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Predgovor 
 
Pred vami je zbornik recenziranih prispevkov 7. mednarodne znanstvene konference o razvoju industrijskega 
inženiringa, s podnaslovom: Priložnosti, potenciali in izzivi, ki ga tradicionalno organizira Fakulteta za industrijski 
inženiring Novo mesto. Vabilu k sodelovanju na konferenci se je odzvalo veliko število avtorjev s skupaj 39 
prijavljenimi povzetki z izredno zanimivimi in aktualnimi vsebinami.  
 
V zborniku je zbranih 22 člankov, ki so se bili predstavljeni na konferenci. Uvodoma se seznanimo z zahtevami BAT 
smernic pri načrtovanju, izgradnji in obratovanju tehnoloških objektov ter v nadaljevanju z uredbo o izvozu in uvozu 
nevarnih kemikalij in izzivi za industrijo. Na področju materialov s tehnološkim potencialom se seznanimo z 
elastokaloričnim utrujanjem elastomerov iz tekočih kristalov, z analizo nosilnih kovinskih konstrukcij ter izboljšanjem 
oprijemljivosti metalizirane plasti. Na področju razvoja izdelkov spoznamo pomen DFMA pri dizajniranju lahkih 
izdelkov v avtomobilski industriji. Prav tako pa se seznanimo z učinkovitim razvojem proizvodne linije sestave prve 
preme vozila v proizvodnem procesu v tovarni avtomobilov. Na področju tehnologij spoznamo, kako odpravljati 
izbrizge pri uporovnem varjenju, kako optimalno izbrati tehnologije za izdelavo vpenjalne priprave, ki so uporabne za 
merjenje sil vzmeti, ter kako optimizirati hladilni sistem orodja z uporabo 3D DMLS-tehnologije.  
 
Nadalje se seznanimo z načrtovanjem naprave za merjenje kakovosti zraka v zaprtih prostorih in oceno točnosti in 
dolgoročne stabilnosti merilnika koncentracije ogljikovega dioksida. Na področju logistike je predstavljen razvoj in 
uporabnost DWS sistemov ter ergonomski vakuumski dvižni sistemi. Na področju vzdrževanja se seznanimo s 
stanjem in priložnostmi za avtomatizacijo le-tega. Priložnost imamo spoznati celovito prenovo in nadgradnjo delovnih 
procesov v razvojno usmerjenem podjetju. Ne nazadnje spoznamo tudi izboljšano metodo določanja vzdolžnega 
profila vozišča na osnovi vertikalnih nihanj merilnega vozila. 
 
Za organizatorja konference, Fakulteto za industrijski inženiring Novo mesto, ki je nosilka razvoja posameznih ved o 
industrijskem inženiringu, je tako dober odziv avtorjev in kvaliteta prispevkov potrditev pravilne usmerjenosti in trdega 
timskega dela v preteklih letih in dobra popotnica tudi za naprej. 
 
Dr. Tomaž Savšek 
Predsednik programskega odbora 
 

Preface 
 
In front of you is a proceeding of reviewed papers of the 7th International Scientific Conference on the Development  
of Industrial Engineering, with the conference subtitle: Opportunities, potentials and challenges. A large number of 
authors responded to the invitation to participate in the conference with a total of 39 submitted abstracts of extremely 
interesting and useful content. 
 
The proceeding contains 22 articles that were presented at the conference. In the beginning, we can get acquainted 
with the requirements of the BAT guidelines for the planning, construction and operation of technological facilities, 
and later also with the regulation on the export and import of dangerous chemicals and the challenges for the industry. 
In the field of materials with technological potential, we can learn about the elastocaloric fatigue of liquid crystal 
elastomers, about the analysis of supporting metal structures, and about the improving adhesion of metal-sprayed 
layer. In the area of product development, we can realize the importance of DFMA in designing lightweight automotive 
products in the automotive industry. We can also learn about the effectiveness of the vehicle's front axle assembly 
production line development in the vehicle production process. In the field of technologies, we can learn how to 
eliminate spatter in resistance welding, how to optimally select the technology for making a clamping device useful 
for measuring spring forces, and how to optimize the tool cooling system using 3D DMLS technology. 
 
In addition, we can learn about the design of a device for measuring indoor air quality and the evaluation of the 
accuracy and time drift of a carbon dioxide concentration meter. In the area of logistics, the development and 
usefulness of intelligent systems in logistics, and ergonomic vacuum lifters are presented. In the field of maintenance, 
we can learn about the state of the art in the area of maintenance and about the opportunities for automation in this 
area. We have also the opportunity to learn about the work processes redesign and upgrade in a development-
oriented company. Last but not least, we can learn about the improved method for determining the longitudinal profile 
of the road based on the vertical oscillations of the measuring vehicle. 
 
For the organizer of the conference, Faculty of Industrial Engineering Novo mesto, which is the carrier of the 
development of individual sciences of industrial engineering, such a good response from the authors and the quality 
of the papers is a confirmation of the future-oriented strategy, hard teamwork in the past years, and a good guide for 
the future as well. 
 
Dr. Tomaž Savšek 
Chairman of the Program Committee
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Upoštevanje zahtev BAT smernic pri načrtovanju, izgradnji in 
obratovanju tehnoloških objektov  

 
Compliance with the requirements of the BAT guidelines in the design, 

construction and operation of technological facilities. 
 

Darko Drev1, Mario Krzyk1  

 
1Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za zdravstveno hidrotehniko 

E-naslovi: darko.drev@gmail.com, mario.krzyk@fgg.uni-lj.si 
 

 

Povzetek: Zahtevo po upoštevanju najboljših razpoložljivih tehnologij z vidika varovanja okolja (BAT= best available techniques) 
je leta 1996 uvedla Direktiva 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja. Direktiva 2010/75/EU 
pa je to problematiko definirala še bolj natančno. Katere so BAT tehnologije je podrobno definirano v BAT (BREF) smernicah, ki 
so priloga direktive. Obsegajo približno 18.000 strani. Države članice EU spremljajo razvoj novih okoljevarstvenih tehnologij in 
BAT smernice po potrebi posodabljajo. Pri izdaji okoljevarstvenih, gradbenih in obratovalnih dovoljenj bi se  morala preveriti 
skladnost izbranih tehnologij z zahtevami ustreznih BAT (BREF) smernic, oziroma izvesti primerjava tehnološkega načrta z 
zahtevami ustrezne BAT smernice. Takšno revizijo lahko izvede le ustrezen inženir, ki zelo dobro pozna obravnavano tehnologijo 
ter procese načrtovanja, izgradnje in obratovanja objektov. Uporaba BAT tehnologij se navadno v končni fazi pokaže ustrezno 
tudi kot ekonomsko najprimernejša rešitev. V prispevku smo prikazali nekaj primerov dobre in slabe prakse pri uporabi BAT 
tehnologij v Sloveniji.  
 
Ključne besede: Najboljše razpoložljive tehnologije, BAT, varovanje okolja, ekonomsko primerne rešitve 
 
Razvrstitev: Znanstveni članek  
 
 
Abstract: The requirement to consider the best available technology from the point of view of environmental protection (BAT) 
was introduced in 1996 by Directive 96/61 / EC concerning integrated pollution prevention and control. Directive 2010/75 / EU has 
defined this issue even more precisely. BAT technologies are defined in detail in the BAT (BREF) guidelines attached to the 
directive. They comprise about 18,000 pages. EU member states monitor the development of new environmental technologies 
and update the BAT guidelines as needed. When granting environmental, construction and operating permits, the compliance of 
selected technologies with the requirements of the corresponding BAT (BREF) guidelines should be verified or a comparison of 
the technological plan with the requirements of the corresponding BAT guidelines should be performed. Such a review can only 
be performed by an appropriate engineer who is very familiar with the technology in question and the design, construction, and 
operational processes. The use of BAT technologies usually proves to be the most economically appropriate solution in the final 
phase. The article presents some examples of good and bad practices in the use of BAT technologies in Slovenia. 
 
Keywords: Best available technologies, BAT, environmental protection, economically viable solutions 
 
Article Classification: Scientific Paper  

 
 

1 UVOD 
 
Zahteva po uporabi BAT tehnologij se je pojavila v Direktivi 96/61/ES iz leta 1996 o celovitem 
preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja.  V 11. alineji 1. člena direktive je zapisano: 
 
- "najboljša razpoložljiva tehnologija" pomeni najbolj učinkovito in napredno stopnjo v razvoju dejavnosti  
    in načinov obratovanja, ki kažejo praktično primernost posameznih tehnologij, na podlagi katere se  
    načeloma določa mejna vrednost emisij, ki so namenjene preprečevanju, in kadar to ni izvedljivo,  
    zmanjševanju emisij ter vpliva na okolje kot celoto: 
- "tehnologija" vključuje tako uporabljen tehnološki postopek kot tudi način načrtovanja, gradnje,  
    vzdrževanja, upravljanja in razgradnje obrata, 
- "razpoložljiva" tehnologija pomeni tehnologijo na takšni ravni, ki omogoča njeno uporabo v posamezni  
    industrijski panogi pod ekonomsko in tehnično izvedljivimi pogoji, ob upoštevanju stroškov in  
    prednosti, ne glede na to, ali se tehnologija uporablja ali razvija znotraj posamezne države članice,  
    če je le upravljavcu primerno dostopna, 
- "najboljša" najučinkovitejša pri doseganju visoke splošne ravni varstva okolja kot celote. 
 
Direktiva zahteva, da sprejmejo države članice Evropske unije (EU) potrebne ukrepe, s katerimi 
zagotovijo, da noben novi obrat ne obratuje brez dovoljenja, izdanega v skladu s to direktivo. To 

mailto:darko.drev@gmail.com
mailto:mario.krzyk@fgg.uni-lj.si
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problematiko je bistveno bolj podrobno definirala naslednja verzija direktive iz leta 2010 (Direktiva 
2010/75/EU). 
 
Pri izdaji in pri podaljšanju okoljevarstvenega dovoljenja [2] se preverja, ali se uporablja BAT tehnologija, 
oziroma ali se upoštevajo vsi novi ali posodobljeni zaključki o BAT. BREF je referenčni dokumenti o 
najboljših razpoložljivih tehnikah BAT v EU. 
 
BAT (BREF) dokumenti zajemajo vse tehnološke dejavnosti v katerih prihaja do velikega onesnaževanja 
okolja. To so industrijski obrati, komunalni objekti, velike kmetijske farme, itd. Direktiva 96/61/ES ima v 
prilogi navedena naslednja področja v katerih lahko prihaja do velikega onesnaževanja okolja in je zato 
potreben poostreni nadzor:  
1.    Energetika 
2.    Proizvodnja in predelava kovin 
3.    Nekovinska industrija 
4.    Kemična industrija 
5.    Ravnanje z odpadki 
6.    Druge dejavnosti 
 
6.    Druge dejavnosti 
6.1. Industrijski obrati za proizvodnjo: 
6.2. Obrati za predhodno obdelavo (postopki, kot so pranje, beljenje, mercerizacija) ali barvanje vlaken  
       ali tkanin, katerih zmogljivost obdelave presega 10 ton na dan 
6.3. Obrati za strojenje kož, katerih zmogljivost obdelave presega 12 ton končnih izdelkov na dan 
6.4. (a) Klavnice z zmogljivostjo zakola več kot 50 ton na dan 
       (b) Obdelava in predelava za proizvodnjo živil iz: 
          -  živalskih surovin (razen mleka), s proizvodno zmogljivostjo več kot 75 ton končnih izdelkov na  
             dan 
          - rastlinskih surovin, s proizvodno zmogljivostjo več kot 300 ton končnih izdelkov na dan  
            (povprečna četrtletna vrednost) 
       (c) Obdelava in predelava mleka, če je količina zbranega mleka več kot 200 ton na dan (povprečna  
            letna vrednost) 
6.5. Kafilerije z zmogljivostjo predelave več kot 10 ton na dan 
6.6. Obrati za intenzivno rejo perutnine ali prašičev z več kot: 
       (a) 40 000 mest za perutnino 
       (b) 2 000 mest za prašiče pitance (težje od 30 kg) ali 
       (c) 750 mest za plemenske svinje 
6.7. Obrati za površinsko obdelavo snovi, predmetov ali izdelkov z uporabo organskih topil, zlasti za  
       apreturo, tiskanje, premazovanje, razmaščevanje, impregniranje proti vlagi, lepljenje, barvanje,  
       čiščenje ali impregniranje, s porabo več kot 150 kg na uro ali več kot 200 ton na leto 
6.8. Obrati za proizvodnjo ogljika (antracita) ali elektrografita s sežiganjem ali grafitizacijo. 
 
Države članice sprejmejo takšne okoljevarstvene predpise, ki ustrezajo zahtevam najboljših 
razpoložljivih tehnologij (BAT). Zahteva po BAT tehnologijah so v Sloveniji uresničene v Zakonu o 
varstvu okolja (ZVO-2) [11]. 
 
 

2 METODOLOGIJA 
 
Zbrana in pregledana so bila vsa letna poročila o obratovalnih monitoringih industrijskih zavezancev za 
izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda ter komunalnih čistilnih naprav za več obdobij 
(2005, 2015 – 2021).  
 
Podatke iz leta 2005 so bili uporabljeni za znanstveni članek, ki je bil objavljen leta 2009 v Gradbenem 
vestniku [3]. 
 
Podati o KČN iz obdobja 2015 – 2021 so bili uporabljeni pri izdelavi dveh izvedenskih mnenj. 
 



7th International Conference on the Development of Industrial Engineering 
25. november 2022 
Šmarješke Toplice, Slovenija 

 

3 

 

Zbrane in okvirno pregledane so bile vse BAT (BREF) smernice. BAT (BREF) smernice, ki obravnavajo 
klavnice in predelave mesa, mlekarne, sežigalnice odpadkov ter kotlarne pa so bile pregledane bolj 
podrobno. 
 
Zbrane in pregledane so bile ATV in VDI smernice, ki obravnavajo klavnice in predelave mesa, ter 
mlekarne. Ti podatki so že bili uporabljani v znanstvenih člankih. 
 
Podatki o obratovalnih monitoringih so bili v veliki meri pridobljeni tudi na podlagi lastnih, več letnih 
izkušnjah, pri izvajanju obratovalnih monitoringov odpadnih voda. 
 
Novih podatkov za pripravo tega prispevka nisva pridobila, ampak sva ustrezno uporabila podatke, s 
katerimi razpolagava. 
 

3 NEKAJ PRIMEROV ZAHTEV BAT (BREF) SMERNIC 

 
BAT (BREF) smernice sprejema Evropska komisija. Obsežna dokumentacija o najboljših razpoložljivih 
tehnologijah je dosegljiva na spletni strani EPA Environmental Protection Agency 
(http://www.epa.ie/whatwedo/advice/bref/).  
 
BAT (BREF) smernice so večinoma povzete po ATV in VDI smernicah, saj imata ustrezna inženirska 
združenja iz Nemčije dolgoletno tradicijo s sprejemanjem inženirskih smernic. BAT (BREF) smernice so 
praviloma manj podrobne kot ATV in VDI smernice. 
 
Projektanti tehnologije navadno uporabljamo pri načrtovanju objektov ustrezne inženirske smernice, ki 
so zelo podrobne, kar nam je v veliko pomoč. Na področju okoljevarstvenega inženirstva so to na primer 
ATV in VDI smernice, ki se pogosto v končni verzijo sprejmejo tudi kot ustrezni standardi (DIN, SIST 
EN, itd.).  
 
ATV inženirske smernice izdaja »Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 
e.V.«, kar pomeni v prevodu »Nemško združenja za gospodarjenje z vodo, odpadno vodo in odpadke«. 
ATV norme so že mnogo let osnova projektantom in konstruktorjem pri načrtovanju okoljevarstvenih 
tehnologij. 
 
VDI inženirske smernice izdaja »Verein Deutscher Ingenieure«, kar pomeni v prevodu »Združenje 
nemških inženirjev«. Te norme se ne omejujejo le na ekološko problematiko. 
 
Za BAT, ATV in VDI smernice je značilno, da imajo opisane tehnološke rešitve ter inženirske normative 
o pričakovanem obsegu onesnaževanja okolja. V tabelah 1, 2, 3 in 4 so inženirski normative za klavnice 
in predelave mesa iz BAT, ATV in VDI smernic pri onesnaževanju voda.  
 
Podobno kot pri tehnoloških odpadnih vodah se uporabljajo inženirski normative tudi za komunalne 
odpadne vode. Najbolj poznam inženirski normative je onesnaževanje, ki ga dnevno povzroča povprečni 
prebivalec (1 PE = 60 g BPK5/dan). 
 

Tabela 1: Minimalna emisija snovi v odpadne vode po BAT normativih iz klavnic in predelav mesa 
 

enota vrednost 

KPK  mg O
2
/L 25 – 125 

BPK
5
 mg O

2
/L 10 – 40 

neraztopljene snovi  mg/L 5 – 60 

celokupni dušik mg/L 15 – 40 

celokupni fosfor mg/L 2 – 5 

usedljive snovi mg/L 2,6 - 15 
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V letnih poročilih iz klavnic in predelav mesa v Sloveniji se pogosto dogaja, da so izmerjene vrednosti 
izven pričakovanih vrednosti podanih v BAT, ATV in VDI normativih. V same rezultate preiskav ni 
potrebno dvomiti, saj morajo izvajalci monitoringov izpolnjevati zahteve standarda ISO 17025. Glavni 
problem pa je v največkrat tem, da v času izvajanja preiskav ne poteka normalna proizvodnja, ali pa 
onesnaževalci v odpadno vodo mešajo čisto vodo iz vodovodnega omrežja. To velja za vse tehnološke 
objekte in ne le za klavnice in predelavo masa. 
 

Tabela 2: Pričakovane obremenitve odpadnih voda iz klavnic in predelave mesa (ATV Handbuch in 
Gesetzliche Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Schlachtung und Fleischverarbeitung, BGBI. 

II. Nr.12/1999) [1] 

parameter enote Klavnica predelava mesa 

KPK mg O
2
/L 2000 – 8000 1000 – 4000 

BPK
5
 mg O

2
/L 1000 – 4000 500 – 2000 

N
cel

 mg N/L 150 – 500 50 – 120 

P
cel

 mg P/L 15 – 50 10 – 35 

masti in olja mg/L 500 – 2500 200 – 800 

AOX mg/L 0,02 – 0,1 0,02 – 0,1 

 
 

Tabela 3: Specifične količine in obremenitve odpadnih voda iz klavnic in predelave mesa [1], [5] 
 

ATV BAT 
 

svinja Govedo svinje govedo 

količina vode 0,1- 0,25 m3/žival 0,4  - 0,7 m3/žival 1,6 – 6 

m3/t živali 

1,62 – 9 

m3/t živali 

KPK 1400 – 2200 mg 

O2/L 

1860 – 3480 

mg O2/L 

3,22 – 10 

kg O2/t živali 

4 – 40 

kg O2/t živali 

BPK5 240 – 750 mg O2/L 1500 – 3250 

mg O2/L 

2,14 – 10 

kg O2/t živali 

1,8 – 28 

kg O2/t živali 

 
 

Tabela 4: Sestava odpadne vode iz linije za razsek živali (VDI 1996) 

Parameter Poletje Zima Letni rezultati 

Količina odpadne vode 
  

0,9-1,6 m
3
/t 

Temperatura 
  

18-35
0
C 

KPK 8-20 kg/t 0,5-3,8 kg/t 3-10 kg/t 

BPK
5
 3-12 kg/t 0,3-2,3 kg/t 1,6-5 kg/t 

Sediment 1-55 mg/t ≤ 1 mg/t 0,3-8 kg/t 

NH
4

+
 - dušik 1,3-2,7 kg/t 0,1-0,7 kg/t 0,3-8 kg/t 

pH vrednot 
  

6-9,7 

AOX 25 – 30 μg/l 25 – 30 μg/l 15 – 39 μg/l 

 
 
 
 
 

 
 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Fleischverarbeitung&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjSjPD0ld36AhWOSvEDHQYcDg0QkeECKAB6BAgGEAE
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4 NEKAJ PRIMEROV SLABE IN DOBRE PRAKSE PRI UPOŠTEVANJU ZAHTEV  
   BAT (BREF) SMERNIC 
 
Rezultati obratovalnih monitoringov odpadnih voda iz klavnic in predelav mesa in mleka bi morali biti v 
okviru navedenih inženirskih normativov [1]. V obsežni raziskavi, ki smo jo izvedli pred leti [4], smo 
ugotovili, da se lahko bistveno razlikujejo od realnega stanja in so zato povsem neuporabni. V takšnih 
primerih je bolje upoštevati izračunane vrednosti na podlagi inženirskih normativov, kot pa podatke iz 
letnih poročil o obratovalnih monitoringih. Primer takšnega nerealnega monitoringa je prikazan v tabeli 
5. Letna količina odpadne vode je v pričakovanih mejah, kot jih določata BAT in ATV smernici [1], [5].   
To je tudi pričakovano, saj se klavnica in predelava mesa oskrbuje s pitno vodo iz javnega vodovoda. 
Javno komunalno podjetje ima dober nadzor nad porabljeno količino vode. ARSO pa ne preverja 
realnost rezultatov obratovalnih monitoringov glede na ATV in BAT normative. Zato so pogosto 
navedene bistveno manjše količine KPK in BPK5, kot jih določata BAT in ATV smernice. To je tudi 
logično, saj je okoljska dajatev neposredno odvisna od vrednosti KPK. Ne obstajajo pa kakršne koli 
sankcije za takšne “goljufije”. Pooblastilo za izvajanje monitoringa lahko odvzamejo izvajalcu, če niso 
bile izvedene preiskave po akreditiranih metodah in jih niso izvajali ustrezno usposobljeni strokovnjaki. 
To je namreč zahteva standarda ISO 17025. Država torej skrbi za to, da so bile “uporabljene ustrezne 
puške” in da so jih “uporabljali ustrezni strelci”. Ali so dobri strelci z dobrimi puškami streljali v prave 
tarče, pa ni važno. Pri klavnicah in predelavah mesa se zato pogosto izvaja monitoring takrat, ko ne 
koljejo. Podobne razlike so tudi v drugih vrstah industrije.     
 

Tabela 5: Rezultati obratovalnega monitoringa odpadnih voda na klavnici, ki je leta 2020 zaklala: 

 2056 govedi, 443 telet, 39 konj in 37 žrebet 

parameter enote letne količine iz 

poročila 

količin po BAT količine po ATV 

količina odpadne vode m3 1.780 967 – 5.373 1.030 – 1.803 

neraztopljene snovi kg 112   

KPK kg O
2
 827 2.388 – 5,970 3.310 – 6.194 

BPK
5
 kg O

2
 410 1,075 – 16,716 2.670 – 5.785 

N
cel

 mg N/L 59   

amonijev dušik kg N 3,5   

P
cel

 kg P 2,4   

masti in olja mg/L 30   

AOX mg Cl/L 0,02   

 
Slabo ujemanje rezultatov obratovalnega monitoringa z inženirskimi normativi [7]  lahko vidimo tudi pri 
obravnavani mlekarni. V tabeli 6 je prikazano relativno slabo ujemanje rezultatov letnega poročila o 
obratovalnem monitoringu odpadnih voda za leto 2018 z ATV normativ.  
 

Tabela 6: Emisije v vode iz mlekarna  v letu 2018 (predelava mleka 99 368.324 l) v primerjavi z ATV 
normativi 

Parameter Enota ATV 

ATV  

(99.368.324 l mleka 

letno poročilo 

2005 

količina odpadne 

vode 

m3/1000 l 

mleka 

0,8 – 2 119.116 – 475.290 m3 237.645 m3 

BPK5 g O2/m3 0,5 – 2 49.648 – 198.736 m3 39.797 kg 

KPK  g O2/m3 0,65 – 4,4 64.589 – 437.219 kg 61.012 kg 

KPK / BPK5   1,3 – 2,2   1,7 

TKN – Kjeldahl 
g N/ m3 30 – 50 2.981 – 4.968 kg 2,009 kg 

N – NO3 
g N/ m3 20 – 130 1987 – 12.918 kg 265 kg  
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P – celokupni 
g P/m3 10 – 100 994 – 9.937 kg 589 kg 

lipofilne snovi g/m3 20 – 250 1.987 – 24.842 kg 7.578 kg 

usedljive snovi ml/l 1 – 2 99.368 -198.736 l  17.126 l  

pH – vrednost   9 – 10,5   5,4  

 
Na sliki je 1 prikazano nihajne vrednosti KPK in BPK5 v obdobju 2015 – 2021, na sliki 2 pa nihanje 
vsebnosti težkohlapnih lipofilnih snovi na obravnavani mlekarni. Iz rezultatov monitoringov je razvidno, 
da tehnologija predhodnega čiščenja odpadnih voda ne izpolnjuje zahtev BAT (BREF) smernic in tudi 
ne zahtev ustreznega podzakonskega akta ZVO [12]. To je tudi logično, saj se za predhodno čiščenje 
odpadnih voda ni takšno kot ga opisuje ustrezna BAT (BREF) smernica. 
 

 
Slika 1: Vrednosti KPK in BPK5. 

 

 

 
Slika 2: Vsebnost težkohlapnih lipofilnih snovi. 

 
V nadaljevanju sta prikazani tehnološki shemi dveh sežigalnic odpadkov. Prva je prikazana kot primer 
dobre prakse v BAT (BREF) smernici [6], [8]. To je sežigalnica komunalnih odpadkov na Dunaju (MVA 
Spittelau) [9]. V okolici Dunaja je še ena sežigalnica odpadkov, ki stoji v bližini CČN Dunaj. Pri slovenski 
sežigalnici odpadkov je prikazan samo tisti del tehnološke sheme, ki je namenjen čiščenju dimnih plinov. 
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Ta namreč ni skladen z zahtevami BAT (BREF) smernice. Ostali del, ki obravnava sežig odpadkov, pa 
je skladen z BAT (BREF) smernico.   
 
Na sliki 3 je prikazana tehnološka shema sežigalnice komunalnih odpadkov MVA Spittelau. Iz slike je 
razvidno, da ima sežigalnica MVA Spittelau učinkovito čiščenje dimnih plinov [9]. Zajema učinkovito 
odstranjevanje prašnih delcev in nato pranje dimnih plinov. Pri čiščenju dimnih plinov se učinkovito 
odstranijo prašni delci s klasičnimi filtri za odpraševanje, na koncu pa še z elekto-filtrom. Plinasta 
onesnaževala (NOx, SO2, dioksini, itd.) ter morebitni zelo fini prašni delci, se nato odstranijo iz dimih 
plinov z več faznim pranjem.    
 
Iz slike 3 je razvidno, da se za pranje dimnih plinov uporablja vodna suspenzija Ca(OH)2, ki učinkovito 

veže SO2. Nastane sadra (Ca2SO4  xH2O). Apneno mleko odstranjuje tudi NOx. Vodna raztopina NaOH 
odstranjuje dioksine, merkaptane, tiofene, itd. Po potrebi se lahko v pralne vode dodajajo kisline in 
vodikov peroksid (H2O2). Na primer, pri čiščenju onesnaženega zraka na KČN Novo mesto se uporablja 
tro fazno pranje. V pralne vode se dodaja tudi kislina in vodikov peroksid. 
 
Pri slovenski sežigalnici komunalnih odpadkov pa ni zagotovljenega tako učinkovitega čiščenja dimnih 
plinov. Iz slike 4 je razvidno, da slovenska sežigalnica odpadkov nima pranja dimnih plinov. Ima le 
klasično tehnologijo za odstranjevanje prašnih delcev ter filter iz koksa rjavega premoga. Na filtru s 
koksom se adsorbirajo razne nečistoče iz dimnih plinov, ki jih filter za odpraševanje ni uspel očistiti. 
Vendar pa z adsorpcijo ni možno odstranjevati plinastih onesnaževal kot so NOx, SO2, dioksini, itd.. 
Adsorbcija je namreč fizikalno vezanje delcev na podlagi privlačno – odbojnih sil, kar pa ne omogoča 
odstranjevanja plinastih onesnaževal, ki niso v obliki delcev. 
 
Glavni razlog zakaj slovenska sežigalnica odpadkov nima takšne tehnologije čiščenja dimnih plinov, kot 
jo priporoča BAT (BREF) smernica, je v tem, da ni pridobila formalnega statusa “sežigalnice komunalnih 
odpadkov”, ampak je “toplarna”, ki ima dovoljenje za sosežig nenevarnih odpadkov. Okoljevarstveni 
kriteriji za sosežig odpadkov so bistveno nižji, kot velja za sežigalnice odpadkov. 

 

 
Slika 3. Tehnološka sheme sežigalnice komunalnih odpadkov na Dunaju (vir: BAT) 



7th International Conference on the Development of Industrial Engineering 
25. november 2022 
Šmarješke Toplice, Slovenija 

 

8 

 

 
 

Slika 4: Tehnološka shema čiščenja dimnih plinov na obravnavani sežigalnici komunalnih odpadkov iz 
Slovenije [10] 

 
Vsi okoljsko osveščeni tehnološki obrati v Sloveniji uporabljajo BAT (BREF) tehnologije in dosegajo 
predpisane kriterije, ki so navedeni v povzetkih BAT smernic. Če pa imajo pridobljen tudi certifikat ISO 
14001, bi morali biti k temu še posebej zavezani.  
 
Najnovejši trend na področju varovanja okolja, ki ga podpirata EU in tudi Slovenija, je “krožno 
gospodarstvo”. To je v bistvu nadgradnja BAT tehnologij z ekonomskega vidika. Končni cilji politike 
“krožnega gospodarstva” so: brez onesnaženega zraka, brez onesnažene odpadne vode, brez 
odpadkov, itd. Klavnica in predelava mesa, ki bi zasledovala cilje “krožnega gospodarstva”, ne bi 
onesnaževala zraka, ne bi onesnaževala voda in ne bi imela odpadkov. Vse “odpadke” iz klavnice in 
predelave mesa je možno koristno uporabiti: meso in slanino za mesne izdelke, kosti za kostno moko 
in lepila, kri za izdelke, notranje dele (želodec, jetra, pljuča, čreva, itd.) prav tako za izdelke, kožo za 
usnje, dlake za krtače, odpadke iz želodca in črev  za bioplin ali kompost, odpadke iz čiščenja odpadne 
vode za bioplin in kompost, očiščeno vodo se vrača v proizvodnji proces, onesnaženi zrak se očisti in 
zadržane odpadke predela v nove izdelke (bioplin, kurivo, itd.). 
 
Kot primer dobre prakse lahko obravnavamo CČN Novo mesto. Očiščena odpadna voda, ki odteka v 
reko Krko, je čistejša od reke. Tako očiščeno odpadno vodo bi lahko uporabljali kot tehnološko vodo, 
vodo za sanitarne potrebe in vodo za namakanje v kmetijstvu. Kriterije za kakovost pitne vode nekoliko 
presegata le vsebnost nitratov in fosfatov. Takšno preseganje kriterijev za pitno vodo imajo mnoge 
podtalnice, ki se uporabljajo za oskrbo prebivalstva s pitno vodo (črpališče Medlog pri Celju, črpališče 
Ormož, itd.). Ker pa v Novem mestu očitno ni potrebe po uporabi čiščene vode, odteka le-ta v reko Krko. 
Če bi imeli na CČN Koper ali KČN Piran takšno tehnologijo čiščenja odpadne vode, bi verjetno vso 
očiščeno vodo koristno uporabili, namesto da jo spuščajo v morje.  
 
Na CČN Novo mesto se vsa odpadna voda pred izpustom v okolje v celoti prefiltrira na ultrafiltracijskih 
membranah. Takšne membrane zadržijo mikroorganizme in vse druge neraztopljene snovi. Na CČN 
Novo mesto je zagotovljen tudi zajem onesnaženega zraka in njegovo čiščenje s tri faznim pranjem. To 
je prav tako nadstandardna rešitev glede na podzakonske akte s področja odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda. Nastalo blato se posuši, pri čemer nastanejo briketi s približno takšno kurilno vrednostjo, 
kot jo ima lignit. 
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Na slikah 5, 6 in 7 so prikazani rezultati obratovalnega monitoringa CČN Novo mesto za leto 2013.  
 

 
Slika 5: Prikaz učinkovitosti čiščenja na MBR ČN Novo mesto v letu 2013 po KPK in BPK5 

 
 

 
Slika 6: Prikaz učinkovitosti čiščenja MBR ČN Novo mesto v letu 2013 po amonijevem dušiku, 

celokupnem dušiku in celokupnem fosforju 
 

 

Slika 7: Prikaz učinkovitosti čiščenja neraztopljenih snovi na MBR ČN Novo mesto v letu 2013 
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5 ZAKLJUČKI IN SKLEPI 
 
Čeprav je v Sloveniji obvezna uporaba BAT (BREF) tehnologij, se to pogosto ne dogaja. Glavni razlog 
za to je preveč formalno odobravanje različnih dovoljenj (gradbeno dovoljenje, okoljevarstveno 
dovoljenje, obratovalno dovoljenja). To tudi ne preseneča, saj poteka izdaja teh dovoljenj preko upravnih 
enot, ki spadajo pod Ministrstvo za javno upravo. Postopke vodijo večinoma pravniki in upravni 
strokovnjaki, ustreznih inženirjev pa je zelo malo. Ti skrbijo predvsem za to, da so vsi dokumenti ustrezni 
s formalno – pravnega vidika (popisi, žigi, itd.). Vsebine večinoma nihče ne pregleduje. Birokrati pogosto 
ne vedo, kdaj mora vsebovati PGD dokumentacija tudi tehnološki načrt, ter kaj mora le-ta tudi vsebovati. 
Zato ni čudno, da se je pri večini velikih ekoloških nesreč, ki so se zgodile v Sloveniji v zadnjem obdobju 
izkazalo, da v PGD dokumentacijah ni bilo tehnoloških načrtov. Objekti pa so kljub temu dobili 
okoljevarstvena in obratovalna dovoljenja. Ob veliki ekološki nesreči  pred nekaj leti v Kemisu, je takratni 
predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar preko medijev obljubil (TV Slovenija, POP TV, itd.), da se bodo 
izvedle revizije vseh okoljevarstvenih dovoljenj, pa se to ni zgodilo. Ob ustreznih revizijah bi se ugotovilo, 
ali so bili izdelani tehnološki načrti in ali so le ti skladni z zahtevami BAT smernic. Takšne raziskave ne 
more izvesti nihče, brez ustreznega sodelovanja onesnaževalcev, Tehnološki načrti so namreč 
poslovna skrivnost. 
 
Mnenja sva, da ni možno preverjati ali je neka tehnologija skladna z zahtevami BAT (BREF) smernic, 
če ni jasno definirane tehnologije. Tehnologijo pa jasno definira le tehnološki načrt.  
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Abstract: With increased environmental awareness, a surge in the search for environmentally friendlier heat-management 
devices has developed recently. Liquid crystal elastomers (LCEs) show some promising properties for developing eco-friendly 
cooling devices with low energy consumption. 
 
It has been shown experimentally that LCEs produce a noticeable temperature change when observing the elastocaloric effect. 
Here we report initial measurements of the fatigue of LCEs. Several LCE samples were stretched and retracted for varying 
amounts of time, and their mechanical and thermodynamical properties were measured simultaneously. Several thousand cycles 
of stretching and retracting were performed without any significant wear of the LCEs. We observed that longer samples tore 
significantly less and could withstand many more cycles than shorter samples. Different types of clamping of the samples were 
tested and compared. These findings are a positive step towards our final goal of creating a regenerative heat-management 
device with LCEs as the working material with increased performance. 
 
Keywords: liquid crystal elastomers, elastocaloric effect, heat-management, novel materials, solid-state cooling, alternative 
cooling technology 
 

Article Classification: Scientific Paper 

 
 

1 INTRODUCTION 

 
Various caloric effects have been investigated for several decades [1, 2]. Some caloric effects, e.g., the 
magnetocaloric effect, have since been used in actual devices [3], however, these devices have a large 
power consumption and require expensive materials to function sufficiently [3, 4]. In the wake of 
environmental challenges and a lack of precious resources, efforts are being made optimize solid-state 
cooling devices in order to reduce the need for high power and expensive materials [5, 6]. 
 
In general, mechanocaloric effects have been researched less than other caloric effects and very few 
working – proof of concept – devices have been made, relying on a mechanocaloric effect [4]. 
Furthermore, to our knowledge, a device based on the elastocaloric effect (eCE) exploiting LCEs has 
yet to be designed. In pursuing this goal, efforts have been made to characterize the elastocaloric 
response of various types of LCEs under various conditions [7, 8, 9]. In this article we present our 
preliminary findings related to the fatigue of LCE samples under conditions akin to those operating 
elastocaloric heat-management devices would require. 
 
 

2 SAMPLES AND AN EXPERIMENTAL SETUP 
 
LCEs are a composite material comprised of two parts: liquid crystals and elastomers. The two are 
combined in a specific way using so-called crosslinkers [10]. The molar mass of said crosslinkers plays 
a critical role in the manifestation of physical phenomena in LCEs [8]. Furthermore, how nematic 
molecules and polymer chains are intertwined greatly affects the physical properties of LCEs [10, 11]. 
Main-chain LCEs (pictured in Figure 1) are configured in such a way that nematics (b) are interwoven 
in series with elastomer chains (c) which are then connected via crosslinkers (a). It has been shown that 
main-chain LCEs exert a larger eCE than LCEs of other types [7, 8]. 

 
Figure 1: Main-chain liquid crystal elastomers [7] 
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These types of LCEs are subject to more considerable entropy changes when stretched along their 
director, thus inducing a more significant temperature change in the coupled thermal subsystem. 
Macroscopically, we observe a larger temperature increase obtained when stretching and a larger 
temperature decrease obtained when retracting the sample [7]. The effect is further amplified by 
operating at the I-N phase transition and taking advantage of the absorbed and released latent heat [8]. 
 
Initial measurements were carried out with samples with 7% crosslinking density. Samples were all 10 
mm long, 3 mm wide and 0.3 mm thick while at room temperature. They were synthesized at JSI 
following the two-step Finkelmann procedure [12]. 
 
Measurements were done at our homemade extensometer at JSI (see Figure 2). It comprises of a 
copper housing with a PID-controlled heater that can stabilize the temperature within 0.01 K of the 
desired temperature. The sample is held in place by steel or glass holders. The bottom holder is screwed 
into a gram sensor which measures mass with a precision of 1 mg. The top holder is screwed into a 
linear translator which operates with a precision of 0.1 µm. The sample is also equipped with a thermistor 
whose resistance is then measured with an accuracy of 0.1 Ω. Finally, the windows on the machine are 
covered with Teflon covers and everything is covered, firstly with cotton and then with a plastic enclosure 
to further help stabilize the temperature. 
 

 
Figure 2: Extensometer at JSI 

 
Two types of measurements were carried out with each sample to observe all the required physical 
quantities. Firstly, a sample was rapidly extended with a given strain, after which the mass (which is 
directly translated into the force felt by the sample) was measured with a frequency of 10 Hz. This way 
we observed how the sample reacted to the applied external stress field. Secondly, sets of 1000 cycles 
of stretching and retracting were performed. After each set the first measurement was repeated. During 
the stretching cycles, samples stayed fully extended (and fully retracted) for the amount of time proposed 
by the first measurement. 
 
 

3 RESULTS AND DISCUSSION 
 
As evident from Figure 3, the sample slightly adjusts to the externally applied force (at t=0s) as well as 
to the removal of the external force (at t=60s), following an exponential ansatz. The characteristic 
relaxation time of this adjustment is around 3 seconds. This quantity did not vary between different 
samples, even from different batches. It also did not change after the samples underwent thousands of 
cycles of stretching and retracting. The samples were extended with a speed of 10 mm/s with a strain 
of 30%. The samples were heated to 388 K, which was previously measured to be the temperature of 
the I-N phase transition for the used samples. Note that the samples were extended for 30% of their 
actual length at 388 K, about 50% of their length at room temperature, due to their significant shrinkage 
after passing the I-N phase transition. 
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Figure 3: Stress field exerted upon the sample  

 
Due to the relaxational effect the sample was held fully extended and fully retracted for 3 seconds 
when measuring the fatigue of the material. A similar approach is projected for the elastocaloric heat-
management device. 
 
With knowledge of the above measurements, samples were stretched and retracted for 1000 cycles at 
a time. After each stretching and retracting, the sample was held in place for 3 seconds. The samples 
were again stretched with a speed of 10 mm/s for 30% of their current length. The samples would tear 
after roughly 3000 cycles. Shorter samples, only a few millimeters long, would tear significantly sooner, 
which is why we used 10 mm long samples. 
After several repetitions of the above-described process, we noticed that the samples would always tear 
next to their holder (shown in Figure 4). We believe that the rugged nature of the clamping mechanism 
is the reason the samples ultimately broke since the samples themselves showed zero signs of stress 
on all other parts. Reusing the same sample again would result in the sample soon breaking at the other 
end, again near the holder. Torn samples were observed under an optical microscope and there were 
no signs of tearing anywhere besides the parts close to the edge of the holder which further confirmed 
our suspicions. 
 

 
Figure 4: A torn LCE sample in its holders 

 
A few different holder types and materials were tested, however, they all produced the same result. 
Possibly, that the samples could withstand a far larger amount of stretching cycles if they weren’t so 
firmly gripped and squeezed in the holders. 
 
The same measurements were repeated with the same type of samples but with a strain of 50%. These 
measurements showed the same kind of problems as described above. Again, samples would tear near 
the holder after less than 2000 cycles. We are actively looking for ways of holding the LCE samples that 
wouldn’t stress them as much on edge. 
 
Further research will focus on testing LCEs with a different crosslinkers density and the samples with a 
larger strain, as it produces a larger elastocaloric temperature change. 
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Povzetek: Voda, zrak in svoboda so stvari, h katerim se vse bolj zatekamo, po njih hrepenimo in se v zadnjem času za njih tudi 
borimo. Čist zrak in čista voda sta temeljni človekovi pravici, do nedavnega samoumevna, v zadnjem času pa že privilegij 
posameznika in družbe. Poleg tega sta zrak in voda osnovna pogoja za življenje, z njuno pomočjo si lajšamo življenje in dvigujemo 
materialni standard. Voda in zrak sta namreč prisotna skorajda v vsakem industrijsko – tehnološkem procesu.  
 
V industriji se pripravlja zrak na ustrezne parametre s pomočjo klimatskih naprav. Če želimo zrak uporabiti v tehnološkem procesu, 
ga je treba razvlažiti. Razvlaževanje zraka poteka na različne načine. Bolj smotrno je razvlaževanje zraka s klimatskim sistemom 
v prvi stopnji, kjer nastopata hladilna voda in glikolska mešanica, kot pa razvlaževanje zraka samo s hladilno vodo. Če 
razvlažujemo s pomočjo glikolskega hlajenja, podaljšamo življenjsko dobo sušilnemu kolesu. Glikolsko razvlaževanje zraka 
zmanjša obratovalne stroške in je okoljsko bolj sprejemljivo kot pa razvlaževanje le s sušilnim kolesom.  
 
Z učinkovitim razvlaževanjem zraka dosežemo ustrezne parametre zraka, ki nam jih diktirajo zahtevni tehnološki procesi, ki 
bazirajo na ustrezno pripravljenem zraku in se največkrat pojavljajo v kemijski, živilski, avtomobilski in farmacevtski industriji. Ti 
procesi zahtevajo stopnjo absolutne vlažnosti zraka pod 0,5 g/kg, kar je s klasičnim razvlaževanjem nemogoče doseči. S 
teoretičnim in empiričnim pristopom proučujemo ustrezen način razvlaževanja zraka. Na osnovi vsega skupaj se izdela izračun, 
ki temelji na termodinamičnih zakonitostih, pri tem se poslužujemo tudi praktičnih izkušenj, ki temeljijo na osnovi obstoječega 
stanja.  
 
Ključne besede: glikolska mešanica, granulacija, klimatski sistem, priprava zraka, suh zrak, tehnološki proces  
 
Razvrstitev: Znanstveni članek 
 
 
Abstract:  
Water, air and freedom are elements we are increasingly resorting to, yearning for, and since recently fighting for. Clean air and 
clean water are two fundamental human rights that have been taken for granted until recently, but are increasingly becoming the 
privilege of individuals and societies. Air and water are also essential elements for life, they make our living easy and increase 
material standard. Water and air are essential for almost all industrial – technological processes.  
 
We use HVAC systems in the industry to reach the required parameters of air. Air must be dehumidified if it is to be used in a 
technological process. Dehumidification can be done in several ways. Dehumidification of the air by the HVAC system using a 
glycol-water mixture at the first stage is more rational than dehumidification by cooling water only. Dehumidification by glycol 
cooling extends the service life of a drying wheel. Air dehumidification by glycol brings down operation costs and is more 
acceptable environment-wise than dehumidification exclusively by a drying wheel.  
 
We achieve the required air parameters essential for the demanding technological processes by effective air dehumidification. 
The demanding technological processes in chemical, food, automotive, and pharmaceutical industries most often rely on suitably 
prepared air. They require absolute air humidity rates below 0.5 g/kg, which can not be achieved by standard dehumidification. 
We take theoretic and empirical approaches to finding the optimal ways for air dehumidification. Taking all that into account, we 
do calculations based on thermodynamic properties and also consider the empiric experience from the existing practices.  
 
Keywords: glycol mixture, granulation, HVAC system, air preparation, dry air, technological process  
 
Article Classification: Scientific Paper 

 

 

1  UVOD  
 

Voda, zrak, svoboda. Stvari, h katerim se vse bolj zatekamo, po njih hrepenimo in se v zadnjem času 
za njih tudi borimo. Čist zrak in čista voda sta temeljni človekovi pravici, do nedavnega samoumevni, v 
zadnjem času pa že privilegij posameznika in družbe. Poleg tega sta zrak in voda osnovna pogoja za 
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življenje, z njuno pomočjo si lajšamo življenje in dvigujemo materialni standard. Voda in zrak sta namreč 
prisotna skorajda v vsakem industrijsko-tehnološkem procesu.  
 

1.1 Opredelitev problema  
 

V industriji pripravljamo zrak na ustrezne parametre s pomočjo klimatskih naprav. Ključnega pomena 
pri ustrezno pripravljenem zraku je njegova vlažnost. Vsi zahtevni tehnološki procesi potrebujejo zrak 
stopnje absolutne vlažnosti pod 0,5 g/kg, kar je s klasičnim razvlaževanjem nemogoče doseči. Tako 
pripravljen zrak se največkrat uporablja v kemijski, farmacevtski, avtomobilski, živilsko predelovalni in 
visoko tehnološki industriji. 
 
V raziskavi smo obravnavali pripravo zraka za ustrezna tehnološke procese. Osredotočili smo se na 
tehnološko pripravljen zrak, ki vstopa v stik s produktom.  
 
Pri našem delu bomo podrobneje preučili pripravo zraka, ki vstopa v tehnološki proces granulacije, pri 
katerem pride do povečanja velikosti delcev, pri čemer se manjši delci združujejo v večje agregate ali 
tako imenovane granule. 
 
Osredotočeni smo na mokro granuliranje, in sicer na segment sušenja z dovajanjem ustrezno 
pripravljenega zraka v vrtinčast granulator. Seveda si želimo, da se vlažen granulat osuši čim hitreje, 
saj s tem skrajšamo čas tehnološkega procesa in lahko v isti časovni enoti proizvedemo večjo količino 
izdelka. Zrak, s katerim izvajamo sušenje vlažnega granulata, mora imeti točno določeno absolutno 
vlažnost in temperaturo.  
 
Ustrezno pripravljen tehnološki zrak je eden izmed glavnih dejavnikov za ustrezno in kvalitetno izvedbo 
granulacijskega postopka.  
 
V prispevku se ukvarjamo s pripravo zraka za tehnološki proces mokrega granuliranja. Zrak mora imeti 
čim manjšo absolutno vlago in ustrezno temperaturo. Te parametre dosežemo s pomočjo samostojne 
klimatske naprave, v kateri zrak ustrezno segrejemo ali ohladimo, razvlažimo in dogrejemo. Klimatska 
naprava je del granulacijske linije in takšno klimatsko napravo sestavljajo filtrne enote klase F7, F9 in 
H13; glikolski lamelni hladilnik in sušilno kolo; lamelni hladilnik; lamelni grelnik; ventilatorske enote; 
enota za dušenje zvoka ter enota za vlaženje zraka.  
 
Za zelo zahteven tehnološki proces potrebujemo zrak z absolutno vlago, ki je manjša od 0,5 g/kg. Tudi 
nekateri postopki granulacije zahtevajo tako nizko vlago. S klasičnim postopkom, to je samo s hladilno 
vodo, nikakor ne moremo doseči te stopnje vlažnosti. S hladilno vodo temperaturnega režima 6 °C/12 
°C lahko zrak maksimalno razvlažimo do absolutne vlažnosti 7 g/kg, kar nikakor ne zadostuje za 
zahteven tehnološki proces. Mi pa želimo imeti zrak s stopnjo absolutne vlažnosti 0,5 g/kg, z 
razvlaževanjem s hladilno vodo tega ne moremo doseči, torej se moramo posluževati še ostalih načinov 
razvlaževanja. Dosedanji sistemi slonijo na dvo-stopenjskem razvlaževanju, in sicer v prvi stopnji 
razvlažujemo zrak s hladilno vodo temperaturnega režima 6 °C/12 °C, v tej stopnji lahko zrak razvlažimo 
maksimalno do 7 g/kg absolutne vlage (Graf 1), v drugi stopnji pa zrak razvlažujemo s sušilnim kolesom, 
s katerim lahko zrak razvlažimo tudi pod 0,5 g/kg absolutne vlage (Graf 1).  
 
Vendar pa je sušilno kolo zelo drago, sestavljeno je iz umetnih materialov, za delovanje potrebuje 
poseben ventilator, paro in odvodnjavanje kondenzata, večja, kot je stopnja vlažnosti zraka, večje mora 
biti sušilno kolo. Prav tako sušilno kolo z leti izgublja adsorpcijsko sposobnost, kar pomeni, da vpija 
oziroma pobira vse manj vlage iz zraka, zato so potrebni servisni posegi. 
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Graf 1: Različni načini razvlaževanja zraka 

 

Iz grafa 1 je razvidno, kako lahko zrak razvlažujemo na različne načine in kakšno stopnjo absolutne 
vlage lahko dosežemo. Stolpci nam nazorno prikazujejo količino absolutne vlage v zraku po končanem 
razvlaževanju. Vsak način razvlaževanja zraka je uporaben za določen tehnološki proces, pri nas pa se 
bomo fokusirali na vse tri načine razvlaževanja, saj imamo opravka z zelo zahtevnim tehnološkim 
procesom, ki potrebuje stopnjo absolutne vlažnosti zraka 0,5 g/kg.  
 
 

2  NAMEN IN CILJ RAZISKAVE 
 

Namen raziskave je proučiti učinkovito razvlaževanje zraka za zahteven tehnološki proces. Cilj pa je 
ugotoviti, ali razvlaževanje zraka s hladilno vodo in z vodno glikolsko mešanico vpliva na drugo stopnjo 
razvlaževanja, ki jo izvajamo s sušilnim kolesom. Proučiti želimo tudi trenutno stanje, kjer za prvo 
stopnjo razvlaževanja uporabljamo samo hladilno vodo. Namen dodajanja razvlaževanja z vodno 
glikolsko mešanico je, da razbremenimo sušilno kolo, posledično pa želimo doseči, da je stopnja 
vlažnosti zraka pod 0,5 g/kg. Te stopnje vlažnosti z dosedanjim postopkom razvlaževanja nismo dosegli.  
Mokra granulacija je proces granulacije/aglomerizacije v hitrem granulirnem mešalniku, kjer se s 
centralno sidrnim mešalom doseže fluidizacijo prahu, nanj pa se prši granulacijsko tekočino (vezivo) od 
zgoraj.  
 

 

3  REZULTATI IZRAČUNA RAZVLAŽEVANJA ZRAKA  
 

Na osnovi termodinamičnih izračunov izberemo najbolj optimalen način razvlažuje zrak pri zahteven 
tehnološkem procesu. Na osnovi dobljenih rezultatov izberemo klimatski sistem, ki ga bomo uporabili 
za izvedbo našega tehnološkega procesa. Pri vsem skupaj nas zanima tako ekonomski kot tudi ekološki 
vpliv izbire načina razvlaževanja zraka pri tehnologiji granulacije.  
 

3.1 Razvlaževanje zraka samo s sušilnim kolesom RUF-122 Recusorb  
 

V prvem primeru podajamo izračun za razvlaževanje zraka samo s sušilnim kolesom. V klimat 
distribuiramo zrak iz klimata skupne priprave zraka, kjer je zrak že delno obdelan, je delno razvlažen in 
ohlajen z vodnim hladilnikom.  
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Slika 1: Klimat za razvlaževanje zraka samo s sušilnim kolesom 
 

Glede na razmere pri postopku granulacije imamo s strani tehnološkega procesa podane poatke za 
zrak, ki vstopa v proces sušenja ali hlajenja granulata. Ti podatki so absolutna vlažnost (x ≤ 0,5 g/kg), 
volumski pretok zraka za tehnološki proces (𝑣̇  = 6.800 m3/h), izstopna temperatura in absolutna vlažnost 
iz hladilnika H za hlajenje granulate (TH= 285,15 K in x ≤ 0,5 g/kg), na osnovi znane temperature T za 
hladilnikom in absolutne vlage x iz termodinamičnih tabel in grafov odčitamo specifično entalpijo 
(hH=13,3 kJ/kg) ter izstopna temperatura in absolutna vlaga iz parnega grelnika I za sušenje granulata 
(TI= 383,15 K in x ≤ 0,5 g/kg).  
 
Na osnovi teh podatkov izberemo sušilno kolo proizvajalca DST, tip RUF-122. Proizvajalec nam poda 

še naslednje podatke: zahtevan volumski pretok zraka za regeneracijo (𝑣̇ reg = 2.700 m3/h), temperatura 

regeneracijskega zraka TF na izstopu iz parnega grelnika znaša (TF = 408,15 K), izhodna temperatura 
zraka TB po razvlaževanju v sušilnem kolesu (TB = 301,15 K), na osnovi znane temperature TB za 
sušilnim kolesom in absolutne vlage x iz termodinamičnih tabel in grafov odčitamo specifično entalpijo 
hB, katere vrednost (hB = 29,4 kJ/kg) ter vstopna temperatura zraka v parni grelnik TD za regeneracijo 
sušilnega kolesa (TD = 334,05 K).  
 

S tem, ko smo izbrali tip sušilnega kolesa določenega proizvajalca, nam proizvajalec poda tudi površine 
sušilnega kolesa, namenjene določenim termodinamičnim procesom. Iz slike 1 je razvidno, da se 58 % 
površine uporablja za razvlaževanje procesnega zraka, 18 % za predgrevanje regeneracijskega zraka 
in 24 % za odvajanje vlage ali sušenje sušilnega kolesa.  
 

 

Slika 2: Proces razvlaževanja v sušilnem kolesu [1] 
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Poleg tega imamo znane še podatke za vstopni zrak v točki 1 (slika 1), kamor pride zrak iz skupne 
priprave in je že na grobo obdelan. Karakteristike zraka v točki 1 (slika 1) oziroma pred vstopov v sušilno 
kolo je temperatura (T = 282,15 K), absolutna vlažnost (x = 7,2 g/kg [2]) ter relativna vlažnost (φ = 100 
%).  
 
S pomočjo spodnjih dveh enačb izračunamo moč parnega grelnika za segrevanje regeneracijskega 
zraka Qpreg, ki se nahaja med točko D in F (Slika 2), izračunamo z enačbo:  

Qpreg = 𝑚̇ zr 𝑐p zr ∆𝑇=𝑣̇ zr 𝑐p zr 𝜌zr (𝑇F −𝑇D )=
2700

3600
∗1,005∗1,2∗(408,15−334,05) = 67,1kW 

𝑚̇ 𝑧𝑟 =𝑣̇ 𝑧𝑟𝜌𝑧𝑟 

𝜌𝑧𝑟 – gostota zraka kg/m3 

𝑚̇  𝑧𝑟 – masni pretok zraka kg/h 

𝑣̇ 𝑧𝑟 – volumski pretok zraka m3/h.  

Moč hladilnika Qhl potrebnega za hlajenje granulata po fazi sušenja, ki se nahaja med točko B in H na 
sliki 1, pa izračunamo s pomočjo spodnje enačbe:  

Qhl =𝑚̇ 𝑧𝑟∆h=𝑣̇ 𝑧𝑟𝜌𝑧𝑟(h𝐵 −h𝐻)=
6800

3600
∗1,2∗(29,4−13,3)=36,5kW 

Zdaj moramo izračunati še moč parnega grelnika 𝑄𝑝 𝑠𝑢š potrebnega za sušenje granulata, ki se nahaja 

na sliki 1 med točkama B in I. V tem primeru zrak ne gre skozi hladilnik, ampak je v klimatu narejen 
obvod mimo hladilnika, zato upoštevamo vstopno temperaturo zraka v parni grelnik v točki B, to je na 
izhodu iz sušilnega kolesa, ko je zrak že razvlažen.  

𝑄 = 𝑚̇ 𝑧𝑟 𝑐p 𝑧𝑟 ∆𝑇=𝑣̇ 𝑧𝑟 𝑐p z𝑟 𝜌𝑧𝑟 (𝑇 −𝑇 )=
6800

3600
∗1,005∗1,2∗(383,15−301,15)=186,8kW  

 

3.2 Razvlaževanje zraka z lamelnim glikolskim hladilnikom in sušilnim kolesom  
 

V tem primeru računamo za sušilno kolo, v katerega vstopa zrak in je že predhodno razvlažen pri 
prehodu skozi lamelni glikolski hladilnik. Pomeni, da smo klimatu iz poglavja 3.1 vgradili dodaten lamelni 
glikolski hladilnik, ki zrak razvlažuje pred vstopom v sušilno kolo in posledično v sušilno kolo vstopa zrak 
z manjšo absolutno vlago in nižjo temperaturo.  
 

3.2.1 Razvlaževanje zraka s sušilnim kolesom RUF-122 Recusorb in lamelnim glikolskim  

         hladilnikom  
 

Izbrali smo enako sušilno kolo kot v predhodnem poglavju. Ker tukaj zrak pred vstopom v sušilno kolo 
že razvlažujemo z lamelnim glikolskim hladilnikom, pomeni, da v sušilno kolo vstopa zrak z manjšo 
absolutno vlago, posledično je sušilno kolo manj obremenjeno, za njegovo regeneracijo potrebujemo 
nižjo temperaturo [3].  
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Slika 3: Klimat za razvlaževanje zraka s sušilnim kolesom in lamelnim glikolskim hladilnikom 
 

V tem primeru so tehnološke zahteve enake kot v primeru, ko zrak razvlažujemo samo s sušilnim 
kolesom. Zdaj moramo najprej izračunati moč lamelnega glikolskega hladilnika, pri tem imamo dane 

podatke volumski pretok zraka (𝑣̇  = 9500 m3/h). V tem primeru razvlažujemo celotno količino zraka, se 
pravi procesni zrak za potrebe tehnologije in regeneracijski zrak za potrebe sušenja sušilnega kolesa. 
Izstopna temperatura iz lamelnega glikolskega hladilnika (𝑇A = 276,15 K). To je izkustvena vrednost, 
temperaturni režim vodno glikolske mešanice je –1/3 °C, lamelni glikolski hladilnik je protitočne izvedbe, 
zato je tudi izstopna temperatura zraka enaka 3 °C. Specifična entalpija zraka h𝐴 pri izstopu iz 

lamelnega glikolskega hladilnika (h𝐴 = 14,7 kJ/kg [4]), specifična entalpija zraka h1 pred vstopom v 

lamelni glikolski hladilnik (h1 = 26,9 kJ/kg [2]), absolutna vlažnost pred vstopom v sušilno kolo v točki A 

znaša (x = 4,66 g/kg [4]), relativna vlažnost pred vstopom v sušilno kolo v točki A (φ = 100 %, kar 
pomeni, da je zrak nasičen) ter termodinamične lastnosti zraka preden vstopi v lamelni glikolski hladilnik 
so enake kot v poglavju 3.1, moč lamelnega glikolskega hladilnika 𝑄𝐺h𝑙  je podana z zapisom 𝑄𝐺h𝑙 = 

𝑚̇  𝑧𝑟∆h = 𝑣̇ 𝑧𝑟𝜌𝑧𝑟(h1 − h𝐴) =
9500

3600
∗ 1,2 ∗ (26,9 − 14,7) = 38,6 kW  

Zdaj se naši vstopni podatki v sušilnem kolesu razlikujejo od tistih v poglavju 3.1, kljub temu da imamo 
izbrano enako sušilno kolo, saj v sušilno kolo in v parni grelnik za regeneracijo zraka vstopa zrak z 
drugačnimi termodinamičnimi karakteristikami, kot v predhodnem poglavju, in sicer zahtevan volumski 

pretok zraka za regeneracijo (𝑣̇ 𝑟𝑒𝑔 = 2700 m3/h); temperatura regeneracijskega zraka (𝑇𝐹 = 358,15 K); 

izhodna temperatura tehnološkega zraka 𝑇𝐵 po razvlaževanju v sušilnem kolesu (𝑇𝐵 = 289,15 K) in 
absolutna vlažnost x na izstopu iz sušilnega kolesa, ki v točki B znaša x = 0,5 g/kg so podatki, ki nam 
jih poda proizvajalec sušilnega kolesa; na osnovi temperature 𝑇𝐵 in absolutne vlažnosti x v točki B, 

določimo specifično entalpijo h𝐵 na izstopu iz sušilnega kolesa (h𝐵= 17,3 kJ/kg [2]); izhodna 

temperatura tehnološkega zraka 𝑇𝐻 za hlajenje granulata (𝑇𝐻 = 289,15 K); na osnovi znane temperature 

𝑇𝐻 za hladilnikom in absolutne vlage x iz termodinamičnih tabel in grafov odčitamo specifično entalpijo 

(h𝐻 = 13,3 kJ/kg [2]) ter vstopna temperatura zraka v parni grelnik 𝑇D za regeneracijo sušilnega kolesa 

= 309,45 K. Tudi ta podatek dobimo glede na izbrani tip sušilnega kolesa in nam ga poda proizvajalec 
sušilnega kolesa.  

Potrebna moč parnega grelnika 𝑄𝑝 𝑟𝑒𝑔 za pripravo regeneracijskega zraka znaša:  

𝑄𝑝 𝑟𝑒𝑔 = 𝑚̇ 𝑧𝑟 𝑐p 𝑧𝑟 ∆𝑇 = 𝑣̇ 𝑧𝑟 𝑐p 𝑧𝑟 𝜌𝑧𝑟 (𝑇F −𝑇D )=
2700

3600
∗1,005∗1,2∗(358,15−309,45)=44,1kW  

Zdaj izračunamo še potrebno moč vodnega hladilnika, ki je namenjen hlajenju granulata po fazi sušenja:  

𝑄h𝑙 =𝑚̇ 𝑧𝑟∆h=𝑣̇ 𝑧𝑟𝜌𝑧𝑟(h𝐵 −h𝐻)=
6800

3600
∗1,2∗(17,3−13,3)=9,1kW 

Toplotna moč parnega grelnika 𝑄𝑝 𝑠𝑢š potrebnega za sušenje granulata, ki se nahaja na sliki 2 med 

točkama B in I znaša:  
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𝑄𝑝 𝑠𝑢š = 𝑚̇ 𝑧𝑟 𝑐p 𝑧𝑟 ∆𝑇= 𝑣̇ 𝑧𝑟 𝑐p 𝑧𝑟 𝜌𝑧𝑟 (𝑇I −𝑇B)=
6800

3600
∗1,005∗1,2∗(383,15−289,15)=214,1kW  

3.2.2 Razvlaževanje zraka s sušilnim kolesom RU-102 Recusorb in lamelnim glikolskim  
         hladilnikom  
 
V tem primeru pa izberemo manjše sušilno kolo kakor v poglavju 3.2.1, kar pomeni, da ima zrak na 
vstopu v sušilno kolo enake karakteristike, medtem ko ima na izstopu iz sušilnega kolesa različne 
termodinamične lastnosti. To je posledica tega, ker smo izbrali manjše sušilne kolo, ki bo v tem primeru 
bolj obremenjeno, ker bo temperatura regeneracijskega zraka višja, kar je posledica manjše 
regeneracijske površine sušilnega kolesa [5]. Shematsko je ta klimat z manjšim sušilnim kolesom 
popolnoma enak klimatu iz prehodnega poglavja, zato se bomo pri izračunu sklicevali na sliko 2.  

Tehnološke zahteve so enake kot v predhodnih dveh primerih, medtem ko so ostali podatki različni, saj 
imamo opravka z manjšim sušilnim kolesom. Glede na izbrani tip sušilnega kolesa, RU-102 Recusorb, 
nam proizvajalec posreduje podatke o zahtevanemu volumskemu pretoku zraka za regeneracijo (𝑣̇ 𝑟𝑒𝑔 

= 2000 m3/h), v predhodnih dveh izračunih je znašal (𝑣̇ 𝑟𝑒𝑔 = 2700 m3/h); temperatura regeneracijskega 

zraka (𝑇𝐹 = 398,15 K); izhodna temperatura tehnološkega zraka 𝑇𝐵 po razvlaževanju v sušilnem kolesu 

(𝑇𝐵 = 301,15 K), absolutna vlažnost x na izstopu iz sušilnega kolesa v točki B na sliki 2 znaša x = 0,5 

g/kg; na osnovi temperature 𝑇𝐵 in absolutne vlažnosti x v točki B določimo specifično entalpijo h𝐵 na 

izstopu iz sušilnega kolesa (h𝐵 = 19,3 kJ/kg [4]) ter vstopna temperatura zraka v parni grelnik 𝑇D za 

regeneracijo sušilnega kolesa (𝑇D = 320,75 K).  

Termodinamični podatki za vlažen zrak pred in za lamelnim glikolskim hladilnikom so volumski pretok 

zraka (𝑣̇  = 8800 m3/h), izstopna temperatura iz lamelnega glikolskega hladilnika (𝑇𝐴 = 276,15 K), 
specifična entalpija zraka h𝐴 pri izstopu iz lamelnega glikolskega hladilnika (h𝐴 = 14,7 kJ/kg [4]), 

specifična entalpija h1 zraka pred vstopom v lamelni glikolski hladilnik (h1 = 26,9 kJ/kg [2]), absolutna 

vlažnost pred vstopom v sušilno kolo v točki A (x = 4,66 g/kg [4]) ter relativna vlažnost pred vstopom v 
sušilno kolo v točki A znaša φ = 100 % kar pomeni, da potrebna moč lamelna glikolskega hladilnika 
𝑄𝐺h𝑙 znaša (podana v spodnji enačbi): 

 

𝑄𝐺h𝑙 = 𝑚̇  𝑧𝑟∆h = 𝑣̇ 𝑧𝑟𝜌𝑧𝑟(h1 − h𝐴) = 
8800

3600
∗ 1,2 ∗ (26,9 − 14,7) = 35,8 kW 

 

Moč parnega grelnika 𝑄𝑝 𝑟𝑒𝑔 za pripravo regeneracijskega zraka znaša:  

𝑄 𝑝𝑟𝑒𝑔 = 𝑚̇ 𝑧𝑟 𝑐 𝑝𝑧𝑟 ∆𝑇=𝑣̇ 𝑧𝑟 𝑐𝑝𝑧𝑟 𝜌𝑧𝑟 (𝑇𝐹 −𝑇𝐷 )=
2000

3600
∗1,005∗1,2∗(398,15−320,75)=51,8kW 

Izračunamo še potrebno moč vodnega hladilnika 𝑄h𝑙, ki je namenjen hlajenju granulata po fazi sušenja, 

nahaja med točko B in H na sliki 3: 

𝑄h𝑙 =𝑚̇ 𝑧𝑟∆h=𝑣̇ 𝑧𝑟𝜌𝑧𝑟(h𝐵 −h𝐻)
6800

3600
=∗1,2∗(19,3−13,3)=13,6kW 

Toplotna moč parnega grelnika 𝑄𝑝 𝑠𝑢š  potrebnega za sušenje granulata, ki se nahaja na sliki 2 med 

točkama B in I, znaša: 
 

𝑄𝑝 𝑠𝑢š = 𝑚̇ 𝑧𝑟 𝑐p 𝑧𝑟 ∆𝑇= 𝑣̇ 𝑧𝑟 𝑐p 𝑧𝑟 𝜌𝑧𝑟 (𝑇I −𝑇B)=
6800

3600
∗1,005∗1,2∗(383,15−301,15)=209,5kW 
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3.3 Tabelarični prikaz dobljenih rezultatov  
 

Iz tabele 1 je razvidno, da različni načini razvlaževanja zraka za svoje delovanje potrebujejo povsem 
različne toplotne moči elementov razvlaževanja.  
 
V raziskavi smo preučevali različne kombinacije razvlaževanja zraka, da bi na osnovi dobljenih 
rezultatov izbrali najbolj optimalen način razvlaževanja. V tabeli 2 so zbrani rezultati izračunov, katere 
smo naredili za različne načine razvlaževanja zraka. Pri izračunih smo upoštevali vse možne 
kombinacije razvlaževanja zraka in sicer z namenom, da bi dobili čim bolj kompetentne rezultate, ki bi 
nam bili v pomoč pri odločitvi, kateri sistem razvlaževanja zraka naj vpeljemo v naš tehnološki proces 
granulacije. Moč posameznega elementa je pogojena tudi z njegovo velikostjo, kar ima vpliv tudi na 
dimenzije klimatskega sistema, ki bo lociran v energetski strojnici. Pri tem moramo biti pozorni tudi na 
dimenzije priključnih cevovod posameznega medija, saj so tudi te odvisne od moči elementa. Večja kot 
je moč grelnika ali hladilnika, večja mora biti dimenzija cevovoda in armatur, saj nam to pogojuje 
volumski pretok energetskega medija za hlajenje, gretje ali pa glikolsko razvlaževanje. Vse to pa nam 
vpliva na končno ceno samega tehnološkega postopka razvlaževanja zraka, posledično pa ima vpliv 
tudi na končno ceno produkta in konkurenčnost samega produkta na globalnem trgu.  

 

Tabela 1: Moč posameznih elementov klimatskega sistema za razvlaževanje zraka 

 Način razvlaževanja zraka 

Elementi klimatskega 
sistema, potrebni za 
razvlaževanje zraka 

Sušilno kolo RUF-122 Sušilno kolo RUF-122 
in lamelni glikolski 
hladilnik 

Sušilno kolo RU-102 in 
lamelni glikolski 
hladilnik 

Moč parnega grelnika za 
regeneracijo 𝑄𝑝 𝑟𝑒𝑔 67,1 kW 44,1 kW 51,8 kW 

Moč parnega grelnika za 
sušenje 𝑄𝑝 𝑠𝑢š 186,8 kW 214,1 kW 209,5 kW 

Moč vodnega hladilnika 
𝑄h𝑙 

36,5 kW 9,1 kW 13,6 kW 

Moč lamelnega glikolskega 
hladilnika 𝑄𝐺h𝑙 

/ 38,6 kW 35,8 kW 

 

Iz tabele 1 je tudi razvidno, da imamo za različne načine razvlaževanja zraka tudi različne toplotne in 
hladilne moči posameznih klimatskih elementov.  
 

 

4  RAZPRAVA 
 

Razvlaževanje zraka je nedvomno povezano tudi s stroški, zato se na podlagi natančnega izračuna 
stroškov odločimo, na kakšen način bomo razvlaževali zrak. V tabeli 1 so zbrani podatki izračunov, 
koliko katere vrste energije porabimo pri različnih načinih razvlaževanja. Ta energija ima tudi svojo ceno, 
in sicer je daleč najdražja parna energija, saj za njeno pripravo in distribucijo potrebujemo najbolj 
kompleksna postrojenja in povezovalne cevovode, kar je razvidno iz tabele 3.  
 

4.1 Razprava o stroških energije glede na postopek razvlaževanja zraka 
  

Pri tej razpravi oziroma analizi se osredotočimo na stroške energije (Tabela 2), ki je potrebna za določen 
način razvlaževanja zraka. V današnjih časih, ki so zelo negotovi in turbulentni, ta strošek nenehno 
raste, kar predstavlja tudi velik delež končne cene produkta.  
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Tabela 2: Poraba energije za razvlaževanje zraka na letni ravni 

 Način razvlaževanja zraka 

Elementi klimatskega 
sistema, potrebni za 
razvlaževanje zraka 

Sušilno kolo RUF-122 Sušilno kolo RUF-122 
in lamelni glikolski 
hladilnik 

Sušilno kolo RU-102 in 
lamelni glikolski 
hladilnik  

Moč parnega grelnika za 
regeneracijo 𝑄𝑝 𝑟𝑒𝑔 246,93 MWh 162,23 MWh 190,63 MWh 

Moč parnega grelnika za 

sušenje 𝑄𝑝 𝑠𝑢š 
343,72 MWh 393,95 MWh 385,48 MWh 

Moč vodnega hladilnika 

𝑄h𝑙 
67,16 MWh 16,74 MWh 25,01 MWh 

Moč lamelnega glikolskega 

hladilnika 𝑄𝐺h𝑙 
/ 142,05 MWh 131,75 MWh 

 
Pri porabi energije na letni ravni smo upoštevali, da proces granulacije efektivno izvajamo pet dni v 
tednu, in sicer v dveh izmenah, kar znese 10 ur/dan . Z besedo efektivno smo mislili, da v tem časovnem 
intervalu poteka fizični potek granuliranja. V ta čas ni všteto polnjenje in praznjenje posode, ni upoštevan 
čas pranja in čiščenja, prav tako ni upoštevan čas za malico. Torej je efektivni čas tisti interval, kadar 
poteka postopek granuliranja in je tehnološki klimat za pripravo zraka v funkciji. Število delovnih dni v 
letu, ko se izvaja tehnološki proces granulacije je približno 230 dni/leto, kar znese 2300 ur/leto. Ta 
izračun se nanaša samo na eno granulacijsko linijo, če hočemo prikazati kompletne stroške 
razvlaževanja zraka za vse linije granulacije, enostavno pomnožimo vrednosti iz tabele 3 s številom 
granulacijskih linij. Pri izračunu porabe energije na letnem nivoju je tudi upoštevano, da faza sušenja 
oziroma hlajenja granulata poteka samo polovični čas, saj granulat določen čas samo sušimo in določen 
čas samo hladimo. Tako je v izračunu upoštevano 1150 ur/leto za gretje in za hlajenje granulata.  
 
Tabela 3 prikazuje ceno posamezne vrste energije, ki je potrebna za razvlaževanje zraka. Pri tem je 
upoštevana cena za mesec april leta 2022.  
 

Tabela 3: Cena posamezne vrste energije 

 Enota Cena (april 2022) 

Parna energija €/MWh 120,01 

Energija hladilne vode €/MWh 65,98 

Energija glikolske mešanice €/MWh 78,89 

 
Zdaj, ko imamo znano ceno posamezne vrste energije in njeno porabo pri določenem načinu 
razvlaževanja zraka, lahko izračunamo skupni strošek porabe energije, ki je prikazan v tabeli 4. V tej 
tabeli smo združili moči parnega grelnika za sušenje in za regeneracijo, saj gre v obeh primerih za parno 
energijo. Ceno za posamezno vrsto energije na letni ravni dobimo tako, da med seboj pomnožimo 
vrednosti iz tabele 2 in 3.  
 

Tabela 4: Skupna cena letne porabe energije za razvlaževanje zraka 

  Način razvlaževanja zraka 

Posamezna vrsta 
energije 

Enota
 

Sušilno kolo RUF-
122 

Sušilno kolo RUF- 
122 in lamelni 
glikolski hladilnik 

Sušilno kolo RU-
102 in lamelni 
glikolski hladilnik 

Cena parne 
energije 

€/leto 70.883,90 66.747,20 69.139,00 

Cena energije za 
hladilno vodo 

€/leto 4.431,20 1.104,90 1.649,80 

Cena energije za 
vodno glikolsko 
mešanico 

€/leto 0,00 11.206,30 10.393,75 

Skupna cena 
letne porabe 
energije 

€/leto 75.315,10 79.058,40 81.182,60 

 

Iz tabele 4 je razvidno, da najmanj energije, ki je vsota parne energije, energije hladilne vode in energije 
glikolske mešanice, potrebujemo za razvlaževanje zraka samo s sušilnim kolesom. Vendar je pri tem 
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načinu razvlaževanja sušilno kolo 100 % obremenjeno, kar pomeni, da za pripravo regeneracijskega 
zraka potrebujemo največ pare in zrak segrejemo na najvišjo možno temperaturo, to je 135 °C. Pozitivna 
stran tega, da sušilno kolo segrevamo in mu na ta način odvzemamo vlago z najvišjo možno temperaturo 
je ta, da ima zrak na izhodu iz sušilnega kolesa, točka B na slikah 1, 2 in 3, višjo temperaturo kot pa pri 
ostalih dveh načinih razvlaževanja. S tem smo pridobili dodatno energijo za fazo sušenja granulata, 
posledično moramo procesni zrak manj dogrevati in s tem imamo tudi manjši parni register in manjšo 
porabo pare, kar je razvidno iz tabele 3. Šibka točka tega načina razvlaževanja je to, da je sušilno kolo 
ves čas izpostavljeno zelo visoki temperaturi, kar pomeni, da hitreje izgublja adsorpcijsko sposobnost, 
s tem mu tudi hitreje pada učinkovitost, kar na koncu pomeni tudi krajšo življenjsko dobo. Iz tega naslova 
smo v nadaljevanju primorani narediti tudi cenovno analizo posameznih elementov klimatskega sistema 
za razvlaževanje zraka, ki vplivajo na ekonomsko upravičenost posameznega sistema.  

