pojavnost so originalne v svetovnem merilu. 

 

Ključne besede: LCD zaslon, temperatura okolice, temperatura zaslona, relativna zračna vlažnost, pasivno hlajenje, 

aktivno hlajenje, infrardeče sevanje. 

 

Vrsta članka: Strokovni članek 

 

 

1 Uvod 

 

Mobilni telefoni in tablični računalniki so približali dotikovne zaslone povprečnemu uporabniku. Generacija X jih je 

sprejela kot dejstvo, otroci, ki opazujejo okolico, pa s prstom drsajo po zaslonu televizijskega sprejemnika ali monitorja in 

intuitivno pričakujejo odziv. Navkljub splošni razširjenosti senzorjev za en in večprstni dotik, klasične LCD dotikovne 

zaslone z LED osvetlitvijo dokaj redko srečamo na ulici. Pred nedavnim smo v bližnji okolici lahko opazili hitro postavitev 

naprav za izmenjavo koles, a so dotikovni zasloni enako hitro izginili iz uporabniških vmesnikov naprav, nadomestili pa 

so jih kosi leksana oz. polikarbonatnega stekla. Ti po več mesecih še vedno ostajajo v nefunkcionalnih napravah. 

Infrastruktura pametnih mest, ki naj bi vsakodnevnemu uporabniku približala elektronske storitve, kot so plačevanje 

položnic, nakup in plačevanje z digitalnimi valutami, nakup vozovnic za javni promet, turistične informacije, rezervacije, 

polnjenje dobroimetja na različnih uporabniških računih, dostopne točke in tako dalje, je pred lokalnimi volitvami aktualna 

tema občin. Na spletu lahko najdemo poplavo idej, dejansko delujočih sistemov pa najdemo relativno malo. Od članka 

How New York Is Reinventing the Phone Booth [1] je minilo že skoraj pet let, a je moč na spletu najti le rezultate izbora 

idejnih rešitev natečaja, v sklopu katerega naj bi ponudniki predlagali naprave pametnih mest, ki bi nadomestile sedanje 

govorilnice in ponudile meščanom različne elektronske storitve. V tem članku bom opisal en del razvoja naprave Vendotel 

[1], ki se nanaša na dotikovni zaslon. 

 

Industrijski oblikovalci so svoje delo na tem področju že deloma opravili in poiskali idejne rešitve, ki tovrstne naprave 

vključujejo v sodobno in zgodovinsko pogojeno arhitekturo mest. Kar nekaj rešitev je oblikovno privlačnih, a njihovo 

implementacijo za zdaj še pogojujejo tehnične omejitve. V končnih rešitvah bo za stabilno delovanje potrebno oblikovne 

rešitve približati stanju tehnike. Trenutno pri dnevni svetlobi denimo še ni mogoče uporabiti prosojnih LCD zaslonov [2]. 

Pa tudi pri uporabi klasičnih LCD zaslonov z LED osvetlitvijo veljajo določene omejitve, ki se jih nameravam dotakniti v 

tem članku. V kolikor želimo zasnovati funkcionalen uporabniški vmesnik z zaslonom na dotik, moramo uporabiti LCD 

zaslon s svetlostjo prek 1000 cd/m2. Osvetlitev takega zaslona je izvedena povsem drugače kot v klasičnem industrijskem 

zaslonu in je bistveno močnejša. Čeprav se za osvetlitev uporabljajo LED svetlobni viri z visokim izkoristkom, se še vedno 

veliko električne energije pretvori v toplotno. Ozadje neosvetljenega zaslona je temne barve, zato se zaslon, ki ga 

izpostavimo neposredno soncu, izdatno segreva zaradi infrardečega sevanja sonca. Ko temperatura preseže dovoljeno mejo, 

se na zaslonu najprej pojavijo temne lise. Z nadaljnjim višanjem temperature postane zaslon črn in zato neuporaben. Pojav 

je reverzibilen, a vseeno zmanjšuje življenjsko dobo zaslona. Tako imenovano razlivanje aktivne matrike se pojavi pri 

nekaterih tehnologijah zaslonov že pri okoliški temperaturi 50 °C. Visokotemperaturni TFT zasloni obratujejo do 70 °C, 

XFSTN do 75 °C, nekateri OLED zasloni manjših dimenzij pa naj bi delovali celo do 105 °C. Pri hlajenju predstavlja 

ključno težavo omejena možnost hlajenja s sprednje strani, saj bi z njim posegli v vidno polje zaslona. Za zdaj ostaja edina 

možnost hlajenje z usmerjenim tokom hladnega zraka vzdolž sprednje strani zaslona. V kolikor želimo vgraditi takšno 

hlajenje, je potrebno dotikovno plast namestiti na zaščitno steklo naprave in zaslon odmakniti od njega, da ustvarimo zračni 

kanal za hlajenje. Zaradi navedenega je prav hlajenje naprave ob zagotavljanju primerne stopnje IP zaščite glavni izziv pri 

njeni postavitvi na prostem. Seveda nam vedno ostane možnost vgradnje klimatske naprave, a taka izvedba znatno poveča 

potratnost naprave, poveča težo in podraži njeno izvedbo. Preden izberemo takšno pot je smiselno poiskati druge rešitve, 

kot so izolacija, zaslanjanje in pasivno hlajenje, ki jih denimo izvajamo na nizkoenergijskih stavbah.  
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2 Teoretično ozadje 

Za razumevanje delovanja zaslona na tekoče kristale (liquidcrystal display  LCD), ki je berljiv pri dnevni svetlobi, je 

potrebno najprej razložiti delovanje standardnega LCD s tankim slojem tranzistorjev (thinfilmtransistor – TFT). 

Standarden TFT LCD je narejen iz matrike tranzistorjev, ki jih krmilimo tako, da jim spreminjamo prepustnost ali 

odbojnost. Glede na pot svetlobe ločimo tri različne izvedbe TFT LCD: transmisivno, transfleksivno in refleksivno. Pri 

transmisivni TFT matriki celice zaslona prepuščajo umetno svetlobo iz ozadja. Z vzbujanjem in načinom izdelave celic 

dosežemo prepustnost različnih valovnih dolžin svetlobe. Takšni zasloni so primerni za uporabo v zaprtih prostorih, kjer je 

osvetljenost nizka. Za uporabo na prostem je potrebno uporabiti umetne vire svetlobe z visoko svetilnostjo in dobrim 

svetlobnim izkoristkom. Pri transflektivni TFT matriki so celice deloma odbojne in deloma prosojne. Intenzivnost 

odbojnosti/prosojnosti se krmili glede na osvetljenost okolice. Več kot je v okolici svetlobe, manj jo je potrebno zagotoviti 

iz ozadja. Takšna tehnologija bi bila še najbolj primerna za uporabo na prostem, a zaenkrat ne omogoča zadovoljive 

reprodukcije barve. Pri reflektivni TFT matriki celice odbijajo svetlobo iz okolice. Za delovanje potrebujejo dobro osvetljen 

prostor ali naravno dnevno svetlobo, zato so ponoči neuporabni. 

 

Na podlagi opisa lahko sklepamo, da bi si želeli uporabiti reflektivne LCD zaslone na soncu, in transmisivne v okolju z 

manj oziroma brez naravne svetlobe. V tem trenutku so LCD za uporabo na prostem transmisivni, pri čemer so celice LCD 

ujete med polarizacijski plasti, ki omogočata mešanje različnih valovnih dolžin svetlobe iz ozadja in okolja. Primerjavo 

med klasičnim in prilagojenim TFT LCD za delovanje na prostem prikazuje Slika 16. 

 

 
Slika 16. Primer slike na klasičnem transmisivnem TFT LCD [4]. 

Senzorji za zaznavanje dotika niso temperaturno kritični, ker so odmaknjeni od površine zaslona. Iz praktičnih razlogov, 

kot so vandalizem, dežne kaplje in rokavice na prstih, so za uporabo na prostem primerni le kapacitivni senzorji dotika 

(projected capacitive touch  PCT), ki delujejo, tako navajajo proizvajalci [3], tudi prek laminiranega protivlomnega stekla 

debeline 30 mm. V praksi na takšni razdalji ni mogoče narediti senzorja dotika z enako ločljivostjo, kot jo izkusimo pri 

mobilnem telefonu ali tabličnem računalniku, zato nekateri proizvajalci senzor dotika vgradijo med plasti stekla in tako 

zmanjšajo razdaljo med senzorjem in površino dotika. Zaradi odmika stekla in paralakse ter slabše odzivnosti dotikovnega 

senzorja, kot smo jo vajeni pri mobilnih telefonih, je uporabnik ob prvi uporabi naprave običajno nekoliko razočaran. 

Dotikovnim senzorjem v tem članku ne bom namenil dodatne pozornosti.  

 

Pri načrtovanju hlajenja naprave bi si razvojni inženir želel veliko več podatkov, kot jih lahko najde v tehničnem listu LCD 

[5]. Primer sprejemljivih okoljskih pogojev, kot jih najdemo v tehničnem listu prikazuje Slika 17. Splošno znano je, da se 

telo z notranjim virom toplote obnaša kot sistem prvega reda. Temperatura telesa se bo ustalila pri tisti vrednosti, pri kateri 

se v okolico prenese enaka toplota, kot se v telesu sprosti. Ta temperatura bo za neko vrednost ΔT višja od okoliške 

temperature. 
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Slika 17. Okoljski pogoji v tehničnem listu zaslona [5]. 

V tehničnih listih ne najdemo nobenih podatkov o povprečni temperaturi na površini zaslona pri neki okoliški temperaturi, 

na podlagi katere bi lahko ocenili, kakšne so hladilne sposobnosti zaslona. Ozadje zaslona, namenjenega za vgradnjo v 

naprave, je izdelano iz aluminija, plastike in pocinkane pločevine. Glavni vir toplote v zaslonu je umetna osvetlitev 

transmisivnega zaslona, ki je pri zaslonih večjih dimenzij izvedena z dvema linijama visokosvetilnih ali laserskih svetlečih 

diod (light emitting diode). Posledično so temperature na površini zaslona zelo različne. Proizvajalci LCD ne podajajo 

temperaturnih porazdelitev zaslonov, iz katerih bi lahko razbrali, kje so temperature zaslonov najvišje in se jih zato izplača 

izdatno lokalno hladiti. Dimenzioniranje hladilnega sistema je zato v izhodišču pot v neznano oziroma načrtovanje na 

osnovi poskušanja in učenja iz napak. 

 

Dejansko uporabni podatki za načrtovanje so način vgradnje zaslona, izvedba hlajenja, temperaturne nadzorne točke, 

temperaturne razlike med okoliško temperaturo in temperaturo na nadzornih točkah na zaslonu pri pasivnem hlajenju ter 

aktivnem konvekcijskem hlajenju in linearnost sistema. Za načrtovanje varnostnih mehanizmov je za inženirja pomemben 

tudi podatek, ali zmanjšanje svetilnosti monitorja bistveno zmanjša količino proizvedene toplote v zaslonu. Zanima ga 

denimo tudi, kako postavitev, barva, izolacija ohišja in zaslanjanje naprave pred neposrednim soncem pripomore 

funkcionalnosti sistema pri povišanih temperaturah okolice. V nadaljevanju bom obravnaval nekatera navedena vprašanja. 

3 Metode 

(1) Ohišje in vgradnja 

Vgradnjo zaslona velikosti 24¨ in formata 16:9 v napravo prikazuje Slika 18. LCD matrika je odmaknjena od laminiranega 

stekla s folijo občutljivo na dotik. Med matriko in steklom je zračni kanal za prisilno hlajenje, ki je izvedeno s štirimi 

ventilatorji velikosti 60 x 60 x 25 mm z brezkrtačnimi motorji. Vsak ventilator ustvari 39 m3/h pretoka. V ohišje naprave 

z dimenzijami 60 x 82 x 39 cm sta vgrajena dva ventilatorja velikosti 80 x 80 x 25 mm, s pretokom 70 m3/h. Na ventilatorjih 

za dovod svežega zraka smo preizkusili vpliv poliestrskih filtrov z gostoto 20 ppm in 30 ppm na sposobnost prezračevanja 

(zračni poliestrski filter, Daibo, 80 x 80 mm, d = 5 mm). V stanju mirovanja deluje naprava z močjo 70 W. Dve tretjini te 

moči so ocenjene toplotne izgube. Ta dodatni vir toplote sicer prispeva k segrevanju naprave, a jih v primerjavi s toploto 

zaradi infrardečega sevanja sonca veliko lažje odvedemo. Lupina prototipnega ohišja je bila izdelana iz pločevine debeline 

4 mm in prašno barvana s črno strukturno barvo. Edini prozorni del ohišja je tro-slojno lepljeno protivlomno steklo pred 

zaslonom. 
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Slika 18. Vgradnja LCD matrike v napravo. 

(2) Merjenje temperature 

Merjenje temperature se v napravi izvaja s štirimi uporovnimi senzorji z negativnim temperaturnim koeficientom. Prvi 

senzor je nameščen na najbolj vroč del zaslona, v bližini priključka za napajanje LED osvetlitve zaslona. Drugi senzor meri 

temperaturo zraka na izhodu iz zračnega kanala. Tretji in četrti senzor merita temperaturi na obeh večjih ventilatorjih, pri 

čemer tretji vpihava okoliški zrak v spodnji del naprave, četrti pa odvaja toplejši zrak iz zgornjega dela naprave. 

 

Manjši ventilatorji za poganjanje zraka skozi zračni kanal se vklopijo, ko temperatura prvega senzorja doseže 45 °C in 

izklopijo, ko ta temperatura upade na 35 °C. Večja ventilatorja se vklopita, ko temperatura na tretjem ventilatorju, ki je 

nameščen v neposredni bližini napajalnikov naprave, preseže 35 °C. 

 

(3) Preizkušanje vpliva dejavnikov 

Pred samim preizkušanjem nismo imeli prav nobenega znanja o temperaturnih razmerah v napravi, zato smo se odločili, 

da bomo izvedli analizo delnih vplivov različnih dejavnikov na sposobnost hlajenja naprave. Preizkusiti smo želeli, kateri 

ukrepi zmanjšajo toplotno obremenitev sistema. 

 

Najprej smo ocenili temperaturno razliko med zaslonom in okoliško temperaturo, ki je potrebna za zadostno hlajenje pri 

pasivnem in prisilnem hlajenju. Nato smo preizkusili, kako izbrana svetlost in kontrast vplivata na segrevanje zaslona. 

