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Razvoja v svetu avtomobilizma,
motociklizma in letalstva si danes
ne moremo predstavljati brez
najnaprednejših tehnologij, med
katere sodijo tudi optično 3D-skeniranje, vzvratno inženirstvo
in optične 3D-meritve. Omenjene
tehnologije so na našem trgu že
lep čas, v Tecosu pa smo jih pred
dobrimi devetimi leti z nakupom v
svetu vodilne opreme pod blagovno znamko digiCEN vpeljali na
slovenski trg.

Industrijskega razvoja si brez
vzvratnega inženirstva ne moremo
več predstavljati
Pri vzvratnem inženirstvu za razliko od
običajne poti do 3D-modela proizvoda pridemo preko fizičnega objekta, ki ga skeniramo (digitaliziramo) in nato računalniško
obdelamo v želeno obliko (diskreten poligonski, volumski ali površinski model), ki z
visoko natančnostjo posnema obliko fizičnega izdelka. Koncept vzratnega inženirstva na preprost način ponazarja shema
1 na strani 3.
Ključen del opreme za vzvratno inženirstvo je 3D-skener (slika 1). To je naprava, ki trirazsežno zajema podatke fizičnih
objektov in jih zapisuje v urejeni digitalni
obliki. Poznamo več vrst naprav, za najbolj fleksibilne, robustne in natančne pa
so se izkazali optični sistemi na belo oz.
modro svetlobo, ki omogočajo hiter zajem
celotnih površin, sprotno kontrolo natančnosti zajemanja podatkov in neprekosljivo točnost na celotnem razponu od

majhnih do velikih območjih skeniranja.
Bistvo za kvalitetno vzvratno inženirstvo je kvaliteten zajem podatkov, torej
3D-skeniranje. S točnim popisom fizične
3D-oblike dobimo diskreten poligonski
model (slika 2) – referenco, ki jo lahko
vedno uporabimo za kontrolo končnih
podatkov, saj lahko izvorno stanje zelo
preprosto arhiviramo. V veliko primerih je
poligonski model tudi končni model (meritve, neposredna izdelava po RP- in drugih postopkih itd.), pogosto pa ga z bolj ali
manj avtomatiziranimi postopki pretvorimo
v matematično zapisane volumske ali površinske CAD-modele.

Širok spekter uporabe v
avtomobilski industriji
Ravno avtomobilska industrija, kot tudi
v mnogih drugih primerih, je bila gonilo
razvoja naprav za 3D-skeniranje in prostr. 2
gramske opreme za obdelavo
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uvodnik

uspešno izvedeni industrijski projekti

so naročniki po navadi morali izdelati
manjše ali večje spremembe na orodju.
Zanimiv primer uporabe je tudi skeniranje notranjosti avtomobilov zaradi
izdelave raznih dodatkov po meri, kjer
smo za enega slovenskih podjetij izvedli kar nekaj projektov.

[ foto pauli ]

[ foto Pauli ]

Uvodnik

skeniranih podatkov. V začetku so
se tovrstni sistemi uporabljali zgolj pri oblikovanju zunanje podobe avtomobila, ki je
bila sestavljena iz računalniškega modeliranja in ročnih dodelav fizičnih modelov.
Tehnologija 3D-skeniranja je bila ključna
pri prenosu popravkov mojstrov modelarjev nazaj v računalniške 3D-modele.