4.2 Razprava o stroških klimatskih elementov za razvlaževanje zraka  

Spoznali smo, da nam pri izbiri načina razvlaževanja zraka ne bo pomagala zgolj cenovna analiza 
porabe energije, ampak moramo sistem ekonomsko ovrednotiti tudi s stališča tehnološke opreme. Tukaj 
nas zanimajo cene sušilnih koles, lamelnih registrov za paro, hladilno vodo in glikolsko mešanico, katere 
so prikazane v tabeli 5. Stroške cevnih povezav bomo upoštevali samo za sistem razvlaževanja z vodno 
glikolsko mešanico, saj je ta način nadgradnja razvlaževanja s sušilnim kolesom, in cevne inštalacije 
pomenijo dodaten strošek glede na osnovni način razvlaževanja zraka. Cene za to vrsto inštalacij 
dobimo iz pogodb, ki jih imamo sklenjene z našimi podizvajalci, ki opravljajo strojno inštalacijska dela 
na klimatskih sistemih. V tej vrednosti so upoštevane cene cevnih povezav vključno z izolacijo, 
armature, črpalke, razna tipala tlaka in temperature in aplikativna programska oprema. V našem primeru 
se s cevnimi povezavami pare, hladilne vode in glikolske mešanice priključujejo na obstoječe cevne 
razvode in sisteme. Pomeni, da imamo že postavljeno infrastrukturo, kot so parna kotlovnica, hladilna 
strojnica in hladilni agregati za pripravo glikolske mešanice. Vsi obstoječi sistemi so dimenzionirani tako, 
da imajo določeno rezervo v toplotni in hladilni moči. Ta rezerva je upoštevana že v fazi projektiranje 
infrastrukture, kjer na osnovi v bodoče pričakovane porabe energije, strojna postrojenja dimenzioniramo 
z določeno rezervo.  
 

Tabela 5: Cene posameznih elementov klimatskega sistema za razvlaževanje zraka 

  Način razvlaževanja zraka 

Elementi 
klimatskega 
sistema, potrebni za 
razvlaževanje zraka 

Enota
 

Sušilno kolo RUF-
122 

Sušilno kolo RUF- 
122 in lamelni 
glikolski hladilnik 

Sušilno kolo RU-
102 in lamelni 
glikolski hladilnik 

Sušilno kolo RUF-122 €/kos 56.173,00 43.210,00 0,00 

Sušilno kolo RUF-102 €/kos 0,00 0,00 45.500,00 

Parni lamelni grelnik 
za regeneracijo 
sušilnega kolesa 

€/kos 6.090,00  6.090,00  6.090,00  

Parni lamelni grelnik 
za sušenje granulata 

€/kos 8.610,00 9.030,00 8.890,00 

Vodni lamelni 
hladilnik za hlajenje 
granulata 

€/kos 5.800,00 3.600,00 4.230,00 

Lamelni glikolski 
hladilnik za 
razvlaževanje zraka 

€/kos 0,00 10.460,00 9.870,00 

Stroški inštalacij za 
sistem vodno 
glikolske mešanice 

€/kos 0,00 5.600,00 5.300,00 

Skupna cena 
elementov za 
razvlaževanje zraka 
za določen način 
razvlaževanja zraka 

€/kpl 76.673,00 77.990,00 79.880,00 
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Pri stroških razvlaževanja zraka samo s sušilnim kolesom RUF-122 smo upoštevali za sušilno kolo 30 
% višjo ceno, kakor pa je cena samega sušilnega kolesa navedena v ponudbi. Enako smo storili za 
sušilno kolo RU-102, kjer sicer imamo predhodno razvlaževanje zraka z lamelnim glikolskim hladilnikom, 
vendar je sušilno kolo temperaturno maksimalno obremenjeno, ker je manjše izvedbe kot sušilno kolo 
v predhodnih dveh primerih. To smo storili, ker imajo sušilna kolesa, ki so temperaturno maksimalno 
obremenjena, krajšo življenjsko dobo za 30 %.  
 

4.3 Razprava o skupnih stroških za razvlaževanje zraka  

 
Zdaj, ko imamo izračunane stroške porabe energije in stroške za klimatske elemente za razvlaževanje 
zraka, lahko določimo skupne stroške za določen sistem razvlaževanja zraka. Ti skupni stroški so 
prikazani v tabeli 7 in so seštevek stroškov iz tabele 4 in 5. Tabela 6 je tudi naš končni pokazatelj, kateri 
sistem razvlaževanja zraka je ekonomsko najbolj sprejemljiv. Vse enačbe, teoretične osnove in vsi 
izračuni so izraženi in prikazani v tej tabeli.  
 

Tabela 6: Skupni stroški razvlaževanja zraka 

  Način razvlaževanja zraka 

 
Enota

 
Sušilno kolo RUF-

122 

Sušilno kolo RUF-
122 in lamelni 

glikolski hladilnik 

Sušilno kolo RU-
102 in lamelni 

glikolski hladilnik 

Skupni stroški 
razvlaževanja 
zraka za 
posamezen 
sistem 

€ 151.988,00 157.048,00 160.364,00 

 

Vidimo, da je ekonomsko najbolj sprejemljivo razvlaževanje zraka samo s sušilnim kolesom in to sušilno 
kolo mora biti maksimalno obremenjeno. Pri tem načinu razvlaževanja nam odpade lamelni glikolski 
hladilnik in vsa potrebne cevne inštalacije za vodno glikolsko mešanico. Operiramo samo s paro, s 
katero pripravljamo regeneracijski zrak in zrak za sušenje ter s hladilno vodo, s pomočjo katere 
pripravljamo zrak za hlajenje granulata. Ekonomsko je najmanj rentabilen proces razvlaževanja zraka 
kombinacija manjšega sušilnega kolesa in lamelnega glikolskega hladilnika. Sistem razvlaževanja 
zraka, kjer obstoječemu sušilnemu kolesu, ki je maksimalno obremenjen, dodamo lamelni glikolski 
hladilnik, je cenovno manj ugoden, kakor pa sistem razvlaževanja zraka samo s sušilnim kolesom. 
  

4.4 Razprava o zanesljivosti obratovanja in življenjski dobi  
 

Poleg stroškov energije in posameznih elementov klimatskega sistema sta zanesljivost delovanja in 
življenjska doba ključnega pomeni pri izbiri sistema razvlaževanja zraka. Pri zahtevnem tehnološkem 
procesu si nikakor ne smemo privoščiti, da nam sistem deluje izven predpisanih in v naprej določenih 
mej, saj bi s tem nastali nepredstavljivi stroški in v končnem smislu tudi kolateralna škoda. Vse to bi 
pomenilo konec zaupanja v blagovno znamko, ki smo ga gradili več desetletij, podjetje bi začelo 
stagnirati, kar bi verjetno pomenilo dolgoročen propad. Tega pa si seveda ne želimo, zato je zanesljivost 
obratovanja določenega sistema ključnega pomena pri izbiri načina razvlaževanja zraka. Pri tem so 
upoštevani obratovalni pogoji, pri katerih je sušilno kolo maksimalno obremenjeno, se pravi, da 
regeneracijski zrak segrevamo na 135 °C in zrak razvlažujemo iz stopnje absolutne vlažnosti 7 g/kg na 
0,5 g/kg. Torej v tem primeru ni upoštevano, da zrak predhodno razvlažimo še z lamelnim glikolskim 
hladilnikom in potem s sušilnim kolesom razvlažujemo iz stopnje absolutne vlažnosti 4,5 g/kg, na 0,5 
g/kg. Dosedanja praksa nam kaže, da sušilnemu kolesu podaljšujemo življenjsko dobo, če sušilno kolo 
manj temperaturno obremenjujemo. Iz praktičnih primerov vemo, da se življenjska doba sušilnega 
kolesa proporcionalno podaljšuje, če segrevamo regeneracijski zrak na 85 °C in na 135 °C. Torej, če 
obratujemo z nižjo temperaturo za pripravo regeneracijskega zraka, se tudi življenjska doba sušilnemu 
kolesu podaljša za enak procent. Tako ima sušilno kolo življenjski cikel namesto deset let, kar trinajst 
let.  
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4.5 Prednosti in slabosti različnih načinov razvlaževanja zraka  
 

Sistem razvlaževanja zraka samo s sušilnim kolesom je v svojem življenjskem ciklu zanesljiv, vendar je 
v tem primeru sušilno kolo temperaturno maksimalno obremenjeno, kar mu skrajšuje življenjsko dobo 
[6]. Po desetih letih obratovanja sušilno kolo prične izgubljati adsorpcijsko sposobnost in deluje vedno 
bolj nestabilno. Dobra stran tega sistema je tudi ta, da ne potrebujemo dodatnega lamelnega glikolskega 
hladilnika, posledično niso potrebne dodatne cevne povezave in armature, prav tako ni treba izdelati 
aplikativne programske opreme. Iz tega naslova imamo tudi manj obratovalnih in vzdrževalnih stroškov.  
Sistem razvlaževanja zraka s kombinacijo sušilnega kolesa in glikolskega hladilnika ima pozitiven učinek 
na sušilno kolo, saj je le-to manj temperaturno obremenjeno. To izhaja iz dejstva, da zrak že predhodno 
razvlažimo z lamelnim glikolskim hladilnikom, zato pride v sušilno kolo zrak z nižjo vlago in posledično 
odvaja manj vlage. Če odvaja manj vlage, je tudi regeneracijski zrak lahko nižje temperature, kar 
pomeni, da je sušilno kolo temperaturno manj obremenjeno. Vse to pa vodi k podaljšani življenjski dobi 
sušilnega kolesa, izognemo se predčasni zamenjavi le-tega in stroškom, ki so vezani na zamenjavo. 
Obstaja še ena dobra lastnost, kjer uporabljamo razvlaževanje zraka z glikolsko mešanico, in sicer pri 
obstoječih sistemih, ki za razvlaževanje uporabljajo samo sušilno kolo. Kot smo že navedli, sušilno kolo 
po približno desetih letih obratovanja izgubi svojo adsorpcijsko sposobnost in bi ga morali zamenjati. V 
izogib temu obstoječemu klimatskemu sistemu samo dogradimo kanalski lamelni glikolni hladilnik in na 
ta način zrak predhodno razvlažimo, sušilno kolo pa lahko nemoteno obratuje še par let.  
 

4.6 Razprava o reciklaži dotrajanih sistemov in varstvu okolja  

 
Pri zamenjavi samega kolesa moramo vedeti tudi to, kam bomo deponirali odsluženi element. Sušilno 
kolo je sestavljeno iz jeklenega ohišja, ki ga je mogoče popolnoma reciklirati. Satovje sušilnega kolesa 
je proizvedeno iz aluminija, na katerega je brizgan silikagel. Ta snov ima adsorpcijsko sposobnost, kar 
pomeni, da nase veže zračno vlago in na ta način razvlažujemo zrak. Dejali smo, da po približno desetih 
letih obratovanja sušilno kolo zgubi svojo adsorpcijsko sposobnost. To enostavno pomeni, da na satovju 
ni več silikagela, ki je zelo počasi, a vztrajno izhlapeval. Tako lahko sušilno kolo po končani življenjski 
dobi popolnoma recikliramo. Ostane nam še majhen elektro motor, ki skrbi, da se sušilno kolo vrti. 
Starejše različice sušilnih koles so imele iz elektro motorja na sušilno kolo jermenski prenos, novejše 
različice pa že imajo zobniškega. Pri jermenskem prenosu je bil ekološko sporen jermen, saj je narejen 
iz umetnih materialov, podobno kot avtomobilske pnevmatike. Reciklaža jermena ni možna, uniči se ga 
lahko v posebnih sežigalnicah, kjer sežigajo zavržene umetne materiale. Pri novejši različici sušilnega 
kolesa teh problemov nimamo, saj je prenos zobniški, narejen je iz kovinskih materialov, ki se 100 % 
reciklirajo in ponovno uporabijo. Prav tako se lahko reciklira elektro motor, ki je sestavljen iz kovinskih 
delov.  
 
Lamelni glikolski hladilnik je sestavljen iz jeklenega ohišja in bakrenih cevk, skozi katere kroži hladilni 
medij, v našem primeru je to vodno glikolska mešanica. Njegova življenjska doba je trideset let in več, 
tudi v primeru puščanja se ga lahko zavari in je ponovno uporaben. Če se odločimo da ga zavržemo, 
nastane odpadek, ki ga lahko popolnoma recikliramo.  
 

 

5  ZAKLJUČEK  
 

Implementacija dodatnega sistema razvlaževanja zraka je povezana s stroški, ki ne smejo presegati 
dosedanjih stroškov. To smo lahko dokazali samo z izračuni, ki slonijo na termodinamičnih zakonitostih. 
Na osnovi termodinamičnih izračunov smo določili porabo energije za določen način razvlaževanja 
zraka. To porabo energije smo cenovno ovrednotili na osnovi trenutnih cen energentov, k stroškom 
energije smo dodali tudi materialne stroške za posamezno vrsto razvlaževanja zraka. Na koncu smo 
dobili zbrane vse stroške, ki nastanejo pri različnih načinih razvlaževanja zraka. Izkazalo se je, da je 
dosedanji sistem razvlaževanja zraka ekonomsko in ekološko najučinkovitejši, vse ostale kombinacije z 
manjšim sušilnim kolesom in dodatnim glikolskim hladilnikom povzročajo večje ekonomske stroške kot 
obstoječi sistem razvlaževanja zraka. Na osnovi dobljenih rezultatov, ki so znanstveno podkrepljeni, se 
sistem razvlaževanja zraka ne bo spreminjal in bo do nadaljnjega slonel na sušilnem kolesu, ki je 
temperaturno maksimalno obremenjeno.  
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Pri našem delu smo bili omejeni s temperaturnim režimom glikolske mešanice, ki je lahko minimalno – 
1 °C. Pod to temperaturo se ne smemo spustiti, ker se nam na lamelnem glikolskem hladilniku prične 
nabirati led in nam postopno zmanjšuje pretočno površino potrebno za pretok zraka. Led se nabira, ker 
zrak razvlažujemo in se iz njega izloča voda v obliki vodnih kapljic, ki se nabirajo na satovju lamelnega 
hladilnika. Če je temperatura hladilnega medija, ki kroži znotraj hladilnega registra, nižja od –1 °C, potem 
pričnejo te kapljice počasi, a vztrajno zamrzovati. Če ne bi bilo te omejitve, bi teoretično lahko zrak 
razvlaževali do stopnje absolutne vlažnosti 2 g/kg samo z glikolskim razvlaževanjem. Pri tem bi bila 
temperatura glikolske mešanice približno –15 °C. Kljub temu da se naše hipoteze niso v celoti potrdile 
in ne podpirajo implementacije glikolskega razvlaževanja zraka za zahteven tehnološki proces, smo 
spoznali, da ta sistem lahko vendarle s pridom uporabljamo za razvlaževanje zraka, kjer je v proizvodnih 
prostorih zahtevana stopnja relativne vlažnosti med 30 in 40 %. Obstoječi sistemi še vedno slonijo na 
razvlaževanju zraka s sušilnim kolesom, za kar ni nobene potrebe. Zahtevano stopnjo vlažnosti, lahko 
dosežemo samo z glikolskim razvlaževanjem. Tukaj pa lahko predlagamo implementacijo glikolskega 
razvlaževanja, kar nedvomno pomeni ekonomski prihranek.  
 
V tej smeri bi predlagali tudi nadaljnje raziskave, ki bi slonele na termodinamičnih izračunih, na osnovi 
katerih bi ekonomsko opravičili tudi vgradnjo glikolskega razvlaževanja in opustitev razvlaževanja s 
sušilnim kolesom. Prav tako za nadaljnje delo predlagamo, da se prouči možnost izrabe odpadne 
energije, ki je potrebna za hlajenje hladilnih agregatov. Ti agregati proizvajajo hladilno vodo in vodno 
glikolsko mešanico, plinski del teh agregatov je zračno hlajen in ta zrak odvajamo v atmosfero. Tudi 
tukaj bi bili potrebni termodinamični izračuni, ki bi pokazali smotrnost izrabe odpadne toplote. S tem, ko 
bi izrabljali odpadno toploto, bi bil tudi vpliv na okolje bistveno manjši, poleg tega pa bi imeli tudi 
ekonomsko korist.  
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Povzetek: Metalizacija nam omogoča oplemenitenje površine osnovne kovine ali zlitine. Tako ima osnovni material večjo 
odpornost proti koroziji, obrabi ali eroziji. Na dober oprijem metalizirane plasti na obdelovanec vpliva kvalitetno pripravljena 
površina. To je čista površina s primerno hrapavostjo na površini izdelka, na katero se nanaša zaščitno plast. 
 
Ustrezno hrapavost površine se lahko zagotovi s peskanjem. V naši preiskavi smo ugotavljali vpliv peskanja na oprijemljivost 
metalizirane plasti. Izvedli smo preizkuse, kjer smo spreminjali vrsto peskalnega medija, delovni tlak, peskalne šobe, obrabo 
peskalnega medija, metaliziranje in odpornost na korozijo. 
 
Za preizkuse smo uporabili konstrukcijsko jeklo. Po izvedenih preizkusih smo merili hrapavost, oprijem prekrivne plasti in debelino 
nanosa prevleke. Na podlagi rezultatov meritev smo določili optimalne parametre peskanja in metalizacije ter tako zadovoljili 
zahtevano oprijemljivost in korozijsko obstojnost prevleke.  
 
Ključne besede: peskanje, parametri, hrapavost, metaliziranja, oprijemljivost 
 
Razvrstitev: znanstveni članek 
 
 
Abstract: Metallization allows us to refine the surface of the base metal or alloy. Thus, the base material has greater resistance 
to corrosion, wear or erosion. The quality of the prepared surface of the workpiece has an impact on the good adhesion of the 
metallized layer. The well-prepared surface has to be clean with appropriate roughness on which the protective layer is applied.  
 
Appropriate surface roughness can be ensured by sandblasting. In our tests, we determined the influence of sandblasting on the 
adhesion of the metallized layer. We performed tests where we changed the type of blasting medium, working pressure, angle of 
blasting nozzles, wear of blasting medium, angle of metallization and corrosion resistance.  
 
We used structural steel for the tests. After the tests we measured roughness, adhesion of the overlay and thickness of the 
coating. Based on the measurement results, we determined the optimal parameters of sandblasting and metallization and thus 
achieved the required adhesion and corrosion resistance of the coating. 
 
 
Key words:  sandblasting, parameters, roughness, metallization, adhesion 
 
Article Classification: Scientific Paper   

 
 

1 UVOD 
 

Peskanje je tehnološki postopek, pri katerem s suhim komprimiranim zrakom [1, 2 pospešujemo 
peskalni medij po cevi do peskalne šobe, s katero usmerimo curek zraka in materiala na obdelovanec. 
Med peskanjem se zaradi visoke kinetične energije zrn peskalnega medija ob trku z obdelovancem 
odstranijo s površine vse nečistoče. Omenjeni postopek obdelave se uporablja za odstranjevanje barve, 
masti, rje ter ostalih nečistoč s površine obdelovanca. Lahko pa ga uporabimo tudi za spremembo 
vizualne podobe obdelovanca (nerjavno jeklo, aluminij) ali za pripravo površine na nadaljnje postopke 
obdelave, kot so barvanje, metalizacija, teflonizacija. Peskanje zgladi hrapavo površino in obratno – 

poveča hrapavost gladke površine [3, 4. 
  
Za peskanje se uporablja peskalne stroje. Pred začetkom obdelave se v stroj doda medij za peskanje, 
nastavi se tlak na regulacijskem ventilu glede na vrsto umazanije ter material obdelovanca. Za najboljši 

izkoristek peskalnega medija je potrebno pravilno nastaviti dozirni ventil [2. 
 
Med obdelavo delci peskalnega medija potujejo z veliko hitrostjo in udarjajo po obdelovancu ter pri tem 

odstranjujejo nečistoče na njegovi površini [5. Glede na velikost, teksturo in gostoto delcev ti v materialu  



7th International Conference on the Development of Industrial Engineering 
25. november 2022 
Šmarješke Toplice, Slovenija 

 

29 

 

pustijo sledi v obliki majhnih kraterjev. Kraterji so zaželeni, ker lahko olepšajo videz površine materiala. 

Hkrati pa takšna obdelava omogoča dober oprijem nadaljnjim obdelavam, kot je npr. metalizacija [6. 
 
Za peskanje se uporablja različne vrste peskalnih medijev. To so npr.: steklene kroglice,  polimeri, 
garnet, jekleni sekanec … Steklene kroglice so primerne za neagresivno čiščenje rje ali barve in so kot 
nalašč za lep vizualni učinek površine na aluminiju ali nerjavnem jeklu. To je okolju prijazen peskalni 
medij za večkratno uporabo. Polimeri se uporabljajo za odstranjevanje barve in nečistoč z mehkih kovin 
ter steklenih vlaken pa tudi za čiščenje električnih komponent. Eden izmed najširše uporabnih peskalnih 
abrazivov je garnet. Je zelo trd in relativno poceni. Zaradi ostrih robov je zelo dober za odstranjevanje 
umazanije, barve ali rje. Veliko se uporablja tudi jekleni sekanec za odstranjevanje trdovratnih nečistoč, 
rje ali barve, za pripravo površin za nadaljnjo obdelavo (barvanje, emajliranje, cinkanje). Ima dolgo 

življenjsko dobo in je primeren za večkratno uporabo [2. 
 
V naši preiskavi smo preiskovali optimalne parametre peskanja konstrukcijskega jekla, na katerega se 
nanaša prekrivna plast zaščitne kovine.  
 

2  MATERIALI IN METODE 
 
Na oprijemljivost prevleke vpliva priprava obdelovanca pred nanosom prevleke. Za ugotavljanje 
kakovosti površine pred postopkom metalizacije smo izvedli štiri različna testiranja, kjer smo spreminjali 
vrsto peskalnega medija, delovni tlak, peskalne šobe ter ugotavljali obstojnost sredstva za peskanje. 
Zanimal nas je optimalen način priprave površine pred metalizacijo in njegov vpliv na obstojnost 
metalizirane plasti. Pri metaliziranih preizkušancih pa smo ugotavljali metaliziranje in potrebe po 
dodatnih zaščitnih plasteh proti koroziji. 
 
Vrsto medija za peskanje jeklene pločevine smo preizkušali z garnetom ter jeklenim sekancem. Za 
izdelavo vzorcev smo izbrali konstrukcijsko jeklo. Jekleno pločevino dolžine 2000 mm, širine 100 mm in 
debeline 5 mm smo razrezali na ploščice velikosti 100 × 100 × 5 mm. Za ugotavljanje kakovosti peskane 
površine smo naredili dva preizkusa z garnetom in dva z jeklenim sekancem (tabela 1). Pred izvedbo 
peskanja smo očistili peskalno kabino in dodali samo novo sredstvo za peskanje. Peskanje je potekalo 
pri tlaku 4 in 6 barov. Sledila je meritev hrapavosti. 
 
Za ugotavljanje vpliva delovnega tlaka na hrapavost in oprijema zaščitnega sloja smo imeli vzorce iz 
navadnega konstrukcijskega jekla. Dimenzije vzorcev so znašale 100 × 100 × 5 mm. Peskanje se je 
izvedlo na osmih vzorcih. Tlak se je spreminjal od 3 do 15 barov (tabela 1). Za peskanje se je uporabil 
nov, čisti jekleni sekanec. Doziranje peskalnega medija smo prilagajali tlaku peskanja, zato smo pred 
peskanjem vzorca peskali poskusni kos in nastavili dozirni ventil tako, da je bilo peskanje najbolj 
efektivno. Za vsak vzorec smo določili oddaljenost peskalne šobe od obdelovanca in kot peskalne šobe. 
Po meritvah hrapavosti se je izvedla obločna metalizacija z nanosom cinka. Tlak metaliziranja je znašal 
5,5 barov. Po končanih preizkusih se je meril oprijem prekrivne plasti in debelina nanosa.  
 
Vpliv kota peskanja na hrapavost smo ugotavljali na konstrukcijskem jeklu. Dimenzija pločevine je bila 
100 × 100 × 5 mm. Za preizkus smo izvedli peskanje s kotom 45° in 90 ° (tabela 1). Po izvedenih 
preizkusih se je izmerilo hrapavost in nato se je vzorce še metaliziralo. Kakovost metalizirane površine 
se je ugotavljalo z meritvijo oprijema prekrivne plasti in debelino nanosa. 
 
 

Tabela 1: Prikaz preizkušancev 

Vrsta testiranja Vrsta preizkušanca Dimenzije jekla  

mm 

Izbira medija Garnet 100 × 100 × 5 

Jekleni sekanec 100 × 100 × 5 

Izbira delovnega tlaka Jekleni sekanec,  delovni tlak 
od 3 do 15 barov 

100 × 100 × 5 

Izbira kota peskanja 45°, jekleni sekanec 100 × 100 × 5 

90°, jekleni sekanec 



7th International Conference on the Development of Industrial Engineering 
25. november 2022 
Šmarješke Toplice, Slovenija 

 

30 

 

 
 
 
 
 
 
 
Med peskanjem se peskalni medij obrabi. Za ugotavljanje obrabe medija smo izvedli preizkus, kjer se 
je peskalo jekleno ploščo dimenzij 100 × 100 × 30 mm z jeklenim sekancem. Peskanje je potekalo v 
peskalnem stroju tipa FerroECOBlast TZP 100. V peskalni stroj smo nasuli 60 kg jeklenega sekanca. 
Med peskanjem je bila peskalna šoba pritrjena v peskalni kabini, tako da je bila usmerjena na ploščo 
pod kotom 90° in od preizkušanca oddaljena 150 mm. Tako smo zagotovili konstanten kot ter 
oddaljenost od obdelovanca. Na vsako uro smo peskanje zaustavili ter na vzorcih izmerili hrapavost. Po 
metalizaciji pa smo izvedli meritev oprijema prekrivne plasti. 
 

Kot je znano iz podatkov literature [7, 8, je kot nanosa zaščitne prevleke pomemben in močno vpliva 
na oprijem plašča prevleke. Zato smo preverjali, kateri kot je najbolj ugoden za nanos naše prevleke. 
Za preizkuse smo uporabili štiri vzorce iz konstrukcijskega jekla, ki so bili speskani pri tlaku 7 barov. Kot 
med preizkusi je bil 45 ° in 90 °. Vzorci so se ohlajali 24 ur. Po metalizaciji je sledilo merjenje oprijema 
prekrivne plasti. 
 
Potrebe po dodatnih zaščitnih plasteh proti koroziji smo ugotavljali tudi na vzorcih iz konstrukcijskega 
jekla (tabela 1). Preizkušance se je speskalo pri tlaku 8 barov na razdalji 150 mm od obdelovanca pod 
kotom 90 °. Sledila je metalizacija s cinkom. Naslednji korak je bil barvanje enega vzorca z 
enokomponentno barvo, drugega pa s prašno barvo. Nato pa je sledil test odpornosti proti koroziji v 
solni kopeli. V solno kopel smo dali 4 vzorce, od teh dva metalizirana in pobarvana ter dva samo 
metalizirana. Vklopili smo slano komoro in test se je začel. Napredovanje testa smo preverjali vsakih 24 
ur ter beležili opažanja. 
 
Kot je bilo že omenjeno, smo po končanih preizkusih kontrolirali kakovost površine. Tako smo merili 
hrapavost. Merili smo jo z merilcem hrapavosti znamke Mahr, model MarSurf PS 10. Dolžina merjenja 
Lt je bila 4,8 mm. Pri merjenju smo morali pazljivo ravnati z merilno napravo, saj je vsak udarec ob 
diamantno konico merilca lahko za delovanje škodljiv. Meritve smo izvajali v čistem okolju na trdni 
podlagi. Za oprijem nanosa smo uporabili merilec oprijema nanosa Elcometer 510 automatic pull-off 

adhesion gauge (slika 1 a). Debelino nanosa pa smo merili z merilcem Elcometer 456 (slika 1 b) [9, 10. 

                             
Slika 1: a) Merilec elcometer 510 automatic pull-off adhesion gauge, b) merilec Elcometer 456 

 
 

3  DISKUSIJA REZULTATOV 
 
Dober oprijem prekrivne plasti na osnovno kovino je odvisen od pripravljene površine izdelka in 
pravilnega nanosa zaščitne plasti. V raziskavi smo preiskovali nanos prekrivne plasti po postopku 
metalizacije. 
 
V začetku nas je zanimal vpliv sredstva za peskanje na hrapavost površine. Ugotovili smo, da je jekleni 
sekanec v primerjavi z garnetom bistveno bolj učinkovit material, ko želimo pri peskanju doseči visoko 

Vpliv kota metalizacije 45°, metalizacija 100 × 100 × 5 

90°, metalizacija 

Obraba peskalnega 
medija 

Jekleni sekanec, 
spreminjanje časa 

100 × 100 × 5 

Odpornost na korozijo Metalizacija 100 × 100 × 30 

Metalizacija + barvanje 

a) b) 
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hrapavost. Tako smo pri peskanju z garnetom in tlakom 7 barov dosegli hrapavost Ra 24 m. Pri obdelavi 

preizkušanca z jeklenim sekancem pa se je z istim tlakom doseglo hrapavost pri istem tlaku Ra 55 m 
(tabela 2). Na podlagi meritev smo se odločili, da bomo vsa naslednja testiranja izvajali samo z jeklenim 
sekancem, saj se bo tako doseglo hrapavost, ki bo omogočala dovolj obstojno metalizirano plast. 
 

Tabela 2: Rezultati peskanja 

Material Delovni tlak  [bar] Hrapavost Ra [m] 

Garnet 4   17 

Garnet 7   24 

Jekleni sekanec 4  40 

Jekleni sekanec 7   55 

 
Rezultati meritev za ugotavljanje vpliva delovnega tlaka na hrapavost površine so prikazani na sliki 2. Z 
nje je razvidno, da hrapavost površine ne raste sorazmerno z delovnim tlakom. Tako se krivulja 
hrapavosti popolnoma izravna pri tlaku približno 9,5 bar. To pomeni, da nikakor ni smiselno nastavljati 
delovni tlak nad 9,5 bar, saj bi se pri večjih tlakih material le hitreje obrabljal.  

     

Slika 2: Vpliv delovnega tlaka na hrapavost 

 
Najvišji tlak poleg hrapavosti potrjuje tudi test oprijema nanosa prekrivne plasti. To je adhezijski test, 
katerega vrednost se ravno tako pri tlaku nad 9 barov dejansko ne spreminja več. In sicer smo pri tlaku 
9 barov zabeležili odpornost na trganje 8,9 MPa, pri tlaku 15 barov pa 9 MPa. Razlika je zanemarljiva. 

 
Rezultati meritev vpliva kota peskalne šobe na adhezijo prevleke so razvidni iz tabele 3. Večjo adhezijo 
ima prevleka, kjer se sredstvo za peskanje dovaja na obdelovanec pod kotom 90 °, saj je oprijem 
prevleke pri kotu 90 ° 8,2 MPa, pri kotu 45 ° pa samo 6,9 MPa. Omenjena rezultata se nahajata v stolpcu 
kot pull-off-test. 
 

Tabela 3: Odvisnost adhezije od kota peskanja 

Kot šobe 
[°] 

Tlak 
[Bar] 

Hrapavost  Ra 

[m] 

Povprečje Ra 

[m] 
Pull-off test 

[MPa] 

45 7 41 43 52 45 6,9 

90 7 59 52 54 55 8,2 

 
Ugotovili smo, da se peskalni material hitro obrabi. Rezultati meritev kažejo, da je potrebno  zamenjati 
medij po desetih urah uporabe. To je skrajni čas, pri katerem smo še zabeležili adhezijo plašča nad 5,5 
MPa, kot to zahteva kupec (slika 3). Torej 60 kg jeklenega sekanca zadostuje za 10 ur  peskanja, nato 
pa ga je potrebno zamenjati, ker se pri obdelavi ne dosega več želene hrapavosti. 
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Slika 3: Vpliv časa peskanja na hrapavost in pull-off-test 

 
Preiskava vpliva kota metaliziranja na oprijem prekrivne plasti je pokazala, da je oprijem nanosa 

metalizirane plasti pri kotu 90 ° v povprečju 8,1 MPa, pri kotu 45 ° pa je 6,4  MPa.  

 

Pri nanosu cinka na jeklo smo ugotavljali tudi odpornost prevleke na korozijo. Zanimala nas je 

vzdržljivost prevleke v slani komori.  

 

Za preiskavo smo pripravili: 
‒ metaliziran vzorec s samim cinkom, 
‒ metaliziran vzorec s cinkom, ki je bil dodatno prašno pobarvan.  

 
Rezultati preizkusa so pokazali, da pri vzorcu, ki je bil metaliziran, pride do bele korozije po 24 urah 
preizkušanja (slika 4 b, c). Na vzorcu (slika 4 a), ki je bil metaliziran in nato prašno pobarvan, pa do bele 
korozije po 600 urah preizkušanja ni prišlo.  

Slika 4: Rezultati testa v slani komori  

4  ZAKLJUČEK 
 
V preiskavi smo ugotavljali izboljšanje oprijema plašča zaščitne plasti na konstrukcijskem jeklu pri 
postopku metalizacije. Najbolj odločilni dejavnik pri tem je hrapavost površine, ki  jo dosežemo s 
peskanjem. Za kvalitetno peskanje je pomembno, da izberemo ustrezen peskalni medij. Rezultati 
meritev so pokazali, da je za nanos metalizirane plasti najbolj primeren jekleni sekanec. 
 
Poleg vrste peskalnega sredstva vpliva na hrapavost površine po peskanju tudi delovni tlak. Rezultati 
meritev so pokazali, da ta znaša v našem primeru 9,5 bar. Tlak, večji od navedenega, je nepotreben, 
saj se s tem zmanjša obraba materiala za peskanje. 
 
Meritve vpliva kota peskalne šobe na adhezijo prevleke so pokazale, da zadostuje adhezija prevleke, 
če se sredstvo za peskanje dovaja na obdelovanec pod kotom 90 °.  
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Na osnovi meritev se je ugotovilo, da je čas peskanja 10 ur, potem pa je treba peskalno sredstvo 
zamenjati. 
 
Dober oprijem prekrivne plasti je bil dosežen s kotom metalizacije 90 °. Do bele korozije ni prišlo, če je 

bil vzorec metaliziran in nato dodatno prašno pobarvan. 

Pri peskanju in metalizaciji igra pomembno vlogo operater, ker vpliva na kot peskalne šobe oz. nanosa 
prevleke. Zaradi tega je potrebno razmisliti o robotizaciji omenjene delovne operacije ter tako zagotoviti 
optimalen kot med peskanjem in metalizacijsko pištolo ter obdelovancem. 
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Povzetek: Prenova in nadgradnja poslovnih oz. delovnih procesov podjetjem omogoča dobavo individualiziranih produktov, 
zmanjšanje časa proizvodnega cikel in optimizacijo stroškov dela. Proizvodna podjetja, ki prenovo in nadgradnjo poslovnih 
procesov uskladijo s potrebami strank, serviserjev in distributerjev, lahko povečajo zadovoljstvo strank in kakovost svojih 
produktov ter izboljšajo odzivnost trgovcev in hitrost dobav. Z analizo in prenovo proizvodnega procesa se povečata uspešnost 
in vrednost podjetja, kar pozitivno vpliva tudi na njegove finančne kazalnike. Prenova omogoča pravočasno naročanje materiala 
in učinkovitejše planiranje proizvodnih kapacitet ter posledično vpliva na zmanjšanje potrebnega časa, stroškov dodatnega dela 
in materiala. 
 
Izziv podjetij, tudi v industriji predelave kombijev v avtodome, predstavljata konstruiranje in dobava individualiziranih in notranje 
raznolikih modelov avtodomov glede na trende na različnih trgih, za kar pa je ključnega pomena razvoj skladnega in učinkovitega 
postopka konfiguriranja naročila. Na primeru podjetja Robeta d.o.o. smo analizirali obstoječe stanje procesa prodaje in naročanja 
avtodoma (kreiranja naročila avtodoma) ter procesa proizvodnje.  
 
Pripravili smo model izboljšanega procesa kreiranja naročila. Razvili smo konfigurator, ki omogoča izvajanje standardiziranega 
poteka naročila. Z razvojem sprememb in dopolnitev smo eliminirali razhajanja med prodajalcem, kupcem in proizvajalcem 
avtodomov Robeta d.o.o. Z uvedbo izboljšav ter informatizacijo procesa kreiranja naročila za poslovne uporabnike smo izboljšali 
odnos med proizvajalcem (podjetjem Robeta) in končnim uporabnikom (fizično osebo). S tem smo prispevali k izboljšanju 
uporabniške izkušnje v odnosih B2B in B2C ter zmanjšali stroške prodajnega in proizvodnega procesa. 
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Abstract: Work process redesign and upgrade enable companies to supply individualized products, reduce production cycle time 
and optimize labor costs. Manufacturing companies that align their work process redesign and upgrade with the needs of 
customers, service providers, and distributors can increase customers’ satisfaction and the quality of their products, as well as 
improve the responsiveness of retailers and the speed of deliveries. By analyzing and renovating the production process, the 
company's performance and value increase, which positively affects its financial indicators. The renovation enables timely material 
orders and more efficient planning of production capacities; consequently, it reduces the required time and costs of additional work 
and material. 
 
The challenge for companies, even in the van conversion industry, is to design and deliver individualized and internally diverse 
camper van models according to trends in different markets, for which the development of a consistent and efficient order 
configuration process is crucial. 
 
In the case of Robeta ltd, we have analyzed the existing state of the process of selling and ordering a camper van (creating the 
camper van order) and the production process. We have prepared a model of the improved order creation process. We have 
developed a form and a configurator that enable the standardized order process implementation. By developing changes and 
additions, we have eliminated discrepancies between the seller, the buyer, and the manufacturer of Robeta ltd camper vans. By 
introducing improvements and informatizing the order creation process for business users, we have improved the relationship 
between the manufacturer (the company Robeta) and the end user (natural person). With this, we have contributed to the 
improvement of the B2B and B2C user experience and reduced the sales and production process costs. 
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1  UVOD 
 

»Uspešna podjetja se znajo hitro prilagoditi in se neprestano trudijo, da bi čim bolj razvila in ohranila 
konkurenčno prednost na področjih, kot so stroškovna učinkovitost, kakovost, sistematičnost, 
fleksibilnost, inovativnost« [4] 
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Podjetja v prenovi delovnih procesov vidijo priložnosti za pridobivanje konkurenčne prednosti [4]. 
Proizvodna podjetja, ki prenovijo in nadgradijo poslovne procese s potrebami strank, 
serviserjev, trgovcev oz. distributerjev, povečajo zadovoljstvo strank s kakovostjo produkta, 
izboljšajo odzivnost trgovcev in hitrost dobave kupcem [10]. Tudi Sujova et al. 2019 pišejo, da so 
z analizo in prenovo proizvodnega procesa povečali uspešnost in vrednost podjetja, kar je pozitivno 
vplivalo na finančno stanje podjetja. Omogočil bo pravočasno naročanje materiala in planiranje 
proizvodnih kapacitet ter posledično zmanjšal oz. eliminiral dodatno potreben čas, stroške dodatnega 
dela, materiala [19]. 
 
Za reševanje izziva podjetij po zagotavljanju individualiziranih produktov in z njimi povezane notranje 
raznolikosti produktov, ki so tržni trend kupcev, je ključnega pomena razviti skladen postopek 
konfiguriranja naročila [5]. Kot piše Singh Sodhi (2020) je hiter napredek proizvodnih tehnologij in 
aplikacij v industriji je podjetjem v veliko pomoč pri povečanju produktivnosti. Hkrati napredek tehnologij 
in aplikacij izboljšuje dodano vrednost dejavnosti in zmanjšuje odpadke [16].  
 
Koncept prenove procesov (angl. BPR) je z nami že od približno leta 1990 [9]. Številna podjetja, 
proizvodna Gorenje, Veyance Technologies Europe, storitvena [7, 11, 12], poročajo o pozitivnih učinkih 
prenove, informatizacije in avtomatizacije poslovnih procesov, ki se kažejo v osredotočenosti na zahteve 
strank (ustvariti stranki bolj prijazno okolje), izboljšanju kakovosti izdelkov, poenotenju procesov in 
zmanjševanju časa in stroškov proizvodnje (skrajševanju dobavne verige, odprava zamud) in 
zmanjševanju kompleksnosti poslovanja organizacije ter posledično boljšo konkurenčnost in večjo 
sposobnost preživetja podjetja na trgu [8]. 
 
Problem proučevanega podjetja Robeta d.o.o. je, da prodajalec iz prodajnega kataloga ne more 
ugotoviti, kako izgleda (katere opcije pohištvenih elementov ima lahko vgrajene) posamezna različica 
serijskega modela avtodoma in pri konfiguriranju naročila prihaja do problema konstruiranja naročene 
različice avtodoma, kar vodi v zastoje v proizvodnem procesu Zaradi nesistematičnega kreiranja 
naročila (ni standardiziranega obrazca) prihaja do razhajanj v proizvodnji med naročenimi 
komponentami in vgrajenimi in posledično do razhajanj v stroških planiranega/proizvedenega avtodoma 
 
V prispevku predstavljamo analizo obstoječega stanja procesa prodaje-naročanja avtodoma - kreiranja 
naročila avtodoma in procesa proizvodnje. Namen naše analize je bil izdelati model izboljšanega 
procesa kreiranja naročila (razvoj obrazca naročila v konfiguratorju). Namen je bil podbrobneje prikazati 
razvoj obrazca in konfiguratorja in predstaviti uvajanje razvitega obrazca in konfiguratorja ter prikazati 
dosežene učinke nadgradnje delovnih procesov in predlagati možnosti nadaljnjega izboljševanja. 
Predpostavljamo, da bomo z uvedbo izboljšav omogočili izboljšanje uporabniške izkušnje v odnosu B2B 
in B2C in zmanjšali stroške prodajnega in proizvodnega procesa.  
 
 

2  TEORETIČNE OSNOVE  
 
Koncept prenove delovnih (poslovnih) procesov (angl. Business Process Redesign - BPR) se je prvič 
pojavil v začetku leta 1990. Najprej v zasebnem in kasneje v javnem sektorju. Že takrat je bil koncept 
BPR predstavljen kot pripomoček podjetjem za izboljšanje delovanja delovnih procesov [20]. 
 
Teng et al. [9] opredeljujejo prenovo poslovnih procesov kot kritično analizo in korenito preoblikovanje 
obstoječih poslovnih procesov za doseganje bistvenih izboljšav za uspešno doseganje zastavljenih 
ciljev [9], s podporo informacijske tehnologije [21]. Cilj prenove je doseči pomembno izboljšanje 
uspešnosti podjetja na temelju zmanjšanja stroškov v procesih in povečanja kakovosti izdelkov ter 
storitev podjetja [9]. 
 
Svetovna komisija Združenih narodov za okolje in razvoj, definira trajnostni razvoj kot »proces 
sprememb, kjer so uporaba virov, smer tehnološkega razvoja in spremembe institucij usklajene in s tem 
omogočajo razvoj prihodnjim generacijam« [22]. Prenova delovnih procesov je pomembna za 
ohranjanje konkurenčne prednosti, trajnostnega delovanja [15] in preživetje podjetja na trgu [1]. 
S prenovo poslovnih procesov podjetje lahko doseže večjo dodano vrednost [15].  
 
Bhaskar [3] piše, da je veliko podjetij spoznalo pomembnost izboljšana kakovosti, da lahko 
konkurirajo konkurenci na globalnem trgu. Prenova poslovnih procesov (BPR) je postala najboljše 
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orodje za izboljšanje kakovosti, ki prispeva k zboljšanju uspešnosti poslovanja podjetja, da bi ohranilo 
konkurenčno prednost v tej globalni dobi. Kot piše Al-Halalmeh [2] si večina podjetij v svetu zastavlja  
strategije za prenovo poslovnih procesov, s katerimi bi zagogotovili učinkovito in uspešno 
zadovoljitev zahtev/potreb strank.  
 
S prenovo delovnih procesov podjetje zmanjša stroške poslovanja, z zmanjševanjem porabe inputov 
(materiala, ljudi), ki je posledica večje učinkovitosti delovnih procesov s podporo informacijske 
tehnologije in posledično večje kakovosti dela (manj reklamacij, izmeta) [3]. S prenovo delovnih 
procesov podjetje izboljšuje poslovne procese. To je dokazala študija Sungau et al. [20], da prenova 
delovnih procesov poveča hitrosti dobave storitev/proizvodov kupcem. Poudarjajo, da je prenova 
delovnih procesov pomembna tehnika, ki jo morajo podjetja sprejeti za izboljšanje poslovnih procesov 
z vidika hitrejše dobave storitev/izdelkov. 
 
Med glavne koristi izvajanja prenove delovnih procesov podjetja uvrščajo [6]:  

• Priložnost za spremembo organizacijske strukture delovanja podjetja in postopkov dela 
(prestrukturiranje dela in nalog v smeri zastavljenih ciljev podjetja). 

• Preživetje v dinamičnem okolju: z naraščajo se globalizacijo in razvojem sodobnih tehnologij se 
spreminja poslovno okolje in BPR je priložnost za vsako podjetje, za spremeni- izboljša svoj način 
dela v poslovnih procesih, da lahko preživi. 

• Prepoznavanje prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. Z izvajanjem BPR vsako podjetje 
analizira poslovne(delovne) procese in ugotovi njihove prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti 
z vidika trenutnega poslovanja. Ravno tako ustrezno načrtuje izboljšave, da bi zmanjšalo slabosti, 
tveganja (kot je to na primer v primeru Robeta d.o.o. izgube kupcev zaradi reklamacij kakovosti 
avtodomov ). Al-Halalmeh [2] ugotavlja, da ima BPR poleg poenostavitve postopov, povečanja 
učinkovitosti tudi velik vpliv tudi na kakovost storitev /izdelkov).  

• Zmanjšanje stroškov: glavni cilj BPR je doseči boljši rezultat poslovanja. BPR je priložnost vsakega 
podjetja, da prestrukturira organizacijsko hierarhijo in tako doseže učinkovitejše delo ( z nižjimi 
stroški), hkrati pa povečuje zadovoljstvo zaposlenih in dosega rast podjetja na konkurenčnem trgu. 
Do podobnih ugotovitev je prišel tudi Alhawamdeh [3], da obstaja pomemben učinek BPR na 
zmanjševanje stroškov. Zato si organizacije, ki delujejo na Bližnjem vzhodu prizadevajo za stalen 
pregled stroškov in razvoj/implementacijo modernih tehnologij za učinkovito in uspešno delovanje 
poslovnih procesov. 

 
 

3  METODE  
 
Kot smo omenil v uvodu je bil namen prispevka analizirati obstoječe stanje (AS-IS) procesa prodaje-
naročanja avtodoma - kreiranja naročila avtodoma in procesa proizvodnje Na osnovi analize 
obstoječega stanja je bil namen izdelati model izboljšanega procesa (TO-BE) in podrobneje prikazati 
rešitev problema obstoječega procesa prodaje in proizvodnje. Zanimalo nas je, ali z razvojem obrazca 
naročila v konfiguratorju lahko dosežemo pozitivne učinke (zmanjšamo število delovnih ur in stroške) 
obeh proučevanih procesov in izboljšamo uporabniško izkušnjo. 
 
Za posnetek obstoječega stanja smo uporabili metodo lastnega opazovanja (kot zaposlena v podjetju 
Robeta d.o.o. sem vsakodnevno vključena v proučevana procesa). Za modeliranje poslovnih procesov 
smo uporabili metodo procesnega diagrama in programsko rešitev Aris [17]. Omogoča modeliranje 
procesov v standardizirani obliki zapisa BPMN (Business Process Modeling and Notation), ki je razumljiv 
vsem uporabnikom (poslovnim uporabnikom, analitikom, ki načrtujejo in dokumentirajo poslovne 
procese, razvijalcem programskih rešitev za poslovne proces) [18]. 
 

4  REZULTATI  
 

4.1 Model obstoječega stanja procesa prodaje in proizvodnje (AS-IS) 
 
Model obstoječega procesa smo izdelali na osebnem poznavanju postopkov dela, intervjujev z 
zaposlenimi, ki postopke izvajajo, to je z vodjo administracije, ki je v Robeti d.o.o. zaposlena že od leta 
2017 in zelo dobro pozna potek aktivnosti v delovnih procesih podjetja. Ravno tako smo podatke 
pridobivali preko štirih internih informacijskih sistemov podjetja, ki niso sinhronizirani med seboj. Zaradi 
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neizvedene sinhronizacije podatkov v internih sistemih podjetja prihaja do dodatnih ročnih vnosov 
podatkov.  
 
Model obstoječega procesa prodaje prikazujemo na sliki 1.  
 
 

 
Slika 1: Model obstoječega procesa prodaje in proizvodnje 

 
Kot prikazuje slika 1 se proces prodaje prične pri trgovcu, ki s kupcem konfigurira (kreira) naročilo 
To pomeni, da se v naročilu določi vrsto, obliko, dizajn avtodoma in kreira v eni izmed dveh opcij naročil. 
Konfigurira lahko naročilo šasije in interierja ali samo naročilo šasije Trgovec naročilo izdeluje za kupca 
na osnovi prodajnega kataloga. Za izdelavo naročila v podjetju Robeta d.o.o. ni predpisanega 
standardiziranega obrazca za konfiguracijo avtodoma, ki trgovca oz. distributerja vodi skozi možnosti 
izbire različnih opcij za posamezen model avtodom. Problem je, da prodajalec (trgovec) iz 
prodajnega kataloga ne more ugotoviti, kako izgleda (katere opcije pohištvenih elementov ima lahko 
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vgrajene) posamezna različica serijskega modela avtodoma in pri konfiguriranju naročila prihaja do 
problema konstruiranja naročene različice avtodoma, kar vodi v zastoje v proizvodnem procesu 
Robete d.o.o.. Trgovec po kreiranem naročilu slednjega evidentira , kot naročilo šasije in interierja ali 
kot naročilo šasije. Po tej aktivnosti trgovec ne more več spreminjati naročila glede šasije. Kreirano 
naročilo kupca trgovec posreduje distributerju. Naročilo pošlje distributerju po elektronski pošti, kot 
naročilo šasije in interierja ali kot naročilo šasije. Ni posebnega obrazca, zato vrsto naročila trgovec 
zapiše le v elektronskem sporočilu (nestandardizirano).  
 
Distributer sprejme naročilo trgovca in pregleda tehnološko ustreznost konfiguriranega naročila, 
če je naročen avtodom konfiguriran iz ustreznega nabora elementov prodajnega kataloga). Če je 
naročilo trgovca ustrezno distributer posreduje naročilo (preko e-maila) v administrativni 
oddelek Robete d.o.o., kjer naročilo ročno evidentirajo v interni informacijski sistem 
(spreminjanje šasije vozila od tu naprej v procesu prodaje ni več mogoče).  
 
Robeta d.o.o. naroči šasijo pri dobavitelju in na osnovi potrditve naročila-dobave šasije s strani 
dobavitelja se v administraciji Robete d.o.o pregleda potrjene in dobavljene šasije vozil.  
 
Nato v administraciji izdelajo in predajo fizično v papirni obliki v službo kontrole dokument za 
prevzem vozila pri dobavitelju. Vse šasije vozil, ki so prispele od dobavitelja vhodna kontrola 
Robete d.o.o.pregleda (skladnost konfiguracije vozila z naročilom in morebitne poškodbe). 
 
Po vnosu naročila šasije ali šasije in interierja, administracija posreduje izpis naročila iz internega 
informacijskega sistema v vpogled k distributerju, distributer to naročilo pregleda in ga posreduje 
naprej do trgovca. Trgovcu na tej stopnji še ni potrebno določiti interierja. V kolikor ga le-ta želi definirati 
avtodoma oz. ga spremeniti, lahko kreira zahtevek za dopolnitev naročila in ga posreduje do 
trgovca. Distributer posreduje zahtevek za dopolnitev naročila v adminitracijo Robete d.o.o. kjer 
se ponovno ročno vnese v interni informacijski sistem in se ponovno posreduje izpis iz 
omenjenega sistema do distributerja, kateri ga posreduje do trgovca. V kolikor trgovec nima 
dodatnih zahtev po spremembi ali nadgradnji naročila, je naročilo pri Robeti d.o.o. v statusu »ČAKAJOČ 
ZA VKLJUČITEV V MESEČNI PLAN PROIZVODNJE.«  
 
Priprava mesečnega plana proizvodnje poteka v administraciji Robete d.o.o. v sodelovanju z 
direktorjem proizvodnje. Ko je določen mesečni plan proizvodnje v administraciji ročno (izpisi na papirne 
dokumente) pregledajo vsa prejeta naročila kupcev glede na dobavljene šasije vozil in izpišejo 
manjkajoče podatke iz naročila, katere v Robeti d.o.o. po elektronski pošti posredujejo distributerju. Na 
primer v naročilih pogosto manjka podatek o dizajnu interjerja, polepitev, oblazinjenje. V Robeti d.o.o. 
od distributerjev zahtevamo potrditev ali dopolnitev naročila. Distributer naročila posreduje naprej 
do trgovca in od njega zahteva potrditev ali dopolnitev naročila. Trgovec ima možnost, da naročilo 
potrdi ali dopolni. Če mora trgovec naročilo dopolniti mora kreirati zahtevek za popravek oz. 
nadgradnjo naročila in ga posredovati do distributerja. Nato distributer zahtevek za dopolnitev- 
spremembo naročila pošlje po elektronski pošti do Robete d.o.o., kjer se naročilo ponovno v 
administraciji ročno vnese v interni informacijski sistem Robete d.o.o. in izdela novo naročilo, 
katero v Robeti d.o.o. ponovno pošljejo preko elektronske pošte do distributerja v potrditev, ta ga 
ponovno posreduje do trgovca. Trgovec ima možnost naročilo potrdili ali dopolniti-spremeniti interierja 
pohištva in postopek kreiranja in potrjevanja naročila se ponovi. V povprečju se ta postopek kreiranja 
in potrjevanja naročila za enega kupca izvede trikrat..  
 
Ko trgovec potrdi naročilo (aktivnost potrjevanja naročila čistopisa s strani trgovca) posreduje 
čistopis do distributerja (aktivnost posredovanje potrditve naročila s strani trgovca do 
distributerja). Distributer potrjeno naročilo posreduje do podjetja Robeta d.o.o.(po e-pošti) S 
potrditvijo čistopisa se v administraciji podjetja Robeta kreira delovni nalog (aktivnost kreiranja 
delovnega naloga), kateri se preda v papirni obliki (dostavi se ga ročno) v proizvodnjo, hkrati pa se 
kreira predračun, kateri se posreduje do distributerja, ta pa ga posreduje do trgovca (aktivnost 
posredovanje predračuna s strani distributerja do trgovca z e-pošto). .  
 
Ko je delovni nalog predan v proizvodnjo fizično v papirni obliki (predaja delovnega naloga v 
proizvodnjo), se začne proizvodni proces. Najprej se delovni nalog pregleda na razvoju (pregled 
delovnega naloga v timu za razvoj in tehnologije). V primeru, da se v tej fazi odkrijejo neskladnosti 
dejanske realizacije delovnega naloga glede na naročilo (ugotovitev neskladnosti delovnega naloga), 
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se neskladnosti evidentirajo (evidentiranje neskladnosti v naročilu in predlogov izboljšav) in podajo 
možne rešitve. V tem primeru se ročno vnese posodobljeno naročilo v interni informacijski sistem 
(vnašanje posodobljenega naročila v interni informacijski sistem) ter se ga posreduje do distributerja in 
zahtevam potrditev oz. dopolnitev na omenjenem naročilu (zahtevanje dopolnitve ali potrditve naročila 
od podjetja k distributerju). Distributer zahtevek za potrditev posreduje do trgovca (zahtevanje dopolnitve 
ali potrditve naročila od distributerja k trgovcu). Trgovec lahko omenjene rešitve potrdi ali pa dopolni 
(dopolnitev ali potrditev naročila s strani trgovca). V kolikor trgovec potrdi omenjene rešitve (potrjevanje 
naročila (čistopisa) s strani trgovca do distributerja), jih preko e-pošte posreduje do distributerja 
(posredovanje potrditve naročila s strani trgovca do distributerja), distributer pa jih preko e-pošte 
posreduje do Robete d.o.o. (posredovanje potrditve naročila s strani distributerja do Robete), kjer se v 
administraciji podjetja v internem informacijskem sistemu ponovno kreira delovni nalog (kreiranje 
delovnega naloga v internem informacijskem sistemu) in se slednji ponovno preda v proizvodnjo in hkrati 
timu za razvoj in tehnologije. Obenem se v proizvodnji fizično poišče in izloči (neveljavni) delovni nalog, 
katerega je nadomestil posodobljen delovni nalog. Ta postopek se v proizvodnem procesu (ko je 
delovni nalog že izdan) ponovi v povprečju trikrat mesečno za en avtodom.  
 
Ko delovni nalog tim v razvoju in tehnologije potrdi se proizvodnja prične z aktivnostmi po določenem 
sosledju. Ko so proizvodna dela na montaži zaključena, v administraciji podjetja kreirajo predračun in 
ga posredujejo do distributerja, ta pa ga posreduje do trgovca. Po zaključku montaže avtodoma, 
se avtodom fizično prestavi v izvedbo zaključnih del na razrezu, nato se avtodom fizično predstavi v 
izvedbo končne kontrole kakovosti, količinske ustreznosti avtodoma in se izvede notranje/zunanje 
čiščenje.  
 
Preden se v Robeti d.o.o prične organizacija prevoza do trga se preveri plačilo predračuna avtodoma 
in izda račun na naziv trgovca, ki je naročil avtodom. Nato trgovec na podlagi prejetega računa 
Robete in maloprodajnega cenika kreira račun za končno stranko (naročnika avtodoma). Ob odpremi 
avtodoma do trgovca se zaradi sledljivosti trgovcu pošlje preko dostavne službe dokumente o 
ustreznosti avtodoma, dobavnico, garancijo, račun. Ko je avtodom dostavljen do trgovca in prevzet s 
strani končne stranke, je obstoječ proces prodaje zaključen.  
 

4.2 Model izboljšanja stanja procesa prodaje in proizvodnje (TO-BE) 
 
Kot prikazuje slika 2 smo v izboljšanem modelu procesa prodaje in proizvodnje uvedli konfigurator 
(demo verzija 1.0), ki smo ga razvili za standardizirano izvajanje poteka naročila in eliminiranje razhajanj 
med prodajalcem in kupcem avtodomov Robeta d.o.o.. Na ta način bomo vzpostavili neposredno 
komunikacijo s trgovci in podjetjem Robeta d.o.o.- brez posredništva distributerjev. Namen izboljšanega 
procesa je, da dobimo čistopis naročila hitreje in brez nepotrebnih zapletov zaradi konfiguracijskih opcij 
naročila, ki so med seboj nekompatibilne in posledično tudi fizično neizvedljive. B2B konfigurator za 
kreiranje naročila za izdelavo avtodoma vodi trgovce skozi celoten proces naročanja avtodoma z 
avtomatiziranim izključevanjem opcij, glede na predhodne izbrane možnosti.  
 
Z uvedbo konfiguratorja smo eliminirali naslednje aktivnosti, katere učinke predstavljamo v podpoglavju 
4.3: 

• aktivnost: Ročno evidentiranje naročila distributerja v Robeti d.o.o. 

• aktivnost: Vnašanje naročila v interni informacijski sistem 

• aktivnost: Posredovanje naročila do distributerja 

• aktivnost: Posredovanje naročila distributerja k trgovcu 

• aktivnost: Naročanje šasije vozila pri dobavitelju 

• aktivnost: Izdaja in predaja dokumentov za prevzem šasije vozila pri dobavitelju 

• aktivnost: Pregledovanje naročil za tekoči mesec v proizvodnji 

• aktivnost: Zahtevanje dopolnitve ali potrditve naročila od distributerja k trgovcu 

• aktivnost: Kreiranje in posredovanje zahtevka za dopolnitev naročila od trgovca k distributerju 

• aktivnost: Posredovanje zahtevka za dopolnitev naročila od distributerja na Robeto 

• aktivnost: Potrjevanje naročila (čistopisa) s strani trgovca  

• aktivnost: Kreiranje delovnega naloga v internem informacijskem sistemu 

• aktivnost: Pregled delovnega naloga v timu za razvoj in tehnologijo 

• aktivnost: Ugotovitev neskladnosti delovnega naloga 

• aktivnost: Evidentiranje neskladnosti v naročilu in predlogov izboljšav 
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• aktivnost: Kreiranje predračuna in posredovanje predračuna do distributerja 

• aktivnost: Kreiranje računa na naziv trgovca 

• aktivnost: Kreiranje računa iz cenika za stranko s strani trgovca 
 

 
Slika 2: Model izboljšanega procesa prodaje in proizvodnje 

 
Konfigurator je v izdelavi v demo verziji 1.0. in še ne predstavlja končne verzije, ki bo v uporabi pri 
trgovcu in Robeti d.o.o. Pričakuje se, da bo končna verzija konfiguratorja izdelana do konca leta 2022. 
S pomočjo konfiguratorja bo lahko trgovec kupcu lažje predstavil možnosti serijskih različic posamezni 
modelov avtodoma (Sprejemanje- kreiranje in evidentiranje naročila kupca s strani trgovca).  
 
Naročilo bo lahko konfiguriral ( naročilo šasije in/ali interierja) s pomočjo konfiguratorja. Konfigurator si 
bo kreiranje interierja zapomnil in ga shranil, vendar bo do distributerja preko avtomatiziranega 
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obveščanja v potrjevanje posredoval samo šasijo vozila (Potrjevanje naročila v konfiguratorju s 
strani distributerja). Ko bo distributer potrdil naročilo šasije vozila od trgovca, se bo naročilo 
avtomatsko evidentiralo v administraciji podjetja in o tem obvestilo trgovca in distributerja 
(Avtomatizirano obveščanje trgovca in distributerja o evidentiranju naročila v Robeti d.o.o.). Ko 
je naročilo evidentirano, spreminjanje šasije vozila ni več mogoče (Spreminjanje naročila glede šasije 
vozila je onemogočeno) in se le to- z odobritvijo administracije podjetja naroči šasija vozila pri 
dobavitelju (Avtomatizirano naročanje šasij vozila pri dobavitelju z odobritvijo administracije 
podjetja Robeta d.o.o.). Ko šasija vozila prispe do dobavitelja, bo administracijo podjetja Robeta d.o.o. 
konfigurator opozoril in izvozil potrebne dokumente za prevzem vozil (Avtomatizirano obveščanje o 
prispelih šasijah vozila pri dobavitelju in izdaja potrebnih dokumentov za prevzem šasij vozila). 
Vozila, ki so prispela vhodna kontrola podjetja Robeta d.o.o. ustrezno pregleda (skladnost konfiguracije 
vozila z naročilom in morebitne poškodbe) (Vhodna kontrola na šasiji vozila). Ko je narejen mesečni 
plan za proizvodnjo (Planiranje mesečnega plana za proizvodnjo), bo administracija podjetja Robeta 
d.o.o. s pomočjo konfiguratorja avtomatsko izvozila vsa naročila za tekoči mesec (Izpis vseh naročil iz 
konfiguratorja za tekoči mesec) in preko konfiguratorja direktno od trgovcev naenkrat zahtevala 
dopolnitve naročil (Zahtevanje dopolnitve naročila (kreiranje interierja) od administracije podjetja 
do trgovca preko konfiguratorja (teden dni)), to je kreiranje interierja, za kar bodo trgovci imeli teden 
dni časa. Konfigurator jih bo o preostalem času dopolnitve naročil redno obveščal. V kolikor dopolnitve 
naročila ne bodo uspelo pravočasno izpolniti, bo konfigurator samodejno določil interier avtodoma. Ko 
bo dopolnitev naročila s strani trgovca (oz. samodejno iz konfiguratorja) določena, bo konfigurator poslal 
naročilo k distributerju v potrditev (Potrjevanje naročila v konfiguratorju s strani distributerja (72ur)), 
Nato bo imel distributer 72 ur časa, da omenjeno naročilo potrdi. Ko bo naročilo potrjeno s strani 
distributerja, se bo avtomatsko evidentiralo v administracijo podjetja Robeta d.o.o. (Avtomatizirano 
evidentiranje naročila v Robeti d.o.o.) in o tem obvestilo trgovca in distributerja (Avtomatizirano 
obveščanje trgovca in distributerja o evidentiranju naročila v Robeti d.o.o.), s čimer spreminjanje 
naročila ne bo več mogoče (Spreminjanje naročila je onemogočeno). Omenjeno naročilo se bo v 
podjetju Robeta d.o.o. s pomočjo vmesnika preneslo v interni informacijski sistem, kjer se bo samodejno 
konfiguriral delovni nalog, ki ga bo potrebno odobriti v administraciji Robete d.o.o. (Avtomatizirana 
pretvorba naročila v delovni nalog v internem informacijskem sistemu z odobritvijo 
administracije podjetja Robeta d.o.o.). Konfigurator bo kreiral predračun (Avtomatizirano kreiranje 
predračuna z odobritvijo administracije podjetja Robeta d.o.o.) in ga poslal v pregled do 
distributerja (Pregled in potrjevanje predračua v konfiguratorju s strani distributerja). Ko bo 
predračun s strani distributerja potrjen, se bo avtomatsko posredoval do trgovca (Avtomatizirano 
pošiljanje potrjenega predračuna k trgovcu).  
 
Ko je delovni nalog predan v proizvodnjo fizično v papirni obliki (predaja delovnega naloga v 
proizvodnjo), se začne proizvodni proces. Ko delovni nalog tim v razvoju in tehnologije potrdi se 
proizvodnja prične z aktivnostmi po določenem sosledju. Po zaključku montaže avtodoma, se avtodom 
fizično prestavi v izvedbo zaključnih del na razrezu, nato se avtodom fizično predstavi v izvedbo končne 
kontrole kakovosti, količinske ustreznosti avtodoma in se izvede notranje/zunanje čiščenje.  
 
Pred organizacijo prevoza do trgovca se za izdelani avtodom pri Robeti d.o.o preveri plačilo predračuna 
avtodoma (Preverjanje plačila predračuna avtodoma), ter se preko konfiguratorja avtomatizirano na 
podlagi predračuna kreira račun in se posreduje do trgovca (Avtomatizirano kreiranje in posredovanje 
računa do trgovca preko konfiguratorja). Trgovec bo lahko na podlagi naročila v konfiguratorju kreiral 
račun za stranko (Avtomatizirano kreiranje računa iz cenika za stranko s strani trgovca). Ob odpremi 
avtodoma do trgovca se zaradi sledljivosti trgovcu pošlje preko dostavne službe dokumente o 
ustreznosti avtodoma, dobavnico, garancijo, račun. Ko je avtodom dostavljen do trgovca in prevzet s 
strani končne stranke, je obstoječ proces prodaje zaključen.  
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4.3 Predstavitev konfiguratorja in učinki izboljšav 
 

4.3.1 Predstavitev konfiguratorja 
 
 

 
Slika 3: Vstop v konfigurator 

 
Konfigurator, predstavljen na sliki 3, je demo verzija konfiguratorja, ki je v fazi testiranja pri trgovcih in 
prilagajanja zahtevam trgovcev in zahtevam za integracijo (uparjanje podatkov) z internim 
informacijskim sistemom Robeta d.o.o.. 
 

 
Slika 4: Konfiguriranje avtodoma v konfiguratorju – slika vnosa podatkov 
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Ko trgovec zaključi z naročanjem šasije, kot je prikazano na sliki 4, stisne na spodnjo puščico, s katero 
svojo konfiguracijo potrdi.  
 
Kot je razvidno iz procesa prodaje (slika 1), mora trgovec najprej oddati naročilo za šasijo vozila. Na 
vstopni strani konfiguratorja (slika 3) mora določiti ali bo kreiral naročilo za šasijo vozila znamke Fiat ali 
za Citroën. Na zgoraj prikazani sliki XX vidimo, da se je trgovec odločil za šasijo vozila znamke Citroën. 
Najprej mora določiti velikost vozila (˝L˝ nam pove dolžino avta, ˝H˝ pa višino avta) – izbira lahko med 
L2H2, L3H2 in L4H2, medtem ko lahko pri slednjih dveh izbira tudi pri povišani višini avta ˝H3˝. Kasneje 
mora izbrati še barvo vozila- v kolikor izbere ˝Metalic˝barvo, se mu spodaj ponudi še več možnosti za 
izbiro barve, kot je prikazano na sliki 5.  
 

 

Slika 5: Prikaz izbire barve v konfiguratorju 
 

Kasneje (ko je pripravljen mesečni plan proizvodnje v Robeti d.o.o.) trgovec izbira še možnosti 
nadgradnje šasije vozila in dodatne pakete. Ko zaključi z izbiro vseh možnosti za šasijo vozila, nadaljuje 
s konfiguracujo interierja vozila, kot je prikazano na sliki 6. V kolikor je trgovec pri konfiguraciji šasije 
vozila izbral velikost avtodoma ˝L2H2˝, se mu pri kreiranju konfiguracije interierja avtodoma ponudi 
možnost za konfiguracijo izvedenke ˝Dionysus˝ in ˝Ares˝, saj sta le ti dve konfiguraciji na šasiji vozila 
velikosti ˝L2H2˝. 

 
Slika 6: Konfiguracija interierja avtodoma 
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Ko trgovec konča s konfiguracijo interierja avtodoma, konfigurator kreira čistopis njegovega naročila v 
obliki pdf dokumenta (kot prikazuje slika 7), katerega nato posreduje v podjetje Robeta d.o.o.. 
Izmenjava dokumentov, informacij med trgovcem in Robeto d.o.o. bo potekala avtomatizirano (v 
elektronski obliki).  
 

 
Slika 7: Primer izpisa konfiguriranega naročila v konfiguratorju 

 
Na sliki 7 je primer izvoza konfiguratorja iz testne verzije konfiguratorja (Demo verzije 1.0):. Trgovec 
po kreiranem naročilu pritisne v konfiguratorju na gumb kreiranje in tisk naročila.  
 

4.3.2 Učinki izboljšav v procesu prodaje in proizvodnje  
 
Ovrednotenje časa in stroškov dela v obstoječem in izboljšanem procesu ter učinke izboljšav 
predstavljamo v tabeli 1. Izračun časa in stroškov temelji na osnovi aktivnosti naročanja v procesu 
prodaje in proizvodnje enega avtodoma. V podjetju Robeta d.o.o. v enem mesecu izvedemo proces 
prodaje in proizvodnje za 33 do 35 avtodomov. Izhajajoč iz podatkov letnega poročila 2021 Robeta 
d.o.o. [14] znašajo stroški dela 1.417.353 EUR. V podjetju je 58 zaposlenih. Povprečen strošek 
zaposlenega na leto znaša 24.437,12 EUR. Letna število ur pri 40 urnem delovniku je za leto 2021 
znašalo ur je 2088 [13], kar pomeni, da znaša povprečen strošek dela na zaposlenega 11,70 EUR/uro. 
 

Tabela 1: Ovrednotenje časa in stroškov dela v obstoječem in izboljšanem procesu 

Aktivnosti prodajnega in proizvodnega procesa 

Obstoječ proces 
AS-IS 

Izboljšan proces 
TO BE 

Ocenjen 
čas v 
min 

Ocenjeni 
stroški v 

EUR 

Ocenjen 
čas 

Ocenjeni 
stroški v 

EUR v min 

Sprejemanje-kreiranje in evidentiranje naročila kupca s 
strani trgovca 

180 35,1 120 23,4 

Posredovanje naročila distributerju (naročila šasije in/ali 
dodatno tudi interierja) 

10 1,95 K 0 

Sprejemanje in pregled naročila s strani distributerja 30 0 K 0 

Ročno evidentiranje naročila distributerja v Robeti d.o.o. 5 0,975 K 0 

Spreminjanje naročila glede šasije vozila je onemogočeno - 0 - 0 

Naročanje šasije vozila pri dobavitelju 15 0 K 0 

Izdaja in predaja dokumenta za prevzem šasije vozila pri 
dobavitelju 

5 0 K 0 

Vhodna kontrola na šasiji vozila NA 0 NA 0 

Planiranje mesečnega plana za proizvodnjo 65 0 65 0 

Vnašanje naročila v interni informacijski sistem 45 8,775 K 0 
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Posredovanje naročila do distributerja 10 1,95 K 0 

Posredovanje naročila od distributerja k trgovcu 5 0,975 K 0 

Kreiranje in posredovanje zahtevka za dopolnitev naročila 
od trgovca k distributerju 

30 5,85 K 0 

Posredovanje zahtevka za dopolnitev naročila od 
distributerja na Robeto 

5 0,975 K 0 

Vnašanje naročila v interni informacijski sistem 20 3,9 K 0 

Pregledovanje naročil za tekoči mesec v proizvodnji 20 3,9 K 0 

Zahtevanje dopolnitve ali potrditve naročila od podjetja k 
distributerju 

10 1,95 K 0 

Zahtevanje dopolnitve ali potrditve naročila od distributerja k 
trgovcu 

15 2,925 K 0 

Dopolnitev ali potrditev naročila s strani trgovca 30 5,85 K 0 

Potrjevanje naročila (čistopisa) s strani trgovca 5 0,975 K 0 

Posredovanje potrditve naročila s strani trgovca do 
distributerja 

10 1,95 K 0 

Posredovanje potrditve naročila s strani distributerja do 
Robete 

10 1,95 K 0 

Kreiranje predračuna in posredovanje do distributerja 15 2,925 K 0 

Posredovanje predračuna s strani distributerja do trgovca 10 1,95 K 0 

Kreiranje delovnega naloga v internem informacijskem 
sistem 

3 0,585 K 0 

Predaja delovnega naloga v proizvodnjo 10 1,95 10 1,95 

Pregled delovnega naloga v timu za razvoj in tehnologijo 10 1,95 10 1,95 

Ugotovitev neskladnosti delovnega nalog 5 0,975 - 0 

Evidentiranje neskladnosti v naročilu in predlogov izboljšav 10 1,95 - 0 

Vnašanje posodobljenega naročila v interni informacijski 
sistem 

3 0,585 - 0 

Potrditev delovnega naloga v timu za razvoj in tehnologijo 5 0,975 5 0,975 

Proizvodna dela NA 0 NA 0 

Zaključevanje proizvodnih del na montaži NA 0 NA 0 

Izvedba zaključnih del na razrezu NA 0 NA 0 

Končna kontrola kakovosti NA 0 NA 0 

Čiščenje avtodoma NA 0 NA 0 

Preverjanje plačila predračuna avtodoma 5 0,975 5 0,975 

Organiziranje prevoza avtodoma do trgovca 60 11,7 60 11,7 

Kreiranje računa na naziv trgovca 3 0,585 K 0 

Kreiranje računa iz cenika za stranko s strani trgovca 30 5,85 K 0 

Odpremljanje avtodoma do trgovca 60 11,7 60 11,7 

Pošiljanje vse potrebne dokumentacije do trgovca (dostavna 
služba) - priprava 

60 11,7 20 0 

Dostavljanje avtodoma do trgovca ČK 0 ČK 0 

Prevzem avtodoma s strani stranke - 0 - 0 

Dodatni seštevek aktivnosti pri ponovnem vnašanju naročil 
(2x) 

256 49,92 - 0 

SKUPNO 1070 186,23 355 52,65 

Legenda: Čakanje Robeta d.o.o. (ČK); Non Aplicable- ni del prodajnega procesa (NA): Avtomatizacija 
s pomočjo konfiguratorja (K) 
 
 

5  ZAKLJUČEK 
 
V prispevku smo na primeru podjetja Robeta d.o.o. analizirali obstoječe stanje procesa prodaje in 
naročanja avtodoma (kreiranja naročila avtodoma) ter procesa proizvodnje. Pripravili smo model 
izboljšanega procesa kreiranja naročila. Razvili smo konfigurator, ki omogoča izvajanje 
standardiziranega poteka naročila. Z razvojem sprememb in dopolnitev smo eliminirali razhajanja med 
prodajalcem, kupcem in proizvajalcem avtodomov Robeta d.o.o. Z uvedbo izboljšav ter informatizacijo 
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procesa prodaje in proizvodnje (B2B) smo korenito skrajšali čas in stroške izvedbe naročila v celotnem 
procesu od trgovca-Robete d.o.o.-dobavitelj-kupca.  
 
Rezultati učinkov izboljšav kažejo, da je v obstoječem prodajnem-proizvodnem procesu Robete 
efektiven čas izvedbe aktivnosti naročanja enega naročila avtodoma 1070 min (17) ur, kar znaša 
ocenjeno 186,23 EUR. Z izboljšanim modelom procesa in uvedbo konfiguratorja smo dosegli znižanje 
efektivnega časa aktivnosti naročanja za 66 % (377 minut, 6,28 ur), kar posledično pomeni znižanje 
stroškov naročanja za 71,78% glede na obstoječ način naročanja v procesu prodaje in proizvodnje 
 
Ob predpostavki, da Robeta d.o.o. v enem mesecu izdela 33 avtodomov, to pomeni prihranek 393 ur 
efektivnega dela aktivnosti naročanja in prihranek stroškov 4.408,14 EUR. Na letni ravni Robeta d.o.o. 
z uvedbo izboljšanega procesa prihrani ocenjeno 52.897 EUR. Investicija v izboljšavo (razvoj in 
implementacijo konfiguratorja) je ocenjena na 25.000 EUR in se povrne v 6mesecih.  
 