Zaznali smo, da filtri na ventilatorjih znatno zmanjšajo pretok zraka, zato smo izmerili temperaturne razmere z dvema 

različicama filtrov. Na koncu smo zaslon izpostavili poletnemu soncu in sicer tako, da je bil zaslon v enem poskusu povsem 

izpostavljen soncu, v dveh poskusih pa orientiran tako, da je sonce nanj sijalo iz strani. Ohišje naprave je bilo v zadnjem 

primeru zastrto s treh strani in tako zaščiteno pred neposrednim sončnim sevanjem. 

 

 

4 Rezultati 

 

4.1 Merjenje v zaprtem prostoru 

 

Prvi sklop meritev ni bil izveden na prostem in je bil namenjen pridobivanju osnovnih informacij o delovanju naprave. 

Najprej smo želeli oceniti doprinos vgrajenih ventilatorjev k hlajenju naprave, vpliv prepustnosti filtrov in vpliv regulacije 

svetlosti zaslona na temperaturo najbolj kritičnega dela zaslona. 
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Slika 19. Vklop ventilatorjev za potiskanje zraka skozi zračni kanal in zakasnjeni vklop ventilatorjev za hlajenje naprave. 

Na vseh vstopnih in izstopnih režah so filtri gostote PPI30. Spodnji ventilator vleče zrak v ohišje, zgornji ventilator 

potiska zrak iz ohišja. Svetilnost LCD matrike je nastavljena na 100%, kontrast 50%, temperatura okolice 25,6 ºC. 

 

Na podlagi izvedenih meritev (Slika 19) lahko zaključimo, da vklop ventilatorjev za potiskanje zraka skozi zračni kanal 

med steklom in zaslonom občutno zniža temperaturo najbolj vročega dela zaslona glede na temperaturo okoliškega zraka, 

ki je približno enaka temperaturi, ki jo izmeri senzor na vstopu zraka v ohišje.  

 

Z nadaljnjimi meritvami smo ocenili, da zmanjšanje svetlosti za 60 %, pri nespremenjenem kontrastu (50 %), zniža 

temperaturo matrike glede na temperaturo okolice za dodatnih 1,5 ºC. V kolikor filter z gostoto 30 PPM zamenjamo z 

redkejšim filtrom gostote 20 PPM, temperatura v napravi pade za 1  ºC. Čas hlajenja matrike iz 45 ºC na 35 ºC se skrajša 

za približno eno tretjino. Povečanje učinkovitosti hlajenja se pokaže kot znižanje temperature izhodnega zraka iz naprave 

za 1 ºC. 

4.2 Merjenje na prostem 

 

Na prostem so bile opravljene meritve v treh pogojih. Zaslon je bil najprej obrnjen proti soncu (Slika 20). V trenutku, ko 

je začel dobivati temne lise, smo ga obrnili stran od sonca (Slika 21), nato pa smo napravo še zaščitili pred neposrednim 

sončnim sevanjem iz treh izpostavljenih strani (Slika 22). Med vsakim sklopom meritev smo ohišje prezračili. 

 

Pri neposredni izpostavljenosti zaslona soncu najbolj kritičen del zaslona in okoliška temperatura še nista dosegli 

temperature 50 °C, ko so se na zaslonu že začele pojavljati temne lise. Hlajenje zračne reže med zaslonom in steklom je 

postalo neučinkovito, ker se je temperatura v ohišju strmo dvignila in je razlika med temperaturo zaslona in okoliško 

temperaturo padla pod 8  ºC. 

Ko smo obrnili zaslon stran od sonca, so bile obsevane le še tri stranice naprave: zgornja, zadnja in stranska. Z meritvami 

smo nadaljevali, ko so temne lise na zaslonu izginile in jih prekinili, ko so se te ponovno pojavile. Temperature so glede 

na predhodno meritev še vedno rasle in ob zaključku merjenja dosegle še višje vrednosti, vendar je do pojava temnih lis 

prišlo pri višji temperaturi zaslona kot v prvem primeru. 
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Slika 20. Merjenje na prostem, sončen dan v avgustu, zaslon obrnjen proti soncu. 

 

 
Slika 21. Merjenje na prostem, sončen dan v avgustu, zaslon obrnjen stran od sonca, ventilatorja v ohišju in ventilatorji 

za hlajenje LCD so ves čas vključeni. 

 

Po prvih dveh sklopih meritev smo ohišje naprave zaščitli pred neposrednim sončnim sevanjem in z meritvami nadaljevali. 

Temperaturne razmere v napravi so se ustalile. Delovanje naprave je postalo stabilno. Temne lise na zaslonu se niso več 

pojavile. 
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Slika 22. Merjenje na prostem, sončen dan v avgustu, zaslon obrnjen stran od sonca, ohišje zaščiteno s treh strani pred 

neposrednim sevanjem, ventilatorja v ohišju in ventilatorji za hlajenje LCD so ves čas vključeni. 

 

 

5 Razprava 

 

(1) Izvedene so bile meritve v zaprtem prostoru in na prostem. Z meritvami v zaprtem prostoru smo pokazali, da je za 

primerno hlajenje zaslona potrebno zagotoviti v prototipni napravi vsaj 8 ºC nižjo temperaturo okoliškega zraka od 

temperature zaslona, če je hlajenje prisilno. Z nižanjem svetlosti zaslona lahko te zahteve omilimo za 1,5  ºC. Pri delovanju 

naprave na prostem lahko temperatura zaslona nekoliko preseže 50  ºC, če zaslon ni neposredno izpostavljen soncu in je 

naprava zaščitena pred neposrednim soncem. 

 

(2) Preizkušanje naprave na prostem je pokazalo, da je njeno delovanje na vroč poletni dan na meji vzdržnega. Pri obravnavi 

rezultatov lahko štejemo kot olajševalno okoliščino dejstvo, da je bilo prototipno ohišje črne barve. Bolj korektno bi bilo 

sicer izvajanje vzporednih meritev na treh različnih postavitvah na prostem, a v času načrtovanja rešitve nekatere naprave 

še niso obstajale. Podobno bi po izvedenem preizkušanju lahko izbrali še kakšno merilno točko, a so bili rezultati za 

praktičen in komercialni namen povsem zadostni. 

 

(3) Rezultati potrjujejo naša pričakovanja, da naprave brez primerne zaščite pred neposrednimi sončnimi žarki in brez 

izbire ustrezne orientacije postavitve na prostem ni mogoče uporabiti, saj ni mogoče zagotoviti njene polne funkcionalnosti 

v vseh razmerah. 

 

(4) Ocenjujem, da oblikovno všečnih rešitev iz natečajev še nekaj časa ne bomo zasledili na ulici. Rezultati preizkušanja 

kažejo, da je možno izdelati napravo z zaslonom, ki bo delovala tudi brez uporabe klimatske naprave, če upoštevamo že 

omenjene omejitve. 

6 Zaključek 

(1) Na podlagi meritev pred implementacijo rešitve, v fazi izdelave prototipa in v serijsko izdelani napravi lahko zaključim, 

da je tudi v celinskem, podnebju, ob upoštevanju nekaterih priporočil in omejitev, možna izvedba naprave z LCD zaslonom 

na prostem z uporabo aktivnega hlajenja brez klimatske naprave.  

 

Naprava je bila v osnovi razvita za delovanje v celinskem podnebju, na koncu pa postavljena v okolje z mediteranskim 

podnebjem, kjer še vedno obratuje brez vzdrževalnih posegov, ki bi bili povezani s prekomerno toplotno obremenitvijo. 
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(2) Nižanje svetilnosti iz 100 % na 60 % bistveno ne zmanjša segrevanje zaslona. V kolikor uporabimo redkejši filter, se 

poveča hladilna sposobnost sistema. 

 

(3) Na podlagi predstavljenih rezultatov preizkušanja je bila zasnovano hlajenje LCD zaslona v napravah, ki so nadomestile 

stare telefonske govorilnice in so sestavni del infrastrukture pametnega mesta v Zadru [6]. 

 

(4) Naprava, njene rešitve, funkcionalnost in pojavnost so originalne v svetovnem merilu. 

(5) Ocenjujem, da predstavljene metodologije in rezultatov preizkušanja ni mogoče uporabiti kot navodila za načrtovanje 

naprav, pač pa kot koristno informacijo načrtovalcu ob začetku razvoja nove sorodne naprave.  

 

(6) Nadaljnje raziskave so bile izvedene v smeri iskanja rešitev za delovanje naprav v okolju s puščavskim podnebjem v 

tropskem podnebnem pasu. 

 

(7) Razvoj naprave je bil sofinanciran v okviru projekta Eureka. Zahvaljujem se podjetju Lastinski d.o.o. za dovoljenje za 

objavo rezultatov preizkušanja.  
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Mitja Veber. Izobrazba. Magisterij s področja analize nelinearne dinamike kardiovaskularnega sistema, doktorat s 

področja večprstnega prijemanja pri človeku. 

Zaposlitev. Pet let zaposlen kot mladi raziskovalec, deset let kot razvijalec. Trenutno zaposlen kot predavatelj VSŠ ŠCNM, 

zunanji sodelavec FINI. 

Področje delovanja. Redeča nit delovanja je spoznavanje, opisovanje in modeliranje zakonitosti različnih sistemov na 

podlagi meritev z namenom obvladovanja, nadzora ali vodenja procesov. 
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Povzetek 

 

Slovenska avtomobilska industrija je uveljavljena na globalnem trgu. Izkazuje globalno odličnost in prebojnost in je 

sposobna slediti zahtevnim izzivom. Ob že zdaj visokih standardih razvoja in proizvodnje pa si kljub temu postavlja še 

ambicioznejše cilj, saj v skladu z opredeljeno strategijo želi dosegati še višje stopnje odličnosti in se uveljaviti na ključnih 

področjih. S tem namenom so bila izbrana področja programa, kjer lahko dosega prebojne rezultate, ki podpirajo strateške 

razvojne usmeritve globalne avtomobilske industrije. 

 

Motor z notranjim zgorevanjem 

V skladu z mednarodnimi smernicami in napovedmi bodo imeli motorji z notranjim zgorevanjem (MNZ), kot deli 

pogonskih sistemov vozil, prevladujočo vlogo v cestnem transportu in mobilnosti še vsaj do leta 2030, večinsko pa bodo 

prisotni do leta 2050 in naprej. Zaradi tega je izjemnega pomena prizadevanje za povečanje efektivnega izkoristka MNZ 

do fizikalnih mej ob hkratnem znižanju izpustov onesnažil, kar omogoča izpolnitev bodočih okoljskih in socialnih zahtev 

ter zmanjšanju ogljičnega odtisa prometa, ob hkratnem izpolnjevanju zahtev uporabnikov. 

 

V projektu EVA4green, je prvi del namenjen razvoju produktov, ki bodo imeli velike globalne tržne deleže in so ključni 

za doseganje nizkih izpustov onesnažil, visokega izkoristka in visokih specifičnih moči motorjev z notranjim zgorevanjem. 

Zaznavala tlaka v valju MNZ omogočajo zaprtozančno vodenje procesa zgorevanja in tako prispevajo k zniževanju 

izpustov onesnažil ter doseganju strožjih okoljevarstvenih norm. K bistvenemu znižanju izpustov onesnažil prispeva tudi 

črpalka za vbrizgavanje vode v valj motorja z notranjim zgorevanjem, ki je ključna komponenta sistema za preprečevanja 

bogatenje zmesi Ottovih motorjev. Posledično se pri visokih močeh motorjev, ki so pogosto dosežene med realno vožnjo, 

poraba goriva lahko zmanjša za 10-15%, hkrati pa se za več kot faktor deset znižajo izpusti CO in HC. Povečanje specifične 

moč, izboljšanje izkoristka motorja in posledično zmanjšanje izpustov onesnažil naslavlja tudi razvoj solenoidnega 

aktuatorja za variabilno krmiljenje ventilov in/ali izklop valjev, ki bo omogočil variabilno krmiljenje odpiralnih časov 

ventilom za motorje, ki dosegajo visoke vrtilne frekvence. Z radikalno novo zasnovo bo dvomasni vztrajnik za motorje z 

notranjim zgorevanjem, ki vodi v zmanjšanje mase in števila sestavnih delov omogočal povečanja specifičnih moči in 

nižanja proizvodnih stroškov MNZ, kar ima pozitiven vpliv na izpuste skozi celoten življenjski cikel. 

 

Ključne besede: motor z notranjim zgorevanjem, MNZ, izpusti, izkoristek, piezoelektrično, senzor tlaka, interogator, 

Fabry-Perot, optično vlakno, LED, optični sprejemnik, interferometer, vztrajnik, dvomasni, črpalka, solenoid, aktuator, 

krmiljenje. 

 

Vrsta članka: Strokovni članek 

 

 

Abstract 
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Slovenian automotive industry is well-established in the global market. It achieves global excellence and breakthrough 

innovations and is able to face difficult challenges. Despite the fact that it already achieves high development and 

production standards it nonetheless has an even more ambitious objective, i.e. in accordance with the defined strategy it 

seeks to achieve even higher levels of excellence. To this end, certain programme areas have been determined, where it is 

possible to achieve breakthrough results that support the strategic development orientation of the global automotive 

industry. 

 

Internal combustion engine 

In line with international guidelines and forecasts, internal combustion engines (ICE), as parts of vehicle propulsion 

systems, will play a dominant role in road transport and mobility at least until 2030, and will predominantly be used until 

2050 and beyond. It is therefore of utmost importance to ensure the increase of effective efficiency of ICEs up to their 

physical limits while reducing emissions of pollutants, which allows meeting future environmental and social requirements, 

and reduce the carbon footprint of transport, while meeting user requirements. 

 

Project EVA4green will in first part include the development of products that will have significant global market shares 

and are key to achieving low emissions of pollutants, high efficiency and high specific power of internal combustion 

engines. Pressure sensors in ICE cylinder allow closed-loop control of combustion process, thus contributing to reducing 

emissions of pollutants and achieving more stringent environmental standards. A significant reduction in emissions of 

pollutants is also achieved by pumps for injecting water into the cylinders of internal combustion engines, which is a key 

component of the system for preventing the mixture enrichment in petrol engines. As a result, during engine power peaks, 

which are often reached during actual driving, fuel consumption can be reduced by 10-15%, while emissions of CO and 

HC are reduced by more than a factor of 10. The increase of specific power, the improvement of engine efficiency and 

consequently a reduction of emissions of pollutants is reflected also in the development of a solenoid actuator for variable 

valve control and/or cylinder deactivation, allowing variable control of valve opening time for engines that reach high 

frequency of rotation. With a radically new design, the dual-mass flywheel for internal combustion engines, which enables 

a reduction in mass and number of components, and contributes to the increase in specific power and lower production 

costs of ICE, and thus has a positive effect on emissions throughout the entire life cycle. 