Spoštovani bralci Tecos novic!
Po daljšem premoru je pred vami
prva letošnja številka Tecos novic v
novi podobi, z novim uredniškim odborom in tehnično podporo. Skupaj
smo si zastavili nove izzive pri izdajanju glasila.
V Evropi se vse bolj krepi zavedanje, da je bitko za delovna mesta in
ohranitev evropskega standarda življenja mogoče dobiti le z intenzivnim
vlaganjem v R&R ter ob sočasni nujni
krepitvi lokalnega proizvodnega sektorja. Tej strategiji so prilagojeni tudi
prihajajoči javni razpisi v okviru 7.
OP, ki se bolj usmerjajo v aktualne potrebe industrijskega sektorja. Zaradi
močnega zniževanja sredstev za R&R
v številnih evropskih državah bodo ti
javni razpisi v letu 2012 bolj ali manj
edina priložnost za pridobitev sredstev za R&R. Zato lahko na teh javnih razpisih pričakujemo najmočnejšo
konkurenco do sedaj. V prihajajočem
obdobju bodo vsekakor v konkurenčni
prednosti gospodarstva tistih držav, ki
bodo uspele kljub krčenju izdatkov iz
proračuna zagotoviti tudi nacionalna
sredstva za R&R v gospodarstvu.
Na Tecosu sledimo aktualnim tehnološkim trendom kot so mikro tehnologije, biorazgradljivi materiali in
pametna orodja. Z našimi vrhunskimi strokovnjaki in opremo lahko pomembno prispevamo k hitrejšemu in
tudi stroškovno učinkovitemu razvoju
novih izdelkov. Strokovno svetovanje
in partnerstvo lahko ponudimo tudi pri
pripravi in izvedbi projektov v okviru
7. OP. Skupaj smo lahko močnejši!
dr. Janez Marko Slabe, direktor, tecos
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Slika 1: Optični 3D-skener na modro svetlobo ATOS podjetja GOM iz Braunschweiga

Danes je področje uporabe izredno široko. Oprema je postala hitra,
robustna in zanesljiva, tako da se čedalje več uporablja za 3D-meritve.
Dosegljive natančnosti so tudi pod
0,01 mm. Prednosti pridejo do izraza
zlasti pri kontroli prostih površin, ki
je z drugimi metodami zelo zamudno
opravilo. Na Tecosu tako za avtomobilsko industrijo opravljamo predvsem
3D-meritve odlitkov in plastičnih kosov,
tudi serij. Metoda je namreč standardizirana in je priznana tudi s strani vseh
večjih avtomobilskih izdelovalcev. Zlasti
je primerna za meritve prvih kosov iz
orodij, ko še ni na voljo merilnih priprav
(slika 3).
Tipično uporabo v vzvratnem inženirstvu prikazuje slika 4. Za ta projekt
smo skenirali ročno narejeno kapo
avtobivalnika, ki je priznani oblikovalki nato služila za izdelavo vizualno
atraktivnega in hkrati funkcionalnega
izdelka. Kar nekaj projektov je bilo tudi
na zajemanju geometrije orodij brez
dokumentacije. V tovrstnih primerih

Slika 2: Del diskretnega poligonskega (STL) modela

Ta tehnologija je zelo primerna za
projekte predelave serijskih avtomobilov. Ta industrija je v Sloveniji relativno močna in tudi pri nas smo izvedli
kar nekaj tovrstnih projektov. Bistvena
prednost je zajem točne oblike priključnih mest, s čimer se drastično skrajša
postopek vgradnje, kar dokazujejo pričevanja naročnikov. Primer je podjetje
Medicop, za katerega smo skenirali
streho VW transporterja, ki jo je nujno
potrebno predelati (med drugim tudi
zvišati stojno višino), da se predelano
vozilo lahko uporablja za potrebe policije, gasilcev in reševalcev.
Medijsko odmeven je bil projekt izdelave super-športnega avtomobila
Renovatio 1 (slika 5). Prva različica lupine avtomobila je izdelana popolnoma ročno. Zaradi potrebe po kasnejših
dodelavah in izdelavi serij avtomobila
je avtor naročil 3D-skeniranje zunanje

Slika 3: Barvna skala odstopkov gonila nam daje
veliko boljši vpogled v bodisi točnost izdelave, če
gre za kontrolo proizvodnje, bodisi stopnjo obrabljenosti, če se objekt skenira zaradi vzdrževanja
ali analize funkcionalnosti
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Vhodni podatki

Izhodni podatki

uporaba v praksi

. izdelek
. konstrukcijska rešitev
. referenčni izdelek

. STL

. Snovanje izdelka
- RP (hitra izdelava prototipov)
- digitalna primerjava (digital mock-up)

.	Orodjarstvo

- izdelava 3D CAD modela gravure
- primerjava prototipnega izdelka z referenčnim CAD izdelkom