S prenovo smo bistveno prispevali k izboljšanju uporabniške izkušnje v odnosih B2B in B2C ter 
zmanjšali stroške prodajnega in proizvodnega procesa.  
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Abstract: A plane strain problem is considered for an elastic layer immersed into a compressible fluid. The dispersion relation 
for anti-symmetric waves is studied. The associated four-term long-wave low-frequency expansion for a fluid-borne bending 
wave is derived and compared with its associated asymptotic expansion. The role of plate inertia and fluid compressibility are 
discussed. 
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1 INTRODUCTION 
 
Fluid-structure interaction problems for elastic plates have been investigated since long ago. However, 
asymptotic considerations in this area were usually restricted to the classical Kirchhoff theory, e.g. see 
[2, 3]. Only a few publications have approached the subject using original equations in dynamic 
elasticity, e.g. see [4, 5, 9]. Nowadays, there is a significant demand of more rigorous and accurate 
predictions inspired by advanced industrial applications, including soft robotics, e.g. see [8]. 
 
In this paper we study a plane strain problem for an elastic layer, governed by 2D equations in elasticity, 
in contact with a compressible non-viscous fluid. The related dispersion equation for anti-symmetric 
waves is analysed at the long-wave low-frequency limit. The ratio between dimensionless wavelength 
and frequency is not taken to be the same as for a bending wave on a free plate and corresponds to a 
specific fluid-borne bending wave, e.g. see [10]. A four-term asymptotic expansion of the 
aforementioned dispersion relation is derived based on a scaling which differs from that used in the case 
of a plate without any fluid loading.  
 
The paper is organised as follows. The linear equations in plane elasticity and fluid dynamics are 
presented in Section 2. The related dispersion relation is derived in Section 3. The Section 4 is 
concerned with a comparative analysis of an asymptotic expansion. 
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2 BASIC EQUATIONS 
 
Consider free in-plane vibrations of an elastic layer of thickness 2ℎ immersed in a non-viscous 
compressible fluid. Let the mid-line of the layer be the 𝑥2 = 0 axis of the Cartesian coordinate system 

(−∞ < 𝑥1 , 𝑥2 < ∞), see Figure 1. Throughout the paper we use the following notation: 𝜌 and 𝜌0 are solid 

and fluid densities, respectively; 𝐸 is Young’s modulus, 𝜈 is the Poisson ratio, 𝜆 and 𝜇 are Lamé elastic 

constants, 𝑐1 and 𝑐2 are the longitudinal and transverse wave speeds in solid, 𝑐0 is the wave speed in 
fluid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: Fluid-loaded elastic layer 

The equations of motion in terms of the elastic potentials 𝜙  and 𝜓  and the fluid potential  

𝜑 can be written as  

 

Δ𝜙 −
1

𝑐1
2

∂2𝜙

∂𝑡2
= 0, 

 

Δ𝜓 −
1

𝑐2
2

∂2𝜓

∂𝑡2
= 0, 

and 
 

Δ𝜑 −
1

𝑐0
2

∂2𝜑

∂𝑡2
= 0, 

where 
 

Δ =
∂2

∂𝑥1
2 +

∂2

∂𝑥2
2 , 𝑐1 = √

𝜆 + 2𝜇

𝜌
,          𝑐2 = √

𝜇

𝜌
, 

 
with 𝑐0 standing for the fluid compressibility, e.g. see [5, 6] for more detail. 
 
The contact conditions along the interfaces 𝑥2 = ±ℎ are given by 
 

𝜇 (2
∂2𝜙

∂𝑥1 ∂𝑥2
−
∂2𝜓

∂𝑥1
2 +

∂2𝜓

∂𝑥2
2) = 0, 𝜆

∂2𝜙

∂𝑥1
2 + (𝜆 + 2𝜇)

∂2𝜙

∂𝑥2
2 − 2𝜇

∂2𝜓
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∂𝑡2
,

∂𝜙

∂𝑥2
−
∂𝜓

∂𝑥1
=
∂𝜑

∂𝑥2
. 

 
The goal of the paper is to evaluate the accuracy of the dispersion relations associated with both long-
wave low-frequency approximations above for a fluid-borne bending wave using the "exact" solution, in 
which the motion of the layer is governed by the 2D equations in plane elasticity. 
 
 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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3 DISPERSION RELATIONS 
 
Begin with travelling wave solutions of 2D hyperbolic equations (1)-(2). For the anti-symmetric in the 
vertical coordinate 𝑥2 harmonic motion we obtain at |𝑥2| ≤ ℎ 
 

𝜙 = 𝐶1sinh (𝑘𝛼𝑥2)𝑒
𝑖(𝑘𝑥1−𝜔𝑡), 

𝜓 = 𝐶2cosh (𝑘𝛽𝑥2)𝑒
𝑖(𝑘𝑥1−𝜔𝑡), 

 
and at |𝑥2| ≥ ℎ 
 

𝜑 = 𝐶3𝑒
−𝑘𝜂(|𝑥2|−ℎ)𝑒𝑖(𝑘𝑥1−𝜔𝑡), 

 

where 𝑘 is wave number, 𝜔 is angular frequency, 𝑖 = √−1, 𝐶𝑗 (𝑗 = 1, 2, 3) are arbitrary constants and 

 

𝛼 = √1 −
𝜔2

𝑘2𝑐1
2 , 𝛽 = √1 −

𝜔2

𝑘2𝑐2
2 , 𝜂 = √1 −

𝜔2

𝑘2𝑐0
2. 

 
Then, on substituting the formulae above into contact conditions (4) we arrive at the set of three linear 
algebraic equations 
 

2𝑖𝛼cosh (𝑘ℎ𝛼)𝐶1 + (1 + 𝛽2)cosh (𝑘ℎ𝛽)𝐶2 = 0, 
𝜇(1 + 𝛽2)sinh (𝑘ℎ𝛼)𝐶1 − 2𝑖𝛽𝜇sinh (𝑘ℎ𝛽)𝐶2 + 𝜌0𝜔

2𝑘−2𝐶3 = 0, 
𝛼cosh (𝑘ℎ𝛼)𝐶1 − 𝑖cosh (𝑘ℎ𝛽)𝐶2 + 𝜂𝐶3 = 0. 

 
Now, equating to zero the determinant of the associated 3 × 3 matrix we obtain the sought for dispersion 
relation 

(2𝐾2 − Ω2)2tanh 𝐴 − 4𝐾2𝐴𝐵tanh 𝐵 +
Ω4𝐴𝑟

𝐻
= 0, 

 
where 𝑟 denotes a relative density, 𝐾 and Ω stand for dimensionless wavenumber and frequency, and 
are defined by 

 𝑟 =
𝜌0
𝜌
, 𝐾 = 𝑘ℎ, Ω =

𝜔ℎ

𝑐2
, 

whereas 
 

𝐴 = √𝐾2 − Ω2𝜘2, 𝐵 = √𝐾2 − Ω2, 𝐻 = √𝐾2 − Ω2𝛿2, 
with  
 

 𝛿 =
𝑐2
𝑐0
, 𝜘 =

𝑐2
𝑐1
= √

1 − 2𝜈

2 − 2𝜈
 

denoting wave speed ratios. 
 
 

4 ASYMPTOTIC EXPANSIONS 
 
Consider the exact dispersion relation (9) over the long-wave low-frequency domain 
 

Ω ≪ 1, 𝐾 ≪ 1, 
 

assuming Ω ~ 𝐾5/2 instead of the canonical scaling Ω ~ 𝐾2 underlying the bending wave on an elastic 
plate in absence of fluid loading [7]. Let us substitute the polynomial  
 

Ω2 = Ω0𝐾
5 + Ω1𝐾

6 + Ω2𝐾
7 + Ω3𝐾

8 +⋯ 
 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(14) 

(13) 
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into (9) and expand there all the square roots and hyperbolic functions into asymptotic series. After 
straightforward but lengthy algebraic manipulations we derive 
 

Ω0 =
2

3𝑟(1 − 𝜈)
, 

 

Ω1 = −
2

3𝑟2(1 − 𝜈)
, 

 

Ω2 = −
8

15𝑟(1 − 𝜈)
+

2

3𝑟3(1 − 𝜈)
, 

 

Ω3 =
2(7 − 17𝜈)

45𝑟2(1 − 𝜈)2
−

2𝛿2

9𝑟2(1 − 𝜈)2
−

2

3𝑟4(1 − 𝜈)
. 

 
As it can be observed, the fluid wave speed 𝑐0 does not appear in the first three coefficients – it arises 

in the coefficient Ω3. 
 
Numerical results for an aluminium layer immersed in water is presented in Figure 2. The problem 

parameters are 𝑐0 = 1480𝑚̇𝑠−1,   𝜈 = 0.2,  𝑐2 = 3156𝑚̇𝑠−1,   𝜌 = 2710𝑘𝑔𝑚̇−3,  𝜌0 = 1000𝑘𝑔𝑚̇−3 . The 
dispersion curves for fluid-borne bending wave calculated from the exact dispersion relation (9) and its 
one, two, three and four-term asymptotic expansions, associated with formula (14) with the coefficients 
given by (15) are displayed in Figure 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2: Comparison of the dispersion relation (9) (solid black line) with its asymptotic 

 expansion (14) with the coefficients (15) at leading (dashed black line), first (dashed purple line), 
second (dashed blue line) and third (dashed red line) order 

 
 

5 CONCLUDING REMARKS  
 
The four-term asymptotic expansion (14) with (15) of the exact dispersion relation (9) corresponds to a 

fluid-borne bending wave governed by the scaling Ω ~ 𝐾5/2. The effect of fluid compressibility does not 

enter the first three coefficients of the expansion (14) through the fluid wave speed 𝑐0, i.e. it is negligible 
in comparison with the transverse shear deformation and other phenomena of the second order 
characteristic of a Timoshenko-Reissner type plate, see [7] for more detail. There is almost no effect of 
the fluid compressibility at third order as well. 

(15) 
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The results obtained here using the equations of elasticity can be implemented for testing the 
approximate dispersion relations for two simplified fluid-structure interaction models based on thin plate 
asymptotic theories including the classical Kirchhoff theory as well as Timoshenko-Reissner type theory, 
e.g. see [1, 7] and references therein. By undertaking this approach, one will find that the leading order 
and first order terms are the same for all three approximate dispersions. It can be shown further that the 
leading order term in the derived expansion of the "exact" dispersion relation also follows from the 
dispersion relation for a Kirchhoff plate immersed into incompressible fluid, neglecting the plate inertia. 
 
In the paper we do not make further assumptions on the problem parameters such as that on a light 
fluid loading. In the latter case some of the obtained results need to be amended. The developed 
asymptotic framework also may be adapted for a practically important setup of an elastic layer lying on 
a fluid half-space, e.g. see [5]. 
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Povzetek: Večina delovnih procesov še vedno vključuje določene oblike ročne manipulacije bremen. Neprimerne tehnike, 
neustrezne ergonomske razmere na delovnem mestu in visoke frekvence ponavljajočih gibov so pogosto vzrok poškodb pri delu 
in predstavljajo veliko tveganje za zdravje zaposlenih. Bolečine v hrbtu so najpogostejša zdravstvena težava v EU za odsotnost 
z dela. S pomočjo različnih organizacijskih in tehničnih ukrepov lahko zmanjšamo tveganja za varnost in zdravje delavca. 
 
Vakuumski dvižni sistemi zagotavljajo ergonomsko delovno okolje. Pomagajo preprečiti zdravstvene težave, ki nastanejo zaradi 
dvigovanja in premikanja težkih bremen. Pri podjetju Schmalz proizvajamo rešitve vakuumskih dvižnih sistemov iz aluminijastih 
komponent. Sodobni žerjavni sistemi tudi kot samostojna rešitev, nudijo lahke premike z uporabo zelo majhne sile in podpirajo 
ergonomsko delo operaterja. Ergonomija delovnega mesta in produktivnost zaposlenih sta tesno povezani. Ljudje potrebujejo 
pomoč pri ravnanju s tovorom, še posebej, če se ta tovor premika ročno. Uporaba intuitivnih in enostavnih vakuumskih dvižnih 
rešitev pomaga zaposlenim zmanjšati fizično obremenitev, ki jo povzročajo številni ponavljajoči se premiki, vključeni v proizvodne, 
montažne in logistične procese. To prispeva k izboljšanju zdravja zaposlenih in jim omogoča varčevanje z energijo. Hitrejše 
rokovanje, ki ga omogočajo vakuumsko dvižne rešitve, prav tako pospešuje pretok materiala in vodijo k večji produktivnosti. 
 

Ključne besede: ergonomija, vakuum, manipulacija, dvižni sistemi, varnost, učinkovitost, zdravje, produktivnost 
 
Razvrstitev: Strokovni članek 
 

 

Abstract: Most work processes still involve certain forms of manual load handling. Improper techniques, inadequate ergonomic 
conditions in the workplace, and a high frequency of repetitive movements are often the cause of injuries at work and pose a 
major risk to the health of employees. Back pain is the most common health problem for absence from work in EU. With the help 
of various organizational and technical measures, we can reduce risks to the safety and secure health of the workers. 
Vacuum lifting systems provide an ergonomic working environment. They help prevent health problems caused by lifting and 
moving heavy loads. At Schmalz, we produce vacuum lifting system solutions that are fully compatible with crane systems made 
of aluminum components. Modern crane systems also as a stand-alone solution, offer shifts using very low operator force and 
support ergonomic work. Ergonomics workplace and employee productivity are closely linked. People need help handling a load, 
especially if that load is being moved by hand. The use of intuitive and simple vacuum lifting solutions helps employees reduce 
the physical strain caused by the many repetitive shifts involved in the production, assembly and logistics processes. This 
contributes to improving the health of employees and enables them to save energy. Faster handling, enabled by our solutions, 
also speeds up material flow and leads to higher productivity. 
 
Keywords: ergonomics, vacuum, manipulation, lifting systems, safety, efficiency, health, productivity 
 

Article Classification: Professional Paper 

 
 

1 UVOD 
 
Danes se delodajalci srečujejo z nešteto izzivi. Eden izmed njih je tudi odgovorno in ergonomsko 
oblikovanje delovnih mest za učinkovito in uspešno delo in počutje zaposlenih. Delodajalci si morajo 
prizadevati, da ustvarijo delovna mesta v svojih podjetjih, ki so ergonomsko načrtovana in oblikovana. 
To ne rezultira samo v prednosti zaposlenih vendar tudi v prednosti podjetij. V nasprotnem primeru, 
kadar se ne odzivamo na potrebe po ergonomiji in jih dlje časa zanemarjamo, privede do slabega 
počutja, nezadovoljstva na delovnem mestu in zdravstvenih težav zaposlenih.  
 
Ergonomija spada med mlajše znanstvene vede. Beseda ergonomija izhaja iz grških besed ergon in 
nomos, kar pomeni delo in zakon. Veda raziskuje, katere posebnosti človeškega organizma omogočajo 
najbolj naravno držo človeka pri opravljanju njegovega dela. Zasnova delovnega mesta mora biti 
usmerjena v preprečevanje prekomerne psihične in fizične obremenitve zaposlenega med delovnim 
procesom. Prilagajanje in oblikovanje delovnega mesta lahko izvajamo dvosmerno, človeka delu in delo 
človeku. 
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2 ERGONOMIJA DELOVNEGA MESTA – ROČNO PREMEŠČANJE BREMEN 
 
Izvajanje delovnih procesov predstavlja konstantno pojavljanje tveganj, ki lahko v večji ali manjši meri 
vplivajo na varnost in zdravje delavcev, ki to delo opravljajo, pa tudi drugih oseb, ki so tako ali drugače 
prisotne v delovnem procesu delodajalca. [2] 
 
Veliko vrst dela vključuje neko obliko ročnega premeščanje bremen, kot so dvigovanje, odlaganje, 
premikanje ali prenašanje, vlečenje, potiskanje in držanje.  Z uporabo nepravilnih tehnik pride pogosto 
do poškodb pri delu oziroma lahko celo do trajne invalidnosti in nezmožnosti za delo. To je zelo velika 
nevarnost za poškodbo hrbtenice z vsemi ligament, mišicami, žičevjem in drugimi deli telesa. Bolečine 
v hrbtu so najpogostejše z delom povezane zdravstvene težave v EU in glavni vzrok za bolniško 
odsotnost. [4] 
 
Pri poškodbah hrbtenice sta največja dejavnika prevelik napor in kumulativna travma. Delavci navajajo, 
da so najpogostejši gibi, ki so povzročili poškodbe hrbta bili upogibanje, ki mu sledita zvijanje in 
obračanje. Nategi in zvini zaradi nepravilnega dvigovanja bremen ali prenašanja prevelikih ali pretežkih 
bremen so pogoste nevarnosti, povezane z ročnim premeščanjem materialov. Največkrat so posledica 
neustreznih ergonomskih razmer delovnega mesta. [9] 
 
Delodajalec mora tako zagotavljati varnost in zdravje pri izvajanju delovnega procesa. V ta namen mora 
izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih prisotnih oseb. Zakon o 
varnosti in zdravju pri delu določa pravice in dolžnosti delodajalca in delavcev v zvezi z varnim in zdravim 
delom ter ukrepi, ki zagotavljajo varnost in zdravje pri delu. Za njih je najlažje poskrbeti v fazi načrtovanja 
delovnega procesa, v fazi najzgodnejših priprav delovnih procesov in delovnih mest. Pri načrtovanju 
mora delodajalca voditi temeljno načelo zakona, da delo prilagaja delavcu z ustreznim oblikovanjem 
delovnega mesta in njegovega okolja, delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških postopkov, uporabe 
delovne in osebne varovalne opreme hkrati pa upošteva raznolikost delavcev. Pri načrtovanju je ključno, 
da se vključi tudi stroko, ki bo obravnavala tudi potencialni vidik tveganj na nastanek obolenj in ne samo 
preprečevanje delovnih nezgod, saj predpisi ne morejo regulirati vsega in v vseh primerih. [3,4]  
 
Če želimo doseči visoko raven varnosti in zdravja pri delu v organizaciji je ključno sodelovanje med 
delavci in delodajalci, z visoko kvaliteto komunikacije in iskanjem rešitev in reševanjem težav. [3] 
 
Delodajalec za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcu na njegovem delavnem mestu ne sme: 
- povzročiti finančnih obveznosti 
- prizadeti delavčeve plače zaradi zdravstvenih posledic opravljanja dela 
- ne sme posegati v njegov z delom pridobljeni materialni in socialni položaj. [2] 
 
Pravica delavca do dela in delovnega okolja je, da mu zagotavlja varnost in zdravje pri delu, ob tem pa 
mora spoštovati in izvajati ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Delodajalec, kadar je to 
mogoče, mora ročno manipulacijo bremen nadomestiti s primernimi pripomočki, mehanskimi prijemali 
ali drugo delovno opremo. V nekaterih primerih se temu ne da izogniti. Takrat mora delodajalec sprejeti 
primerne tehnične in organizacijske ukrepe, pravilen način dela ter uporabiti primerno opremo za 
zmanjšanje nevarnosti zaradi ročne manipulacije bremena. Samo na podlagi mnenja izvajalca medicine 
dela lahko delavci dvigujejo oziroma premeščajo bremena. V Pravilniku o zagotavljanju varnosti in 
zdravja pri ročni manipulaciji bremen je določeno, s kakšno največjo maso lahko delavec posamezne 
kategorije ob upoštevanju različnih dejavnikov sme premeščati bremena. [2] 
 
˝Skupno sme delavec najhitreje v dveh urah premestiti le 1000kg najtežjih bremen, in isti dan ne sme 
biti obremenjen z dodatnim delom premeščanja.˝[2]  
 
V primerih, ko je v delovni proces vključeno ročno premeščanje bremen, takrat je delodajalec dolžan 
oceniti in izdelati oceno tveganja in sprejeti skupaj z izvajalcem medicine dela in strokovnim delavcem 
ustrezne ukrepe. To je potrebno izvesti v primeru premeščanja najtežjih dovoljenih bremen in tudi 
bremen, ki po teži ne dosegajo najtežje dovoljene mase. [2]  
 
Obveznost delodajalca je obveščati delavce o tveganjih, katerim bi bili izpostavljeni pri ročni manipulaciji 
bremen ter jih informirati in usposobiti za zdravo in varno opravljanje takih delovnih operacij. V programu  
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usposabljanja mora biti vsebina usposabljanja opredeljena, glede na dolžnost delodajalca, po kateri 
mora usposobiti delavca za varno in zdravo opravljanje dela. [2] 
 
Vodila, ki naj jih delodajalec uporablja pri načrtovanju in oblikovanju delovnih mest: 

• Ergonomsko; vključuje psihološko, fiziološko, ekološko, organizacijsko in antropometrično 
oblikovanje delovnih mest glede na varnost pri delu.  

• Tehnično; vključuje izbiro strojne opreme, naprav, sredstev za delo.  

• Tehnološko; vključuje izdelavo načrta tehnološkega procesa, izbiro sistema tehnološkega procesa 
z upoštevanjem obremenitve delovnih mest.  

• Ekonomsko oblikovanje delovnih mest; vključuje oblikovanje po ustreznosti ekonomskih načel. [3] 
 
Ergonomski pristop pri načrtovanju in oblikovanju ustreznega delovnega mesta temelji na pravilno 
izbranem razmerju med zahtevami dela in zmožnostmi delavca. Potrebno je pri tem zagotoviti  njegovo 
varnost, zdravje, zadovoljstvo in optimizirati njegovo produktivnost. Na delovnem mestu je pomembna 
delovna in stojna višina, če je mogoče, da bi le ta bila nastavljiva. Delovni prostor naj bo brez prisotnih 
ovir, katere bi zaposlenemu onemogočale neposreden dostop. Obdelovanci, materiali ali bremena 
morajo biti v dosegu brez odvečnega sklanjanja, sukanja in morajo imeti dober oprijem. Zaposlene je 
potrebno seznaniti o kvarnih učinkih delovnega mesta na zdravje hrbtenice in o prilagoditvah delovnega 
mesta. Pomembno je izobraževanje zaposlenih. Na ta način zagotovimo njihovo ozaveščenost, njihovo 
aktivno vključevanje in tudi aktivno ukrepanje. [6] 
 
Upoštevati je potrebno naslednje vplive pri dvigovanju bremen: 

• človek (starost, spol, zmožnost, zdravstveno stanje, vzdržljivost – reaktivnost, izkušnje, 
motiviranost, usposobljenost, velikost  in telesno težo; 

• breme (teža, oblika, velikost, ostra, vroča, frekventnost, višina dviga, lega, transportna pot, hitrost 
transporta; 

• oblika bremena: oprijemljivost, oblika in lega prijemališča, uporaba pomagal, nošenje, enoročno ali 
dvoročno dviganje. [5] 

 
Vsi ti vplivi so pomembni pri definiciji omejitve dvigovanja bremena, ki jo izvajalec medicine dela 
predpiše delavcu. Ali je to 5, 10 ali 15 kg, pri tem mora upoštevati vse predstavljene vplive, še posebej 
skupno težo bremena, ponovljivost oziroma frekvenco dvigovanja, višino iz katere oziroma na katero 
mora dvigniti breme in njegovo celotno zdravstveno stanje. [5] 
 

 
Slika 1: Višina dviganja in spuščanja bremen ter oddaljenost od telesa [5] 

 
Dodatni načini prilagoditve okolja in organizacija dela pri fizično obremenjujočih delih vključuje: 

• zagotovitev ustrezne delovne opreme npr. uporaba pripomočkov za dvigovanje 

• izboljšanje in ureditev delovnega mesta za povečanje učinkovitosti 

• zmanjšanje količine nepotrebnih dvigov; 

• zmanjšanje teže bremen in razdalje premika bremen; 

• prilagoditev začetne in končne višine 

• prostor brez odvečnega sklanjanja in dviganja; 

• izogibanje dviganju s tal in odlaganju na tla 

• porivanje bremena namesto vlečenja; 
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• označevanje nestabilnih bremen; 

• zmanjšanje frekvence dviganja; 

• organizacija dela na način, da se delovne naloge delavcu spreminjajo v času delovnega dne 

• možnost menjave zaposlenih na delovnem mestu. [4,6] 
 

Nekaj pomembnih priporočil za delavce pri manipulaciji bremen: 
 

• dvigovanje in spuščanje težjih bremen v območju največje moči, to je območje nad višino kolen in 
pod višino ramen ter blizu telesa; 

• pri izvajanju fizično zahtevnih nalog se izogibamo končnemu obsegu giba, naloge izvajamo so 
ročno; 

• kadar bremena ne moremo dvigniti, potisniti ali vleči z obema rokama, takrat se s prosto roko 
naslonimo na stabilno oporo, s čimer zmanjšamo rotacijski navor, ki deluje na hrbtenico pri 
enostranskem dviganju in zmanjšamo delovanje kumulativnih sil, predvsem na ledveni del. [6] 

 
Na kakšen način se lahko izognemo ročnemu premeščanju bremen in s tem zmanjšamo tveganja za 
poškodbe in okvare hrbtenice? Uporaba pametnih praks dvigovanja nam lahko tukaj pripomore k 
izboljšavam, vendar je potrebno pri načrtovanju, postavitvi novih procesov ter pri pregledu obstoječih 
delovnih procesov preučiti možnost avtomatizacije. Preučiti je potrebno ali je možno izvesti pakiranje 
paketov brez premikanja bremena, ali je možno surovino, polizdelke transportirati po tekočem traku, z 
dvižnimi napravami ali s pomočjo industrijskih robotov in pametnih robotov do področij obdelav oziroma 
v operacijah paletizacije in depaletizacije. [4] 
 
Delodajalec z zagotavljanjem varnega in zdravega delavnega okolja ter spodbujanjem kulture 
preventive pozitivno vpliva na večjo produktivnost, zadovoljstvo in motivacijo zaposlenih, boljše počutje 
ter posledično na boljšo kvaliteto življenja. Na ta način je tudi obstaja manj možnosti, da bi delavci utrpeli 
mišično - skeletne poškodbe in obolenja. 
 
 

3 VAKUUMSKI DVIŽNI SISTEMI 
 
Mišično-skeletna obolenja so najpogosteje navedeni razlog za odsotnost z dela in bolniško odsotnost z 
dela. Eden od vzrokov je dvigovanje in prenašanje bremen v delovnem času. Tudi pri prenašanju lažjih 
bremen zaposleni pogosto premikajo več ton na izmeno, zato strokovnjaki iz medicine dela priporočajo 
uporabo pripomočkov za dvigovanje in prenašanje tudi lažjih bremen. [7] 
 
Ročni vakuumski dvižni sistemi Schmalz za manipulacijo z bremeni so popolno orodje za dvigovanje in 
prenašanje tako 2000kg težkih kot tudi zelo lahkih bremen. Ergonomska delovna drža delavcev pri 
uporabi teh orodij je prijazna do hrbtenice in hrbtnih mišic, kar zmanjšuje tveganje odsotnosti z dela 
zaradi poškodb pri delu. Vakuumski dvižni sistemi za manipulacijo omogočajo, da so delovni procesi 
bolj ergonomični in bolj produktivni, hitrost rokovanja pa stalno visoka. Manjša obremenitev zaposlenih 
pri delu povečuje njihovo motivacijo, nežno ravnanje z bremeni zmanjšuje njihovo količino poškodb, 
neproduktivni izpadi med obratovanjem stroja pa so minimalizirani. 
 
Podjetje Schmalz že od 1984 leta izdeluje vakuumske komponente za izdelavo prijemal, vakuumske 
dvižne sisteme, sistemska prijemala za industrijske robote in avtomatizacijo, lahke mostne in konzolne 
žerjavne sisteme do nosilnosti 1200kg  ter vakuumska prijemala za CNC obdelovalne stroje za obdelavo 
lesa, kovin in stekla. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1910 in je v 100% družinski lasti tretje generacije. 
Trenutno zaposluje 1800 ljudi, prijavljenih ima 590 patentov, 9% prihodkov namenja inovativnim idejam 
in novim produktom. Podjetje je vodilno na trgu na področju vakuumske avtomatizacije in ergonomskih 
vakuumskih ročnih dvižnih sistemov. 
 
Ročni vakuumski dvižni sistemi za manipulacijo bremen so namenjeni za uporabo v številnih različnih 
industrijskih panogah za zagotavljanje učinkovitega pretoka materiala. Omogočajo: 

• hitrejše in varnejše ravnanje s tovorom hkrati pa ščitijo materiale in zaposlene; 

• povečujejo produktivnost zaradi manjšega števila opravil in časa natovarjanja; 

• varen oprijem brez poškodb z uporabo vakuuma; 

• zmanjšanje števila izpadov, ni poškodb zaposlenih; 
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• večja motivacija zaposlenih, 

• samo ena oseba je potrebna za rokovanje; 
 
Vakuumski dvižni sistemi se uporabljajo v: 

• logističnih in notranje logističnih in distribucijskih procesih ( pri pakiranju produktov v škatle, zlaganju 
škatel, komisioniranju, distribuciji) 

• lesni industriji (pri manipulaciji, nagibanju in obračanju plošč in obdelovancev na CNC stroje in stroje 
za razrez) 

• industriji stekla (pri premeščanju steklenih plošč, montaži stekla v okna in montaži stekel na 
zgradbah) 

• kovinski industriji (dvigovanje jeklenih in ne jeklenih plošč, zvitkov pločevine na obdelovalne stroje) 

• avtomobilski industriji (nakladanje in razkladanje stiskalnice, ravnanje z zaboji, KLT zaboji in 
manjšimi nosilci tovora v notranji logistiki ter oskrba sestavnih delov na liniji) 

• kemični in farmacevtska industrija (ravnanje z vrečami, sodi, vedri in kozarci, posebne rešitve za 
območja z eksplozijsko zaščito) 

• prehrambni industriji (ravnanje z vrečami, ) 

• proizvodnji vetrnih elektrarn (dvigovanje izdelkov iz kalupov) 

• letalski industriji na letališčih (manipulacija potovalnega tovora, kovčkov) 

• industriji plastike (manipulacija plošč in granulata v vrečah) 

• industriji izdelave solarnih panelov 
 
Vakuumska dvigala s prijemali so izdelana v različnih izvedbah. Vsak model je izdelan glede na 
karakteristike bremena, njegovo težo, dimenzijo in proces, v katerem se ga uporablja. Pritrdimo jih lahko 
na različne sisteme dvigal. Ne glede na to, da nam dvigalo nosi tovor je tudi v tem primeru ključnega 
pomena, ergonomija ročaja, ergonomija upravljanja in uporaba zelo majhnih sil za premik pozicije 
bremena. Ta mora ustrezati levičarjem in desničarjem in tudi invalidnim osebam. Vakuumska prijemala, 
mehanska prijemala in druga vpenjalna oprema je hitro in enostavno zamenljiva. Pomembne lastnosti 
vključujejo varno in enostavno uporabo, hitro aktivacijo in sprostitev vakuuma, možnost obračanja in 
vrtenja bremena. Pri vseh dvižnih sistemih in zlasti pri vakuumskih je potrebno zagotoviti, da breme ne 
more nenadoma pasti. Potrebno je zagotoviti, da bo sistem držal breme določen čas in ga bomo lahko 
varno odložili, na primer v primeru izpada električne energije ali ko se generator vakuuma ustavi. [1,7] 
 

3.1 Vakuumski dvižni sistem Jumbo 
 
Vakuumski sistem Jumbo je sestavljen iz vakuumskega generatorja, dvižne enote, delovne enote in 
vakuumskega prijemala. Sistem Jumbo uporablja samo vakuum za dvigovanje in spuščanje bremen. 
 

 
Slika 2: Prikaz delovanja dvižnega sistema Schmalz Jumbo [7] 

 
Pobiranje in dvigovanje tovora se izvede s pomočjo vakuumskega generatorja (črpalke, puhala ali 
ejektorja), ta ustvari vakuum v sistemu, razlika med podtlakom in tlakom okolice potegne breme na 
vakuumsko prijemalo. Ko je breme prijeto, podtlak in hitrost pretoka povzročita, da se dvižna cev skrči 
in se obdelovanec dvigne. Spuščanje in sproščanje bremena izvedemo, tako da preko upravljalne ročke 
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dovajamo atmosferski zrak v sistem, tako se vakuum zmanjša, kar povzroči, da se dvižna cev razširi in 
breme se sprosti. Višino dviga je mogoče natančno nadzorovati z upravljanjem količine atmosferskega  
zraka, ki se dovaja v sistem. Da sprostimo breme je potrebno obrniti ročko v smer popolne odstranitve 
vakuuma. V primeru izpada električne energije ima sistem nepovratni ventil na vrhu cevi, ki se zapre ob 
izostanku pretoka zraka. V primeru zračno nepropustnega bremena ta ostane na višini in ga lahko z 
ročico za odpiranje zraka spustimo v spodnjo lego. V primeru zračno propustnih bremen pa se cev 
počasi razteza vendar še vedno drži breme do končne spodnje točke, kjer ga spusti. [7] 
 
Sistemi Jumbo so namenjeni za hitro in pogosto dvigovanje in premikanje obdelovancev s težo do 300 
kg. So odlična pomoč tudi za majhnih bremenih. Modelov Jumbo je več: JumboFlex, JumboErgo in 
JumboSprint ter JumboFlex High-Stack, Jumbo Low-Stack in mobilni Jumbo Picker, ki se razlikujejo po 
obliki in so zasnovani vsak za svoj namen in proces. [7] 
 

 
Slika 3: Prikaz dvižnega sistema Schmalz Jumbo pri manipulaciji vreč [7] 

 

3.2 Vakuumski dvižni sistem VacuMaster 
 
Vakuumska dvižna naprava VacuMaster je sestavljena iz vakuumskega generatorja, nosilca z 
vakuumskim rezervoarjem, razdelilnika vakuuma, prijemal, upravljalnega ročaja in varnostno signalnega 
sistema.  Vakuumsko prijemalo drži obdelovanec, za dvigovanje pa se uporablja električno verižno 
dvigalo. Sistem VacuMaster ima modularno zasnovo. Različni standardni elementi, različne dolžine 
ročajev za upravljavca, različni nosilci prijemal in vakuumske prijemalke omogočajo, da se prilagodi 
konfiguracija glede na zahteve bremena, procesa in ergonomije. Vsebuje zvočno opozorilno napravo 
ter vse merilne in krmilne naprave. Glede na uporabo so tri različice rokovanja: horizontalno, sistem z 
nagibom 0-90 stopinj in sistem z obračanjem 180 stopinj. [7] 
 

 
Slika 4: Prikaz delovanja dvižnega sistema Schmalz VacuMaster [7] 
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Pobiranje in dvigovanje tovora se izvede na naslednji način, vakuumski generator (črpalka ali ejektor) 
ustvari vakuum najprej v vakuumskem rezervoarju in nato v razdelilniku. Razlika med podtlakom in 
tlakom okolice prime breme na prijemala, ko napravo namestimo na obdelovanec. Vakuumska dvižna 
naprava Vacumaster z dvignjenim bremenom se premika navzgor in navzdol z upravljanjem verižnega  
dvigala. Za sprostitev bremena se vakuum v razdelilniku deaktivira z izpustitvijo zraka. Podtlak ostane 
v vakuumskem rezervoarju za naslednji postopek dviga. 
 

3.3 Sistemi mostnih in konzolnih dvigal 
 
Lahki sistemi mostnih in konzolnih dvigal Schmalz omogočajo visoko raven ergonomije zaradi zelo 
nizkega trenja, ki ga omogoča optimalno razmerje med težo in obremenitvijo. Operater uporablja zelo 
majhna sila za premik dvigala. To mu omogočajo posebni valjčki vozička z nizkim trenjem in sistem iz 
aluminijastih profilov. Diagram na Sliki 4 prikazuje koristi, ki jih prinašajo sistemi dvigalne tehnike 
Schmalz. V primerjavi z običajnimi dvigalnimi sistemi izdelani iz jekla, operater prihrani več kot 60% sile 
potrebne za premik bremena. [8] 
 

 
Slika 5: Prikaz razmerja sile in časa potrebnega za premik dvigala iz jeklenih profilov in aluminijastih 

Schmalz profilov [8] 
 

Sistemi mostnih in konzolnih dvigal so odličen dodatek k vakuumskemu dvižnemu sistemu Jumbo ali 
VacuMaster. Lahek in vzdržljiv aluminijast profil ima težo 3kg/m. Sistem omogoča: 

• popolno integracijo v vsak delovni prostor; 

• optimalno prilagoditev glede na individualne zahteve, inteligenten modularni sistem; 

• prilagodljivo razširitev in naknadno opremljanje, dolžine profilov do 8.000 mm se lahko podaljšajo 
kot po potrebi z uporabo tirnih priključkov; 

• manjše število delov; 

• obsežno dodatno opremo; 

• enostavno montažo; 

• ergonomsko rokovanje zaradi izjemno nizkega trenja in majhne gibljive mase; 

• visoko zanesljivost zaradi visokokakovostnih proti obrabi odpornih komponent; 
 

 
Slika 6: Sistem mostnega dvigala Schmalz iz lahke aluminijaste konstrukcije [8] 
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Glavni in prednostni nalogi pri razvoju sistemov za manipulacijo z bremeni sta varnost za upravljavca in 
zanesljivost procesa. Vsi izdelki Schmalz izpolnjujejo veljavne evropske standarde, ki veljajo za vse 
izdelke in mednarodne varnostne standarde. Pri izdelavi sistemov dosledno upoštevajo varnostne 
dejavnike in skladnost z varnostnimi predpisi, varno delovanje z opozorilnimi in zaščitnimi sistemi ter 
uporabljajo premišljen koncept delovanja za preprečevanje napak med delovanjem. [7] 
 
 

4 ZAKLJUČEK 
 
Hrbtenica je pri številnih delih izpostavljena ekstremnim obremenitvam, kot so nenehno sklanjanje, 
nepravilna drža, dvigovanje in nošenje. Te obremenitve bodo slej kot prej povzročilo boleče motnje. 
Poleg usposabljanja in dobrega počutja zaposlenih se podaja vse večji poudarek tudi na bolj ergonomski 
zasnovi delovnih mest, ki predstavljajo veliko tveganje za zdravje. [1] 
 
Število nesreč pri delu lahko zmanjšamo s prijaznejšim, ergonomskim in varnejšim delovnim okoljem. 
Podatek ob katerim se lahko zamislimo in razmislimo. Zaradi nesreč pri delu umre na svetu vsako leto 
2. milijona ljudi, v Evropski uniji pa letno 5500 delavcev, zaradi poklicnih bolezni pa jih umre 159.000. 
Ocena stroška nezgod in bolezni za gospodarstvo EU je najmanj 490 milijard evrov na leto. Za 
zmanjšanje teh vrednosti je potrebno bistveno bolje predvidevati tveganja in izvajati učinkovite 
varnostne ukrepe z doslednim ukrepanjem. Cilj varnosti in zdravja pri delu je preprečevanje poklicnih 
bolezni, zdravstvenih okvar in poškodb pri delu ter zadovoljen in zdrav delavec. Cilj ergonomije naj bo  
življenje človeka in humanizacija dela. Ergonomija mora v praksi optimalno uskladiti odnos med 
zaposlenim, razmerami v katerih dela in delom ki ga opravlja. [10] 
 
Prihodnost prinaša izzive odkrivanja optimalnih rešitev v posameznih proizvodnih procesih. Pomembni 
dejavniki pri definiranju so tehnični, varnostni, ergonomski in investicijski parametri. Pri manipulaciji in 
procesih dela se vse bolj vključuje robotika in avtomatizacija z njo pa povezana Industrija 4.0 in Industrija 
5.0. 
 
Schmalz s celovitim svetovanjem, osredotočenostjo na inovacije in prvovrstno kakovostjo, s svojimi 
rešitvami delavcem in delodajalcem ponuja dolgotrajne koristi. Schmalz inteligentne rešitve naredijo 
proizvodne in logistične procese fleksibilnejše, učinkovitejše bolj ergonomske, hkrati pa jih pripravljajo 
na vse večji trend, digitalizacijo. 
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Povzetek: Običajna koncentracija ogljikovega dioksida na prostem znaša približno 400 ppm, pri višjih koncentracijah pa že 
govorimo o slabem zraku. Koncentracija CO2 predstavlja tudi mero za spremljanje koncentracije drugih trdih in kapljevinskih 
delcev v zraku. Učinkovito prezračevanje zato prištevamo med glavne preventivne ukrepe za preprečevanje aerogenega prenosa 
mikroorganizmov. Izvajanje ukrepov za zmanjšanje tveganja prenosa okužbe je postalo še posebej pomembno po izbruhu 
COVID-19. Na podlagi priporočil Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), so pri Evropskem združenju za ogrevanje, 
prezračevanje in klimatizacijo (REHVA) pripravili praktične nasvete za prezračevanje stavb, ki jih je v svoja priporočila vključil 
tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). V priporočilih je bilo zapisano, naj se vsaj v učilnice, v katerih je prezračevanje 
odvisno od odpiranja oken, namestiti merilnik CO2 s prikazom »semaforja«, s katerim se vizualizira potreba po dodatnem 
prezračevanju. Na Šolskem centru Novo mesto smo se zato odločili, da razvijemo lasten merilnik in semafor, ki bo prek WiFi 
omrežja Eduroam povezan na centralni strežnik za spremljanje delovanja in beleženje podatkov. V študijo smo vključili od 6 do 
12 merilnikov, ki smo jih pred namestitvijo v prostore umerili. Najprej smo izvedli vrednotenje točnosti, pri katerem smo primerjali 
odzive naših merilnikov z referenčnim merilnikom koncentracije CO2. Sledila je namestitev merilnikov v dvanajst učilnic, kjer so 
ostali dobra dva meseca. Po odstranitvi začasno nameščenih merilnikov smo z namenom ugotavljanja dolgoročne stabilnosti 
ponovili postopek vrednotenja točnosti. V prispevku bomo podali oceno točnosti in dolgoročne stabilnosti našega merilnika in 
opredelili njegovo uporabnost za ciljni namen. 
 

Ključne besede: merjenje, CO2, točnost, lezenje 
 
Razvrstitev: Strokovni članek 
 

 

Abstract: The normal concentration of carbon dioxide outdoors is about 400 ppm, and at higher concentrations we are already 
talking about bad air. The concentration of CO2 is also a measure of other solid and liquid particles in the air. Effective ventilation 
is therefore considered one of the main engineering measures to prevent the aerogenic transfer of microorganisms. The 
implementation of measures to reduce the risk of infection transmission has become especially important after the outbreak of 
COVID-19. Based on the recommendations of the World Health Organization (WHO), the European Association for Heating, 
Ventilation and Air Conditioning (REHVA) prepared practical advice for the ventilation of buildings, which the National Institute of 
Public Health (NIPH) also included in its recommendations. In the recommendations, it was written that, at least in classrooms 
where ventilation depends on opening windows, a CO2 meter with a "traffic light" display, which visualizes the need for additional 
ventilation, should be installed. At the School Center Novo mesto, we therefore decided to develop our own meter and traffic light, 
which will be connected to a central server via the Eduroam WiFi network for monitoring performance and recording data. We 
included from 6 to 12 meters in the study, which were calibrated before being installed in the premises. First, we performed an 
accuracy evaluation in which we compared the responses of our meters with a reference CO2 concentration meter. This was 
followed by the installation of meters in twelve classrooms, where they remained for about two months. After removing the 
temporarily installed gauges, we repeated the accuracy evaluation process in order to determine the long-term stability. In this 
paper, we will give an assessment of the accuracy and long-term stability of our meter and define its usefulness for the intended 
purpose. 
 
Keywords: measurement, CO2, accuracy, time drift 
 
Article Classification: Professional Paper 

 
 

1 UVOD 
 
Koncentracija ogljikovega dioksida (CO2) je poleg temperature in vlažnosti zraka ključni pokazatelj 
kakovosti bivanjskega udobja. Je potreben pogoj za optimalno učno in delovno okolje. Odrasla oseba 
izdiha povprečno 1 kg ogljikovega dioksida dnevno, kar pomeni, da v eni uri izdiha povprečno 47,7 g 
ogljikovega dioksida (CO2), zato koncentracija CO2 v zaprtem prostoru narašča sorazmerno s številom 
prisotnih. Koncentracija CO2 v prostoru predstavlja tudi mero za spremljanje koncentracije drugih trdih 
in kapljevinskih delcev v zraku. Njeno znižanje z rednim zračenjem ali mehanskim prezračevanjem zato 
štejemo med glavne preventivne ukrepe za preprečevanje aerogenega prenosa mikroorganizmov. 
Izvajanje ukrepov za zmanjšanje tveganja prenosa mikroorganizmov je postalo še posebej pomembno 
po izbruhu COVID-19. Podobno velja, da z višanjem koncentracije CO2 narašča koncentracija drugih 
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hlapnih snovi, ki jih izloča človeško telo, pa tudi hlapnih snovi materialov, ki so v prostorih vgrajeni. 
Kakovost zraka skozi dan upada, zato je potrebno prostor, v katerem ni izvedenega mehanskega 
prezračevanja, redno zračiti. Zaradi senzorne adaptacije padca kakovosti zraka ne občutimo in na 
zračenje pozabimo, zato koncentracija CO2 hitro preseže zgornjo priporočljivo mejo, ki znaša okoli 
1000 ppm CO2 na enoto volumna. Pri visokih koncentracijah CO2 se pojavijo simptomi, kot sta utrujenost 
in glavobol, zaspanost in omotičnost. Tipična koncentracija CO2 v zemeljski atmosferi znaša okoli 
400 ppm in se je v zadnjih nekaj desetletjih zaradi izpustov CO2 nekoliko dvignila. 
 
Na Šolskem centru Novo mesto, kjer se radi pohvalimo z dobrimi delovnimi pogoji, so prostorski pogoji 
zaradi naraščajočega vpisa slabši, kot bi si želeli. Predvsem šolska stavba, ki je bila zgrajena v 
osemdesetih letih, razen prizidanega novega prvega trakta in jedilnice, nima vgrajenih sistemov za 
energijsko varčno mehansko prezračevanje z vračanjem toplote v objekt oziroma rekuperacije. V 
normativnih oddelkih je do trideset dijakov, v nadnormativnih še nekaj več. Tipična velikost učilnice 
znaša okrog 60 m2, mnoge imajo tudi manjši tloris. Višina stropov znaša v pritličju in etažah okoli 3,2 m, 
v mansardnih učilnicah pa je manjša. Predvidevali smo, da kakovost zraka v prostorih med poukom hitro 
upade, zato smo se s sodelavci odločili, da izdelamo merilnik za merjenje koncentracije CO2, katerega 
lastna cena bi bila pod tretjino cene primerljivega komercialnega izdelka na trgu. Kratkoročni cilj uporabe 
merilnikov je opozarjanje na visoke koncentracije CO2 z zvočnim in vidnim signalom ter spodbujanje 
uporabnikov prostorov k rednemu prezračevanju. Dolgoročni cilj uporabe merilnikov je pridobitev 
verodostojnih podatkov za načrtovanje in utemeljitev energetske sanacije objekta z vgradnjo energijsko 
varčnega prezračevanja, najmanj v mansardnih prostorih, v katerih je prezračevanje skozi strešna okna 
še manj učinkovito. 
 
Postopka razvoja in izdelave elektronike ter ohišja merilnika v tem članku ne opisujemo, saj smo se 
osredotočil na izdelavo programske opreme mikrokrmilnika, shranjevanje podatkov v oblaku, 
vrednotenje kakovosti senzorja, načrtovanje njegovega umerjanja in oceno dolgoročne stabilnosti. Želeli 
smo ovrednotiti verodostojnost podatkov in podati oceno o primernosti izbranega senzorja za izbrani 
namen. 
 
 

2 METODE DELA 
 

Senzor 
Za izdelavo merilnika smo najprej izbrali senzor za merjenje koncentracije ogljikovega dioksida. Izbrali 
smo senzor SCD30 [1], ki ga izdeluje proizvajalec Sensirion (Slika ). Za merjenje uporablja 
nedisperzijsko infrardečo detekcijo (NDIR), ki je standardna metoda za merjenje koncentracije CO2 v 
industrijskih okoljih [2]. Metoda temelji na absorbciji infrardečega sevanja določene valovne dolžine v 
vzorčnem plinu. Proizvajalec za senzor navaja merilno negotovost ±(30 ppm + 3 % od vsakokrat 
izmerjene vrednosti), ponovljivost ±30 ppm in temperaturno stabilnost ±(2,5 ppm/°C). Senzor je 
dobavljiv in dobro dokumentiran. Vso tehniško dokumentacijo za načrtovanje elektronike merilnika, 
oblikovanje ohišja in umerjanje najdemo na spletni strani proizvajalca [1]. Poleg navodil za načrtovanje 
merilnika so uporabna še navodila za rokovanje in vzorčna programska koda, s katero hitro pridemo do 
prvih merilnih rezultatov. Senzor podpira dva načina umerjanja in sicer vsiljeno, angl. forced re-
calibration (FRC) in samodejno avtomatsko umerjanje, angl. automatic self-recalibration (ACR). Pri 
vsiljenem načinu senzor izpostavimo znani koncentraciji CO2 in to koncentracijo sporočimo senzorju, ki 
samodejno popravi umeritveno krivuljo. Avtomatsko samodejno umerjanje temelji na predpostavki, da 
je senzor vsakodnevno oziroma redno izpostavljen razmeram, kot veljajo na prostem, za katere lahko 
privzamemo koncentracijo CO2 400 ppm. Umerjanje ACR smo izključili takoj po vklopu merilnika in je 
ostalo izključeno celoten čas študije, saj predpostavke o vsakodnevni oziroma redni izpostavljenosti 
merilnikov razmeram na prostem ni možno lahkomiselno privzeti in se lahko sprejme kot dopustno šele 
po nekajmesečnem merjenju v ciljnem okolju, za katerega je predpisana dnevna rutina zračenja, npr. 
pred prihodom uporabnikov v prostore, po odhodu uporabnikov in pričetkom čiščenja ipd. 
 
Mikrokrmilnik 
Za upravljanje s senzorjem smo uporabili mikrokrmilnik ESP8266 [3], ki je na voljo v obliki modula SMT 
ESP-12 (Slika 2). Procesor ESP8266 je 80 MHz mikrokrmilnik z vmesnikom za brezžično omrežje WiFi 
s skladom za internetni protokol TCP/IP in podporo za domenski mrežni strežnik DNS. Modul ima že 
vgrajene ključne komponente za delovanje mikrokrmilnika. Z njegovo uporabo se izognemo tudi 
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načrtovanju antene. Mikrokrmilnik ima 4 MB bliskovnega pomnilnika. Na voljo je tudi razvojni komplet, 
na katerega lahko povežemo senzor z zgolj nekaj povezavami. 
 

 
Slika 1: Senzor SCD30 [1] 

 
Slika 2: Modul SMT ESP-12 [3] 

 
Okolje za programiranje in oblačna platforma 
Za programiranje mikrokrmilnika smo uporabili odprtokodno okolje Arduino IDE [5], ki omogoča pisanje 
kode v C++ in nalaganje kode v krmilnik prek USB vrat. Proizvajalec senzorja je pripravil solidno 
dokumentirano knjižnico SparkFun SCD30 Arduino Library [6], ki programerju prihrani veliko časa, saj 
ima že napisane vse potrebne funkcije za začetne nastavitve senzorja, merjenje in njegovo umerjanje. 
Podatke smo izvozili v oblačno platformo za internet stvari Thinger-IO [7]. Pisanje na strežnik v oblaku 
in upravljanje z napravo iz grafičnega uporabniškega vmesnika oblačne platforme je prav tako podprto 
s  knjižnico Thinger-IO Arduino Library [8]. Oblačna platforma omogoča brezplačno shranjevanje dveh 
parametrov iz dveh naprav, a so pri Thinger-IO podprli naše delo in omogočili brezplačno uporabo 
platforme za večje število naprav. 
 
Slika 3 prikazuje diagram poteka izvajanja programa na krmilniku. Ob vklopu merilnika se izvedejo 
začetne nastavitve mikrokrmilnika. Pri tem se ustvari podatkovna struktura, prek katere se sporočajo 
podatki na oblačno platformo in prek katere iz oblačne platforme dobimo povratno informacijo o 
nastavitvah merilnika. 
 

 
Slika 3: Diagram poteka programa na mikrokrmilniku 

 
Sočasno s kreiranjem omenjene strukture se izvedejo nastavitve za dostopanje do brezžičnega 
internetnega omrežja WiFi. Ob zagonu se opredeli tudi namen splošnonamenskih vhodov in izhodov 
krmilnika (general purpose IO – GPIO), začetno stanje LED in piskača za javljanje presežnih 
koncentracij CO2 ter izvedejo nastavitve senzorja SCD30. Ob tem se iz trajnega spomina senzorja 
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prebere temperaturni odmik za kompenzacijo povišane temperature zaradi morebitnega segrevanja 
ohišja merilnika, izključi samodejno umerjanje ACR, določi perioda merjenja in zaženejo meritve. Ker 
senzor poda stabilen merilni rezultat po eni minuti od zagona merjenja, se merilnik toliko časa zadrži v  
funkciji za začetne nastavitve. Nato program vstopi v glavno zanko, v kateri se izvajajo meritve z izbrano 
vzorčno frekvenco. Če koncentracija v prostoru preseže 1000 ppm, merilnik presežno vrednost javi z 
rdečo LED in opcijskim piskom. Ker je LED dioda barvna, je možno vrednost koncentracije prikazati z 
mešanjem osnovnih barv in barvnim kodiranjem od zelene barve pri dopustnih nizkih koncentracijah, 
prek oranžne pri zmernih mejnih koncentracija do rdeče barve pri presežnih koncentracijah. V kolikor 
merilnik prek oblačne platforme prejme zahtevo po umerjanju koncentracije CO2 ali temperature, se 
perioda merjenja zmanjša, merilnik pa sprejme temperaturni odmik ali vrednost koncentracije CO2, ki jo 
nastavimo v oblačni platformi. Temperaturni odmik se shrani v trajni pomnilnik senzorja, medtem ko se 
koncentracija CO2 uporabi pri umerjanju senzorja po vsiljeni metodi FCR. 
 
Referenčni senzor 
Za vrednotenje senzorja izdelanega merilnika smo uporabili referenčni senzor koncentracije CO2 
Ahlborn, s katerim lahko merimo koncentracijo do 5000 ppm in podatkovni zbiralnik Ahlborn Almemo 
2890 [9], ki ga je za izvedbo študije posodil inštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije 
Inoveks [10]. Ahlborn Almemo 2890 je ročni spominski instrument z devetimi vhodi in grafičnim 
prikazovalnikom, s katerim lahko poljubno sestavljamo merilno verigo, tudi z morebitnimi obstoječimi 
merilnimi zaznavali. Referenčni merilnik meri koncentracijo CO2 s točnostjo ±(50 ppm + 1,5 % od 
izmerjene vrednosti) v temperaturnem območju od -40 do +60 °C. 
 
Serije merjenja 
Z izdelanim merilnikom in referenčno merilno opremo smo izvedli tri serije meritev. V prvi seriji meritev 
smo 6 merilnikov namestili v zaprt prostor, v katerega smo iz jeklenke za gašenje manjših požarov 
kontrolirano vpihovali CO2 do koncentracije prek 3500 ppm. Potem smo pustili, da se je koncentracija 
CO2 z difuzijo v 1,5 ure zmanjšala pod 2000 ppm, nato pa z zračenjem v nekaj minutah zmanjšali 
koncentracijo CO2 pod 1000 ppm. Cilj prve serije meritev je bil preizkus senzorja SCD30 in ocena 
odzivnosti senzorja. Ker iz tehnične dokumentacije ni možno razbrati natančnega algoritma umerjanja 
po metodi FCR, je ta serija meritev doprinesla k njegovemu razumevanju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 4: Prva in tretja serija meritev: razporeditev merilnikov in referenčnega merilnika (levo),  Ahlborn 
podatkovni zbiralnik Almemo 2890 (na sredini) in referenčni senzor Ahlborn (desno) 

 

V drugi seriji meritev smo 10 merilnikov pustili v pisarni z odprtimi okni, tako da se je koncentracija CO2 
v pisarni prek noči zmanjšala na vrednost, ki jo izmerimo na prostem, torej okoli 400 ppm. V poznih 
popoldanskih urah, ko v stavbi ni prisotnih zaposlenih, smo sprožili vsiljeno kalibracijo senzorja FCR z 
vpisom ocenjene vrednosti 400 ppm.  
 
V prvi seriji meritev je bilo poskusno dokončanih 6 merilnikov, za drugo serijo je bilo izdelanih dodatnih 
6 merilnikov. V obeh serijah se je poleg metroloških lastnosti izdelanega merilnika izvedlo tudi 
preizkušanje funkcionalnih lastnosti, kot so delovanje, povezljivost, funkcionalnost, nalaganje podatkov, 
shranjevanje podatkov in njihov izvoz. Sledilo je merjenje z 12 merilniki, ki so ostali pod dnevnim 
nadzorom v izbranih učilnicah dva tedna nato pa brez nadzora še dober mesec. Po 51 dneh so bili 
umaknjeni iz testnega okolja. 
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Tretja serija meritev je bila izvedena po dobrih treh mesecih po zaključenih meritvah ali točno 161 dni 
od umerjanja z metodo FCR. V vmesnem obdobju umerjanje merilnikov ni bilo izvedeno. V tretji seriji 
meritev smo ponovili merilni postopek iz prve serije. V to serijo je bilo vključenih vseh 12 merilnikov, ki  
so bili nameščeni na terenu. Cilj tretje serije meritev je bila ocena točnosti izdelanih merilnikov po 161 
dneh od umerjanja z metodo FCR, kar daje vpogled v dolgoročno stabilnost izbranega senzorja in 
primernost izbire senzorja za ciljni namen. Končni cilj tretje serije je bil predpis periodike umerjanja 
izdelanih merilnikov.  
 
Naknadna obdelava in podatkovna analiza 
Zbiranje podatkov je potekalo v oblačni platformi Thinger-IO in v podatkovnem zbiralniku Almemo. Sledil 
je izvoz podatkov in naknadna obdelava. Po izvozu je bilo potrebno poenotiti formate in uskladiti 
časovne vrste podatkov. Merilniki so med preizkušanjem v vseh treh serijah sicer zajemali podatke 
vsako minuto in referenčni merilnik vsako sekundo, a zajemanje ni potekalo sinhrono, zato je bilo 
potrebno časovne vrste medsebojno časovno uskladiti. Med zajetimi vrednostmi je bila izvedena 
linearna interpolacija iz tako nastalih zveznih funkcij pa smo generirali od 7 do 13 časovno 
sinhroniziranih časovnih vrst podatkov, do 12 iz naših merilnikov in eno iz referenčnega. Na dobljenih 
vrstah je bila opravljena statistična analiza, pri kateri smo izračunali povprečno vrednost, začetni odmik 
(offset) oziroma sistemsko napako, standardno deviacijo in interval zaupanja 95 %.  
 
 

3 REZULTATI 
 
Slika 5 prikazuje odzive 6 merilnikov v prvi seriji meritev in sicer pred umerjanjem (levo) in po umerjanju 
(desno), pri katerem so bili pri umerjanju upoštevani začetni odmiki, ki jih za posamezen senzor 
izračunamo kot povprečno vrednost napake meritev posameznega senzorja. Na desni sliki je prikazana 
referenčna vrednost in povprečna vrednost odzivov šestih merilnikov, ki ji je dodana ovojnica, s katero 
prikazujemo interval zaupanja širine dveh standardnih odmikov. Interval zaupanja znaša ±48 ppm. Med 
strmim upadom koncentracije CO2 iz približno 1800 na 1000 ppm odzivi merilnikov verno sledijo odzivu 
referenčnega merilnika, kar potrjuje hitro odzivnost izbranega senzorja. 
 

  

Slika 5: Prva serija meritev: koncentracija CO2 iz referenčnega merilnika (levo) in 6 merilnikov pred 
umerjanjem in po umerjanju z odštevanjem začetnih odmikov (desno). 

 
Slika 5 prikazuje na levi strani odzive 10 merilnikov v drugi seriji meritev, v kateri je bila po metodi 
umerjanja FCR vsiljena referenčna vrednost 400 ppm. Takšno umerjanje se lahko izvede na lokaciji 
merilnika, v dobro prezračenem prostoru in brez referenčnega senzorja koncentracije CO2. Na desni 
strani so prikazane povprečne vrednosti odzivov, ki jim je dodan interval zaupanja širine dveh 
standardnih odmikov. Slednji po umerjanju ne preseže širine ±34  ppm.  
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Slika 5: Druga serija meritev: odzivi iz 10 merilnikov pred in po umerjanju (levo), povprečna vrednost in 
interval zaupanja odzivov (desno). 

 
Slika 6 prikazuje povprečno vrednost odzivov 12 merilnikov v tretji seriji meritev z intervalom zaupanja 
širine dveh standardih deviacij in referenčno vrednost meritev. Interval zaupanja v celotnem merilnem 
območju ne preseže vrednosti ±256 ppm, pri čemer znaša pri merilnih vrednostih pod 2000 ppm pod 
±152 ppm, pri merilnih vrednostih pod 1300 ppm pa pod ±108 ppm. Razlika med povprečno vrednostjo 
meritev in referenčno vrednostjo znaša v povprečju -107  ppm, pri čemer je največja vrednost omenjene 
razlike pri merilnih rezultatih pod 2000 ppm pod -123 ppm. 
 

Slika 6: Tretja serija meritev: referenčna vrednost koncentracije CO2, povprečna vrednost in interval 
zaupanja odzivov 12 merilnikov. 

 
Slika 7 prikazuje meritve, ki jih je zabeležil merilnik številka 2 v obdobju med 19. 04. in 22. 04. 2022. V 
meritvah konice v jutranjem času presegajo tudi trikratne priporočene vrednosti. Kasneje, v toplejšem 
delu dneva, ko je zračenje z odpiranjem strešnih oken vzdržno, pa so konične vrednosti nižje, a kljub 
temu krepko presegajo priporočeno mejno vrednost 1000 ppm. 
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Slika 7: Tipičen odziv merilnika v učilnici za 5 dni 
 
 

4 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK 
 
V tem prispevku je opisan razvoj programske opreme mikrokrmilnika, največ pozornosti pa je 
namenjene vrednotenju izbranega senzorja, načrtovanju njegovega umerjanja in oceni dolgoročne 
stabilnosti.  
 
Slika 5 prikazuje mejne zmožnosti senzorja. Iz povprečij meritev 6 senzorjev, pridobljenih iz 100 meritev 
v minutnem intervalu, v območju koncentracij med 900 in 5000 ppm lahko izračunamo, da je razen v 
dveh primerih, relativna napaka znašala v povprečju pod 5 % od izmerjene vrednosti, pri večini meritev 
pa še bistveno manj. 
 
Iz rezultatov na slikah (Slika 5, Slika 6) lahko razberemo, da za spremljanje kakovosti zraka v prostoru 
zadostuje preprosto umerjanje merilnika po metodi FCR, ki se izvede brez referenčnega senzorja in 
sicer tako, da merilnik izpostavimo enakim razmeram, kot veljajo na prostem, zaradi dobre časovne 
stabilnosti pa zadostuje, da to storimo enkrat letno. Ob upoštevanju meritev v vzorčni učilnici lahko 
upravičeno zaključimo, da je senzor primeren za ciljni namen, to je obveščanje uporabnikov o slabi 
kakovosti zraka v prostoru in spodbujanje uporabnikov k prezračevanju. Ker koncentracije CO2 v 
prostoru navkljub navodilom za prezračevanje in navkljub opozarjanju senzorjev z vidnim signalom 
ostajajo visoke, lahko pričakujemo, da zgolj namestitev senzorjev in spremljanje kakovosti zraka ni 
zadosten ukrep za izboljšanje stanja, pač pa je potrebno čim prej pristopiti k energetski sanaciji objekta 
z vgradnjo energijsko varčnega prezračevanja. 
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Povzetek: V članku sva na kratko predstavila prepoznavne postopke, razvoj in uporabnost inteligentnih sistemov, ki so skozi 
primere dobre prakse uporabljeni v avtomatskem sprejemanju pošiljk s sistemom DWS - Dimensioning Weighing Scanning in 
sicer v podjetjih, ki se ukvarjajo z manipulacijo pošte in poštnih pošiljk. Inteligentni sistemi DWS so v industriji primerni za nabavo, 
razvrščanje, skladiščenje ter pošiljanje posameznih surovin, polizdelkov ali izdelkov za montažo končnega produkta industrije. 
Področje raziskave sva usmerila v iskanje sistemov, ki so sposobni obvladovati naraščanje prometa paketnih storitev, ki ga 
poštne organizacije morajo obvladovati, obenem poštne organizacije stremijo k čim večji produktivnosti ter sledijo trendom 
avtomatizacije delovnih procesov. Našo raziskavo smo usmerili v proučevanje tistih logističnih sistemov DWS, ki so uporabni v 
področju sprejema in pošiljanja pošte, pri čemer jih uporabljajo za sprejem paketov pogodbenih strank, s katerimi imajo poštne 
organizacije sklenjene dolgoročne pogodbe za oddajo paketov. DWS sistem je sestavljen iz večjih programskih sklopov ali 
gradnikov, ki so namenjeni komunikaciji med sestavnimi deli DWS (SICK/SIEMENS) sprejemnega sistema in internim sistemom 
PS. Predstavljava uporabnost inteligentnih sistemov, ki so po svoji tehnološki izvedbi zelo uporabni in dokaj prilagodljivi na 
različnih področjih industrije, druge proizvodnje ali celo oblikah storitvene dejavnosti na različnih področjih Skozi raziskavo smo 
ugotovili, da so v poštnih organizacijah z uvedbo DWS v veliki meri racionalizirali postopke sprejema paketov, z manj delavci so 
v krajšem času in s pomočjo sistema sprejeli oziroma na sprejemu obdelali bistveno večje število paketov, s čemer so dvignili 
produktivnost organizacije. Uporaba DWS omogoča boljšo, hitrejšo in konkurenčnejšo ponudbo na trgu. 
 

Ključne besede: logistika, inteligentni sistemi, prilagodljivost, razvoj, uporabnost 
 
Razvrstitev: Strokovni članek 
 

 

Abstract: In this article, we will briefly present the recognizable procedures, development and usability of intelligent systems, 
which through examples of good practice are used in automatic acceptance of shipments with DWS – Dimensioning Weighing 
Scanning, namely in companies engaged in mail and mail manipulation. Intelligent DWS systems are suitable in the industry for 
procurement, sorting, storage and shipping of individual raw materials, semi-finished products or products for the assembly of the 
final product of the industry. We focused our research on finding systems that are able to cope with the growing traffic of parcel 
services that postal organizations need to manage, while postal organizations strive for maximum productivity and follow the 
trends of workflow automation. We focused our research on those DWS logistics systems that are useful in the field of receiving 
and sending mail, using them to receive parcels from contracting parties with which postal organizations have long-term parcel 
delivery contracts. The DWS system consists of major software packages or widgets intended for communication between the 
components of the DWS (SICK / SIEMENS) receiving system and the internal PS system. We present the usefulness of intelligent 
systems, which are very useful in terms of their technological implementation and quite flexible in various fields of industry, other 
production 69 reven forms of service activity in various fields. Packages, with fewer employees in a shorter time and with the help 
of the system received or processed a significantly larger number of packages at the reception, which increased the productivity 
of the organization. Using DWS  enables a better, faster and more competitive offer on the market. 
 
Keywords: logistics, intelligent systems, adaptability, development, usability 
 

Article Classification: Professional Paper 

 
 

1 UVOD 
 
Različna področja industrije, prav tako različna področja proizvodnje, pa tudi področja storitvene 
dejavnosti se vse bolj usmerjajo v iskanje razvoja tovarn prihodnosti, s čimer poskušajo v svoje 
postopke, procese proizvodnje ter postopke storitvene dejavnosti, s tem pa tudi v postopke v logistiki 
uvajati čim več tehnologije in avtonomnih sistemov ali robotov, ki bi naloge ali posamezna dela opravili 
brez prisotnosti človeka. Gre za iskanje ustreznih inteligentnih rešitev, ki bi pospešile proizvodnjo, 
opravljanje posameznih del in nalog in ki bi obenem odpravile izgube prostorov, energije, ljudi in 
sistemov. Lastniki kapitala v logističnem smislu stremijo k uspešni izrabi razvoja inteligentnih sistemov, 
zato vanje vlagajo vedno z enakim ciljem, in sicer s čim manjšimi stroški, dosegati visoke ekonomske 
in finančne učinke [1]. Inteligentni sistemi v različnih oblikah danes in že dalj časa podpirajo proizvodnjo  
v industriji motornih, hibridnih ali električnih vozil, industrijo posebnih vozil, v vse večjem obsegu 
podpirajo tudi farmacijsko industrijo, pogosto jih najdemo tudi v zdravstvu, medicini, šolstvu, poštni 
manipulaciji, v proizvodnji različnih napitkov ali predelavi hrane [2]. Vse več je oblik proizvodnje, kjer 
zaradi pomanjkanja delovne sile poskušajo procese ali postopke proizvodnje nadomestiti z roboti 
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oziroma avtonomnimi napravami ali inteligentnimi sistemi, ki bi omogočili nadaljevanje proizvodnje. 
Podobno je tudi v storitveni dejavnosti in logistiki, kjer vse več avtonomnih sistemov, torej robotov ali 
inteligentnih sistemov, ki opravljajo številne naloge, ki so sicer predstavljale breme organizaciji, bodisi 
zaradi pomanjkanja delovne sile, ali iz razloga, ker so posamezni postopki predstavljali velik strošek. 
Če povzamemo določena področja dela, ki se ukvarjajo s premikanjem ali premeščanjem stvari, 
predmetov, surovine ali drugega blaga iz ene točke na drugo ugotovimo, da se tudi te organizacije, 
bodisi, da gre za špediterje ali organizacijo za pošiljanje in transport manjših pošiljk, pričele proučevati 
sisteme, ki bi v čim krajšem času opravile več dela in tako v svetovnem merilu povečale učinkovitost 
posameznih sistemov ali podsistemov oskrbe. 
 
Skozi to raziskovalno nalogo sva poskušala na enovit in razumljiv način, na kratko predstaviti postopek 
avtomatskega sprejema pošiljk s sistemom DWS - Dimensioning Weighing Scanning, ki sva ga našla 
na spletu in je njegova raba oziroma preučevanje prosto. Gre za iskanje poti gospodarskega razvoja ter 
iskanje razvojnih možnosti, ki jih omogoča slovenska zakonodaja in gospodarski razvoj [3]. Razumljivo 
je, da so se do danes manjše in tudi večje oblike proizvodnje, pogosto tudi velike industrije, pričele 
posluževati hitrih sistemov dobave materialov, surovin ali sestavnih delov, kar je povečalo promet v 
organizacijah, ki se ukvarjajo s hitro pošto ali s hitrim dostavljanjem pošiljk. Skladno z naraščanjem 
prometa paketnih storitev, stremijo te organizacije, ki se ukvarjajo z organizacijo in transportom, k čim 
večji produktivnosti, s čemer želijo slediti trendom avtomatizacije delovnih procesov. Kot ena večjih 
tovrstnih pridobitev v podjetjih ali organizacijah, ki se ukvarjajo z organizacijo in transportom manjših 
pošiljk, sva opisala tako imenovani DWS sistem, ki ga organizacije uporabljajo za sprejem paketov 
pogodbenih strank (stranke, s sklenjeno pogodbo za oddajo paketov). Sistem je bil zanimiv predvsem 
zato, ker ga je v svoje procese vpeljala Pošta Slovenije. Pojasnili so nam, da gre za sistem DWS, ki je 
v veliki meri racionaliziral postopek sprejema paketov, kjer so z manj zaposlenimi v zelo krajšem času 
in s pomočjo spremenjenega sistema pričeli prevzemati oziroma na sprejemu obdelovati bistveno večje 
število paketov. Posledično je uporaba tovrstne naprave omogočila boljšo, hitrejšo in konkurenčno 
ponudbo na trgu.  
 
 

2 PODROČJE RAZISKAVE 
 
Raziskava nam je bila kot podlaga za prepoznavanje nekaterih vrst inteligentnih sistemov, ki bi jih lahko 
skozi primere dobre prakse uporabili v različnih proizvodnih ali storitvenih sistemih. Nekateri inteligentni 
sistemi robotov, senzorske in druge tehnologije predstavljajo možnosti enake ali vsaj podobne rabe istih 
sistemov tudi na drugih področjih. Iskala sva tehnološke možnosti in skozi raziskavo prišla do  
spoznanja, da z avtomatskim sprejemanjem pošiljk s sistemom DWS in sicer v podjetjih, ki se ukvarjajo 
z manipulacijo pošte in poštnih pošiljk, z novimi sistemi in pristopi pospešujejo postopke dela, zvišajo 
natančnost ter dosegajo boljše poslovne učinke. Iz posameznih postopkov in procesov storitvene 
dejavnosti, logistike in postopkov vezanih na organizacijo proizvodnje ugotovimo, da so inteligentni 
sistemi DWS v industriji primerni za nabavo, razvrščanje, skladiščenje ter pošiljanje posameznih 
surovin, polizdelkov ali izdelkov za montažo končnega produkta industrije. Ta ugotovitev naju je usmerila 
v področje raziskave in v iskanje sistemov, ki so sposobni obvladovati naraščanje prometa paketnih 
storitev in ga poštne ali druge organizacije morajo obvladovati, pri čemer moramo upoštevati, da takšne 
organizacije stremijo k čim večji produktivnosti ter sledijo trendom avtomatizacije delovnih procesov. 
Zaradi tega sva najino raziskavo usmerila v proučevanje tistih logističnih sistemov DWS, ki so uporabni 
na področju sprejema in pošiljanja pošte (kot primer dobre prakse pri Pošti Slovenije), pri čemer jih 
uporabljajo za sprejem paketov pogodbenih strank, s katerimi imajo poštne organizacije sklenjene 
dolgoročne pogodbe za oddajo paketov.  
 
Skozi proučevanje sistema sva ugotovila, da je DWS sestavljen iz večjih programskih sklopov ali 
gradnikov, ki so namenjeni komunikaciji med sestavnimi deli DWS (SICK/SIEMENS) sprejemnega 
sistema in internim sistemom posameznih procesov [4]. Meniva, da predstavljava uporabnost 
inteligentnih sistemov, ki so po svoji tehnološki izvedbi zelo uporabni in dokaj prilagodljivi na različnih 
področjih podpore v industriji, v drugih oblikah proizvodnje ali celo oblikah storitvene dejavnosti na 
različnih področjih. Skozi raziskavo in proučevanje sistema v procesu rokovanja s pošto in poštnimi  
 
pošiljkami - paketi sva ugotovila, da so v poštnih in drugih organizacijah z uvedbo DWS v veliki meri 
racionalizirali postopke sprejema  malih pošiljk ali paketov, saj so z manj delavci v krajšem času in s 
pomočjo sistema sprejeli oziroma na sprejemu obdelali bistveno večje število paketov, s čemer so 
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dvignili produktivnost organizacije. Uporaba DWS v poštnem področju omogoča boljšo, hitrejšo in 
konkurenčno ponudbo na trgu [5]. 
 
 

3 TEZA RAZISKAVE 
 
Za prepoznavanje sistema DWS in njegovih lastnosti, za primerjavo s podobnimi sistemi, bi morala 
pridobiti informacije o podobnih sistemih, pa vendar sva imela namen skozi primere dobre prakse 
proučiti ta konkretni sistem in ga predstaviti kot primer dobre prakse, ki bi ga bilo mogoče uporabiti tudi 
v drugih proizvodnih, storitvenih ali logističnih področjih. Zato sva si postavila tezo »DWS je primeren 
sistem za obvladovanje povečanega prometa pošiljk v poštnih ali podobnih procesih«. Za potrditev 
zastavljene teze sva proučila celoten sistem, njegovo delovanje, modularne aktivnosti ter poslovne 
dosežke, ki sva jih prikazala skozi število opravljenih operacij. Za potrditev pa podala povezavo na 
uspešne aktivnost Slovenske pošte, ki uporablja DWS sistem in je svojo storilnost močno povečala.. 
Podatke sva pridobivala preko javno objavljenih podatkov pošte Slovenije, zaradi tega jih je mogoče 
uporabiti le kot informacijo. Ravno iz teh ugotovitev je mogoče dokazovati, da je sistem primeren za 
uporabo v velikih industrijah motornih, hibridnih in električnih vozil, v industriji predelave hrane, v 
farmaciji in mnogo širše. Spodnji prikaz je zanimiv tudi zaradi svojih značilnosti rabe inteligentnih 
sistemov, ki tvorijo posamezne sklope znotraj DWS in so inovativen primer za različne procese znotraj 
obstoječega sistema industrije, proizvodnega podjetja ali »outsourcinga«, kjer zunanja gospodarska 
družba izvaja storitvene dejavnosti. 
 
 

4 POTEK RAZISKAVE  
 
Zaradi spoznavanja novih funkcionalnih sistemov sva raziskavo najprej usmerila v prepoznavanje in 
spoznavanje sodobnega sistema DWS, ki ga po informacijah pošte v poštnem logističnem centru 
Ljubljana uporabljajo od leta 2019. Z novim sistemom DWS - sistemi, v poštnem sistemu zagotavljajo 
avtomatiziran sprejem paketnih pošiljk doma in v tujini oziroma za domače potrebe ter pošiljanje pošte 
v tujino in obratno. Zaradi poslovne skrivnosti obravnavanega sistema sva lahko uporabila le tiste 
podatke, ki so javno dostopni in za pošto ne predstavljajo razkrivanje poslovne ali druge skrivnosti [4].  