 

Keywords: Internal combustion engine, ICE, emissions, pollutants, efficiency, piezoelectric, pressure sensor, interrogator, 

Fabry-Perot, optic fibre, LED, optic receiver, interferometer, flywheel, double-mass, pump, solenoid, actuator, steering. 

 

Article classification: Professional Article 

 

 

1 Uvod 

 

Skladno s strateškimi razvojnimi usmeritvami globalne avtomobilske industrije je projekt EVA4green usmerjen v iskanje 

prebojnih rešitev na področju zniževanja porabe energije ter emisij, ki izhajajo iz motorjev z notranjim zgorevanjem, 

elektrifikaciji vozil, ter varnosti in udobju v avtomobilih, kar so tudi globalno opredeljeni ključni razvojni izzivi industrije. 

 

V prvem sklopu KOMPONENTE IN SISTEMI ZA UČINKOVITE MOTORJE Z NOTRANJIM ZGOREVANJEM, 

so raziskave namenjene razvoju produktov, ki bodo imeli velike globalne tržne deleže in so ključni za doseganje nizkih 

izpustov onesnažil, visokega izkoristka in visokih specifičnih moči motorjev z notranjim zgorevanjem (MNZ). 

 

Nadalje so razdeljene aktivnosti raziskav v opisanem sklopu na pet programov, ki obravnavajo sisteme za učinkovitejšo 

delovanje MNZ: 

1. PIEZOELEKTRIČNO ZAZNAVALO TLAKA ZA MNZ 

2. OPTIČNO ZAZNAVALO TLAKA ZA MNZ 

3. DVOMASNI VZTRAJNIK ZA MNZ 

4. ČRPALKA ZA VBRIZGAVANJE VODE V VALJ MNZ 

5. SOLENOIDNI AKTUATOR ZA VARIABILNO KRMILJENJEVENTILOV IN/ALI IZKLOP VALJEV 
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2 Opis in cilji posameznih programov 

 

2.1 Piezoelektrično zaznavalo tlaka za motorje z notranjim zgorevanjem 

 

Samostojno Piezoelektrično zaznavalo tlaka (CPS – Cylinder Pressure Sensor) prinaša številne izboljšave glede na 

obstoječe rešitve na trgu. V veliko serijskem segmentu bo v primerjavi s konkurenčnimi izdelki razširjena pasovna širina. 

Izbrani princip meritve na osnovi piezoelektričnega elementa omogoča tudi doseganje daljše življenjske dobe senzorja v 

primerjavi s trenutno razpoložljivimi rešitvami na trgu, znatno pa bo izboljšana tudi natančnost meritve pri nizkih tlakih 

(do 5bar). Izbira vgrajenih komponent pa omogoča tudi delovanje senzorja pri višjih temperaturah okolja. 

 

2.1.1 Področje raziskave: Konstrukcija tipalnega elementa. 

Na sliki 1 je prikazan 3D model konstrukcijske rešitve tipala, primarno za potrditev koncepta delovanja v realnem okolju.  

 

  
Slika 23. Konstrukcija tipalnega elementa. 

 

Tlak medija v zgorevalnem prostoru generira preko membrane silo na notranji mehanizem ki prenaša silo na piezoelektrični 

element. Zaradi tega se v piezoelektričnem elementu generira električni naboj. Generiran električni naboj se ojača v 

elektronskem vezju in nam preko analognega izhoda posreduje vrednost tlaka.  

 

2.1.2 Področje raziskave: Analiza konstrukcije z  metodo končnih elementov FEM. 

Na opisanem izdelku so bile izvedene naslednje analize: 

- Termična analiza za določitev temperature v posameznih komponentah med delovanjem motorja. 

- Strukturna analiza za določitev napetosti in deformacij med delovanjem motorja pri naslednjih obremenitvah: 

o Prednapetje 

o Tlak v cilindru 

o Povišana temperatura (termični raztezki) 

- Modalna analiza oz. določitev lastnih frekvenc in lastnih oblik izdelka  

 

Slika 2 prikazuje rezultate strukturne analize CPS (napetosti pri določeni obremenitvi). 

 

 

Slika 24: Strukturne analize CPS.             Slika 25: Analiza izboljšanih      

                                                                      konstrukcijskih različic s FEM 
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Različne konstrukcije CPS so bile analizirane z numeričnimi simulacijami z metodo končnih elementov. Na podlagi 

rezultatov so bila določena kritična mesta v konstrukciji in ocenjena možnost odpovedi zaradi preobremenitve. Predlagane 

so bile določene spremembe v konstrukciji CPS, da bi zagotovili boljše dinamične karakteristike senzorja (manjša 

občutljivost na vibracije okolja) in višjo trajno dinamično trdnost. 

 

2.1.3 Področje raziskave: Izvedene meritve in analize tipalnega elementa 

Na izmerjenih rezultatih se izvajajo analize (Slika 4), s katerimi se določa vpliv temperature, nelinearnost in padec signala 

po tlačnem pulzu, občutljivost senzorja. Na podlagi ugotovitev se bo izvaja izboljšave na konstrukciji tipalnega elementa. 

 

 
Slika 26. Analiza meritev tlaka. 

2.1.4 Področje raziskave: Določitev mehanizmov degradacije tlačnega zaznavala 

V sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, Fakulteta za Strojništvo –FSL, potekajo raziskave vrednotenja vplivov posameznih 

podsklopov na degradacijo, ter sistematičnega določanja mehanizmov degradacije. 

 

Identificirani so bili glavni mehanizmi, ki lahko vplivajo na degradacijo senzorskih enot in povzročajo napačne odčitke 

tlaka. Fokus raziskav je predvsem na degradaciji piezoelektričnih elementov in na spremembah karakteristik vzmetnih 

komponent zaznavala zaradi temperaturnih in tlačnih obremenitev. Na podlagi preliminarnih ugotovitev je bil določen 

„workflow“ preizkušanja in implementacije. 

 

 
Slika 27. Strategija za preprečitev ali kompenzacije degradacije 

 

Z namenom testiranja mehanizmov degradacije tlačnih zaznaval je FSL nabavila in opremila nov namenski dizelski 

motor. 

 

2. 2 Optično zaznavalo tlaka za motorje z notranjim zgorevanjem 

 

Področje optičnih zaznaval tlaka za motorje z notranjim zgorevanjem zajema raziskovanje različnih pristopov za zajem in 

obdelavo podatkov o trenutni vrednosti tlaka v zgorevalni komori. Principi merjenja temeljijo na enostavnih, komercialno 

dobavljivih in cenenih komponentah. Sistem je sestavljen iz optičnega in elektronskega sklopa. Optični sklop predstavljajo 
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senzor tlaka na osnovi Fabry-Perot interferometra, optična vlakna in optični delilniki. Elektronski sklop pa predstavlja 

interogator za zajem in obdelavo podatkov.  

 

Prednosti tlačnih optičnih zaznaval pred ostalimi so v izredno malih dimenzijah (125 µm), odpornosti na elektromagnetne 

motnje, temperaturni vzdržljivosti, stabilnosti in natančnosti. Zaradi dobrih lastnosti jih lahko implementiramo v zelo 

zahtevna okolja.  

Razvoj optičnih vlaken skozi leta, ponuja širok spekter najrazličnejših serijskih in posebnih vlaken iz katerih lahko 

izdelamo s pomočjo posebnih postopkov senzorje za merjenje tlaka. Kot vir svetlobe za prenos informacije skozi optično 

vlakno lahko uporabimo Fabry-Perot lasersko diodo, SLED diodo ali LED. Problematika se pojavi pri branju informacije 

iz optičnega vlakna, saj so komercialno dobavljivi interogatorji stroškovni neprimerni za uporabo v sektorju avtomobilske 

industrije. Poleg izzivov, ki se pojavljajo pri izdelavi tlačnega senzorja, se namenja velik del raziskave prav interogatorjem, 

ki smo jih razvili in izdelali iz komercialno dobavljivih komponent, ki so v širši rabi (telekomunikacije, razsvetljava, 

avtomotive).  

 

2.2.1 Področje raziskave z interogatorjem na osnovi tandemskega interferometra 

Interogator na osnovi tandemskega interferometra temelji na faznem optičnem modulatorju, širokopasovnem optičnem 

viru, ter referenčnem in merilnem Fabry-Perot senzorju, kot prikazuje slika v nadaljevanju. 

 

 
Slika 28. Shematski prikaz interogatorja na osnovi tandemskega interferometra 

 

Delovanje temelji na le nekaj sklopih vezja. Generator rampe generira žagasto napetost, ki jo ojačamo z gonilnikom ter 

uporabimo za vzbujanje piezo sklada. PIN fotodetektorji zajemajo optične signale, ki imajo sinusno obliko in jih preko 

transimpedančnega ojačevalnika pretvorijo v napetostne signale. Napetostne signale nato s komparatorji pretvorimo v 

digitalne, tako da lahko z mikrokrmilnikom izmerimo fazno razliko med signaloma. Fazno razliko nato pretvorimo v tlak 

in rezultat predstavimo na uporabniškem vmesniku. 

 

2.2.2 Področje raziskave z interogatorjem na osnovi več valovnih dolžin 

Sistem z več valovnimi dolžinami temelji na standardnem telekomunikacijskemu mnogorodovnem vlaknu. Predlagan 

sistem omogoča izvedbo cenovno učinkovitega merilnega sistema in je neobčutljiv na interferenčne pojave. Poseben izziv 

v tem sistemu prestavljajo omejene optične moči (LED viri), ki so na volja, saj je sklop svetlobe v vlakno precej manjši, 

kakor v primeru laserskih diod. Več valovnih dolžin izboljšuje robustnost meritve in uporabljenih algoritmov. Za zanesljivo 

delovanje potrebujemo najmanj tri valovne dolžine. 

 

Sistem deluje tako, da izmenjajoče vklapljamo svetlobne vire, svetloba potuje skozi optične delilnike do senzorja in se v 

odvisnosti od tlaka odbije nazaj proti optičnemu sprejemniku. V vsakem trenutku imamo več informacij o odbitih močeh 

od senzorja, ki jih obdelamo z algoritmom. Rezultat algoritma predstavlja trenutno vrednost tlaka. 
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Slika 29. Odziv senzorja tlaka pri 80 bar (Piezocryst, Avstrija, 2017) 

 

2.2.3 Sklep 

Pridobili smo nova znanja na področju načrtovanja opto-elektronskih in fotonskih sistemov.  Razviti so novi koncepti in 

cenovno učinkovite zasnove optičnih senzorjev, primerne za uporabo v industrijskih sistemih ter nove metode za cenovno-

učinkovito spektralno razločevanje Fabry-Perotovih vlakenskih senzorjev. Pridobljena znanja so izjemno koristna za vse 

udeležence v projektu.  

 

2.3 Dvomasni vztrajnik za motorje z notranjim zgorevanjem 

 

Cilj razvoja novega dvomasnega vztrajnika je nadomestiti vse drsne spoje in kontakte s kotalnimi, s čimer se močno 

zmanjša pojav trenja, ki škoduje elementom vztrajnika. Z eliminacijo trenja bodo zmanjšane izgube, ki se pojavljajo med 

nihanjem vztrajnika. Poleg tega bo dvomasni vztrajnik ohranil robustnost izdelka.  

Našo rešitev dvomasnega vztrajnika odlikujejo  

naslednje lastnosti: 

 15% nižjo maso, 

 30% daljšo življenjsko dobo,  

 10% manjše izgube, ki so posledica trenja,  

 20% nižje proizvodne stroške, 

 

 
Slika 30. Rešitev dvomasnega vztrajnika. 

 

v primerjavi s konkurenčnimi izdelki, kar bo podjetju omogočilo preboj med vodilne proizvajalce teh komponent. 

 

Prikaz napravljene primerjalne analize meritve karakteristike pri navoru v odvisnosti od kota pri nadaljevanju cikličnega 

obremenjevanja med serijskim dvomasnim vztrajnikom (modro) v prodaji in z našim inovativnim  »state of the art« 

dvomasnim vztrajnikom (rdeče). 
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Slika 31. Primerjalne analize meritve karakteristike pri navoru v odvisnosti od kota. 

 

Sodelujoči partnerji so Fakulteta za strojništvo v Ljubljani (FSL), za določitev robnih pogojev, obremenitev na vztrajnik 

na dejanskem motorju in popis dinamike vztrajnika in Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) za določitev materialnih 

lastnosti. 

 

 
Slika 32. Shema povezave dvomasnega vztrajnika. 

 

Na sliki 11 je prikazan dinamski model dvomasnega vztrajnika, katerega lahko uporabimo za študijo dinamskih lastnosti 

samega vztrajnika. Ker pa je dinamski sistem celotnega pogonskega sistema bistveno drugačen (slika 12), je za pravilno 

delovanje dvomasnega vztrajnika pomembno razumevanje celotnega pogonskega sklopa. Namen dvomasnega vztrajnika 

je namreč da je nizkopasovni mehanski filter; to pomeni, da se visokofrekvenčna prenihavanja ne smejo prenesti na stran 

sklopke. Ker je dinamski sistem v vsaki prestavi drugačen, poleg tega pa je poseben primer tudi razklopljen sistem (ko je 

aktivirana sklopka), se je načrtovanja dvomasnega vztrajnika treba lotiti na nivoju prenosnosti torzijskih vibracij. 

V okviru projekta je bil pripravljen namenski dinamski model v okviru katerega lahko simuliramo vse tipične oz. kritične 

situacije, npr.: nenadna sklopitev sklopke, zagon avtomobila, pospeševanje s polnim plinom. 

 

 
Slika 33. Dinamski model dvomasnega vztrajnika. 
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Slika 34. Dinamski model poenostavljenega pogonskega sklopa z dvomasnim vztrajnikom. 

Za doseganje zastavljenega cilja izdelave inovativnega dvomasnega vztrajnika, bo analiziran vpliv manjšanja delovne 

prostornine in povečevanja specifične moči motorjev z notranjim zgorevanjem na amplitudne in frekvenčne spektre 

torzijskih vibracij, kjer se bo na podlagi dobljenih rezultatov izdelalo več konceptov dvomasnega vztrajnika, z namenom 

zasnove produkta, ki bo uspešno reševalo to problematiko z dopuščanjem rotacijskega gibanja med motorjem in sklopko 

za ustrezno konstrukcijo komponent dvomasnega vztrajnika. 