3d skeniranje

. oblak točk

.	CAE

- hitra izdelava 3D modela za numerične
simulacije

. Proizvodnja, kontrola

- precizne 3D-meritve
- analize odstopanja oblike od referenčnega modela
- kontrola odstopkov prvih kosov iz orodij

Shema 1: Potek dela pri vzvratnem inženirstvu

oblike. Skenirali smo celotno zunanjost,
zaradi večje točnosti rezultatov pa smo
pri tem projektu uporabili tudi fotogrametrijo, tj. postopek zelo natančnega zajema glavnih referenčnih točk, ki
nam omogoča dosego nazivne točnosti
3D-skeniranja tudi pri večjih objektih.

Slika 4: Skeniranje ročno izdelane kape bivalnika
(Adria mobil)

Slika 5: Priprave na skeniranje Renovatia 1 (a) in
rezultat skeniranja (b) (Maromi car d.o.o.)

Vzvratno inženirstvo v motociklizmu in motošportu
Individualizem in unikat sta pojma, ki
zelo dobro opišeta industrijo motošporta, če jo lahko tako imenujemo. Praktično
vsak dirkač ima svoje želje in razumevanje
jeklenega konjička, posledično si tudi dva
nista med seboj enaka. Osnova so pogosto
serijski motocikli, zaradi varovanja konkurenčnih prednosti pa je nemogoče priti do
dimenzijsko ustreznih 3D-modelov, ki so
nujno potrebni za kakovostne predelave in
nadgradnje. Sodelovali smo tako pri modifikacijah zunanje karoserije, kot tudi pri
izboljšavah v motorju in pogonski verigi na
sploh.
Slika 6 prikazuje predelavo vetrobranskega stekla serijskih motociklov v višjo
izvedbo, ki voznika pred vetrom ščiti veliko
bolje kot originalno steklo. Ostale rešitve,
ki smo jih izpeljali, vključujejo predelave
aerodinamičnih elementov karoserije, modeliranje plastičnih ali karbonskih zaščitnih
pokrovov motorja ali menjalnika ter posnemanje uspešnih ročnih dodelav agregatov
za namene multiplikacije in izboljšav (sliki
7 in 8).
Zelo zanimiv projekt je bilo sodelovanje
pri izdelavi super-lahkih karbonskih platišč
za super-športna vozila (Ferrari, slovenski projekt Renovatio ...). Za osnovo smo
vzeli alu-platišče Ferrarija 430 najboljše
slovenske voznice Nine Jerančič (slika 9).
Najprej smo platišča skenirali, nato pa na
osnovi dobljenih podatkov izdelali zunanji del, na katerega nalega pnevmatika in
notranje pesto, preko katerega se celotno
kolo pritrdi na avto. Kraki platišča so nam

Slika 6: Modifikacija serijskega vetrobranskega
stekla motocikla (4Race)

Slika 7: Predelava glav motornih agregatov; zgoraj
predelana glava, spodaj računalniški model vrha
bata (Diverse design, Berto Camlek)
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služili zgolj za maksimalne gabarite predvsem notranjosti platišča, da ne bi prišlo do
drsanja zavornih kolutov. Kraki so bili izdelani povsem na novo, z novim dizajnom
in prilagojeni tako, da ustrezajo tehnologiji
izdelave karbonskih platišč.

Iz partnerskih podjetij
Gregor Bizjak, solastnik in vodja ra-

Aplikacije v letalski industriji
Naši (dimenzijsko gledano) največji projekti so bili 3D-skeniranja treh športnih
letal, med katerimi je največje merilo preko
kril več kot 18 m. Nameni skeniranja so bili
povsem različni. Za enega smo naredili
celotno vzvratno inženirstvo (na podlagi
skeniranih podatkov je bil izdelan površinski CAD-model z vsemi priključnimi merami), pri drugem (slika 10) je bil namen
3D-skeniranja predelava dvosedežnega v
štirisedežno letalo, pri tretjem smo vključeni kot razvojni partner. Pri slednjem gre
za projekt ONE, sodelovali smo predvsem
v fazi oblikovanja posameznih komponent
letala kot tudi pri nekaterih tehničnih rešitvah (slika 11). ONE je lansko leto tudi poletel, sedaj pa zanj pripravljamo podrobno
tehnično dokumentacijo.