Glede sistema DWS lahko ugotovimo, da gre za sklop med seboj povezanih sistemov (kombinirana 
naprava), ki ob sprejemu v svoj delovni proces paket, zaboj, škatlo itn. najprej stehta, izmeri njegove 
dimenzije in odčita sprejemno številko paketa, s čimer se pospeši in olajša proces sprejema paketnih 
pošiljk na pošti ali vhodnih materialov v industriji. Skozi dodajanje ali vpisovanje posameznih 
prepoznavnih podatkov, sistemov ali podsistemov ali prepoznavnih kod, sistem naredi premike, ki lahko 
pakete, zaboje ali posamezne elemente (pošiljke) avtomatsko usmerja na centralni (paketni) 
usmerjevalnik ali preglednik. Iz očitanih podatkov vezanih na velikosti sprejemov ugotovimo, da DWS 
naredi izmero ali sprejme paket dimenzij do velikosti 1200 mm x 750 mm x 750 mm in s težo do 45 kg. 
Zanimiv je podatek pošte Slovenije, ki ga uporabimo kot prepoznaven podatek raziskave, ki pokaže 
podatke, da DWS sprejme do 800 pošiljk v eni uri za kar bi pošta ali druga podobna organizacija za 
normalno delovanje potrebovala vsaj 4 delavce. V razgovoru na pošti dobimo podatek, ki ga je mogoče 
uporabiti kot osnovo za potrjevanje postavljene teze, in sicer 2 delavca v 8 urah ročno sprejmeta okoli 
800 paketov. Primerjava pokaže neverjetne vrednosti, kajti sistem DWS v eni uri opravi isto delo, ki ga 
morata opraviti dva delavca v času osmih ur. 

Fotografija ponazarja delovanje DWS z njegovimi lastnostmi in podsistemi, ki paket pregledajo, izmerijo, 
označijo in nalepijo prepoznavne črtne ali druge kode, ki služijo za prepoznavanje paketa v njegovi poti 
od pošiljatelja do prejemnika. 

 

 
 
 
 
 



7th International Conference on the Development of Industrial Engineering 
25. november 2022 
Šmarješke Toplice, Slovenija 

 

72 

 

 
Slika 1: DWS naprava  

 
Skozi spoznavanje in prepoznavanje delovanja sistema pridemo do zanimivega prikaza postavitve DWS 
za sprejem paketov, zabojev, škatel ali drugih materialov po načrtovanih modulih, kjer na sliki 2 vidimo 
modul A, ki predstavlja nakladalni trak, modul B je sestavljen iz dinamične tehtnice, merilnikov 
prostornine, kamer za slikanje in branje črtne kode, modul C je sestavljen iz treh transportnih trakov in 
moduli D, iz izmeta in kretnice. Izmet tistih paketov, zabojev, škatel ali drugim materialov, ki niso ustrezni 
za sprejem ali so preveliki, pretežki za usmerjanje na usmerjevalniku (izmet pošiljk, ki morajo biti ročno 
sprejete in izmet pošiljke, ki so bile uspešno sprejete na DWS-ju, ne smejo pa iti na paketni 
usmerjevalnik) ter modul E, ki predstavlja sprejete pakete, ki jih usmerijo na paketni usmernik. 

Primerjalno bi bilo mogoče izvesti postavitev DWS tudi v sprejemnem delu surovinskih delov ali delov 
za montažo v avtomobilski ali drugi industriji ter uporabiti enake ali podobne module premikanja 
posameznih paketov ali posameznih delov, nujnih za montažo ali proizvodnjo. Daje možnost usmerjanja 
pretoka surovin od vsakega vhoda, sprejema, evidentiranja, hranjenja in vse do dostave do proizvodnje 
ali iz proizvodnje do končnega kupca. 

 

Slika 2 : Prikaz postavitve DWS naprave 
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Skozi raziskavo sva proučevala funkcionalni opis delovanja  DWS in ugotovila, da v praksi delavec po 
vklopu in zagonu sistema položi zaboj, predmet ali paket na vhodni trak, kjer prekine svetlobni senzor. 
Sistem dopušča dograjevanje in podajanje paketov brez delavca, kar bi lahko prilagodili z različnimi 
robotskimi rokami fiksne ali gibljive narave ali pa z roboti avtonomne narave. Izjema pri DWS sistemu 
pri nalaganju morajo delavci paziti, da so presledki med paketi vsaj 30 cm, upoštevati kriterije velikosti 
in teže. Gre preprosto za določanje razmika med posameznimi paketi, kar omogoča prekinjeno in novo 
delovanje DWS sistema in prepoznavanje novega paketa. 

 

 

Slika 3: Prikaz postavitve paketa na vhodni valjčni trak 

 
V sistemu DWS so nameščene kamere, ki slikajo paket iz petih različnih strani ter posnetke shrani za 
nadaljnjo obdelavo (pri tem sistem ohranja podatke za kasnejše reklamacije, izgube, ipd. če do tega 
pride). Ustvarjeni podatki o paketih se hranijo in posredujejo skozi nadaljnje spremljanje paketa od 
prejema do izročitve prejemniku. Spodnja fotografija predstavlja kombinacijo možnih podatkov, ki jih 
sistem lahko uporablja, očitava, shranjuje, primerja, pošilja ali hrani. 
 

 

Slika 4: Črtna koda na paketu posneta na DWS napravi 

 
Iz vhodnega valjčnega traku paket preide v sistem DWS, ki ga zapelje do sistemsko vgrajene  tehtnice, 
ki pošiljko kot paket, zaboj ali v drugi obliki stehta, skozi sistem izmeri se prostornino (velikost) paketa 
in prebere črtne kode (sprejemni podatki). V zapisu črtne kode so vsi podatki, ki so pomembni za 
velikost, težo, obliko paketa, obenem so vneseni podatki o pošiljatelju in prejemniku.  
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Slika 5: Sprejem paketov na DWS napravi 

 
Spoznamo vhodne, prehodne in končne podatke, ki se v poštnem sistemu nanašajo na pošiljatelja, 
organizacijo transporta in prejemnika, v industriji pa nabavo, organizatorja logistike, pošiljatelja, in 
prejemnika. 
 
Sistem DWS hitro oceni vse dopustne velikosti, zapiše vse potrebne podatke o paketu, operater pa že 
ob sprejemu vnese podatke, ki so potrebni za identifikacijo in navodili za usmerjanje paketa v smeri 
prejemnika, kadar gre za poštni paket, če bi DWS uporabljali v industriji, bi posamezni paket po kodi 
usmerjali na proizvodno mesto ali v ustrezno priročno skladišče.  
 
Če so kriteriji za sprejem izpolnjeni, ustrezni paket (v industriji zaboj, škatla, tudi paleta) potuje naravnost 
preko izhodne valjčne proge naprej na paketni usmerjevalnik, kjer ga usmerjajo v smeri prejemnika in v 
primeru industrije v smeri proizvodnega dela. V sistemu so mogoče različne kombinacije valjčnih, 
tekočih ali drugih sistemov prenosa materialov, vse je vodeno programsko in zelo hitro. DWS sistem 
deluje natančno in v primeru neizpolnjevanja (ni podatkov o paketu v elektronskem sistemu, je prevelik, 
pretežek ipd…) se paket (v industriji zaboj, škatla ali druga oblika) usmeri preko kretnice na valjčni progi 
v zalogovnik za izvržene pakete, kjer operaterji ročno preverijo vzrok izmeta ali izločevanja. Če gre za 
deformacijo škatle ali zaboja, operater usmeri paket naprej po ročni poti, sicer pa odpravi napako in 
izvede ponoven pregled z DWS sistemom. 
 

 

Slika 6: Paketni usmerjevalnik primeren tudi za industrijo 
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S sistemom DWS je mogoče zagotoviti natančen vhod materialov v industrijo, proizvodno ali drugo 
podjetje, v spremljajočo ali drugo organizacijo sledenje posameznih oblik materialov, polizdelkov ali 
izdelkov, s čemer se zagotovi hiter in natančen dotok materialov, razbremeni delovno silo ter prepreči 
potrata časa in prostora. 
 
Skozi DWS Implementacijo gradnikov ugotovimo, da je DWS sistem sestavljen iz večjih programskih 
sklopov ali gradnikov. Ti so med seboj programsko povezani in usklajeni ter omogočajo ustrezno 
sprejemanje, pretok in razporejanje pošiljk ali posameznih zabojev ali materialov.  
Namenjeni so za komunikacijo med sestavnimi deli DWS (SICK/SIEMENS) sprejemnega sistema in 
internim sistemom PS. Na skici spodaj so prikazani sistemi, ki omogočajo prepoznati kako potekajo 
vhodni sistemi DWS, kakšni so učinki in kakšne so poslovne, finančne in inteligentne posledice. 

 

Slika 7: Prikaz DWS gradnikov 

 
Gre za vhod in prepoznavanje podatkov, zapis novih podatkov, ponovni vhod in prepoznavanje in tako 
skozi celoten sistem DWS, ki zagotovi natančno zapisovanje podatkov, usmerjanje paketov ter 
razporejanje paketov po začrtanih smernicah v kodni črti. 
 
Vloga človeka delavca ali vloga operativca v takem sistemu je bolj opazovalna ali nadzorna, ker je 
sistem postavljen na način, da deluje brez potrebe vključevanja več delavcev ali več operativce. S tem 
je dosežen večji pretok materialov, pretok pošte ali v industriji usmerjanje zabojev v primeru uporabe 
DWS sistemov na tem področju. V primeru industrijske proizvodnje, kjer je število produktov veliko in se 
le ti pojavljajo v različnih drobnih oblikah, je mogoče zagotoviti DWS sistem delovanja pakiranja, 
embaliranja in končnega usmerjanja produktov za posamezne velike naročnika. Dobimo prikaz DWS 
gradnikov, ki omogočajo izvajanje posameznih procesov, posameznih postopkov ter medsebojno 
prepoznavanje in povezovanje. 
 
DWS Dashboard predstavlja programsko spremljanje poteka sprejema, razporejanja, usmerjanja in 
nadzora poteka poštnih paketov ali poštnih pošiljk, v primeru uporabe v industriji pa prevzem, 
sprejemanje, usmerjanje in pošiljanje zabojev ali drugih oblik surovin v industrijo ali končnih produktov 
do distributerja ali prodajalca. 
 
AD spletna aplikacija je nastavljena za potrebe nadzora skeniranih pošiljk z vsemi zajetimi podatki, 
pregled zajetih slik in nadzor delovanja posameznih komunikatorjev. Dostop do spletne aplikacije imajo 
samo registrirani uporabniki z domensko prijavo, ki jo določi pošta ali organizacija industrije. Prijava je 
omogočena samo v internem omrežju PS posamezne organizacije kadar omenjamo pošto in kadar 
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primerjalno uporabljamo področje industrije, ta po svojem aktu o sistemizaciji delovnih mest in 
organizaciji inteligentnega sistema določajo pristojnosti in pristop posameznika v sistemu. 
 

 

Slika 8: Skica DWS – Dashboard 

 

Pošta paket v logističnem smislu opredeli kot pošiljko, ki je praviloma namenjena pošiljanju manjših 
količin blaga in dokumentov. Zaradi tega so določeni najmanjša velikost naslovne strani 165 mm x 235 
mm, največja teža paketa pa 30 kg. Paket je mogoče pošiljati v zaprti škatli, zaboju ali drugi vrsti 
ovojnine, ki mora biti primerna glede na velikost, težo, obliko in občutljivost vsebine. Ovojnina mora 
zagotavljati varnost vsebine pošiljke in drugih pošiljk pred okvarami, neupravičenimi posegi ali vpogledi 
v vsebino paketa. Varnostna navodila pošte zahtevajo, da mora biti vsebina paketa še dodatno 
zaščitena znotraj paketa, s čemer zagotavljajo, da se vsebina znotraj ovojnine ne sme premikati. Pošta 
v svojih pravilih posebej navaja, da v paketih ni dovoljeno pošiljati strupov, orožja, streliva, vnetljive 
snovi, ipd. Na ta način pošta že v naprej opozori pošiljatelja, kaj vse je mogoče pošiljati potem storitev 
pošte, obenem pove, da sistem DWS ima vgrajeno opremo, ki ugotovi kršitve, če se pojavijo.  
 
S podobnim sistemom bi bilo mogoče zagotoviti varno oskrbo proizvodnje z materiali ali surovinami, ki 
bi v določenih zabojih, škatlah ali paletah potekali skozi sistem ter zagotavljali hitro oskrbo industrijske 
ali druge proizvodnje. Po svoji vsebini, po zamišljeni tehnologiji, po uporabi inteligentnih transportnih in 
spremljajočih sistemov, je mogoče DWS uvrstiti med tehnološko zelo dobro primerjalne sisteme. 
Opis poti paketa od pošiljatelja, pogodbene stranke pošte do prejemnika ali naslovnika predstavlja 
optimalnost sistema DWS, kar je mogoče smiselno uporabiti tudi v inovacijah sistemov za potrebe 
industrije, proizvodne ali storitvene organizacije. 
 
Z uporabo sprejemnih sistemov DWS pošte Slovenije (programska oprema v paketnem sistemu 
paketomatov ali enot pošte) pakete pogodbene stranke pripravijo, kar v svoji pisarni ali poslovnih 
prostorih. V sprejemni sistem se vnesejo podatki o pošiljatelju, naslovniku ter podatki o dodatnih 
storitvah paketa (pazljivejše ravnanje, vrednost, odkupnina, poštnino plača naslovnik,…). Elektronske 
podatke o paketih sistem posreduje sprejemni pošti, bodisi da je določena v nekem centru ali v 
določenem kraju, kjer je sistem opredeljen za sprejem in razporejanje. V nadaljevanju dostavljalec ob 
dogovorjeni uri pri pogodbeni stranki prevzame pakete ter jih dostavi do sprejemne pošte oziroma 
poštno logističnega centra. V poštno logističnem centru pakete, ki so pripravljeni z uporabo sprejemnih 
sistemov položijo na nakladalni trak in se preko sistema DWS avtomatsko sprejmejo ter usmerijo na 
paketni usmernik. Na paketnem usmerniku so paketi glede na naslov usmerjeni ustrezni dostavni pošti 
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na terenu, bodisi v drugem slovenskem mestu ali v tujini. Zapis podatkov omogoča usmerjanje paketov 
po DWS sistemu, ki hitro usmeri paket skozi vse zahtevane ocene. Takoj po zaključenem sprejemu 
lahko pošiljatelj ali stranke na spletni strani Pošte Slovenije in na poslovnem portalu ves čas spremljajo 
status paketa. Sistem omogoča spremljanje paketa po črtni kodi, kjer se vidi ali je paket na poti, ali je 
na določeni pošti ali v fazi vročanja. Podoben sistem je mogoč tudi v postopku nabave in vhod materialov 
v industrijo, kjer iz različnih krajev dobavljajo različne sestavne dele za sestavo končnega produkta. 
 

Po prispetju paketov na dostavno pošto pakete ali pošiljke pripravijo za dostavo na naslov naslovnika. 
Zaradi prijaznosti storitev dostavljalec pred dostavo naslovnika pokliče in se z njim dogovori glede 
možnosti dostave in vročitve paketa. Pošta daje možnost prevzema paketa na domu, prevzem paketa 
na terenu ali prevzem paketa pri organizacijah, ki so v pogodbenem razmerju s pošto in omogočajo 
izročitev paketov. Naslovnik prevzem paketa potrdi s podpisom ali pa se z dostavljalcem dogovori da 
ga pusti na dogovorjenem mestu (PS Paketomat, paketnik Direct4.me, bencinski servis, na terasi, pred 
vhodom,…).Po opravljeni vročitvi dobi paket status vročeno, kar je zadnji status v uspešnem procesu 
dostave paketa. 
 
 

5 RAZPRAVA 
 
Skozi iskanje ustreznih sistemov vhoda materialov v industrijo, v industrijsko proizvodnjo, ustrezne 
tehnologije, ki bi pravočasno in po sistemu »Just in Time« zagotovili oskrbo proizvodnje, smo iskali 
tehnološke izboljšave in sisteme, ki bi jih bilo mogoče uporabiti. V konkretnem primeru je bila smiselna 
raziskava DWS sistema, ki ga v svojem poslovanju uporablja pošta Slovenije (in nekatere sorodne 
organizacije) za hitro povezovanje med poštnimi sistemi in hitro premikanje pošte doma in v svetu. 
Sistem predstavlja napredne inteligentne sisteme industrijskega razvoja 4.0, s katerimi je mogoče 
dosegati velike poslovne učinke, v industriji zagotavljati hitro premikanje surovin, materialov ali sestavnih 
delov in je uporaben na različnih proizvodnih ali storitvenih področjih. Nekatere oblike organizacije 
proizvodnje za potrebe avtomobilske industrije že uporabljajo enake ali podobne sisteme, le da svojih 
podatkov ne razkrivajo, zaradi česar ni bilo mogoče opraviti primerjave s DWS, ki ga uporablja pošta v 
svojem poslovanju. 
 
Poskusi proučevati nekatere sisteme premikanja surovin od vhoda v industrijsko dvorišče, do sprejema, 
registracije, označevanja, tehtanja, razreza, kodiranja ipd. so bili ustavljeni še v samem poskusu in so 
ostali le na pogovorih v vodstvu industrije. Gre za politiko industrije, ki uvajanje tehnologije ali uvajanje 
inteligentnih sistemov imenuje poslovna tajnost ter takšne sistema skriva pred dostopom nepoklicanih 
oseb.  
 
Sistem DWS je uporabljen v več različnih področjih, v Sloveniji ga uporabljajo v pošti Slovenije ter je 
dosegljiv na mednarodnem spletu v obliki in v dopustnih podatki, ki so dostopni javnosti in v tej obliki 
tvorijo določeno obliko promocije. Oblika je dosegljiva tudi na spletu Pošte Slovenije, zato smo jo lahko 
uporabili kot vzorčen primer za potrebe industrije ali drugih proizvodnih ali storitvenih organizacij.  
   
Že v zasnovi raziskave smo postavili tezo, da je DWS primeren sistem za obvladovanje povečanega 
prometa pošiljk v poštnih ali podobnih procesih, pri čemer smo iskali uporabne možnosti sistema v 
postopkih oskrbe proizvodnje industrije, predvsem avtomobilske industrije ali v primerih oskrbe trga z 
različnimi artikli ali posameznimi artikli za več prejemnikov. Glede na tehnološke lastnosti sistema je 
mogoče potrditi, da je sistem zalo uporaben v različnih področjih industrije, proizvodnih ali trgovskih 
organizacija ter omogoča uspešno poslovanje. Našo tezo smo v celoti potrdili in ugotovili, da je sistem 
DWS uporaben tudi na drugih področji in s svojim konceptom v celoti sodi v področje inteligentnih 
sistemov, ki jih me mogoče voditi, upravljati, nadzirati ter usmerjati tudi na daljavo. 

 
Po lastnem mnenju je tehnologija za nekatere področja proizvodnje ali storitvene dejavnosti 
neuporabna, saj poznamo oblike proizvodnje, ki skozi svoj tehnološki razvoj dokaj uporabljajo analogno 
tehnologijo ali tehnologijo industrijske generacije 3.0. Prehod na DWS bi pomenil prevelik preskok, za 
kar bi poleg tehnologije rabili še izobraževanje ter usposabljanje kadrov za delovanje novih sistemov. 
Tudi v nekaterih razvitih industrijah bi po našem mnenju lahko sistem DWS uporabili le v področju oskrbe 
z materiali ali surovinami, dočim bi oskrbo proizvodnje morali urediti drugače. Sistemsko je tehnologija 
relativno primerna le za področje sortiranja in razporejanja poštnih pošiljk ali paketov manjše velikosti. 
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6 ZAKLJUČNA MISEL 
 
Iz pregleda sistema, njegovega delovanja v poštnem področju ugotavljamo, da je DWS sistem 
tehnološko dovršena tehnologija, ki je v poštnem področju ravnanja s paketi posodobila sprejem paketov 
pogodbenih pošiljateljev. Iz podatkov pošte Slovenije je mogoče razumeti, da je v zadnjih 30 letih uvedla 
številne inteligente sisteme, ki so v veliki meri omogočili avtomatizacijo delovnih procesov, večjo 
produktivnost in konkurenčnost, ter sledenje trendom povečanja prometa nekaterih vrst pošiljk  in 
ohranjanju utrjenega položaja podjetja na trgu. DWS sistem je uvedel avtomatizacijo procesa na eni 
ključnih točk v času izjemnega povečanja prometa paketnih pošiljk le ta pa je v porastu zardi vedno bolj 
priljubljene spletne prodaje.  
 
Industrija sledi trendom razvoja industrije 4.0 ter išče različne možnosti za uvajanje sodobnih in 
dovršenih sistemov, ki bi omogočili hitro dobavo surovin, primerno proizvodnjo in ustrezno dostavo 
proizvodov na trg ali do prejemnika, ki je proizvode naročil. 
 
V konkretnem primeru gre za prikaz enega sistema v širokem spektru sistemov, ki so prisotni v različnih 
oblikah proizvodnje, v proizvodnih ali storitvenih organizacijah ter vse bolj posodabljajo različne procese. 
Cilj posameznih organizacij je posodobiti sisteme delovanja, pospešiti finančne in poslovne tokove ter 
povečati kapitalne vrednosti organizacije. 
 
Predstavitev sistema DWS je le en poskus predstaviti prednosti novih načinov poslovanja v pošti in 
podobnih storitvah ter predstavlja odprte poti za nove in boljše raziskave, ki so odprte za številne 
raziskovalce na tem področju. 
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Odpravljanje izbrizgov pri uporovnem varjenju  
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Povzetek: Uporovno bradavičasto varjenje je proces pri katerem s pomočjo toplote, ki nastane zaradi notranje električne upornosti 
materiala, in tlaka v nerazdružljivo celoto spojimo dva kosa. En od pogostih izzivov pri tem procesu je pojava izbrizgov na 
površinah, ki so pomembne za funkcijo tega izdelka. Pri tem ima enega od največjih vplivov hitrost sledenja pomične elektrode, 
saj mora ob nenadnem taljenju materiala zvarjencev pomična elektroda v zelo kratkem času temu slediti, kar je povezano z 
visokim pospeškom gibljivih delov. Z namenom primerjanja dinamike gibanja pri različnih režimih varjenja, so bili na gibljivi 
elektrodi s pomočjo pospeškomera pomerjeni pospeški, iz katerih je bil nato določen časovni potek pomikov. Na podlagi rezultatov 
meritev je bila skonstruirana optimirana gibljiva elektroda z vgrajenimi mehanizmom podprtim s krožnikastimi vzmetmi, ki ima 
zaradi inovativne zasnove veliko manjšo vztrajnost gibljivih delov v primerjavi s staro obliko elektrode in posledično bistveno bolje 
sledi dinamiki varilnega procesa. Vse to je bilo izvedeno v sklopu raziskave znotraj projekta TPV4LIGHT. 
 
Ključne besede: uporovno bradavičasto varjenje, izbrizgi, merjenje pospeškov, vztrajnost, krožnikaste vzmeti 
 
Razvrstitev: Strokovni članek 
 
 
Abstract: Resistance projection welding is a process in which two pieces are joined into an inseparable whole by means of the 
heat generated by the internal electrical resistance of the material and external pressure. One of the common challenges in this 
process is the occurrence of the weld spatters on the surfaces that are important for the function of this product. Due to the rapid 
melting of the material during welding, a proper electrode follow-up motion must be ensured. That means that large accelerations 
occur at the moving electrode. In order to compare the dynamics of different welding regimes, the accelerations were measured 
at the moving electrode. Using numerics, measured accelerations were converted into displacements. Based on the measurement 
results, an optimized moving electrode was constructed. The new electrode design has built-in Belleville spring mechanism which 
reduces the inertia of the system and has a significantly better follow-up motion. All this was carried out as part of the research 
within the TPV4LIGHT project. 
 
Keywords: resistance projection welding, weld spatters, acceleration measurement, inertia, Belleville springs 
 
Article Classification: Professional Paper 

 
 

1 UVOD 
 
Uporovno varjenje je postopek, kjer s pomočjo toplote, ki se generira zaradi prevajanja električnega toka 
in mehanske sile, dva telesa združimo v nerazdružljivo celoto. Poznamo več različnih načinov 
uporovnega varjenja, s katerimi se srečamo v različnih področjih industrije. Poznamo: točkovno, kolutno, 
sočelno s pritiskom, obžigalno, visokofrekvenčno ter bradavičasto uporovno varjenje. Najpogosteje se 
uporabljata točkovno in bradavičasto uporovno varjenje.  
 
Točkovno uporovno varjenje se najpogosteje uporablja v avtomobilski industriji, kjer ga uporabljamo za 
varjenje različnih delov karoserije [2]. Postopek je zelo razširjen, ker ima v primerjavi z ostalimi načini 
varjenja veliko prednosti. Pri tem postopku imamo kratek čas varjenja, majhne stroške, nizke izpuste 
škodljivih plinov ter majhne deformacije po varjenju. Prav tako tukaj ne potrebujemo dodajnega 
materiala. Za ta proces velja tudi, da je eden izmed najbolj robotiziranih procesov, saj ga lahko preprosto 
avtomatiziramo. Slabost točkovnega uporovnega varjenja je, da spoji, ki nastanejo pri tem procesu, 
nimajo velike nosilnosti ter da smo pri varjenju tukaj omejeni z debelino pločevine.  
 
Tematika tega članka bo bradavičasto uporovno varjenje oz. izbrizgi, ki se pojavijo pri tej vrsti varjenja. 
V nadaljevanju bo nekoliko podrobneje predstavljeno uporovno bradavičasto varjenje ter razlogi zaradi 
katerih pri tem postopku prihaja do izbrizgov. Predstavljene bodo tudi metode, s katerimi so bili iskani 
razlogi za nastajanje izbrizgov. Na koncu sledi predstavitev nove elektrode, ki zaradi svoje zgradbe in 
delovanja preprečuje nastajanje izbrizgov. 
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2 BRADAVIČASTO UPOROVNO VARJENJE 
 
Bradavičasto uporovno varjenje je tako kot točkovno zelo razširjena metoda varjenja v avtomobilski 
industriji. Tam ga uporabljamo za pritrjevanje različnih strojnih delov (sorniki, matice, puše itd.) na 
karoserijo vozila. Slednji strojni deli se nato uporabljajo za pritrjevanje ostalih delov, kot so na primer 
avtomobilski sedeži, amortizerji, stabilizatorji, itn.  
 
Pri bradavičastem uporovnem varjenju vari nastanejo na vnaprej določenih oz. pripravljenih mestih, ki 
jih imenujemo bradavice. Bradavice omogočajo, da se med varjencema pojavi približek točkovnega 
kontakta, kar nam omogoča koncentracijo toplote na zelo majhno območje [1]. S tem imamo lahko 
posledično nižje električne tokove, nižje sile ter krajši čas varjenja v primerjavi z uporovnim točkovnim 
varjenjem. Primerjava med najbolj razširjenima procesoma uporovnega varjenja je vidna na sliki 1.  
 

 
Slika 8: Primerjava točkovnega uporovnega varjenja (levo) in bradavičastega uporovnega varjenja 

(desno) [3] 

 
Bradavice se lahko izdelajo na različne načine. V grobem poznamo strojno obdelane ter vtisnjene 
bradavice. Strojno obdelane bradavice izdelamo s pomočjo rezkanja in struženja. Na drugi strani lahko 
vtisnjene bradavice nastanejo pri postopkih preoblikovanja. Na sliki 2 so vidne različne oblike matic za 
bradavičasto uporovno varjenje.  

 
Slika 9: Primer matic za bradavičasto uporovno varjenje [6] 

 
Kot je bilo že omenjeno v uvodu, pri uporovnem varjenju s pomočjo toplote in tlaka združimo dva kosa. 
Tlak med varjencema je posledica delovanja zunanje sile, ki je običajno aplicirana s strani 
pnevmatskega cilindra. Toplota, ki je potrebna za nastanek zvara je posledica upornosti materiala pri 
prevajanju električnega toka. Joulov zakon (enačba 1) definira količino toplote, ki se generira pri 
varjenju. V enačbi nastopa toplota 𝑄 [J], ki je odvisna od upornosti materiala 𝑅 [Ω], električnega toka 𝐼 
[A] in časa 𝑡 [s] [7].  
 

𝑄(𝑡) = ∫ 𝑅(𝑡) ∙ 𝐼2(𝑡) ∙ 𝑑𝑡
𝑇

0
                                                                                                                (1) 

 
Opisani proces varjenja lahko razdelimo na tri dele [7]: 
 
1) Čas stiskanja: tukaj se elektrodi zapreta in tvorita tlak med varjencema. Glavna parametra tukaj sta 

sila stiskanja in čas, ki preteče med zaprtjem elektrod in samim varjenjem. Sila elektrod mora biti 
dovolj velika, da zagotovi ustrezen pospešek med taljenjem materiala, a hkrati ne prevelika, da ne 
povzroči prevelike deformacije bradavic. Čas stiskanja mora biti dovolj velik, da se pred varjenjem 
znebimo nihanja, ki se pojavi kot posledica zaprtja elektrod.  
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2) Čas varjenja: v tem delu skozi elektrodi steče električni tok, ki v skladu z zgoraj zapisano enačbo 
povzroči segrevanje materiala oz. bradavic in posledično taljenje slednjega. Ker bradavice zaradi 
povišane temperature niso več zmožne prenašati sile, se varjenca relativno približata in na mestu 
bradavic združita – tam nastanejo zvari (slika 3). Ves čas imamo aplicirano silo iz prvega dela. Ta 
del procesa je zelo kratek in lahko traja le nekaj milisekund. Rezultat je nerazdružljiv spoj dveh 
varjencev.  

3) Čas držanja: električni tok tukaj ne teče več skozi elektrodi. V tem času se var ohlaja in zakuje zaradi 
sile, s katero delujeta elektrodi. Ko je dosežena ustrezna trdnost vara, se elektrodi odpreta.  

 

 
Slika 10: Proces bradavičastga uporovnega varjenja [5] 

 
V idealnih pogojih se izbrizgi ne bi smeli pojavljati, ampak se zaradi različnih nepravilnosti v strojni 
opremi, procesu ali materialu lahko pojavijo. V naslednjem poglavju je predstavljenih nekaj glavnih 
vzrokov za nastajanje izbrizgov.  
 
Stroj za bradavičasto uporovno varjenje je v grobem sestavljen iz štirih osnovnih sistemov [7]: 

• električni sistem, 

• krmilni sistem, 

• hladilni sistem, 

• mehanski sistem. 
 
Za varjenje je pomemben predvsem električni sistem, ki je zadolžen za dobavo električne energije do 
vara in posledično za tvorjenje toplote med varjenjem. Električni tok, ki je praviloma visok, steče od vira 
napajanja preko transformatorja in sekundarnega kroga do elektrod. Poznamo več vrst virov napajanja. 
V grobem poznamo stroje z izmenično napetostjo (AC), enosmerno napetostjo (DC) ter stroje, ki delujejo 
na principu praznjenja kondenzatorja (CD). V našem primeru je bil obravnavan stroj tipa MF (»Mid 
frequency«) z enosmernim virom napetosti.  
 
 

3 VZROKI ZA NASTANEK IZBRIZGOV PRI BRADAVIČASTEM UPOROVNEM  
   VARJENJU 
 
 
Izbrizgi so pojav, ko material iz vara brizgne v okolico. Pojav izbrizgov nima vsakič za posledico slabše 
nosilnosti zvarnega spoja, lahko pa nam izbrizgi povzročajo težave na funkcionalnih površinah, kjer 
ovirajo pravilno naleganje ostalih delov. Pojav izbrizgov je tudi neke vrste signal, da je na procesu 
potrebno narediti nekatere korekcije.  
 
Nastanek izbrizgov je lahko povezan z več različnimi dejavniki na stroju oz. procesu. Lahko so 
posledica: dinamičnih lastnosti stroja, krmilnega sistema stroja ali geometrije varjencev. Spodaj je 
naštetih in opisanih nekaj najpogostejših vzrokov za nastanek izbrizgov [1]:  
 

1) Slabo sledenje elektrode: kot je bilo že opisano zgoraj, začne med varjenjem temperatura 
bradavic naraščati, kar ima za posledico raztezanje materiala. Tako raztegnjen material potisne 
elektrodi narazen. S tem se ustvari neka dodatna sila v kontaktu, ki lahko povzroči nastanek 
izbrizgov. Po drugi strani se zaradi povišane temperature material zmehča, kar pomeni, da ne  
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more več prenesti tlaka v kontaktu. To ima za posledico približevanje zgornje in spodnje  
elektrode. Ker imamo v primeru uporovnega varjenja opravka z zelo kratkimi časi varjenja (časi  

             so v rangu nekaj 10 ms), mora biti sledenje elektrode (v našem primeru zgornje) zelo hitro. Za  
             ustrezno sledenje so potrebni veliki pospeški, ki so lahko onemogočeni v primeru velike mase  
             (vztrajnosti) gibljivih se delov elektrode. Če je sledenje elektrode preveč počasno, lahko prav  
             tako pride do izbrizgov. Pri problemu slabega sledenja imajo največ vpliva naslednji faktorji:  
             zmogljivost cilindra oz. pnevmatskega/hidravličnega sistema ter sila, ki se tam ustvari; masa  
             gibajočih se delov in trenje v sistemu.  

2) Slaba poravnanost varjencev: tukaj imamo v mislih raven kontakta med varjencema. Če 
varjenca nista v dobrem kontaktu, pride do izbrizgov. Do tega lahko pride zaradi neravnin na 
površini ali zaradi načina vstavljanja varjencev v stroj (npr. z manipulativnim robotom).  

3) Previsok varilni tok: če je tok, ki se uporablja za varjenje previsok, se pojavijo izbrizgi. 
Uporabljeni varilni tok je odvisen od kombinacije materialov, sile pri varjenju, časa varjenja, 
velikosti kontakta in uporabljenih elektrod.  

4) Oblika in velikost bradavic: če bradavice niso enakih velikosti, lahko to privede do izbrizgov. 
Razlika v velikosti lahko povzroči slab kontakt med varjencema. Prav tako se lahko zaradi 
različnih velikosti bradavice segrevajo z različnimi hitrostmi. To lahko privede do pregrevanja 
nekaterih od bradavic in posledično do brizganja materiala v okolico.  

 
Zgoraj našteti vzroki so razlog večine izbrizgov. Obstaja pa še veliko drugih razlogov. Ti so slaba 
poravnanost elektrod, nečistoče na površini, obraba elektrod, neustrezen pnevmatski/hidravlični sistem, 
prekratek čas držanja (po varjenju), predolg čas varjenja, napačna lokacija varov itd. 
 
Z namenom preverjanja dinamike stroja za uporovno varjenje so bile izvedene meritve pospeškov na 
zgornji elektrodi pri različnih režimih dela. Na podlagi pomerjenih pospeškov so bili določeni pomiki 
zgornje elektrode. Izračunani pomiki so bili izhodišče za snovanje nove elektrode, ki je imela manjšo 
vztrajnost in je omogočala boljše sledenje.  
 
 

4 MERITVE POSPEŠKOV 
 
V primeru uporovnega varjenja imamo opravka z zelo dinamičnim procesom (varjenje se zgodi v manj 
kot 50 ms), ki zaradi svojih lastnosti preprečuje uporabo konvencionalnih merilnikov pomika. Pri 
obravnavanem procesu varjenja imamo opravka s: 
 

• hitro dinamiko procesa, 

• slabo dostopnostjo, 

• prisotnostjo nečistoč, 

• prisotnostjo izbrizgov, 

• visokimi temperaturami. 
 
Na podlagi navedenega smo se odločili za določitev pomikov na podlagi pomerjenih pospeškov. Za 
merjenje je bil uporabljen pospeškomer tipa IEPE (»integrated electronic piezoelectric«). Model 

pospeškomera je Dytran 3097A2. Slednji ima občutljivost 98,88 mV/g oz. 10,08 mV m s2⁄⁄  in lahko meri 
pospeške do 50 g. Pospeškomer je bil na elektrodo (slika 4) pritrjen s pomočjo čebeljega voska, ki je 
omogočal hitro pritrditev in hkrati tudi ustrezen prenos signala iz elektrode na pospeškomer.  
 
Za zajemanje signala je uporabljena DAQ naprava Dewesoft SIRIUSi (slika 5) s pripadajočo programsko 
opremo. Pri vseh meritvah je frekvenca vzorčenja znašala 100000 Hz.  
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Slika 11: Položaj pospeškomera na zgornji elektrodi 

 
 

 
Slika 5: Pospeškomer (1), naprava za zajem podatkov (2) in prenosni računalnik (3) 

 
Pospeški so bili merjeni pri štirih režimih dela. Te so: varjenje odpreška na testno ploščico, varjenje 
odpreška na nosilec kolesa in varjenje odpreška na nosilec kolesa z robotsko manipulacijo (z odprtim 
in zaprtim prijemalom). Na začetku je bila opazovana pogostost nastajanja izbrizgov pri posameznem 
režimu dela z uporabo stare elektrode. Povzetek je viden v tabeli 1.  
 

Tabela 1: Povzetek pojava izbrizgov pri varjenju na stari elektrodi 

Režim dela: Pogostost pojave izbrizgov: 

Varjenje na testno ploščico Brez 

Ročna manipulacija Občasno 

Robotska manipulacija Zelo pogosto 

Robotska manipulacija z odprtim prijemalom Zelo pogosto 

 
Iz rezultatov v tabeli 1 smo lahko eliminirali nekatere od zgoraj zapisanih vzrokov za nastajanje 
izbrizgov. Iz rezultatov je vidno, da imamo v našem primeru ustrezne varilne parametre, saj se pri 
varjenju na testno ploščico izbrizgi niso pojavljali. Prav tako je ustrezna tudi geometrija bradavic, ki se 
nahajajo na odprešku (slika 6).  
 

 
Slika 12: Varjeni odprešek 
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Primer ene od meritve je viden na sliki 7. Tukaj je vidno, da se skoraj vsa dinamika zgodi v prvih 20 ms, 
zato je bil v nadaljnjih izračunih upoštevan samo ta del meritve. Iz same meritve pospeškov je težko 
zaključiti, kaj je vzrok za nastajanje izbrizgov. 
 

 
Slika 7: Primer meritve pospeškov pri ročni manipulaciji 

 
Znano je, da je pospešek drugi odvod lege po času (enačba 2). Torej je za izračun pomikov potrebno 
izvesti dvojno integracijo. Ker imamo v našem primeru opravka z diskretnimi vrednostmi, je za to 
potrebno uporabiti numerično integracijo. Uporabljena je bila integracija, ki temelji na trapeznem pravilu. 
Značilnost te metode je, da je relativno preprosto a vendar dokaj nenatančna, saj je skupna napaka 
drugega reda oz. je odvisna od kvadrata časovnega koraka. Zaradi tega razloga je potrebno pri meritvi 
pospeška imeti majhen časovni korak oz. veliko frekvenco vzorčenja. Pomen časovnega koraka je viden 
na sliki 8.  
 

𝑎 =
𝑑2𝑠(𝑡)

𝑑𝑡2
                                                                                                                                                (2) 

 

 
 

Slika 13: Primer integracije s trapeznim pravilom [4] 
 
 

5 REZULTATI IZRAČUNA POMIKOV 
 
Iz poteka pomikov na diagramu spodaj (slika 9) se lahko opazi, da imam na začetku varjenja nekaj 
negativnega pomika (elektrodi se razmakneta). Slednji je posledica termičnega raztezanja materiala 
bradavic in v okolici. Vidno je, da je negativni pomik največji pri varjenju testnih ploščic in varjenju z 
ročno manipulacijo. Opazimo lahko tudi, da ta največji pomik sovpada s pojavo izbrizgov. Zaključimo 
lahko, da preizkusi režimov, ki so imeli manjšo vztrajnost niso povzročali izbrizgov in so hkrati imeli 
največji negativni pomik. Vidno je tudi, da odprto prijemalo ni imelo večjega vpliva na rezultate, saj kljub 
svoji odprtosti, čepi prijemala ostanejo v kontaktu z varjencem.  
 
Kot je bilo že omenjeno so razlog za negativni pomik termični raztezki, ki povzročijo deformacije na 
zgornji in spodnji elektrodi. Hkrati se zaradi omenjene deformacije pojavi tlak v kontaktu med 
varjencema. V primeru manipulacije z robotom je zaradi prijemala še dodatno povečana vztrajnost, ki 
ovira omenjeno deformacijo elektrode. Zaradi tega se v primeru robotske manipulacije tlak v kontaktu 
še dodatno poveča, kar povzroči to, da material v bradavicah ne more več prenašati te obremenitve in 
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posledično brizgne v okolico. S tem se je izkazalo, da je v našem primeru težava v preveliki vztrajnosti 
sistema zgornje elektrode in robotskega prijemala. Z namenom zniževanja omenjene vztrajnosti smo 
se lotili snovanja nove elektrode. Slednja je opisana v nadaljevanju.  
 

 
Slika 14: Potek pomika pri varjenju z različnimi režimi 

 
 

6 KONSTRUIRANJE NOVE ELEKTRODE 
 
Stara oblika elektrode je prikazana na sliki 10. Vidno je, da smo tukaj imeli zelo veliko gibajočo se maso. 
Tukaj so bili vsi prikazani bakreni deli togo povezani z batnico. Torej je pnevmatski sistem med 
varjenjem moral pospešiti vse te komponente.  
 

 
 

Slika 15: Stara oblika elektrode 
 

Ideja je bila skonstruirati elektrodo, ki bi omogočala relativne gibe med komponentami na zgornji strani. 
Takšen princip dela je možen le, če imamo v elektrodi vgrajene neke vrste vzmeti. Prva ideja je bila 
vgraditi plinske vzmeti, ki pri majhnih pomikih omogočajo približno konstantno silo.  
 
Zaradi omejenosti s prostorom plinskih vzmeti nismo izbrali. Njihova slabost je, da zavzemajo relativno 
veliko prostora. Izbrane so bile krožnikaste vzmeti, ki lahko prenašajo visoke obremenitve pri relativno 
majhnih povesih. Zaradi te lastnosti zavzemajo majhne volumen, kar je bilo v našem primeru zelo 
pomembno, ker smo močno omejeni s prostorom. Takšne vzmeti potrebujejo tudi manj vzdrževanja, saj 
imajo odlično odpornost na utrujanje. Prav tako lahko z njihovim zlaganjem v pakete dosegamo širok 
spekter vzmetnih karakteristik. 
 
Oblika elektrode (slika 11) je bila močno pogojena z okolico na stroju in z obliko varjenca. Hkrati je oblika 
morala prenesti varilno silo, ki je v našem primeru znašala 15000 N. Nosilnost elektrode je še dodatno 
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poslabšana s številnimi izvrtinami za hladilni sitem ter vijake. Z namenom preverjanja statične nosilnosti 
elektrode je bila izvedena numerična analiza elektrode (slika 12), s pomočjo katere je bil določen 
ustrezen material. Za material elektrode je bila uporabljena visokokakovostna bakrova zlitina CuCr1Zr. 
Rezultati numerične analize so vidni na spodnji sliki. 
 

 
Slika 16: Nova oblika elektrode 

 
 

  
 

Slika 17: Primerjalne napetosti (levo) in pomiki pri obremenjeni elektrodi (desno) 
 
Sestav nove elektrode je viden na sliki 13. S temno modro barvo so označene krožnikaste vzmeti, ki so 
bile v razporeditvi 8 x 3. Karakteristika vzmeti je bila takšna (slika 14), da se je elektroda pri obremenitvi 
15000 N stisnila za približno 4,4 mm. Pri taljenju se zgodi približno 0,7 mm pomika. Iz tega pomika in 
dokaj položne vzmetne karakteristike lahko sklepamo, da se med taljenjem sila ne bo preveč 
spreminjala. 
 
Nova elektroda ima na spodnji strani vgrajene še tri manjše elektrode, s katerimi je izboljšano naleganje 
med elektrodo in varjencem. Z uporabo manjših elektrod je olajšano tudi vzdrževanje, saj se ob 
morebitni obrabi zamenja samo ena izmed manjših elektrod.  
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Slika 13: Sestav nove elektrode 

 

 
 

Slika 18: Vzmetna karakteristika paketa vzmeti 
 
 

7 ZAKLJUČEK 
 
V sklopu zgoraj opisane raziskave smo s pomočjo teorije o uporovnem varjenju in inovativnega principa 
merjenja pomika diagnosticirali vzrok za nastajanje izbrizgov. V naslednjem koraku je raziskava 
potekala v smeri iskanja principov za zmanjševanje vztrajnosti sistema zgornje elektrode na stroju za 
uporovno varjenje. Odločili smo se za izdelavo elektrode, ki skupaj z mehanizmom krožnikastih vzmeti 
omogoča relativni premik znotraj sistema zgornje elektrode. S tem je bila močno zmanjšana vztrajnost 
in posledično so bili s tem odpravljeni izbrizgi, ki so nastajali pri varjenju. Opisani princip elektrode bo 
uporaben pri različnih projektih bradavičastega uporovnega varjenja. Predstavljene raziskovalne 
aktivnosti so bile sofinancirane v okviru projekta TPV4LIGHT. 
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Povzetek: Lahka gradnja je eden izmed ključnih trendov v avtomobilski industriji zadnjih nekaj desetletij. Slednje je predvsem 
posledica regulative, ki proizvajalce s cilji za zmanjšanje izpustov CO2 sili k zmanjšanju mase vozil in je aktualna zaradi povečanja 
dosega električnih vozil. V osnovi je cilj dizajniranja po principih lahke gradnje doseči čim nižjo maso izdelka pri danih robnih 
pogojih. V praksi se predvsem v zgodnjih razvojnih fazah izkaže, da robni pogoji zajemajo funkcijske in prostorske zahteve, 
tehnološke pa se pogosto zanemarja. Resnično uspešne lahke produkte lahko dobimo, če smernice dizajna za izdelavo in sestavo 
(DFMA) upoštevamo že v najzgodnejših fazah. Tako smo za naročnika v fazi razvoja koncepta prednje obese najprej definirali 
tehnološke robne pogoje in integrirali različna izkustvena in programska procesna vrednotenja v ključne razvojne stopnje izdelka. 
Taka razvojna zasnova novega koncepta je omogočila ohranitev funkcionalnosti in nizke mase naročnikovega izhodiščnega 
koncepta ter njegovo bistveno izboljšanje v smislu izvedljivosti za izdelavo. 
 

Ključne besede: AHSS, AutoForm, DFMA, lahka gradnja, MacPherson vzmetenje, MKE, prednja obesa 
 
Razvrstitev: Strokovni članek 
 

 

Abstract: Lightweight design has been the key trend of the automotive industry for the past couple of decades. As regulations 
demand reduced CO2 emissions, manufacturers are forced to decrease vehicle weight, which is also relevant for extending EV 
range. In essence, the goal of lightweight design is minimal product weight within the given boundary conditions. In practice, 
boundary conditions in early development stages usually entail functional and spatial requirements, whereas technological are 
often neglected. Taking design for manufacture and assembly guidelines (DFMA) into account at the earliest development stages 
results in successful lightweight products. Therefore, we have first defined technological boundary conditions and integrated 
various experience and software-based technological evaluations at key product development stages when designing a front 
control arm concept for our client. By using this approach to new concept development, we kept the functionality and low weight 
of the initial client concept but significantly improved its manufacturability. 
 
Keywords: AHSS, AutoForm, DFMA, lightweight design, MacPherson suspension, FEM, front control arm 
 

Article Classification: Professional Paper 

 
 

1 UVOD 
 
Avtomobilska industrija predvsem na račun ekologije, podprte s strani zakonodaje, stremi k izdelavi vse 
lažjih komponent v vozilih. Tako je danes npr. kar 60% vseh vozil, prodanih na globalni ravni, pokritih s 
Kitajskim mandatom novih energijskih vozil (angl. New Energy Vehicle mandate), Evropskim 
standardom za CO2 emisije ali z nič-emisijskim mandatom za vozila, ki velja v delih ZDA in Kanade [7]. 
Slednje pomeni, da je trend lahke gradnje (angl. lightweight design) eden ključnih v industriji. Tako so 
glavni razlogi za prisotnost trenda vse lažje gradnje vozil: 
zmanjšanje mase vozila, kar zmanjšuje njegovo porabo energije, 
posledično zmanjšanje potrošnje goriva, kar znižuje račun za uporabnika in zmanjšuje emisije, 
povečanje dosega pri električnih vozilih zaradi zmanjšane porabe energije [2, 4, 6, 11].  
 

Tempelman [12] navaja, da lahko dizajn za lahko gradnjo definiramo kot znanost in umetnost izdelave 
stvari oz. produktov tako, da so le-ti znotraj definiranih omejitev (robnih pogojev) čim lažji. Običajno je 
izraz povezan z izdelki, ki morajo imeti čim nižjo maso, hkrati pa morajo biti dovolj trdni in togi, da 
prenašajo določene oz. zahtevane obremenitve [3, 9, 12]. Če strnemo misli različnih avtorjev, je cilj 
lahke gradnje čim nižja masa izdelka ob izpolnitvi vseh njegovih robnih pogojev [9, 12]. Pri tem robni 
pogoji izdelka niso vezani samo na njegovo funkcijo, pač pa tudi na druge aspekte, kot so njegova cena, 
ekološki vpliv, ipd [9]. 
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Po izkušnjah v našem podjetju pride do zapletov pri uspešni realizaciji lahkih produktov, ko je njihova 
nizka masa, poleg same funkcije, edini fokus inženirjev pri njihovem snovanju. Običajno so taki produkti 
neizvedljivi za proizvodnjo v velikoserijski proizvodnji ali pa je njihova izdelava ekonomsko 
nesprejemljiva. Tako smo predvidevali, da bi morala implementacija smernic dizajna za izdelavo in 
sestavo (angl. design for manufacture and assembly – DFM)  že v najzgodnejše faze razvoja privesti 
do uspešnejših lahkih izdelkov. 
 
Dizajn za izdelavo oz. dizajn za izdelavo in sestavo (angl. design for manufacture and assembly – 
DFMA) je v splošnem metodologija, s katero projektanti izdelkov snujejo izdelek z namenom 
minimizacije stroškov proizvodnje in skrajšanja časa do prihoda izdelka na trg brez poslabšanja njegove 
kakovosti. Ideologija in uporaba metode ni novost, saj se je z njo ukvarjalo že 200 let pred široko uporabo 
izraza dizajn za izdelavo in sestavo. Zavedanje pomena snovanja izdelkov, ki so enostavni za izdelavo 
in imajo nizko ceno, je obstajalo v zavesti vodilnih konstrukcijskih in proizvodnih inženirjev vse od 
pričetka obstoja razvojnih in procesnih aktivnosti. Sam izraz dizajn za izdelavo, priznavanje legitimnosti 
in razvoj njegovih metod pa so postali popularni šele okrog leta 1985. [8]  
 
Osnovni razlog, zakaj je pomembno sistematično pristopati k dizajnu za izdelavo in sestavo, je dejstvo, 
da prepoznana in odstranjena napaka v fazi snovanja lahko stane od sto do tisočkrat manj kot pa če 
isto težavo odpravimo v fazi izdelave ali celo uporabe izdelka. Po trditvah je skoraj 70% stroškov izdelka 
vgrajenih v izdelek v fazi razvoja oz. snovanja izdelka, medtem ko so odločitve o produkciji, kot so 
načrtovanje procesa, izbira orodij, odgovorne samo za 20% le-teh. Tako je že v fazi razvoja izdelka 
pomembno razrešiti čim več možnih proizvodnih težav, saj problemi v dejanski proizvodnji generirajo 
stroške in imajo velik vpliv na čas in kakovost izdelave. [1, 5, 8]  
 
Smernice z vidika tehnološke sprejemljivosti izdelka smo v podjetju prvič strukturirano opredelili v okviru 
projekta za razvoj lahke prednje obese prednjega MacPherson vzmetenja v športnem terenskem vozilu 
(angl. sports utility vehicle - SUV) za večjega TIER 1 dobavitelja. V podjetju smo se odločili za določitev 
tehnoloških smernic za dizajn izdelka in vključitev tehnoloških vrednotenj in simulacij v razvojni proces, 
kar bi privedlo do razvoja funkcijsko ustreznega lahkega izdelka, kateri bi bil hkrati tudi ekonomsko in 
izdelovalno gledano optimalen. Slednje je v podjetju intuitivno že potekalo, vendar pa koraki in smernice 
niso bili točno določeni že pred zagonom projekta in se je bolj zanašalo na izkušnje vključenih v razvojni 
projekt. Dizajn izdelka na tak način zahteva visok nivo interdisciplinarnega sodelovanja. Slednje pomeni 
tesno sodelovanje med projektanti izdelka in različnimi oddelki, vezanimi na tehnologijo, in oddelki 
virtualnih vrednotenj. Projektant izdelka mora premišljeno analizirati rezultate vrednotenj in ustrezno 
integrirati izsledke analiz v dizajn izdelka. Obesa je bila v prejšnji generaciji vozil mehansko obdelan 
jekleni odkovek, katerega pa je stranka želela nadomestiti z lažjim zvarjencem iz visoko trdnostnih jekel. 
Slednji na račun energetske intenzivnosti procesov izdelave in njihove ekološke spornosti ni bil več 
konkurenčen. V sklopu povpraševanja za serijsko izdelavo nam je tako predstavila svoj koncept, ki je 
izpolnjeval vse njihove funkcionalne in masne zahteve, vendar pa je bil po naših ocenah popolnoma 
neizvedljiv za veliko serijsko proizvodnjo. Slednje je bil najverjetneje rezultat pomanjkanja kompetenc 
stranke na področju razvoja pločevinastih izdelkov, primernih za izdelavo s postopki preoblikovanja in 
varjenja. Tako se je stranka na podlagi naših predlogov odločila za razvojno sodelovanje. V sklopu tega 
sodelovanja smo s strani stranke pridobili funkcijske zahteve za izdelek in potrebne odmike od okolice 
v vozilu. Ključni izziv pri razvoju samega izdelka pa je bila masa, ki je morala biti po zahtevah stranke 
nižja od mase jeklenega odkovka prejšnje generacije. Strankina želja je bila, da bi bila masa našega 
izdelka primerljiva z njenim izhodiščnim konceptom iz visoko trdnostnih jekel. 
 
 

2 ZASNOVA RAZVOJNEGA PROJEKTA 
 

V prvi fazi projekta smo zastavili model poteka razvojnega procesa, kot je prikazano na sliki 1. Iz slike 
je razvidno, da je bil projekt zastavljen v treh razvojnih sklopih, kjer je v smislu funkcionalnosti vsak 
naslednji sklop predstavljal višjo zrelostno fazo izdelka v smislu nižje mase, izpolnitve funkcionalnih 
zahtev in večje primernosti za izdelavo in sestavo.  
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Slika1: Model praktičnega dela raziskave v obliki diagrama poteka 
 

V okviru prvega sklopa razvojnih aktivnosti smo želeli priti do novega funkcionalnega koncepta, ki bi že 
upošteval nekatere tehnološke smernice. Po pregledu kupčevih zahtev za izdelek je najprej sledilo 
sočasno izvajanje analiz po metodi končnih elementov oz. MKE analiz (angl. finite element analysis – 
FEM) obstoječega koncepta kupca s pomočjo programov Ansa ter Abaqus in delavnica, na kateri smo 
uporabljali predvsem metodo viharjenja možganov (angl. brainstorming). Cilj delavnice je bila pridobitev 
tehnoloških smernic za izboljšan koncept izdelka v smislu njegove izdelave in sestavljivosti. Na podlagi 
tehnoloških smernic in rezultatov MKE analiz kupčevega koncepta smo v programu CATIA izdelovali 
3D koncepte oz. njihove iteracije, in s pomočjo MKE analiz preverjali njihovo skladnost s kupčevimi 
obremenitvenimi zahtevami. Na koncu prvega sklopa smo načrtovali izbor 3D koncepta izdelka, ki bi 
imel potencial za izpolnjevanje kupčevih zahtev v smislu obremenitev, funkcije in mase, ter bi hkrati 
nakazoval potencial za tehnološko izvedljivost. 
 
V drugem razvojnem sklopu smo načrtovali več dizajnersko-tehnoloških delavnic, kjer smo s pomočjo 
metod diskusije in viharjenja možganov ovrednotili 3D koncept iz prve faze in opredelili nove tehnološko 
ugodne smernice za nadaljnji razvoj. V tem sklopu smo v smislu tehnologije prešli na bolj detajlno raven 
in definirali tudi smernice, za npr. dodajanje lukenj za baziranje v procesu varjenja in dodajanje mest za 
gravure na izdelku in posameznih odpreških. Ponovno so sledile iteracije MKE analiz in modeliranja, 
vse dokler nismo dobili končnega predloga koncepta, katerega smo nato posredovali stranki. Na podlagi 
osnovnega koncepta smo v sodelovanju s stranko po več iteracijah izdelali končni 3D model izdelka 
pred podrobnim dizajniranjem, katerega smo oboji vrednotili s pomočjo MKE analiz (navzkrižno 
preverjanje).  
 
V sklopu tretje razvojne faze smo na podlagi 3D dizajna faze dve najprej izvedli tehnološko vrednotenje 
in na podlagi rezultatov tehnoloških vrednotenj še izdelavo detajlnega 3D modela. Obe fazi sta se med 
sabo prepletali, tako je bilo izdelanih več iteracij. Po fazi izdelave detajlnega 3D modela je pred izborom 
končnega 3D dizajna za izdelavo prototipov sledila še aktivnost izvedbe potrditvenih FEM analiz 
obremenitev. Iz slike 1 je razvidno, da nismo pričakovali negativnih rezultatov potrditvenih obremenitev. 
Povratna smer iteracij je bila vseeno dodana v diagram in je bila kot prepoznano tveganje označena z 
rdečo, saj bi morali v primeru potrebe po dodatnih iteracijah  zamakniti terminski načrt projekta. 
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3 PREDSTAVITEV OBSTOJEČEGA IZDELKA IN ZAHTEV 
 
Slika 2 prikazuje obstoječi izdelek, ki se uporablja na trenutnih vozilih. Gre za jeklen odkovek mase 1120 
g, ki je za doseganje toleranc na obeh vpetjih strojno obdelan. Maksimalna dolžina izdelka znaša okrog 
360 mm, širina 51 mm in višina 70 mm. V izometriji je prikazan na sliki v razdelku 1.  
 

 

Slika 2: Obstoječi izdelek in njegovo vpetje [14] 
 

Kot je razvidno iz razdelka 4 na sliki, naš izdelek povezuje nosilec ležaja (posledično kolo) in nosilec 
prednje preme (fiksni del vozila). Na nosilec ležaja je pritrjen preko krogličastega zgloba, katerega 
zgradbo vidimo v razdelku 3. Pokrov slednjega se mehansko spoji z našim izdelkom. Na nosilec prednje 
preme je izdelek vijačen preko gumijasto-kovinskega ležaja. 3D model ležaja je viden na razdelku 2 
slike 2. Ležaj sestoji iz aluminijastega ohišja in jedra, med katerima se nahaja guma, ter je mehansko 
vtisnjen v naš izdelek. 
 

3.1 Zahteve za izdelek 
 
Zahteve, vezane na obremenitve, predstavljajo obremenitveni primeri, vezani na testiranja funkcije v 
virtualnem okolju. Izdelek je moral prenesti sledeče obremenitve in zahteve, vezane nanje: 

• togost v y smeri ≥ 50 kN/mm, 

• napetosti pri obremenitvenem primeru LC112 ≤ 400 MPa, 

• sila uklona 67±5 kN, 

• pojav uklona izven mest pritrdišč (idealno na sredini), 

• uklon nosilca proti tlom (zaželeno) [15].  
 
Iz zgoraj navedenega je razvidno, da gre zgolj za zahteve, vezane na statične obremenitve. Stranka je 
imela tudi zahteve, vezane na dinamiko, vendar je preračune izvajala sama. Da smo lahko oddali 
kompetentne predloge za dizajn, je bil za nas pripravljen obremenitveni primer LC112, katerega namen 
je indikacija o rezultatih dinamike na podlagi korelacije med rezultati, katero je zastavila stranka.  
 
Stranka je imela tudi ostale zahteve za izdelek, kamor spadajo: 

• Masa mora biti nižja od mase obstoječega izdelka. 

• Izdelek mora biti primeren za barvanje z ZNNI SI + KTL. 

• Dizajn mora biti izveden tako, da je omogočen iztek vode in blata. 

• Omogočena je vgradnja krogličastega zgloba in gumijastega ležaja. 

• Dolžina puše za vgradnjo gumijastega ležaja ne sme presegati 38 mm. 

• Spoštovani so odmiki, podani v izhodiščnem 3D modelu (po vrsti od 1 do 5 na sliki 3): 
▪ odmik od zaščitne pločevine zavore v poziciji 1 ≥ 6 mm, 
▪ odmik od pritrditve ležaja in krmilnih komponent ≥ 5 mm, 
▪ bočni odmik od pritrditve na nosilec prednje preme ≥ 10 mm 
▪ odmik od tal pri popolnoma stisnjeni vzmeti ≥ 0 mm 
▪ odmik od zaščitne pločevine zavore v poziciji 2 ≥ 6 mm [15].  
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Slika 3: Izhodiščni koncept s površinami za odmike [13] 
 
V okviru projekta smo si zadali tudi sledeče cilje oziroma smernice po principih DFMA za ustrezen dizajn: 

• Definirani so bazni sistemi odpreškov. 

• Definirani so bazni sistemi sestave in podsestav. 

• Vsi odpreški imajo izvedljiva mesta za gravure. 

• Okrog teoretične zvarne linije ≥ 5 mm materiala v vsako smer. 

• Bazne in ostale luknje ≥ ø8 mm oz. ≥ 2*t, kjer je t debelina materiala. 

• Bazne in ostale luknje ≥ t odmaknjene od robov in radijev, kjer je t debelina materiala. 

• Predvidena so mesta za obešanje pri barvanju. 

• Omogočen je dotok in odtok tekočine in zraka pri barvanju. 

• Faktor poškodbe pri simulacijah preoblikovanja ≤ 0,7. 

• Rezultati preoblikovalnih lastnosti izdelka (angl. formability) ne kažejo tveganja za pojav razpok. 

• Rezultati preoblikovalnih lastnosti izdelka ne kažejo gubanja v funkcionalnih conah. 

• Odebelitev materiala po preoblikovanju ≤ 10%. 

• Tanjšanje materiala po preoblikovanju ≤ 20%. 

• Variacije v zvarnih conah na odpreških so manjše od ± 0,6 mm [15].  
 
 

4 IZVEDBA OBREMENITVENIH VREDNOTENJ IZDELKA 
 
3D model izdelka, ki je bil osnova za izvedbo vseh virtualnih vrednotenj in analiz (funkcijskih in 
tehnoloških), smo modelirali v programskem okolju CATIA V5R19. Preverjanje zahtev za obremenitve, 
opisane v prejšnjem poglavju, je bilo v popolnosti izvedeno v virtualnem okolju. Za izvedbo preverjanj 
smo uporabili programsko orodje ABAQUS, mrežo končnih elementov pa smo zaradi večje učinkovitosti 
in hitrosti pripravili v ANSA Pre-processor orodju.  Poleg samega izdelka je morala mreža vsebovati tudi 
aluminijasto ohišje gumijastega ležaja, na sliki 4 prikazano pod številko 3, da se bolje opiše realno stanje 
v vozilu, saj slednje deluje kot ojačitev puše, v katero je vgrajeno. Za izdelavo lupinastih delov, 
označenih pod številko 1 in 3 na sliki 4, smo uporabili površinske dvojno ukrivljene elemente s štirimi 
vozlišči za generalno rabo pri velikih napetostih. V programu ABAQUS jih najdemo pod oznako S4. Za 
izdelavo obeh puš pod številko 2 na sliki 8  smo uporabili volumske elemente v obliki linearnih tetraedrov, 
ki jih v ABAQUS najdemo pod oznako C3D4.  Približna globalna velikost elementov je znašala 1,5 mm. 
 

 

Slika 19: Mreža končnih elementov, izdelana v ANSA 
 
Spoje med lupinskimi elementi smo izdelali v programskem paketu ANSA. Gre za enostavne povezave 
s površinskimi elementi na definiranih zvarnih mestih. V osnovi smo več polizdelkov in zvare nadomestili 
s skupnim lupinskim modelom. Zvarni spoji tako med nosilnim delom in obema pušama kakor tudi v coni  
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kontakta med aluminijasto pušo gumijastega ležaja in pušo, v katero je vgrajena na naših konceptih, so 
bili izvedeni s pomočjo veznih povezav (angl. tie constraint). Simulacija vpetja prek ležajev je bila s 
pomočjo porazdeljenih spojnih (angl. coupling distributing) povezav izvedena preko povezave točk 
kinematike (središč ležajev) na določene cone puš. Povezave na tak način simulirajo realno stanje, saj 
se ob aplikaciji obremenitve ležaj ne nasloni na pušo v celoti, prav tako pa zaradi gumijastih elementov 
ležaja povezava ni popolnoma toga. 
 
Prav tako je bilo pred izvedbo analiz potrebno definirati materiale posameznih elementov. Materiale smo 
izbrali iz knjižnice materialov, ki jih uporabljamo v podjetju. Vsak material ima določeno gostoto, 
elastične in plastične lastnosti. V sklopu elastičnih lastnosti so vneseni podatki o Youngovem modulu 
(za jeklo 210 GPa) in Poissonovem številu (za jeklo 0,3). V sklopu plastičnih lastnosti se nahajajo podatki 
o raztezkih in pripadajočih vrednostih nateznih trdnosti iz realnega nateznega preizkusa,  izvedenega z 
materialom (angl. true stress-strain). Za dele, ki jih nismo spreminjali,  smo izbrali materiale, predpisane 
s strani stranke. Za pušo na zunanji strani (oznaka 1 na sliki 11) smo tako izbrali jeklo za hladno 
preoblikovanje s podanimi lastnostmi, za ohišje gumijastega ležaja, vgrajenega v pušo (oznaka 3 na 
sliki 4), pa aluminij EN AW 6082. Pri ostalih delih smo variirali med različnimi tipi jekel v odvisnosti od 
tehnične izvedbe izdelka. 
 
Vsi trije obremenitveni primeri (preverjanje togosti konstrukcije v y smeri, obremenitveni primer LC112 
in preverjanje uklona) so bili izvedeni po principu, ki je prikazan na sliki 5. Točki na notranji strani 
(reakcija) smo fiksirali pomike v vseh treh smereh ter rotacijo okrog y osi, medtem ko smo točki na 
zunanji strani (sila, pomik) fiksirali pomika v x in z smeri. Nato smo v odvisnosti od obremenitvenega 
primera v y smeri, ki je smer virtualne linije med obema točkama kinematike, aplicirali določeno silo oz. 
pomik. 
 

 
 

Slika 20: Prikaz izvedbe posameznih obremenitvenih primerov. 
 
Obremenitve po posameznih obremenitvenih primerih so bile sledeče: 

• preverjanje togosti konstrukcije v y smeri z aplikacijo sile 1000 N,  

• obremenitveni primer LC112 z aplikacijo sile 17753 N, 

• preverjanje uklona z aplikacijo pomika 30 mm [15].  
 
 

5 IZVAJANJE TEHNOLOŠKIH IN OSTALIH VREDNOTENJ 
 
Tehnološka vrednotenja so v okviru razvojnih sklopov 1 in 2 zajemala predvsem upoštevanje smernic 
dizajna za izdelavo in sestavo, ter pregled 3D konceptov s strani odgovornih tehnologov in njihovo 
podajanje povratnih informacij, vezanih na izvedljivosti in poenostavitev proizvodnega procesa v okviru 
delavnic in sestankov. Pregledovanje 3D konceptov s tehnološkega stališča v teh razvojnih sklopih je 
zajemalo uporabo CATIA in uporabo njenih orodij za preverjanje in meritve negativnih kotov velikosti in 
odmikov lukenj od robov ter radijev na izdelku, velikosti radijev preoblikovanja, širin in višin dostopnosti 
gorilnikov za varjenje, odmikov funkcionalnih in ostalih robov ter površin od zvarnih con, velikosti ter 
pozicije mest za označevanje kosov, odtoka barve pri izvedbi površinske zaščite, ipd. V okviru 
razvojnega sklopa 3 je poleg zgoraj naštetih metod tehnološko vrednotenje obsegalo tudi analize 
izvedljivosti preoblikovanja nekaterih zahtevnejših odpreškov na osnovi MKE. V podjetju za vrednotenje 
hladnega preoblikovanja kompleksnejših izdelkov iz pločevine uporabljamo programski paket 
AutoForm. V osnovi program potrebuje tri glavne vhode za izvedbo simulacije:  

• predpostavljeno metodo preoblikovanja z zastavljenimi operacijami (vlek, krivljenje, prebijanje 
lukenj, ipd.),  

• 3D modele preoblikovalnih površin orodja po operacijah 
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• in materialno karto, v kateri se nahajajo materialne lastnosti izdelka v obliki krivulje mejnih deformacij 
za pločevino (angl. forming limit diagram – FLD), krivulje utrjevanja (angl. hardening curve), kriterija 
za plastično lezenje (angl. yield surface) in nekaterih ostalih lastnosti [10].  

 
Izhodišče vsem zgoraj navedenim vhodom predstavlja 3D model izdelka, skupaj z določenimi materiali 
in njihovimi debelinami (ko govorimo o pločevini). Za vse testirane komponente na končnem izdelku, 
prikazanem na sliki XX, je izbrana materialna karta za ustrezno jeklo na voljo v AutoFormovih knjižnicah. 
Vhodno geometrijo platine (izdelava v transfernem orodju) in širine koluta (izdelava v progresivnem 
orodju) smo določili s pomočjo orodja za razvijanja pločevine v AutoFormu. Od podanih rešitev smo 
nato izbrali tisto, ki je bila po oceni tehnologov pri najmanjši porabi materiala še izvedljiva za 
velikoserijsko proizvodnjo. Pri kompleksnejših odpreških smo dodatno izvedli še analize variacij 
geometrije. Za izvedbo analize je potreben vnos različnih orodnih, procesnih in materialnih parametrov 
ter mej, znotraj katerih naj bi variirali. Meje, znotraj katerih naj bi posamezni parametri variirali, so 
določene na podlagi podatkov iz realnih preoblikovalnih procesov v podjetju. Prav tako smo morali za 
izvedbo simulacije izdelek postaviti na predviden bazni sistem. Program nato poda rezultate odstopanj 
geometrije izdelka od tega baznega sistema.  
 
Ostala vrednotenja, vezana predvsem na preverjanje izpolnjevanja ostalih funkcionalnosti izdelka 
(merjenje dolžin komponent in odmikov od okolice, merjenje teoretične mase pri definirani gostoti za 

jeklo 7850 kg/m³, merjenje dolžine srednjic zvarov in pomnožitvijo dolžine s faktorjem 0,0734 g/mm (iz 

izkušenj pri podobnih izdelkih), pregled izteka tekočin in umazanije v nevtralni poziciji, ipd.), smo izvajali 
s pomočjo uporabe orodij v CATIA V5. 
 
 

6 REZULTATI SIMULACIJ OBREMENITEV IN DOSEŽENA KONČNA MASA 
 
V tabeli 1 so zbrani rezultati analiz z metodo končnih elementov po posamičnih obremenitvenih primerih 
za končni dizajn (K04-m06) ter izhodiščni koncept stranke (IZH).  Ciljne vrednosti za togost znašajo 50 
kN/mm, za Von Misses napetosti pri LC112 400 MPa in za uklon 67 kN.  

 
Tabela 1: Rezultati funkcijskih analiz po MKE 

 TOGOST V Y SMERI LC 112 UKLON 

OBREMENITEV sila 1000 N sila 17753 N pomik 30 mm 

ŽELJENA 

VREDNOST 
min. 50 kN/mm max. 400 MPa 

nom. 67000 N 

min. 62000 N 

max. 72000 N 

OZNAKA 3D 

MODELA 
DOSEŽENE VREDNOSTI 

IZH 

pomik Uy 0,0114 mm max. Von 

Misses 

napetosti 

352 MPa 

Frmax 64508 N 

Togost Y 87,898 kN/mm 
pomik 

Uy 
1,05 mm 

K04-m06 

pomik Uy 0,0203 mm max. Von 
Misses 

napetosti 
444 MPa 

Frmax 67830 N 

Togost Y 49,279 kN/mm 
pomik 

Uy 
1,8 mm 

 
Iz rezultatov je razvidno, da je naš končni koncept K04-m06 dosegel togost 49,279 kN/mm pod 
zahtevano min. vrednostjo. Vrednost max. Von Misses napetosti je znašala 444 MPa, kar presega 
zahtevano max. vrednost. Sila Frmax, pri kateri se je koncept K04-m06 uklonil, je znašala 67830 N, kar 
je 1,2 % višje od nominalne vrednosti. 
 
Teoretična masa našega končnega dizajna K04-m06 je znašala 989,2 g, kar je 1,4 % več od mase 
izhodiščnega koncepta stranke (976,0 g), in 11,7 % manj od mase obstoječe rešitve (1120 g).  
 
Pri obremenitvenem primeru LC112 smo odčitali maksimalne Von Missesove napetosti, ki so se pojavile 
na izdelku. Če slednje presežejo zastavljeno mejo s strani stranke, slednje predstavlja veliko verjetnost, 
da bo dinamična trdnost izdelka prenizka. Na sliki 6 so prikazane Von Missesove napetosti izhodiščnega  
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modela.  Največje napetosti se pojavijo v bližini zvarnega mesta zgornje lupine na pušo za pritrditev na 
nosilec ležaja v coni za odmik od pritrditve ležaja in krmilnih komponent. 
 

 

Slika 21: Von Missesove napetosti izhodiščnega modela  pri obremenitvenem primeru LC112 
 
Slika 7 prikazuje Von Missesove napetosti za končno izvedenko K04-m06. Napetosti, višje od meje 400 
MPa, so označene sivo. Maksimalne napetosti po podatkih simulacije znašajo 514 MPa, kar pa je 
posledica nepopolnega modeliranja zvarov na pušo za pritrditev na nosilec prve preme. Cona, kjer je 
prišlo do realnega maksimuma sile, je pri povečavi prikazana v rdeče očrtanem krogu. Tam je meja za 
Von Missesove napetosti povečana na 450 MPa. Iz povečave je razvidno, da se je maksimalna napetost 
pojavila v enem vozlišču ob luknji na izdelku. Slednje smo vzeli kot končno vrednost napetosti na račun 
varnosti, kljub temu da okoliški elementi ne presegajo napetosti 400 MPa. 
 

 

Slika 22: Von Missesove napetosti izvedenke K04-m06 pri obremenitvenem primeru LC112 
 
Za preverjanje maksimalne vrednosti uklona smo odčitali maksimalno reakcijsko silo, prikazano na sliki 
5, ki jo je izdelek dosegel v podpori. Za boljšo vizualizacijo mesta pojava uklona smo si ogledali 
deformacije izdelka, skupaj z glavnimi napetostmi (angl. pricipal stress) in/ali ekvivalentnimi plastičnimi 
napetostmi (angl. equivalent plastic strain – PEEQ). Za boljši pogled “upiranja” izdelka proti deformaciji 
smo izrisali tudi graf poteka reakcijske sile za posamezne primere. 
 

 
Slika 23: Glavne napetosti izhodiščnega modela pri uklonu 

 
Na levi strani slike 8 so prikazane glavne napetosti izhodiščnega modela pri pomiku, kjer je bila 
dosežena maksimalna reakcijska sila Frmax, desno pa pri koncu simulacije, ko je pomik znašal 30 mm. 
Zgornja in spodnja meja napetosti sta nastavljeni na mejo plastičnosti materiala HDT780C+U, ki znaša 
660 MPa. Črno so označene vse tlačne napetosti, ki so višje od mejne, sivo pa natezne. Iz slike je 
razvidno, da se v trenutku uklona koncept plastificira v dveh conah (na sredi in ob puši za pritrditev 
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ležaja), vendar se na koncu (desna stran slike) ukloni na sredini. Na grafu 1 sta prikazana pomik Uy 
(modra črta) in Frmax (rdeča črta) izhodiščnega modela v odvisnosti od časa simulacije. Iz grafa je 
razvidno, da po dosegu Frmax reakcijska sila hitro upade. Slednje kaže, da se koncept po dosegu Frmax 
hitro ukloni. Frmax, pri kateri se prične plastični uklon izdelka, je bila dosežena pri pomiku 1,05 mm in 
je znašala 64508 N.  
 

 

Graf 1: Reakcijska sila in pomik v odvisnosti od časa simulacije pri uklonu izhodiščnega modela 
 
Na sliki 9 levo so prikazane vrednosti PEEQ končne izvedenke K04-m06 pri pomiku, kjer je bila 
dosežena maksimalna reakcijska sila Frmax, desno pa pri koncu simulacije, ko je pomik znašal 30 mm. 
Mejna vrednost PEEQ znaša 0,1 (10% trajni raztezek), kjer predvidoma pride do porušitve materiala. 
Območja na izdelku, kjer je mejna vrednost PEEQ presežena, so označena sivo. Iz slike je razvidno, da 
se v trenutku uklona koncept prične plastificirati ob puši za pritrditev ležaja, vendar se na koncu (desna 
stran slike) ukloni oz. poruši na sredini. Prav tako je razvidno manjše plastificiranje ob tehnološki luknji. 
 