 

2.4 Črpalka za vbrizgavanje vode v valj motorja z notranjim zgorevanjem  

 

Naš cilj  izdelati črpalko brez sten iz nerjaveče pločevine v zračni reži motorja. Zaradi minimalne zračne reže in posledično 

boljšega izkoristka lahko pričakujemo pri enakih zahtevah od 10% pa tudi do 20% manjši motor. Črpalni del in tudi del 

motorja bo zaradi tega v neposrednem stiku s črpano tekočino t.j. vodo polno elektrolitov. Poznane so »mokre« izvedbe 

črpalk za avtomobilsko gorivo, za vodo pa se tovrstne izvedbe praktično ne uporabljajo. V primeru vode so pogoste 

izvedbe, kjer rotor z magnetom zaščiten s srajčko iz nerjaveče pločevine. Stator pa je praviloma v suhi izvedbi, saj ga od 

tekočine loči posoda iz nerjaveče pločevine. 

 

V okviru projekta razvijamo inovativno črpalko, namensko razvite za sistem za vbrizgavanje vode v cilinder motorja. 

Vbrizgavanje vode v cilinder motorja z notranjim izgorevanjem se mogoče sliši nenavadno, vendar je tehnologija že dokaj 

stara. Posluževali so se je že v času druge svetovne vojne v letalski industriji. Takrat so imeli probleme s temperaturno 

obstojnostjo materialov v letalskih motorjih, predvsem pri maksimalnih obremenitvah ob vzletu aviona. Z vbrizgavanjem 

vodne megle v mešanico goriva in zraka tik ob vstopu v cilinder motorja so zmanjšali temperaturne maksimume v motorju. 

Voda razpršena v vodno meglo se ob vstopu v cilinder segretega motorja upari in s tem absorbira veliko količino toplote s 

sten cilindra. Mešanica goriva in zraka je zato hladnejša, kar pomeni, da se lahko stisne na manjši volumen. Kompresija je 

zato večja, kar dvigne karakteristike motorja. Vodna para namreč tudi bistveno zmanjša klenkanje motorja. Vbrizgavanje 

vode ima pozitivne učinke samo v določenem režimu obratovanje. To je pri maksimalni obremenitvi. Pri nizkih 

obremenitvah motorja so učinki negativni. Zato je pravilno krmiljenje doziranja vode izredno pomembno za dobre 

karakteristike motorja.  

 

Nekateri, kot sta Chrysler in Saab, so vbrizgavanje vode v cilinder motorja preizkušali tudi pri osebnih avtomobilih. Z 

razvojem učinkovitih toplotnih izmenjevalcev pa je sistem praktično potonil v pozabo.  

 

Ponovno je sistem postal aktualen ob današnjih prizadevanjih za znižanje negativnih izpustov motorjev z notranjim 

zgorevanjem. Znižanje temperature v motorju bistveno zmanjša izpuste NOx in CO. Ugodno vpliva tudi na karakteristike 

motorja. BMW je v letu 2015 sistem preizkušal v vozilu M4 GTS, kje se je izkazal za zanesljiv in so ga sprostili za 

komercialno rabo. So-razvijalec BOSCH sedaj sistem ponuja kot Water Boost system, ki omogoča do 5% boljše 

karakteristike motorja, za 4% nižje izpuste CO2 in za do 13% boljšo izrabo goriva. 
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Črpalka sistema je poleg injektorjev eden od ključnih elementov. Uporabili bomo inovativen princip črpalke, kjer je črpalni 

del maksimalno integriran s pogonskim elektromotorjem. Ključni deli elektromotorja – stator in rotor so zaliti s termoset 

plastike, ki sicer omogoča brizganje v dosti ožjih tolerancah kot termoplasti, a je kljub temu potrebno izboljšati tolerance 

brizganja za velikostni razred glede na proizvode, ki smo jih bili vajeni. Med drugim gre za drsne ležaje med statorjem in 

rotorjem mokrega elektromotorja, ki delujejo odlično ob primernem filmu vode med drsnima površinama. Če je debelina 

vodnega filma le malenkost premajhna prihaja do »zaribavanja«, če pa je prevelika, se bistveno zmanjšajo karakteristike 

črpalke. Poleg tega gre za moker motor in vsi elementi, ki pridejo v stik z vodo morajo biti korozijsko obstojni. Glede na 

to, da gre za BLDC motor s trajnimi magneti moramo pred korozijo ustrezno zaščititi tako magnet na rotorju kot statorski 

paket pločevine in bakreno navitje. Za uspešno rešitev projekta smo že razvili par novih tehnologij, čaka pa nas še par 

dokaj kompleksnih problemov. 

 

 
Slika 35. Prikaz delovanja vbrizga vode v cilinder motorja 

 

2.5 Solenoidni aktuator za variabilno krmiljenje ventilov in/ali izklop valjev  

 

Vse ostrejše zahteve glede izrabe goriva in zmanjšanja škodljivih izpustov iz motorjev z notranjim zgorevanjem vodijo k 

vse večjemu optimiranju motorjev glede na trenuten režim obratovanja. Eden od takih sistemov je VVT – variable Valve 

Timing, ki se uporablja v več izvedbah. Od zvezno nastavljive do digitalnega preklopa med dvema režimoma, ki se izvede 

preko mehanskih krivulj in solenoida aktuatorja. Drug sistem prilagajanja je izklapljanje cilindrov ob nizkih obremenitvah 

motorjev, ki se izvede na podoben način. 

 

 
Slika 36. Prikaz krmiljenja ventilov in/ali izklop valjev 

 

Aktivacije preklopov med različnimi režimi obratovanja motorja z notranjim zgorevanjem so vse pogostejše. V uporabi so 

posamezni solenoidi, kakor tudi dvopinski, ki praviloma predstavljajo kompaktnejšo izvedbo in lažjo montažo. Poleg 

avtomobilov se sistem uveljavlja tudi pri močnejših dvokolesnikih. V tem primeru se zaradi višjih obratov zahtevajo hitrejši 

preklopi solenoidnih aktuatorjev. Prav to je izziv, ki ga rešujemo v okviru projekta. S posebno konstrukcijo navitja smo 

dosegli več kot 2x hitrejšo aktivacijo. Izvedba je zaščitena s patentom. Dodatno smo patentirali tudi izvedbo, ki pri 

dvopinskem aktuatorju omogoča tudi majhne razdalje med pinoma. Računamo, da nam bo visoka hitrost delovanja kot 
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diferenciator omogočala vstop na segmentu dvokolesnikov, od tu pa se bomo poskušali prebiti še na avtomobilsko 

področje, kjer so ponudniki tovrstnih solenoidov redki in kupci v pogostih primerih že iščejo drugega dobavitelja. 

 

 
Slika 37. Solenoidni aktuator. 

 

 

3 Zaključki 

 

Vsak sklop aktivnosti v okviru posameznega Razvojno Raziskovalnega Projekta-RRP je zastavljen tako, da vsebuje 

elemente inovativnost v konceptu, pristopu, metodologiji ali pričakovanem rezultatu, konkretne inovativne rešitve pa bodo 

rezultat razvoja vseh izdelkov programa.  

 

V prvem obdobju je bil fokus raziskav predvsem usmerjen v pregled tehnične literature in objav o obstoječem stanju 

tehnike, pridobivanje in študije specifikacij potencialnih kupcev, pregled patentnih baz ter iskanje zaščitenih tehničnih 

rešitev, zasnova konceptov, razvoj novih metod in simulacije, preliminarna analiza konstrukcijskih različic, izdelava  

konstrukcijske dokumentacije za vzorce, priprava gradiva za patentno prijavo, itd. 

 

V drugi polovici projekta EVA4green nadaljujemo raziskave, ki so usmerjene v končno sestavo vzorcev, optimizacijo 

komponent glede na rezultate testiranj, izdelava in prilagoditve prvotne zasnove preizkuševališč. Izvedenih je bilo že nekaj 

testov na realnih aplikacijah (motorjih) pri realnih pogojih, sledijo končne simulacije in validacije ter priprava optimizacije 

tehnoloških procesov. 

 

Poleg raziskovalnega dela v projektu EVA4Green potekajo aktivnosti na področju povezovanja med partnerji, kar je 

odločilnega pomena za skupen razvoj novih rešitev na trgu. Potekajo tudi diseminacijske aktivnosti v obliki publikacij, 

konferenc in delavnic, sodelovalnih dogodkov, spletnih strani in drugih oblik spletnega širjenja informacij. 

 

Projekt EVA4green bo skupno trajal 30 mesecev, zaključek vseh raziskovalnih programov je tako predviden v februarju 

2019.  

 

Sodelujoči v sklopu Komponente in Sistemi za Učinkovite Motorje z Notranjim Zgorevanjem 

 

 Hidria AET Družba za proizvodnjo vžignih sistemov in elektronike d.o.o.  www.hidria.com  

 SiEVA, podjetje za razvoj in trženje v avtomobilski industriji d.o.o. www.sieva.si  

 Kolektor Group d.o.o. www.kolektor.com 

 UNIVERZA V LJUBLJANI, Fakulteta za strojništvo www.fs.uni-lj.si    

 UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko www.feri.um.si  

 Zavod za gradbeništvo Slovenije www.zag.si  
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POVZETEK 

V okviru programa EVA4green1 so znotraj projekta RRP3 v sodelovanju s partnerji predstavljene raziskovalne in razvojne 

aktivnosti ter doseženi rezultati na področju mehatronskih sklopov kot pomožni sistemi v vozilih. Hkrati je predstavljen 

eden izmed ključnih znanstvenih prispevkov industrijske raziskave glede vira hrupa elektronsko komutiranih motorjev. 

Cilj projekta je zasnova inteligentnega mehatronskega pogonskega sklopa ter razvoj njegovih ključnih komponent, ki so: 

linearni aktuatorji, el. motorji, zobniška gonila in senzorji. Bistveni poudarek na razvoju komponent je na visoki snovni 

učinkovitosti, z visokimi stopnjami izkoristka elektromotorja, zobniškega gonila in pomožnih aktuatorjev ter hkrati nizkega 

nivoja vibracij in nizke emisije hrupa. Slednje je odvisno tudi od natančnega vodenja elektromotorjev, zato se v projektu 

ukvarjamo tudi z zasnovo nove družine integriranih senzorjev absolutne kotne lege in hitrosti rotorjev električnih strojev. 

Znanstveni doprinos izvedene industrijske raziskave je tudi eksperimentalni pristop karakterizacije visokofrekvenčnih 

magnetnih sil, ki so posledica vzbujanja s pulzno širinsko modulacijo; ang. (PWM). Rezultati eksperimentalnega 

vrednotenja so pokazali interakcijo strukturne dinamike s frekvenčno vsebnostjo PWM vzbujanja, ki ima lahko 

signifikanten vpliv na celotno zvočno raven. Posledično lahko magnetni izvor hrupa zmanjšamo z ustrezno izbiro PWM 

metode in preklopne frekvence.  

Ključne besede: mehatronski sklopi, električni aktuatorji, gonila, senzorji, hrup, PWM regulacija 

Vrsta članka: Strokovni članek 

 

ABSTRACT 

Within the EVA4green1 program under the framework of the RRP3 project on the field of mechatronic drives as vehicle 

auxiliaries systems the research and development activities are presented. Additionally one of the key scientific 

contribution of the industrial research on the field of acoustic noise of BLDC motors is presented. The aim of the project 

is to design an intelligent mechatronic drive and develop its key components, which are: linear actuators, el. motors, 

gearbox and sensors. The main emphasis on the development of the components is on high material efficiency, with high 

                                                 
1 »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj« 
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rates of electrical efficiency of the motor, high efficiency of gearbox and auxiliary actuators, while at the same time with 

low vibration levels and low noise emissions. The latter also depends on the precise control of the electric motors, 

consequently within the project we are also working on the design of a new family of integrated sensors of the absolute 

angular position and the speed of rotors of electrical machines. One of the key scientific contribution of the conducted 

industrial research is also an experimental approach to the characterization of high-frequency magnetic forces, which are 

the result of excitation with pulse-width-modulation (PWM). The results of the experimental study show that the interaction 

between structural dynamics and excitation harmonics can have significant influence on the total sound pressure level. 

Consequently, the magnetic induced noise source can be reduced by selecting the appropriate PWM technique and 

switching frequency. 

Keywords: mechatronic systems, electrical actuators, gearbox, sensors, noise, PWM regulation 

Article Classification: Professional Paper 

 

Uvod 

Približno do leta 1960 je bila edina elektronska komponenta v avtomobilu radijski sprejemnik, vse ostale funkcije 

avtomobila so delovale izključno preko mehanskih ali električnih sistemov. Sistem elektronskega vžiga je bil prvi 

mehatronski sistem v avtomobilih, ki ga je uvedla avtomobilska industrija konec sedemsetih let. V enakem časovnem 

obdobju je bil uveden tudi sistem proti blokiranju koles (ABS) (T.P. Mote, 2016). Vse od takrat število mehatronskih 

sistemov v avtomobilih nenehno narašča zaradi vedno kompleksnejših rešitev na področjih optimiziranja izgorevanja v 

pogonskem motorju, delovanju avtomatskih menjalnikov, aktivnega vzmetenja, aktivnega zaviranja in aktivnega 

krmiljenja, (Isermann, 2005). V zadnjem času s poudarkom na elektrifikaciji vozil se število mehatronskih sklopov vozilih 

signifikantno povečuje, saj se mnogo sistemov, ki so bili do nedavnega gnani s pomočjo glavnega motorja bodisi direktno 

preko odmične gredi bodisi preko jermenskega gonila nadomešča z elektro pogoni. Slednje ima zaradi optimalnejšega 

delovanja pozitiven vpliv na zniževanje emisij toplogrednih plinov, kar je izrednega pomena za avtomobilsko industrijo za 

doseganje zastavljenega cilja glede zniževanje emisij  CO2 pod 95 g/ km (EC 443/2009, 2009). Ta cilj vodi v zadnjem času 

do intenzivne elektrifikacije vozil, ki bo omogočala dosego zastavljenega cilja in hkrati odločilno prispeva tudi k doseganju 

nižjih emisij hrupa, ki jih uveljavlja EU direktiva št. 540/2014 (EU UREDBA, 2014). 

Zaradi vedno večjega števila mehatronskih sistemov v avtomobilih je izrednega pomena zniževanje mas komponent, 

zniževanju porabe električne energije in posledično dvigovanje celotnega izkoristka in izboljšanje natančnosti vodenja 

posameznih sklopov. Skladno s cilji programa EVA4Green v stebru RRP3 potekajo raziskave na področju naprednejših in 

efektivnejših mehatronskih sklopov, ki imajo nižje mase, višje izkoristke in omogočajo natančnejše vodenje ter so tišji. 