»S Tecosom
sodelujemo že več kot 10 let, saj je
njihov team visoko strokovno
usposobljen in opremljen, kar
nam omogoča kvalitetne in zanesljive rešitve pri razvoju naših
izdelkov. Prepričani smo, da je
Tecos naš nezamenljiv partner pri
doseganju najboljših rezultatov.«
zvoja v Rotoboks, d.o.o.:

Slika 9: Vzvratno inženirstvo tekmovalnih
platišč, katerih 3D-model bo služil za osnovo novim karbonskim platiščem (Rotoboks)

Slika 10: 3D-skeniranje obstoječega stanja letala
za predelavo iz 2 v 4-sedežno izvedbo; slika prikazuje postopek fotogrametrije (Fanell)

Iztok Šalamon, direktor C2P: »Zaradi
specifike in kompleksnosti izdelave modelov in orodji pri razvoju kompozitnih delov za letalsko industrijo smo za
pomoč pri razvoju izbrali podjetje Tecos
predvsem zaradi njihove strokovnosti in
referenc. Na njih računamo kot dolgoročnega in zanesljivega partnerja tudi
pri komercialnih projektih za zunanje
naročnike.«

Dandanes so potrebe po uporabi najnovejših tehnologij v avtomobilski, motociklistični in letalski industriji ne samo želja,
ampak nuja, če ne želiš, da te prehitijo
drugi. Slika 12 prikazuje lep primer sodelovanja slovenskih strokovnjakov, ki pri
izdelavi svojih izdelkov uporabljajo optični
skener ATOS.
Luka Botolin, Samo Gazvoda, TECOS

Slika 11: Sodelujemo pri razvoju letala ONE; levo računalniški sestav, desno prototip ONE v gibanju (C2P)

Slika 8: Originalni agregat motorja Y-R1 in na novo
izdelani del vstopnika zraka zanj (4Race)
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Slika 12: Sodoben motocikel s kar nekaj prilagojenimi dodatki (karbonski pokrovi motorja, spojlerji,
karbonska platišča, »double bubble« vetrobransko steklo, titanov izpuh …) (Diverse design, 4Race,
Rotoboks, Akrapovič)

USPEŠEN PRENOS ZNANJA V PRAKSO

Učinkovitost
kvazikristalnih
prevlek kar trikrat
večja

Slika 1: Inbus vijak, proizveden s procesom kovanja
v vročem.

Slika 2: Pestič pred kovanjem in po 100 odkovkih

Evropski projekt AppliCMA
Glavni cilj projekta je bil razviti nov
tip prevlek, ki bodo temeljile na kompleksnih kovinskih zlitinah oz. t.i. kvazikristalih, končni cilj pa je uporaba teh izjemnih
prevlek v ciljnih aplikacijah, kot so: orodja
za odrezavanje, matrice za globoki vlek in
ekstruzijo ter orodja za brizganje polimernih materialov. V projektu je sodelovalo 10
raziskovalnih organizacij in 7 industrijskih
partnerjev iz osmih evropskih držav in
Ukrajine.

Izjemne lastnosti kvazikristalov
Izkazalo se je, da imajo omenjeni neperiodični kristali nekatere zelo nepričakovane lastnosti: npr. kompleksne zlitine
AlCuFeB so sestavljene samo iz kovin,
pa kljub temu nimajo kovinskih lastnosti ampak lastnosti, podobne keramičnim
materialom. Poleg tega se je izkazalo, da
imajo ti kvazikristali tudi druge izredne
lastnosti, kot sta zelo nizka površinska
energija in velika odpornost na obrabo.
Kompleksna zlitina AlMgB14 je tako najtrši
material za diamantom.