 
Slika 9: PEEQ izvedenke K04-m06 pri uklonu 

 
Na grafu 2 je prikazana Frmax (rdeča črta) končne izvedenke K04-m02 v odvisnosti od pomika. Iz grafa 
je razvidno, da po dosegu Frmax reakcijska sila hitro upade. Slednje kaže, da se koncept po dosegu 
Frmax hitro ukloni. Frmax, pri kateri se prične plastični uklon izdelka, je bila dosežena pri pomiku 1,8 
mm in je znašala 67830 N.  
 

 
Graf 2: Reakcijska sila v odvisnosti od pomika pri uklonu izvedenke K04-m06 
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7 REZULTATI IZPOLNITVE ZAHTEV IZVEDLJIVOSTI IN OSTALIH ZAHTEV  
 
Skladnost izdelkov IZH in K04-m06 v smislu izvedljivosti in izpolnjevanja ostalih zahtev, navedenih v 
poglavju 3, je prikazana v tabeli 2. Uspešnost posamezne zahteve smo ocenili na podlagi analiz, meritev 
in izkušenj tehnologov. Pri tem je potrebno poudariti, da so ocene doseganja zahtev izvedljivosti izdelka 
K04-m06 v mnogo večji meri podprte z meritvami in analizami od ocen IZH, ki so osnovane na povratnih 
informacijah tehnologije. Slednje je posledica ekonomskih okvirov projekta, v sklopu katerega se je 
izdelek razvijal. Iz tabele 2 je razvidno, da je K04-m06 dosegel višjo povprečno oceno pri izpolnjevanju 
ostalih zahtev. Oba izdelka nista dosegla vseh zahtev za odmike, vendar so bila odstopanja s strani 
stranke potrjena kot zadovoljiva. IZH je za 0,55 mm posegal v predviden odmik od pritrditve ležaja in 
krmilnih komponent, K04-m02 pa za 2,05 mm v odmik od tal pri popolnoma stisnjeni vzmeti. IZH je na 
račun pomanjkanja lukenj oz. lukenj v neustrezni poziciji dobil nižji oceni tudi pri zahtevah za barvanje 
in iztek vode in blata.  
 

Tabela 7: Izpolnjevanje zahtev izvedljivosti in ostalih zahtev izdelkov IZH in K04-m06 

ZAHTEVE IZVEDLJIVOSTI 

OCENA 

OSTALE ZAHTEVE 

OCENA 

IZH 
K04- 
m06 

IZH 
K04- 
m06 

definirani bazni 
sistemi odpreškov 

0 2 
nižja ali primerljiva masa 

z obstoječim izdelkom 
2 2 

definirani bazni sistemi 
sestave in podsestav 

1 2 
omogočeno barvanje 

z ZNNI SI + KTL 
1 2 

izvedljiva mesta za 
gravure na odpreških 

1 2 
omogočen iztek 

vode in blata 
1 2 

material okrog teoretične 
zvarne linije ≥ 5 mm  

0 2 
vgradljiv krogličasti zglob 

in gumijasti ležaj 
2 2 

bazne in ostale 
luknje ≥ ø8 mm oz. ≥ 2*t 

2 2 
dolžina puše za vgradnjo 

gumijastega ležaja ≤ 38 mm 
2 2 

odmik baznih in ostalih lukenj 
od robov in radijev ≥1* t 

1 1 
odmik od zaščitne pločevine 
zavore v poziciji 1 ≥ 6 mm 

2 2 

predvidena mesta za 
obešanje pri barvanju 

1 2 
odmik od pritrditve ležaja in 
krmilnih komponent ≥ 5 mm 

1 2 

omogočen dotok in odtok 
tekočine in zraka pri barvanju 

0 2 
bočni odmik od pritrditve na 

nosilec prednje preme ≥ 0 mm 
2 2 

faktor poškodbe pri  
simulacijah preoblikovanja ≤ 0,7 

0 1 
odmik od tal pri popolnoma 

stisnjeni vzmeti ≥ 0 mm 
2 1 

ni tveganja za pojav razpok 
 po simulacijah preoblikovanja 

0 2 
odmik od zaščitne pločevine 
zavore v poziciji 2 ≥ 6 mm 

2 2 

ni gubanja v funkcionalnih conah 
po simulacijah preoblikovanja 

0 2 POVPREČNA OCENA 1,70 1,90 

odebelitev materiala  
po preoblikovanju ≤ 10% 

0 2 LEGENDA OCENA 

tanjšanje materiala 
po preoblikovanju ≤ 20% 

0 2 
zahteva ni dosežena, 

 odstopanje je preveliko 
0 

variacije v zvarnih conah 
na odpreških ≤ ± 0,6 mm 

0 2 
zahteva ni dosežena, 

 odstopanje sprejemljivo 
1 

POVPREČNA OCENA 0,43 1,86 
Zahteva je dosežena, 

ni odstopanja 
2 

 
Kot je prikazano v tabeli 2, IZH model iz vidika izvedljivosti v večini primerov zahtev ne dosega oz. 
preveč odstopa od zahtevanega. V nekaj primerih je odstopanje od zahtev sprejemljivo. V primeru mest 
za obešanje, gravur in baznih sistemov na sestavi to pomeni neoptimalno tehnološko rešitev, kot so npr. 
manjše gravure, ki se hitreje obrabijo. V primeru lukenj pomeni nedoseganje zahtev s sprejemljivimi 
odstopanji za odmik od robov in radijev. Edina luknja na IZH izdelku je ustrezne velikosti. 
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Slika 10: Maksimalne poškodbe po zaključenem preoblikovanju zunanje lupine 
 

Kot potencialna rešitev ob pojavu razpok na kritičnem robu zgornje lupine je bilo prepoznano zatiskanje 
srha v predhodnih operacijah. Sicer program poda kot kritične šele faktorje višje od 1, vendar po 
izkušnjah meja za visoko trdnostna jekla znaša nekje okrog 0,7, kot smo si jo zastavili. 
 
Izdelek K04-m06 je iz vidika izvedljivosti dosegel večino zahtev. Presegel je samo zastavljen faktor 
poškodbe pri simulacijah preoblikovanja na zgornji lupini (dosežena vrednost 0,715 na robu, kot 
prikazuje slika 10) in dosegal premajhen odmik od radijev preoblikovanja na dveh od sedmih lukenj, kar 
pa ni bilo kritično za izvedljivost izdelka. 
 
 

8 RAZPRAVA 
 
Projekt je v smislu dizajna izdelka obsegal izdelavo 4 konceptov izdelka s skupno izvedenimi 18  
iteracijami, da smo dosegli dizajn ustrezne zrelosti. Pri tem smo v prvem razvojnem sklopu pričeli s 
hkratnim razvojem dveh konceptov in na podlagi dognanj iz obeh konceptov ter strankinega izhodišča 
izdelali še tretji, ki je funkcionalno gledano kazal potencial za izpolnitev zahtev in tehnološko izvedljivost. 
V drugem razvojnem sklopu smo na podlagi predlaganih izboljšav tehnologije izdelali še četrti koncept, 
ki je v tehnološkem smislu predstavljal nadgradnjo tretjega. Kot smo si zadali, smo v tretjem razvojnem 
sklopu večino pozornosti posvetili detajlnim tehnološkim optimizacijam koncepta iz drugega sklopa, in 
tako definirali njegovo končno obliko v okviru štirih iteracij. 
 
Končni izdelek z oznako K4-m06 je prikazan na sliki 11. Glavne razlike napram kupčevem izhodišču so 
nosilni del, ki sestoji iz treh delov namesto dveh, in spremenjena puša za pritrditev na nosilec prednje 
preme.  Material puše za pritrditev nosilca ležaja je jeklo za hladno iztiskavanje z mejo plastičnosti po 
preoblikovanju v razredu okrog 600 MPa, in je ostal nespremenjen skupaj z obliko napram kupčevem 
izhodiščnem konceptu. Prav tako nismo spremenili materiala zgornje lupine (visoko trdnostno jeklo z 
mejo plastičnosti okrog 700 MPa), smo pa dosegli redukcijo njene debeline iz 3,6 mm na 3,2 mm. 
Zunanja in notranja spodnja lupina ter puša za pritrditev na nosilec prednje preme bodo predvidoma 
izdelani iz visoko trdnostnih jekel z mejami plastičnostmi med 400 in 500 MPa. Pri tem smo obe spodnji 
lupini napram spodnji lupini izhodišča tudi stanjšali iz 3 mm na 1,8 mm. Pri puši za pritrditev na nosilec 
prednje preme smo pri ohranitvi materiala izhodišča s spremembo oblike dosegli stanjšanje iz 4 mm na 
3 mm. 

 
 

Slika 24: Končni 3D model izdelka za izdelavo prototipov s komponentami 
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Po zaključenem projektu lahko trdimo, da se je ubrani pristop za dizajniranje izdelkov izkazal kot 
uspešen. O slednjem pričajo tudi rezultati, kjer smo iz vidika funkcije dosegli kupčeve zahteve s 
sprejemljivimi in potrjenimi odstopanji z njegove strani. Tako je togost končnega dizajna znašala 49,279 
kN/mm (zahteva min. 50 kN/mm), Von Misses napetosti 444 MPa (zahtevano max. 400 MPa) in 
reakcijska sila pri uklonu 67,83 kN (zahtevano 67±5 kN). Uklon se v skladu z željami kupca zgodi na 
sredini izdelka in navzdol. Pri tem nam je uspelo doseči maso 989,2 g, kar je 11,7 % nižje od mase 
obstoječe rešitve, ki znaša 1120 g. V smislu izpolnitve ostalih zahtev je izdelek od najvišje možne 
povprečne ocene 2, dosegel oceno 1,9, na račun premajhnega odmika od tal v primerjavi z 1,7 pri 
kupčevem izhodiščnem konceptu. Kar priča o uspešnosti pristopa, je izpolnjevanje internih zahtev 
izvedljivosti, kjer je izdelek, v primerjavi z izhodiščnim konceptom, ki je prejel oceno 0,43, dosegel 
povprečno oceno 1,86 od najvišje možne ocene 2. Po analizah v programu AutoForm vsi odpreški 
izdelka kažejo sprejemljiv nivo izvedljivosti preoblikovanja, kjer le pri enem faktor poškodbe z vrednostjo 
0,715 prekorači interno zastavljeno mejo faktorja 0,7. Program vrednosti faktorja, višje od 1, prepozna  
kot kritične. 
 
Iz vidika izpolnjevanja obremenitvenih zahtev smo največ pozornosti namenili izpolnjevanju zahteve za 
silo, pri kateri se mora izdelek ukloniti. Slednjo je po izkušnjah namreč najtežje izpolniti, saj če želimo v 
praksi zadeti definirano okno uklona, potrebujemo v virtualnem okolju doseči čim bližjo vrednost 
nominalni. V praksi namreč na slednje, poleg nihanja materialnih lastnosti in geometrije, vplivajo tudi 
vnesene zaostale napetosti. Ostali dve zahtevi (togost, trdnost) namreč računamo z minimalnimi 
vrednostmi materiala, kar v praksi pomeni, da bo izdelek v večini boljši od izračunov. Končni izdelek je 
dosegel prenizko togost in previsoke napetosti pri obremenitvenem primeru LC112. Prenizka togost za 
tako majhno vrednost je lahko že posledica slabšega modeliranja zvarov in se v praksi enostavno 
korigira z ustrezno izvedbo varov ali minimalnim dodajanjem materiala v osrednjem delu, zato je bila s 
strani stranke potrjena kot ustrezna. Obremenitve pri LC112 so zgolj indikacija za preračune dinamike, 
ki jih je stranka izvajala interno. Končni dizajn je bil z njihove strani s preračuni dinamike potrjen kot 
ustrezen. Po naših ocenah mesto pojava najvišjih napetosti ni tako kritično, saj se ne nahaja blizu zvarne 
cone, kjer se pojavljajo zarezni učinki. Dejstvo, da so napetosti preko meje zgolj v enem elementu pa 
daje indikacijo, da je mesto pojava lahko problematično z vidika pojava numeričnih težav. 
 
Glavni izziv pri dizajniranju izdelka je predstavljala izdelava koncepta, ki se bo približal željam stranke z 
vidika mase in bo hkrati tehnološko izvedljiv ter ugoden za veliko serijsko proizvodnjo. Z vidika 
preoblikovanja so bile namreč na prvih tehnoloških delavnicah  pri strankinem izhodišču kot kritične 
izpostavljene  majhne širine profilov spodnje in zgornje lupine, ki so pripomogle k njegovi nizki masi. 
Slednje smo morali razširiti za malo manj kot faktor 2. Glavni vzrok za potrebo po širših profilih je bila 
velika verjetnost za pokanje ali pretirano obrabo preoblikovalnih matric orodja, saj bodo nanje zaradi 
uporabe visoko trdnostnih jekel in posledično velikih sil, potrebnih za ustrezno preoblikovanje, 
predvidoma delovali visoki tlaki. Preboj smo dosegli z razdelitvijo osrednjega, nosilnega dela, iz dveh 
na tri lupine. Slednje je skladno z vodili lahke gradnje, saj laže postavimo pravi material v pravi količini 
na ustrezno mesto, v tem primeru je tudi ugodnejše za izdelavo in sestavo, saj omogoča več nastavitev 
pri varjenju in poenostavi preoblikovanje. Tehnološko je bila problematična tudi cona pritrditve nosilnega 
dela na pušo za pritrditev na nosilec prednje preme. V tem delu so se namreč križale zahteve za 
maksimalno širino puše, želja tehnologije po ustrezni širini profilov nosilnega dela, in minimalni odmik 
roba puše od zvarnih con za preprečitev slabe geometrije na njenem vhodu. Slednje bi pomenilo 
prisotnost zvara v coni, kjer se vtiskuje puša, in posledično neustrezen izdelek. Problematiko smo rešili 
s spremembo oblike puše tako, da smo ji dodali prirobnice in zvarno mesto umaknili iz cone vtiskovanja. 
Prirobnici sta hkrati tudi ojačali pušo, kar nam je omogočilo njeno stanjšanje za 1 mm in posledično 
reducirati njeno maso za 23,1%.  
 
 

9 ZAKLJUČEK 
 
V osnovi smo uspešno razvili izdelek iz visoko trdnostnih jekel, ki izpolnjuje funkcijske zahteve kupca. 
Končni dizajn ni dosegel zahtevanega odmika od tal pri popolnoma stisnjeni vzmeti. Slednje je stranka 
na račun predvidenih izboljšanih izdelovalnih toleranc izdelka napram IZH ocenila kot sprejemljivo. 
Izdelek je kljub funkcijskim in masnim omejitvam ustrezen za velikoserijsko izdelavo, obenem pa tudi 
izvedljiv. O tem pričajo pozitivne ocene zahtev izvedljivosti, postavljenih s strani tehnologije iz tabele 2, 
in dobri rezultati virtualnih vrednotenj preoblikovanja izdelkov iz pločevine. Pri tem je potrebno poudariti, 
da gre še vedno za zahteven lahek dinamično obremenjen izdelek, ki pa je iz vidika enostavnosti za  
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izdelavo v primerjavi z obstoječimi rešitvami na trgu zelo ugoden. Kljub materialnim in tehnološkim 
omejitvam nam je uspelo razviti izdelek z nižjo maso od trenutne vroče kovane rešitve. Mase 
izhodiščnega koncepta stranke nam ni uspelo doseči. Na koncu je bila dosežena masa 13,3 g višja od 
izhodišča, kar pa je še vedno -130,8 g oz. 11,7 % nižja masa od vroče kovanega izdelka. 
 
V sklopu razvojnega projekta smo prikazali, kako uspešno vkomponirati aspekte metodologije dizajna 
za proizvodnjo in sestavo v zgodnje razvojne faze snovanja lahkih izdelkov. Slednje je ključno za razvoj 
uspešnih lahkih produktov, sploh za proizvodnjo v velikih serijah. Tako smo si zastavili cilje za 
izvedljivost in oddelek tehnologije vključili v razvoj produkta od prvega razvojnega sklopa naprej. Naš 
dizajn smo posledično nenehno vrednotili tudi z vidika tehnološke izvedljivosti. Slednji mora vključevati 
mnoge aspekte, ki niso direktno vezani na funkcionalnost izdelka, in kot tak predstavlja rezultat 
modernega interdisciplinarnega pristopa k snovanju lahkih produktov. Strukturiran pristop, definiran v 
okviru projekta razvoja prednje obese, bomo uporabljali in izboljševali tudi v okviru novih razvojnih 
projektov. Prihajajoče projekte bomo še dodatno podkrepili tako na področjih natančnejših simulacij 
obremenitev kot tudi dodatnih simulacij preoblikovanja. Potencial za slednje vidimo v povezovanju med 
obema tipoma simulacij (obremenitvene in tehnološke). Tako najnovejša orodja že obljubljajo vnos 
zaostalih napetosti v izdelku iz preoblikovanja v simulacije za preverjanje distorzij med varjenjem,  in 
nato končnih napetosti v zvarjencu v simulacije obremenitev. Slednje prinaša prednost v smislu 
skrajšanja (ali v končnem eliminaciji) prototipne faze in posledičnega skrajšanja časa do prihoda 
produktov na tržišče.  
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Načrtovanje naprave za merjenje kakovosti zraka v zaprtih prostorih  
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Povzetek: Kakovost zraka je pomemben faktor, ki vpliva na naše zdravje in počutje. Problematiko rešujemo s pogostim 
zračenjem zaprtih prostorov, na kar pa pogosto pozabimo. V ta namen je bila izdelana naprava za merjenje koncentracije CO2, 
temperature in vlage v prostoru. Krmiljenje naprave in zajem podatkov je bil izveden na tehnologiji Internet stvari (Internet of 
Things - IoT). Naprava tako ni shranjevala podatkov lokalno, ampak jih je posredovala strežniku. Ta je imel vgrajen tudi spletni 
strežnik, preko katerega so se podatki prikazali v numerični in grafični obliki. Pretok podatkov je bil opravljen s protokolom MQTT, 
izris podatkov pa z Node-RED.  
 
Samo merjenje in informiranje uporabnikov glede kakovosti zraka z numeričnimi podatki ni zadostno, saj ima dostop do danih 
podatkov le posameznik. Da bi spodbudili uporabnike zaprtih prostorov k prezračevanju, ima naprava vgrajeno še zvočno in 
svetlobno informiranje, ki se vklopi, ko vrednost CO2 naraste nad določeno vrednost, in izklopi, ko se ta nivo normalizira.  
 
Za napravo je bilo načrtovano tudi plastično ohišje, ki je skrbelo za varnost uporabnikov, saj je preprečevalo neposreden dotik 
prevodnih delov tiskanega vezja. Ločilo je tudi merilni del naprave z ostalimi komponentami in s tem preprečevalo vpliv 
temperature elementov na samo izvajanje meritve temperature prostora. 
 

Za zniževanje stroškov projekta je bila celotna naprava načrtovana z odprtokodno oziroma zastonjsko programsko opremo.  
 

Ključne besede: Node-RED, ESP8266, IoT, MQTT, CO2, Raspberry Pi, Arduino, Linux 

 
Razvrstitev: Strokovni članek 
 
 
Abstract: Air quality is an important factor, that affects our health and well-being. We solve this problem with frequent ventilation 
of enclosed spaces, which we often forget.  For this purpose, a device for measuring the amount of CO2, temperature and 
humidity in the room was made. Device control and data acquisition was performed on the technology Internet of Things (IoT). 
The device did not store the data locally, instead it transferred it on to the server. The server also had a built-in web server, 
which could display the data to the user in a numerical and graphical form. The data flow was performed with the MQTT protocol 
and the data plot with the Node-RED protocol. 
 
Measuring and informing users about air quality with numerical data alone is not enough, as the access to the displayed date is 
on individual-base. To encourage indoor users to ventilate the room, a sound and light interface device is built-in, which turns 
on when the CO2 value rises above a certain value and turns off when this level normalizes. 
 
For this device a plastic housing was also designed, which took care of the safety of users, as it prevented direct contact of the 
conductive parts of the circuit board. It also separated the measuring part of the device from other components, preventing the 
influence of elements temperature on the performance of measuring the room temperature. 
 
Keywords: Node-RED, ESP8266, IoT, MQTT, CO2, Raspberry Pi, Arduino, Linux 
 
Article Classification: Professional Paper 

 
 

1 UVOD 
 
Kakovost zraka je v zadnjem času vse pomembnejši faktor, ki smo ga v preteklosti zanemarjali. Ta 
temeljito vpliva na vsakdanje življenje – od samega počutja osebe do njenega zdravja. Članek je 
namenjen reševanju problematike slabe kakovosti zraka v zaprtih prostorih, s tem pa tudi izogibu širjenja 
bolezni. Kljub temu da smo ozaveščeni in se trudimo, držimo pravil o izboljšavi kakovosti zraka, na to 
pogosto pozabimo. V ta namen je bila razvita naprava, ki meri tri parametre, ki na to vplivajo. Ti parametri 
so temperatura, vlaga in vsebnost CO2. 
 
Članek okvirno opisuje pot do končnega produkta, in sicer se ta začne razvijati z idejo, kaj naj bi naprava 
sploh počela. Temu sledi določitev sestavnih delov in njihova izvedba. Teh je v osnovi pet in se nanašajo 
na komunikacijo, uporabniški vmesnik, mikrokrmilnik, napajanje in meritve. Pri načrtovanju se pojavijo 
različne težave, kot so varnost uporabnika zaradi visoke napetosti in odvajanje toplote elementov zaradi 
možnih napak v meritvah. 
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Po izdelanem strojnem delu sledi programiranje mikrokrmilnika. Glede na izbiro mikrokrmilnika se je 
izbralo programsko orodje Arduino IDE, ki je s svojimi že napisanimi knjižnicami zelo pospešilo sam 
razvoj in olajšalo delo. Druga prednost okolja je enostavna integracija brezžičnega programiranja 
naprave, ki odstrani potrebo po lokalnem nalaganju programske kode. V sam program se je vključil tudi 
protokol MQTT, ki skrbi za prenašanje sporočil med napravami. Ta se je navezal na dodatno 
programsko opremo Node-RED, s katero je bil realiziran tudi grafični prikaz zajetih podatkov in v 
prihodnje tudi nastavljanje same naprave. Veliko vlogo je imel tudi računalnik Raspberry Pi, na katerem 
so bila nameščena vsa programska orodja in strežniki, da se je naprava povezala v nek sistem oz. 
celoto. 
 
 

2 NAČRTOVANJE NAPRAVE 
 

2.1 Razčlenitev problema 
 
Kot omenjeno v uvodu, je naprava namenjena izboljšavi kakovosti zraka v zaprtem prostoru. 
Najenostavnejša rešitev za ta problem je prezračevanje, na kar pa ljudje pogosto pozabimo. Rešitev za 
ta problem je bila avtomatizacija odpiranja oken, kar pa je glede na velikost danega objekta predstavljalo 
veliko naložbo. Cenejša rešitev je uporaba preproste naprave, ki ozavešča udeležence v prostoru o 
prezračevanju. 
 
Pred gradnjo naprave je bilo potrebno določiti njene sestavne dele. Ta je v osnovi razdeljena na pet 
podsklopov, ki jih prikazuje spodnja slika. 
 

 
Slika 25: Blok shema naprave 

 

2.2 Mikroprocesor 
 
Jedro naprave predstavlja mikrokrmilnik, ki ima nalogo povezati vse sklope. Pri izbiri so bile podane 
lastnosti, ki jih je mikrokrmilnik moral vsebovati: 

• zmožnost povezave na splet, 

• ustrezna hitrost, 

• velikost pomnilnika, 

• zmožnost programiranja v več programskih jezikih, 

• zadostno število priključkov, 

• komunikacija IIC in UART, 

• ustrezna cena. 
 

Izbira takšnega mikrokrmilnika je bila preprosta, saj kljub velikemu številu le-teh jih samo nekaj nudi 
povezavo na splet.  
 



7th International Conference on the Development of Industrial Engineering 
25. november 2022 
Šmarješke Toplice, Slovenija 

 

105 

 

Vse dane pogoje je izpolnjeval mikrokrmilnik ESP8266 proizvajalca Espressif Systems, ki ponuja že 
integrirano strojno opremo za povezavo na splet s TCP/IP-protokolom, nizko ceno, velikim pomnilnikom 
in hitrostjo.  
 
Dodatna prednost, ki jo je proizvajalec izkoristil, je možnost nakupa že pripravljenega modula. Uporaba 
le-teh je v zadnjem času bliskovito narastla, saj razvijalce razbremeni načrtovanja visokofrekvenčnih 
vezij, zmanjšuje odtis na tiskanih vezjih in je že ob priklopu napajanja pripravljen za uporabo. Izbrani 
modul ima integrirano 2,4 GHz anteno in dodatni 2 MB bliskovni (FLASH) pomnilnik, ki nudi dodaten 
prostor za shranjevanje informacij ali pa ga uporabimo za namestitev MicroPython programskega okolja. 
 
Spodnja shema izpričuje, da modul potrebuje le nekaj komponent za osnovno delovanje, in sicer 
kondenzatorja C10 in C11, ki služita za glajenje napajalne napetosti. R3 s priklopom na priključek EN 
in na napajanje omogoči delovanje mikrokrmilnika, R5 in R9 pa sta namenjena nastavljanju potenciala 
za izbiro pomnilnika s programsko kodo. 

 

 
Slika 26: Shema vezave mikrokontrolerja ESP8266 

 

2.3 Komunikacija in programiranje 
 
Mikrokrmilnik ponuja kar nekaj opcij nalaganja programske kode, in sicer nalaganje iz bliskovnega 
pomnilnika, s SD-kartice, brezžično preko OTP in preko UART-komunikacije. Slednja je bila izbrana 
zaradi praktičnosti in nudenja povratnih informacij pri samem razvoju programske opreme. Za prenos 
podatkov iz računalnika je bilo potrebno dodati komunikacijski pretvornik USB v UART. Izbrano je bilo 
integrirano vezje FT232RL, saj za osnovno delovanje ne potrebuje dodatnih komponent. Z razliko od 
ostalih tovrstnih integriranih vezij ima že integriran primeren oscilator, ki se ga uporabi za sinhronizacijo 
podatkov iz USB-vodila.  
 

 
Slika 3: Shema komunikacijskega vmesnika in uporaba le-tega kot programator 
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Vezje ponuja tudi izhoda RTS in DTR, ki se ju uporablja za kontrolo prenosa podatkov pri bolj zahtevnih 
napravah, kot je npr. modem. Na zgornji shemi se omenjena priključka uporabljata za programiranje 
mikrokontrolerja. Postopek programiranja je preprost in si mora slediti v danem zaporedju: 

1. Na priključek RESET mikrokrmilnika dovedemo ‘0’, 
2. na priključek PROG  mikrokrmilnika dovedemo ‘0’, 
3. Na priključek RESET mikrokrmilnika dovedemo ‘1’ 

Po teh korakih je mikrokrmilnik pripravljen na sprejem programa, ki ga nato shrani v pomnilnik. 
 
Že sprogramiran mikrokrmilnik s končnim programom danega vezja ni potrebno vključiti v končno 
napravo. 
 

2.4 Uporabniški vmesnik 
 
Namen uporabniškega vmesnika je informiranje uporabnikov o stanju CO2 v prostoru. Najprimernejša 
načina informiranja sta bila svetlobna signalizacija in zvočno opozorilo.  Svetlobna signalizacija je 
sestavljena iz RGB LED diode, ki je z barvno kombinacijo rdeče in zelene barve prikazovala stanje CO2 
v zraku. Osnovna zelena barva ponazarja spodnjo mejo, osnovna rdeča pa zgornjo mejo plina. Na shemi 
sta prisotna tudi dva dodatna priključka, ki sta namenjena priklopu dodatnih LED-diod z močjo 1 W. 

 
Slika 4: Shema uporabniškega vmesnika 

 
Poleg svetlobne signalizacije je dodano še zvočno opozorilo. To ima namen uporabnika obvestiti, da je 
CO2 dosegel zgornjo mejo in da se prostor kljub svetlobni signalizaciji ni prezračil. Zvok tvori pasivni 
piskač, ki ima možnost tvorbe piskov različnih frekvenc. Te lahko uporabimo za alarmiranje različnih 
meja plina v zraku. 
 

2.5 Meritve 
 
Najpomembnejši člen te naprave predstavlja tipalo za merjenje količine CO2. Pri izbiri tipala je to 
moralo zagotavljati: 

• veliko natančnost, 

• temperaturno stabilnost, 

• samokalibracijo, 

• nizko porabo, 

• dodatno merjenje temperature in vlage. 
 

Najboljša izbira je bilo tipalo SCD30 proizvajalca Sensirion, ki je več kot zadostilo iskanim pogojem. 
Lastnosti tipala so: 
 

Tabela 1: Specifikacije tipala SCM30  

Tipalo Meja meritev Natančnost meritev 

CO2 400–10000 ppm +/- 30 ppm 

Vlaga 0–95 %RH 3 %RH 

Temperatura -40–70 °C 0,4 °C 
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Tipalo je ravno tako kot mikrokrmilnik nameščeno na modul z lastnim mikrokrmilnikom, kar omogoča 
ločeno namestitev tipala na ohišje naprave, s tem pa ne potrebuje dodatnih komponent. 
 
 

 
Slika 27: Shema tipala SCD30 

 
Kot je bilo podano v zahtevanih parametrih, tipalo vsebuje tudi samokalibracijo. Ta je namenjena 
izboljšanju natančnosti meritev, saj se čez čas pojavijo odstopanja. Kalibracija ima dva režima, in sicer 
tako imenovan ročni in avtomatski režim. Pri ročnem režimu napravo postavimo v kontrolirano atmosfero 
z znano vrednostjo CO2 ali pa ga postavimo na svež zrak in nastavimo vrednost 400 ppm. Avtomatski 
režim zahteva pogosto izpostavljanje tipala svežemu zraku in uporabo režima brez njegovega izklopa.  
 

2.6 Napajanje naprave 
 
Naprava je napajana iz omrežne napetosti, ki je stabilna in predstavlja dobro zanesljivost. Pretvorbo 
izmenične napetosti opravi preklopni napajalnik Hi-Link, ki pretvori 230 V izmenične napetosti v +5 V 
enosmerne.  
 

 
Slika 28: Shema napajalnega dela naprave 

 
Dobljeno enosmerno napetost uporabimo za napajanje LED-diod in integriranega vezja za pretvorbo 
komunikacije. Ostali del vezja potrebuje za delovanje napetost +3,3 V, ki jo nudi stabilizator napetosti. 
Izbran je bil stabilizator LM1117-3.3, ki ima ob velikih obremenitvah nizek padec napetosti (1,2 V pri 
toku 800 mA). 
 
Da bo naprava izpolnjevala zahteve EMC, sta na vhodu preklopnega napajalnika dodana tuljava in 
kondenzator, ki se uporabljata za odstranjevanje elektromagnetnih motenj, ki jih tvorita sam preklopnik 
in napajana naprava. Dodatno zaščito pred previsokim tokom nudita 500 mA varovalka in varistor, ki 
preprečujeta prenapetost na vhodu v napravo. 
 
 

3 IZDELAVA TISKANEGA VEZJA 
 
Izdelava tiskanega vezja je bila izvedena v odprtokodnem programskem okolju KiCAD. To ponuja kar 
nekaj prednosti pred ostalimi tovrstnimi programi, saj je profesionalno naravnana, odprtokodna in ima 
nabor že pripravljenih knjižnic elementov, ki se jih je uporabilo v napravi.  
 
Kljub enostavnemu zgledu tiskanega vezja je bilo pri načrtovanju kar nekaj izzivov. Prvi izziv je 
predstavljal napajalni del naprave, na katerega je dovedena izmenična omrežna napetost 230 V. Tukaj 
je bilo potrebno elemente pravilno razvrstiti, in sicer je bil med visokonapetostnim in nizkonapetostnim 
delom prostor brez prevodne (bakrene) površine. Težava bi lahko nastopila pri preskoku napetosti, s  
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tem pa bi lahko uničili napravo ali celo ogrozili osebo, ki bi bila z njo fizično povezana. Dodatni problem 
je predstavljalo gretje elementov, ki so segrevali ostali del tiskanega vezja oz. naprave, s tem pa vnašali 
napako v meritev temperature. 
 

 
Slika 7: Postavitev posameznih delov na tiskanem vezju 

 
Naslednji problem se je pojavil pri postavitvi elementov za komunikacijo, ki pretvarja USB-komunikacijo 
v UART. USB-komunikacija za prenos podatkov uporablja dve diferencialni liniji. Da je prenos podatkov 
skozi dani liniji stabilen, se mora upoštevati nekaj pravil. Najpomembnejši sta čim krajša razdalja linij 
med konektorjem in pretvornikom ter njuna razdalja in dimenzija. 
 
Zadnji problem je bil postavitev modula z mikrokrmilnikom, ki v največjem obsegu vpliva tako na 
delovanje naprave kot na točnost meritev. Modul ima prisotno anteno, ki sprejema in oddaja signal v 
obliki elektromagnetnega sevanja frekvence 2,4 GHz. S tem v same povezave na tiskanem vezju vnaša 
šum, ki lahko povzroči nestabilnost ostalih naprav. Rešitev je bila postavitev antene čim dlje od ostalih 
elementov in povezav ter odstranitev bakra na tistem mestu. Drugo težavo je predstavljala temperatura 
mikrokrmilnika, ki se je med delovanjem višala. V ta namen je bil mikrokrmilnik postavljen na zgornji rob 
tiskanega vezja, tako da se je toplota neposredno odvajala ven iz naprave. 
 

 
 

Slika 8: Tiskano vezje merilne naprave, načrtovano z odprtokodno programsko opremo KiCAD 
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4 PROGRAMIRANJE NAPRAVE 
 

4.1 Programsko orodje 
 
Izbrani mikrokrmilnik podpira programska jezika C++ in Python. Za osnovno delovanje je bil izbran 
programski jezik C++ z uporabo razvojnega okolja Arduino IDE. To je vsesplošno okolje za različne 
vrste mikrokrmilnikov, ki inženirjem omogoča enostavnejše programiranje mikrokrmilnikov [1]. Prednost 
tovrstnih orodji je, da že vsebuje vnaprej pripravljene programske knjižnice, prevajalnik in nalagalnik 
programske kode. Okolje je odprtokodno in zastonj, kar je znižalo stroške pri razvoju naprave.  
 

4.2 Brezžično programiranje  
 
Mikrokrmilnik s kombinacijo programskega okolja Arduino IDE omogoča tudi brezžično programiranje 
oz. programiranje preko omrežja (OTA). To predstavlja veliko prednost, saj je naprava fiksno pritrjena 
na merilno mesto, kar oteži klasično programiranje preko kablov. 

 

 
Slika 29: Prikaz uporabniškega vmesnika za brezžično nalaganje programa na mikrokrmilnik 

 
Namen brezžičnega programiranja je posodabljanje in odpravljanje programskih napak v programski 
kodi ali dodajanje novih funkcionalnosti. 
 

4.3 Osnovni program 
 
Osnovi program naprave je prikazan v preprostem diagramu poteka. Arduino IDE okolje je nudilo že 
napisane programske knjižnice za vzpostavitev omrežne povezave, uporabo protokola MQTT in 
uporabo tipala SCD30. 

 
Slika 10: Osnovni diagram poteka osnovnega program 
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Pred začetkom izvajanja glavnega programa se izvedejo inicilizacije notranje periferije mikrokrmilnika 
(I/O, UART, I2C ...), inicilizacija tipala in vzpostavitev omrežne povezave ter strežnika MQTT. S tem je 
mikrokrmilnik pripravljen za krmiljenje zunanje periferije (LED in piskač), zajemanje podatkov s tipalom 
in za pošiljanje podatkov po protokolu MQTT. 
 
Glavni program se izvaja brez prestanka, vsebuje branje vrednosti tipala, ki jih nato obdela in pošilja v 
obliki sporočil odjemalcu, ki je nameščen na računalniku Raspberry Pi. Glede na prebrane vrednosti 
CO2 nato določimo kontrast RGB LED diode, in sicer se ta spreminja od zelene, ki predstavlja minimalno 
vrednost plina, do rdeče, ki predstavlja mejno vrednost. Ob tej se tudi sproži zvočni signal v obliki piska, 
ki opozori prisotne, da je vrednost CO2 dosegla maksimalno vrednost in da je potrebno prostor prezračiti. 
Ko ta pride pod tolerančno mejo, se zvočni signal izklopi, LED pa ponazarja, kdaj se lahko prostor 
preneha zračiti (ko LED začne svetiti zeleno). 
 
 

5 BREZŽIČNI DOSTOP DO PODATKOV 
 
Za deljenje podatkov med napravo in uporabnikom oz. računalnikom skrbi odprtokodni protokol MQTT. 
To je odprtokodni protokol, ki je čez čas postal standard ne le v IoT, temveč tudi v sami industriji. Zaradi 
zanesljivosti, enostavne uporabe in nizke porabe virov (procesorske moči) je bil idealen za prenos 
podatkov tipala na računalnik Raspberry Pi. Ta ima naložen strežnik MQTT, imenovan tudi “broker”, in 
predstavlja centralno napravo za usmerjanje sporočil med odjemalci. Sporočila so naslovljena na vse 
prijavljene naprave, a preberejo jih le te, ki so na to temo prijavljene. [2] 
 
Za grafični prikaz podatkov skrbi programsko orodje Node-RED, ki je prav tako nameščeno na 
računalnik Raspberry Pi. Z razliko od klasičnih računalniških aplikacij ta kot uporabniški vmesnik 
uporablja internetni brskalnik. Z uporabo tako imenovanih vozlišč (node) je bila izdelana struktura, ki 
sprejema sporočila iz protokola MQTT. Potrebno je bilo nastaviti IP-naslov strežnika MQTT in temo, na 
katero se podatek objavlja. Teme se določa v obliki drevesne strukture (tako kot mape in datoteke na 
operacijskih sistemih). Določena je glavna tema measure s podtemami temperature, humidity in co2. 
[3] 
 

 
Slika 30: Grafični prikaz podatkov s programsko opremo Node-RED 
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6 OHIŠJE 
 
Ohišje predstavlja zadnjo stopnjo izdelave merilne naprave. Pri načrtovanju se je upoštevala težava z 
odvajanjem temperature in varnostjo uporabnika naprave. Ta je v celoti zaščitena s plastičnim ohišjem 
in preprečuje neposreden dotik vodnikov pod napetostjo. Za odvajanje toplote, ki jo proizvedejo sestavni 
deli, so prisotne odprtine pod napravo in nad njo. Merilni del je še dodatno fizično ločen od krmilnega 
dela in se nahaja v lastni komori. S tem smo zmanjšali vpliv gretja na minimum in izboljšali natančnost 
meritve. 

 
 

Slika 31: Plastično ohišje naprave 

 
Ohišje naprave je bilo dimenzionirano z brezplačno programsko opremo DesignSpark Mehanical, ki 
omogoča vnos obstoječega 3D-modela v delovno okolje. S tem se je natančneje določilo odprtine in 
prostor za tipalo, da je občutilo čim manjši vpliv temperature ostalih komponent.  
 
 

7 ZAKLJUČEK 
 
Opisana naprava je bila izdelana za potrebe spremljanja kakovosti zraka v podstrešnih prostorih, ki so 
imeli oteženo prezračevanje. Zaradi učinkovitosti naprave pa se je uporaba razširila tudi na ostale 
prostore. S spremljanjem meritev se je nato opazovalo dnevno število prezračevanj, vsebnostjo CO2 v 
prostorih, temperaturo in vlago. Glede na odstopanja meritev se je lahko reševalo nastale težave ali pa 
se je odpravil njihov vzrok. 
 
Naprava je narejena v prototipni izvedbi, se pravi v majhnih količinah, zato izgled in funkcionalnost 
uporabniškega vmesnika nista bili prvi prioriteti. Razvoj naprave se bo nadaljeval, in sicer z izboljšano 
obliko senzorja, z razširjeno funkcionalnostjo uporabniškega vmesnika, z vgradnjo dodatnega 
pomnilnika za lokalno shranjevanje podatkov, z možnostjo komunikacije z LoraWAN, z dodatnim 
baterijskim napajanjem naprave... Zagotovo pa je potrebno tudi znižati stroške naprave, ker je trenutna 
cena previsoka za masovno proizvodnjo. 
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Povzetek: Vzdolžna ravnost voznih površin je karakteristika, ki poleg varnosti in udobnosti vožnje postaja vedno bolj pomembna 
tudi s stališča gospodarjenja s cestnim omrežjem. V Sloveniji stanje vzdolžne ravnosti vrednotimo z indeksom neravnosti IRI 
(International Roughness Index), ki je v svetu najpogostejša mera za oceno vzdolžne ravnosti vozne površine. Na Zavodu za 
gradbeništvo Slovenije (ZAG) uporabljamo za ugotavljanje vzdolžne ravnosti voznih površin lastno merilno napravo ZAG-VP 
(ZAG-Vzdolžni Profilometer). Rezultat meritve je neprekinjen zapis vzdolžnega profila vozišča na podlagi katerega izračunamo 
indeks IRI. Kakovostno izmerjen vzdolžni profil vozne površine je zato ključnega pomena za objektivno oceno stanja ravnosti 
vozne površine. V članku je predstavljena analiza merilne zmogljivosti naprave ZAG-VP, ki temelji na uporabi izboljšane metode 
določanja vzdolžnega profila vozišča. Metoda omogoča neposredno primerjavo izmerjenega ZAG-VP profila z referenčnim – 
geodetsko posnetim profilom. Ključni cilj raziskave je bil ugotoviti merilno natančnost in točnost naprave s pomočjo analize 
rezultatov meritev na testnem cestnem odseku ob upoštevanju zahtev veljavnih mednarodnih standardov ter na osnovi ugotovitev 
uvrstiti napravo ZAG-VP v točnostni in natančnostni razred po klasifikacijski metodi ASTM E950/E950M. V raziskavi smo z 
opredelitvijo potencialnih virov merilne negotovosti ocenili tudi velikost skupne merilne negotovosti izmerjenega vzdolžnega 
profila vozišča in podali predloge za njeno lažje obvladovanje ter nakazali smernice morebitnega nadaljnjega razvoja merilne 
naprave ZAG-VP. 
 
Ključne besede: vzdolžni profil ceste, vzdolžna ravnost, vertikalno nihanje vozila, udobnost vožnje, meritve, mednarodni indeks 
neravnosti (IRI)  
 
Razvrstitev: Strokovni članek 
 
 
Abstract: The longitudinal evenness of the road surface is a measure that is becoming increasingly important for the management 
of the road network. In Slovenia, longitudinal evenness is assessed with the International Roughness Index (IRI), which is the 
most common measure of longitudinal evenness of road surfaces worldwide. The Slovenian Building and Civil Engineering 
Institute (ZAG) uses a self-developed measuring device, the ZAG-VP, to determine the longitudinal profile of a road surface. The 
result of the measurement is a continuous record of the longitudinal profile of the road, which is used to calculate the IRI. A high 
quality measurement of the profile is therefore essential for an objective assessment of the condition of the road surface. This 
paper presents an analysis of the performance of ZAG-VP based on the improved method for determining the longitudinal profile 
of the road. The method allows a direct comparison of the measured profile with a reference profile provided geodetically. The 
main objective of the study was to determine the measurement accuracy and precision of the device by analysing the 
measurement results on a test road section, taking into account the requirements of the applicable international standards and to 
classify the ZAG-VP device in the class of accuracy and precision according to ASTM E950/E950M. In the study, by identifying 
potential sources of measurement uncertainty, we also assessed the magnitude of the overall measurement uncertainty, we made 
suggestions to improve device management, and provided guidelines for the possible further development of the ZAG-VP. 
 
Keywords: road longitudinal profile, longitudinal evenness, vehicle vertical oscillation, ride comfort, measurements, International 
Roughness Index (IRI) 
 
Article Classification: Professional Paper 

 
 

1 UVOD 
 
Danes uporabniki cest od vozne površine pričakujemo, da nam ta nudi možnost varne, udobne in 
ekonomične vožnje. Pri vseh treh dejavnikih igra vzdolžna ravnost vozne površine pomembno vlogo. 
Zaradi neravnin na vozišču prihaja med vožnjo do dodatnih dinamičnih obremenitev na vozilu in voziščni 
konstrukciji. Posledice so slabša vodljivost vozila in manjša udobnost ter varčnost vožnje na eni strani 
in krajša življenjska doba voziščne konstrukcije na drugi strani. V splošnem daljše vzdolžne neravnine 
na vozišču generirajo za potnike neprijetna vertikalna nihanja vozil, krajše pa izgubo kolesnega stika s 
podlago [1]. Vzdolžna ravnost vozišča ima tako vedno neposreden vpliv ne samo na udobnost in 
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gospodarnost, temveč tudi na varnost vožnje. Neravnost vozne površine nenazadnje vpliva tudi na 
povečano porabo goriva in s tem na večjo obremenitev okolja, kar potrjujejo rezultati več raziskav [2, 3]. 
Nepristranska in natančna ocena stanja vzdolžne ravnosti vozišča je zato ključnega pomena v 
prizadevanjih za varno in gospodarno izkoriščanje cestne infrastrukture. 
 
Za ugotavljanje vzdolžne ravnosti voznih površin uporabljamo na ZAG lastni profilometer (merilno vozilo 
ZAG-VP), ki med vožnjo v desni kolesni sledi zazna in zvezno beleži vzdolžni profil vozišča. Stanje 
vzdolžne ravnosti nato na osnovi izmerjenega profila ocenimo s pomočjo mednarodnega indeksa 
neravnosti IRI. Ker je za objektivno oceno stanja vzdolžne ravnosti bistvenega pomena kakovostno 
izmerjen profil, smo razvili izboljšano metodo določanja vzdolžnega profila vozišča z napravo ZAG-VP. 
Razvoj je temeljil na predpostavki, da lahko iz zapisa surovih podatkov z merilnih zaznaval določimo 
vzdolžni profil vozišča tako, da bo le-ta neposredno primerljiv z referenčnim, geodetsko izmerjenim 
profilom. S tem smo odpravili potrebo po pogostih, zamudnih in dragih geodetskih meritvah, ki so bile, 
zaradi občutljivosti indeksa IRI na posamezne lokalne spremembe na vozišču, nujne za primerjavo IRI 
vrednosti med izmerjenim ZAG-VP profilom in referenčnim profilom. Metodo smo implementirali v 
aplikaciji appZAGVP, ki nam po meritvi na testnem odseku omogoča hitro in enostavno preverjanje 
pravilnosti delovanja profilometra ZAG-VP. 
 

1.1 Zasnova in princip delovanja delovanja profilometra ZAG-VP 
 
Naprava ZAG-VP (slika 1) posname vzdolžni profil v desni kolesni sledi pri enakomerni hitrosti, ki je 
primerna kategoriji, stanju ceste in prometu na cesti. V osnovi je sestavljena iz treh merilnih zaznaval 
(pospeškomera, kotnega merilnika in inkrementalnega dajalnika za zasuke (enkoderja)) ter procesne 
enote skupaj s prenosnim računalnikom. 
 

 
Slika 1: Profilometer ZAG-VP med meritvijo (a) in merilni del profilometra (b) [1] 

 
Na sliki 2 je merilni sistem naprave ZAG-VP shematsko prikazan kot merilna veriga skupaj z merjencem 
(vzdolžni profil vozišča v desni kolesni sledi) na eni in rezultatom meritve (posnetkom vzdolžnega profila) 
na drugi strani. 
 

 
Slika 2: Merilna veriga profilometra ZAG-VP [1] 

 
Profilometer ZAG-VP deluje tako, da pri nihanju merilnega vozila ob vožnji po neravni površini hkrati 
meri vertikalne pospeške karoserije vozila (vzmetene mase) in kot med karoserijo in osjo zadnjega 
desnega kolesa (nevzmetene mase). Izmerki pospeška in kota si neodvisno od hitrosti merilnega vozila 
sledijo zvezno s korakom 0,025 m. Izračun profila, ki je funkcija hitrosti vozila ter izmerjenih premikov in 
pospeškov, poteka v analogni procesni enoti naprave v realnem času na osnovi algoritma (enačba 1), 
ki sta ga razvila E. Spangler in W. Kelly [4]. 
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𝑌 = (𝑌𝑢 − 𝑌𝑠) +∬
�̈�𝑠
𝑣̇2

𝑑𝑠𝑑𝑠 (1) 

 
V enačbi 1 je (𝑌𝑢 − 𝑌𝑠) razlika med vertikalnim pomikom nevzmetene in vzmetene mase vozila, ki jo 

izmeri kotni merilnik, �̈�𝑠  vertikalni pospešek vzmetene mase vozila, 𝑣̇  hitrost merilnega vozila in 𝑌 
analogno izračunana relativna višina profila na intervalu poti 𝑑𝑠 [1]. 
 

1.2 Indeks neravnosti IRI 
 
Algoritem za izračun indeksa IRI temelji na odzivu dinamičnega modela četrtine referenčnega vozila 
(Quarter-Car Model) med simulacijo gibanja po izmerjenem vzdolžnem profilu s hitrostjo 80 km/h. Ker 
so v algoritmu uporabljeni dejanski parametri referenčnega vozila, kot so velikost vzmetene in 
nevzmetene mase, koeficient vzmeti in koeficient dušenja ter koeficient raztezanja pnevmatike, nam 
tako izračunane vrednosti indeksa IRI vedno predstavljajo objektiven podatek o stanju neravnosti vozne 
površine. Na sliki 3 vidimo shematski prikaz modela za izračun indeksa neravnosti IRI. 
 

 
 

Slika 3: Shema modela četrtine referenčnega vozila [5] 
 
Indeks IRI lahko v splošnem matematično zapišemo kot razmerje med akumuliranim vertikalnim 
gibanjem med vzmeteno in nevzmeteno maso modela četrtine referenčnega vozila ter dolžino profila 
[6]. 

𝐼𝑅𝐼 =
1

𝐿
∫ |𝑌 𝑠 − 𝑌 𝑢|

𝐿
𝑣

0

𝑑𝑡 =
1

𝐿
∫ |𝑌𝑠 − 𝑌𝑢|
𝐿

0

𝑑𝑥 (2) 

 

V enačbi (2) predstavlja 𝐿  dolžino odseka, 𝑣̇  hitrost gibanja modela po profilu, 𝑌 𝑠  vertikalno hitrost 

vzmetene mase, 𝑌 𝑢  vertikalno hitrost nevzmetene mase, 𝑌𝑠  vertikalni pomik vzmetene mase, 𝑌𝑢 
vertikalni pomik nevzmetene mase, 𝑑𝑡 časovni interval, 𝑑𝑥 pa interval poti med dvema zaporednima 
točkama na zapisu izmerjenega profila. IRI podajamo v m/km ali mm/m (slika 4).  
 

 
Slika 4: Zapis vzdolžnega profila skupaj z indeksom IRI [1] 

 
Večja vrednost indeksa IRI pomeni slabše stanje ravnosti vozne površine. Vrednost IRI = 0,0 mm/m bi 
dobili za popolnoma raven vzdolžni profil. Navadno ga računamo za odseke (segmente) profila dolžine  
100 ali 20 m. Zaradi preglednosti običajno prikažemo indeks IRI grafično (slika 4), skupaj z vzdolžnim 
profilom. 
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2 MATERIALI IN METODE 
 
V raziskavi smo za izvedbo meritev referenčnega in ZAG-VP vzdolžnega profila vozišča na testnem 
cestnem odseku uporabili eksperimentalno metodo. Referenčni profil smo določili na osnovi enkratne 
geodetske meritve, ZAG-VP profil pa na osnovi večkrat ponovljenih ZAG-VP meritev. 
 

2.1 Geodetske meritve 
 
Meritve referenčnega vzdolžnega profila vozišča sta 5. 5. 2016 na testnem odseku lokalne ceste v 
Sneberjah v Ljubljani izvedla in po standardnih metodah [7, 8] ovrednotila geodeta s preizkušenim in 
rektificiranim digitalnim nivelirjem Leica DNA03 in s postajo Leica TC2003 (slika 5).  
 

 
Slika 5: Geodetske meritve na testnem odseku z nivelirjem (a) in nivelmansko lato (b) [1] 

 
Referenčni profil dolžine 226 m je bil merjen s korakom 0,2 m, v desni kolesni sledi oz. 0,60 m od 
desnega roba vozišča. Rezultati geodetskega posnetka – relativne višine profila – so bile podane v 
milimetrih (slika 6) z natančnostjo 0,3 mm. 
 

 
Slika 6: Geodetsko posnet vzdolžni profil vozišča na testnem cestnem odseku [1] 

 

2.2 ZAG-VP meritve 
 
Meritve s profilometrom ZAG-VP smo na suhem in čistem vozišču testnega odseka opravili 19. 1. 2022 
z desetimi zaporednimi ponovitvami. Merili smo v brezvetrju, z enakomerno hitrostjo 80 km/h, brez 
sprememb smeri vožnje in vsakokrat 0,60 m od desnega roba vozišča oz. po isti navidezni kolesni sledi, 
v kateri je bil merjen referenčni (geodetski) profil. 
 
 

2.3 Primerjava referenčnega in ZAG-VP profila 
 
Zaradi različne narave geodetske in ZAG-VP meritve neposredna primerjava obeh profilov ni mogoča. 
ZAG-VP profil je analogno določen in pri tem že v osnovi filtriran, geodetsko izmerjeni profil pa poleg 
neravnih različnih valovnih dolžin zajema tudi vzdolžni naklon vozišča. Kakovost meritev ZAG-VP profila 
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lahko tako zagotavljamo le posredno s primerjavo IRI vrednosti (slika 7), ki jih iz izmerjenih profilov 
določamo skladno s standardnim izračunom [9]. 
 

 
Slika 7: Primerjava geodetskega in ZAG-VP profila s pripadajočimi IRI vrednostmi [1] 

 
Ustrezna analiza točnosti je mogoča potem, ko v aplikaciji appZAGVP surov geodetski in z novo metodo 
določen surov ZAG-VP filtriramo z istim filtrom v istem pasovnem območju. Geodetski profil s filtriranjem 
tako prenesemo v horizontalno ravnino, kjer se tesno ujame z ZAG-VP profilom (slika 8). Za 
kvantitativno statistično analizo točnosti je ZAG-VP profil, ki je posnet s korakom 0,025 m, v aplikaciji 
appZAGVP interpoliran na geodetski profil. 
 

 
 

Slika 8: Okno aplikacije appZAGVP [1] 
 
 

3 REZULTATI IN DISKUSIJA 
 
Rezultate meritev smo analizirali v skladu s standardnimi testnimi metodami. Merilno zmogljivost 
(natančnost in točnost) naprave ZAG-VP smo ugotavljali s pomočjo referenčnega profila, uvrstitev 
naprave v natančnostni in točnostni razred pa določili s klasifikacijo po standardu ASTM [10]. 
 

3.1 Analiza merilne natančnosti 
 
Natančnost (stopnjo ponovljivosti) smo ugotavljali na podlagi desetih zaporednih meritev ZAG-VP. Te 
je opravil isti operater z isto merilno napravo na enak način in ob enakih pogojih. Slika 9 prikazuje 
poravnane ZAG-VP profile ponovljenih meritev iz dne 19. 1. 2022.  
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Slika 9: Primerjava ZAGVP profilov (test natančnosti) [1] 
 
Rezultat analize natančnosti oz. ponovljivosti meritev pokaže, da je povprečna vrednost vseh 
standardnih odklonov, določenih v vsaki od skupno 1057 točk vzdolž 211,2 m merjenega profila, 
0,45 mm. Na sliki 10 je prikazana frekvenčna porazdelitev vseh (1057) standardnih odklonov. 
 
 
 

 
Slika 10: Frekvenčna porazdelitev standardnih odklonov [1] 

 

3.2 Analiza merilne točnosti 
 
Točnost (stopnjo verodostojnosti) opravljenih meritev smo določali z ugotavljanjem odstopanja 
povprečnega ZAG-VP profila od referenčnega v vsaki izmed 1057 točk vzdolž obeh profilov. Na sliki 11 
vidimo dobro ujemanje obeh na celotni dolžini testnega odseka. 
 

 
Slika 11: Primerjava referenčnega in povprečnega ZAG-VP profila (test točnosti) [1] 
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Analiza pokaže, da je povprečna vrednost absolutnih odstopanj višin povprečnega ZAG-VP profila od 
geodetsko izmerjenih višin znašala 1,05 mm. 
 
Na sliki 12 je prikazana frekvenčna porazdelitev vseh (1057) absolutnih odstopanj povprečnega ZAG-
VP profila od referenčnega profila. 
 

 
Slika 12: Frekvenčna porazdelitev absolutnih odstopanj [1] 

 
Na histogramu na sliki 13 vidimo, da je porazdelitev odstopanj ZAG-VP profila od referenčnega profila 
uravnotežena med negativnimi in pozitivnimi vrednostmi ter da se že pri širini razreda 0,5 mm dobro 
ujema z normalno (Gaussovo) porazdelitvijo. Oboje kaže na to, da so bili pogreški pri meritvah v 
splošnem bolj posledica naključnih pojavov oz. nedoločljivih vplivov kot pa posledica sistematičnih 
pogreškov oz. neumerjene merilne naprave ali nepopolne merilne metode. 
 

 
Slika 13: Frekvenčna in kumulativna frekvenčna porazdelitev odstopanj [1] 

 

3.3 Klasifikacija profilometra ZAG-VP po metodi ASTM 
 
Ameriški standard [10] vzdolžne profilometre klasificira glede na velikost odstopanja po razredih od 1 
do 3. V tabeli 1 so prikazane mejne vrednosti odstopanj za natančnost in točnost po posameznih 
razredih.  
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Tabela 1:  Klasifikacija profilometrov po ASTM [10] 

Razred 

Natančnost  
– povprečni 

standardni odklon 
[mm] 

Točnost 
– povprečno 

abs. odstopanje 
[mm] 

1 ≤ 0,38 ≤ 1,25 

2 ≤ 0,76 ≤ 2,50 

3 ≤ 2,50 ≤ 6,25 

 
Analiza rezultatov raziskave kaže, da se profilometer ZAG-VP po ASTM-klasifikaciji razvršča glede na 
natančnost s povprečnim standardnim odklonom 0,45 mm v 2. razred, glede na točnost s povprečnim 
absolutnim odstopanjem 1,05 mm pa v 1. razred. 
 

3.4 Ocena merilne negotovosti 
 
Skozi vsa leta uporabe profilometra ZAG-VP sistematično spremljamo potencialne vire merilne 
negotovosti pri določanju vzdolžnega profila vozišč. Izpostavimo lahko štiri najpomembnejše. Prvi in 
prevladujoči vir je negotovost samega profilometra, ki je v največji meri posledica neuravnoteženosti 
koles merilnega vozila, prenizkega ali previsokega tlaka v pnevmatikah ter nečistoč in obrabljenosti 
mehanskega sklopa merilne naprave. Drugi najvplivneši vir negotovosti je slabo stanje vozišča. Tretji 
vir je operater (izurjenost, natančnost, znanje in izkušnje). Kot četrti vir merilne negotovosti pa lahko 
štejemo vplive iz okolice (gostota prometa, sunki vetra, vidljivost, temperatura in vlaga). Ko smo ocenili 
velikosti posameznih prispevkov smo s pomočjo enačbe 3 izračunali skupno (kombinirano) merilno 
negotovost 𝑢𝑐(𝑣̇𝑝) kot geometrijsko vsoto posameznih prispevkov [11]. 
 

𝑢𝑐(𝑣̇𝑝) = √𝑢𝐴
2(𝑟) + 𝑢𝐵

2(𝑛𝑝) + 𝑢𝐵
2(𝑠𝑡) + 𝑢𝐵

2(𝑜𝑝)+𝑢𝐵
2(𝑜𝑘) = 1,14 𝑚̇𝑚̇ (3) 

 
V enačbi 3 predstavlja 𝑢𝐴(𝑟)  prispevek negotovosti tipa A, ki izhaja iz ponovljivosti meritev in je 
statistično določen, ostali štirje členi pod korenom pa predstavljajo prispevke negotovosti tipa B, ki smo 
jih ocenili na podlagi izkušenj. Z 𝑢𝐵(𝑛𝑝) smo označili prispevek naprave ZAG-VP, z 𝑢𝐵(𝑠𝑡) prispevek 

slabega stanja vozišča z 𝑢𝐵(𝑜𝑝) prispevek operaterja in z 𝑢𝐵(𝑜𝑘) prispevek okolice. Če skupno merilno 

negotovost razširimo s faktorjem razširitve 𝑘 = 2 in s tem dvignemo raven zaupanja v oceno podane 
negotovosti iz 68 % na 95 % znaša razširjena skupna merilna negotovost pri meritvi vzdolžnega profila 
z napravo ZAG-VP 2,28 mm. 
 
 

4 ZAKLJUČEK 
 
Raziskava je potrdila, da lahko z novo metodo določanja profila iz meritev, ki jih zajema profilometer 
ZAG-VP, določimo vzdolžni profil vozišča tako, da ga je mogoče neposredno primerjati z referenčnim 
(geodetsko posnetim) profilom. Analiza primerjave rezultatov meritev na testnem cestnem odseku je 
pokazala, da lahko po klasifikacijski metodi ASTM profilometer ZAG-VP uvrščamo glede na natančnost 
v 2., glede na točnost pa v 1. razred. Rezultati primerjave bi bili bolj zanesljivi, če bi bil referenčni 
geodetski profil posnet neposredno pred ZAG-VP meritvami in če bi bil posnet z manjšim korakom. S 
slednjim bi se dalo točneje določiti razlike med profiloma na kratkih lokalnih poškodbah vozne površine.  
 
Kljub temu, da z napravo ZAG-VP lahko določimo vzdolžni profil vozišča v mejah točnosti in natančnosti, 
ki so danes običajne na tržišču, bi jo lahko nadgradili tako, da bi izračun vzdolžnega profila in faktorja 
IRI potekal v realnem času neposredno v sami napravi brez potrebe po dodatnem računalniku. 
 
Z uporabo izboljšane metode določanja vzdolžnega profila vozišča lahko bolj zanesljivo ocenimo stanja 
ravnosti voznih površin. S tem neposredno vplivamo na učinkovitejše gospodarjenje s cestnim 
omrežjem, posredno pa tudi na zmanjšanje obremenitve okolja zaradi boljših voznih razmer.  
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5 ZAHVALA 
 
Objavljeni rezultati razvojno-raziskovalnega dela so nastali v okviru nalog Infrastrukturnega programa 
št. IO-0032, ki ga je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz 
državnega proračuna. 
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Povzetek: Prispevek obravnava nosilne kovinske konstrukcije in njihovo analizo nosilnosti. Pri analizi nosilnosti obravnavamo in 
vrednotimo napetosti in deformacije oz. pomike nosilnih materialov. Prikazan je analitičen in numeričen pristop izračuna napetosti 
in deformacij – pomikov. Analitičen pristop je mogoč za nosilne konstrukcije relativno enostavnih oblik in geometrij. Nosilne 
konstrukcije kompleksnih oblik in geometrij lahko preračunavamo s pomočjo aproksimativnih numeričnih analiz imenovanih 
Metoda končnih elementov (Finite element method). Metoda končnih elementov (Finite element method - FEM) je vgrajena v 
programskih paketih za računalniško podprto konstruiranje (Computer aided engineering – CAD) in računalniško podprte 
inženirske analize (Computer aided engineering – CAE). V prispevku so prikazani primeri analiz nosilnih konstrukcij s programskim 
paketom CATIA, ki je najbolj razširjen v avtomobilski industriji. Analize prikazujejo vrednosti napetosti in deformacij pri določenih 
robnih pogojih in obremenitvah. 
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Abstract: The paper deals with load-bearing metal structures and their load-bearing capacity analysis. In the analysis of load-
bearing capacity, we consider and evaluate stresses and deformations or displacements of load-bearing materials. An analytical 
and numerical approach to the calculation of stresses and strains - displacements is presented. An analytical approach is possible 
for load-bearing structures of relatively simple shapes and geometries. Load-bearing structures of complex shapes and 
geometries can be recalculated using approximate numerical analyzes called the Finite element method. The Finite element 
method (FEM) is built into the software packages for computer aided engineering (CAD) and computer aided engineering (CAE). 
The paper presents examples of analyzes of load-bearing structures with the CATIA software package, which is the most 
widespread in the automotive industry. Analyzes show values of stress and strain at certain boundary conditions and loads. 
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1 UVOD 
 
Nosilne konstrukcije spadajo v področje mehanike zveznih snovi oz. trdnosti materialov ali mehanike 
materialov. Področje mehanike materialov vsebuje različne metode izračuna napetosti in deformacij v 
nosilnih konstrukcijah, kot so nosilci, stebri, gredi itd. Metode, uporabljene za napovedovanje odziva 
konstrukcije pod obremenitvijo in njene dovzetnosti za različne načine odpovedi, upoštevajo lastnosti 
materialov, kot so njegova meja elastičnosti – plastičnosti oz. meja tečenja,  porušna ali zrušilna 
napetost – trdnost, Youngov modul in Poissonovo razmerje. Poleg tega se upoštevajo makroskopske 
lastnosti (geometrijske lastnosti) mehanskega elementa, kot so njegova dolžina, širina, debelina, mejne 
omejitve in nenadne spremembe geometrije, kot so luknje. Teorija upošteva obnašanje 
enodimenzionalnih in dvodimenzionalnih elementov konstrukcij, katerih stanja napetosti je mogoče 
približati dvodimenzionalnim, in se nato posploši za tri dimenzije, ki nam da popolnejši popis elastičnega 
in plastičnega obnašanja materialov. Trdnost oziroma nosilnost materiala je njegova sposobnost, da 
prenese določeno obremenitev brez okvare ali plastične deformacije. Področje trdnosti materialov se 
ukvarja s silami in deformacijami, ki so posledica njihovega delovanja na material. Obremenitev, ki 
deluje na konstrukcijski element, bo povzročila notranje sile znotraj elementa, imenovane napetosti [1, 
2].  
 
Napetosti, ki delujejo na material, povzročijo deformacijo materiala na različne načine, vključno s 
popolno porušitvijo. Specifična deformacija je pomik materiala glede na dimenzijo v kateri se pomik 
zgodi. Napetosti in deformacije, ki se pojavljajo znotraj konstrukcijskih elementov, je potrebno izračunati, 
da se oceni nosilnost teh elementov. To zahteva popoln popis geometrije, podpor, obremenitev, ki 
delujejo na element, in lastnosti materialov, iz katerega so konstrukcijski elementi sestavljeni.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Stress_(physics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Strain_(physics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Yield_strength
https://en.wikipedia.org/wiki/Ultimate_strength
https://en.wikipedia.org/wiki/Ultimate_strength
https://en.wikipedia.org/wiki/Young%27s_modulus
https://en.wikipedia.org/wiki/Poisson%27s_ratio
https://en.wikipedia.org/wiki/Deformation_(engineering)#Plastic_deformation
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Obremenitve so lahko normalne (natezne ali tlačne) ali tangencialne (strižna in torzijske napetosti). S 
popolnim opisom obremenitve in geometrije elementa je mogoče izračunati stanje napetosti in 
deformacij na kateri koli lokaciji znotraj elementov nosilnih konstrukcij. Ko je stanje napetosti in 
deformacij znotraj elementa znano, je mogoče izračunati trdnost (zmožnost prenašanja obremenitve) 
tega elementa, njegove deformacije (togosti) in njegovo stabilnost (sposobnost ohraniti prvotno obliko). 
Izračunane napetosti se lahko nato primerjajo z določeni mejnimi vrednostmi nosilnosti materiala 
nosilnega elementa, kot je najpogosteje njegova napetost tečenja materiala ali porušna trdnost. Meja 
tečenja je mejna napetost, kjer se pojavi začetek plastične deformacije. Če presežemo mejo tečenja 
materiala se bo material deformiral trajno (trajna nepovratna deformacija) in se po razbremenitvi ne bo 
povrnil v prvotno obliko kot se pri elastični deformaciji [1, 2, 3]. 
 
 

2 ANALITIČNA ANALIZA NOSILCA 
 
Za primer sem izbral preprost konzolno vpeti nosilec dolžine L=1000 mm s pravokotnim prerezom širine 
b=50 mm in višine h=100 mm. Obremenitev je enakomerno kontinuirana po celotni dolžini nosilca in 
sicer 10.000 N/m. Najprej sem nosilec preračunal analitično z Euler-Bernoullijevo teorijo. Teorija nam 
omogoča izračun momentov, napetosti in povesov na poljubni lokaciji na nosilcu vključno z njihovimi 
največjimi kritičnimi vrednostmi. Enačbe za upogibni moment M(x) (maksimalni MA), prečno silo Q(x) in 
pomik – poves w(x) (maksimalni wC) so prikazane v tabeli 1 [3]. 
 
Tabela 1: Enačbe za upogibni moment M(x) (maksimalni MA), prečno silo Q(x) in pomik – poves w(x) 

(maksimalni wC) konzolno vpetega nosilca dolžine L s kontinuirano obremenitvijo q [3]. 

 
 

Rezultat največjega pomika – povesa v našem konkretnem primeru je pomik – poves na prostem koncu 
konzolno vpetega nosilca in sicer wmax=1,429 mm. Izračun največjega pomika – povesa je prikazan z 
enačbama 1 in 2. Največja izračunana napetost po enačbi 3 znaša σmax=60 N/mm2. 

 

𝑤(𝑥) =
𝑞𝑥2(6𝐿2−4𝐿𝑥+𝑥2)

24𝐸𝐼
              (1) 

 
Podatki: 

q=10.000 N/m = 10 N/mm Q=10.000 N MA=(qL)2/2=5.000 Nm 

L=1000 mm, b=50 mm, h=100 mm 

E=210.000 N/mm2 

I=ah3/12=50*1003/12=4.166.666,7 mm4 

Wmin=ah2/6=83.333,3 mm3 
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𝑤𝐶 =
𝑞𝐿4

8𝐸𝐼
=

10
𝑁

𝑚𝑚
∙(1000𝑚𝑚)4

8∙210000
𝑁

𝑚𝑚2∙4166667𝑚𝑚4
= 1,43𝑚̇𝑚̇           (2) 

 
 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
M𝐴

W𝑚𝑖𝑛
=

5.000.000 𝑁𝑚𝑚

83.333,3 𝑚𝑚3
= 60𝑁/𝑚̇𝑚̇2            (3) 

 
 

3 NUMERIČNA ANALIZA NOSILCA 
 
Enak primer nosilca kot je bil uporabljen v analitični analizi preračunamo tudi z numerično analizo. 
Uporabili smo metodo končnih elementov – MKE (Finite element analysis – FEA), in sicer programski 
paket CATIA, ki je produkt družbe Dassault Systemes. Končni elementi v analizi so bili oblike linearnih 
tetraedrov z velikostjo stranic 10 mm z vozlišči v ogliščih (Slika 1) [4, 5].  

 

Slika 1:  Konzolno vpeti nosilec z mrežo končnih elementov linearnih tetraedrov z velikostjo stranic 10 
mm z vozlišči v ogliščih 

 
 
Pomiki – povesi numerične analize so prikazani na sliki 2. Rezultat največjega pomika – povesa pri 
numerični analizi na prostem koncu konzolno vpetega nosilca je bil wmax=1,45 mm, kar je 0,02 mm več 
kot v primeru analitične analize. Relativna razlika znaša 1,4%, kar je relativno majhna razlika.  

Von Mises-ove napetosti so prikazane na sliki 3. Rezultat največje von Mises-ove napetosti znaša 
σmax=60,8 N/mm2, kar znaša 0,8 N/mm2 več od analitične vrednosti. Relativna razlika v tem primeru 
znaša 1,3%, kar je prav tako relativno majhna razlika. Numerična simulacija pokaže večji poves – pomik 
in večjo von Mises-ovo napetost, kar pomeni, da smo na varni strani. Hkrati lahko rečemo, da je 
numerična analiza zaradi majhnega odstopanja od analitičnega pristopa zelo dobra optimizacija. 
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Slika 2: Pomiki – povesi Konzolno vpeti nosilec z mrežo končnih elementov linearnih tetraedrov z 
velikostjo stranic 10 mm z vozlišči v ogliščih (wmax=1,45 mm) 

 

 

Slika 3: Von Mises-ove napetosti konzolno vpetega nosilca z mrežo končnih elementov linearnih 
tetraedrov z velikostjo stranic 10 mm z vozlišči v ogliščih (σmax=60,8 N/mm2) 

 
 

4 NUMERIČNA ANALIZA NOSILNE ŠASIJE GOKARTA 
 
Šasija gokarta je nosilna konstrukcija, katere funkcija je, da prenaša težo gokarta in voznika ter različne 
obremenitve v zavojih. Upoštevati je potrebno tudi obremenitve zaradi neravnin na vozišču in 
obremenitve pri manjših trkih. Obliko in geometrijo šasije definiramo glede na pogonski sistem, krmilni 
sistem, kolesa, sedež… Izberemo lahko na primer Rotax-ov pogonski agregat z notranjim izgorevanjem, 
ki moč in navor prenaša na zadnjo os preko zobniškega gonila. Šasija je zvarjena iz standardnih jeklenih 
cevi premera 32 mm in debeline sten 2 mm. Material in vrsta jeklenih cevi je S355J2H po standardu EN 
10219-1 / EN 10219-2. 
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Oblika oziroma geometrija šasije gokarta in podpore so prikazane na sliki 4 Obremenitev v prvem 
primeru je teža voznika največje dovoljene mase 150 kg in varnostni faktor 3, kar rezultira v sili 4.500N. 
Na sliki 4 je prikazana razporeditev in smer obremenitve na zgornjih površinah dveh cevi in sicer v z-
smeri 2 x 2250 N. 
 

 

Slika 4: Oblika oziroma geometrija šasije gokarta s prikazano obremenitvijo 2 x 2250 N = 4.500 N in 
robnimi pogoji – podporami. 

 
Posledica teh pogojev in obremenitev so napetosti in deformacije v materialu in posledično različni 
pomiki različnih odsekov nosilne konstrukcije. Tudi v tej numerični analizi so bili končni elementi linearni 
tetraedri z vozlišči v ogliščih in velikostjo stranic 10 mm. Rezultat numerične analize obremenitve sile 
teže voznika gokarta 4.500 N (sila teže pomnožena z varnostnim faktorjem 3) je največji pomik – poves 
wmax=0,989 mm (Slika 5) in največja von Misesova napetost 67,4 N/mm2 (Slika 6). 
 

 
Slika 5: Rezultat pomikov – povesov pri obremenitvi sile teže voznika gokarta 4.500 N (sila teže 

pomnožena z varnostnim faktorjem 3) wmax=0,989 mm. 
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Slika 6: Rezultat von Mises-ovih napetosti pri obremenitvi sile teže voznika gokarta 4.500 N (sila teže 

pomnožena z varnostnim faktorjem 3) σmax = 67,4 N/mm2. 
 
Drugi obremenitveni primer, je obremenitev v zavoju, ko kolo gokarta izgubi stik s podlago. Takrat je 
šasija gokarta obremenjena na vzvoj – torzijo z enako obremenitvijo 4500 N.  
 
Rezultat numerične analize obremenitve sile teže voznika gokarta 4.500 N v zavoju je največji pomik – 
poves wmax=2,84 mm (Slika 7) in največja von Misesova napetost 149 N/mm2 (Slika 8). 

 

 
Slika 7: Rezultat pomikov – povesov pri obremenitvi sile teže voznika gokarta 4.500 N v zavoju 

wmax=2,84 mm. 
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Slika 8: Rezultat von Mises-ovih napetosti pri obremenitvi sile teže voznika gokarta 4.500 N v zavoju 

σmax = 149 N/mm2. 
 
Maksimalna von Mises-ova napetost znaša σmax = 149 N/mm2, kar je še zmeraj pod mejo tečenja jekla 
S355, ki znaša 355 N/mm².Celoten gokart je v resnici bolj tog, saj nismo upoštevali dodatne togosti 
celotnega sistema zaradi togosti osi, krmilnega sistema, dodatne togosti zaradi motorja itd. 
 
 

5 ZAKLJUČEK 
 
V prispevku je predstavljen analitičen pristop izračuna povesa – pomika in izračun napetosti v 
konzolnem nosilcu s kontinuirano obremenitvijo ter nato numerična analiza s končnimi elementi nosilca 
enake oblike, dimenzij in obremenitve. Primerjava analitične in numerične analize pokaže, da je 
ujemanje obeh analiz pri ustrezni mreži in dimenziji končnih elementov zelo dobro in celo nad 
pričakovanji. Odstopanje numerične analize od analitične znaša 1,4 % pri rezultatih največjih pomikov 
– povesov in celo nekaj manj 1,3 % pri rezultatu največjih napetosti. Zaradi tako dobrega ujemanja lahko 
s podobno numerično analizo s končnimi elementi obravnavamo kompleksnejše nosilne konstrukcije 
kot je na primer v prispevku nosilna konstrukcija šasije gokarta. Večino nosilnih konstrukcij 
kompleksnejših oblik med katere spada tudi naš primer šasija gokarta ne moremo rešiti analitično, 
ampak samo numerično z analizo končnih elementov. Obravnavali smo dva (2) različna obremenitvena 
primera in s pomočjo programskega paketa CAD in CAE (CATIA), ki je najbolj razširjen programski 
paket v avtomobilski in letalski industriji numerično izračunali pomike – povese ter von Mises-ove 
napetosti. Pri prvem obremenitvenem primeru obremenitvi teže voznika smo upoštevali sil 4.500 N, kar 
je največja teža 1.500 N voznika pomnožena s faktorjem 3 smo izračunali največji pomik - poves 
wmax=0,989 mm in največjo von Mises-ovo napetost σmax = 67,4 N/mm2. Pri drugem obremenitvenem 
primeru obremenitvi v zavoju smo izračunali največji pomik - poves wmax=2,84 mm in največjo von Mises-
ovo napetost σmax = 149 N/mm2. Rezultati so v mejah normalnih dopustnih vrednosti tako pomiki kot 
napetosti saj ima izbrano konstrukcijsko jeklo S355 mejo tečenja 355 N/mm².  
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Povzetek: Optimizacija procesov z namenom ohranjanja konkurenčnosti na globalnem trgu je za dobavitelje izdelkov iz 
polimernih materialov postala stalna naloga. Eden ključnih elementov pri proizvodnji omenjenih izdelkov je orodje, še posebej 
oblikovni deli orodja. Zaradi vedno kompleksnejših izdelkov se za izdelavo oblikovnih delov orodja uporabljajo nove tehnologije, 
ki omogočajo izdelavo optimalnih funkcionalnih sestavnih delov orodja. Ena pomembnejših novih tehnologij je aditivna 
tehnologija, ki se vse pogosteje uporablja za izdelavo oblikovnih delov orodij s trodimenzionalnimi hladilnimi kanali, ki sledijo 
obliki izdelka in jih s konvencionalnimi tehnologijami ne moremo izdelati. Najbolj razširjena aditivna tehnologija, ki se uporablja 
za izdelavo oblikovnih delov orodja, je tehnologija »laserskega spajanja slojev praškastega materiala« (ang. Laser Powder Bed 
Fusion) – LPBF. 
 