Mehatronski sklopi 

Sodobni mehatronski sistemi so elektromehanski sistemi z integriranim inteligentnim vodenjem oz regulacijo, senzorji in 

vgrajenimi algoritmi za komunikacijo s človekom. Glavni gradniki so: mikrovezja s procesorjem, pretvorniki signalov, 

senzorji, aktuatorji in gonila. Znotraj našega raziskovalnega projekta EVA4Green v stebru RRP3 smo se v prvi fazi projekta 

osredotočili za nadaljnji razvoj zadnjih treh gradnikov, saj imamo skupaj s partnerji na teh področjih kompetenčno prednost 

za razvoj ključnih komponent mehatronskega sklopa. V drugi fazi projekta bo narejena zasnova inteligentnega 

mehatronskega sklopa z predhodno razvitimi komponentami. Delo aktivno poteka na razvoju naslednjih komponent: 

linearni solenoidni aktuatorji, zasnova visoko učinkovitih EC pogonov, zasnova naprednega gonila in obširno delo na 

razvoju senzorjev in algoritmov, ki povečujejo natančnost senzorjev. V nadaljevanju je predstavljen pregled dosedanjih 

dosežkov posameznih partnerjev na razvoju opisanih komponent. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0540&locale=en
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Razvoj visoko zmogljivega vibracijsko robustnega solenoida 

Opisani so rezultati konzorcijskega partnerja SiEVA d.o.o. Cilj izvedene razvojne aktivnosti je bil virtualni koncept visoko 

zmogljivega vibracijsko robustnega solenoida za uporabo v avtomobilskih aplikacijah, z naslednjimi bistvenimi zahtevami: 

- zunanje dimenzije (max): Ø33 x 40 mm 

- delovni hod: 6,0 mm 

- prožilna sila: 3,0 N 

- električno napajanje: 10 V in 6,8 A 

- polna funkcionalnost pri vibracijah do 160 m/s2 

- vodotesnost na strani batnice 

V okviru razvoja solenoida je bila v prvem koraku izvedena študija mehkomagnetih materialov za izvedbo magnetnega 

kroga solenoida. Nadalje je bila preko numerične analize magnetizma izdelana groba zasnova magnetnega kroga, katera je 

bila preko mnogoparametrične optimizacije optimirana za dosego maksimalne zmogljivosti v okviru izhodiščnih zahtev. 

V zadnjem koraku je bila izvedena konstrukcijska prilagoditev solenoida glede na obravnavano aplikacijo. V funkciji 

mehkomagnetnih materialov se dandanes uporablja: 

- elektro pločevina 

- valjano jeklo različnih geometrij: palice, cevi, profili, plošče, pločevina 

- sintrano jeklo 

- sintrani mehko magnetni kompozit 

Kot najustreznejše za našo izvedbo solenoida je bilo izbrano valjano jeklo, ki izkazuje visoko oblikovno prilagodljivost, 

kar omogoča vodenje magnetnega polja v treh dimenzijah. Poleg tega sorazmerno visoka magnetilna krivulja omogoča 

kompaktne dimenzije magnetnega kroga. Mehanska trdnost gradiva odgovarja ostrim pogojem delovanja, katerim so 

posamezne komponente izpostavljene zaradi samega delovanja solenoida in zaradi njegove aplikacije. 

Poseben razvojni izziv je predstavljala zahteva po vibracijski odpornosti, h kateri smo pristopili z zasnovo izredno lahkega 

bata glede na zahtevano zmogljivost solenoida. Takšna zasnova je omogočila uporabo blage povratne vzmeti, ki bat 

pridržuje v neaktivnem stanju tudi pod vplivom vibracij. Ob aktivaciji magnetna sila preseže prednapetje ter inercijo na 

račun vibracij ter zagotovi premik bata v končno lego ob zagotavljanju zahtevane prožilne sile. 

Tuljava je bila ravno tako optimirana za dosego maksimalne magnetne napetosti ter posledično maksimalne zmogljivosti 

solenoida, slika52. Realizacija takšne tuljave izkorišča celoten razpoložljiv prostor ter uporablja ves razpoložljiv električni 

tok. Določitev optimalne tuljave predstavlja mnogo-dimenzionalni optimizacijski problem, katerega dodatno otežuje 

dejstvo, da so žice za navitje komercialno dobavljive v diskretnih stopnjah premera. Zaradi kompleksnosti problema je bil 

pripravljen numerični algoritem, ki na podlagi prostorskih in električnih zahtev avtomatsko določi optimalno tuljavo. 



 

93 

 

V zadnji fazi je bil koncept solenoida konstrukcijsko prilagojen iz vidikov izdelave in sestave mehko magnetnih 

komponent, izvedbe radialnega in aksialnega vodenja, izvedbe tuljavnika in električnih kontaktov, izvedbe tesnenja batnice 

ter izvedbe pritrdišč. 

 

Zasnova platforme EC motorjev za pogon mehatronskih sistemov 

Opisani so rezultati konzorcijskega partnerja NELA d.o.o. Na podlagi tržne analize potreb mehatronskih sistemov v 

avtomobilski industriji in zasnove magnetnega sistema motorjev so bile določene štiri velikosti EC motorjev in sicer po 

premeru: EC 34mm, EC 48mm, EC 70mm in EC 90 mm. Z omenjeno družino predvidevamo pokriti večino potreb na 

področju pomožnih mehatronskih sklopov tako na področju visokih vrtljajev, kjer bomo s mehanskim prenosnimi pogonom 

visokih prestavnih razmerij dosegali visoko snovno učinkovitost in posledično kompaktne pogone z nizko težo, kakor tudi 

na področjih pogonov z visokimi navori, kjer ima mehanski pogonski sistem nižjo prestavno razmerje. Izdelali smo model 

za simulacijo elektromagnetnega kroga in izvedli preračune različnih velikosti motorjev in konceptov – glede na velikost 

paketa in navijalne podatke. Za družino EC motorjev smo določili koncept navijalne tehnike in osnovno topologijo. 

Odločili smo se za notranji tekač, zaradi univerzalnosti vgradnje. Simulacijski model preverjamo z laboratorijskimi vzorci, 

kar nam omogoča bolj zanesljive izračune in optimizacije na tehnologiji navijanja. V sodelovanju s Fakulteto za 

Strojništvo, UL,  smo pričeli z analizo vibroakustičnih pojavov v elektronsko komutiranih motorjih. Elektronsko 

komutacijo običajno izvajamo s pulzno širinsko modulacijo (PWM – Pulse Width Modulation), ki na podlagi ustreznega 

zaporedja vzorcev napetostnih impulzov generira izhodni signal željene frekvence in amplitud. PWM v frekvenčni domeni 

poleg fundamentalne  frekvenčne komponente vsebuje tudi številne visokofrekvenčne preklopne harmonike, ki se kasneje 

izrazijo tudi v magnetnih silah. 

Slika 52: Solenoid in rezultat analize vpliva premera bata in tuljave na prožilno silo. 
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Elektronsko komutacijo običajno izvajamo s pulzno širinsko modulacijo PWM, ki na podlagi ustreznega zaporedja vzorcev 

napetostnih impulzov generira izhodni signal željene frekvence in amplitud. PWM v frekvenčni domeni poleg 

fundamentalne frekvenčne komponente vsebuje tudi številne visokofrekvenčne preklopne harmonike, ki se kasneje izrazijo 

tudi v magnetnih silah. V eksperimentalni študiji smo preverili vpliv različnih PWM metod  na elektromagnetni hrup. Na 

sliki 53 je prikazana odvisnost celotne ravni zvočnega tlaka od preklopne frekvence za dve različni PWM metodi. Vsaka 

metoda ima svoje značilne preklopne harmonike, ki vzbujajo strukturno dinamiko. Razviden je znaten vpliv PWM metode 

na elektromagnetni hrup preizkušane enote. Trikotna PWM metoda eliminira preklopne harmonike okoli preklopne 

frekvence, zato je tudi odvisnost hrupa od izbrane preklopne frekvence bistveno spremenjena. V odvisnosti od PWM 

metode se torej spreminja tudi območje izbire preklopne frekvence, kjer je elektromagnetni hrup minimalen. 

Razvoj naprednih gonil za mehatronske sklope 

V okviru projekta smo razvili koncept prostorninsko manjšega pogonskega sklopa z izboljšanimi prenosi moči. Izvedli 

smo raziskave na naprednih materialov in njihovo uporabnost pri izdelavi zobnikov in ključnih delov gonil. Izvedli smo 

simulacije mehanskih in temperaturnih obremenitev posameznih delov gonila s ciljem povečati moč na prostorninsko 

enoto. Koncept gonila je zasnovan tako, da je mazan le enkrat za celotno dobo trajanja. Gonilo upošteva principe 

trajnostnega razvoja. 

Zasnova kompozitnih in polimernih zobnikov 

Za napredne materiale so na razpolago le podatki o osnovnih statičnih karakteristikah kar ni dovolj za načrtovanje 

zobnikov. S testi je bilo potrebno analizirati zmogljivost PEEK materiala in njegove zmogljivosti primerjati z ostalimi 

ojačenimi in na trgu dostopnimi osnovnimi materiali. Prednosti natančno izdelane geometrije in uporabe naprednih 

materialov smo demonstrirali na sodobnem gonilu in s testi pokazati zmogljivosti. 

 

V sklopu projekta so bile izvedene napredne numerične simulacije s ciljem raziskati razmere, ki nastopajo pri ubiranju 

polimernih zobnikov. Znano je, da so velikosti deformacij pri polimernih zobnikih za velikostni razred večje kot pri 

jeklenih, zato je to specifičnost potrebno upoštevati pri zasnovi gonil. Izvedene so bile analize z metodami končnih 

elementov za različne kombinacije materialov. Rezultate numeričnih preračunov z MKE smo primerjali z rezultati, ki 

sledijo priporočilu VDI 2736 in analizirali kako posamezni koeficienti vplivajo na rezultat.  Preračun z MKE je potekal 

tako na kompleksnem volumskem modelu kot tudi poenostavljenem ravninskem modelu, ki omogoča večje število hitrejših 

preračunov. Poglobljen vpogled v razmere pri ubiranju polimernih zobnikov odpira možnosti za optimizacijo geometrije 

zobniških bokov. Pri polimernih zobnikih je stopnja deformacije večja, zato poseben problem predstavlja prvi kontakt, ki 

povzroči udarec vrha zoba. V numerični simulaciji se to pokaže kot konica pri napetostih na začetku in na koncu ubiranja. 

Slika 53: Celotna raven zvočnega tlaka v odvisnosti od preklopne frekvence 
za dve PWM metodi. 
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Pri testiranju se pokaže ta preobremenitev kot povečana obraba na boku zoba. Z ustrezno obliko bočnice zoba lahko to 

konico napetosti zmanjšamo in na ta način odpravimo vse težave, ki izhajajo iz te obremenitve.  

 

Zaradi velikih deformacij polimernih zob se poveča stopnja prekritja kar pozitivno prispeva k razbremenitvi zob. Izvedena 

je bila analiza za različne kombinacije materialov, ki imajo specifične lastnosti. Velja splošna zakonitost, da ko sta v 

vprijemu dva para zob, je obremenitev na posamezen zob manjša. Izmenično prehajanje vprijema iz enega na dva zoba 

povzroča prehitevanje in zaostajanje gnanega zobnika glede na pogonski zobnik. Posledica je ciklično generirana sila v 

tangencialni smeri, ki neugodno vpliva na nivo hrupa. Pomemben zaključek je, da pri polimernem zobniku moramo 

zagotoviti stopnjo prekritja, ki zagotavlja enakomeren prenos momenta. V kompaktnem gonilu smo te ugotovitve 

upoštevali pri zasnovi konstrukcije in uporabili poševno ozobje z večjo stopnjo prekritja. 

Zasnova družine integriranih senzorjev absolutne kotne lege in hitrosti vrtenja za uporabo pri 

regulaciji rotacijskih električnih strojev po ASIL/SIL 

Opisani so rezultati konzorcijskega partnerja RLS Merilna tehnika d.o.o. V okviru projekta je potekal razvoj na štirih 

področjih, ki bodo prispevala h končnemu cilju.  To so razvoj anizotropnega magnetorezistivnega senzorja (AMR), razvoj 

namenskega integriranega vezja za uravnavanje signalov kvadraturnih enkoderjev (SiCA), razvoj enkoderja z uporabo 

tunelskega magnetorezistivnega senzorja v kombinaciji z izboljšanim magnetnim nosilcem informacije (TMR) in razvoj 

varnostnih algoritmov za zadostitev varnostnim standardom za enkoderje (SIL). Cilji dela v preteklem obdobju so bili 

končana teoretična raziskava, izdelani vzorci, opravljene meritve in preizkusi ter  potrditev ustreznosti sistema v 

laboratorijskem okolju. V nadaljevanju sledi kratka predstavitev opravljenega dela na posameznih področjih in potrditev 

doseganja zastavljenih ciljev. 

AMR 

Razvoj AMR senzorja poteka v sodelovanju z Laboratorijem za mikroelektroniko na Fakulteti za elektrotehniko Univerze 

v Ljubljani, kjer imajo potrebno opremo za nanos materiala. Oblika uporovnih struktur je bila določena s pomočjo 

modeliranja z metodo končnih elementov v programu Comsol ter analizo modela z Matlabom tako, da se minimizira 

harmonska popačitev signala. Glede na izbrano geometrijo smo narisali maske za fotolitografski postopek in izdelali 

vzorce, pri čemer smo variirali procesne parametre. Pripravili smo ustrezno testno mesto in tiskano vezje za predobdelavo 

in zajem signalov. Definirali smo teste za ugotavljanje ustreznosti vzorcev. 

Uspešno smo izdelali prototip enkoderja z AMR senzorskim elementom. Pripravljeni sta strojna  in programska oprema za 

zajem in dekodiranje signalov iz senzorskega elementa. S pomočjo ustrezne kalibracije je mogoče z izdelanimi senzorji 

izmeriti položaj z napako, manjšo od 5µm. Posodobitev opreme bo v prihodnosti omogočila izdelavo večjih količin. Kljub 

uspešnim rezultatom pa ugotavljamo, da bi bilo z nadaljno optimizacijo procesnih parametrov mogoče izboljšati lastnosti 

AMR senzorjev, predvsem amplitudo odziva in histerezo. 

SICA 

V prvi fazi razvoja je bilo potrebno določiti zahteve za čip in jih uskladiti z LMFE, kjer poteka izdelava. Določena je bila 

vsebina in struktura glavnega dela čipa, ki bo vsebovalo vezje za kalibracijo ničelne napetosti, ojačenja in faze signalov 

sinus in cosinus. Definiran je del čipa za zajem podatkov, kjer bosta prisotni še dve polji Hallovih senzorjev. Na ta način 

bo omogočeno delovanje tako v linearnem kot v rotacijskem načinu. Pripravljeno in sprogramirano je bilo vezje za 

testiranje in komunikacijo. Nato smo izdelali testne čipe z digitalnim delom in Hallovim senzorjem, jih karakterizirali in 

ugotovitve uporabili za nadaljnjo optimizacijo.  