Uspešen prenos teorije v
industrijsko okolje
Tecos je v projektu sodeloval kot tehnološki partner. Zadolžen je bil za testiranje
in prenos razvitih prevlek v industrijsko
okolje. »Ker nismo želeli, da bi opravili le
suhoparno testiranje prevlek v laboratorijskem okolju, smo k sodelovanju povabili
industrijske partnerje, ki bi prevleke testirali tudi na realnih izdelkih. Eden od teh
partnerjev je bilo podjetje Anton Blaj s.p.
(www.blaj-fasteners.com), ki se ukvarja
s proizvodnjo visoko kvalitetnih vijakov in

stružnih delov. Posebej je bil za nas zanimiv proces kovanja v vročem, s katerim
proizvajajo inbus vijake. Pri tem procesu
s šestkotnim pestičem vkujejo glavo vijaka, v katerega se nato prilega inbus ključ,«
je povedal Aleš Hančič, vodja projekta v
Tecosu.
Pri tem procesu vladajo zares kruti
pogoji, saj se vijak (slika 1) segreje najprej do 1100 °C, nato pa se inbus vdolbina
vkuje z enim samim udarcem pestiča, pri
čemer napetosti na površju narastejo celo
do 3500 MPa. Zaradi teh pogojev zdrži
površina pestiča samo do približno 100
udarcev, nato pa je potrebno pestič zamenjati, kar pomeni veliko zamudo ter zastoj
v proizvodnji, zato bi bila za podjetje velika
pridobitev, če bi se življenjska doba pestiča
podaljšala. Na sliki 2 je prikazan pestič s
staro prevleko pred uporabo in po izkovanih 100 vijakih. Ker gre za proces, pri
katerem se napake zaradi izjemnih pogojev pokažejo zelo hitro, je le-ta predstavljal
idealni poligon za testiranje novih prevlek.
»Da bi kar najobjektivnejše prikazali
lastnosti novih prevlek, smo k testiranju
pristopili sistematično. Ker so trde PVD

Slika 3: Prikaz celotnih rezultatov testiranj
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Testiranje novih protiobrabnih
prevlek in njihov prenos v industrijsko okolje je pokazalo, da
nove prevleke lahko omogočijo
kar trikrat večjo proizvodnjo odkovanih vijakov. Gre za raziskavo,
izvedeno v okviru 3-letnega projekta 7. okvirnega programa »AppliCMA – Razvoj protiobrabnih
prevlek, ki temeljijo na zapletenih
kovinskih zlitinah za funkcionalno
uporabo«.
in CVD prevleke v industriji že dalj časa
znane kot učinkovito zaščitno sredstvo,
je bilo treba učinkovitost novih, kvazikristalnih prevlek primerjati z njimi in ne le s
pestiči z nitrirano površino, ki so jo uporabljali do sedaj. Odločili smo se za dve klasični prevleki, titan aluminij nitrit – TiAlN/
TiN in krom nitrit – CrN, testirali pa smo
dva različna nanosa kvazikristalnih prevlek iz AlCuFeB, in sicer tanek nanos, ki
so ga nanesli projektni partnerji iz Instituta
Jožef Stefan, ter debelejši nanos, ki so ga
nanesli projektni partnerji iz EWI Inštituta
iz Kijeva v Ukrajini. Že testiranja klasičnih
prevlek so pokazala bistveno izboljšanje
življenjske dobe pestičev, ki se je povzpela na 150 vijakov, še bolj pa se je izkazala
tankoslojna kvazikristalna prevleka, ki je
povečala število odkovkov na 190 (slika 3).
Pravo presenečenje pa smo doživeli, ko
smo testirali debeloslojni nanos, ki so ga
pripravili naši partnerji v Ukrajini, saj se je
število odkovanih vijakov povzpelo na kar
300,« je še pojasnil Aleš Hančič.
Aleš Hančič, TECOS

Iz partnerskih podjetij
»Tecos nas je kontaktiral poleti 2010, k
projektu pa nas je pritegnila možnost, da bi
s podaljšanjem časa kovanja z enim pestičem
razbremenili delavca, ki je do sedaj moral neprestano menjavati pestiče, kar je podaljševalo
čas izdelave ene serije. Pričakovali smo izboljšanje do nekje polovice več odkovanih vijakov,
prijetno pa so nas presenetili rezultati, ki so
kar trikratno povečali število odkovkov z enim
pestičem, kar bo bistveno povečalo našo produktivnost. Seveda bomo prevleko uporabljali
tudi v prihodnje, veselimo pa se tudi nadaljnjega sodelovanja s Tecosom.« Anton Blaj s.p.