V članku bo predstavljen primer kompleksne geometrije oblikovnega trna orodja za izdelavo plastičnega pokrova, pri katerem se 
je z uporabo aditivne tehnologije »neposrednega laserskega taljenja kovin« (nem. Direkt Metall Laser Schmelzen) – DMLS 
znatno skrajšal proizvodni čas izdelave, hkrati pa se je povečala dimenzijska natančnost izdelka. 
 
Ključne besede: optimizacija, injekcijsko brizganje, konformni hladilni sistem, tehnologija DMLS, orodni vložek 
 
Razvrstitev: Strokovni članek 
 
 
Abstract: Optimizing processes to maintain competitiveness in the global market has become a constant task for suppliers of 
products made of polymer materials. One of the key elements in the production of the aforementioned products are the moulds, 
especially the mould inserts. Since products are becoming more complex, new technologies are being used for the production of 
mould inserts, which enable the production of optimal functional components of tools. One of the most important new technologies 
is additive technology, which is increasingly used for the production of mould inserts with three-dimensional cooling channels that 
follow the shape of the product and cannot be produced with conventional technologies. The most widely used additive technology 
for the production of mould inserts is the “Laser Powder Bed Fusion” technology—LPBF. 
 
The article will present an example of the complex geometry of a mould insert for the production of a plastic cover, in which the 
use of the "Direct Metal Laser Melting” (ger. Direkt Metall Laser Schmelzen)—DMLS additive technology significantly reduced the 
production time, as well as increased the dimensional accuracy of the product. 
 
Keywords: optimization, injection moulding, conformal cooling systems, DMLS technology, mould insert 
 
Article Classification: Professional Paper 

 
 

1 UVOD 
 

Na trgu plastičnih izdelkov in v orodjarski industriji so zahteve vse višje. Orodja pri procesu injekcijskega 
brizganja termoplastičnih izdelkov predstavljajo ključni del procesa injekcijskega brizganja. 
Najpomembnejši del predstavljajo oblikovni deli orodij, ki določajo obliko izdelka. Zaradi tehnoloških 
omejitev pri konvencionalnih obdelavah oblikovni deli niso izdelani optimalno in tako ne zagotavljajo 
idealnih pogojev procesa izdelave izdelka. 
 
Oblikovni deli orodij nam v procesu izdelave temperirnih kanalov po klasični tehnologiji ne morejo 
zagotavljati optimalnega temperiranja. V tem strokovnem članku bomo na konkretnem primeru 
predstavili optimizacijo oblikovnega trna orodja, namenjenega za izdelavo dekorativnega plastičnega 
pokrova s postopkom injekcijskega brizganja. V serijski proizvodnji zaradi neučinkovitega hlajenja 
oblikovnega trna nismo dosegli želenega časa cikla brizganja in zahtevane kakovosti. V proizvodnem 
procesu je prihajalo do nenehnih zaustavitev, povečanega izmeta in prevelike porabe energije. Ker 
nismo dosegli zahtevane kvalitete izdelka, je bilo treba dodatno optimizirati orodje, kar je povečalo 
stroške.  
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Zaradi vedno kompleksnejših izdelkov in njihovih zahtev se v orodjarski industriji vse več uporablja tudi 
t. i. dodajalna ali aditivna tehnologija. Omenjene tehnologije se v orodjarstvu uporabljajo predvsem pri 
izdelavi ali optimizaciji oblikovnih delov orodij s hladilnimi sistemi, ki sledijo obliki izdelka. 
Najkakovostnejša in najbolj uporabljena aditivna tehnologija za izdelavo oblikovnih delov orodij je 
tehnologija »laserskega spajanja slojev praškastega materiala« (ang. Laser Powder Bed Fusion) – 
LPBF (slika 1), znana pod različnimi komercialnimi imeni, kot so npr. DMLS®, SLM®, DMLM®, ipd. [1]. 
 

 
Slika 32: Prikaz postopka selektivnega laserskega taljenja s tehnologijo DMLS [2] 

 
S tehnologijo 3D DMLS-tiska je mogoče natisniti kovinske izdelke neposredno iz CAD modelov izdelka. 
Primarna komponenta za izdelavo takšnega dela je prah kovinske zlitine. Pri omenjenih 3D-tiskalnikih 
kovine se po gradbeni ploščadi razporedi izredno fina plast kovinskega prahu, ki ga z izjemno močnim 
laserjem talimo na točno določenih točkah, ki jih definira CAD model. Na tak način je izdelan en sloj 3D-
natisnjenega dela. Opisani postopek taljenja sloja se ponavlja, dokler del ni izdelan [3]. 
 
Z uporabo principov sočasnega inženiringa bomo na dejanskem primeru optimizacije in izdelave 
oblikovnega dela orodja za izdelek s kompleksno geometrijo ter ozkimi tolerancami prikazali 
konkurenčno prednost konformno hlajenih oblikovnih vložkov in jih primerjali s konvencionalno 
izdelanimi.   

 

 

2 METODE 
 
V nadaljevanju bomo predstavili postopek optimizacije hladilnega sistema oblikovnega vložka orodja za 
brizganje dekorativnega pokrova (slika 2). Pri tem se bomo dotaknili analize klasičnih in konformno 
hlajenih oblikovnih delov, ki jih bomo s pomočjo aditivne tehnologije implementirali v naš oblikovni trn. 
Ta nam bo omogočil optimalnejši odvod toplote pri procesu brizganja. Za izdelavo oblikovnega orodnega 
trna bomo uporabili tehnologijo »neposrednega laserskega sintranja kovin« – DMLS v kombinaciji s 
prašnim materialom orodnega jekla in konvencionalnimi tehnologijami odvzemanja, s katerimi bomo 
dosegli zahtevane tolerance 3D-natisnjenih oblikovnih delov orodij. Na koncu sledi primerjava rezultatov 
pred in po optimizaciji. 
 

 
Slika 33: Promocijski izdelek – pokrov  
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2.1 Razvoj in konstrukcija konformnega hladilnega sistema oblikovnega trna pokrova 
 
Za doseganje dimenzijsko ustreznih izdelkov je ključen optimalni nadzor temperature orodja. V ciklu 
brizganja je najpomembnejši čas hlajenja, saj zajema približno 2/3 celotnega cikla. Predhodno smo za 
brizganje plastičnega pokrova (slika 2) uporabljali štiri-gnezdno orodje s konvencionalno izdelanimi 
oblikovnimi vložki, ki so bili izdelani po principu »vložek v vložku« (slika 3) [4]. 
 
Konvencionalno izdelani oblikovni vložki nam niso omogočali izdelave izdelkov v planiranem času cikla. 
Kvaliteta izdelkov, odbrizganih v planiranem času cikla, ni dosegala zahtevane ravni, proizvodnja z 
daljšim časom cikla pa je bila ekonomsko nesprejemljiva. Posledica predolgih ciklov je bila 
nekonkurenčnost na trgu [4]. 
 

  
Slika 3: Virtualni (levo) in dejanski (desno) prikaz obstoječega oblikovnega vložka pokrova 

 
Nadzor temperature orodja in hlajenje taline med postopkom injekcijskega brizganja sta ključnega 
pomena. Pri razvoju konformnega hladilnega sistema za vložek na sliki 3 smo uporabili smernice in 
priporočila strokovnjaka iz podjetja EOS GmbH na področju 3D DMLS-tiska, S. Mayerja. Poleg tega 
smo se zanašali na večletne izkušnje optimizacije oblikovnih delov orodja s konformnimi hladilnimi 
kanali. Omenjena priporočila se v osnovi ne razlikujejo od predpisanih pravil konstruiranja standardnih 
hladilnih kanalov, ki se izdelujejo s konvencionalnimi tehnologijami odvzemanja. Za doseganje 
optimalnih razmer hlajenja kalupa orodja je potrebno izbrati optimalen premer hladilnega kanala. Če je 
oblikovni vložek pravilno zasnovan, bo stopnja kristalizacije izdelka iz polipropilena (PP) med hlajenjem 
v orodju optimalna. 
 

 
Slika 4: Konstrukcijska priporočila pri oblikovanju konformnega hladilnega sistema [5] 

 
S pomočjo programa SolidWorks, ki je namenjen računalniško podprtemu konstruiranju, smo najprej 
rekonstruirali standardni hladilni sistem na obstoječem 3D-modelu oblikovnega vložka. Po priporočilih 
S. Mayerja, ki so prikazana na sliki 4, in s pomočjo naših večletnih izkušenj smo za hladilne kanale 
izbirali med premeroma Ø4–Ø8 mm, saj je debelina izdelka manjša od 2 mm. Izbrali smo največji in 
najoptimalnejši premer kanala (b) Ø8 mm, saj nam je ta omogočil najoptimalnejši odvod toplote. Za 
varnostni količnik razdalje med hladilnimi kanali (a) smo določili vrednost 1,5, za  količnik oddaljenosti 
središča hladilnega kanala od forme izdelka (c) pa smo izbrali vrednost 1. Vrednosti količnikov za 
določitev razdalje med hladilnimi kanali in oddaljenosti hladilnih kanalov od površine izdelka sta bili 
izbrani na podlagi internih standardov za izdelavo konformno hlajenih trnov.  
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Pri konstruiranju smo upoštevali omejitve tehnološkega procesa DMLS-tiskanja. Najprej smo izračunali 
medsebojno centrično oddaljenost konformnih kanalov (a).  
 
a = 1,5 × 𝑏 = 1,5 × 8 = 12 mm         (1) 

 

V nadaljevanju smo izračunali centrično oddaljenost konformnih kanalov od oblikovne stene trna. 

 

𝑐 = 1 × 𝑏 = 1 × 8 = 8 mm         (2) 

 

Po izračunu vseh potrebnih konstrukcijskih podatkov konformnega hladilnega sistema smo pričeli z 
oblikovanjem hladilnih kanalov v programu SolidWorks.  

 

  

Slika 5: Prikaz prereza (levo) in konstrukcije konformnega sistema v oblikovnem trnu (desno) 
 

Po priporočilih O. Tuteskija in A. Kočova [6] smo oblikovali t. i. spiralni eno-nivojski konformni hladilni 
sistem, pri katerem smo upoštevali vse izračunane vrednosti in zasnovali popolnoma skladen konformni 
kanal. Sledil je izris tehnične dokumentacije, določanje geometrijskih toleranc, izbira materiala in 
tehnologij. Prerez in oblika hladilnega kanala sta prikazana na sliki 5. 

 

2.2 Izdelava oblikovnega vložka s postopkom tehnologije DMLS 
 
Za izdelavo konformno hlajenega oblikovnega trna pokrova smo izbrali tehnologijo neposrednega 
laserskega taljenja »DMLS« na industrijskem 3D-tiskalniku EOS M280 proizvajalca EOS GmbH  (Tabela 
1). Dimenzije delovnega območja stroja merijo 250 x 250 x 325 mm.  
 

Tabela 8: Specifikacije industrijskega DMLS-tiskalnika EOSINT M 280 

Proizvajalec EOS (Electro Optical Systems) 

 

Serijski model EOSINT M 280 

Programska 
oprema 

PSW 3.8; RP-Tools 6.2; 
EOSTATE 1.5; Materialise 
Magics Metal package 

Serijska številka SI2271 

Leto izdelave 2016 

Tehnologija PBF > SLM / DMLS 

Kategorija  Industrijski tiskalnik SLM 

Tip/moč laserja Yb-fiber laser; 400 W 

Hitrost laserja Do 7,0 m/s 

Material Kovina – jeklo Maraging MS1 

Delovna površina 250 x 250 x 325 mm 
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Za izdelavo oblikovnega trna smo CAD model izvozili v datoteko STL, ki je služila za pripravo programa 
in procesa DMLS-tiska. Za pripravo DMLS-tiska se najpogosteje uporablja program Materialse Magics, 
ki je namenjen pripravi 3D-podatkov v aditivni proizvodnji. Prvotna programska oprema je urejevalnik 
3D-modelov (datotek STL), ki nam omogoča popravilo napak, urejanje ter rekonstrukcijo modelov STL 
in pripravo vseh vrst 3D-tiska. Najpomembnejša funkcija priprave 3D-tiska temelji na področju 
avtomatizirane ali ročne konstrukcije podpor izdelka [7]. V programu smo izdelku definirali postavitev in 
položaj na delovni platformi. Postavitev in pozicioniranje izdelka na delovno platformo smo izvedli v 
skladu s priporočili ter po praktičnih izkušnjah. 
 
Zaradi velikosti izdelka in oblike hladilnih kanalov, ki se nahajajo tik pod oblikovnim delom, smo se 
odločili za delni, t. i. hibridni DMLS-tisk. Na spodnji sliki je prikazan razrez oblikovnega trna na dva dela, 
ki se razlikujeta v tehniki izdelave. Ločimo osnovni del, t. i. bazo, in 3D-tiskani del s konformnimi kanali, 
ki je natisnjen neposredno na osnovo. Model smo pripravili v programu Materialise Magics (slika 6 – 
desno). 
 

              
Slika 6: Baza oblikovnega trna (levo) in prikaz priprave CAD modela na DMLS-tisk (desno) 

 
Hibridno bazo smo izdelali iz materiala H11 (W.Nr. 1.2343) s konvencionalnimi CNC tehnologijami, 
medtem ko smo zgornji del izdelali s postopkom aditivne tehnologije DMLS in visokokakovostnim jeklom 
Maraging MS1 (W.Nr. 1.2709), ki je imel obliko prahu granulacije 40 µm. Jeklo Maraging je izdelano v 
skladu s predpisanimi standardi, ki so klasificirani in ustrezajo evropskemu standardu 1.2709 ter 
nemškemu standardu X3NiCoMoTi 18-9-5. Za to vrsto jekla je značilno, da ima dobre mehanske 
lastnosti in ga je enostavno toplotno obdelati. S postopkom staranja lahko dosežemo maksimalno trdoto 
54 -2 HRc.  
 
Ne glede na različno kemijsko sestavo se orodni jekli med postopkom toplotne obdelave kompatibilno 
povežeta in enakomerno raztezata, zaradi česar ne pride do razkrojitve materiala ali razpok. Pri izdelavi 
smo upoštevali dodatek za naknadno strojno obdelavo, ki je znašal 0,5 mm/steno. Baza trna je bila pred 
postopkom DMLS toplotno obdelana – popuščena (slika 6 – levo). 
 

2.3 Proces 3D-tiska s postopkom tehnologije DMLS 
 
V nadaljevanju je sledilo lasersko spajanje slojev prašnega materiala – LPBF s postopkom tehnologije 
DMLS. Prvi korak pri procesu 3D DMLS-tiska je bila priprava modela STL, ki je prikazana na sliki 6 – 
levo. Pri pripravi smo morali določiti začetno višino in pozicijo. Po koncu priprave 3D-modela in njegove 
pozicije, smo ga pretvorili v datoteko slojevitega vmesnika (angl. Slice Layer interface file), ki je 
namenjen procesiranju programa tehnologije DMLS.  
 
Sledila sta priprava stroja EOS M280 in postopek DMLS-tiska. Priprava na proces je zajemala pripravo 
hibridne baze in njeno vpenjanje na posebno delovno platformo za izdelavo hibridov, s katero smo jo 
vstavili v stroj. Naslednji korak je bil pričvrstitev delovne platforme na nosilec, kalibriranje površine in 
priprava prašnega materiala, tj. zapolnitev prostora pod delovno površino, ki je prikazana na sliki 7 – 
levo. 
 
Pri nastavljanju parametrov tiska smo si izbrali standardne parametre iz baze stroja EOS DirectTool. 
Uporabljeni parametri za jeklo Maraging so certificirani in priporočeni iz strani proizvajalca EOS GmbH. 
Sledil je pričetek procesa DMLS-tiska oblikovnega trna orodja pokrova, ki je prikazan na sliki 7 – sredina. 
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Slika 7: Priprava (levo), postopek (sredina) in oblikovni trn po končanem DMLS-tisku (desno) 

 
Po končanem 3D DMLS-tisku, ki je potekal 17 ur, smo hibridni oblikovni trn odstranili z delovne površine 
stroja, ga očistili s suhim zrakom (glej sliko 7 – desno) in izdelali merilni protokol. Natisnjeni hibridni 
oblikovni trn smo nato dodatno starali po predpisanih standardih, tj. 6 ur pri temperaturi 490 °C. Z 
opisanim postopkom toplotne obdelave smo dosegli predpisano trdoto oblikovnega dela 54 -2 HRc.  
 

2.4 Dodatna konvencionalna CNC-obdelava in poliranje 
 
Po postopku toplotne obdelave smo pričeli s konvencionalnimi CNC-obdelavami oblikovnega trna, s 
katerimi smo odstranili vse dodatke. Na sliki 8 (levo in sredina) sta prikazana postopka CNC-obdelave. 
 

   
Slika 8: Postopek konvencionalne obdelave trna (levo in sredina), ter dokončno obdelan trn (desno) 

 
Po obdelavi je sledilo ročno poliranje oblikovnega predela trna na stopnjo hrapavosti N2. Zaradi visokih 
dekorativnih zahtev je bilo poliranje izjemno dolgotrajno in zahtevno. Končno izdelan oblikovni trn orodja 
pokrova je bil po postopku poliranja pripravljen za testiranje in serijsko proizvodnjo (slika 8 – desno). 
 

2.5 Testno brizganje dekorativnega pokrova 
 
Optimiranemu oblikovnemu trnu smo na Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije – IMT s pomočjo 
naprave za merjenje trdote Rockwell 4JR; Instron B2000 izmerili trdoto 53,6 HRc. Izmerjena vrednost 
nam je potrdila, da je oblikovni trn izdelan po predpisanih zahtevah, zato smo ga vstavili v orodje, saj je 
sledilo testno brizganje pokrova. Testiranje smo izvedli na stroju za injekcijsko brizganje Krauss Maffei 
200-1000 C2 (tehnični podatki stroja so navedeni v tabeli 2) s serijskim štiri-gnezdnim orodjem, skupaj 
s tremi standardno izdelanimi trni.  
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Tabela 2: Specifikacije stroja za injekcijsko brizganje Krauss Maffei 200-1000 C2 

Proizvajalec Krauss Maffei 

 

Tip stroja 200-1000 C2 

Kategorija Brizgalni stroj 

Serijska št. 174208 

Leto izdelave 2001 

Maks. sila vbrizga 1.904 bar 

Zapiralna sila 2.000 kN 

Odpiralna sila 101 kN 

Maks. odpiranje orodja 700 mm 

Min. vgradna višina orodja 350 mm 

Razmak med vodili 630 x 560 mm 

Plošča za pritrditev orodja 985 x 985 mm 

Maksimalna teža orodja 2.535 kg 

 
Med procesom injekcijskega brizganja smo v fazi hlajenja zniževali čas cikla in spremljali kakovost 

izdelka. Postopno zniževanje časa hlajenja po 0,5 s je potekalo pri popolnoma nadzorovanih in 

stabiliziranih ciklih. Pred optimizacijo oblikovnega trna je čas cikla znašal 10 s. Testiranje smo pričeli pri 

obstoječih parametrih in času hlajenja. Čas cikla smo krajšali do časa cikla 6,15 s, pri katerem smo 

dobili ustrezno kvaliteto izdelka brez deformacij. Pri nadaljnjem skrajšanju časa cikla kvaliteta izdelka 

več ni bila ustrezna. 

 
 

3 REZULTATI 
 
V tem poglavju bomo predstavili vse pridobljene rezultate, ki temeljijo na prvem testnem injekcijskem 
brizganju pokrova z oblikovnimi trni, optimiziranimi s konformnim hladilnim sistemom. Hkrati bomo 
predstavili in opredelili stroške izdelave ter izračunali prihranke pri uporabi konformno hlajenega trna.  
 

3.1 Opredelitev stroškov standardne konvencionalne in aditivne izdelave 
 
Opredelili bomo stroške izdelave oblikovnega trna po klasičnem ter kombiniranem postopku izdelave. V 
tabeli 3 so prikazani stroški izdelave enega oblikovnega trna, ki je izdelan po klasičnem postopku 
obdelave. 
 

Tabela 9: Stroški izdelave oblikovnega trna s postopkom klasične obdelave z odrezovanjem 

Postopek obdelave Strošek operacije 

Material 1.2343 250,00 € 

CNC-obdelava 1.470,00 € 

Toplotna obdelava 140,00 € 

Poliranje 600,00 € 

Skupni stroški 2.460,00 € 

 

 

Tabela 4: Stroški izdelave konformnega oblikovnega trna s kombiniranim postopkom obdelav 

Postopek obdelave Strošek operacije 

Material baze 1.2343 120,00 € 

CNC-obdelava 840,00 € 

DMLS-tisk 1.530,00 € 

Toplotna obdelava 140,00 € 

Poliranje 600,00 € 

Skupni stroški 3.230,00 € 
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Podatki v tabeli 4 prikazujejo stroške oblikovnega trna s konformnim hladilnim sistemom, ki je izdelan s 
postopkom kombinirane izdelave, ki zajema aditivne ter klasične tehnološke postopke. 
 

3.2 Rezultati testnega brizganja dekorativnega pokrova 
 
Rezultati injekcijsko brizganega pokrova, izdelanega iz obstoječega in optimiziranega oblikovnega trna 
pri popolnoma vzpostavljeni serijski proizvodnji ter popolnoma optimiziranem času cikla, so prikazani 
na grafu 1 in v tabeli 5. 
 

 
Graf 1: Časovna predstavitev zniževanja celotnega cikla in časa hlajenja 

 
 

Tabela 10: Kakovost izdelka, izdelanega iz obstoječega in optimiziranega oblikovnega trna pri ciklu 
6,15 s 

Čas cikla 

in hlajenja 
Slikovna analiza kakovosti pokrova Opombe in opazke 

6,15 sek 

1,27 sek 
Standardno hlajeni oblikovni trn 

Nesprejemljiv izdelek zaradi funkcijske 

napake deformiranega in ukrivljenega 

zapiralnega roba ter preostalih dekorativnih 

napak, tj. vidnih deformacij in nagubanosti 

celotnega izdelka. Izdelek po pregledu 

kontrolorja in kupca ni zadovoljiv. 

Konformno hlajeni oblikovni trn 

Popolnoma brezhiben izdelek v skladu s 

sprejetimi zahtevami, tj. brez funkcijskih, 

dimenzijskih ali dekorativnih napak. 

 
Ugotovili smo, da najnižji čas optimiziranega cikla s konformno oblikovanim oblikovnim trnom znaša 
6,15 s. Čas cikla smo znižali iz 10 na 6,15 sekunde, kar znaša 38,5 % (enačba 3). 
 

P =
(10 s − 6,15 s)

10 s
× 100 = 38,5 %              (3) 

 

3.3 Izračun prihrankov v predvideni letni proizvodnji pri uporabi konformnega hlajenja 
 
Izračun približnega števila brizganih izdelkov pokrova, izdelanih na letnem nivoju, ob triizmenskem delu 
ter pri orodju z oblikovnimi trni, izdelanimi po klasični tehnologiji, nanese 11.232.000 kosov (enačba 4), 
medtem ko pri konformno hlajenem orodju z oblikovnimi trni, izdelanimi po kombiniranem tehnološkem 
postopku, število znaša 18.263.415 kosov (enačba 5). Upoštevali smo maksimalno razpoložljivo 
kapaciteto stroja 650 h/mesec, vključno z zaustavitvami ter servisi orodja in brizgalnega stroja. 
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𝑄𝑆𝐻 = (
 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑐𝑒𝑣 × 650 

ℎ

𝑚𝑒𝑠𝑒𝑐
 × 3.600 𝑠 

Čas cikla (10 s)
) × 4 (š𝑡. 𝑔𝑛𝑒𝑧𝑑) = 11.232.000 𝑘𝑜𝑠 (4) 

 

𝑄𝐾𝐻 = (
 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑐𝑒𝑣 × 650 

ℎ

𝑚𝑒𝑠𝑒𝑐
 × 3.600𝑠 

Čas cikla (6,15 s)
) × 4 (š𝑡. 𝑔𝑛𝑒𝑧𝑑) ≅ 18.263.415 𝑘𝑜𝑠                                                  (5)

  
Interno izračunan proizvodni strošek pokrovčka s trni, izdelanimi po klasičnem postopku, je 0,0155 
€/kos, medtem ko je strošek izdelave pokrovčka s konformnim hlajenjem 0,0097 €/kos. Izračun je bil 
narejen po cenah materiala in energentov, veljavnih na dan 18. 6. 2022. V nadaljevanju smo izračunali 
prihranek neposrednih stroškov proizvodnje na letnem nivoju pri proizvodnji 11.232.000 kosov na leto, 
ki znaša 65.146 €. 
 

𝑆𝑝𝑟𝑖ℎ𝑟𝑎𝑛𝑒𝑘 = 𝑆𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑.𝐻𝑙𝑎𝑗𝑒𝑛𝑗𝑒 − 𝑆𝐾𝑜𝑛𝑓.𝐻𝑙𝑎𝑗𝑒𝑛𝑗𝑒 ≅ 174.096 € − 108.950€ ≅ 65.146 € (6) 

 
Izračun porabe kapacitet (enačba 7) in časovnega prihranka (enačba 8) za brizganje 11 milijonov 
izdelkov pri uporabi konformno hlajenih oblikovnih trnov. 
 
PK KH = (12 mesecev × 650 h) × 61,5 % = 4.797 h/leto     (7) 
Prihranek KH = 7.800 h – 4.797 h = 3.003 h/leto     (8) 
 

Tabela 11: Maksimalno letno število brizganih izdelkov in prihranki pri brizganju 11 mio. izdelkov 

 
Standardni 

oblikovni trni 
Konformno hlajeni 

oblikovni trni 
Prihranek/Razlika 

Maks. št. brizganih izdelkov v enem letu 11.232.000 kos 18.263.415 kos 7.031.415 kos 

Stroški izdelave za 11 mio. izdelkov 174.096 € 108.950 € 65.146 € 

Poraba kapacitet stroja za 11 mio. izdelkov 7.800 h/leto 4.797 h/leto 3.003 h/leto 

 
Tabela 6 prikazuje maksimalno število brizganih izdelkov pri razpoložljivih letnih kapacitetah stroja ter 
prihranke pri brizganju 11 mio. izdelkov z uporabo konformno hlajenega orodja pokrova. Ugotovili smo, 
da pri njihovi uporabi prihranimo približno 3.000 ur neto kapacitet stroja glede na predvidene letne 
kapacitete stroja. To pomeni, da v enem letu prihranimo približno 125 dni. V enakem časovnem obdobju 
lahko predvidoma izdelamo do 38,5 % več kakovostnejših izdelkov. V nasprotnem primeru lahko 
izračunani prihranek proizvodnega časa – 3.000 neto h/leto – porabimo za brizganje ostalih izdelkov. 
 
 

4 RAZPRAVA 
 
S testnim injekcijskem brizganjem smo dosegli rezultate, ki so presegli naša pričakovanja. Podrobni 
rezultati in preračuni so zapisani ter prikazani na grafu 1, v tabelah 3 in 4. Optimiziran oblikovni trn s 
konformnim hladilnim sistemom je bil testiran na serijskem štiri-gnezdnem orodju, v katero smo vstavili 
en optimiziran in tri standardne oblikovne trne. Testiranje smo pričeli s standardnimi parametri brizganja, 
s časom cikla 10 s. Pri popolnoma vzpostavljeni proizvodnji smo že pri prvih brizganih izdelkih pokrova 
zaznali znatno izboljšane kakovosti procesa in produkta. Ugotovili smo, da se pokrovi, ki so izdelani s 
standardno hlajenimi oblikovnimi trni, nagubajo in deformirajo, kar povzroči, da se izdelek pri odpiranju 
orodja odlepi od oblike trna, do deformacij pa prihaja zaradi neenakomernega hlajenja. Hkrati smo 
ugotovili, da se pri optimiziranem konformno hlajenem trnu pokrov ne odlepi zaradi predvidenega 
optimalnega odvoda toplote, kar ne povzroča deformacij (glej sliko 9 – gnezdo 1, levo zgoraj). 
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Slika 9: Prikaz deformacij pri izmetu pokrovčka iz orodja 

 

Za doseganje ustrezne kakovosti pokrova je minimalni čas hlajenja pri konvencionalno izdelanem trnu 
znašal 10 s; pri konformno hlajenjem trnu, izdelanem s postopkom tehnologije DMLS pa 6,15 s. To 
pomeni, da smo celotni čas cikla skrajšali za 38,5 %. Zaradi deformacij časa hlajenja ni bilo možno 
dodatno skrajšati. Ugotovili smo, da nam optimizirani trn prinaša večji nadzor nad dimenzijami izdelka 
in višjo kvaliteto izdelkov s stališča njihovega estetskega videza.   
 
 

5 ZAKLJUČEK 
 
V članku smo predstavili postopek optimizacije oblikovnega trna s pomočjo tehnologije neposrednega 
laserskega taljenja kovin – DMLS, kjer smo uporabili Maraging jeklo v obliki prahov granulacije 40µm. 
Na praktičnem primeru smo grobo opisali celoten postopek optimizacije, ki je zajemal konstrukcijo 
konformnega hladilnega sistema, postopek izdelave oblikovnega trna in testiranje s predstavljenimi in 
ovrednotenimi rezultati.  
 
Z raziskavo smo ugotovili, da smo znatno izboljšali kakovost izdelka pokrova, povečali robustnost 
procesa, zmanjšali izmet in skrajšali proizvodni čas injekcijskega brizganja. Prav tako smo ugotovili, da 
nam omenjena tehnologija DMLS omogoča najoptimalnejšo izdelavo oblikovnih delov orodij, katerih 
materiali imajo popolnoma primerljive lastnosti. Jeklo Maraging MS1 namreč dosega popolnoma 
primerljivo homogenost v primerjavi s standardnimi orodnimi jekli, ki po poliranju dosegajo hrapavost 
površine N2.  
 
Ena izmed najnaprednejših rešitev optimizacije hlajenja oblikovnih delov orodja so t. i. konformni hladilni 
sistemi, ki nam v kombinaciji s tehnologijo L-PBF omogočajo izdelavo izjemno kompleksnih 
trodimenzionalnih konformnih kanalov, ki jih s konvencionalnimi tehnologijami ni možno izdelati. Tovrstni 
kanali se najpogosteje uporabljajo za optimizacijo oblikovnih delov orodij za brizganje ter litje lahkih 
kovin, pri katerih optimalna izdelava hladilnih kanalov s klasično tehnologijo vrtanja zaradi oblike ni 
možna. 
 
Omenjeni sistemi imajo neposreden vpliv na izboljšanje kakovosti izdelka in proizvodnih kapacitet za 
njihovo izdelavo. Poleg tega lahko zaradi skrajšanih proizvodnih ciklov zmanjšamo število gnezd, kar 
nam omogoča izdelavo manjših orodij in proizvodnjo na manjših strojih, s čimer lahko znatno znižamo 
stroške izdelave. 
 
V prihodnosti bomo izdelali nove oblikovne trne za vsa štiri gnezda, s katerimi bomo prešli na kompletno 
konformno hlajeno orodje.  Izvedli bomo tudi raziskavo o vplivu površinske hrapavosti kanalov na odvod 
toplote. Glede na rezultate raziskave bomo v proizvodnji analizirali vse izdelke, pri katerih se pojavljajo 
težave s hlajenjem oblikovnih delov, in jih skušali optimizirati. 
 
 

 

 



7th International Conference on the Development of Industrial Engineering 
25. november 2022 
Šmarješke Toplice, Slovenija 

 

138 

 

6 REFERENCE 
 
[1] T. Muck in I. Križanovskij, 3D-Tisk. Ljubljana: Založba Pasadena, 2015. 
[2] IndiaMART [splet], Dosegljivo: https://www.indiamart.com/proddetail/metal-3d-printing-dmls-direct-

metal-laser-sintering-12458829391.html. [15. 9. 2022]. 
[3] EOS GmbH - Electro Optical Systems [splet]. Dosegljivo: https://www.eos.info/en. [18. 9. 2022]. 
[4] M. Vogrin, ''Optimizacija hladilnega sistema orodja pokrovčka za prehrambno industrijo'', diplomska 

naloga. Novo mesto, Fakulteta za industrijski inženiring, 2021. 
[5] S. Mayer. (2009). ''Optimized mould temperature control procedure using DMLS.'' EOS Whitepaper 

[splet]. Dosegljivo: http://www.3dimpuls.com/sites/default/files/download/eos_optimizedmouldtempe 
raturecontrolprocedureusing_dmls.pdf. [20. 9. 2022]. 

[6] O. Tuteski in A. Kočov. (2018). ''Conformal cooling channels in injection molding tools – design 
considerations.'' International Scientific Journal: Machines. Technologies. Materials. [splet]. 12(11), 
str. 445–448. Dosegljivo: https://stumejournals.com/journals/mtm/2018/11/445. [22. 9. 2022]. 

[7] Materialise Magics [splet]. Dosegljivo: https://www.materialise.com. [28. 9. 2022]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



7th International Conference on the Development of Industrial Engineering 
25. november 2022 
Šmarješke Toplice, Slovenija 

 

139 

 

Optimalna izbira tehnologije za izdelavo vpenjalne priprave uporabne za 
merjenje sil vzmeti 

 
Optimal selection of technology for making a clamping device useful for 

measuring spring forces 
 

Kalčič Matej1, Marica Prijanovič Tonkovič2 

 
1Danfoss Trata, Slovenija 

E-naslov: matej.kalcic@danfoss.com 
 

2Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Slovenija 
E-naslov: marica.prijanovic-tonkovic@fini-unm.si  

 
 

Povzetek: Za izdelavo izdelkov se danes uporabljajo različne tehnologije. Pri tem je pomembno, da se proizvede kakovostne 
izdelke s čim manjšimi stroški. V naši raziskavi smo se ukvarjali z izdelavo namenske vpenjalne priprave, ki predstavlja del 
merilnika sile vzmeti v merilnem  laboratoriju. Merjenje sil vzmeti je najpogostejši preizkus, ki se ga uporabi za določanje 
ustreznosti vzmeti glede na aplikacijo, kjer se vzmet uporablja.  
 
Za izdelavo priprave smo revidirali različne tehnologije. Tako smo primerjali tri različne tehnologije in sicer tehnologijo 3D-tiska, 
injekcijsko brizganje ter klasično obdelavo CNC. Na osnovi primerjave med ceno in časom izdelave vpenjalne priprave smo jo 
izdelali s tehnologijo 3D-tiska po FDM postopku.  
 
Ustreznost izdelave vpenjalne priprave smo validirali z dimenzijskimi meritvami. Rezultati meritev so potrdili skladnost z našimi 
zastavljenimi zahtevami na risbi, po kateri smo izdelali 3D-model. Izvedli smo tudi analizo merilnega sistema MSA, ki je potrdila 
stabilnost in ponovljivost  skupnega merilnega sistema, katerega del je 3D natisnjena vpenjala priprava.  
 
Ključne besede: CNC-obdelava, injekcijsko brizganje, FDM, 3D-tisk, izdelek, stroški  
 
Razvrstitev: Strokovni članek 
 
 
Abstract: Various technologies are used to manufacture products today. Here, it is important to produce quality products with the 
lowest possible costs. In our research, we dealt with the production of a dedicated clamping device, which is part of the spring 
force tester in the measuring laboratory. Measuring spring forces is the most common test, which is used to determine the 
suitability of the spring for the application where the spring is used. 
 
We revised different technologies suitable for making a clamping device. We compared three different technologies: 3D printing 
technology, injection molding and classic CNC machining. Based on the comparison between the price and the production time 
of the clamping device, we produced it using 3D printing technology, using the FDM process. 
.  
The adequacy of the production of the clamping device was validated by dimensional measurements. The results of the 
measurements confirmed it compliance with our set requirements on the drawing, according to which we made a 3D model. We 
also performed an analysis of the MSA measuring system, which confirmed the stability and repeatability of the common 
measuring system, which includes a 3D printed fixture. 
 
Keywords: CNC machining, injection molding, FDM, 3D printing, product, cost 
 

Article Classification: Professional Article 

 
 

1 UVOD 
 
Pri izdelavi izdelkov je pomembna njihova kakovost. Ta je povezana z dimenzijsko točnostjo, 
mehanskimi, fizikalnimi in estetskimi lastnostmi, mikrostrukturo… Navedene lastnosti je potrebno meriti. 
Znanost o merjenju je meroslovje. Merjenje je postopek empiričnega objektivnega pripisovanja 
numeričnih vrednosti lastnostim predmetov in dogodkov v resničnem svetu, da bi jih opisali na čim bolj 
verjeten način [1]. 
 
Postopek merjenja je določitev vrednosti stvarem na podlagi njihove medsebojne povezanosti z vnaprej 
znano vrednostjo. Pripisovanje vrednosti stvarem je opredeljeno kot postopek merjenja, pripisana 
vrednost pa se imenuje izmerjena vrednost [2, 3]. 
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Merilna negotovost so podatki, povezani z rezultatom meritve. Merilna negotovost kaže na razpršenost 
vrednosti, ki jo je mogoče pripisati izmerjeni količini. Odstopanje rezultatov zaradi merilnih napak se 
imenuje pogrešek. Najpogosteje uporabljeni lastnosti, ki določata kakovost merilnega sistema, sta 
odklon in raztros. Pogost razlog za nekakovostne meritve so razpršeni rezultati. Odklon je povezan s 
položaji izmerjenih podatkov glede na referenčno vrednost. Raztros govori o širini rezultatov meritev. 
Oceno kakovosti merilnega sistema predstavlja analiza merilnega sistema MSA. Na ta način se preverja  
natančnost in verodostojnost meritev [2]. 
 
Z merjenjem izdelkov validiramo kakovost samih izdelkov. Merjenje sil vzmeti je eden najpomembnejših 
preizkusov za določanje kakovosti vzmeti. Vzmeti so zasnovane tako, da imajo pričakovano silo na 
določeni višini tlačne vzmeti pri stiskanju, natezne pa pri vlečenju.[4]. 
Glede na obliko in obremenitev poznamo naslednje vzmeti: tlačne, natezne, vzvojne (torzijske), 
specialne, spiralne, palične…. Za njihovo izdelavo se najpogosteje uporabljajo krivilni avtomati CNC [5]. 
Da je kakovost izdelane vzmeti ustrezna ugotovimo, ko izmerimo njeno silo. Na kakovost  meritve v 
največji meri vpliva oblika vzmeti, konkretno debelina, dolžina in premer vzmeti, ki v medsebojni 
povezavi vplivajo na obnašanje vzmeti med izvajanjem meritve. Potem tudi ni zanemarljiv vpliv togosti 
merilnika in kvaliteta vpenjalne priprave, ki lahko kontaminirata rezultate meritve vpenjalne priprave [6, 
7]. 
 
Zaradi različnih oblik vzmeti (preizkušancev), se izdelujejo različne vpenjalne priprave, ki skrbijo, da se 
merjenec med meritvijo ne krivi ali celo zvrne. Ob tem pa je pomembno, da vpenjalna priprava z 
opravljanjem svoje funkcije ne vpliva na rezultate meritev. Konkretno z vodenjem vzmeti pride do upora 
med vzmetjo in vodilom vpenjalne priprave, za katerega pa želimo, da je čim manjši. Prav tako pa je 
potrebno upoštevati površinske obremenitve na vpenjalno pripravo na naležni površini, kjer sedi vzmet 
pri stiskanju. Deformacija vpenjalne priprave, zaradi prevelikih površinskih obremenitev, bi rezultirala v 
neponovljive in netočne rezultate meritev.   
 
Obstajajo različne tehnologije za izdelavo vpenjalnih priprav. To je: 

- 3D-tiskanje, kjer je objekt zgrajen z dodajanjem materiala z namenom izdelave 3D-objekta, z 
zaporednim  nanašanjem plasti, iz digitalnega 3D-modela [8, 9]; 

 
- injekcijsko brizganje polimerov, kjer se tekoči polimer vbriga v orodje s zapiralno silo od nekaj 

200 kN za majhne laboratorijske naprave pa do 100.000 kN pri industrijskih strojih (Ni primerno 

za prototipe, ker gre za zamuden postopek izdelave orodij.) [10, 11];  

 
- CNC-obdelava, to je obdelava s klasično proizvodno tehnologijo odvzemanja materiala. Za 

razliko od 3D-tiskanja se postopek običajno začne z odstranjevanjem materiala iz večjega 
kosa, da se doseže zahtevano obliko. Uporablja se različna ostra vrtljiva orodja ali rezalne 
ploščice. 

              CNC-obdelava je ena izmed najbolj priljubljenih izbir načinov izdelave tako za majhna enkratna  
              dela, kot za srednje do velike količine za proizvodnjo. Ponuja odlično ponovljivost, visoko  
              natančnost, široko paleto obdelovalnih materialov in različno obdelano kvaliteto površin [3]. 

 
Ko se izdela vpenjalno pripravo, se jo vstavi na mesto preizkušanja. Stabilno vpetje vpliva na doseganje 
ponovljivih rezultatov. Zato smo v preiskavi iskali optimalne tehnologije za izdelavo vpenjalne priprave. 
Cilj raziskave je izdelati namensko vpenjalno pripravo za meritev sile vzmeti na merilniku sile z izbrano 
optimalno tehnologijo 3D-tiska po postopku FDM. V praksi od naročila za izvedbo meritev, do poročila 
rezultatov meritev znaša od 2 do 5 delovnih dni. V ta kratek čas, pa je potrebno še umestiti čas, potreben 
za izdelavo namenske vpenjalne priprave. 
 
 

2 MATERIALI IN METODE 
 
V merilnih laboratorijih je pogosto dvom, če so izmerjene meritve točne. To velja tudi za merjenje sil 
vzmeti, ki smo jih izvajali v naši raziskavi. Med preizkušanjem je potrebno preizkušance stabilno voditi 
med stiskanjem. Za stabilno vodenje in vpetje preizkušanca smo izdelali vpenjalno pripravo. Med 
možnimi postopki izdelave, kot je 3D-tiskanje, injekcijsko brizganje in CNC-obdelava, smo izbrali 3D-
tiskanje. Izbrana tehnologija 3D-tiska po postopku FDM se je izkazala za najprimernejšo tehnologijo,saj 
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je cenovno glede na število izdelanih kosov najcenejša na kos, prav tako pa je tudi najhitrejša v izdelavi, 
glede na čas na število izdelanih kosov. 
 
Glede na merilnik, ki se uporablja v merilnem laboratoriju in obstoječo vpenjalno opremo, smo pripravili 
zasnovo oziroma osnutek namenskega vodilnega trna, ki se z vijakom M5 zvijači v zgornji nastavek 
merilnika in pridrževalne puše, ki se preko tesnega ujema vstavi v spodnji vložek merilnika. Nadaljevali 
smo z izdelavo konkretnega 3D-modela (slika 1) in risbe, kjer smo definirali vse omenjene zahteve. Z 
izračunom predvidenih obremenitev na naležno površino se je definirala zahtevana površinska trdota 
materiala. Glede na izkušnje pa se je definirala zahtevana hrapavost trna, ki služi kot vodilo, po katerem 
med stiskanjem leze vzmet. Želja je zanemarljiv upor, ki pa ga je mogoče doseči z gladko površino.  

 

 
Slika 34: 3D-model namenskega trna (levo) in 3D-model namenske puše (desno)  

  
Na sliki 1 je prikazan 3D-model namenskega trna in namenske puše, ki sta izdelana v programu za 
modeliranje CREO. Trn se je izdelal na tiskalniku tipa Danfoss Trata Zortrax M200. Material za tiskanje 
je bila PETG žica navita na kolutu. Natisnjen izdelek smo po 3D-tisku, zaradi slabše kvalitete oziroma 
višje hrapavosti stranskih sten, ki je bila predvidena posledica tehnologije 3D tiska in nanašanja plast 
na plast, bili primorani polirati. Po poliranju je znašala hrapavost 0,7 µm. 
 
Meritve sil smo izvajali na merilniku sil proizvajalca Mecmesin. Merilnik je namenjen merjenju sil vzmeti 
do 2000 N. Merimo lahko nateg in tlak. Sestavljen je iz togega ohišja, ki preprečuje napake meritve kot 
posledica deformacij merilnika, konkretno ročice merilnika, ki stiska oziroma vleče vzmet. Obenem tudi 
programska oprema merilnika skrbi za kompenzacijo neželenega upogibanja ročice in posledično 
napačnega odčitavanja pozicije zaradi obremenitve ročice s sistemsko korekcijo rezultatov. Pomembni 
sestavni deli merilnika so še zgornji in spodnji krožnik, merilna sonda, varnostna zaščita in varnostno 
stikalo STOP (slika 2 ) [6].   

 
Slika 2: Merilnik sile vzmeti proizvajalca Mecmes 
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Na sliki 3 je risba z zahtevami kupca. Poleg izmerjenih vrednosti, smo morali upoštevati uskladitev 
merilne metode z dobaviteljem.  
 

 
Slika 3: Risba vzmeti, označena je karakteristika vzmeti, sila F1 in F2 na razdalji L1 in L2 

 
Na sliki 4 vidimo vzmet med preizkušanjem v izdelani vpenjalni pripravi in merilniku sil Mecmesin. 
Preizkuse smo izvedli na vzorcih dobavitelja. Pred tem smo na preizkušancih zvedli tudi analizo MSA 
oziroma analizo sposobnosti merilnega sistema. Ugotavljali smo, če je naš merilni sistem dovolj 
zmogljiv, da lahko merimo zahtevano toleranco sile vzmeti F1 (sila ob začetku stiskanja) in F2 (sila ob 
koncu stiskanja). V primeru, da bi bil rezultat MSA slabši od tolerančnega polja, ne moremo podajati 
rezultatov, saj je napaka merilnega sistema prevelika. 
 

a)                                                                     b) 

 
Slika 4: Stiskanje vzmeti med meritvijo: a) začetno stiskanje, b) končno stiskanje 

 
Za meritev smo uporabljali različne vzorce, kar je zahteva za MSA. Preverili smo ustrezne nastavitve 
programa in vpenjanje.  
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3 REZULTATI MERITEV 
 
V preiskavi smo raziskovali, kako v proizvodnem procesu čim hitrejše in čimbolj točno izmeriti silo tlačne 
vzmeti. Merjenje sile smo izvajali na merilniku Mecmesin. Pred meritvijo smo na osnovi izračunov določili 
tehnologijo izdelave vpenjalne priprave za vzmet. Pripravo smo izdelali s tehnologijo 3D-tiska, kjer smo 
uporabili FDM postopek [12]. Sledila je meritev sile na preizkušancih. Točnost izmerjenih vrednosti smo 
potrdili s pomočjo  MSA analize. Za meritev MSA smo določili tri merilce, ki so pomerili 10 vzorcev 
vzmeti v 2 ponovitvah. Pazili smo, da se vzorci merijo v naključnem vrstnem redu in da merilci ne 
poznajo predhodnih rezultatov meritev. Poskrbeli smo, da je bila meritev izvedena v kar se da enakih 
pogojih, kot bi bila ob rutinskem merjenju.  
 
Študijo MSA smo izdelali v programu za statistično analizo podatkov, tj. programu MiniTab. Ponovljivi 
rezultati prikazujejo našo natančnost. Ponovljivost je v glavnem odvisna od delovnega stroja ali 
merilnega orodja. Če želimo izboljšati ponovljivost, moramo posegati v stroj ali merilnik z izboljšanjem 
delovnega programa, z izboljšanjem ločljivosti in ostalimi parametri stroja oziroma merilnika.  
 
Obnovljivost pa je rezultat nastavitve stroja oziroma kalibracije. Obnovljivost se izboljša z bolj natančno 
kalibracijo, bolj pogosto kalibracijo, bolj preciznimi etaloni oziroma standardi, ki reproducirajo vrednost, 
na katero se referiramo.   
 
Na sliki 5 so podani rezultati meritev analize MSA, kjer je razvidna ponovljivost meritev (slika 5 a), ki so 
jo izvedli tri merilci. Območje raztrosa med meritvijo je vidno na sliki 5 b. Slika 5 c prikazuje vpliv merilcev 
na obnovljivost. Tolerančni razpon je viden na sliki 5 d in znaša za silo F1 pri razmerju med natančnostjo 
merilnega sistema in dovoljeno toleranco 0,86 N. 
 

 
Slika 35: Izpis rezultata MSA iz programa Minitaba za silo F1 

 
Za silo F2 velja, da je pri enakem razmerju med natančnostjo merilnega sistema in dovoljeno toleranco 
1,71 N. Iz poročila razberemo vpliv različnih lastnosti merilnega sistema. Večjih anomalij ni opaziti, prav 
tako pa je rezultat analize MSA primeren za merjenje zahtevane tolerance na risbi vzmeti. Merilni sistem 
je za tolerančno zahtevo, definirano na risbi F = ± 1N, torej tolerančno širino 2N, sprejemljiv za obe sili. 
Rezultati meritev dobaviteljevih vzorcev, ki smo jih izmerili na merilniku sil proizvajalca Mecmesin so 
znašali v povprečju: 

- za silo F1 13,3 N, kjer je zahtevano območje 11,6 N do 13,5 N in 
- za silo F2 14,9 N, kjer je zahtevano območje 13,7 N do 15,7 N.  

a 
b 

c d 
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4  ZAKLJUČEK 
 
Pri merjenju na različnih laboratorijskih napravah je pomembna točno izmerjena vrednost. Zato se pred 
začetkom merjenja naprava za merjenje najprej umeri. Na izmerjeno vrednost vpliva tudi vpetje 
preizkušanca v merilni napravi. Z rezultatom meritev je povezana merilna negotovost, ki govori o 
razpršenosti izmerjenih vrednosti.  
 
V raziskovalnem delu smo predstavili izdelavo vpenjalne priprave za merjenje sile vzmeti. Ker je vzmet 
težko vpeti v merilno napravo, je potrebno najprej izdelati namensko vpenjalno pripravo, v katero se 
med preizkušanjem postavi vzmet. Na osnovi pregleda različnih tehnologij izdelave izdelka, smo naredili 
vpenjalni pripravo po postopku 3D-tiskanja. Izdelali smo 3D-model namenskega trna in puše, ki smo ju 
med preizkušanjem postavili v napravo za preizkušanje sil vzmeti. 
 
Kakovost merilnega sistema smo dokazali z MSA analizo. Ta je potrdila stabilnost merilnega sistema. 
Ponovljivost in obnovljivost merilnega sistema je bila zadovoljiva. Raztros in odklon rezultatov je bil v 
mejah zahtev. 
 
Za izdelavo namenske vpenjalne priprave, izdelane iz polimernega materiala, je bila zaradi zahtevanega 
kratkega roka izdelave in izbire najcenejše izdelave tehnologija 3D-tiska izbrana kot najbolj optimalna. 
Tehnologija je bila ustrezna glede na dimenzijske in mehanske zahteve izdelka, ki smo jih definirali in 
kasneje potrdili z meritvami. Analiza MSA merilnega sistema je pokazala, da izdelek nudi stabilen in 
ponovljiv merilni sistem. Tako smo z vsemi preizkusi z gotovostjo potrdili, da so rezultati meritev 
primerljivi z dobaviteljevimi in tudi točni.  
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Povzetek: Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij 
(poznana kot uredba PIC) omejuje izvoz iz EU nekaterih snovi ter zmesi in izdelkov, ki te snovi vsebujejo, tako, da zahteva 
obveščanje ali celo soglasje države prejemnice v skladu z Rotterdamsko konvencijo. Poleg snovi omenjenih v konvenciji, je EU v 
uredbi uvedla kontrolo ali celo prepoved izvoza še nekaterih drugih potencialno problematičnih snovi, zmesi in izdelkov. Z 
uveljavitvijo uredbe morajo biti izvozniki in uvozniki pozorni na omejitve in pridobivati ustrezna dovoljenja. 
 
V prispevku smo predstavili ključne zahteve uredbe, na kratko pojasnili postopke pridobivanja izvoznih dovoljenj in letnega 
poročanja o količinah izvoza in uvoza ter predstavili ključne izzive pri izpolnjevanju obveznosti, ki jih je uredba naložila izvoznikom 
in uvoznikom omejenih snovi. Zamude pri vlaganju izvoznih zahtevkov ali celo ignoriranje uredbe namreč lahko povzročijo zastoje 
pri izvozu produktov, ki vsebujejo omejene snovi, ali celo globe za kršitelje. 
 
Ključne besede: nevarne snovi, Rotterdamska konvencija, PIC, uvoz, izvoz, ECHA 
 
Razvrstitev: Strokovni članek 
 
 
Abstract: Regulation (EU) No. 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export and 
import of hazardous chemicals (known as the PIC Regulation) restricts the export from the EU of certain substances, mixtures, 
and articles containing these substances by requiring notification or even the consent of the country recipients in accordance with 
the Rotterdam Convention. In addition to the substances mentioned in the convention, the EU thereby introduced control or even 
a ban on the export of some other potentially problematic substances, mixtures and articles. With the implementation of the 
regulation, exporters and importers must pay attention to restrictions and obtain appropriate permits. 
 
A review of the key requirements of the regulation and a brief explanation of the procedures for obtaining export permits and 
annual reporting on export and import volumes of chemical products has been presented. In addition some challenges in fulfilling 
the obligations imposed by the regulation on exporters and importers of restricted substances are presented. Delays in filing export 
claims or even ignoring the regulation can cause delays in the export of products containing restricted substances, or even fines 
for violators. 
 
Keywords: hazardous substances, Rotterdam Convention, PIC, import, export, ECHA 
 
Article Classification: Professional Paper 

 
 

1 UVOD 
 
Nevarne kemikalije zaradi svojih lastnosti predstavljajo potencialne nevarnosti za vse subjekte, ki 
sodelujejo v verigi od proizvajalca do končnega uporabnika. Ob neprimernem ravnanju pa lahko v tem 
času in tudi, ko se zaključi njihova življenjska doba, predstavljajo tudi nevarnosti za okolje. Dolžnosti, ki 
jih imajo pri ravnanju z nevarnimi kemikalijami ter o obveščanju o nevarnostih teh kemikalij deležniki v 
dobavni verigi v EU, pa tudi v ostalih članicah Evropskega gospodarskega prostora, opredeljujeta uredbi 
CLP in REACH, o čemer smo že pisali [1, 2, 3].  
 
V nadaljevanju bomo predstavili ključne zahteve uredbe (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij, v nadaljevanju uredbe PIC, na kratko 
pojasnili postopke pridobivanja izvoznih dovoljenj in letnega poročanja o količinah izvoza in uvoza ter 
predstavili nekatere ključne izzive pri izpolnjevanju obveznosti, ki jih je uredba naložila izvoznikom in 
uvoznikom produktov, ki vsebujejo z uredbo omejenih ali celo prepovedanih snovi. Zamude pri vlaganju 
izvoznih zahtevkov ali celo ignoriranje uredbe namreč lahko povzročijo zastoje pri prometu s temi 
produkti ali celo globe za kršitelje. 
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2 UREDBA PIC 
 

2.1 Pravne osnove 
 
Z ratifikacijo Rotterdamske konvencije iz februarja 2004, so se države podpisnice, med njimi tudi članice 
EU (EGP), zavezale, da bodo prejemnice obveščale o nevarnosti kemikalij ter tudi izvajale postopek 
soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini. 
S tem so sprejele obveze za deljenje odgovornosti in sodelovanja v mednarodnem prometu z nevarnimi 
kemikalijami, s ciljem zavarovati zdravje ljudi in okolje pred škodo, ki bi jo le-te lahko povzročile. 
Podpisnice so s konvencijo uredile naslednja vprašanja [4]: 

• uredile so uvoz in izvoz 52 nevarnih kemikalij in pesticidov, 

• vpeljale so zahtevo, da je treba za katero koli kemikalijo s seznama prejeti predhodno soglasje 
države uvoznice, preden jo je mogoče izvoziti, 

• vzpostavile so postopek izmenjave informacij o odločitvah, ki jih sprejemajo države uvoznice, 

• od vsake podpisnice konvencija so vzpostavile zahtevo, da imenuje nacionalni organ, ki 
zagotavlja popolno izvajanje Konvencije, 

• vsako podpisnico se pred prejemom vpraša, če je pripravljena sprejeti uvožene kemikalije in 
pesticide s seznama, 

• vpeljale so zahtevo, da izvozniki zagotovijo, da se kemikalije, navedene na seznamu, ne 
izvozijo, če ni bila prejeta uradna odobritev države uvoznice, 

• od podpisnic, ki so prepovedale ali močno omejile določene kemikalije, se po konvenciji 
zahteva, da o tem obvestijo sekretariat konvencije, 

• predvidele so izmenjava znanstvenih, tehničnih, gospodarskih in pravnih informacij o 
kemikalijah iz obsega konvencije, 

• uvedle so možnost tehnične podpore za države v razvoju glede ureditve predpisov o 
kemikalijah, 

• iz obsega konvencija pa so izvzele zdravila, radioaktivne materiale, odpadke, kemično orožje, 
živila in aditive za živila, gensko spremenjene organizme ali kemikalije, izvožene za analize in 
raziskave. 

 
Republika Slovenija je konvencijo ratificirala z zakonom iz leta 1999 [5]. 
 
Mednarodna skupnost na področju te konvencije redno sodeluje, le-to prilagaja sodobnim potrebam in 
sprejema nove odločitve o mednarodni trgovini z nevarnimi kemikalijami [6]. 
 
Države članice EU, oz. EGP, so konvencijo umestile v svoj pravni red z več pravnimi akti. Zadnja 
veljavna prenova aktov EU, je uredba (EU) št. 649/2012 z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih 
kemikalij, poznana tudi po kratici PIC (iz angl. Prior Informed Consent procedure, to je soglasju po 
predhodnem obveščanju) [7]. Gre za uredbo z neposredno veljavnostjo v državah članicah, ki pa je bila 
od sprejema že tudi večkrat dopolnjena z vključitvijo novih nevarnih snovi. Nadzor na izvajanjem uredbe 
in sankcioniranje je v pristojnosti posamezne države članice. Slovenija je to področje uredila z Uredbo 
o izvajanju Uredbe (EU) o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij [8], v kateri je določila Urad RS za 
kemikalije kot pristojen organ, medtem ko imajo nadzorno funkcijo inšpektorji za kemikalije, nadzor nad 
uvozom in izvozom nevarnih kemikalij pa carinski organi RS.  
 
 

2.2 Cilji ter obseg uredbe PIC 
 
Osnovna cilja uredbe sta izvajanje Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem 
obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini ter zagotovitev, da so  
vse kemikalije, ki se izvažajo iz EGP razvrščene, označene in pakirane v skladu z zahtevami že 
omenjene uredbe CLP, pri čemer sicer dopušča določene izjeme.  
 
Za izvajanje drugega cilja zahteva uredba, da izvozniki označijo vse nevarne snovi v skladu z uredbo 
CLP, razen če je to v nasprotju z zahtevami države pogodbenice Rottedamske konvencije. Za izvajanje 
prvega cilja, pa zahteva od izvoznikov, da pred prvim izvozom, oz. prvim izvozom v letu, izvedejo 
predhodno prijavo (notifikacijo) omejene snovi, oz. omejene snovi v zmesi ali izdelku, ki ima zaradi 
prisotnosti te snovi nevarne lastnosti. Seznam snovi z omejitvami je v Prilogi I uredbe. Poleg tega uredba  
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prepoveduje izvoz snovi, ki so navedene v dodatni Prilogi V, razen v primeru, da se te snovi uporabljajo 
za razvojne in analitske namene, pri čemer je ta izvoz omejen na največ 10 kg snovi letno, zahteva pa 
se tudi posebna prijava in izjava izvoznika o namenu uporabe. Obveznosti, ki jih imajo izvozniki kemikalij 
po uredbi PIC, so prikazane na Sliki 1. 
 

 
 

Slika 1: Obveznosti izvoznikov kemikalij po PIC (EU/649/2012) 
 

 Nevarnosti, ki jih predstavljajo (vse)  nevarne kemikalije v izvozu, morajo biti identificirane in 
predstavljene v skladu z uredbo CLP (razen izjemoma). Snovi iz Prilog I in V ter zmesi ali izdelki, ki 
vsebujejo snovi iz teh prilog in jih je zaradi tega potrebno tudi razvrstiti po CLP, pa je poleg tega potrebno 
tudi prijaviti ali izpeljati posebno prijavo 
 
Uredba PIC se uporablja za prepovedane ali strogo omejene kemikalije, ki so navedene v Prilogi I, in 
zajema industrijske kemikalije, pesticide in biocide, na primer benzen, kloroform, atrazin in permetrin. 
Za izvoz teh kemikalij se uporabljata dve vrsti zahtev: obveščanje o izvozu in izrecno soglasje. 
 
Priloga I je sestavljena iz treh delov: 
 
1. del: Vključuje kemikalije (snovi ali zmesi), za katere se zahteva obveščanje o izvozu. Gre za 
kemikalije, ki so v EU prepovedane ali strogo omejene vsaj v eni od štirih podkategorij uporabe, kot so 
opredeljene v uredbi PIC: 
- industrijske kemikalije za poklicno uporabo, 
- industrijske kemikalije za potrošniško uporabo, 
- pesticidi, ki se uporabljajo kot fitofarmacevtska sredstva, 
- drugi pesticidi, na primer biocidni proizvodi. 
 
2. del: Vključuje kemikalije že vpisane v 1. delu, vendar za njih poleg zahteve po obveščanju o izvozu 
velja dodatna zahteva, da imenovani nacionalni organ izvoznika od organov države uvoznice prejme 
izjavo o tem, da se država strinja z uvozom. To se imenuje izrecno soglasje. 
 
Za te kemikalije velja postopek PIC v skladu z Rotterdamsko konvencijo, ker so v EU prepovedane ali 
strogo omejene v eni od dveh kategorij uporabe, ki sta opredeljeni z Rotterdamsko konvencijo: pesticid 
ali industrijska kemikalija. 
 
3. del: Za kemikalije iz tega dela velja zahteva po obveščanju o izvozu in zahteva po izrecnem soglasju, 
razen če je v okrožnici PIC Rotterdamske konvencije objavljen odgovor o uvozu in so izpolnjena 
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nekatera določena merila. To so kemikalije, za katere se zahteva postopek PIC, ki je opisan v 
Rotterdamski konvenciji, in so navedene v Prilogi II k tej konvenciji. 
 
Kot pričakovano, je največ kemikalij vključenih v 1. delu Priloge I, vsak naslednji del pa je krajši. 
 
Priloga V je seznam kemikalij, za katere velja prepoved izvoza, razen izjemoma za razvoj in analize, in 
vključuje obstojna organska onesnaževala (npr. aldrin, dieldrin, DDT, PCB, PCN) ter nekatera druga 
onesnaževala (živo srebro, nekatere njegove zlitine in spojine). 
 
Uredba dopušča tudi določene izjeme, za katere uredba ne velja. Po členu 2/2 so izjeme kemikalije oz. 
snovi, zmesi in izdelki, ki so regulirani z drugimi zakonodajnimi akti, kot so odpadki, živila in krmila ter 
dodatki za le-te, večina zdravil, prepovedane droge in psihotropne snovi, radioaktivni materiali, odpadke, 
kemično orožje in nekateri drugi.  
 
Poleg prijav, uredba zahteva tudi letno poročanje o izvozni bilanci kemikalij iz obsega Priloge I. V 
primeru, da smo uvozniki teh kemikalij, pa moramo poročati tudi o uvozu le-teh. Letno poročanje je 
potrebno izpeljati v prvem četrtletju sledečega leta. 
 

2.3 Podatki, ki so potrebni za prijavo kemikalij po PIC 
 
Uredba v 8. členu in tudi v Prilogi II opredeljuje potek postopkov in vsebino prijav ter posebnih prijav, ki 
jih mora predložiti potencialni izvoznik, da pridobi dovoljenje za izvoz kemikalij. 
 
Splošni podatki so: 

• Naziv kemikalije/zmesi/izdelka v izvozu (blagovna znamka) 
• Identifikatorji omejene snovi (naziv, CAS št., CN, CUS koda), 
• Vsebnost omejene snovi v izdelku (v masnih %) 
• VL (Safety Data Sheet) za EU  

 
Specifični podatki, ki jih izvoznik navede ob prijavi so: 

• Namembna država 
• Pričakovan datum prvega izvoza (v letu) 
• Predvidena letna količina (izdelka/kemikalije), preračun količin 
• Predvidena uporaba (industrijska kemikalija/pesticid/R&A) 
• Prejemnik(i) izdelka: firma, naslov, tel. št., e-pošta, kontaktna oseba prejemnika 
• Informacije o nevarnostih snovi (po uredbi CLP) ali VL (SDS) za EU  
• po možnosti VL za državo prejemnico (jezik, lokalno razvrščanje)  
• Informacije o omejitvah uporabe/prepovedi uporabe v EU  
• Ali gre za nujen izvoz (emergency situation, po členu 8/5 uredbe) 
• Utemeljitve za morebiten nujen izvoz, če obstaja nevarnost za prebivalce države podpisnice 

konvencije 
 
Splošni podatki so podatki, ki jih običajno izvoznik uporabi vsako leto za prijavo izvoza v eno ali v več 
namembnih držav vse dokler je proizvod v prodaji, medtem ko so specifični podatki lahko različni za 
posamezno prijavo. 
 

2.4 Podatki za letno poročanje o izvozu in uvozu kemikalij po PIC 
 
Pomemben del uredbe, opredeljen v 10. členu uredbe, je obveznosti letnega poročanja o količinah snovi 
v obliki snovi, zmesi ali izdelkov iz Priloge I. Te podatke, in podatke o imenih in naslovih prejemnikov v 
državah pogodbenicah, mora izvoznik posredovati nacionalnemu organu. Po istem členu uredbe mora 
tudi uvoznik posamezne članice EU posredovati nacionalnem organu podatke o količinah uvoza snovi 
iz Priloge I. Sedanja praksa je malo spremenjena, ker sedaj izvoznik poroča nacionalnemu organu tako, 
da vpiše podatke v informacijski sistem, ki je sicer vzpostavljen na nivoju EU. 
 
Nacionalni organ te informacije pregleda in posreduje Agenciji za kemikalije, ki potem omogoči dostop 
do teh podatkov tudi javnosti, seveda z izjemo tistih, ki so zaupne narave. Te podatke si lahko ogledamo 
na spletni strani Evropske agencije za kemikalije, ECHA [9] 
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3 PRIJAVE IN POROČANJA O IZVOZU IN UVOZU KEMIKALIJ PO PIC 
 

3.1 Izvajanje prijav in poročanja po PIC 
 
Po uveljavitvi uredbe PIC, je izvajanje Rotterdamske konvencije v EU znatno enostavnejše, ker se izvaja 
prek spleta. Poleg tega je s to prenovo upravljanje prijav prevzela Evropska Agencija za kemikalije 
(ECHA) s sedežem v Helsinkih. Nacionalni organi so obdržali vlogo prvega nadzora prijav in delno tudi 
komunikacijo z državami uvoznicami. 
 
Prijave izvoza ter letno poročanje o izvozu ter uvozu kemikalij po uredbi PIC poteka izključno v 
elektronski obliki prek portala ePIC [10] (Slika 2), ki ga za izpolnjevanje svojih obveznosti uporabljajo 
tako izvozniki (industrija), kot pristojni organi držav članic EU in carinski organi članic. 
   

 
Slika 2: Domača stran portala ePIC 

 
Portal je žal izdelan le v angleškem jeziku, navodila za uporabo pa so izdelana tudi v jezikih držav članic 
[11]. 
 
Po vložitvi izvozne prijave pridobi vsaka prijava t. i. Referenčno Identifikacijsko številko (RIN), hkrati pa 
steče postopek, s katerim vlagatelj (izvoznik) običajno ni seznanjen. Gre za komunikacijo med pristojnim 
organom države članice izvoznika (za Slovenijo je to Urad Republike Slovenije za kemikalije, URSK [8]), 
Evropsko agencijo za kemikalije in državo uvoznico. Takoj po prijavi RIN ni aktiven, aktivira ali zavrne 
se šele v postopku preveritve, vlagatelj pa dobi elektronsko sporočilo o spremembi statusa prijave (Slika 
3). 
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Slika 3: Primer obvestila iz ePIC o RIN in obdobju aktivnosti izvoznega dovoljenja za kemikalijo 

 
Poleg prijav vseh treh vrst, torej (običajne) prijave snovi, zmesi in izdelkov, posebne prijave in letnega 
poročanja o izvozu in uvozu, omogoča portal tudi preverjanje statusa posamezne prijave in veljavnost 
izvoznih dovoljenj, oz. RIN, tako po državi izvoza kot vrsti produkta. Prednosti portala so tudi, da 
omogoča pregled zgodovine dogodkov, je pregleden in jasen, vključuje pa tudi opozorila, v primeru 
poskusa oddaje nepopolne vloge. Poleg prednosti, pa ima portal tudi nekaj slabosti, saj so nekatere 
opcije relativno skrite, tako da kljub vsemu zahteva tudi nekaj treninga. Za trening lahko uporabimo 
posneta predavanja na spletni strani ECHA s podporo za ePIC. 
 

3.2 Časovnica izvajanja prijav po PIC 
 
Uredba PIC opredeljuje relativno dolge roke, v katerih je potrebno napovedati izvoz. Za običajno prijavo 
je to najmanj 35 dni, medtem ko za posebne prijave rok ni opredeljen, vendar pa se moramo zavedati, 
da se morajo pred odobritvijo zaključiti določene poizvedbe. Časovnica za običajne prijave izvoza 
kemikalij vključenih v Prilogo I je predstavljena na Sliki 4. 
 

 
Slika 4: Časovnica običajnih prijav izvoza po PIC 

 
Kot vidimo, v obdobju po vložitvi izvozne prijave, prijavo v roku do 10 dni najprej preveri in odobri URSK, 
v naslednjih 10 dnevih pa naj bi ECHA poslala državi uvoznici obvestilo o izvozu z (morebitnim) 
zahtevkom po odobritvi uvoza. Zahteva po odobritvi je potrebna, če je snov vpisana v 2 ali 3 delu Priloge 
I uredbe, in če agencija in prejela odobritve ali zavrnitve uvoza že pred tem za tovrstno snov in tovrstno 
uporabo, na podlagi zahteve katerega od predhodnih izvoznikov. V zadnjih 15 dneh se pričakuje 
odgovor namembne države, ko ta zahtevek odobri ali zavrne. V tem obdobju je tudi predviden odgovor 
ECHA vlagatelju s potrditvijo ali zavrnitvijo izvoznega dovoljenja. 
Pogosto se, zaradi takšnega ali drugačnega razloga, dogaja, da država uvoznica na zahtevek po 
odobritvi ne odgovori ali poziv celo ignorira. V tem primeru pošlje ECHA uvoznici v roku 30 dni od prvega 
zahtevka, ponoven poziv po odobritvi. Sledi ponovno 30 dnevno obdobje čakanja na odgovor. V primeru, 
da v tem času uvoznica še vedno ne odgovori, pa lahko prijavitelj uporabi instrument opustitve soglasja 
(t. i. waiver) po členu 14/7 uredbe, kot izhod v sili (Slika 5). 
 

 
Slika 5: Časovnica prijav izvoza po PIC, ko je potreben ponoven poziv po odobritvi uvoza po členu 

14/6 uredbe 



7th International Conference on the Development of Industrial Engineering 
25. november 2022 
Šmarješke Toplice, Slovenija 

 

151 

 

3.3 Zahteva po opustitvi izrecnega soglasja za uvoz namembne države 
 
Opustitev zahteve po izrecnem soglasju uvoznice lahko izvoznik zahteva v primeru, da razpolaga z 
zadostnimi dokazi, da je to sprejemljivo. Taki dokazi so: 
 
(a) da obstajajo dokazi uradnih virov v pogodbenici uvoznici, da je kemikalija licencirana, registrirana ali 
odobrena, ali  
(b) da prijavljena uporaba, ki jo je uvoznik pisno potrdil, ni v skupini, za katero je kemikalija navedena v 
delu 2 ali 3 Priloge I in obstajajo dokazi, da se je kemikalija v zadnjih petih letih uporabljala ali uvozila v 
uvoznico. 
 
Poleg navedenega, je potrebno priložiti tudi izjavo o razlogih za zahtevo po opustitvi izrecnega soglasja 
ter prevode dokazil iz jezika uvoznice v angleščino, francoščino ali španščino. O opustitvi izrecnega 
soglasja odloča neposredno Evropska komisija in to za vsako zahtevo po opustitvi posebej. 
 
Kot je jasno iz časovnice, se čas za pridobitev izvoznega dovoljenja v takem primeru bistveno podaljša, 
to je za najmanj 45 dodatnih dni, ki jih zahteva čakanje na soglasje. Potrebno pa je upoštevati še 
dodaten čas za pridobitev soglasja Komisije. Skupaj lahko traja pridobitev takega izvoznega dovoljenja 
okrog 100 dni. Delno je postopek skrajšan vsaj v primeru razvitih držav, ker lahko v primeru izvoza v 
članice OECD vložimo zahtevek že takoj po poteku prvotnih 35 dni. To sicer v praksi ne pomeni veliko, 
ker je v razvitih državah običajno tudi državna infrastruktura bolje delujoča in bolj odzivna. 
 

3.4 Letno poročanja o izvozu in uvozu kemikalij omejenih s PIC 
 
Uredba zahteva, da izvoznik snovi, oz. zmesi, iz Priloge I ter izdelkov, ki vsebujejo snovi iz 2. in 3., dela 
Priloge I, in jih je zaradi vsebnosti teh snovi potrebno razvrstiti po uredbi CLP, v prvem četrtletju 
prihodnjega leta poroča o snoveh, državi uvoza, količinah in prejemnikih kemikalij izvoženih v preteklem 
letu. Iz tega razloga je potrebno pravočasno pridobiti podatke in poročati v sistemu ePIC. V ePIC se 
sicer, na podlagi prijavljenih in odobrenih RIN avtomatsko generira osnutek izvoznega poročila, ki ga 
izvoznik opremi še s podatki o količinah in odda v sistem.  
 
V primeru, da gre za uvoznika zgoraj navedenih kemikalij, pa mora ta v pripravljeno predlogo v ePIC 
vpisati identifikatorje snovi in podatke o količinah ter jo oddati v sistem. 
 
 

4 KAKO UPRAVLJATI IZZIVE UREDBE PIC 
 
Uredbo je potrebno jemati resno, saj njeno neizvajanje ali prepozno izvajanje pomeni za izvoznika, poleg 
prepovedi izvoza produktov in s tem izgubo dohodka ter vsaj začasno izgubo možnost trženja svojih 
izdelkov, tudi sankcije v obliki globe. Globe so predpisane v uredbi o izvajanju uredbe PIC [8] in se 
gibljejo od 1.000 do 60.000 EUR za pravne osebe ter od 200 do 1.000 EUR odgovorne osebe pravne 
osebe ali podjetnika, kar je odvisno od vrste prekrška.  
 
Pomembno je torej, da se na izvajanje uredbe primerno pripravimo. Grobo lahko to opišemo v točkah 
4.1 do 4.5. 
 

4.1 Spremljanje dopolnjevanja uredbe PIC 
 
Področje preverjanja nevarnosti, ki jih lahko predstavljajo kemikalije za človeka in okolje postaja in bo 
tudi v prihodnje vse bolj intenzivno. Posledica tega je, da se vse več snovi, oz. kemikalij, uvršča na 
sezname z omejitvami. Tako je zakonodajalec Prilogi I in tudi V uredbe PIC od sprejema v letu 2012 do 
danes dopolnil že s sedmimi dopolnili, kar lahko vidimo na spletni strani evropske zakonodaje o uredbi 
PIC [7]. Seznam snovi, za katere je potrebno pridobivati izvozna dovoljenja in poročati o uvozu, se zato 
stalno povečuje, kar je pričakovati še naprej. 
 
Stalno povečevanje nabora omejenih snovi pomeni, da morajo biti izvozniki tovrstnih produktov pozorni 
na dopolnjevanje uredbe. Ročno spremljanje dopolnitev je izvedljivo pri manjših izvoznikih, izvozniki z 
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večjim naborom izvoznih produktov, pa morajo, oz. bodo morali, poskrbeti za avtomatizacijo tega 
področja, da bi zagotovili skladnost poslovanja z zahtevami uredbe. 
 