TMR 

Točnost enkoderja je pogojena s kvaliteto magnetnega traku, zato je bila izvedena optimizacija debeline in materiala 

elastoferita glede na preiodo. Za enkoder je bil izbran senzor MDT-TMR401x. Z izbrano periodo 1,2µm smo odpravili 3. 

in 4. harmonske komponente ter dosegli točnost ±2µm, ponovljivost pod 1,2µm ter histerezo pod 1µm po celotnem 

območju definirane bralne razdalje. V nadaljevanju želimo dogati takšne rezultate tudi pri magnetnih nosilcih z večjo 

površino, raziskani pa so tudi patenti s tega področja. 
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 SIL  

Pripraviti je bilo potrebno proces razvoja funkcijsko varnih enkoderjev. Najprej smo potrdili diagnostiko senzorjev s 

pomočjo simulacije in nadgradili FMEA. Po predikciji nevarnih napak smo izvedli primer izračuna PFH (Probability of  

Failure per Hour). Pripravili in izvedli smo mehanske teste, teste ponovljivosti in komunikacije na robotskem testnem 

okolju. Razvili smo lastni kontroler za test varne komunikacije. Razviti testni programski vmesniki za avtomatizirano 

testiranje vgradne programske opreme. Certifikacijski organ je pregledal posredovano dokumentacijo in sporočil manjše 

popravke. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d)  

Slika 40: Rezultati raziskav štirih področij enkoderskih tehnologij. a) Izdelani in karakterizirani vzorci AMR 

senzorjev, ki omogočajo izračun položaja glede na magnetni trak. b) Rezultat simulacije odziva vezja SiCA na 

spremembo lastnosti vhodnih signalov. c) Magnetni trak pod magnetnim indikatorjem, vidni so magnetni poli. 

Trak je namenjen uporabi s TMR senzorjem. d) Mehanski sestav za testiranje varnostnih funkcij enkoderja s 

pomočjo robota za sistematično pokritje prostora. 

Zaključek 

V nadaljevanju projekta smo združili kompetence vseh partnerjev in predhodno opisane komponente za konstrukcijo 

kompaktnega mehatronskega sklopa. Potrebno je bilo pripraviti zasnovo celotnega pogona, preračune in optimizacijo 

posameznih komponent. Pri razvoju vzorca kompaktnega mehatronskega sklopa smo uporabili rezultate preizkusov in 

numeričnih analiz. Za cilj je bilo postavljeno, da se doseže velik prenos moči in veliko prestavno razmerje pri čim manjšam 

volumnu, tiho delovanje in zelo natančno krmiljenje pozicije izhodne gredi. Zasnovi pogona je sledil pregled stanja tehnike, 

izdelave konceptov, preračunov konceptov, ter končnega detajliranja konstrukcije. Tekom iteracij smo širili tudi našo bazo 

znanja, kar je vodilo do uspešne izdelave vzorca, na katerem izvajamo prva testiranja in preverjamo delovanje novo razvitih 

komponent. 
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Povzetek 

 

Industrija v svojem prostoru potrebuje razvito infrastrukturo vseh dimenzij, vseh oblik in velikih zmogljivosti. Najbolj 

uporabna oblika infrastrukture je železnica, ki industriji s svojimi zmogljivostmi ponuja dostavo proizvodnih materialov 

velikih količin, obenem pa omogoča hitro in učinkovito dostavo proizvodov na trg. Kakšna je sistemska povezanost 

industrije in železnice je odvisno od umeščenosti v prostoru in medsebojni poveznosti. Sinergija poslovnih procesov v 

industriji je lahko usmerjevalec za vključevanje železnice v proces transporta za potrebe industrije. S pregledom 

povpraševanj industrije po transportu in zmogljivostjo železnice, smo iskali relevantne rešitve, kako in v kakšnem obsegu 

lahko slovenska železnica opravlja transport za industrijo in kako industrija vpliva na razvoj železniškega omrežja, kot 

nujne infrastrukturne oblike. Ugotovitve so pokazale, da je za potrebe transporta za slovensko industrijo nujno 

posodabljanje slovenskega železniškega križa in njegovo vključevanje v mednarodne železniške koridorje. Z razvojem 

železnice pa bodo podani boljši pogoji za širitev industrijske proizvodnje in gospodarki razvoj v širši obliki. 

 

Ključne besede: železnica, industrija, logistika, povezanost. 

 

Klasifikacija prispevka: strokovni članek 

 

 

Abstract 

 

Industry in its space needs a developed infrastructure of all dimensions, all shapes and large capacities. The most useful 

form of infrastructure is the railroad, which provides the industry with its facilities with the delivery of large quantities of 

production materials, while at the same time it enables quick and efficient delivery of products to the market. What is the 

systemic interconnection between industry and rail depends on location in the space and interconnectedness. The synergy 

of business processes in the industry can be a guide for the integration of the railways into the transport process for the 

needs of the industry. By reviewing the industry's demand for transport and rail capacity, we looked for relevant solutions, 

how and to what extent the Slovenian railway can carry out transport for industry and how industry influences the 

development of the railway network as an essential infrastructure design. The findings show that for the needs of transport 

for the Slovenian industry it is necessary to modernize the Slovenian railway cross and to integrate it into international 

railway corridors. With the development of the railways, better conditions will be given for the expansion of industrial 

production and the development of the economy in a wider form. 
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Železnica, kot oblika infrastrukture je že od samega začetka svojega uveljavljanja v prostoru ponujala prednosti, ki so 

državam, industriji, širšemu gospodarstvu in ostalim nudile možnosti transporta ljudi, tovora, pošte in vsega, kar je bilo 

treba pripeljati iz pristanišč v notranjost posameznih državah ali obratno. Skozi čas se je železnica razvijala in osvojila 

večino sveta. Obstajajo tudi druge oblike transporta, kot so letalstvo, pomorstvo, vodni tokovi in predvsem ceste, ki sicer 

imajo prednosti, vendar glede količine in teže tovora niso konkurenčni. Železnice so se s časom preoblikovale, izboljšale 

in postale ena najvarnejših oblik transporta. V Sloveniji, Evropi in svetu so v fazi obnavljanja in uvajanja sodobnih 

kompozicij, obenem pa je železnica v sistemskem preoblikovanju in ekonomskem razvoju. Večina razvitih Evropskih držav 

je na področju transporta ljudi, tovora, pošte, tekočin, plinov, naftnih derivatov, prehrane in mnogo širše videla prednost v 

železnici, saj je hiter pretok blaga omogočil hitrejši razvoj gospodarstva in celotne družbe. Primerno svetovnim 

transportnim trendom sta se prestrukturirali tudi industrija in gospodarstvo, ki sta dobavo materialov za proizvodnjo in tudi 

končne izdelke preusmerila predvsem v železnico. Sinergija medsebojnega povezovanja in podpore je tako dosegala visoko 

stopnjo medsebojnega povezovanja in zaupanja. Obenem se je svetovni trg tako povezal, da industrija in tudi drugi deli 

gospodarstva niso bili več odvisni od domačega proizvodnega materiala, saj so dobili priložnost, da na prostem trgu 

kupujejo cenejše in kakovostnejše materiale za proizvodnjo. Kot pravi avtor Mulej, nastopila je četrta generacija 

industrializacije, ki je spremenila svet, spremenila načine in postopke medsebojnega povezovanja, komuniciranja, 

sodelovanja in ustvarjanja novih produktov (Mulej, 2017, str 292-307). V smislu tega razvoja železnica sicer ima določene 

nefleksibilnosti, ki se kažejo predvsem v nezmožnosti prevoza tovora do vseh industrijskih in gospodarskih objektov 

oziroma proizvodnje, zato so se mnoge industrijske panoge prilagodile železniški infrastrukturi z umeščanjem železnice 

med različnimi ranžirnimi postajami v same industrijske in proizvodne prostore, kjer se neposredno vrši nakladanje ali 

razkladanje blaga, končnih izdelkov ipd. Že tu se kaže medsebojna povezanost in podpora industrije in železnice. Povezala 

jih je potreba po transportu in skupni medsebojni zaslužki, kar je omogočilo širši ekonomski razvoj. Tako je 

industrializacija in z njo povezana potreba po učinkoviti dostavi materialov za proizvodnjo, menjavi blaga, trgovini med 

posameznimi mesti, območji in regijami, omogočila selitve in migracijo delovne sile, posledično je to pripeljalo do razvoja 

industrije in železnice ter do širitve mest in krepitve medsebojnega sodelovanja. Že v tej fazi se je pokazala sinergija 

medsebojnega povezovanja in podpore v proizvodnji, transportu in izvedbi različnih logističnih procesov, ki omogočajo 

tako industrijsko proizvodnjo kot tudi transport blaga. V tej povezavi ima logistika za potrebe industrije pomembno vlogo, 

saj gre za postopke in procese, ki nedvomno omogočajo tako industrijsko proizvodnjo, kot povezovanje industrije z 

infrastrukturo in posebej povezovanje železnice z industrijo. V sami strukturi organizacije železnice pa tudi organizacije 

drugih, manjših podjetij in posameznikov, ki se ukvarjajo z logističnimi postopki, za potrebe industrije, je v smislu 

inovativnosti strategije orientacije manjših podjetij in posameznikov pisal avtor Beganović, ki je opisal vlogo in zmožnosti 

opravljanja posameznih nalog in postopkov (Beganović, 2016, str. 23-49). Avtor ne govori neposredno o vlogi industrije 

ali železnice, temveč skozi različne načine in inovativen pristop govori o možnosti sodelovanja različnih organizacij. Skozi 

postopke logistike in v medsebojnem povezovanju sta Sundać in Faturl opisovala dejavnike, ki vplivajo na pogoje 

konkurenčnih prednosti logističnih organizacij (2004, str. 1-2). Avtorja Čižman in Urh dodajata, da je pomembno vedeti, 

kako izboljšati konkurenčnosti podjetij z optimizacijo logističnih procesov (Urh, Čižman, 2002, str. 22-30). Logistiko in 

povezovanje industrije z infrastrukturo omenja tudi Logožar, ki pojasni organizacijo logističnih procesov (Logožar, 2002, 

str. 13). Vrh logističnega znanja je avtor Zelenika, ki je že pred razvojem četrte industrijske revolucije pojasnil fenomene 

logističnih sistemov (Zelenika, 2001, str. 354-378), kar so po njem povzemali mnogi avtorji in poskušali pojasniti potek 

logistike med industrijo in drugimi deležniki, ki so povezani v procesu delovanja industrije in oskrbe trga. Zelenika je s 

svojo znanstveno knjigo o menedžmentu logističnih sistemov mnogim organizacijam, podjetjem in posameznikom dal 

navodila in usmeritve, kako naj skozi sinergijo posameznih procesov, povezovanja in inovacij dosegajo gospodarske učinke 

in poslovno uspešnost (Zelenika, 2008, str. 192-363). Zanimiv je tudi avtor Hoppe (2012, str. 43-51), ki govori o naravnih 

zakonitosti, ki vplivajo na razvoj, industrijo in povezovanja. Ob Hoppeu je zanimiv tudi avtor Kajzer (1998, str. 39-54), ki 

je že v prejšnjem stoletju razlagal, kako naj poteka razvoj in strukturiranje podjetij. 

 

1.1. Evropski železniški koridorji 

 

V industrijskem razvoju je globalizacija pustila svojo sled, saj je imela svoj vpliv tako na razvoj industrije, kot tudi na 

razvoj infrastrukture, mednarodna gibanja, trgovino, obvladovanje ekonomskih in finančnih transakcij, gibanje ljudi in 

kapitala. Ta sled se je pokazala tudi na področju sodelovanja med industrijo in železnico, saj je velik del industrije svoje 

transporte usmerjal na cesto, morje in podobno. Po stabilizaciji trga, po ponovni vzpostavitvi razmerja med ponudbo in 

povpraševanjem, po razdelitvi interesnih območjih ipd. so se pojavile ponovne zahteve po ponovni oživitvi in širitvi 
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železniškega prometa, kar je bilo mogoče zaznati na vseh nivojih. Mulej temu novemu industrijskemu zagonu, 

spremembam in prenovitvam enostavno pravi, da je to četrta industrijska revolucija. Na območju Evropske Unije je bila 

sprejeta spodbudna prometna politika, ki je pomenila razvoj transnacionalnih evropskih transportnih koridorjev v sklopu 

katere je bila sprejeta tudi Uredba (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o 

smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja in razveljavitvi Sklepa št. 661/2010/EU (pomembni 4. do 

8. člen). Besedilo velja za EU. Uredba na nivoju celotne Evrope uvaja usklajen razvoj prometnega omrežja, ki je predvidel 

posodabljanje in nadgrajevanje obstoječih železniških sistemov, gradnjo manjkajočih delov omrežja, odpravo nivojskega 

križanja ter vzporedno uvajanje nove logistike in logističnih procesov, ki bodo omogočili čim večjo učinkovitost 

posameznih sistemov ter njihovo povezljivost v enoten učinkovit sistem.  

 

 
Slika 1. Mednarodni koridorji, ki povezujejo Slovenijo. 

 

Uredba je predvidela tudi koridorje, ki povezujejo Slovenijo s pristanišči in državami EU, zato je slovenska železnica 

sledila zgodovinskem razvoju železnice. Slika 1 prikazuje pomembne koridorje, ki v Slovenskem prostoru pomenijo 

povezanost velikih mest in njihove industrije na to vrsto infrastrukture. Obenem pa je na sliki mogoče prepoznati 

pomembnost železniških povezav v vse smeri Evropske unije in širše, kar Slovenski industriji omogoča skladno 

sodelovanje z indsutrijo EU in trgom. Sodobni pretoki blaga, sodobna logistika, povezovanje industrije in železnice in vrsta 

drugih faktorjev so ponovno povezali industrijsko proizvodnjo in železnico, saj je industrija ugotovila, da je izvajanje 

logistike in logističnih procesov najlažje na železniških tirih. Osrednja evropska lega in strateški položaj Slovenije, kjer se 

križajo mnoge cestne, železniške in zračne poti ter dostop do morja, dajejo neslutene možnosti za razvoj naše industrije, 

gospodarsko povezovanje in uporabo železnice, kot najbolj varne oblike transporta.   