5

PREDSTAVITEV PROJEKTA

[ foto www.shutterstock.com ]

TECOS NOVICE

S poglobljenimi
CFD-analizami do
optimalne izrabe
vetrne energije

Z uspešno izvedbo projekta Eoltecco, katerega poglaviten cilj je
razvoj majhne vetrne elektrarne,
bomo dobili nov sistem za učinkovito izkoriščanje energije, ki
se dandanes brez izkoriščenega
potenciala izpušča neposredno v
ozračje. Za potrebe CFD-analiz
smo v Tecosu najeli programsko
opremo Ansys CFX, s katero
bomo optimirali turbino in celoten sistem izpuha. Projekt se je
pričel s 1.1.2011 v okviru programa Manunet, sodelujoči partnerji
pa so Agrindustria in Deltatronic
na italijanski strani ter Tecos in
Tehnos na slovenski strani.
Projekt obravnava idejo o izkoriščanju izpušnih zračnih tokov industrijskih
obratov za napajanje mikro vetrnih turbin (WTS), povezanih v javno električno
omrežje, ki bi po nizki ceni proizvajale
obnovljivo energijo. Glavni namen projekta je izkoriščanje energije toplih plinov in
zračnih tokov, ki izhajajo iz industrijskih dimnikov. Ti plini vsebujejo določeno količino termo-mehanske energije, ki se lahko
uporabi za poganjanje primernih mikro
vetrnih turbin za proizvodnjo energije.

Koordinator projekta, italijansko podjetje Agrindustria, je vložil patent, ki
predlaga zbiranje tokov vsega vročega
zraka/plinov, ki nastajajo kot odpadek
pri obratih za soproizvodnjo/dehidracijo
in se trenutno izpuščajo v zrak, da bi z
njimi napajali niz majhnih zračnih generatorjev, nameščenih na strehah zgradb.
Električni tok, ki ga bo proizvedla vsaka
vetrna turbina, bo preko skupnega napajanja povezan v omrežje preko istega
inverterja (majhna vetrna elektrarna).

pogojev take, da so se rezultati ujemali z
eksperimentalnimi meritvami, smo lahko
pričeli z iskanjem optimalne oblike lopatic
za dane pogoje delovanja.
Intenzivne analize optimalne oblike
lopatice so bile pred kratkim končane, v
prihodnjih mesecih pa bo podjetje Tehnos
izdelalo prototip, s katerim bomo izvajali
obsežna testiranja učinkovitosti delovanja
v različnih pogojih delovanja. Projekt se
bo zaključil konec letošnjega leta.
Gregor Trošt, Samo Gazvoda, Tecos

Vodilna vloga Tecosa pri
optimizaciji turbine
Tecos je prevzel vodilno vlogo v projektu, ki vključuje dizajniranje oblike lopatic turbine, optimalno namestitev turbine
v celoten sistem ter izdelavo simulacij
delovanja turbine, tako z vidika učinkovitosti kot tudi trdnosti in napetosti v
materialu.
Prvi korak pri snovanju je bila kalibracija CFD simulacije z eksperimentalno
turbino. Ta je bila ob začetku projekta
nameščena v dimnik, izmerjena pa je
bila moč, ki jo je zagotavljala turbina. Z
vzvratnim inženirstvom (3D-skeniranje
in računalniško modeliranje) smo postavili natančen 3D-model postroja in
tudi oblike lopatic, kar smo uporabili za
simulacije. Ko so bile nastavitve robnih

Slika 1: Prikaz poteka tokovnic zraka ob prehodu
skozi turbino za eno od eksperimentalnih oblik, ki
smo jih analizirali v procesu optimizacije turbine