4.2 Pravočasno načrtovanje izvoza in pridobivanja podatkov o produktih za izvoz  
 
Relativno dolgotrajni postopki za pridobitev izvoznih dovoljenj po uredbi PIC, ki trajajo od 35 do 100 ali 
več dni, zahtevajo zelo zgodnje načrtovanje izvoza. Upoštevati je treba, da mora izvoznik pred prijavo 
pripraviti tudi s prijavo povezano dokumentacijo kot so varnostni listi, pridobitev informacij o uvoznikih, 
izvoznih količinah s preračunom količine snovi v izvozu, pridobitve (veljavnih) dovoljenj za trženje, če so 
potrebna, skupaj s prevodi teh dokazil v enega od omenjenih treh jezikov. Vse to je lahko dolgotrajno in 
lahko povzroča zamude. 
 
Pri določenih izdelkih je lahko dodatna težava tudi pozno izdajanje dovoljenja za trženje v namembnih 
državah ali pozno izdajanje dokazil o podaljšanju teh dovoljenj. Administracija v državah t. i. tretjega 
sveta je namreč lahko precej počasna, pravila obravnave tovrstnih dovoljenj pa se od države do države 
precej razlikujejo. 
 

4.3 Pravočasno izvajanje prijav izvoza in redno spremljanje statusov prijav 
 
Kot že napisano, relativno dolgotrajni postopki za pridobitev izvoznih dovoljenj, ki so najmanj 35 dni pred 
prvim izvozom, oz. prvim izvozom v letu, za kemikalije iz 1. dela Priloge I uredbe in celo 100 ali več dni 
v primeru kemikalije iz 2. in 3. dela te priloge, pri katerih lahko pride do dodatnih zapletov, zahteva 
pravočasne prijave.  
 
Pri kemikalijah iz 2. in 3. dela Priloge I je priporočljivo, da izvoznik spremlja status prijave in vloži 
zahtevek za opustitev izrecne odobritve, če se postopek vleče nedopustno dolgo. 
 
Izvoznik mora biti pozoren tudi na to, da bo približno v obdobju 35 dni pred 1. januarjem vsakega leta 
lahko prišlo do preobremenjenosti sistema za pridobivanje dovoljenj in bo zaradi tega prihajalo do 
dodatnih zamud, zato je priporočljivo vlagati prijave izvoza za prihodnje leto že oktobra ali vsaj novembra 
preteklega leta. 
 

4.4 Upoštevanje obveznost uporabe RIN 
 
Po členu 19 uredbe mora izvoznik kemikalij, omejenih z uredbo PIC, na izvozni deklaraciji zapisati 
referenčno identifikacijsko številko (RIN), ki jo pridobi v postopku prijave izvoza. Poleg tega je 
pomembno, da ima navedeni RIN ob izvozu status aktivno. Tudi neupoštevanje teh določil lahko 
povzroči, da je izvoznik oglobljen, oz. ne more tržiti svojih izdelkov.  
 

4.5 Pravočasno letno poročanja o izvozu in uvozu kemikalij omejenih s PIC 
 
Poročilo o snoveh, državi uvoza, količinah in prejemnikih kemikalij izvoženih v preteklem letu mora biti 
oddano v prvem četrtletju prihodnjega leta, zato je potrebno pravočasno pripraviti vse potrebno. Enako 
velja za poročanje o uvoženih količinah omejenih kemikalij.  
 
 

5 ZAKLJUČKI 
 
Uredba PIC zahteva od izvoznikov, da nevarne kemikalije in produkte, ki jih vsebujejo, označijo v skladu 
z zahtevami uredbe CLP. Poleg tega zahteva pridobitev izvoznega dovoljenja, če gre za kemikalije ali 
produkte z omejitvami uporabe v EU in so vključene v Prilogo I uredbe, ali prepovedjo izvoza iz EU, če 
so vključene v Prilogo V uredbe. 
 
Razlikujemo med dvema tipoma izvoznih dovoljenj, torej običajna izvozna dovoljenja in posebna izvozna 
dovoljenja. Izvoznik pridobi izvozno dovoljenje, oz. identifikator RIN, s prijavo produkta prek sistema 
ePIC, kjer poda informacije o snovi v izvozu, državi uvoza, predvideni letni količini izvoza, namenu 
uporabe kemikalije, omejitvah, ki veljajo za snov v EU, ter informacije o uvozniku. Podobno velja za 
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posebno izvozno prijavo, le da gre v tem primeru za izvoz največ 10 kg snovi letno, vendar pa s to 
prijavo lahko izvozi snovi, ki jih je sicer dovoljeno izvoziti le za razvojne in analitske namene. 
 
Zaradi relativno dolgih rokov, ki so potrebni za pridobitev dovoljenj, ki so od 35 do 100 dni, lahko pa tudi 
več, in dejstvu, da je potrebno dovoljenje obnavljati letno, pomeni izvajanje te uredbe za izvoznike  
 
dodaten izziv. Tako dolgi roki za pridobitev dovoljenj pomenijo, da je potrebno načrtovati izvoz zelo 
zgodaj, posebno še tudi zato, ker je potrebno pripraviti tudi spremno dokumentacijo, ki je pogosto 
povezana tudi z regulatornimi omejitvami v državi uvoznici, kot je pridobivanje dovoljenj za trženje. 
Nekoliko hitrejše je pridobivanje posebnih izvoznih dovoljenj, vendar, kot že omenjeno, so ta uporabna 
le v posebnih primerih. 
 
Pomembno za izvoznika je tudi, da mora izdelke, ki so omejeni s to uredbo, v izvozni dokumentaciji 
označiti z veljavnim dovoljenjem, kar dokazujemo z identifikatorjem RIN, saj je izvoz mogoč le s tem. 
 
Dodaten izziv za izvoznike je sledenje dokaj pogostemu dopolnjevanju uredbe, kar je ročno izvedljivo le 
pri manjšem naboru izdelkov, v primeru velikega nabora izdelkov v izvozu, pa je zelo priporočljiva 
avtomatizacija prepoznave omejenih produktov.  
 
Predstavljeno uredbo je potrebno jemati resno, saj neizvajanje ali prepozno izvajanje uredbe, poleg 
možnosti, da je izvoznik zaradi tega oglobljen, pomeni tudi prepoved izvoza omejenih produktov in s 
tem vsaj začasno izločitev iz trga v namembni državi.  
 
Ne glede na izzive, pa je namen uredbe v pretežni meri dosežen: država uvoznica ima možnost, da 
odloča o prisotnosti omejenih snovi na svojem ozemlju, hkrati pa posredno, z opozarjanjem na 
nevarnosti tudi dviga zavest pri ravnanju s snovmi, ki imajo lahko negativne posledice na človekovo 
zdravje ali okolje. 
 
Pravne omejitve: Navedeni tekst izkazuje avtorjevo osebno razumevanje problematike izvajanja uredbe PIC, vendar to ne 
pomeni, da je le-to vedno pravilno. Tekst lahko služi uporabniku le kot pomoč pri izvajanju obveznosti, zato avtor tudi ne more 
nositi kakršnihkoli posledic napačne interpretacije. 
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Povzetek: Avtomobilski trg se spreminja, postaja vedno bolj dinamičen in konkurenčen. Spreminjajoče se razmere v tej globalni 
industriji so prisilile skupino Renault k večji ustvarjalnosti in inovativnosti pri izvajanju projektov. Projektno delo v podjetju Revoz 
d.d. od članov projektne skupine zahteva veliko strokovnega znanja in visoko mero sodelovanja. Člani projektne skupine, tako 
zunanji kot notranji, so morali k predstavljenemu projektu pristopiti kreativno in agilno. Razvoj in prenova proizvodne linije v 
podjetju Revoz d.d. sta potekala z uporabo standardnih metod izvajanja projektnega dela. Projekt prenove proizvodne linije 
sestave prve preme vozil se je skrbno načrtoval in izvedel po načrtu; dosegel je vse cilje, ki so bili zastavljeni. Uresničen je vseh 
ciljev projekta je rezultat sodelovanja med projektnimi timi zunaj in znotraj podjetja ter povezovanja s strokovnjaki z različnih 
področij. 
 
Ključne besede: avtomobilska industrija, CPM, gantogram, PERT,  projektni management 
 
Razvrstitev: Strokovni članek 
 
 
Abstract: The automotive market is changing, becoming increasingly dynamic and competitive. The changing conditions in this 
global industry have forced the Renault Group to be more creative and innovative in the implementation of projects. Project work 
at Revoz d.d. requires a lot of expertise and a high degree of cooperation from the members of the project team. Project team 
members, both external and internal, had to approach the presented project creatively and agilely. Development and renovation 
of the production line in Revoz d.d. took place using standard methods of project work implementation. The project of renovating 
the production line of the vehicle's front axle assembly was carefully planned and carried out according to the plan; it resulted into 
achieving all the goals that were set. The realization of all project goals is the result of cooperation between project teams outside 
and inside the company and connecting with experts from different fields. 
 

Keywords: automotive industry, CPM, Gantt chart, PERT,  project management 
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1  UVOD 

 

Projektni management ima nalogo, da dobro vodi projekt, kar zahteva določena znanja in veščine v 
vseh fazah in s tem veliko dela in truda. [5, 7] 
 
Življenjski cikel vsakega projekta se začne z opredelitvijo ciljev projekta, razporeditvijo dela ter analizo 
potrebnih sredstev, proračuna in težav, ki se lahko pojavijo pri izvajanju projekta. Management 
neprekinjeno išče nove in boljše načine za organizacijo časa. [3, 4, 6, 8] 
 
Časovno načrtovanje je eden najpomembnejših korakov pri razvoju projektnega načrta. Za dobro 
načrtovanje časa obstajajo določene metode, kot sta CPM ali PERT, s katerimi managerji zbrane 
informacije prenesejo in prikažejo v diagramih, da lažje nadzorujejo oziroma komunicirajo o morebitnih 
spremembah z izvajalci ali sponzorji projekta. To niso edine metode za načrtovanje časa, so pa 
najpogosteje uporabljene pri načrtovanju in izvajanju projektov. [2] 
 
V številnih organizacijah se vse od 50. let 20. stoletja uporablja pristop projektnega vodenja za 
uveljavitev sprememb, ki so ključnega pomena za dosego organizacijskih ciljev. Vsak projekt, ki ga 
izvaja katera koli organizacija na svetu, je unikaten, zato niti dva nimata enakih izzivov, razlike pa se 
pojavljajo tudi pri vodenju projektov. Ker so projektne dejavnosti in izzivi, vezani na upravljanje 
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proračunskih ali projektnih omejitev, kompleksne narave, veliko projektov doživi neuspeh, kljub 
začetnim prizadevanjem organizacije, da bi bile pri njihovem vodenju uspešne. V prvem delu 
teoretičnega dela diplomske naloge bo predstavljeno in preučeno področje projektnega managementa 
− zgodovina in praksa projektnega managementa z opredelitvijo managementa v organizacijah, naloge 
managementa in vloge managerjev, delitev delovnih nalog ter ravni managementa z opredelitvijo 
projektne organizacije v avtomobilski industriji. V drugi polovici projektnega managementa bodo opisani 
tudi cilji in tipi projektov ter ustanovitev projekta v avtomobilski industriji. Drugi del teoretičnega dela bo 
obravnaval vodenje in načrtovanje projektov, še zlasti: matrično organizacijo, mrežno načrtovanje (pri 
katerem se uporabljajo mrežni diagrami), projektno vodenje in organizacijsko strukturo projekta. 
Predstavljane bodo pozitivne in negativne lastnosti mrežnega načrtovanja ter CPM- in PERT-metodi. 
[1, 2, 3, 8] 
 
V članku se bomo osredotočili na novomeško podjetje Revoz d.d., ki predstavlja eno od štiridesetih 
tovarn skupine Renault. Predstavili bomo potek projekta prenove obstoječe proizvodne linije sestave 
prve preme avtomobila v proizvodnem procesu, ki je bil izveden v podjetju.  
 
S pomočjo raziskave smo ugotovil, kako pomembna je kakovostna razporeditev finančnih in kadrovskih 
virov pri določitvi posamezne aktivnosti v okviru projekta, in da lahko s slabo načrtovano začetno 
organizacijo projekta povzročimo ovire pri izvajanju projekta. Da bi se izognili vsem tem težavam, je v 
začetni fazi vsakega projekta potrebna uporaba metode mrežnega planiranja kot glavno orodje za 
namen načrtovanja projektov. 
 

 

2 METODE MREŽNEGA NAČRTOVANJA 
 

Pri mrežnem načrtovanju se uporabljajo različne metode. Katera vrsta metode bo uporabljena, je 
odvisno od vrste načrtovanega projekta ter znane dejavnosti, ki je definirana. Med najpogosteje 
uporabljenimi metodami so:  

CPM-, 
PERT-, 
MPM- in  
GERT-metoda. [2, 8] 

 
Metoda CPM je deterministična metoda, ki jo uporabljamo pri projektih z natančno določenim trajanjem 
dejavnosti. Slednje je določeno na podlagi podatkov, ki so na razpolago. Prvi korak te metode je 
strukturna analiza dejavnosti, drugi korak pa določitev trajanja posamezne dejavnosti. S to metodo 
izdelamo strukturno analizo dejavnosti, ki obsega seznam vseh projektnih dejavnosti, povezave med 
njimi in mrežni načrt. V sklopu časovne analize se določita trajanje dejavnosti in njena kritična pot. 
Metoda PERT je metoda mrežnega planiranja, s katero se določa trajanje in stroške celotnega projekta. 
Metoda PERT je bila razvita leta 1958 na zahtevo ameriške vojaške mornarice. Njihovo raziskovanje je 
bilo povezano s sodelovanjem velikega števila vojaških in civilnih institucij pri načrtovanju razvojnega 
programa za vesoljski program, imenovan raketa »Polaris«. Metoda se je sprva imenovala Program 
Evaluation Research Task, kasneje pa je spremenila ime v Program Evaluation and Review Technique. 
Kratica PERT izhaja iz imena Program Evaluation and Review Technique, ki v prevodu pomeni tehnike 
vrednotenja in revizije programa. [2] 
 
Metodo PERT uporabljamo pri projektih, kjer se vnaprej ne da natančno definirati, koliko časa bodo 
trajale dejavnosti in kakšni bodo stroški. Na to, kako dolgo bo trajala dejavnost, vplivajo različni dejavniki 
in slučajni dogodki. Uporabljamo jo v primerih, ko so rezultati projekta težko merljivi, zlasti v primeru 
projektov, povezanih s storitvami ali raziskavami. PERT-metoda pozna tri čase dejavnosti: [2] 

optimistični, 
pesimistični in 
najverjetnejši čas. 
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3 PROJEKT »PRENOVA PROIZVODNE LINIJE PRVE PREME« 

 
Planiranje in sestava projektnega tima za podjetje Revoz d.d. je potekala v centrali s sedežem v Franciji 
že v fazi dizajniranja novega vozila CLIO generacije 5, kjer je bila izvedena tudi študija, kaj je v tistem 
trenutku na izbiro v podjetju Revoz d.d. že od prej. Znano je že bilo, da je v podjetju Revoz proizvodna 
linija za sestavo prve preme vozila, na kateri se za potrebe proizvodnega procesa v podjetju že 
sestavljajo prve preme vozila za tri tipe vozil (Twingo, Smart in CLIO generacije 4). Glede na vse podatke 
so v glavni centrali v Franciji predvideli, da lahko z nekakšnimi manjšimi finančnimi in investicijskimi 
vložki s prenovo proizvodnega procesa v našem podjetju izvajamo tudi sestavo prve preme za vozila 
CLIO generacije 5. Na podlagi podatkov, kolikšno število vozil CLIO generacije 5 bo potrebno proizvesti 
na letni ravni in za katere tipe vozil se že sestavlja prva prema na proizvodni liniji v podjetju Revoz, je 
bila narejena analiza. Analiza je zajemala postopek sestave prve preme na proizvodni linji, ki ga imamo 
danes, ergonomijo delovnih mest in količino zmogljivosti proizvedenih kosov na liniji prve preme z 
miksom vseh vozil v proizvodnem procesu. 
 
Pri planiranju projekta se je preračunalo stroške popravila obstoječe opreme, če bodo potrebni, koliko 
so obstoječi stroji zanesljivi in koliko vse skupaj doprinese. Pogledati je bilo tudi treba, kakšna je trenutna 
obstoječa linija prve preme (postavitev, razporeditev delovnih operacij v procesu) ter kakšna naj bi bila 
nova linija prve preme. Na osnovi vseh pridobljenih podatkov in opravljenih analiz se je pridobila in 
izdelala bilanca z vsemi stroški, s katero se je odločilo, da gremo v prenovitev že obstoječe proizvodne 
linije sestave prve preme vozila.  
 
Celotno planiranje in izvedbo projekta prenove obstoječe proizvodne linje prve preme je bilo potrebno 
izvesti med daljšimi ustavitvami podjetja oziroma celotnega procesa, ko so bili predvideni kolektivni 
dopusti za celo podjetje. Izvedbo projekta prenove obstoječe linije prve preme ni bilo možno izvesti med 
delovanjem proizvodnega procesa. Celoten projekt je bilo potrebno izpeljati v kratkem časovnem 
obdobju − v dobrih treh mesecih v dveh daljših intervalih. Zagotoviti je bilo potrebno celotno vzpostavitev 

novo zasnovanega proizvodnega procesa z možnostjo izdelave vozila CLIO generacije 5, še preden je 
nov tip vozila prišel v podjetje Revoz, zato je bil projekt časovno omejen za izvedbo vseh predvidenih 
del in sprememb na projektu. 
 

 

4  ANALIZA RAZVOJA LINIJE PRVE PREME V ZADNJIH 20 LETIH 

 
Pri izvedbi in planiranju projekta sestave prve preme vozil v proizvodnem procesu Revoz d.d. je bila 
uporabljena komparativna metoda in kvalitativna študija primera. Potek projekta sestave prve preme 
vozil v podjetju Revoz d.d. je bil na principu retrogradnega planiranja modifikacije obstoječe linije. 
Modifikacija obstoječe linije je potekala zaradi novega kosa za novi tip vozila in novega projekta v 
podjetju. V podjetju se je že v drugi polovici leta 2017 vedelo, da bo v proizvodni proces prišel novi tip 
vozila v začetku leta 2019. Zaradi dodatnih novih varnostnih zahtev smo se za prihod novega vozila z 
izpeljavo celotnega projekta morali pripraviti do konca septembra leta 2018. V fazi študije smo obstoječo 
staro linijo v proizvodnem procesu pregledali (kakšna je, kaj zmore v tistem trenutku) in preverili, kakšne 
so zahteve za novo vozilo, kaj se mora kontrolirati ter čemu slediti. 
 
Pri pregledu obstoječe linije sestave prve preme vozil je bilo ugotovljeno, da je sistem, ki je bil že v 
uporabi, prestar in da bi ga bilo potrebno posodobiti glede na nove zahteve. Pri posodobitvi obstoječe 
proizvodne linije sestave prve preme vozil smo prešli iz sistema starejše generacije »SCHNEIDER« na 
novi sistem »SIMENS COP«, ki je podpiral vse potrebne zahteve. Prehod iz predhodnega sistema v 
nov je bil potreben zaradi novih zahtev sledenja več procesnim karakteristikam. Procesne karakteristike, 
ki jim je bilo potrebno slediti, so bile naslednje: sila vtiska ležaja, sledenje vijačenja in vrstni red sledenja 
posameznih kosov in končnega sklopa prve preme vozil. 
 
Zaradi vse večjih zahtev v  proizvodnem procesu v avtomobilski industriji je bilo potrebno v celoti 
tehnološko (ne samo mehansko) posodobiti obstoječi proizvodni proces sestave prve preme vozil v 
podjetju. Istočasno se je delala tudi študija, ali naj se v celoti izdela nova linija za sestavo prve preme 
vozil ali je (zaradi omejitve stroškov) možna prenova s predelavo in dodelavo že obstoječe linije sestave 
prve preme vozil v podjetju. V nadaljevanju je bila narejena tudi bilanca z oddelkom sestave prve preme 



7th International Conference on the Development of Industrial Engineering 
25. november 2022 
Šmarješke Toplice, Slovenija 

 

158 

 

vozil v obratu montaže in službo ARM glede stanja na obstoječi liniji v povezavi s težavami in 
zaustavitvami v celotnem obdobju obratovanja proizvodne linije za vozila tipa X07 (Twingo, Smart) in 
CLIO generacije 4 ter kakšne so zahteve za izdelavo prve preme za novo vozilo CLIO generacije 5, ki 
je prihajalo v proizvodni proces podjetja Revoz.  
 
Na podlagi izdelanega zapisnika, opravljene analize trenutnega stanja ter dobljenih rezultatov smo prišli 
do zaključka, da se izvede prenova obstoječe proizvodne linije sestave prve preme vozil z dodelavo in 
predelavo z umestitvijo novega vozila. Ob pregledu stanja obstoječe linije sestave prve preme vozil je 
bilo pri izvedbi študije ugotovljeno, da se palete za nalaganje oziroma sestavo prve preme, konstrukcija 
in pogoni obstoječe linije uporabijo tudi za izvedbo proizvodnega procesa izdelave prve preme vozil tako 
za obstoječa vozila, ki so že v proizvodnem procesu podjetja Revoz, kot z možnostjo umestitve novega 
vozila v isti proizvodni proces.  
 
Prenova obstoječe linije sestave prve preme vozil je bila dodelana z vložitvijo dodatnih potrebnih 
elementov in postavitvijo specifičnih dodatnih delovnih mest še za vozilo CLIO generacije 5 poleg vozil, 
ki se že izdelujejo v proizvodnem procesu podjetja Revoz, ter z zamenjavo celotnega krmiljenja 
proizvodne linije sestave prve preme vozil iz prejšnjega sistema krmiljenja SCHNEIDER starejše 
generacije na novi sistem krmiljenja SIMENS COP, ki je tudi danes standarden za vse Renaultove 
tovarne. Postavitve nove proizvodne linije sestave prve preme vozil v podjetju Revoz nismo izvedli 
zaradi omejitve s prostorom, kjer bi novo linijo postavili, in ker je bilo ob opravljeni študiji ugotovljeno, 
da za dodatno vsoto razliko med končnim zneskom postavitve nove linije sestave prve preme vozil ali 
obnove obstoječe linije ne bi dobili nič več, kot imamo danes, razen novih konstrukcij linije, ki bi 
zamenjale stare.  
 
Odločitev za prenovo obstoječe proizvodne linije sestave prve preme je bila narejena tudi s pomočjo 
programa SMP (spremljanje zastojev proizvodnega procesa) in numerično primerjavo stare in nove 
linije, kaj s tem pridobimo ter logistično integracijo v prostor. Denarni resursi, ki so bili na voljo pri tem 
projektu, so bili namenjeni le za integracijo novega vozila CLIO generacije pet v obstoječo linijo. V 
primeru, da bi se odločili za izvedbo postavitve nove linije sestave prve preme vozil, bi jo morali narediti 
samo za vozilo CLIO generacije pet in obdržati staro obstoječo linijo sestave prve preme vozil za tipe 
vozil X07 in CLIO generacije štiri, kar bi zahtevalo dodatno število operaterjev za opravljanje vseh 
delovnih operacij in obe proizvodni liniji sestave prve preme vozil bi bili slabo zasedeni.  
 
Ob postavitvi nove linije sestave prve preme vozil bi bilo potrebno dodatno plačati integracijo za tipe 
vozil X07 in CLIO generacije štiri, kar bi povečalo dodatne stroške celotnega projekta. Pri izvedbi študije 
je bilo tudi upoštevano, da ni smiselno procesa, ki je že vpeljan in dobro obratuje, uničiti in celotni 
proizvodni proces sestave prve preme vozil še enkrat od začetka v celoti razvijati. Da smo v našem 
podjetju šli samo v prenovo in nadgradnjo že obstoječe proizvodne linije sestave prve preme vozil in s 
postavitvijo nove pomožne linije, ki je nadomestila tepih transporter, je bilo odločilno to, da se ležaj v 
pesto kolesa še vedno vtiska in da je tehnologija samega ležaja danes ista, kot je bila leta 1800. Vsi 
avtomobili imajo danes ležaj še vedno vtisnjen oziroma privit kot v preteklosti. 
 
 

5  RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK 

 
Ena od glavnih pridobitev nove oziroma prenovljene proizvodne linije sestave prve preme vozil je na 
tehnološkem in procesnem področju s pridobitvijo sledljivosti vsem posameznim sklopom prve preme 
vozil, kar na stari liniji ni bilo možno. Pri predelavi oziroma dodelavi obstoječe linije so bili dodani vision 
kontrolni sistemi (strojni vid) na vseh delovnih mestih na proizvodni liniji, s čimer lahko lažje kontroliramo 
in nadziramo ustreznost kosa na liniji sestave prve preme vozil. Zaradi novih evropskih zahtev glede 
sledenja in kontrole izdelanih končnih izdelkov je bil na prenovljeni novi liniji dodan tudi sistem traçabilité 
sledenja kosom. S tem sistemom lahko sledimo vsem kosom, ki so na liniji sestave prve preme vozil s 
pomočjo kode QR oziroma data matrix na vsakem sestavnem kosu prve preme. Kontrolni sistem vision 
vsako QR-kodo prebere in jo neposredno poveže z dotičnim vozilom v proizvodnem procesu.  
 
Pri umestitvi tega kontrolnega sistema v novo linijo sestave prve preme vozil je prednost ta, da lahko v 
primeru ugotovljenih poznejših težav glede določenega kosa sestavnega sklopa prve preme vozil vemo, 
katera vozila po prodaji je potrebno vpoklicati nazaj na pregled ali zamenjavo določenega sestavnega 
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sklopa. Na tak način smo sposobni slediti celotni zgodovini sestavnih delov prve preme vozil za tri nivoje 
nazaj. V QR-kodi so zajeti podatki našega poddobavitelja, dobavitelja, od dobavitelja dobavitelja 
oziroma od livarne kosov do končnega sklopa prve preme vozil. Na takšen način zagotavljanja 
sledljivosti in kontrole pri novi liniji sledimo vsem zahtevam evropske norme. Kot eno od glavnih 
pridobitev lahko štejemo tudi zamenjavo starih mehanskih hidravličnih stiskalnic, ki so jih zamenjale 
nove  električne stiskalnice, s katerimi lahko sedaj spremljamo in nadziramo silo, pot vtiska in pozicijo 
ležaja za vse tri tipe vozil, kar bi s postavitvijo nove linije sestave prve preme vozil bilo možno le na 
vozilih BJA oziroma CLIO generacije pet. Z obnovo in dodelavo obstoječe proizvodne linije smo pridobili 
tudi na logističnih površinah, kar bi nam ob postavitvi še ene linije za sestavo prvih prem vozil ob 
pomanjkanju logističnih površin povzročilo dodatne stroške ob najemu logističnih površin. 
 
Nova oziroma prenovljena obstoječa proizvodna linija sestave prve preme vozil je fleksibilna za vse tipe 
vozil v proizvodnem procesu podjetja Revoz in ni samo namenska za določen tip vozila. Z vidika 
predvidenih stroškov in razpoložljivih denarnih sredstev za dani projekt smo uspeli modificirati oziroma 
predelati in dodelati obstoječo proizvodno linijo sestave prve preme vozil z umestitvijo novega vozila v 
isti proizvodni proces brez dodatnih stroškov, vezanih na modifikacijo novega vozila v proizvodni proces. 
S prenovo proizvodne linije sestave prve preme vozil smo pridobili tudi, da lahko lažje spremljamo 
zaustavitve proizvodne linije za vse tri tipe vozil in da je linija  zanesljivejša zaradi novejše in bolj 
natančnejše opreme.  
 
Ob združitvi vseh tipov vozil, ki se proizvajajo v proizvodnem procesu podjetja Revoz na eno samo 
proizvodno linijo sestave prve preme vozil, smo v nadaljevanju lahko lažje poenotili nekatere dobavitelje 
in identične sestavne kose prve preme vozil z dvema različnima referencama za obstoječa vozila v 
proizvodnem procesu in novo vozilo, ki je prihajalo v proizvodni proces. S poenotenjem enega kosa 
fizično in eno referenco kosa za vse tipe vozil smo privarčevali na logističnih površinah ter na dostavi 
sestavnih kosov prve preme vozil z ukinitvijo ene logistične poti. Pri poenotenju identičnih sestavnih 
delov smo se tudi izognili tveganju neustreznosti sestavnih delov v proizvodnem procesu sestave prve 
preme vozil. Ob prenovi obstoječe proizvodne linije so ena od pomembnih pridobitev tudi kadrovski viri 
človeškega faktorja, ker ni bilo potrebno zaposlovanje dodatnega števila operaterjev za opravljanje 
delovnih operacij pri sestavi prve preme vozil za vse tri tipe vozil. Izboljšala se je tudi zasedenost vseh 
delovnih mest v procesu sestave prve preme vozil. Delo poteka bolj sinhrono in brez zalog. Z istim 
številom operaterjev lahko izvajamo več različnih delovnih operacij.  
 
Pri prenovi obstoječe proizvodne linije sestave prve preme so se tudi vse ugotovljene težave na stari 
liniji vkomponirale v projekt in se odpravile. Na delovnih mestih so se dodali oziroma zamenjali vsi 
vijačniki z novimi močnejšimi vijačniki. Na delovnem mestu vijačenja matice pesta kolesa na vozilih tipa 
X07 je bil na stari liniji ročni vijačnik z izvajanjem delovne operacije s pomočjo operaterja. Na novi 
prenovljeni liniji se ta delovna operacija sedaj izvaja z avtomatskim vijačnikom brez pomoči operaterja. 
Pri ugotovljenem problemu nameščanja zaščitnega pokrovčka na sestavni sklop prve preme za vozila 
tipa X07 na stari liniji se je v fazi projekta prenove dodelal in predelal stroj za boljše izvajanje vtiska 
pokrovčka v pesto kolesa. Prednost nove oziroma prenovljene obstoječe proizvodne linije sestave prve 
preme vozil ja tudi ta, da sedaj pri vsakem stroju v procesu dobimo takojšne povratne informacije o 
njegovem delovanju ter imamo možnost prednastavljanja in popravila manjših popravkov v proizvodnem 
procesu, kar je zelo pomembno za današnjo industrijo 4.0. 
 
V Tabeli 1 je prikazana primerjava dobljenih rezultatov v primeru postavitve nove linije ali obnove z 
integracijo novega vozila v obstoječo linijo sestave prve preme vozil. Rezultati so bili izvedeni na osnovi 
denarnega faktorja na letni ravni in s predelavo obstoječe ali nabavo nove dodatne potrebne opreme za 
izvajanje proizvodnega procesa. Pri primerjavi so bili upoštevani človeški viri, interna logistika, sredstva 
in ostalo, potrebno za linijo sestave prve preme vozil. 
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»se nadaljuje« 

»nadaljevanje« 

Tabela 1: Primerjava rezultatov – postavitev nove linije ali obnova  

     56 % 40 % 

Linija 
PTAV 

 Nova linija Obstoječa Faktor 
NOVA+ 
STARA 

STARA − 
obnovljena 

INVESTICIJA skupaj       820000 640000 

ostali stroški       359050 387175 

Človeški viri operaterji 3 BJA + 4 X07 4 25000€/leto 175000 100000 

              

INTERNA 
LOGISTIKA 

            

  
pripraviti 
prostor za 
nov proces 

150 m2 40 m2 
14€/m2/ME
S 

25200 6720 

  

dodatni 
prostor ob 
procesu za 
logistiko 

50 m2 30 m2   8400 5040 

  

sredstva za 
interno 
logistiko 
(vozički + 
AGV) 

predelava 
vozičkov 15 k € 
nakup dodatnih 
AGV + 5x 
vozičkov zaradi 
daljšega obroka  

predelava 
obstoječih 
vozičkov 15 
k € 

predelava 
vseh 
vozičkov 
15k € 
voziček 1k 
€ AGV 30 k 
€ 

50 15 

  

prostor za 
interno 
logistiko 
(SKLADIŠČE) 

300 m2 300 m2 
14€/m2/ME
S 

50400 50400 

SREDSTVA linija 820000 brez X07 
Specifika 
BJA 420000 

      

  
spoštovanje 
novih norm 

v ceni 150000   0 150000 

  
kontrolna 
sredstva 

v ceni 20000   40000 10000 

  vijačniki novi 

uporaba 
obstoječih + 
nakup 
dodatnih 

15000 60000 15000 

              

OSTALO 

Predlogi 
izboljšave 
glede na 
izkušnje z 
obstoječo 
linijo 

delno integriral v 
zahtevo za novo 
linijo – samo BJA 

integrirati 
izboljšave 
za vsa 
vozila 

  0 50000 

 

Razvoj in prenova proizvodne linije sestave prve preme vozil ob prihodu novega vozila v proizvodni 
proces in na trg je bila primerna dejavnost za projektno metodo dela, tako kot skrbno načrtovanje dela, 
jasno opredeljene naloge, kakovost, odgovornost ter nadzor doseženih in predvidenih rezultatov. Pri 
tem projektu je bil pomembno dobro nadziranje proračuna, ki je pri izvajanju projekta, poleg časovne, 
predstavljal glavno omejitev. Da je bil projekt lahko uspešno izveden, so morali v njem sodelovati 
udeleženci z različnim znanjem in veščinami. Pri izvajanju projekta so udeležencem pomagale tudi 
izkušnje iz prejšnjih projektov. Če udeležencem projektne skupine primanjkuje izkušenj ali znanja, lahko 
to vodi v neprimerno odločanje; posledica so lahko nepotrebni dodatni stroški ali celo zaustavitev 
projekta.  
 
Projekt, v katerem smo zasnovali, razvili in prenovili proizvodno linijo sestave prve preme za vozila, 
ocenjujemo kot uspešno zaključen. Z njim so bili doseženi zastavljeni cilji in izvršen je bil skladno s 
terminskim planom ter vsemi razpoložljivimi viri. Projekt se je izpeljalo skladno z vsemi sredstvi, ki so 
bila načrtovana, vključno s  časovnimi omejitvami. Skupina Renault pričakuje z novo proizvodno linijo 
sestave prve preme za vozila v proizvodnem procesu v podjetju Revoz d.d. večjo konkurenčnost zaradi 
visoke kakovosti, neodvisnost od razmer na trgu, večji prihranek in posledično večji dobiček. 
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Povzetek: Še vedno smo globoko v času Industrije 4.0, kjer s pametnim mreženjem strojev in industrijskih procesov, z 
digitalizacijo in ustvarjanjem navidezne resničnosti postavljamo inovativne visoko produktivne in učinkovite tehnološke procese, 
ki ustvarjajo kakovostne izdelke. Vzporedno s proizvodnjo po načelih Industrije 4.0 poznamo pojem Vzdrževanje 4.0, ki je stalen 
partner Industrije 4.0 in skrbi za to, da industrijski procesi potekajo čim bolj nemoteno, s čim manj odpovedmi in s čim večjo 
razpoložljivostjo. Pametne tovarne imajo visoko stopnjo avtomatizacije. Posamezni proizvodni procesi so med seboj povezani v 
kompleksnih mrežah. Kadar govorimo o tovrstni avtomatizaciji proizvodnih procesov, se nam takoj prikaže slika proizvodnih linij, 
polnih robotov in avtomatskih manipulatorjev, ki so med seboj povezani s tekočimi trakovi in kjer je potrebno minimalno števi lo 
delavcev. Vzdrževanje tovrstne opreme je ravno tako zahteven in kompleksen proces. Postavlja se nam vprašanje, v kolikšni 
meri lahko avtomatiziramo vzdrževalne aktivnosti iz vidika Industrije 4.0 ali celo Industrije 5.0. Ta je sicer že v fazi nastajanja in 
bo osredotočena na povezanost stroja in človeka ter njuno interaktivnost. Namen prispevka je predstaviti možnosti in priložnosti 
avtomatizacije vzdrževanja za večjo razpoložljivost proizvodnih sredstev. 
 
Ključne besede: vzdrževanje, stopnja avtomatizacije, razširjena resničnost, strategija vzdrževanja, digitalni dvojček, 
razpoložljivost, napovedno vzdrževanje. 
 
Razvrstitev: Strokovni članek 
 
 
Abstract: We are still deep in the era of Industry 4.0 where we set up innovative highly productive and efficient technological 
processes that create qualitative products with smart networking of machines and industrial processes, digitization, and the 
creation of virtual reality. In parallel with production according to the principles of Industry 4.0, we know the concept of Maintenance 
4.0, which is a permanent partner of Industry 4.0 and ensures that industrial processes run as smoothly as possible with as few 
failures as possible and with as much availability as possible. Smart factories have a high level of automation. Individual production 
processes are interconnected in complex networks. When we talk about this kind of automation of production processes, we 
immediately see a picture of production lines full of robots and automatic manipulators which are connected by conveyor belts 
and where a minimum number of workers is required. Maintenance of this type of equipment is just as demanding and complex 
process. The question arises as to what extent we can automate maintenance activities from the point of view of Industry 4.0 or 
even Industry 5.0. This is already in the development phase and will be focused on the connection between machine and man 
and their interactivity. The purpose of the article is to present the possibilities and opportunities of maintenance automation for 
higher availability of production assets. 
 
Keywords: maintenance, level of automation, augmented reality, maintenance strategy, digital twin, availability, predictive 
maintenance. 
 
Article Classification: Professional Paper 

 

 
1 UVOD 
 
Vzdrževanje postaja vse pomembnejša dejavnost in gre z roko v roki s proizvodnjo. Ne izvaja se več le 
ob nastanku škode, temveč je danes v večji meri dejavnost za preprečevanje nastanka motenj, ki lahko 
povzročajo škodo na fizičnem premoženju. Gre za stalen proces, ki se začne pri idejni zasnovi naprave, 
stroja, proizvodne enote, premičnine ali fizičnega premoženja in poteka v njegovi celotni življenjski dobi. 
Z razvojem Industrije 4.0 se je takoj vzporedno razvijalo Vzdrževanje 4.0. Vzdrževalci danes skrbijo, da 
je fizično premoženje v najvišji možni meri razpoložljivo, zanesljivo in varno za človeka ter okolico. Na 
podlagi vsega navedenega je očitno, da uspešno in učinkovito vzdrževanje pogojuje visoko stopnjo 
usposobljenosti. 
 
Prve zgodovinske podatke o načrtovanem vzdrževanju poznamo iz obdobja starih Rimljanov. Gaius 
Octavius (63 pr. n. št.) je uvedel prve načrtovane inšpekcijske preglede bojne opreme, kot so katapulti, 
baliste in sablje, ter ugotovil, da se ji ob rednem servisiranju, negovanju in mazanju precej povečajo 
razpoložljivost, zanesljivost in življenjska doba. Med pionirje načrtovanega vzdrževanja lahko štejemo 
tudi admirala britanske mornarice Lorda Nelsona (1758–1805). Uvedel je intervalne preglede stanja 
določene bojne opreme na ladjah in na osnovi ugotovljenega ukazal njeno zamenjavo, če je bila v 
slabem stanju. Lahko povzamemo, da razvoj vzdrževanja izvira iz vojaške industrije, in sicer že takrat z 



7th International Conference on the Development of Industrial Engineering 
25. november 2022 
Šmarješke Toplice, Slovenija 

 

163 

 

glavnima namenoma izboljšati zanesljivost delovanja bojne opreme in posledično pridobiti prednost 
pred nasprotnikom. Industrijski sektor se je šele precej kasneje začel zavedati pomena vzdrževanja in 
to le v povezavi z nesrečami s smrtnim izidom ter finančnimi težavami zaradi nezgod in izpadov 
proizvodne opreme.[1] 
 
Razvoj vzdrževanja v samostojno organizacijsko enoto znotraj tovarn je tesno povezan z uvajanjem 
industrijskih proizvodnih struktur na začetku 19. stoletja. Razvoj vzdrževanja je simbolično prikazan na 
grafu v sliki 1. 
 

 
Slika 1: Grafični prikaz zgodovinskega razvoja vzdrževanja. [2] 

 

S postavitvijo vedno novih strojev v proizvodnjo so nastale večje manufakture ali celo tovarne. S 
koncentracijo strojev in naprav se je začela delitev delovnih procesov. Cenena delovna sila je prihajala 
izključno iz revnega sloja prebivalstva. Ker so delali na normo in so večinoma bili nekvalificirani ter brez 
ustrezne opreme ali orodja, naprav niso bili sposobni sami popravljati. Zato so sčasoma nastale 
organizirane enote, ki so bile kvalificirane za to, da v čim krajšem času vzpostavijo naprave nazaj v 
funkcionalno stanje. Takratna strategija vzdrževanja je bila, da mora biti izpad naprave čim krajši in s 
tem čim manjši izpad proizvodnje ter posledično čim nižja izguba dobička tovarne. Preventivnih ukrepov 
niso poznali, razen mazanja in čiščenja. Tudi tehnične podpore proizvajalcev strojev in naprav niso 
poznali, saj so bili v večini primerov stroji ter naprave proizvedeni v tovarni. 
Nadaljnja širitev proizvodnih kapacitet in vedno večja delitev dela sta prinesli vedno večje zahteve pri 
vzdrževanju proizvodnih enot. Po eni strani je širitev proizvodnje za tovarno pomenila vedno večjo 
kapitalsko vrednost, po drugi strani pa je razvoj parnih kotlov, transmisij ali električnih naprav prinesel 
velika tveganja in nevarne nesreče za človeka ter okolico. Tudi z razvojem dela za tekočim trakom in z 
vedno večjo razčlenitvijo proizvodnih procesov, t. i. taylorizem, je nastala vedno večja potreba po 
vzdrževalnih strategijah, ki bi poskusile preprečiti ali vsaj zmanjšati izpade strojev ter naprav. Tako so 
postopoma prišli do kontrolnih obhodov, ki so sicer bili le vizualni. Ampak to so bili prvi koraki za 
ugotovitev dejanskega stanja proizvodne enote. Na osnovi ugotovljenih tehničnih pomanjkljivosti so se 
začeli prvi preventivni ukrepi pred nenačrtovano ustavitvijo tako, da so poškodovane dele zamenjali. 
Predvsem v času, ko je znameniti Henry Ford postavil zelo organizirano proizvodnjo avtomobilov s 
povezanimi delovnimi mesti, so ugotovili, da bo treba vzpostaviti organiziran sistem pregledov in kontrol 
ter kvalificirati osebje, saj je lahko izpad le enega elementa, ene majhne proizvodne naprave, v 
najslabšem primeru pomenil izpad celotne proizvodne linije. Začeli so se zavedati, da pri tako 
kompleksnih in prepletenih proizvodnih sistemih potrebujejo vedno večjo zanesljivost delovanja, ki jo 
lahko zagotovijo le s pravilnim vzdrževanjem.  
 
V 70. letih 20. stoletja je prišlo do največjega preobrata na področju vzdrževanja. Miselnost, da je 
vzdrževanje zgolj strošek, ki ne ustvarja vrednosti, se je spremenila. Začelo se je prestrukturiranje 
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organizacije vzdrževanja z namenom dvigovanja učinkovitosti proizvodnih naprav ob hkratnem znižanju 
stroškov. Tehnološki razvoj je prinesel vedno večjo stopnjo avtomatizacije in povezanosti proizvodnih 
sklopov. S tem so postale zahteve po zanesljivosti in razpoložljivosti tehničnih sistemov vedno večje. 

 

 
Slika 2: Primer visoke stopnje avtomatizacije proizvodnje (vir: www.hepcomotion.com) 

 

 

Slika 3: Proizvodnja nekoč – primer tekočega traku legendarnega modela Ford T v tovarni v 
Dearbornu/ZDA iz leta 1928 (vir: The King of Detroit – Henry Ford: The American Dream – Weebly) 

 
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 sredstev ob čim nižjih stroških življenjske dobe (angl. Life Cycle Costs, LCC). 
Začel se je razvoj novih vzdrževalnih strategij. Vzdrževanje postane vedno bolj pomemben del 
proizvodnega procesa, ki aktivno soustvarja vrednost podjetja. 
Vpliv vzdrževanja na ustvarjanje vrednosti podjetja lahko opisujemo, kot sledi: 

• zniževanje stroškov zaradi optimizacije strategij vzdrževanja, 

• ohranjevanje vrednosti proizvodnih naprav, 

• nadomestne investicije, ki zmanjšujejo stroške vzdrževanja, 

• zmanjševanje nastankov motenj in odpovedi, ki vplivajo na proizvodni proces, okolico ter 
človeka, 

• povečanje dobička zaradi zagotavljanja nemotene funkcionalnosti naprave v zahtevanem 
časovnem obdobju in ob zahtevani kakovosti proizvoda, 

• povečanje stopnje izrabljenosti zmogljivosti (to je razmerje med dejansko izrabljeno 
zmogljivostjo proizvodne komponente in njeno razpoložljivo zmogljivostjo). [3] 
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Po podatkih Eurostata se v Evropski uniji za vzdrževanje namenja 1.500 mrd EUR. To je približno 10 % 
evropskega BDP. Od tega je približno polovica namenjena vzdrževanju v proizvodni industriji. Vrednost 
premoženja, ki ga vzdržujemo v EU, je ocenjena na 97.000 mrd EUR. 7 % delovno aktivnega 
prebivalstva je zaposlenega v vzdrževalnem sektorju. Zaradi neučinkovitega in neuspešnega 
vzdrževanja je ocenjena povzročena škoda 1.800 mrd EUR letno. Ti podatki povedo, zakaj je 
vzdrževanje v proizvodnji vse pomembnejši soigralec, ki aktivno soustvarja dodano vrednost. Svetovni 
trend je vedno večja integracija procesa vzdrževanja v proizvodni proces z glavnim ciljem čim dlje 
ohraniti nemoteno delovanje fizičnega premoženja. Da to dosežemo, moramo biti sposobni ugotoviti, v 
kakšnem stanju je oprema, v čim večji meri zmanjšati vplive procesov obrabe, staranja in razpadanja 
ter preprečiti možnosti nastanka škodljivega vpliva na človeka in okolje. Iz tega izhaja bistvena naloga 
vzdrževalca: izvajati čim več vzdrževalnih dejavnosti, ki preprečujejo nastanek motenj v funkcionalnosti 
sredstev. Za vse to je potrebna visoka stopnja usposobljenosti in motiviranosti. S pravilnimi pristopi in 
ustrezno izbrano strategijo vzdrževanja se bomo učinkovito in uspešno približevali zastavljenim 
poslovnim ciljem. 
 
 

2 TEORETIČNO OZADJE 
 
Temeljne pojme vzdrževanja in njihove definicije opisuje evropski standard EN 13306, ki je obsežen 
normiran slovar z glavnimi pojmi s področja vzdrževanja in njihovimi definicijami. Omenjeni standard 
definira osnovne pojme vzdrževanja na področju tehnike, administracije in menedžmenta. V standardu 
EN 13306 imamo definiranih več kot 140 osnovnih pojmov vzdrževanja. Predstavili bomo nekaj ključnih 
pojmov, kot jih definira slovenski izvod evropske norme SIST EN 13306. [4] 
Poleg osnovnih nalog vzdrževanja, kot so rutinsko vzdrževanje, preverjanje in popravila, v današnjih 
časih vzdrževanje opravlja še druge pomembne naloge, kot so izboljšave na obstoječih sredstvih, 
analiziranje nastankov odpovedi ter pravočasno odkrivanje nastajanja motenj za preprečevanje 
odpovedi. 
 
Preverjanje 
»Preverjanje ustreznosti z merjenjem, opazovanjem, preizkušanjem ali umerjanjem pomembnih 
značilnosti sredstva.« 
Opomba: v splošnem se lahko preverjanje izvaja pred ali med drugimi dejavnostmi vzdrževanja ali po 
njih. 
 
Nadziranje stanja 
»Ročna ali avtomatska dejavnost, namenjena opazovanju dejanskega stanja sredstva v določenih 
časovnih intervalih.« 
Opomba 1: za razliko od preverjanja se z nadziranjem vrednosti ugotavlja katerakoli sprememba 
parametrov sredstva v odvisnosti od časa. 
Opomba 2: nadziranje je lahko nenehno, po obdobjih ali po določenem številu operacij. 
Opomba 3: nadziranje se običajno izvaja v stanju delovanja. 
 
Preizkus ustreznosti 
»S preizkusom se ugotavlja, ali je značilnost ali lastnost sredstva ustrezna predpisanim zahtevam.« 
 
Preizkus delovanja 
»Dejanja, ki se izvršijo po vzdrževalnih dejavnostih, s katerimi se preveri zmožnost sredstva za 
opravljanje zahtevane funkcije.« 
Opomba: preizkus delovanja se običajno izvaja po nerazpoložljivem stanju. 
 
Rutinsko vzdrževanje 
»Redne ali ponavljajoče se enostavne vzdrževalne dejavnosti, ki običajno ne zahtevajo posebne 
usposobljenosti, pooblastil ali orodij (to so npr. mazanje, čiščenje, preverjanje zategnjenosti spojev, 
kontrola stanja tekočin in drugo).« 
 
Obnova 
»Obsežen sklop pregledov in dejavnosti za vzdrževanje zahtevane ravni razpoložljivosti ter varnosti 
sredstva.« 
Opomba 1: obnova se lahko izvaja v predpisanih obdobjih ali po predpisanem številu operacij. 
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Opomba 2: obnova lahko zahteva popolno ali delno razstavitev sredstva. 
 
Prenova 
»Dejanje, ki sledi razstavitvi sredstva in popravilu ali zamenjavi sestavnih delov sredstva, ki se 
približujejo koncu uporabne dobe oziroma jih je treba zamenjati.« 
Opomba 1: prenova se od obnove razlikuje v tem, da lahko vključuje spremembe in/ali izboljšave. 
Opomba 2: namen prenove je sredstvu zagotoviti uporabno dobo, ki je lahko daljša od uporabne dobe 
prvotnega sredstva. 
 
Popravilo 
»Dejavnost za ponovno vzpostavitev zahtevane funkcije okvarjenega sredstva.« 
 
Začasno popravilo 
»Dejavnosti, ki omogočijo okvarjenemu sredstvu opravljati zahtevano funkcijo za obdobje do izvedbe 
popravila.« 
 
Izredno vzdrževanje 
»Izredno preventivno vzdrževanje, ki ima bistven vpliva na stroške življenjske dobe.« 
Opomba 1: izredno vzdrževanje vključuje večje vzdrževalne ukrepe, ki so lahko: 

• neprepričljivi in načrtovani in vodijo k razvoju alternativnih strategij vzdrževanja (npr. podaljšanje 

uporabne dobe sredstva); 

• kot posledica konstrukcijskega načrtovanja, izdelave, vgradnje, obratovanja ali napake v 

vzdrževanju ali naključnih dogodkov (požar, poplave itd.) nepričakovani. 

Opomba 2: stroški izrednega vzdrževanja se načeloma knjižijo kot osnovno sredstvo. 
Opomba 3: izredno vzdrževanje se včasih imenuje tudi »nadomestna investicija«. 
 
Diagnostika okvare 
»Dejavnost za prepoznavanje okvare, iskanje mesta in ugotavljanje vzrokov okvare.« 
 
Določitev mesta okvare 
»Dejavnost za prepoznavanje okvarjenega sestavnega dela na primerni ravni razčlenitve.« 
Izboljšava 
»Skupek vseh tehničnih, administrativnih in menedžerskih dejavnosti za izboljšanje funkcionalne 
zagotovljivosti sredstva brez spreminjanja njegove zahtevane funkcije.« 
 
Sprememba 
»Skupek vseh tehničnih, administrativnih in menedžerskih dejavnosti za spremembo zahtevanje 
funkcije sredstva.« 
Opomba 1: sprememba ne pomeni zamenjave z enakovrednim sredstvom. 
Opomba 2: sprememba ni vzdrževalna dejavnost, temveč se nanaša na spreminjanje zahtevane 
funkcije sredstva v novo zahtevano funkcijo. Spremembe lahko vplivajo na funkcionalno zagotovljivost 
ali delovanje sredstva ali oboje. 
Opomba 3: spremembo lahko izvaja osebje vzdrževanja. 
 
Pregled strategij vzdrževanja 
 
S strategijo vzdrževanja razumemo izbrani način vzdrževanja, da dosežemo postavljene cilje (glej tudi 
definicijo po standardu SIST EN 13306, podpoglavje 2.1). 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 
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delovnem sredstvu. Pri sistematičnem pristopu izvajamo vzdrževalne aktivnosti po vnaprej določenem 
časovnem obdobju, to je lahko koledarski čas ali dejanski 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. 
 
V osnovi lahko vzdrževanje razdelimo na dve glavni strategiji, in sicer z vidika časa njegovega izvajanja: 
ko je opazovano sredstvo v okvari, torej nezmožno izvajati zahtevano funkcijo, ali ko je še sposobno 
izvajati zahtevano funkcijo (z omejitvami ali brez njih). V nadaljevanju lahko glavni strategiji razdelimo 
še na dve dodatni strategiji glede na to, ali vzdrževanje načrtujemo ali ga izvajamo brez načrta, sprotno, 
spontano, nenadzorovano. Stroka definira in deli strategije vzdrževanja na: 
 
1. Korektivno vzdrževanje 

V literaturi lahko zasledimo različne izraze, npr. kurativno ali reaktivno vzdrževanje. Standard definira le 
izraz korektivno; ostalih načeloma ne uporabljamo več. Nekateri avtorji definirajo razliko med kurativnim 
in korektivnim vzdrževanjem, in sicer korektivno vzdrževanje pomeni, da analiziramo nastalo motnjo, ki 
je povzročala odpoved ali prenehanje izvajanja funkcije, odkrijemo element ali sklop, ki je motnjo 
povzročil, ga čim hitreje popravimo s pripomočki za odpravo vzroka motnje in sredstvo čim prej 
povrnemo v delujoče stanje (popravilo je lahko izvedeno tudi provizorično). Primer: na kolesu imamo 
prazno pnevmatiko in zakrpali bomo zračnico. Kurativno vzdrževanje je naslednja stopnja korektivnega 
vzdrževanja. Pomeni, da moramo okvarjen element, sklop ali sredstvo zamenjati z nadomestnim delom, 
če s popravljanjem ne moremo več odpraviti motnje (primer: zračnice ne moremo več krpati, zato bomo 
na kolesu namestili novo pnevmatiko). 
 
Korektivno vzdrževanje lahko razdelimo še na dve podstrategiji: 
 

1.1 takojšnje korektivno vzdrževanje; 
1.2 odloženo korektivno vzdrževanje. 

 
in 
 
2. Preventivno vzdrževanje, ki ga lahko razdelimo še na dve podstrategiji z dodatnimi podstrategijami: 

 
2.1       vnaprej določeno vzdrževanje, kjer se stanja ne nadzoruje; 
2.2       vzdrževanje po stanju, kjer se stanje nadzoruje; 
2.2.1 napovedno vzdrževanje, kjer se stanje nadzoruje in poslabšanje upošteva za 

napovedovanje nadaljnjega razvoja poslabšanja stanja; 
2.2.2 vzdrževanje brez napovedovanja, kjer se stanje nadzoruje, vendar se poslabšanja ne 

upošteva za napovedovanje nadaljnjega razvoja poslabšanja stanja, temveč se še naprej 
opazuje. 
 

Sliki 4 in 5, povzeti po standardu 13306:2017, predstavljata glavno porazdelitev strategij vzdrževanja. 
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Slika 4: Porazdelitev strategij vzdrževanja po zadnji različici standarda 13306. [5] 

 

 
Slika 5: Porazdelitev načinov vzdrževanja na dve glavni podskupini. [5] 

 
Pravilna izbira strategije je izrednega pomena za zanesljivost strojev in naprav ter za stroške 
vzdrževanja. Učinki ob spreminjanju strategije vzdrževanja so načeloma vidni srednje- ali dolgoročno. 
 
Preden si bomo podrobno ogledali glavne strategije vzdrževanja, bomo spoznali pojem preostala doba 
koristnosti (angl. remaining useful life). Opredelimo jo kot [5] »doba koristnosti, ki je še na razpolago 
potem, ko je od celotne dobe, v kateri je mogoče pričakovati korist od česa, že odšteta doba, v kateri se  
 
je sredstvo izkoriščalo«. Z vidika vzdrževanja standard DIN 31051 preostalo dobo koristnosti (nem. 
Abnutzungsvorrat) definira tako: »Preostala razpoložljiva doba, v kateri je sredstvo zmožno izvajati svojo 
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namensko funkcijo pod določenimi pogoji, ki so odvisni od njegove izdelave, vzdrževanja ali izvedenih 
izboljšav na sredstvu.« 
 
Če definicijo preprosto obrazložimo, govorimo o časovnem obdobju, v katerem je sredstvo zmožno 
izvajati svojo funkcijo, torej je razpoložljivo, vendar se v tem času obrablja in njegovo stanje se 
poslabšuje. Slika 6 grafično ponazarja preostalo dobo koristnosti. Ko damo sredstvo v obratovanje, je 
njegova preostala doba koristnosti 100 % in zaradi mehanizmov obrabe takoj začne padati. Preden 
dosežemo mejo nastanka poškodbe, izvedemo vzdrževalno aktivnost v času tvzd. To je torej časovna 
točka poseganja oz. izvajanja aktivnosti, če želimo ukrepati preventivno. 
 

 
Slika 6: Grafični prikaz krivulje preostale dobe koristnosti (vir: povzeto po wiwiweb.de/betriebstechnik) 

1.1 Korektivno vzdrževanje 

 
Pri korektivnem vzdrževanju obratuje naprava toliko časa, da začne odpovedovati; šele po odpovedi jo 
popravljamo. Med časom obratovanja ne opravljamo nobenih načrtovanih dejavnosti, kot so preverjanja 
ali meritve dejanskega stanja. Nastanek poškodbe ali motnje, ki povzroča odpoved, je dogodek, ki ga 
ni možno predvidevati ali ugotoviti na osnovi diagnostike. Takšna odpoved je vedno nenačrtovan 
dogodek. 
Prednosti korektivnega vzdrževanja so v tem, da nimamo vzdrževalnih stroškov v času, ko je naprava 
v funkciji, zato ne potrebujemo nadzora stanja, izvajanja meritev in posledično ni treba načrtovati 
kakršnih koli človeških virov. V primeru okvare načeloma zamenjamo ali popravimo le tisti del, ki je 
povzročil odpoved. Še ena prednost je ta, da smo del ali element, ki je v okvari, izkoristili v njegovi 
celotni življenjski dobi brez upoštevanja ali vpliva na preostalo dobo koristnosti. 
Slabosti pri tej strategiji so, da lahko izpad naprave povzroča zastoj celotnega proizvodnega procesa; 
stroški popravila so lahko visoki, npr. če bi za popravilo potrebovali strokovnjaka iz tujine, če na zalogi 
nimamo ustreznih nadomestnih delov ali če so za odpravo napake potrebne nadure. V primerjavi z 
drugimi strategijami je korektivno vzdrževanje tisti način, ki povzroča največje stroške vzdrževanja, 
zahteva hitro reakcijo od vzdrževalcev in jih predstavlja velik časovni pritisk. Zato se za takšen 
vzdrževalni pristop načeloma odločamo le pri napravah, ki v primeru odpovedi ne predstavljajo tveganja 
za še večjo škodo. Po novejših definicijah, kjer govorimo o odloženem korektivnem vzdrževanju, se 
pojavi definicija, ki nas lahko zmede. Pri odloženem korektivnem vzdrževanju lahko namreč načrtujemo 
potrebno aktivnost za odpravo motnje, čeprav je korektivno vzdrževanje uvrščeno med strategije 
nenačrtovanega vzdrževanja. To pomeni, da pride do nepredvidene odpovedi, ker nismo izvajali 
preventivnih aktivnosti za preprečevanje motnje ali odpovedi. Po nastanku motnje ali odpovedi lahko 
popravila načrtujemo, če nastala motnja ne predstavlja tveganja za motenje ali odpovedovanje drugega 
sredstva ali celo proizvodnje oz. storitve. 
 

2.2 Preventivno načrtovano vzdrževanje 
 
Po standardu ga uvrščamo med t. i. vnaprej določeno vzdrževanje brez opazovanja (slika 7). Pri 
preventivno načrtovanem vzdrževanju komponente zamenjamo ali popravljamo, ne da bi poznali njihovo 
dejansko tehnično stanje (iztrošenost ali obraba). Intervali izvajanja vzdrževalnih aktivnosti so lahko 
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časovni intervali, kot sta koledarski čas ali čas obratovanja, ali po intervalih uporabe naprave, kot so 
proizvedena količina ali prevoženi kilometri. 
 

 
Slika 7: Čas kot regulirana veličina pri preventivno načrtovanem vzdrževanju ([2]) 

 

S preventivnim vzdrževanjem znatno znižujemo tveganje odpovedi naprave. Prednost preventive je, da 
izvajamo standardizirane ukrepe v predpisanih časovnih intervalih ali intervalih uporabe naprave. 
Termin standardizirani ukrepi pomeni, da imamo visoko stopnjo ponovljivosti vzdrževalnih aktivnosti in 
posledično lahko natančno načrtujemo potreben čas za njihovo izvajanje. Vzdrževalne aktivnosti 
izvajamo takrat, ko ni proizvodnje (načrtovana ustavitev ali planiran zastoj). Zato lahko s to strategijo 
dosežemo visoko razpoložljivost strojev in naprav. Slabosti predstavljajo zelo visoki materialni stroški, 
saj se morajo menjati tudi elementi, ki nimajo znakov iztrošenosti ali obrabe. To pomeni, da je lahko 
preostala življenjska doba do izrabljenosti dokaj dolga in bi komponenta lahko še določen čas zagotovila 
zanesljivost delovanja ter s tem funkcionalnost naprave. V primeru napačnega določanja intervala 
vzdrževalne aktivnosti lahko pride do odpovedi komponente in do izpada proizvodnje ali nastanka 
poškodbe ali motnje na drugi komponenti. Da preprečimo napačno določitev intervalov in da dosežemo 
čim večjo stopnjo izrabljenosti pred popolno odpovedjo, potrebujemo dobro dokumentirano zgodovino 
nastankov poškodb vseh komponent, ki jih vzdržujemo. Zgodovina nastankov poškodb in izkušnje 
vzdrževalcev jasno pokažejo, da imajo različne komponente, ki so vgrajene v neki tehnični napravi, 
različne nastanke motenj, procese poslabšanja in posledično različne življenjske dobe. Zato predstavlja 
optimalno načrtovanje intervalov različnih komponent, vgrajenih v eni proizvodni enoti, velik izziv za 
vsakega menedžerja vzdrževanja. Takoj lahko ugotovimo, da pri preventivno načrtovanem vzdrževanju 
nikoli ne moremo doseči optimalne stopnje izrabljenosti komponent. Posledično imamo večje materialne 
stroške. Za preventivno vzdrževanje potrebujemo dokaj veliko delovne sile, ki predstavlja dodaten 
strošek. Strategijo preventivnega načrtovanega vzdrževanja vsekakor izberemo za komponente ali 
naprave, katerih odpovedi predstavljajo veliko nevarnostno tveganje za človeka ali okolje. Tudi na 
osnovi zakonsko določenih menjav ali tehničnih pregledov se odločimo o preventivno načrtovanem 
vzdrževanju. V to spadajo npr. zakonsko predpisani pregledi tlačnih posod. Seveda je tudi v primerih, 
kjer predstavlja odpoved komponente veliko tveganje za izpad proizvodnje, tveganje za nastanek 
motenj na drugih komponentah, ki posledično privedejo do izpada proizvodnje in/ali dolge nenačrtovane 
ustavitve proizvodnje, ta strategija primerna izbira. Preventivno načrtovano vzdrževanje uporabljamo 
tudi v primerih, kjer je preventivno vzdrževanje potrebno in ne moremo izvajati nadzora stanja. [2] 
 

2.3 Preventivno vzdrževanje po stanju 
 
S preventivnim vzdrževanjem po stanju dosežemo najnižje čase izpadov ob visoki izkoriščenosti 
preostale dobe koristnosti. Pri preventivnem vzdrževanju po stanju je regulirana veličina preostale dobe 
koristnosti. 
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Slika 8: Preostala doba koristnosti kot regulirana veličina pri preventivnem vzdrževanju po stanju. [2] 

 

Vzdrževanje po stanju nam omogoča, da lahko na osnovi izkoriščenosti preostale dobe koristnosti 
natančno definiramo potrebno vzdrževalno aktivnost ob točnem času. Če stanje stalno spremljamo in 
poslabšanje napovedujemo, govorimo o strategiji napovednega vzdrževanja, ki spada v skupino 
preventivnega vzdrževanja po stanju. Če smo sposobni poslabšanje napovedati, smo sposobni tudi zelo 
natančno definirati čas, ko se bomo približevali mejni vrednosti motnje. Tako bomo lahko zelo natančno 
načrtovali potrebno preventivno vzdrževalno aktivnost ob pravem trenutku. Prednost tega je, da stanja 
ni treba več opazovati in lahko prihranimo stroške meritev in diagnostike. 
Če govorimo o vzdrževanju po stanju brez napovedovanja stanja, ga opazujemo v določenih časovnih 
intervalih. Če poslabšanja ni, ne ukrepamo in ne izvajamo vzdrževalnih aktivnosti. V primeru 
poslabšanja se odločamo, do katere mejne vrednosti, npr. vibracije, temperature ali hrupa, je 
poslabšanje še sprejemljivo in ne povzroča motnje. Ko se mejni vrednosti približujemo, načrtujemo 
vzdrževalno aktivnost in jo tudi izvajamo. Predpogoj izvajanja strategije preventivnega vzdrževanja po 
stanju je, da lahko pridobivamo podatke o trenutnem dejanskem stanju elementov, komponent, strojev 
ali naprav. Ti pridobljeni podatki nam omogočajo ugotoviti, kakšno odstopanje od normalne obratovalne 
funkcionalnosti trenutno dejansko stanje lahko povzroči. Nadzor stanja izvajamo z orodji za tehnično 
diagnostiko in s t. i. sistemi za nadzor stanja (angl. Condition Monitoring Systems, CMS). Nadzor nad 
stanjem lahko izvajamo periodično ali stalno, ročno ali avtomatsko, on-line ali off-line. Prednosti so stalni 
vpogled v stanje iztrošenosti delovnega sredstva, kar nam omogoča pravočasno odkrivanje nastanka 
motenj ali poškodb in natančno planiranje vzdrževalnih ukrepov ob zadostnem času za priprave na 
poseg. Rezultat sta nizko število neplaniranih zastojev in visoka razpoložljivost. Slabosti vzdrževanja po 
stanju so v tem, da potrebujemo številno dodatno opremo za merjenje in nadzor stanja, kar predstavlja 
visoke nabavne stroške, stroške za šolanje zaposlenih ipd. Obstaja tveganje, da so stroški vzdrževanja 
večji, kot imamo doprinosa s strategijo vzdrževanja, s čimer je izvajanje te strategije ekonomično 
neupravičeno. Za strategijo preventivnega vzdrževanja po stanju se načeloma odločamo, kadar smo 
sposobni z ustrezno tehnično opremo izmeriti spremembe, ki vplivajo na preostalo dobo koristnosti ob 
pogoju, da je tovrstno merjenje ekonomsko upravičeno. [2] 
 

2.4 Napovedno vzdrževanje 
 
Nekateri avtorji uporabljajo tudi izraz prediktivno vzdrževanje. Pri napovednem vzdrževanju gre za 
vnaprej razvito strategijo vzdrževanja po stanju, ki je najbolj povezana strategija vzdrževanja z Industrijo 
4.0. Osnovna ideja je zajemanje podatkov stanja strojev in naprav (po novem fizično premoženje), ki so 
skupaj s pripadajočo senzoriko vključeni v neko industrijsko omrežje, ter njihove pametne obdelave 
skupaj z obstoječimi sistemi za upravljanje proizvodnje (angl. Manufacturing Execution System, kratica 
MES) in sistemi za upravljanje virov (angl. Enterprise Resource Planning, kratica ERP). Na osnovi 
skupne pametne obdelave podatkov lahko zelo natančno določimo ustrezen trenutek za načrtovano  
 
vzdrževalno aktivnost. Tako se izognemo nepotrebnemu izvajanju vzdrževalnih aktivnosti za 
ugotavljanje stanja po togo predpisanih časovnih intervalih, kar predstavlja prihranke stroškov delovnih 
virov, nepotrebnih naložb v drago merilno opremo in zmanjšanje porabe nadomestnih delov. Glavna 
filozofija te strategije je pravilen obseg vzdrževanja ob pravilnem trenutku. 
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Pri tej strategiji v bistvu poskusimo med potekom spreminjanja stanja neke komponente še prej ukrepati 
in potencialne motnje čim prej odkrivati ter njihov nadaljnji razvoj namensko preprečiti ali ustaviti. 
Izhodišče za izvajanje te strategije je, da natančno definiramo funkcijo tehnične naprave in možne 
vzroke/napake, ki lahko izvajanje te definirane funkcije motijo. Funkcije naprav lahko porazdelimo v tri 
kategorije: 
 
1. Primarna funkcija 

 
To je tista glavna funkcija, zaradi katere investiramo v neki tehnični sistem. To je npr. hitrost transportne 

naprave (npr. 
𝑚

𝑠
), volumski pretok snovne črpalke (npr. 

𝑙

𝑚𝑖𝑛
) ali kompresorska postaja za dobavo 

komprimiranega zraka (p, 
𝑚3

ℎ
). V večini primerov je primarna funkcija še vezana na kriterije kakovosti in 

je zato odvisna od več vhodnih veličin, kot je v primeru transportnega traku še lahko poleg hitrosti 
njegova kapaciteta (npr. v tonah/časovno enoto). Pri kompleksnih napravah imamo načeloma vedno 
več različnih primarnih funkcij; takrat govorimo o multiplih primarnih funkcijah. To potemtakem lahko tudi 
pomeni, da bi morali v primeru naprave z multiplimi primarnimi funkcijami za ohranitev izvajanja vsake 
posamezne funkcije postaviti svojo strategijo vzdrževanja. To lahko predstavlja slabost, kajti če bi 
spreminjali strategije vzdrževanja, bi bili rezultati sprememb opaženi šele po dolgem času. To pa ni 
vedno smotrno predvsem v primerih, ko imamo opravka z napravami, ki proizvajajo, torej opravljajo 
svojo funkcijo za krajše časovno obdobje. V takih primerih lahko pride do nevarnosti, da so lahko časi 
vzdrževanja predolgi v primerjavi s časi proizvajanja. V takih primer se k vzdrževanju pristopi na tak 
način, da se zbirajo vse funkcije in se postavi t. i. najslabši scenarij (angl: worst-case scenario) – to je 
tista situacija, ki najbolj moti doseganje zastavljenih proizvodnih ciljev (norme) –, in vzdržuje tako, da v 
čim večji meri zagotavlja doseganje postavljenih proizvodnih norm ter zmanjša tveganja nastanka 
potencialnih motenj velike razsežnosti. 

 

2. Sekundarna funkcija 
     V sekundarno funkcijo štejemo: 

• obratovalno varnost, 

• varovanje zdravja pri delu, 

• varovanje okolja, 

• pufersko delovanje, 

• gospodarnost/ekonomičnost. 
 

Pomembna naloga vzdrževanja je tudi ta, da skrbi za nemoteno izvajanje sekundarnih funkcij. Ni si 
težko predstavljati, kakšna tveganja za človeka in okolje prestavljajo nevzdrževane naprave, ki imajo 
funkcijo varovati okolje ter človekovo varnost. 
 
3. Odvečna funkcija 

Naprave imajo po Moubrayju med 5 in 20 % vgrajene komponente, ki niso pomembne za izvajanje 
zahtevane funkcije naprave, a vendar lahko povzročajo motnje, ki vplivajo na zanesljivost delovanja 
ter razpoložljivost naprave. Zato je vzdrževanje takih komponent ravno tako pomembno in 
predstavlja dodaten strošek.[2] 

 

2.5 Sodobne strategije vzdrževanje 
 
Glede na potrebe predvsem v procesni industriji, kjer sta zahtevani visoka zanesljivost in čim višja 
razpoložljivost tehnične opreme, so se z leti razvijale še novejše strategije vzdrževanja. 
 

2.5.1 Vzdrževanje glede na tveganje 
 
Pri strategiji vzdrževanja glede na tveganje (ang. Risk Based Maintenance, RBM) ugotavljamo tveganja 
potencialnih motenj ali odpovedi. Cilj RBM je, da najdemo ustrezne vzdrževalne ukrepe, ki zmanjšajo 
tveganje odpovedi naprave. 
Pri RBM-strategiji si moramo najprej postaviti nekaj osnovnih vprašanj: 
1. Kako veliko je tveganje, da pride do odpovedi? 

2. Kako lahko tveganje zmanjšamo ali preprečimo? 

3. Kolikšna je cena, da zmanjšamo tveganje? 
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4. Kaj predstavlja tveganje za človeka in okolico? 

5. Kakšne gospodarske posledice predstavlja tveganje? 

Tem vprašanjem sledi najbolj pomembno vprašanje, ki se glasi: 
6. Kakšno stopnjo tveganja moramo upoštevati in kakšno stopnjo tveganja lahko upoštevamo? 

Za izdelavo stopnje tveganja uporabljamo t. i. matriko tveganj. Na osnovi rezultatov analize tveganj 
lahko izdelamo plan vzdrževanja in za vsak analizirani sklop izberemo ustrezno strategijo. Slika 9 
simbolično prikazuje primer matrike tveganj 4 krat 4. 
 

 

Slika 9: Matrika tveganj 4 krat 4 
 

Za kakovostno in uporabno matriko tveganj potrebujemo statistiko izpadov vseh sklopov, ki jih želimo 
analizirati. Statistiko izpadov pridobimo iz zgodovine osnovnega sredstva. Ko smo na osnovi zgodovine 
dobili statistiko izpadov posameznih naprav, ugotavljamo, kakšne posledice povzročajo odpovedi teh 
naprav ne samo na proizvodne stroje, temveč tudi na človeka in okolico. Matriko tveganj izdelamo po 
FMEA metodi (angl.: Failure Mode and Effects Analysis) ali slovensko analiza možnih napak in njihovih 
posledic. Z metodo FMEA analiziramo proizvodni proces z vidika vzdrževanja, torej odkrijemo 
potencialne nastanke odpovedi, ocenjujemo njihovo tveganje, ovrednotimo vplive oz. motnje na druge 
naprave in na osnovi ocene tveganja določamo potrebne aktivnosti za odpravo ali zmanjšanje tveganja. 
FMEA metodo izdelamo vedno v timu v naslednjih petih fazah: 

• V prvi fazi smiselno strukturiramo objekt analiziranja (stroj, naprava, fizično sredstvo) v 

funkcijske sklope/podsklope. Smiselno pomeni, da strukturiramo stroj tako, da je funkcijsko 

porazdeljen tudi glede na potek proizvodnega procesa. 

• V drugi fazi določamo kritične komponente za strukturo, ki smo jo postavili v prvi fazi. 

• V tretji fazi analiziramo možne vzroke motenj ali napak na vseh kritičnih komponentah in njihove 

posledice. 

• V četrti fazi ocenjujemo tveganja napak z vidika pomembnosti, verjetnosti nastanka in 

verjetnosti odkrivanja napak. Oceno naredimo tako, da izračunamo t. i. prioritetno število 

tveganj. 

• V peti fazi na osnovi ocene tveganja izdelujemo načrte za aktivnosti preprečevanja nastanka 

napak ali za zmanjšanje verjetnosti nastanka, lahko pa ocena tveganja prinese tudi rezultat, da 

ni potrebna nobena aktivnost. [3] 

 

2.5.2 V zanesljivost usmerjeno vzdrževanje 
 
V zanesljivost usmerjeno vzdrževanje (angl. Reliabiltiy Centered Maintenance, RCM) je tista metoda 
vzdrževanja, ki predstavlja optimalno uporabo različnih vzdrževalnih strategij. Pri v zanesljivost 
usmerjenem vzdrževanju ugotavljamo, katere motnje lahko na napravi nastopajo in kakšne posledice 
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povzročajo najdene motnje. Iz tega potem izdelujemo natančen opis vsake naprave in v njem definiramo 
potrebne ukrepe vzdrževanja oz. strategijo. Glavna cilja strategije v zanesljivost usmerjenega 
vzdrževanja sta: 
 
1. dvig razpoložljivosti naprav, 

2. znižanje stroškov vzdrževanja. 

 

Za opis naprave in iskanje ustrezne strategije si moramo zastaviti sedem osnovnih vprašanj: 
 
1. Kakšno funkcijo opravlja naprava? 
2. Kako lahko to funkcijo motimo? 
3. Katere vzroke ima motnja funkcije? 
4. Katere posledice ima motnja funkcije? 
5. Kaj vse povzroča motnja? 
6. Kako lahko nastanek motnje preprečujemo? 
7. Kaj naredimo v primeru, če ni rešitve? 

 

Na osnovi sedmih vprašanj si lahko izdelamo diagram odločanja ali t. i. logično drevo odločanja. Logično 
drevo odločanja je povzeto po Moubrayju in prikazano na sliki 10. [6] 
 

 
Slika 10: Logično drevo odločanja pri v zanesljivost usmerjenem vzdrževanju. [6] 

 
 
 
 

2.5.3 Računalniško podprto vzdrževanje 
 
Ko govorimo o računalniško podprtem upravljanju v vzdrževanju (angl. Computerized Maintenance 
Management System, CMMS), govorimo o programskem orodju, ki je izdelano za upravljanje  
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podatkovne baze organizacijskega oddelka vzdrževanja. V to so vključene baza opravil človeških virov 
in finančnih sredstev. Programska oprema je namenjena poenostavitvi upravljanja obsežne podatkovne 
baze. Ključne funkcije računalniškega orodja za menedžment v vzdrževanju so: 
 
1. poenostavljeno upravljanje z delovnimi nalogi, 

2. načrtovanje, 

3. skladiščno poslovanje nadomestnih delov, 

4. upravljanje s finančnimi sredstvi, 

5. vzpostavljanje sistema kazalnikov učinkovitosti vzdrževanja. 