 

 

2 Platforma povezovanja 

 

Namen raziskave je bil ugotoviti, na osnovi katere sinergije poslovnih procesov se železnica vključuje v industrijsko 

proizvodnjo ter kako industrija ob upoštevanju zmogljivosti železnice prispeva k splošnemu razvoju železniškega 

transporta. Posledično je namen ugotoviti, kako ravnati sistemsko in z zadostno mero odgovornosti, da bi vključenost 

logistike v sistemu medsebojnega povezovanja železnice in industrije dosegla rezultate in ustrezno poslovno odličnost. K 

raziskovalni nalogi je bilo zagotovo treba dodati znanstvene in strokovne podlage, ki omogočajo povezovanje različnih 

organizacij in obenem predstavljajo izsledke sinergije medsebojnega sodelovanja in ustvarjanja skupnih gospodarskih 

učinkov in poslovnih uspehov. 
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Industrijska in gospodarska povezovanja ter prizadevanja za vključitev slovenske industrije v mednarodne gospodarske 

tokove so stara že nekaj desetletij. Industrijsko se je Slovenija povezovala s številnimi državami Evrope in je tako 

omogočila industrijsko proizvodnjo avtomobilov (Revoz Novo mesto, Adria, TPV), elektronike (Iskra), farmacije (Krka 

in Lek), strojev za potrebe gospodinjstva (Gorenje), telekomunikacij, medijev in številnih drugih področij. Ravno te 

industrijske in gospodarske povezave so omogočile, da se je lahko slovenska industrija vključevala v različne gospodarske 

tokove ter tako spontano povezovala industrijsko razviti zahod z Balkanom in vzhodnimi državami.  

 

Slovenska industrija, mednarodno povezovanje, množični pretok blaga skozi Slovenijo, mednarodne povezave, vpliv 

članstva v Evropski uniji in številni drugi dejavniki vplivajo na povezovanje infrastrukture, predvsem železnice in 

slovenske industrije, najbolj v ospredju je slovenska avtomobilska industrija. Z načrtnim razvojem in vlaganjem tujega 

kapitala je slovenska industrija in tudi Slovenija svoj infrastrukturni in logistični razvoj usmerila v štiri celovita in 

gospodarsko zaokrožena območja, ki so povezana s koridorji železnice, avtoceste, zraka in morjem, in sicer: Koper (Luka 

Koper), Ljubljano (Zalog-Polje), Novo mesto ter Maribor (Letališče Edvarda Rusjana). Prepoznava teh območij temelji na 

obstoječi povezavi železnice in avtocestnega križa z industrijsko razvitimi območji jugovzhodne regije, štajerske, osrednje 

slovenske in primorske regije, ki še delujejo ali ki imajo vse potenciale za ponoven zagon in vključitev v trajnostni razvoj. 

Avtocestni in železniški križ v prostoru Slovenije, so povezani z mednarodnimi koridorji in dajejo realne možnosti za 

pretok blaga, ljudi in kapitala, pristanišče in državna letališča pa so v podporo in omogočajo odlične povezave ter 

gospodarsko rast. Tudi slovenska mesta, predvsem velika slovenska mesta kot so Ljubljana, Maribor, Celje, Novo mesto 

itd., določajo prioritete in zahteve za določene procese, istočasno omogočajo veliko delovno silo, gospodarsko rast, veliko 

porabo in potrošnjo, kar vse skupaj vpliva na možnosti razvoja. Kot prikazuje slika 2 je gospodarska platforma oblikovana 

tako, da v železniškem in poljubno v avtocestnem križu v velikih mestih umešča MMLC, kjer je industrija in kjer so urejene 

ranžirne postaje, ustrezna parkirišča in maneverske prostore za izvajanje logistike za potrebe transporta za industrijo. 

 

 
Slika 2. Platforma povezovanja industrijske centre z železnico in cestnim omrežjem. 

 

Državni prostorski načrt za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet Koper, ki je bil sprejet leta 2011 

(Ur. l. RS, št. 48/11-celotno gradivo), je z železnico povezal vse gospodarske centre, železnica pa je v tem okolju našla 

sinergijo za uspešno sodelovanje in povezovanje industrije, pristanišča in širšega mednarodnega trga. Slovenija je v sklopu 

načrtov posodobitve in širitve Luke z uredbo predvidela umeščanje drugega tira železnice med Divačo in Koprom, ki naj 

bi povečal pretočnost železnice na tem odseku, omogočil prevoz večje količine tovora za našo industrijo in predvsem 

kontejnerskega blaga iz našega pristanišča v smeri Evrope. Prav tako so zanimivi podatki mestne občine Ljubljana, ki za 

obdobje 2010-2014 izkazujejo, da mesto Ljubljana, kot državno središče in glavno mesto, že sedaj funkcionira kot veliko 

železniško in cestno omrežje in slovenski industriji ter mednarodnemu tranzitu nudi transportne in logistične storitve. 
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Ljubljana ima ustrezen avtocestni obroč, urejeno železniško ranžirno postajo in  zgrajene železniške proge v smeri 

jugovzhodne Evrope, v smeri vzhodne in osrednje Evrope ter v smeri zahodne Evrope. Primerjalni pogledi med Ljubljano 

in drugimi mesti v Sloveniji nam povedo, da ima Ljubljana zaradi svoje strateške lege, ki se nahaja na vozliščih pomembnih 

prometnih koridorjev Evrope, posebno vlogo v medsebojnem povezovanju slovenske industrije s slovensko infrastrukturo 

in logistiko, ter tako neposredno tvori jedro gospodarskega delovanja v Sloveniji. Koper je povezovalno vitalnega pomena 

zaradi obmorske lege ter neposredne povezave na železniško in avtocestno omrežje. Maribor je zanimiv predvsem zaradi 

letališča ter neposredne povezave do avtoceste in železnice, obenem pa ima tudi ustrezne možnosti razvoja zaradi 

prostorskih danosti.  

 

Posebnost Maribora je v neposredni medsebojni povezavi avtoceste, železnice in letališča, katerih naravne danosti dajejo 

najboljše možnosti za industrijsko povezovanje in med organizacijsko obvladovanje logističnih procesov (Murtič, 2012, 

str. 50-150). Ta se kaže predvsem v možnosti kombiniranega transporta z letal na železnico in avtocesto ter obratno iz 

avtoceste in železnice na letala. Takšne možnosti druga mesta po Sloveniji nimajo in prav tako ne drugod v zračnem okolišu 

petstotih kilometrov (pregled letališč in njihovih zmožnosti v omenjenem radiju). Naravne danosti letališča Edvarda 

Rusjana Maribor pa omogočajo vzletanje in pristajanje največjih letal na svetu in hitro povezavo na železnico in industrijo 

v okolju. Posebnost je tudi v navezavi avtocestnih in železniških koridorjev, ki so neposredno vezani na Maribor in 

omogočajo transport blaga in ljudi v vse smeri Evrope in širše. 

 

V sklopu platforme povezovanja je zanimivo Novo mesto, ki je pomembno industrijsko in gospodarsko vozlišče, saj se 

nahaja na pol poti med Ljubljano in milijonskim mestom Zagrebom in je gospodarsko eno najbolj razvitih občin v Sloveniji. 

Mestna občina ima odlično navezavo na avtocestno omrežje, sprejeti pa so tudi že vsi prostorski akti, ki omogočajo 

izgradnjo tretje razvojne osi kot navezave avtoceste z Belo Krajino ter ureditev cestnega obroča okrog Novega mesta. Skozi 

Novo mesto poteka druga najdaljša železniška proga, ki oskrbuje industrijo v jugovzhodni Sloveniji. V Bršljinu in v 

preddverju tovarne avtomobilov Revoz sta ranžirni postaji, ki v medsebojnem povezovanju logistično podpirata industrijo. 

Znotraj tega omrežja je tudi 10 km železniške proge, ki v smeri juga, proti Straži in Dolenjskim Toplicam povezuje 

logistični center blagovne rezerve Slovenije, lesni center Straža, letališče Novo mesto, carinski center, športni center, 

tovarni Adria d.d., Krka d.d. in tovarno izolacijskih materialov.  

 

 

3 Rezultati raziskave 

 

Na sonovi zbranih podatkov ter skozi časovni pregled obstoječih in obdelanih podatkov za pretekla obdobje, smo prišli do 

rezultatov raziskave, ki so nam pojasnili, da so organizacije železniškega transporta in industrije, podjetja in posamezniki, 

ki se ukvarjajo s transportom in oskrbo industrije močno povezani med seboj. Posebno vlogo v tej povezavi imata železnica 

in industrija, ki zaradi obsega, količine in vrste blaga ohranjata sistemsko povezavo.  

 

Rezultati raziskave so pokazali, da je za Slovensko industrijo, gospodarstvo in širšo skupnost ter za nadaljnji gospodarski 

razvoj pomemben usklajen in enakomeren razvoj prometne infrastrukture na vseh nivojih, tako pomorske, cestne, 

železniške kot tudi letališke. Država, ki je usklajeni nosilec razvoja oziroma njena politika se mora prizadevati, da v smislu 

s potrebami podpira in razvija tisto infrastrukturo, ki jo v danem času najbolj potrebuje. Pregled podatkov za preteklo 

obdobje in samostojni razvoj države kaže, da je bil po osamosvojiti v določenem obdobju razvoj pretežno usmerjen v 

gradnjo in posodobitev cestnega omrežja. Zgrajen je bil avtocestni križ, ki povezuje celotno Slovenijo od Madžarke na 

vzhodu do Italije na zahodu ter od Avstrije na severu do Hrvaške na jugu. Z izjemo dela hitre ceste 3. razvojne osi med 

mejo z Avstrijo in Slovenj Gradcem, Velenjem in avtocesto A1 ter avtocesto A1 in avtocesto A2 je s prostorskimi akti 

umeščenih tudi večina hitrih in glavnih cest, ki bodo z omrežjem avtocest in hitrih cest enakomerno povezale vsa večja in 

pomembnejša mesta ter kraje v naši državi. V razvojni smeri je država v podporo gospodarstvu uspešno umestila ključne 

ureditve za razvoj znotraj Luke Koper, načrtno pa je pristopila tudi k posodabljanju vseh glavnih državnih letališč.  

 

Bil je čas, ko so bile vezi in infrastruktura med republikami in iz skupne države nastalimi državami pretrgane. V tem 

razvojno ne-razvojnem času so bile železnice vse skozi preprosto neuporabne in zapostavljanje, posledično danes 

predstavljajo nekakšno ozko grlo, ki zavira gospodarski razvoj in mednarodno povezovanje, vsaj kar se tiče železnice kot 

gospodarske dejavnosti in železnice, ki naj bi povezovala Evropo, omogočila pretok blaga, ljudi in kapitala. Pregled 
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podatkov ter Evropski varnostni predpisi na področju zagotavljanja železniškega prometa za potrebe prevoza potnikov in 

tovora so pokazali, da so slovenske železniške proge zastarele, da so na določenih odsekih nevarne in ne zagotavljajo 

zadostne pretočnosti prometa za večje meddržavne oziroma mednarodne transporte. Kot kaže, glavni problem predstavljajo 

predvsem nizke hitrosti ter premajhne možnosti glede osnih obremenitev (čas je pomemben gospodarski dejavnik). To 

potrjuje tudi država, oziroma njene službe, ki so v sklopu Nacionalnega programa razvoja Slovenske železniške 

infrastrukture (Ur. l. RS, 13/96 z dopolnitvami) ugotovile, da je slovenska železniška infrastruktura slaba, da ima preveč 

zahtevnih in nevarnih krivin in preveč ogrožajočih nivojskih križanj (27%) tako, da s svojimi parametri in trenutnimi 

zmogljivostmi ne ustreza sodobnim transportnim potrebam niti v Sloveniji in tudi ne v Evropski uniji. Zaradi značilnosti 

in poteka železnic na progah ni mogoče razviti dovolj visokih hitrosti, osne obremenitve na določenih delih pa so prenizke, 

da bi omogočale transport velikih količin blaga ali blaga, ki predstavlja posebne transporte (nevarni prevozi). Problematika 

železnic je tudi v izvedbi  medsebojnih križanj vlakov, saj na večjem delu železniškega omrežja ni možno srečevanje dveh 

vlakov v dolžini (razen potniških), zato je nujna posodobitev železniškega omrežja ter gradnja dodatnih tirov zlasti v 

povezavi v industrijskih območjih in na ranžirnih postajah. Prav ta sistemska neurejenost, ki se kaže skozi železniško 

omrežje je razlog, da sta število prevoženih kilometrov ter obseg prevoženega blaga in potnikov, glede na mednarodna 

merila, na slovenskih železnicah zanemarljiva in da je zaradi tega velik del transporta, ki bi lahko potekal po železnicah 

(imamo podatke, da so se tuji prevozniki izognili Sloveniji in koristijo boljše in zmogljivejše železniške proge Italije in 

Avstrije) preusmerjen na cestno omrežje, kar dodatno obremenjuje ceste, dodatno onesnažuje okolje ter povečuje 

okoljevarstvena tveganja. Zaradi slabega železniškega omrežja in hitrega razvoja gospodarstva Evropske unije, se je promet 

na slovenskih cestah povečal preko meje predvidenega obsega in presega zmogljivosti cestnega omrežja, zaradi česar 

država načrtuje dodatni vozni pas vzdolž celotnega avtocestnega križa. Tak tržni delež Slovenije, če jo primerjamo z 10 

državami zahodne Evrope izkazuje, da Slovenija žal sodi na sam rep zmogljivosti in kakovosti izvedenega transporta po 

železnicah, zato se je zahodne države upravičeno, vsaj kar se tiče tovornega prometa, izogibajo. Sinergija medsebojnega 

povezovanja železnic pa tudi industrije znotraj držav Evropske unije je premajhna in jo je mogoče najti le v lastnostih in 

zmogljivosti železnice in nikakor znotraj industrije, ki ima v zadnjem času velike proizvodne uspehe. Evropski eksperti na 

žalost ocenjujejo, da so slovenske proge po mednarodnih predpisih uvrščene med proge najnižjega standarda (nižje od 

železnic Srbije, Bolgarije, Madžarske…). Evropski sporazum o najpomembnejših mednarodnih železnicah – AGC, ki ga 

je sprejela Ekonomska komisija Združenih narodov (UN ECE 1985), je v svoje dokumente vključila tudi, za Slovenijo 

pomembne železniške proge, in sicer: E-65, ki povezuje Jesenice, Ljubljano, Pivko in Reko, E-67, ki povezuje Šentilj in 

Zidani Most, E-69, ki povezuje Pragersko, Zidani Most, Ljubljano in Koper ter E-70, ki povezuje Trst z Ljubljano in naprej 

proti Zagrebu. Gre za pomembne železniške proge, ki skozi Slovenijo povezujejo države Evrope z vzhodom in Bližnjim 

vzhodom. Pri tem se poraja ključno vprašanje, ali je naša država prepoznala potencial in v kolikšni meri bo nadaljnji razvoj 

železniškega omrežja lahko sledil zahtevanim standardom in mednarodnim predpisom in s tem omogočil normalno 

delovanje in razvoj Luke Koper, razvoj industrije in gospodarstva ter uresničitve projekta »Slovenija logistična platforma 

za osrednjo in jugovzhodno Evropo«.   