Žiga Jamnišek, vodja sistema kontrole kakovosti, Tehnos d.o.o.: »Tehnos v svoji viziji
obravnava spodbujanje inovativnosti. Na ta način želimo biti konkurenčni z ostalimi razvojno usmerjenimi podjetji tako v Sloveniji kakor tudi v tujini. Zaradi dobre in predvsem
aplikativne ideje ter seveda zaradi sodelovanja z zanesljivimi partnerji z referencami, se je
Tehnos odločil za sodelovanje v projektu Eoltecco.«
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[ foto www.shutterstock.com ]

PREDSTAVITEV PROJEKTA

Pomembnost
polimerov se
povečuje

strokovna srečanja, izobraževanja ter dogodki, namenjeni mreženju, pridobivanju
novih poznanstev ter sklepanju raziskovalno-razvojnih in poslovnih partnerstev.

Udeleženci prvega delovnega sestanka v Slovenj
Gradcu

Z rastjo in hkrati pomembnostjo
polimerov se počasi izgublja preglednost nad obsegom ponudbe
podjetij in drugih organizacij, ki
delujejo na področju polimernih
tehnologij. Zato se pojavlja potreba po večjem čezmejnem sodelovanju in prepoznavanju tega
področja kot zelo pomembnega. V
okviru projekta PolyRegion si bo
za večjo prepoznavnost prizadevalo pet projektnih partnerjev, trije slovenski (VŠTP – Visoka šola
za tehnologijo polimerov – vodilni
partner, razvojni center Tecos in
GIZ Grozd Plasttehnika) ter dva
avstrijska partnerja (Univerza v
Leobnu in štajerski grozd Materials Cluster Styria).

Novinarska konferenca s podpisom pogodb

Prizadevanja za večjo
prepoznavnost in čezmejno
sodelovanje
V okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja, Operativnega programa Slovenija–
Avstrija 2007-2013, je z začetkom tega
leta začel teči triletni čezmejni projekt
PolyRegion. Projekt spodbuja mednarodno sodelovanje podjetij, raziskovalnih,
izobraževalnih in drugih organizacij s
področja polimernih tehnologij in spremljajočih dejavnosti, ki delujejo na območju obmejnih regij Slovenije in Avstrije.
PolyRegion bo poskrbel za večjo prepoznavnost in čezmejno povezovanje med
podjetji in drugimi organizacijami s področja polimernih tehnologij, v vzpostavitev tega sodelovanja pa bodo partnerji
vključili preko 150 podjetij in drugih organizacij na obeh straneh meje, od katerih se bodo s pomočjo vprašalnikov
pridobile informacije o njihovi dejavnosti.
Le-te bodo brezplačno objavljene in dostopne na spletni strani projekta v obliki
interaktivnega zemljevida. V okviru projekta bodo izvedena razna brezplačna

Projekt predvideva tudi intenzivno
vključevanje študentov s področja polimernih tehnologij. Za študente bodo
v okviru projekta organizirane različne
oblike izobraževanj, ki bodo zajemale tudi
organizacijo poletnih šol in izmenjave
študentov.

Novinarska konferenca s
podpisom pogodb
12. januarja letos je bil v Slovenj
Gradcu na Visoki šoli za tehnologijo polimerov organiziran prvi delovni sestanek projekta, v okviru katerega sta bila
izvedena tudi svečan podpis pogodb
med partnerji in novinarska konferenca.
Sedmi sili je bila tako predstavljena pomembnost projekta kot tudi pomembnost
polimerov v vsakdanjem življenju. O tem
dogodku so poročali vsi pomembni slovenski mediji (RTV Slovenija, Delo, Večer,
STA …) in tudi nekateri avstrijski mediji.
Na sestanku so med partnerji stekli
tudi začetni delovni pogovori in diskusije
o logotipu PolyRegion projekta (barvi in
obliki) ter o podobi spletne strani (postavitev strani, slikovno gradivo, uporabne
informacije za podjetja, podstrani za študente, ključne besede za hitro iskanje, interaktivni zemljevid idr.). Ključna diskusija
pa se je razvila ob predstavitvi vprašalnika za podjetja, ki ga je predstavil vodilni
partner.
Polonca šparaš pajk, Tecos
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kje smo bili, kje bomo