 

Programska orodja za računalniško podprto upravljanje v vzdrževanju nam danes nudijo močno 
podporo pri vzpostavljanju izbrane strategije v vzdrževanju. Pri veliki večini teh programov imamo 
možnost vključiti podatke, pridobljene iz proizvodnih računalniških sistemov. Tako lahko dobimo 
podatke o dejanskih obratovalnih urah strojev in naprav. Z ustreznimi nastavitvami v programskem 
orodju nam lahko to omogoča generirati opozorilo – če dosežemo določeno vrednost obratovalnih ur – 
in tako lahko načrtujemo ustrezen preventivni vzdrževalni ukrep. Pri delu s programi za računalniško 
podprto upravljanje si sčasoma postavljamo podatkovno bazo, t. i. zgodovino celotnega upravljanja, ki 
nam lahko ravno tako služi kot pomemben pripomoček pri planiranju ali nabavi nadomestnih delov. 
Izredno velikega pomena je dejstvo, da imamo celotno zgodovino shranjeno na enem mestu. Podatki, 
ki se zapisujejo v zgodovino, so hkrati vezani na napravo in lokacijo, kjer je vgrajena ali je bila vgrajena. 
V vsakem trenutku, ko v programskem orodju izberemo lokacijo ali posamezno napravo, se nam na 
ekranu izpiše celotna zgodovina. To nam olajša delo pri odkrivanju izvora motenj. [2] 
 

2.5.4 Samodejno vzdrževanje 
 
Preden bomo spoznali pojem samodejnega vzdrževanja, moramo vedeti, da ga ne smemo zamenjati s 
pojmom samovzdrževanje ali samostojno vzdrževanje, ki sta definirana v standardu in največkrat 
uporabljena pri metodi TPM. Osnovna ideja samodejnega vzdrževanja je, da se opazovani sistem 
vzdržuje samodejno, brez človeškega dela. Sistem se lahko samodejno popravlja korektivno ali 
samodejno izvaja preventivne ukrepe, in sicer s pomočjo robotike, avtomatizacije, senzorike in obdelave 
podatkov iz omrežja. Ustanove na svetu razvijajo robote, ki naj bi že samodejno popravljali manjše 
napake na preprostih postrojenjih. Tako je recimo zelo preprosta vzdrževalna aktivnost dolivanje olja v 
sistem za centralno mazanje, ko je v rezervoarju dosežen minimum. Na obdelovalnih strojih CNC že 
obstajajo prototipne izvedbe, kjer s številčno senzoriko merijo temperature, tolerance lege in oblike, 
vrednosti električnih tokov na elektromotorjih, vibracije, jakost hrupa, vsebnost delcev v oljih in mazivih 
itd. Izmerjene vrednosti se stalno primerjajo z nastavljenimi oz. dovoljenimi vrednostmi. Analiziranje 
vrednosti omogoča ugotavljanje dejanskega stanja in posledično določitev ustreznega trenutka za 
izvajanje prediktivne vzdrževalne aktivnosti. Dejansko stanje na področju samodejnega ali 
avtomatskega vzdrževanja bomo predstavili v naslednjem poglavju. [2] 
 
 

3 METODE 
 
Za namen predloženega dela smo sistematično iskali in pregledali prispevke, poročila in literaturo po 
ključnih besedah, kot so: 
 

• stopnja avtomatizacije vzdrževanja, 

• avtomatizacija vzdrževalnih aktivnosti, 

• avtomatizacija v vzdrževanju, 

• robotizacija vzdrževalnih aktivnosti, 

• industrija 4.0, 

• pametne tovarne. 
Iskanje literature smo izvajali v elektronskih bazah, kot so ScienceDirekt, Emerald, Springerlink, 
ResearchGate in Elsevier. Pri pregledovanju literature se nismo časovno omejili. 
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4 STANJE STOPNJE AVTOMATIZACIJE NA PODROČJU VZDRŽEVANJA 
 

4.1 Razvojni trendi v vzdrževanju ali vzdrževanje 4.0 
 
Zadnja leta je veliko govora o četrti industrijski revoluciji, tako imenovani Industriji 4.0. Vzporedno z njo 
imajo vzdrževalci razvito Vzdrževanje 4.0. Razlagamo si jih tako: 

• zbirka velike količine informacij = podatkovna zbirka, stalen on-line dostop do podatkov; 

• mreženje = vse na enem mestu in vizualizacija. 
Slika 11 prikazuje časovne mejnike od prve do četrte industrijske revolucije in način spreminjanja 
pomembnosti vzdrževanja z večanjem stopnje avtomatizacije v tem obdobju. 
 

 
Slika 11: Simbolični prikaz razvoja industrijskih revolucij in vzdrževanja. 

 

Ko govorimo o četrti industrijski revoluciji, Industriji 4.0, govorimo o digitalizaciji proizvodnje in o 
razširjenji resničnosti (angl. Augmented Reality, kratica AR). Razširjena resničnost je tehnologija, kjer 
sta navidezni in dejanski svet združena. Glavni cilj Industrije 4.0 je inteligentno mreženje proizvodov, 
strojev, naprav in proizvodnih procesov s pomočjo internetnih tehnologij. To omogoča stalen vpogled v 
dejansko stanje proizvoda, postrojenja in procesa. Zato proizvajalci danes vedno več izdelkov že kar 
serijsko opremljajo s senzoriko. Vse te spremembe v procesni industriji, ki nastanejo z razvojem 
Industrije 4.0, vsekakor zahtevajo spremembe na področju vzdrževanja, torej nekakšno »Vzdrževanje 
4.0«. In v kateri smeri se mora vzdrževanje potemtakem razvijati? Preden najdemo odgovore na to 
vprašanje, si moramo najprej ogledati sodobno proizvodnjo. Proizvodni proces ima danes visoko stopnjo 
avtomatizacije in je sestavljen iz številnih manjših komponent, ki ne morejo samostojno upravljati njihove 
funkcije. Strokovno temu rečemo, da ima stroj visoko stopnjo prepletenosti. Z visoko stopnjo 
prepletenosti obstajajo določena tveganja; odpoved le ene komponente lahko predstavlja visoko stopnjo 
tveganja za nastanek motenj ali odpoved celotnega proizvodnega procesa. Z razvojem Industrije 4.0 in 
Vzdrževanjem 4.0 želimo vplivati na povzročitelje motenj, da jih lahko v čim večji meri preprečimo 
oziroma da v primeru nastanka napake to v čim krajšem času tudi odkrivamo in odpravimo. Senzorji in 
njihova prepletenost v navidezni proizvodni proces predstavljajo tako orodje. Ker senzorji nenehno 
pošiljajo informacije o dejanskem stanju nekega elementa ali naprave, potrebujemo učinkovite sisteme, 
s katerimi to veliko količino učinkovito obvladujemo. Takšni sistemi so v nekaterih industrijah že v 
uporabi. Tako je vzdrževalec že pri vsakodnevnem kontrolnem obhodu voden s pomočjo tabličnega 
računalnika. Na tabličnem računalniku se mu izpišejo dejanski podatki o stanju naprave in v primeru 
prekoračitve  izmerjenih vrednosti je vzdrževalec takoj opozorjen. Poleg vrednosti, ki prikazujejo 
trenutno stanje naprave, pridobi vzdrževalec z dotikom te naprave na ekranu tabličnega računalnika še 
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druge pomembne informacije in tudi tehnično dokumentacijo. Primer tabličnega računalnika z online 
aplikacijo s prikazom dejanskega stanja sredstva je prikazan na sliki 12. [7] 

 

 

Slika 12: Primer tabličnega računalnika s prikazom dejanskega stanja med kontrolnim obhodom. 
 

4.2 Proces vzdrževanja 
 
Osnovne pojme, definicije in strategije vzdrževanja smo že spoznali. Opisali bomo klasičen proces 
vzdrževanja. Lahko ga opišemo z zaporedjem: 
 

• nastanek poškodb ali motenj, ki jih želimo odkriti in preprečiti njihov nadaljnji razvoj in ki lahko 
povzročijo motnje v proizvodnem procesu v obliki povečanega izmeta, slabše kakovosti 
proizvodov, zmanjšanega obsega proizvodnje ali v najslabšem primeru izpad proizvodnje; 

• nadzor stanja in razvoja poškodbe ali motnje – pogoj: poškodba ali motnja ni prikrita in jo je 
možno odkriti; 

• odločitev o vzdrževalni aktivnosti, ki je lahko preventivno ukrepanje ali korektivno ukrepanje – 
odvisno od izbrane strategije vzdrževanja; 

• izvajanje vzdrževalne aktivnosti za odpravo poškodbe ali motnje; 

• analiza od nastanka poškodbe ali motnje do izbire in izvedbe vzdrževalne aktivnosti; 

• sprejem odločitve: uvedba preventive da/ne. 
 

V predloženem delu smo pregledali, kaj od tega je možno avtomatizirati in, kaj imajo podjetja ali pametne 
tovarne že avtomatizirano, kakšne so nadaljnje razvojne možnosti in kakšno je dejansko stanje v 
industriji. 
 

• Nastanek poškodbe ali motnje 
Pri mehanskih elementih ali komponentah se ob nastanku poškodbe načeloma pojavijo spremembe ali 
odkloni v obnašanju le-teh. Tako se lahko spreminjajo obratovalna temperatura, hrup, vibracije, 
konsistenca ali vonj. Vse to, z izjemo vonja, lahko merimo s senzorji. Vsako odstopanje od neke 
konstantne vrednosti med normalnim obratovanjem lahko pomeni, da zaznamo nastanek poškodbe. 
Ker imamo danes tehnologijo oblakov in Internet stvari (angl. Internet of Things, kratica IoT), lahko 
dostopamo do bogate baze podatkov, ki nam omogoča ovrednotenje vrednosti, dobljenih s senzorji, ki 
nam dajo zelo natančno napoved, na katerih elementih dejansko nastane poškodba. Tako nam 
izmerjene frekvence senzorja za merjenje vibracij danes natančno povedo, na katerem elementu v 
postrojenju ali napravi nastane poškodba. Pri elektronskih komponentah takih možnosti danes še 
nimamo. Načeloma pomeni nastanek poškodbe ali motnje takojšnja odpoved elementa brez možnosti 
zaznavanja sprememb. 
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• Nadzor stanja in razvoja poškodbTukaj je podobna situacija, kot je opisano v poglavju o 
nastanku poškodbe ali motnje. Senzorji preprosto spremljajo vrednosti do določene vrednosti, 
ki jo imenujemo kritična vrednost, kar pomeni, da smo dosegli vrednost, ki zahteva ukrepanje. 

 

• Odločitev o vzdrževalni aktivnosti 

Odločitve nam noben robot ali avtomat ne more prevzeti. To je še vedno v naravi človeka. A vendar je 
cilj pametnih tovarn in Industrije 4.0, da na osnovi mreženja, senzorike, strojnega učenja, digitalnih 
dvojčkov, izmenjave podatkov in ovrednotenja le-teh sistemi samodejno odreagirajo. Reakcije so 
določene z definiranimi mejniki. Postavitev vrednosti mejnika je v osnovi človeška odločitev. V tem 
primeru bo to v praksi izgledalo tako, da na osnovi znanega stanja elementa računalniško podprti sistem 
za vzdrževanje generira delovni nalog za potrebno vzdrževalno aktivnost. Tako nam senzor, ki meri 
razliko tlaka na filtru stalno sporoča stanje hidravličnega olja, napoveduje preostalo življenjsko dobo in 
določa natančen termin za menjavo olja. S tem smo avtomatizirali delo planske službe in menjava olja 
bo ravno ob njegovi dejanski iztrošenosti , kot finančno pozitiven učinek,. To pomeni, da bomo olje 
koristili v njegovi celotni življenjski dobi.  
 

• Izvajanje vzdrževalne aktivnosti za odpravo poškodbe ali motnje 
Izvedba vzdrževalne aktivnosti je lahko popravilo ali preventivna menjava, preden nastane motnja v 
proizvodnji, okvara ali odpoved procesa. Nekaj klasičnih primerov takšnih aktivnosti so: 
 

• menjava ležajev, 

• menjava sklopk, 

• menjava jermenov, 

• menjava zobnikov, 

• menjava kardanskih gredi, 

• menjava elektromotorjev, 

• menjava olja ali maziv, 

• menjava pnevmatskih komponent, kot so ventili, aktuatorji, cilindri, 

• menjava hidravličnih komponent, kot so ventili, aktuatorji, cilindri, 

• menjava tesnil in 

• popravilo popravljivih elementov. 
 

Tukaj je stopnja avtomatizacije na precej drugačnem nivoju, kot smo jo poznali do sedaj. Kaj od 
navedenega lahko avtomatiziramo? Kaj od navedenega lahko izvajajo roboti? 
 
Zelo zanesljivo delujoča avtomatizirana vzdrževalna aktivnost je avtomatsko mazanje. Mazanje je sicer 
ena od najbolj osnovnih, a zelo pomembnih preventivnih aktivnosti vzdrževanja. Avtomatizirano 
mazanje poznamo celo že več desetletij, torej dolgo pred Industrijo 4.0. Novejši primeri so bili razviti za 
robotsko menjavo ali polnjenje rezervoarjev za hladilno tekočino, kot je prikazano na spodnji sliki 13. Ko 
je dosežena mejna vrednost, to je minimalna količina mazalno hladilne tekočine v rezervoarja, sprožena 
preko nivojske sonde, povezana v mrežo, se sproži avtomatiziran cikel polnjenja rezervoarja. S tem 
odpade skrb človeka za dve vzdrževalni aktivnosti: to sta kontrolni pregled nivoja tekočine in polnjenje. 
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Slika 13: Robotiziran sistem za polnjenje hladilne tekočine obdelovalnih strojev. [8] 

 
Razvojni trend se vedno bolj usmerja v avtomatizirano izvajanje kompleksnih vzdrževalnih aktivnosti. 
To so takšni postopki, ki načeloma nimajo konstantnih gibov, urejene okolice, kar pomeni, da je vsak 
objekt v okolici poznan in ne povzroča motenj in predvsem visoke stopnje ponovljivosti. Pogoji za 
nemoteno izvajanje kompleksnih nalog so, da ni motenj, katerih robot ne pozna, da so jasno določene 
poti in gibi, kar pomeni, da ne smejo nastopiti nepredvidljive situacije. 
 
Avtomatiziran proces poteka po naslednjem vrstnem redu: 

• proženje vzdrževalne aktivnosti, ko dosežemo neko mejno vrednost, kot je čas ali določena 
fizikalna vrednost iz senzorjev, 

• prijemanje ustreznega orodja, 

• izvajanje vzdrževalne aktivnosti, 

• menjava orodja, 

• izvajanje druge vzdrževalne aktivnosti, 

• menjava orodja in izvajanje se toliko časa ponovi, dokler celoten proces ni zaključen. 
 

Vse to se lahko izvaja z različnimi orodji, ki jih mora avtomatizirani sistem zaznati, jih prijeti, namestiti in 
uporabiti. Vsaka nepredvidljiva situacija, npr. vijak je nekoliko prestavljen ali poškodovan, predstavlja 
odklon, ki bi ga moral avtomatizirani sistem zaznati in temu ustrezno prilagoditi gibe in aktivnosti. V 
literaturi najdemo primer robotiziranega procesa zamenjave pnevmatskega ventila. Naloga robota je, 
da odvije vijake na potnem ventilu, demontira cev za zrak, zamenja potni ventil in v obratnem vrstnem 
redu ponovno sestavi. Proces je prikazan na sliki 14. [8] 
 

 
Slika 14: Robotizirani sistem za menjavo ventila na pnevmatskem sklopu. [8] 
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Poudarek je na dejstvu, da se je vse to dogajalo v laboratoriju pod znanimi pogoji okolice. Zato se nam 
pojavlja vprašanje, kakšni bi bili rezultati izvajanja takšne avtomatizirane menjave pod nepredvidljivimi 
pogoji, kot so remonti v industrij med težkimi pogoji okolice. Drugo pomembno vprašanje, ki se pojavlja 
je, kaj se zgodi, ko se eden od programiranih korakov ne dogaja po programu in nastane nepredvidena 
situacija, ki povzroči motnjo v tem procesu. Avtor eksperimenta [8] na vprašanja odgovarja, da je to šele 
začetek raziskovanja možnosti in s tem odpira nova raziskovalna vprašanja. 
 
 

5 POVZETEK 
 
Pregled stanja, na kateri stopnji avtomatizacije klasičnih vzdrževalnih aktivnosti trenutno smo v sodobni 
industriji in v sklopu pametnih tovarn, jasno pokaže, da je človek v vlogi vzdrževalca še daleč od tega, 
da bi ga lahko zamenjali z robotskimi sistemi. Najvišja stopnja avtomatizacije je še vedno na področju 
obvladovanja podatkovnih baz, ki so ključnega pomena za poznavanje dejanskega stanja strojev in 
naprav in za pravočasno sprejemanje odločitev o vzdrževalnih aktivnostih. Integracija digitalnih dvojčkov 
zagotovo predstavlja učinkovito orodje, ki nam pomaga preprečiti nenačrtovane motnje v procesu ali 
celo odpovedi v proizvodnji. Zelo koristen pripomoček so lahko očala, ki s pomočjo razširjene resničnosti 
preko 3D animiranih navodil vzdrževalce vodijo pri izvajanju kompleksnih vzdrževalnih aktivnosti. Tako 
prihranimo čas za branje obsežnih navodil in se izognemo napakam pri izvedbi nalog. Po mnenju avtorja 
tega dela je trenutno realen razvojni trend na področju razvijanja avtomatiziranih pomočnikov, lahko jih 
tudi imenujemo sodelavski roboti, (angl. collaborative robot, kratica cobot), ki jih bo človek neposredno 
daljinsko vodil. Prevzeli bi lahko aktivnosti v za človeka zelo težkih pogojih dela ali v nevarnih okolicah. 
Toda človek je neposredno vključen v izvedbo aktivnosti, kar pomeni, da ne moremo govoriti o 
avtomatiziranih procesih. Vsekakor lahko zaključimo, da je vzdrževanje še vedno zelo pomemben 
proces, ki gre z roko v roki s proizvodnjo. Strokovni kader bo še kar nekaj časa ročno menjal ležaje, 
sklopke, kardanske gredi na strojih in na robotih ali previjal elektromotorje, menjal kable in centriral 
pogonske sklope. 
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Povzetek: Koronakriza je prišla popolnoma nepričakovano in spremenila način življenja kot smo ga poznali pred tem. Striktno 
upoštevanje vseh predpisov za ohranjanje zdravja, izolacije in delo od doma, so postali del našega vsakdana. Prav tako je 
koronakriza prizadela podjetja: odsotnost kadra, težave z dobavo materiala, delo od doma, finančne stiske itd. Kako pa je 
koronakriza vplivala na zaposlene v podjetju, kako močno je vplivala na njih in na katerih področjih delovanja? Ali so enako 
nagrajeni in motivirani kot pred koronakrizo? 
 
V prispevku bomo predstavili rezultate raziskave, v katero smo zajeli zaposlene v različnih organizacijah iz vse Slovenije. Namen 
raziskave bo pridobiti rezultate o vplivu koronakrize na nagrajevanje in motivacijo zaposlenih. Podatek o zadovoljstvu z 
nagrajevanjem in stopnji motiviranosti zaposlenih v času sprememb je zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na uspešnost 
organizacije. Rezultati raziskave nakažejo smernice za reševanje stresnih situacij ter pripomorejo k izboljševanju nagrajevanja in 
motivacije zaposlenih v organizacijah, po epidemiji Covid-19.  
 
Ključne besede: Covid-19, koronakriza, nagrajevanje, motivacija, zaposleni 
 
Razvrstitev: Strokovni članek 
 
 
Abstract: Corona crisis came completly unexpected and changed our way of life as we knew it. Strict observance of all regulations 
for maintaining health, isolation and work from home have become part of our daily lives. The corona crisis also affected 
companies: lack of staff, problems with the supply of materials, work from home, financial hardship, etc. But how did the corona 
crisis affect the company's employees, how much did affect them and in which areas of activity? Are they as rewarded and 
motivated as they were before the corona crisis? 
 
In this paper, we will present the results of a survey that will include employees in various organizations from all over Slovenia. 
The purpose of the research is to obtain results on the imapct of corona crisis on employee's rewards and motivation. Data on 
satisfaction with rewards and the level of motivation of employees in times of change is a very important factor influencing the 
success of the organization. The results of the research suggest guideliness for dealing with stessful situations and help improve 
the reward and motivation of employees in organizations, after the Covid-19 epidemic. 
 
Keywords: Covid-19, corona crisis, rewarding, motivation, employee 
 
Article Classification: Professional Paper 

 

 

1 UVOD 
 

Z motivacijo se srečujemo vsak dan. Začne se tik preden odpremo oči ter konča, ko zaspimo. Ljudje v 
svojem vsakdanu težimo k temu, da zadovoljujemo lastne potrebe, vendar obstajajo tudi potrebe, ki se 
nam zdijo samoumevne oz. sami se ne zavedamo, kako jih potrebujemo, dokler nam jih ne zmanjka, 
kot je npr. dihanje oziroma zrak. Takih potreb se zavemo šele, ko jih ni več oziroma ko vidimo, da brez 
njih preprosto ne gre. Pride čas, ko se več ne zavedamo tistega, kar bi nas poganjalo naprej, saj nam 
je postalo zadovoljevanje potreb samoumevno ter tudi monotono. V takih primerih je dobrodošla 
motivacija, ki nam da vnemo, na katero smo pozabili ob tem monotonem ter samoumevnem 
zadovoljevanju potreb.  
 
Zupan [1] pravi, da je beseda nagrada vse, kar ima kakršnokoli povezavo z uspešnostjo ter kar nadrejeni 
da svojim podrejenim ob plači, ne glede na to, v kateri obliki. To pomeni, da tisti, ki se trudijo, tako za 
uspeh podjetja kot za lasten uspeh, morajo biti nagrajeni, drugače bodo preprosto izginili vsa 
motiviranost, zagnanost, vnema in doprinos zaposlenega podjetju. 

V raziskavi, ki smo jo opravili v Sloveniji, je sodelovalo preko 180 ljudi. Anketiranci so zaposleni v 
različnih organizacijah in delajo v različnih strokah. To nam omogoči, da lahko vidimo širšo sliko stanja 
o vplivu koronakrize na nagrajevanje in motivacijo zaposlenih v Sloveniji. 
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2  MOTIVACIJA IN NAGRAJEVANJE 
 
Ljudje imamo v svojem življenju zelo veliko različnih potreb. Potrebe so lahko psihološke in nastanejo z 
osebnostnim razvojem. Psihološke potrebe so posledica določenih oz. nekaterih psiholoških stanj 
znotraj organizma, kot so npr. pripadanje, priznavanje, ipd. Druga vrsta potreb so biološke potrebe, ki 
izhajajo iz zahtev oziroma potreb organizma, kot na primer: lakota, žeja, toplota ipd. [2] 
Motivacija pravimo vzroku, zaradi katerega ljudje delajo ter nadgrajujejo svoje veščine in znanja. 
Motivacija deluje v povezavi z zadovoljitvijo potreb ter koristmi, ki jih posameznik takrat ima. Managerji 
v organizacijah uporabljajo kot sredstvo za vplivanje na svoje zaposlene oz. podrejene motivacijo, saj s 
tem uresničujejo cilje podjetja ter hkrati njihove osebne cilje. [3] 
 
Dovžan [4] pravi, da sta nagrajevanje in motiviranje dejavnika, ki bosta poskrbela za to, da bo storilnost 
delavcev kar se da velika ter da se uspešnost dela podpira, pri čemer je pomembno, da nadrejeni dobro 
poznajo svoj zaposlene in posledično tudi izberejo najboljšo spodbudo oziroma podporo. 
 
Da lahko managerji vplivajo na motivacijo podrejenih, morajo sami dobro poznati motivacijo in 
motivacijske teorije, saj le na tak način dajo odgovore na to, kaj sploh je motivacija, kakšen razvoj ima 
in kako jo krepiti ter poznati dejavnike vpliva nanjo. [5] 
 
Obstaja cela paleta metod, ki so na razpolago nadrejenim, da zaposlene pripravijo do tega, da bodo 
dosegli oziroma dosegali zastavljene rezultate in cilje. Včasih je lahko to preprosto povabilo za 
sodelovanje pri nastanku nekega procesa, lahko  se jih razdeli v delovne skupine, najde kak način, da 
se jim olajša ali popestri delo ali pa z uporabo nematerialnih in materialnih nagrad, ki pa še bolj 
pripomorejo k temu, da zaposleni opravljajo svoje delo bolj kvalitetno ter z večjim zagonom. [6] 
 
Motiviranega človeka prepoznamo po tem, da je pri delu vedno odločen, navdušen, sodeluje z ostalimi 
in dosega rezultate ter sprejema spremembe. Če posameznik ni motiviran, se bo delu izmikal, bo slabo 
sodeloval z ostalimi, nenehno se bo pritoževal, prelagal delo na druge itd. Ljudje bodo vlagali svoj trud 
v delo ter bodo motivirani takrat, ko bodo videli oziroma verjeli, da bo trud, ki so ga vložili, vodil do 
uspehov ter če bodo uspehi vodili do nekih nagrad. [7] 
 
Podjetja si želijo in delajo na tem, da spodbujajo ter nagrajujejo, saj s tem povezujejo uspešnost 
opravljenega dela. Delavec, ki učinkoviteje in bolje opravi svoje delo, si zasluži nagrado. Nagrada je 
spodbuda, ki daje delavcu vzrok za nadaljnjo uspešnost s svojim delom. Podlaga za uspešnost to pa je 
ocenjevanje opravljenega dela. [8] 
 
Nagraditi delavce je ključen del managementa človeških virov. Z njim je mogoče, seveda pod pogojem, 
da je sistem nagrajevanja ustrezen, možno vplivati na vedenje delavcev, da s svojim delom maksimalno 
pripomorejo k doseganju uspešnosti ter uresničevanju zastavljenih ciljev organizacije. [2] 
 
Nagrajevanje so indirektne plače ter bonitete, ki jih zaposleni prejme v nekem podjetju oziroma 
organizaciji. Bonitete so oblika nagrade, ki jo zaposleni prejme ob plači npr. plača za storitve,  za čas, 
ko ni dela ipd. Vsebina nagrajevanja lahko zajema različne tipe ˝poštenosti˝, bonitete ter oblikovanje 
nagrajevale strukture. [9]  
 
Plačilo za uspešnost oziroma za uspešnost opravljenega dela, je fleksibilno. Organizacije lahko s tem 
oblikujejo svojo podobo dobrega delodajalca ter imajo prednost pri iskanju novih kadrov na trgu dela. 
Osnovno plačilo, razna nadomestila, plačila za uspešnost ter dodatki se praviloma izplačujejo v denarju 
ali drugi finančni obliki (delnice, vrednostni boni in delniške opcije). Nagrade ter razne ugodnosti so 
lahko denarne ter nedenarne. V nedenarne nagrade sodijo vse oblike prihodkov v naravi ter 
nematerialne ugodnosti (kot je npr. velik ugled) ter nematerialne nagrade (priznanje ter pohvala). 
Temeljna razlika med nedenarnimi in nematerialnimi nagradami je v tem, da nimajo povezane z neko 
višjo vrednostjo, ki se jo običajno lahko izrazi v denarju. [10]  
 
Nagraditi zaposlene ne pomeni vedno, da mora biti ta nagrada velika ali draga. V veliko primerih so 
majhne koristi, ki jih je možno dati večkrat ter pogosteje, zelo pomembne za uspešne programe 
nagrajevanja. [11] 
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3  KORONAKRIZA 
 

V globalnem svetu velja, da meje niso pomembne, in lahko vedno v krizi prosimo za pomoč ostale 
države. V času pojava koronakrize so meje ponovno  postale pomembne. Države so začele sprejemati 
različne ukrepe, da bi zajezile epidemijo covida in zapirati meje. Koronakriza je primer močnega 
opomnika, da sta ekonomija in politika posamezne države še vedno zelo pomembni in nad vsem. [12]  
 
Po pandemiji  bo potrebno zgraditi ekonomski sistem, ki bo moral biti manj kratkoviden, odpornejši ter 
občutljivejši za dejstvo, da je ekonomska globalizacija prehitela politično globalizacijo. Dokler bo takšen 
scenarij, si bodo morale države prizadevati za ravnotežje med stopnjo samozadostnosti ter prednostjo 
globalizacije. Zaradi pandemije ter naknadnega okrevanja je opazna pospešitev digitalizacije in 
avtomatizacije na delu. Just-in-time proizvodnja ter distribucija, z majhnim inventarjem ali pa sploh brez 
njega, je sposobna absorbiranja le majhnih problemov, vendar je bilo sedaj moč videti, kako se lahko 
sistem zruši z eno samo motnjo. [12] 
 
Pandemija je znatno spremenila način življenja. Zaradi družbenih omejitev, dela od doma, dnevne 
uporabe virtualnih tehnologij, se je vzpostavila socialna distanca. Zaradi zmanjšanja neposrednih stikov 
med osebami se je povečala odvisnosti od digitalne tehnologije. [13] 
 

Epidemijo ljudje doživljajo kot nekega sovražnika, ki ga ne morejo videti, kar privede do izgube občutka 
nadzora. Posledično to postane razlog, da se ljudje zatečejo k različnim možnostim prizadevanja 
reševanja tesnobe, ki je nastala zaradi izgube nadzora nad situacijo. Posledično se odzovejo na različne 
načine z različnimi vzorci vedenja, npr. nekateri postanejo agresivni, drugi postanejo pesimisti, tretji se 
zatečejo k zanikanju. [14]  
 

 

4 METODA 
 

Raziskavo stanja po koronakrizi smo izvedli z anonimnim anketnim vprašalnikom. Anketo smo objavili 
na socialnih omrežjih v različnih skupinah, kjer je imelo možnost reševanja ankete preko 10.000 ljudi. 
Aktivna je bila od 26.1. do 31.1. 2022. V anketi je na koncu sodelovalo skoraj 189 ljudi. 
 
Anketni vprašalnik je bil sestavljan iz naslednjih sklopov: 

• demografska vprašanja (spol, starost, zaključena izobrazba, zaposlitev, sektor zaposlitve), 

• vprašanja glede Covid-19 (spoštovanje ukrepov ter skrbi, ki jih imajo zaposleni glede Covid-19 
situacije), 

• trditve, ki so se nanašale na motivacijo oziroma motiviranje zaposlenih (medsebojni odnosi, delovne 
razmere, klima na delovnem mestu, stimulacija …), 

• trditve, ki so se nanašale na nagrajevanje zaposlenih (materialno nagrajevanje, nematerialno 
nagrajevanje), 

• trditve, ki so se nanašale na zadovoljstvo na delovnem mestu (plača, dodatki, trinajsta plača), 

• trditve, ki so se nanašale na vpliv koronakrize na zaposlene (plačilo, karierni razvoj, klima na 
delovnem mestu, razmere na delovnem mestu, ...).  

 
 

5 REZULTATI 
 

Na anketo je odgovarjalo 189 naključnih anketirancev. Anketa je bila objavljena na socialnih omrežij in 

je bila popolnoma anonimna. V njej so sodelovali zaposleni iz celotne Slovenije. Anketiranci so bili 

različnih spolov, starostnih skupin, različnih stopenj izobrazbe ter dolžine delovne dobe. Zaradi različnih 

poklicev, oblike zaposlitve ali drugih vzrokov, anketirancem ni bilo obvezno odgovoriti na vsa postavljana 

vprašanja. 
 
V podrobnejši pregled oziroma analizo smo vzeli naslednje rezultate ankete. 
 
V tabeli 1 vidimo, da je sodelovalo 50% moških in 50% žensk. 
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Tabela 1: Spol anketirancev 

Spol Število anketirancev Odstotek (%) 

Moški 95 50 

Ženska 94 50 

Skupaj 189 100 

 

Kot lahko vidimo v tabeli 2, imajo anketiranci različne zaključene stopnje izobrazbe. S tem podatkom 
lahko vidimo realnejšo sliko nagrajevanja in motiviranja v Sloveniji, saj različne stopnje izobrazbe 
pomenijo različna delovna mesta, tako nižja kot višja. Rezultati pokažejo, da so največji delež 
anketiranci z zaključeno srednješolsko izobrazbo (36%), sledijo anketiranci z zaključeno visokošolsko 
izobrazbo (20%), nato z višješolsko strokovno izobrazbo (18%). Ostale izobrazbe so bolj razpršene z 
nižjimi odstotki.  

Tabela 2: Zaključena izobrazba 

Zaključena izobrazba Število anketirancev Odstotek (%) 

Nedokončana osnovna šola 0 0 

Osnovna šola 7 4 

Poklicna izobrazba 24 13 

Srednja šola 68 36 

Višja strokovna šola 34 18 

Fakulteta (visokošolski ali 
univerzitetni program) 

37 20 

Magisterij (2. bol. 
stopnja/znanstveni) 

14 7 

Doktorat 2 1 

Skupaj 186  

 

Zelo pomemben podatek, ki pripomore k boljšim oziroma realnejšim podatkom, je tudi sektor zaposlitve. 
Kako podjetja nagrajujejo in motivirajo svoje zaposlene lahko precej niha glede na samo podjetje, sektor 
dela, saj nekatera znatno bolj nagrajujejo kot druga. Za javni sektor je sicer nekoliko bolj fiksno 
nagrajevanje ter motiviranje v primerjavi s podjetji, vendar tudi v tem primeru prihaja do nihanj. Delež 
anketirancev, ki dela v javnem oziroma v zasebnem sektorju je razvidno v spodnji tabeli 3: 68% jih je iz 
zasebnega sektorja, 26% iz javnega sektorja. 

Tabela 3: Sektor zaposlitve 

Sektor zaposlitve Število anketirancev Odstotek (%) 

Javni sektor 50 26 

Zasebni sektor 129 68 

Skupaj 179  

 

Ker nas je epidemija Covid-19 popolnoma presenetila in nanjo nismo bili pripravljeni, je pričakovano, da 
se bomo ljudje različno odzvali. Vendar je bil vsem skupen nek strah. Posledično nas je zanimalo, česa 
so se anketiranci najbolj bali v času koronakrize. Rezultati tega dela so vidni v tabeli 4: pri tem vprašanju 
so imeli anketiranci možnost izbire več odgovorov. Pri rezultatih lahko opazimo zanimiv podatek, in 
sicer, da se več ljudi (44%) bolj boji ukrepov za zajezitev širjenja Covid-19, ki bi ga pri delu omejevali, 
kot pa da sami zbolijo za njim (35%) in/ali okužijo ostale ljudi (35%) tj. prijatelje, družino, sodelavce. 
Tudi možnost finančne stiske je bila za anketirance obremenjujoča (30%). 

 

Tabela 4: Skrbi anketirancev glede Covid-19 situacije 

Skrbi glede Covid-19 situacije Število odgovorov Odstotek (%) 

Da zbolim 64 35 

Da izgubim službo, kariero 30 17 

Da pridem v finančno stisko 54 30 

Da okužim ostale ljudi 64 35 

Da ne bom mogel poskrbeti za 
psihofizično počutje s športnimi 
aktivnostmi, hobiji,… 

35 19 
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Da ne bom mogel opravljati 
službenih poti v tujino 

4 2 

Da me bodo ukrepi preveč 
omejevali pri delu 

80 44 

Drugo 17 9 

Skupaj 181  

 

Plača je en del motivacije oziroma lahko znatno pripomore k povečanju motivacije. Posledično nas je 
zanimalo, ali so zaposleni zadovoljni s svojo plačo in jim zadovoljuje pričakovanja ter ali je redna. Glede 
na rezultate, prikazane v tabeli 5, lahko razberemo iz povprečne ocene trditve (3,1), da bi lahko bile 
plače v Sloveniji boljše, saj očitno ne zadovoljujejo njihovih pričakovanj. So pa dobro ocenili trditev, da 
je plača redna (4,9). 

Tabela 5: Plača zaposlenih 

 1 
(%) 

2 
(%) 

3 
(%) 

4 
(%) 

5 
(%) 

Skupaj Povprečje 

Plača zadovoljuje moja pričakovanja 16 16 25 30 13 164 3,1 

Plača je redna 1 0 1 8 90 163 4,9 

 

Zaradi vpliva koronakrize na ekonomski sistem, nas je zanimalo, ali je vplival tudi na plače zaposlenih, 
kar lahko razberemo iz tabele 6: plače zaposlenih se niso spremenile oziroma le v zelo majhnih 
vrednostih (povprečni oceni trditev sta 2 in 1,8). Menimo, da so se plače bistveno zvišale oz. znižale le 
redkim. 

Tabela 6: Razlika v plači pred in med epidemijo Covid-19 

 1 
(%) 

2 
(%) 

3 
(%) 

4 
(%) 

5 
(%) 

Skupaj Povprečje 

Plačo imam bistveno višjo kot pred 
Covid-19 

62 9 23 3 4 164 1,8 

Plačo imam bistveno nižjo kot pred 
Covid-19 

52 6 33 3 6 162 2 

 

Trinajsta plača oziroma ˝božičnica˝ je ena oblika nagrajevanja zaposlenih za svoj doprinos in hkrati s 
tem tudi motiviramo zaposlene. Ali je bila ta božičnica po njihovih pričakovanjih, lahko vidimo iz spodnje 
tabele 7. Rezultati pokažejo, da kar 53% z božičnico ni zadovoljnih oziroma lahko je sploh niso prejeli. 
Ostali so v večini zadovoljni z njo. 
 

Tabela 7: Pričakovana božičnica 

 1 
(%) 

2 
(%) 

3 
(%) 

4 
(%) 

5 
(%) 

Skupaj Povprečje 

V skladu s pričakovanji sem dobil/-a 
izplačilo ˝božičnice˝ 

48 5 9 12 25 163 2,6 

 

Glede na to, da je prišlo zaradi pojava virusa Covid-19 do uveljavitve raznih ukrepov za zajezitev širjenja 
je neizbežno, da je to vplivalo tako na naše osebno življenje kot na delovne procese oziroma na službo 
in podjetja. Posledično smo v naslednjem sklopu trditev želeli raziskati, kakšen je vpliv epidemije na 
delo oziroma delovne procese.  
 
Rezultati tega sklopa nam povedo (glej tabelo 8), da se kar 50% anketirancev strinja s tem, da se je 
njihovo delo spremenilo zaradi koronakrize in prav tako 50% se jih je strinjalo s tem, da prihaja do večjih 
oziroma v veliki meri, nepredvidljivosti razmer na njihovem delovnem mestu. Pri čemer ne prihaja do 
neke negotovosti zaradi razmer oz. le nek delež je negotov. 
Ker velik delež podjetij je uvedlo ali povečalo delo od doma za preprečitev širjenja, nas je zanimalo ali 
zaposleni so bolj učinkoviti na samem delu ali doma, seveda pri tem je potrebno omeniti, da nekateri 
niso imeli te opcije. Rezultati so pokazali, da je zelo majhen delež zaposlenih (16%) bolj učinkovit ko 
dela od doma, kot pa na delovnem mestu.  
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Tabela 8: Vpliv epidemije Covid-19 na delovne procese 

 1 
(%) 

2 
(%) 

3 
(%) 

4 
(%) 

5 
(%) 

Skupaj Povprečje 

Moje delo v tem trenutku ni več 
takšno, kot je bilo pred Covid-19 

23 9 17 20 30 159 3,2 

V tem trenutku občutim v organizaciji 
veliko negotovosti 

25 14 28 13 19 159 2,9 

Bolj sem učinkovit, če delam od doma 
kot na delovnem mestu 

48 9 26 9 7 159 2,2 

Koronakriza v veliki meri vpliva na 
nepredvidljivost razmer na delovnem 
mestu 

13 7 28 28 24 159 3,4 

 

Prav tako nas je zanimalo, če se je med koronakrizo povečal stres. Glede na rezultate iz tabele 9 lahko 
potrdimo, da velik delež anketirancev (54%) to potrjuje. Kar se pa tiče samega strahu pred izgubo službe 
(64%) ter strahom pred okužbo na delovnem mestu (55%) lahko vidimo, da se velik delež s tem ni 
strinjal. Iz tega lahko sklepamo, da so delodajalci dobro poskrbeli za preprečevanje širjenja okužb oz. 
so spoštovali ukrepe in tudi v večini primerov poskrbeli za stabilne zaposlitve zaposlenih. 

Tabela 9: Psihično stanje na delovnem mestu 
 1 

(%) 
2 
(%) 

3 
(%) 

4 
(%) 

5 
(%) 

Skupaj Povprečje 

Zaradi Covid-19 občutim večji stres 
na delovnem mestu 

19 11 14 19 35 159 3,4 

Čutim večji strah pred izgubo službe 
kot pred Covid-19 

47 17 18 11 8 159 2,2 

Ko grem v službo, čutim strah, da se 
lahko okužim na delovnem mestu 

40 15 17 19 9 159 2,4 

 

Glede na to, da je motivacija eden izmed pomembnih dejavnikov, ki vplivajo, tako na kvalitetno kot 
kvantitetno, opravljanje dela nas je zanimalo, ali je le ta upadla oz. se spremenila zaradi koronakrize. V 
tabeli 10 lahko vidimo odgovore na trditve o motivaciji. Opazimo, da je kar 30% anketirancem postalo 
delovno okolje nemotivirajoče, medtem ostalim 70% ni oz. brez velikih opaznih razlik kot pred Covid-19. 
Anketiranci sami pri sebi pa niso opazili oz. ne čutijo, da bi jim padla motivacija oziroma le pri četrtini 
anketirancev se je višina motivacije spremenila. Zanimalo nas je, ali zaposleni opazijo upad motivacije 
pri njihovih sodelavcih. 33% zaposlenih se je strinjalo, da je opazna razlika. Pri ostalih pa je upad znatno 
manjši oz. neopazen. 

Tabela 10: Motivacija na delovnem mestu 
 1 

(%) 
2 
(%) 

3 
(%) 

4 
(%) 

5 
(%) 

Skupaj Povprečje 

Delovno okolje je postalo zelo 
nemotivirajoče  

19 14 37 15 15 150 2,9 

Zaradi situacije s Covid-19 mi je zelo 
upadla motivacija 

29 17 30 15 9 150 2,6 

Sodelavci so manj motivirani, kot so 
bili pred epidemijo Covid-19 

23 17 27 23 10 150 2,8 

 

Z naslednjimi trditvami, ki jih lahko vidimo v tabeli 11, smo želeli ugotoviti, če je koronakriza vplivala na 
nagrajevanje zaposlenih. Glede na povprečje lahko rečemo, da bistvenih razlik v nagrajevanju ni opaziti. 
Lahko opazimo, da se veliko zaposlenih strinja s tem, da nematerialno nagrajevanje dobro vpliva na 
njihovo motivacijo. Kar se pa nanaša na materialno nagrajevanje, le manjši del anketirancev prejema 
manj nagrad kot jih je predhodno (38%).  
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Tabela 11: Nagrajevanje v času epidemije Covid-19 

 1 

(%) 

2 

(%) 

3 

(%) 

4 

(%) 

5 

(%) 
Skupaj Povprečje 

V času koronakrize prejemam manj 
nagrad za dobro opravljeno delo 

29 9 35 15 13 150 2,7 

Nematerialno nagrajevanje pozitivno 
vpliva na mojo motivacijo 

15 9 24 30 22 150 3,3 

Materialne nagrade za uspešnost me 
sedaj še bolj motivirajo za delo 

19 9 40 17 15 149 3,0 

Nagrade, ki jih prejmem, so primerne 
kakovosti in količini opravljenega dela 

33 12 36 12 7 150 2,5 

Zaradi koronakrize mi materialno 
nagrajevanje pomeni več kot 
nematerialno 

23 7 41 14 14 150 2,9 

 

 

6 ZAKLJUČEK 
 
Glede na prejete odgovore je opaziti, da so delodajalci poskrbeli za spoštovanje ukrepov za zajezitev 
širjenja virusa Covid-19, saj se le manjši delež zaposlenih boji okužbe na delovnem mestu. Prav tako 
so v duhu zajezitve epidemije organizacije omogočile opravljanje dela od doma, kljub temu, kar se je v 
naši raziskavi izkazalo, da so zaposleni po lastnem občutku manj učinkoviti, kot če bi bili na delovnem 
mestu. 
 
Glede na pridobljene rezultate menimo,  da je motivacija v času koronakrize do neke mere upadla. 
Razlogov za upad motivacije je lahko veliko. Glede na opravljeno anketo lahko razberemo, da je stres 
zaradi korona situacije bistveno pripomogel k zmanjšanju motivacije ter upadu kvalitete dela.  
 
Koronakriza na nagrajevanje zaposlenih ni imela bistvenega vpliva, vplivala je le na majhen delež 
anketirancev. Le majhnemu delu anketirancev se je nagrajevanje znatno povečalo ali zmanjšalo. Iz teh 
rezultatov lahko potrdimo, da nagrajevanje zaposlenih problem, ki se ni spremenil iz časa pred 
koronakrizo. To lahko potrdimo s trditvijo v tabeli 11, kjer se le majhen delež anketirancev strinja s tem, 
da prejema primerno nagrado za opravljeno delo. 
 
Vsekakor bo potreben čas, da si ljudje opomorejo od koronakrize, vendar imajo delodajalci večji vpliv 
na to, kot si jih večina misli. Ker je  koronakriza v obliki stresa vplivala na psihično stanje zaposlenih in 
jim posledično zmanjšala motivacijo ter s tem učinkovitost opravljanja dela, je potrebno to motivacijo 
obnoviti oziroma jo ponovno povečati. Zaradi kopičenja stresa v zadnjih dveh letih je najboljši začetn i 
korak omogočiti antistresno delovno okolje. Dodamo lahko rastline, prebarvamo zidove, izboljšamo 
delovno opremo itd., to seveda pod pogojem, da je to izvedljivo oziroma sploh možno. S posodobitvijo 
oziroma obnovitvijo sistema nagrajevanja, lahko povrnemo oziroma izboljšamo motivacijo na takšno, 
kot je bila oz. jo lahko celo presežemo. Ni nujno, da je nagrada izključno v denarni obliki. Zaposlenim 
lahko se ponudi drugačne oblike nagrad, ki jih bodo z veseljem sprejeli, npr. predhoden izhod iz službe 
(pod pogojem, da se ne koristi dopusta ali jih zmanjša plače zaradi tega odhoda), boljša oprema na 
delovnem mestu, brezplačna malica. Obstaja veliko načinov nagrajevanja zaposlenega, pri katerih bo 
podjetje imelo zelo majhen strošek ali so celo brez stroška. Kar je pomembno pri takšnih nagraditvah je 
to, da so dovolj redne in inovativne. Velikokrat je dovolj že preprost pogovor o tem, kaj si zaposleni želi. 
 
Izvedena raziskava ter pridobljene informacije lahko pripomorejo organizacijam, da razmišljajo o 
morebitnem izboljševanju in nadgrajevanju sistema nagrajevanja in motivacije znotraj organizacij v času 
po epidemiji ali ob prihodu novih, podobnih kriznih situacij.  
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Povzetek: Prispevek obravnava uporabe tehnologije 3D tiskanja, bolj specifično tehnologijo FDM, ki je komercialno najpogosteje 
uporabljena metoda na tem področju za pripravo tehnično zahtevnih izdelkov. Tehnologija FDM sicer ni novost na področju 
strojništva, vendar je v zadnjem desetletju doživela izjemen napredek in razcvet, ter popolnoma spremenila delo inženirja. Pri 
pripravi prispevka smo se osredotočili na uporabe tehnologije za izdelavo končnih kosov in v ta namen izdelali lasten 3D natisnjen 
električni skiro. Za izbiro ustreznih materialov in postopka izdelava smo opravili izračune trdnosti, žilavosti, plastične deformacije… 
itd. pod različnimi pogoji. Izdelava končnega produkta nakazuje, da so bile naše raziskave in teze pravilne in je tehnologija FDM 
prešla na raven konkurenčne tehnologije za izdelavo končnih kosov, kar nedvomno predstavlja revolucijo na tem področju, saj 
zaradi njene cenovne dostopnosti in visoki izkoriščenosti prostora pomeni, da je izdelava končnih kosov izjemno približanega 
vsakemu posamezniku. 
 
Ključne besede: 3D tiskanje, FDM metoda, CAD, analiza trdnosti, analiza žilavosti, analiza plastične deformacije, električni   

skiro 

 

Razvrstitev: Strokovni članek 

 

 

Abstract: The paper discusses the use of 3D printing technology, more specifically FDM technology, which is the most 

commercially used method in this field for the preparation of technically demanding products. Although FDM technology is not 

new in the field of mechanical engineering, it has experienced tremendous progress and boom in the last decade, completely 

changing the work of an engineer. When preparing the contribution, we focused on the use of technology to produce final pieces 

and for this purpose produced our own 3D printed electric scooter. To select the appropriate materials and manufacturing process, 

we performed calculations of strength, toughness, plastic deformation... etc. under different conditions. The production of the final 

product indicates that our research and theses were correct and FDM technology has moved to the level of competitive technology 

to produce final pieces, which undoubtedly represents a revolution in this field, because its affordability and high space utilization 

means that the production of final pieces extremely close to everyone. 

 

Keywords: 3D printing, FDM method, CAD, strength analysis, toughness analysis, plastic deformation analysis, electric scooter 
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1 UVOD 
 
Aditivna proizvodnja ali 3D tiskanje (kot se običajno imenuje) je proces, ki ustvarja fizični objekt iz 
digitalno zapisane oblike. Obstajajo različne 3D tiskarske tehnologije in materiali, s katerimi je mogoče 
tiskati, vendar vsi temeljijo na istem načelu: digitalni model se spremeni v trden trodimenzionalni fizični 
objekt z dodajanjem materiala plast za plastjo. 
 
Pomembno  je  že  na  začetku  poudariti,  da  aditivna  proizvodnja  ne  predstavlja  enotne tehnologije, 
ampak niz proizvodnih procesov, ki se med seboj zelo razlikujejo, vendar imajo štiri skupne značilnosti: 

• To so proizvodni procesi z dodajanjem materiala, z namenom izdelave trdnega  

• trodimenzionalnega objekta. 

• Objekt je zgrajen z nanašanjem zaporednih plasti materiala. 

• Objekt je izdelan iz digitalnega 3D modela. 
 
Ti procesi se imenujejo ADITIVNI proizvodni procesi, da jih lahko razlikujemo od drugih, konvencionalnih 
procesov v proizvodnji. Skupaj z njimi so del niza procesov, ki so na voljo industriji. [1] 
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Najpogosteje uporabljene aditivne metode so:  

• Model ciljnega nalaganja  (Fused  Deposition  Modeling-FDM),   

• Stereolitografija (Stereolithography-SLA) in  

• Selektivno lasersko sintranje (Selective Laser Sintering-SLS).  [1] 
 
Članek opisuje izdelavo lastnega električnega skiroja, kateri je v večini izdelan s postopkom 3D tiskanja 
(FDM metode). Opisan je postopek izbire komponent (elektromotorja, baterija, krmilnik, luči...), izdelave, 
načrt nabave in izbire komponent ter same izdelave električnega skiroja. 
 
Za električni skiro smo izbrali elektromotorje večje moči, saj želimo preskusiti našo rešitev v vseh 
pogojih, tudi z vožnjo navkreber. Namestili smo dva elektro motorja, moči 1400 W, katera sta 
nameščena spredaj in zadaj. Izbrali smo ustrezne komponente, ki zagotavljajo nemoteno delovanje v 
vseh pogojih in domet z enim polnjenjem do (realnih) 50 km. 
 
 

2 PRIPRAVA MODELA IN IZBOR MATERIALOV 
 
Za izhodišče priprave modela 3D natisnjenega električnega skiroja smo uporabili okvirne gabarite 
uveljavljenih rešitev na trgu in pripravili 3D osnutek našega izdelka, kot lahko vidite na sliki 1. 

 

 

Slika 1: 3D osnutek električnega skiroja 

Trg ponuja široko paleto izbire električnih skirojev. Razlikujejo se glede na pogon, kje je nameščen 
elektromotor. Pogon električnega skiroja je lahko nameščen na prednji osi, zadnji osi ali pa kar na obeh 
oseh. Električni skiroji se razlikujejo glede na način uporabe. Poznamo mestne električne skiroje in 
namenske skiroje za vožnjo po brezpotju. Mestni električni skiroji imajo manjše moči, do 700 W medtem, 
ko imajo namenski skiroji za vožnjo po brezpotju moči od 1 kW naprej.  
 
V kolikor želimo električni skiro uporabljati v cestnem prometu, morajo biti v skladu s cestno prometnimi 
predpisi, kar med drugim pomeni, da ne smejo presegati zakonsko določene hitrosti 25 km/h. 
 
 

3 IZBIRA KOMPONENT 
 
Za zagotavljanje zadostne moči smo izbrali elektromotor na obeh oseh. 

Takšni električni skiroji zanesljivejši, nudijo večjo moč in pospešek. Električni skiroji s pogonom na obe 
kolesih so ponavadi vzmeteni spredaj in zadaj, saj so v veliki večini namenjeni za vožnjo po brezpotju 
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in po cesti. Proučili smo produkte proizvajalcev Vsett, Zero in Robbo. Izbrali smo elektromoto 
proizvajalca Vsett z močjo 1400 W, katerega lahko vidite na sliki 2.  

        
 
 

 

Slika 2: Izbrani elektromotor (1400 W moči) [2] 

 
Ključnega pomena za zagotavljanje ustrezne moči in dometa je baterija. Izbrali smo LG baterijo (slika 

3) napetosti 60 V in kapacitete 26 Ah, kar bi teoretično moralo zagotavljati domet 127 km ob upoštevanju 

porabe energije 296 W. V praksi pa se je izkazalo, da je domet dobrih 50 km, kakor smo tudi predvideli. 

 

 

Slika 36: Baterija LG [2] 
 

 

4 FAZE IZDELAVE 
 
Izbor materiala za 3D tiskanje. 

Pri pripravi analize razpoložljivih materialov smo se na podlagi tehnične lastnosti/cena odločili za 
material ASA (slovenskega proizvajalca AzureFilm, kateri ob sprejemljivi ceni cca. 20 EUR za kg nudi 
slednje tehnične lastnosti, kar si ogledamo v sliki 4: 
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Slika 4: Tehnične lastnosti filamenta AzureFilm ASA [3] 

 
Filament ASA nam poleg izjemni tehničnih lastnosti nudi še UV obstojnost in minimalen skrček ob 
ohlajanju. Poleg vsega pa nam material ASA omogoča tudi nadaljnjo obdelavo, lahko jih brusimo, strojno 
obdelamo, barvamo… itd. 
 
Lastnosti različnih filamentov za 3D tiskanje si lahko ogledamo na sliki 5. 

 

Slika 5: Lastnosti različnih materialov za 3D tiskanje 
 

Kar zadeva fuzijsko modeliranje (FDM), so nekateri najbolj priljubljeni materiali: 

• Termoplastični filament. 

• PLA: enostavno tiskanje, zelo natančno, nizko tališče, togost. Primeren za večino stvari, ni 

primeren za tople/vroče regije. 

• ABS:  nagiba  se  k  deformaciji,  močan  in  rahlo  prožen.  Uporablja  se  za  številne mehanske 

dele. 

• PETG: enostaven za tiskanje in natančen, dobra adhezija plasti. 
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• TPU: prilagodljiv polimer, primeren za tiskanje, lastnosti trde gume. Najbolj uporaben pri 

strojih z neposrednim pogonom. 

• Najlon: močan in prilagodljiv, obstaja posebna žarilna nitka za tiskalnike. 

• Polikarbonat:   zelo   močan,   nagnjenost   k   deformacijam,   visoko   temperaturni, neprijetni 

hlapi. 

• ASA: ima tehnične lastnosti ABS plastike, vendar je UV obstojen in manj zahteven za tiskanje. 

 

Glede na pričakovane tehnične lastnosti smo izbrali tudi različna polnilna 3D natisnjenih kosov. 
Preizkusili smo jih kar nekaj, kot je razvidno na sliki 6. 

Slika 6: Različna polnila 3D natisnjenih kosov 

 
Izjemno pomembna je tudi priprava 3D modela na tisk. Že sama orientacija je lahko ključnega pomena 
za samo obstojnost kosa, kakor je razvidno na sliki 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7: Vpliv orientacije izdelka na njegove mehanske lastnosti 
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Omejitve aditivne proizvodnje in 3D tiskanja 

Kljub  očitnim  napredkom,  ki  jih  ta  tehnologija  lahko  prinese  industriji  zaradi  svojih neizpodbitnih  
prednosti,  obstajajo  omejitve,  zaradi  katerih  se  tehnologije  aditivne proizvodnje v mnogih sektorjih 
množično ne uporabljajo. Sedanje omejitve so posledica tako samih procesov aditivne proizvodnje, ki 
jih je še mogoče izboljšati,  kot  tudi  pomožnih  procesov  (predhodne manipulacije materiala,  naknadne 
obdelave, kontrole kakovosti ...), ki v mnogih primerih pogojujejo njihovo upravičenost.  
 
Pomanjkanje znanja o tem, kako oblikovati izdelke in kako preusmeriti podjetja v uspešno integracijo 
teh novih tehnologij, prav tako vpliva. [4] 
 
Projekt smo razdelili na 4 faze: 
 
FAZA 0  – predprojekt (T + 30 dni) 
V osnovi načrt kaj želimo doseči – CILJ-i;  
Ocena časa/organizacije/financ. Benchamrking konkurence, ter izbrati proizvod in določiti proces in 
organizacijo dela. Izbira ustreznih komponent in izbira dobavitelja. Oddaja naročila. Priprava prostora 
za delo. 
 
FAZA 1 – izvedbeni predproces (T + 60 dni) 
Določitev osnovnih gabaritov projekta, priprava (serijskih) sestavnih delov, ter priprava izhodišč (zahtev) 
za izdelavo lastnih komponent in njihove funkcionalnosti. 
 
FAZA 2 – inženiring (T + 90 dni) 
Pregled konkurenčnih rešitev, uporaba, kar je dobrega in reinženiring specifičen na naš produkt in 
zastavljene cilje. Končni posvet razvojne ekipe in zastavitev temeljev razvoja inteligentnih komponent. 
 
FAZA 3 – realizacija (T + 150 dni) 
Izvedba zastavljenih ciljev in zaključek projekta v smiselno celoto.  
 
 

 

Slika 8: Zaključen pogonski sestav zadnjega kolesa 
 
 

5 ZAKLJUČEK 
 
V prispevku je predstavljena uporabnost tehnologije FDM, ki je v zadnjih letih toliko napredovala, da 
nam lahko omogoči izdelavo tehnično zahtevnih kosov. Slednji prispevek je izjemnega pomena, saj med 
prvimi obravnava tako obsežen projekt z uporabo metode FDM in uporabo lastno sestavljenega 3D 
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tiskalnika. Slednji izsledki nam bodo služili tudi kot izhodišča za pripravo širše raziskave tega še slabo 
znanstveno obdelanega področja. 
 
Ključna omejitev na kateri smo naleteli pri izdelavi slednjega projekta in tega prispevka je pomankanje 
znanstvene literature na slednjo temo. Dejavnikov je najverjetneje več, kot ključna pa bi lahko izpostavili 
novost tehnologije in izjemen časovni napredek, kar predvsem poganja izjemna skupnost in vse večja 
uporaba, tako v privatne kot poslovne namene.  
 
Glede na to, da smo uspeli z namiznim 3D tiskalnikom natisniti popolnoma uporaben električen skiro 
sklepamo, da je tehnologija FDM dosegla stopnjo, ko se bo izdatno začela uporabljati za izdelavo 
prototipov in maloserijske proizvodnje. 
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Povzetek: Podjetja na informacijsko tehnologijo gledajo kot na konkurenčno prednost prihodnosti. V zadnjih letih se je izkazalo, 
da imajo IT rešitve pomemben vpliv na izboljšanje poslovnih procesov in zadovoljstvo strank ter omogočajo organizacijam 
konkurirati na svetovnem trgu. Trgovci z živili niso izjema.  Običajno stranke dobimo splošne, tedenske ponudbe, z izdelki v 
promocijah. Le-te niso prilagojena za posamezno stranko, temveč gre za širši izbor izdelkov. V članku je predstavljena rešitve 
prilagojene ponudbe kot dodatek rednim splošnim tedenskim ponudbam, ki so na razpolago strankam večje trgovske verige. 
Rešitev vključuje digitalizacijo in avtomatizacijo izdelave letakov za promocije in prilagojene ponudbe. Omogoča pošiljanje 
ponudbe na več kanalov, od katerih so najbolj pomembne mobilna aplikacija, elektronska pošta ali fizični letaki. To je doseženo 
s strojnim učenjem preteklih nakupov strank in integracijo podatkov med ERP sistemom in storitvami v oblaku, ter pošiljanje le-
teh na različne kanale. 
 
Ključne besede: računalništvo v oblaku, strojno učenje, digitalizacija poslovanje, informacijska tehnologija, prilagojena ponudba, 
personalizacija 
 
Razvrstitev: Strokovni članek 
 

 

Abstract: Businesses see Information Technology (IT) as the competitive advantage of the future. In recent years, IT solutions 
have proven to have a significant impact on improving business processes and customer satisfaction, enabling organisations to 
compete in the global marketplace, retailers are no exception. Typically, customers are given general, weekly offers, with products 
on promotions. These are not tailored to the individual customer but are covering a broader range of products. This paper presents 
a customised offer solution as a complement to the regular generic weekly offers available to customers of a major retail chain. 
The solution involves digitising and automating the production of flyers for promotions and personalised offers. It allows the offer 
to be sent via several channels, the most important of which are the mobile application, email, or physical leaflets. This is achieved 
by machine learning of customers' past purchases and data integration between the ERP system and cloud services and sending 
them to different channels. 
 
Keywords: Cloud Computing, machine learning, digitalization, information technology, personalization, personalized offer 

 

Article Classification: Professional Paper 

 
 

1 UVOD 

 

Nakupovanje je ena od pogostih dejavnosti, ki jih ljudje opravljamo. Način nakupovanja se vedno bolj 
spreminja, saj se običajni načini nakupovanja z fizičnim obiskom dopolnjujejo z nakupovanje prek 
interneta in s pomočjo mobilnih aplikacij. Ne glede na način nakupovanja imajo akcijske ponudbe 
osrednjo vlogo pri nakupovanju. Kupci akcije uporabljajo za čim bolj ugodni način nakupa željenih 
izdelkov in načrtovanje izdatkov, medtem pa trgovci na drobno z akcijami spodbujajo pogostejše 
nakupne cikle, spodbujajo prodajo določenih izdelkov, motivirajo uporabo kartic zvestobe in privabljajo 
nove stranke.  
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Slika 1: Primer tedenskega letaka trgovca z živili 

 

Na osnovi navedenega trgovci na drobno, v naše primeru trgovci z živili, običajno na tedenskem nivoju 
pripravijo letake z akcijskimi cenami izdelkov, kot je prikazano na sliki 1. V ta namen uporabljajo 
napredne informacijske tehnologije, t.i. priporočilne sistemi z uporabo umetne inteligence, za katero je 
napisanih veliko definicij. Ena od njih pravi, da je umetna inteligenca veja računalništva, ki se ukvarja z 
razvojem algoritmov in tehnik, s katerimi je mogoče simulirati ali celo poustvariti sposobnosti človeškega 
uma [1]. Definicija oziroma razumevanje umetne inteligence se skozi čas spreminja, saj nekatera 
področja, ki so nekoč veljala za “inteligentna”, danes vanjo ne spadajo več. Seveda tudi znotraj umetne 
inteligence obstajajo različna področja, ki omogočajo podjetjem procesirati velike količine podatkov in 
zagotoviti informacije za prejemanje odločitev ali za izboljšanje uporabniške izkušnje.  
 
Številni avtorji so skušali optimizirati navedeno problematiko z po nudenju čim boljše uporabniške 
izkušnje nakupovanja. Uporabo strojnega učenja za potrebe boljše uporabniške izkušnje pri 
nakupovalnih navadah so se lotili številni avtorji. Zasnovo inteligentnega sistema za pametno 
nakupovanje [2]  z uporabo inteligentnega agenta, ki podpira govor in s pomočjo holografske tehnologije, 
komunikacijskega sistema in tehnike strojnega učenja omogoča uporabniku navigacijo v velikih 
zgradbah. Pametni nakupovalni voziček [3], ki uporablja IoT (Internet of Things) – kamero, ki zagotavlja 
strojni vid in je pritrjena na nakupovalni voziček, da prepoznava artikle in spremlja nakupe. Uporabnik 
dobi boljši pregled nad nakupovanjem in s tem boljšo uporabniško izkušnjo.  Sistem samoplačniške 
blagajne omogoča večjo pretočnost plačilnega sistema in s tem odpravljanje čakalnih vrst opisuje članek 
Pametni nakupovalni vozički, ki temeljijo na mobilnem računalniku in storitvah v oblaku poglobljenega 
učenja [4]. Z uporabo mobilnega računalništva v oblaku in globokega učenja analizira zajeti 
videoposnetek izdelkov na blagajni in zelo pospeši izračun vrednosti nakupa predvsem v manjših 
trgovinah. Problem pametnega nakupovalnega listka je opisan v članku Pametni nakupovalni seznam: 
učinkovita mobilna rešitev za postopek ustvarjanja seznama živil [5]. Avtorji so razvili mobilno aplikacijo, 
ki omogoča sestavljanje nakupovalnega listka, seznama in lokacije trgovin s potrebo po optimizaciji 
nakupa glede lokacije in cene. Aplikacija tudi opozarja na manjkajoče artikle v košarici in ponuja rešitve 
za nakup le teh. Problem napovedovanja nakupovalnih navad je naveden v članku Napoved pametnega 
nakupovanja pri pametnem nakupovanju z metodo linearne regresije [6]. Živila so razvrstili glede na 
količino zalog, ki je rezultat ocenjenih podatkov časovne vrste. Z uporabo tehnike linearne regresije bo 
sistem napovedal vsako dobavo hrane s preučevanjem vzorcev porabe. Pri tehnični rešitvi so avtorji 
vključili Raspberry Pi, spletne kamere in obdelavo slik črtne kode za štetje zalog doma ter pametnega 
telefona za nadzorno ploščo aplikacije. 
 
Trenutno je tudi pri optimizaciji nakupovanja precej aktualna tema strojno učenje, ki je razvijajoča se 
veja računalniških algoritmov, ki so zasnovani za posnemanje človeške inteligence z učenjem iz okolice 
[7]. Izredno pomebno veljavo je dobilo s pojavom tako imenovanih velikih podatkov. Uporablja se na 
zelo različnih področjih in uporablja računske in statistične metode za »učenje« informacij pridobljenih 
direktno iz podatkov, brez zanašanja na predhodno definirane izračune [8]. Algoritmi adaptivno 
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izboljšujejo svojo učinkovitost s povečanjem vhodnih vzorcev podatkov [9]. Uporabljeni algoritmi 
odkrivajo pomembne povezave med strankami, njihovimi navadami kupovanja in izdelki, da priporočijo 
izdelke kateri bodo strankam všeč. Problematika navedenega pristopa je, da se ponudijo izdelki ki 
naslavljajo večjo skupino (potencialnih) kupcev, ne pa posameznikovih posebnosti in individualnih 
nakupnih navad – npr. vegetarijanci dobijo splošno akcijsko ponudbo mesa na žaru ali da je stranka 
pred časom kupila večje količine WC papirja in jo ponovno ponudimo čez 1 mesec. Iz navedenega lahko 
sklepamo, da je prilagoditev akcij zelo pomembna za trgovce. 
 

 

Slika 2: Primer procesa strojnega učenja [10] 
 
Za strojno učenje, kot je prikazano na sliki 2, pa je potrebno veliko računalniških virov, še posebno 
procesorska moč, pomnilnik, prostor, ki se jih najprimerneje zagotovi s pomočjo računalništva v oblaku. 
Od podjetja do podjetja je odvisno kakšno obliko računalništva v oblaku implementira -  zasebni, javni, 
skupnostni ali hibridni oblak. V našem primeru študije bomo uporabili zasebni oblak.  

 

Slika 3: Zasebni oblak, javni oblak in hibridni oblak [11] 
 

V članku je predstavljena študija primera trgovca z živili, ki s pomočjo digitalizacije in avtomatizacije 
izdelave letakov za promocije in prilagojene ponudbe akcij odgovarja na trenutne potrebe trga. S 
pomočjo novega priporočilnega sistema je zagotovljeno: (1) avtomatizacija izdelava akcijskih letakov, 
(2) prilagojeno ponudbo iz nabora razpoložljivih akcij in drugih pomembnih promocijah in (3) 
razpoložljivost prilagojene ponudbe na mobilni aplikaciji, elektronski pošti in/ali fizičnimi letaki. 
 
 

2 STORITEV PRILAGOJENE PONUDBE 

 

Prilagojena ponudbo lahko definiramo kot storitve, ki iz nabora obstoječih akcij ali izdelkov ciljno 
usmerijo na samo določeno število izdelkov kot “osebna priporočila” individualne stranke na osnovi 
strojnega učenja. V ta namen se zbirajo transakciji podatki strank in druge informacije kot npr. 
opazovanje rezultatov preteklih kampanj neposrednega trženja. Izbira prilagojenih izdelkov zahteva 
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dodatno nadgradnjo obstoječih računskih in statističnih metod, ki bili prej uporabljeni za izbiro tedenskih 
letakov. Uporabljeni algoritmi odkrivajo pomembne vpoglede v podatke, na podlagi katerih se 
sprejemajo odločitve [12], [13]. 

 

 

  

 

    

    

Slika 37: Primer prilagojene ponudbe 
 

Za razvoj in optimizacijo rezultatov prilagojene ponudbe je potreben čas. Optimalno delovanje se 
običajno doseže po nekaj ciklih, kjer v vsakem ciklu preverjamo rezultate in odzive strank ter posledično 
dopolnjujemo vhodne podatke in druge parametre v uporabljenih algoritmih. Prav tako lahko oblikujemo 
in primerjamo različne parametre za oblikovanje prilagojene ponudbe tako, da vpeljemo t.i. A/B testiranje 
A/B [14]. Pri A/B testiranju  primerjamo povratne informacije strank dveh različnih verziji rešitve, tako, 
da za nekatere stranke uporabimo verzijo A in za druge verzijo B ob enakem času. In tista verzija, ki 
prinese boljše rezultate, se kasneje uporabi kot implementirana rešitev. 
 

 

3 ARHITEKTURA REŠITVE 

 
Za uspešno izvedbo storitve je potrebno zagotoviti zmožnost obdelave ogromne količine dnevno 
spreminjajočih podatkov in njihovo pripravo v zahtevani obliki za distribucijo do strank prek različnih 
kanalov - prek elektronske pošte, mobilne aplikacije ali pa preko fizičnih letakov. 
 
ERP sistem zagotavlja transakcijske podatke in zagotavlja povezavo do identifikacije strank. Ti podatki 
se prenašajo v analitični sistem, ki predstavlja ključni element celotne rešitve. Vsi drugi deli rešitve bolj 
ali manj zanesljivo prenašajo podatke v ali iz analitičnega sistema.  
 
Analitični sistem mora bazirati na zmogljivi platformi, bazirani na storitvi računalništva v oblaku, kot je 
prikazano na sliki 5. S tem je zagotovljeno, da se lahko zagotovijo potrebni viri za delovanje, tako 
procesorski, diskovni, pomnilniški, … na zahtevo. Za interne potrebe podjetja se (lahko) izvede kot 
interna storitev v oblaku. Povezuje se do ERP sistema in podatkovnega stališča ter platforma v katerem 
so shranjene vse slike izdelkov; na ven pa se (lahko) povezuje do drugih storitev v internetu (npr. 
pošiljanje elektronske pošte). 
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Slika 38: Arhitektura rešitve 

 

Platforma za obdelavo slik mora zagotoviti ustrezne formate in velikosti slik, da so lahko na razpolago 
različnim kanalom pošiljanja prilagojene ponudbe. Npr. format in oblika prilagojene elektronske pošte je 
drugačen kot na mobilni aplikaciji, posledično je potrebno temu primerno prilagoditi slike oz. formate slik 
in vsebino. 
 
Rezultati procesa izdelava letaka so najbolj odvisni analitične platforme, ki je odvisna od matematičnega 
modela in izračuna ter seveda vhodnih podatkov. 
 
Kot je lahko razbrati iz navedenega, so rezultati procesa izdelava letaka najbolj odvisni od analitične 
platforme, ki je odvisna od matematičnega modela in izračuna ter seveda vhodnih podatkov. Celotna 
rešitev mora biti čim bolj avtomatizira in z minimalnimi ročnimi oz. človeškimi posegi. Le na ta način nam 
bo omogočeno poenostavljeno upravljanja celotne storitve in zagotoviti enovit pristop do prilagojenih 
storitev za različna orodja in aplikacije v podjetju na varen in razširljiv način.  
 

 

4 PROCES IZVEDBE PRILAGOJENE REŠITVE 
 
Primer procesa izdelave prilagojene rešitve je prikazan na spodnji sliki. Proces se začne z definiranje 
vseh potrebnih promocij za določen teden v letu, jih opremiti z ustreznimi besedili (1) ter pripraviti slike 
individualnih izdelkov (2) ali v primeru skupinskih slik tudi skupinske slike (3). Le-te je potrebno vnesti v 
centralni sistem slik (4), da so na razpolago za kasnejšo uporabo. Vzporedno se določajo tedenske 
akcije in po uspešni izvedbi in potrditvi prvih dveh korakov je potrebno tedenske promocije prenesti v 
analitično platformo (5). Le-ta nato te podatke uporabi in jih skupaj z zgodovinskimi transakcijskimi 
podatki nakupov posamezne stranke in značilnostmi izdelkov ter drugimi potrebnimi podatki, izračuna 
in pripravi prilagojene podatke na nivoju stranke. Ti podatki so potem na razpolago kateri koli aplikaciji 
ali orodju, ki jo potrebuje (6).  

 

Slika 6: Primer proces izdelave prilagojene ponudbe 
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Za potrebe elektronske pošte, se le-ti podatki na tedenskem nivoju prenesejo v e-mail platformo in 
razpošljejo do elektronskih naslovov strank. V primeru uporabe na mobilni aplikaciji, se ti podatki 
preneseno na zaledne sisteme mobilne aplikacije in integrirajo / prenesejo v mobilno aplikacijo v katero 
je prijavljena stranka.  Kadar pa želimo, da natisnemo prilagojeno ponudbo, pa se potrebni podatki na 
varen način prenesejo do tiskarja (ki mora omogočati takšen način prenosa podatkov), kot je prikazana 
na sliki 7.      

 

Slika 39: Primer varnega prenos podatkov do tiskarja za izdelavo prilagojenega fizičnega letaka 
 

 

5 ZAKLJUČEK 

 

Podjetja so primorana vpeljevati napredne rešitve v svoje vsakodnevno poslovanje in se z njihovim 
razvojem tudi učiti. Sistematično reševanje problemov, eksperimentiranje z novimi pristopi, se učiti iz 
izkušenj in zgodovine ter hitro prenaša znanje v prakso so postali stalnica t.i. učečih organizacij podjetja. 
Sodobne učeče organizacije, pri tem trgovska panoga ni izjema, izvajajo učne cikle z opazovanjem 
podatkov in uporabo umetne inteligence. Z že vzpostavljenim podatkovnim ekosistemom in 
ozaveščenostjo celotne organizacije o pristopih, ki temeljijo na podatkih, imajo priložnost za učinkovito 
uvajanje umetne inteligence in strojnega učenja v svoje vsakodnevno poslovanje.  
 
Sistemi s strojnim učenjem uporabljajo različne tehnike in algoritme preko katerih lahko trgovci z živili 
izboljšajo prepoznavnost svoje ponudbe in izboljšajo izkušnjo do svojih strank. Prilagojena ponudba je 
ena izmed možnosti, ki jo lahko podjetja izkoristijo. V ta namen, iz širokega nabora (tedenskih) promocij 
pripravijo ožji, prilagojen, seznam promocij glede na naravo preteklih nakupov strank in drugi 
pomembnih podatkov (npr. starost, spol, letni čas, ipd.). 
 
Celotna rešitev uporablja sedanje napredne tehnologije, ki so vezane na računalništvo v oblaku, 
napredne algoritme in integracijske zmožnosti med večjimi števili sistemov. Najpomembnejši element 
prilagojene ponudbe je analitični sistem, ki sprejema različne vire za svoje delovanje in pripravi izhodne 
podatke v obliki, da jih lahko drugi sistemi uporabijo. Poleg tega je pa potrebno še zagotoviti izboljšano 
uporabniško izkušnjo in ustrezno pripraviti vsebine in obliko na strani uporabnika – berljiva in smiselna 
elektronska pošta, prikaz na mobilni aplikacij, kvaliteta tiska pri tiskanih letakih, ipd. 
  
Analitične platforme s strojnim učenjem na področju živil se vidijo kot resnično in močno orodje v 
razlikovanju ponudbe med posameznimi trgovci in pristopa do kupcev. V nadaljevanju se vidi možnost 
uporabe na samo na področju tedenskih promocij, temveč na analizi celotnih nakupovalnih navad in 
posledično uporabiti te informacije za izdelavo prilagojenih ponudb in definiranja promocij, ne glede na 
uporabljen kanal komuniciranja do kupca.  
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