 

Sistemske potrebe, povezovanje industrije s transportom in predvsem povezovanje železnice z industrijo narekujejo večjo 

aktivnost države, saj Slovenija in njeno gospodarstvo želita biti aktiven udeleženec v mednarodni menjavi blaga in storitev. 

Ravno zaradi tega mora skrbeti, da bi se v bližnji prihodnosti obnovile vse obstoječe proge, zlasti tiste, ki naj bi Ljubljano, 

ki je glavno vozlišče v tem delu Evrope povezovale s svetom. Država je v letu 2017 in v nadaljevanju v letu 2018 načrtovala 

izgradnjo drugega tira s sredstvi iz skladov Evropske unije, sredstvi proračuna in pomoči sosednje države Madžarske. Zato 

je pričakovati, da se bo drugi tir pravočasno umestil v prostor in tako omogočil nadaljnjo sinergijo železniškega prometa. 

Podatki pridobljeni na Ministrstvu za infrastrukturo kažejo, da program posodobitve železniškega omrežja predvideva 

obnovo in posodobitev obstoječih prog ter dograditev obstoječih prog, kjer ta ni zadostna, za kar sta država oziroma 

Ministrstvo za infrastrukturo in Direktorat Republike Slovenije za infrastrukturo že pripravila in sprejela ustrezno 

prostorsko dokumentacijo.  

 

V razvitem svetu se je sistemska ureditev železnic pokazala kot najbolj varna oblika transporta ljudi, tovora, kapitala, pošte 

itd. Zaradi tega so razvite države in razvita železniška infrastruktura bogatih držav Evrope razvile hitre železniške proge, 

na katerih potniške kompozicije dosegajo hitrosti celo do 350 km/h. Slovenija sicer z veliko zamudo postopoma obnavlja 

obstoječe železniško omrežje, vendar vprašanje hitrih železnic pri nas ostaja nedorečeno in nerešeno (kaj sploh država hoče 

razumeti kot hitro železnico), saj država v tem pogledu nima jasne strategije, ne odpira pa niti vprašanja. Pravna podlaga 

in predpisi, ki pokrivajo področje železnic že sedaj govorijo o hitrih železnicah in njihovi klasifikaciji znotraj države ter o 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-0609
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vključevanju na mednarodne koridorje. Vprašanje je, ali ta pravna podlaga zadošča za kritje mednarodnih zahtev na 

področju razvoja in posodabljanje železniške infrastrukture, še posebno ko govorimo o hitrih železnicah in pri tem mislimo 

na sodobne hitre železnice, ki razvijajo velike hitrosti in velike razdalje premagujejo v zelo kratkem času. Že danes je 

namreč povsem jasno, da s posodobitvijo obstoječih železnic, kljub velikim finančnim vložkom, ne bomo dosegali želenih 

učinkov glede hitrosti ali količin prevoženega blaga. V luči nove strategije Evropske unije, ki si prizadeva z bolj trajnim in 

okolju prijaznim oblikam transporta je bistveno, da se po vzoru avtocestnega programa v prostor začnejo umeščati tudi 

hitre železnice. Obstaja realna bojazen, da nas bo Evropa z vidika železniškega prometa zaobšla, čeprav je predvidena hitra 

železniška progo med Ljubljano in Jesenicami z navezavo v Italijo in Avstrijo, ki bo z dodatnim tirom povezana z letališčem 

Jožeta Pučnika Ljubljana. Podatki Ministrstva za infrastrukturo izkazujejo, da je v gradnji obvoz dvotirne železniške proge, 

ki bi omogočal direktno nadaljevanje poti vlakov iz Kopra v smeri proti Ljubljana-Šiška in naprej proti Kranju. S tem 

koridorjem bi država v smislu tranzitnega transporta razbremenila glavno železniško postajo Ljubljana ter ranžirni postaji 

Ljubljana-Zalog, Ljubljana-Polje.  

 

Investicijski programi države na področju razvoja slovenskih železnic so sicer spodbudni, vendar gre pretežno za tehnične 

izboljšave oziroma odpravo ovinkov in nivojskih križanj s čimer se predvsem izboljšuje prometna varnost. Statistika 

prevoza potnikov in tovora je zanemarljiva, zato je v smislu ugotavljanja aktivnosti ali sistemske povezanosti železnic z 

industrijo ni bilo mogoče omenjati. Še vedno je nerešeno vprašanje zmogljivosti slovenskih železnic, zaradi česar bosta 

industrija in gospodarstvo alternativno uporabljali tudi druge oblike transporta. Država mora s strokovnimi kadri celovito 

pristopiti k posodabljanju slovenskih železnic ne le z vidika zagotavljanja večje prometne varnosti, boljše elektrifikacije in 

signalizacije, temveč tudi v smislu gradnje sodobnega železniškega prometa, ki lahko prevoz ljudi in tovora izboljša vsaj 

za 20-30% in s tem bistveno pripomore k večji blaginji države ter boljšemu bivalnemu okolju ljudi.  

 

Medsebojno povezanost železnice in industrije smo iskali v tistih področjih industrije, ki je v veliki meri povezana z 

železnico in kjer je mogoče meriti usluge in storitve železnice do industrije ter njihovo medsebojno sinergijo, skozi katero 

smo skušali dognati poslovne učinke in poslovno odličnost. Podatke smo pridobili s popisom prispelih kompozicij 

železnice, pripeljani količini tovora in dopustni obremenitvi železnice. Natančnih podatkov o pripeljani količini blaga za 

potrebe industrijske proizvodnje ali odvoza končnih izdelkov nismo dobili, ker gre za poslovno skrivnost, je pa mogoče iz 

pridobljenih podatkov zaključiti, da je železnica s svojimi transportnimi sredstvi vključena med 50% in 57% transporta, ta 

odstotek pa se še povečuje. Veliko podatkov smo pridobili pri upravljalcu železnic Slovenske železnice ter industriji v 

regiji, ki nam nudi podatke o številu potnikov na različnih relacijah, vendar ta podatek za ugotavljanje medsebojnega 

sodelovanja industrije in železnic ni bil zanimiv. Prav tako smo podatke pridobivali z neposredno povezavo z nekaterimi 

organizacijami, podjetji in posamezniki, ki se ukvarjajo s transportom in so povezani z industrijo in železnico. Zanimiv je 

tudi podatek, da so nekatere industrijske panoge, ki sicer železnice nimajo v svojem okolju, preko transporta tovora s 

tovornimi vozili povezani z železnico in se ta povezanost poveča še za dodatnih 7%. Iz tega bi lahko razbrali, da je 

slovenska industrija v 65% s transportom oskrbljena preko železnice in ta povezanost še narašča. 
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Graf 1. Oskrba slovenske industrije. 

 

 

4 Razprava  

 

Medsebojna povezanost in usklajenost industrije in železnice v prostoru Slovenije in mnogo širše je ključnega pomena za 

nadaljnji gospodarski razvoj. Z znanstvenega, strokovnega ali drugega stališča lahko zaključimo, da je država v zadnjih 

desetletjih naredila velike korake v razvoju infrastrukture, vendar so ti koraki tako za znanost kot tudi za stroko premalo. 

Slovenija je sicer izgradila sodobno avtocestno omrežje, uredila glavno slovensko morsko pristanišče, sprejela ustrezne 

dokumente za urejanje slovenskih državnih letališč in se počasi lotila tudi posodabljanja zastarelega železniškega omrežja, 

vendar da bi Slovenija vsaj delno sledila razvoju infrastrukture, posebej železniške infrastrukture Evropske unije, preostale 

Evrope in sveta, mora končno zgraditi drugi tir od Divače do Kopra ter s tem zagotoviti nemoten pretok blaga iz Luke 

Koper v smeri Evrope. Vse študije in izračuni kažejo, da gre v tem primeru za projekt nacionalnega pomena, katerega 

realizacija bi zgolj na podlagi povečanega prometa v Luki Koper pomenila med 5% in 7% dvig BDP države (J. P. Damijan, 

Blog – 22.06.2015). Poleg omenjenega drugega tira mora Slovenija čim prej zgraditi hitro železniško progo med Ljubljano 

in Jesenicami in jo povezati z letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana. Potrebna je tudi obnova železniške proge iz Ljubljane 

proti Dobovi in Zagrebu, saj je ta ključna v povezavi koridorja predvidene hitre železnice Zagreb-Beograd-Istanbul. 

Izboljšava oz. umestitev hitre železnice med Ljubljano in Dobovo bo zagotovo predstavljala enega največjih izzivov, saj 

zaradi prostorskih omejitev in reliefnih značilnosti, možnosti za tehnične izboljšave na obstoječi železniški progi ni. Nujno 

bo torej iskanje alternativnih rešitev, ki jih bo mora ponudila tudi gradnja načrtovane verige hidroelektrarn na srednji Savi. 

Za razvoj Slovenije ter predvidenih MMLC pa je pomembno tudi posodabljanje železnice iz Zidanega mosta v smeri proti 

Pregarskem in naprej proti Mariboru in Republiki Avstriji.   

 

Ustanove Evropske unije in Evropa Slovenijo že nekaj časa opozarjajo, da so projekti v razvoj hitrih železnic nujni, saj ti 

zagotavljajo hiter in varen transport ljudi in najrazličnejšega blaga. Če bo Slovenija zamudila, bo izločena iz programov 

razvoja in obenem za vedno izključena iz koridorjev hitrih mednarodnih železnic. Zaostanek nam z znanstvenega pogleda 

pove, da Slovenija ne izvaja normativnih zahtev EU, odgovorne osebe, pristojni ministri in njihovi državni sekretarji pa 

naredijo bistveno premalo, da bi se Slovenija vključila v mednarodne razvojne infrastrukturne projekte. Sosednje države 

nas prehitevajo in nam jemljejo mogoči razvoj in zaslužke, na kar nas je v svojem pisanju, opozarjal tudi prof. dr. Jože. P. 

Damijan (Neskončni porodni krči izgradnje drugega tira KoperDivača, 17.06.2015), ki je opozoril na nekatere nesmiselne 

korake naših pristojnih ministrstev. Kljub dejstvu, da so bile storjene določene napake in da določeni ključni projekti 

zamujajo, je treba kot navaja dr. J. P. Damijan iskati pot naprej in se čim prej priključiti projektu umeščanja hitre železnice 

med Dunajem in Rimom in si z načrtovano progo LjubljanaJesenice pridobiti možnost priključevanja na hitro železnico 

med Dunajem in Rimom in se tako vključiti v mednarodne tokove. Prav tako bi bilo treba nadaljevati pogovore z Republiko 

Hrvaško in Republiko Srbijo, da bi hitro železniško progo iz Beograda, preko Zagreba navezali na Ljubljano. Pri tem bi 

bilo smiselno razmisliti tudi o direktni povezavi Zagreba, Maribora in Dunaja, s čimer bi bil sklenjen krog hitrih železnic 

v tem delu Evrope. Nova hitra železniška proga iz Ljubljane proti Zagrebu bi morala potekati v koridorju obstoječe 

avtoceste in bi kot taka služila predvsem hitremu transportu tovora in blaga ter mednarodnemu prometu potnikov s čimer 

bi se vzpostavile hitre povezave med regijskimi središči in večjimi kraji: … SlazburgVillachJeseniceKranjLjubljana

Novo mestoBrežiceZagreb … Na nesmiselnost delovanja in brezskrbnost države Slovenije je na logistični konferenci TIP 

– Transborder integarted Platform, ki je potekala 05.06.2014 v prostorih Slovenskih železnic v Ljubljani in so jo organizirali 

SDAG, Comune di Goricia, Občina Šempeter Vrtojba, DARS, program čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija, 

Ministero del Economia e delle Finance, Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 

idr. opozorilo več predavateljev in predstavnikov različnih inštitucij. Predstavnica Italije in predsednica dežele Furlanije 

Julijske krajine (Italija) je v svojem nagovoru pozvala in prosila pristojne v Republiki Sloveniji, ki se konference žal niso 

udeležili, da se naj Slovenija s sosedami vendarle začne pogovarjati o umeščanje hitre železniške proge iz smeri Beograda, 

Zagreba in Ljubljane proti Trstu.  

 

Rezultati raziskave so nam pokazali, da je sodelovanje in vključevanje slovenske železnice v industrijo in za potrebe 

industrije dobro in se izboljšuje, tudi mednarodni menjavi blaga. V nadaljevanju bo treba spremljati medsebojno 

sodelovanje ter ob ugotavljanju sinergije procesov ugotoviti kakšni so poslovni učniki. 
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5 Zaključek 

 

Raziskava je podala relevantne podatke o medsebojni povezanosti industrije in železnice, nujnosti prepletanja interesov in 

potrebi razvoja železniškega omrežja. Pridobljeni podatki potrjujejo postavljeno hipotezo o potrebi posodobitve 

slovenskega železniškega omrežja in njen razvoj za potrebe razvoja industrije in obenem potrjuje našo trditev o nujnosti 

vključevanja železniškega omrežja v mednarodne železniške koridorje. To potrjuje tudi podatek, da je ob obstoječem stanju 

železnice in železniškega omrežja, ta oblika infrastrukture za potrebe industrije vključena v obsegu 65% industrijskih 

potreb transporta. Če bi sistemska povezanost železnice in industrije bila večja, bi se aktivnosti medsebojnega sodelovanja 

povečale in obenem bi se povečal procentualni obseg storitev za potrebe industrije. Posledično pomeni, da bi posodobitev 

slovenskega železniškega omrežja pomenila boljši in varnejši transport, boljše varovenje okolja, manjše imisije, manjše 

stroške za industrijo in bolj razvito državo. Naš predlog je vključitev ustreznega števila MMLC v prostor ter povezanost 

industrije in železniškega omrežja vanj, kjer bi vzpostavili ustrezne servise storitev logistike in transporta za industrijo in 

za gospodarstvo. MMLC kot platforma povezovanja je nujna, nujna je posodobitev železnice in umeščanje drugega tira 

med Divačo in Koprom, nujna je podpora industriji. Digitalizacija, programsko vodenje, industrija nove dobe, robotizacija 

in mnogi drugi faktorji vplivajo na infrastrukturne in industrijske povezave, zato je nujno spremljati spremebe in se jim 

prilagajati. 
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