Pomembnejši
dogodki v letu
2011

Letna skupščina ISTMA (International Special Tooling and Machining Association) World –
General Assembly 2011 je potekala v Sloveniji v organizaciji Tecosa. Skupščine so se udeležili predstavniki nacionalnih združenj iz celega sveta in tudi najvišje vodstvo organizacije na čelu s predsednikom Faustom Romagnanijem (tretji z desne) iz Italije in podpredsednikom Janezom Pojetom (peti z leve) iz Slovenije.
Udeleženci skupščine so obiskali tudi sejem FORMA TOOL 2011, kjer jih je ob prihodu pozdravila direktorica
Breda Obrez Preskar (tretja z leve).

8. mednarodna konferenca ICIT &
MPT 2011, ki jo Tecos sicer organizira vsako drugo leto, je v Ljubljano privabila številne mednarodno
uveljavljene predavatelje in strokovnjake iz Slovenije,
Evrope in drugih delov sveta.

Na sejmu FORMA TOOL 2011 je Tecos
predstavil celotno paleto svojih storitev, s katerimi
lahko pokrijemo celoten proces razvoja izdelka, t.j.
od idejne zasnove izdelka do vzpostavitve serijske
proizvodnje.

III. Evropski orodjarski forum je pod okriljem ISTMA Europe potekal v Wiesbadnu v Nemčiji v
organizaciji VDMA (Verband Deutscher Maschinenund Anlagenbau). Forum se je zaključil s pomembnimi
zaključki za panogo in sklepom, da se naslednji VI. forum izvede leta 2013 v Sloveniji v organizaciji Tecosa.

Izobraževanja
datum

naslov

predavatelji

lokacija

29. 2. 2012

Orodje za brizganje plastike na splošno

Andrej Glojek

TECOS Celje

22. 3. 2012

Zaščite orodij za oblikovanje plastike

Peter Panjan, Miha Čekada

TECOS Celje

5. 4. 2012

Uporaba hladilno mazalnih sredstev za obdelavo kovin

Milan Kambič, Boris Kržan

TECOS Celje

10. 5. 2012

Napake pri brizganju

Boštjan Šmuc

GEBERIT Ruše

24. 5. 2012

Kompozitni materiali in tehnologije predelave 6 ur

Janez Navodnik

TECOS Celje

7. 6. 2012

Ekstruzija, pihanje in termoformiranje plastike

Janez Navodnik

TECOS Celje

13. - 15. 6. 2012

Delavnice 3D-konstruiranje orodij za plastiko

Sebastijan Kotnik

VŠTP Slovenj Gradec

Vsa izobraževanja iz zgornjega seznama so ne glede na lokacijo izvedbe odprtega tipa. Za prijavo na izobraževanje in dodatne informacije se
obrnite na Špelo Bordon (spela.bordon@tecos.si, 03 426 46 09). Več informacij o aktualnih izobraževanjih lahko dobite tudi na spletni strani
www.tecos.si, kjer lahko opravite tudi on-line prijavo.
Poleg razpisanih izobraževanj izvajamo tudi izobraževanja po naročilu. Z naročnikom skupaj določimo teme in obseg izobraževanja ter se
dogovorimo glede termina in lokacije izvedbe izobraževanja, ki je lahko tudi na sedežu naročnika. Za več informacij se obrnite na Boštjana
Šmuca (bostjan.smuc@tecos.si, 03 426 46 13).
Izdaja: RAZVOJNI CENTER ORODJARSTVA SLOVENIJE – TECOS, Kidričeva ulica 25, 3000 Celje, glavni in odgovorni urednik:
dr. Janez Marko Slabe, uredniški odbor: Samo Gazvoda, Aleš Hančič in Lucija Gornjak (FIT MEDIA d.o.o.), fotografije k člankom:
arhiv TECOS, lektoriranje in oblikovanje: FIT MEDIA d.o.o., tisk: SCHWARZ PRINT d.o.o., naklada: 550 izvodov, februar 2012.
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