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Finski Vacon sodi med vodilne proizvajalce fre-
kvenËnih pretvornikov na svetu. Izdeluje pretvor-
nike za motorje moËi od 0,25kW do 5MW, za nape-
tosti od 110 V do 690 V ter v stopnji zašËite IP20 do 
IP66. FrekvenËni pretvorniki Vacon slovijo po vi-

soki funkcionalnosti in zanesljivosti ter enostavni 
uporabi. Na voljo so številne razliËice: mali kom-
paktni pretvorniki, modularni industrijski sistemi, 
sistemi z vodnim hlajenjem ter sistemi s skupnim 
DC vodilom za kompleksne industrijske procese.

NAJŠIRŠA PONUDBA FREKVENCNIH PRETVORNIKOV NA TRŽIŠCU

www.metronik .s i

Metronik d. o. o.
Stegne 9a
1000 Ljubljana

Tel.: 01 514 08 00
Faks: 01 511 16 35
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Spoštovani,

Sejmi, dogodki, novi proizvodi, blagovna imena, trendi, tehnologije 
so glavni dejavniki v življenju vsake revije. Treba je znati živeti v teh 
pogojih stalnih sprememb in novosti, hkrati pa biti sposoben se odma-
kniti korak nazaj, zajeti sapo in biti sposoben izločiti signal iz vsega 
tega šuma in tako videti trende in dogajanja, ki bodo verjetno določila 
vsaj bližnjo prihodnost.

Ena vidnih kresnic ta mesec je Robotinin poskus spoja kriptovalute, 
skupinskega nastopa na trgu, uporabe umetne inteligence za optimiza-
cijo profila porabe, sodelovanja skozi pametno omrežje in proizvodnjo 
energije pod imenom »Robotina IoT Platform«. Ko to berete, je usoda 
ICO-ja že znana, a če je uspel ali ne, vsekakor je ta poskus znak razvo-
ja, ki prihaja.

Neka osnovna informacija je danes poceni, njeno golo posredovanje 
tudi, analiza pa veliko manj.

Lotili smo se prototipizacije in izdelave majhnih serij in z njo povezano 
problematiko. 

3D-tisk, CNC, vodni, laserski razrez. Kje in kdaj uporabiti kaj, kako 
pripraviti design, kako ga prilagoditi in predvideti za točno določene 
ali različne tehnike izdelave?
           Branko Badrljica, gl. urednik

Sostrska cesta 43C, 1000 Ljubljana
e-mail: stik@slotehnika.net

web: http://www.slotehnika.net
tel. 059 010 952 • fax: 059 011 070

Revija za avtoma  zacijo procesov, strojev in zgradb,
robo  ko, mehatroniko, komunikacije in informacij-

ske tehnologije ter profesionalno elektroniko.
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CELJSKEM SEJMIŠČU OD 18. DO 21. APRILA 2018 

ELEKTRONIKA
 6 UVODNIK

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO
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KI PODPIRA SD VODILO

23 MERJENJE TEMPERATURE DO 400°C S CENOVNO 
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A+E INFO

Naročnine na revijo Avtomatika tudi na www.avtomatika.comNaročnine na revijo Avtomatika tudi na www.avtomatika.com

OGLAŠEVALCI
 2 METRONIK

 5 HAMTECH VIDEONADZOR

 6 AMITEH

12 PALSIT

15 BECKHOFF

16 LSO

23 TIPTEH

25 HTEUREP

26 MIEL

26 FBS ELEKTRONIK

27 ELEKTROSPOJI

28 ELGOLINE

29 ALKATRON

32 POLITRIM

33 EX-MEGA

34 PLASTIKA TRČEK

35 RTCZ

36 MARSI

38 LINGVA

39 ROBOTINA

40 AZUREFILM

41 ELBACOMP

41 HAMTECH

42 PRO3D

43 LASERTEHNIK

45 YASKAWA SLOVENIJA

46 AMP-SOLAR

47 WAGO

48 MOBINET

49 TEHEXPO

50 4WEB

51 PRIMORSKI SEJEM

52 RADOG

Podjetje/pravna oseba/:  
 

Kontaktna oseba:  
Ime:  
Priimek:  
Ulica:                                                                          št.   
Številka in ime pošte:  
Tel.:                                              FAX:  
Ident. št. za DDV:  
E-mail:  
Domača stran podjetja:  

  Nepreklicno naročam(o) revijo AVTOMATIKA+E na naš naslov. 
Celoletno naročnino (11 številk) z 10%-nim popustom v višini 
41.28 €/kpl* bom/o poravnal/i v 8. dneh po prejemu ponudbe. V 
ceno je vštet DDV in poštnina za Slovenijo.

  Kot član DAS ali ZRS uveljavljam 40% popust       (27,52 €)!  
(odkljukajte)

Podpis:         M.P.
Izjavljam(o), da sem(smo) seznanjeni s pogoji prodaje!

* kpl je 11 zaporednih številk!                        Vse cene vsebujejo DDV!

POŠTNINA PLAČANA PO 
POGODBI ŠT. 183/1/S

AVTOMATIKA+E
S5tehnika.net d.o.o. 
Sostrska cesta 43C

1261 Ljubljana Dobrunje
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EXSPRESS NOVICE

Ob poplavi raznih SoC sadij, ki se navdušujejo 
nad popularno konstanto, se je zadnje čase težko 
znajti. A če vam je v oko padel RaspBerry PI Zero 
z oglaševano ceno samo $5 in ste obupavali nad 
njegovo nedobavljivostjo, mogoče lahko poškilite 
proti kitajski relativno solidni izvedenki OrangePi 
Zero, ki stane le malo več, ima pa na voljo dokaj 
zanimive razširitve.

Osnova vsega  sicer ni kak Samsung temveč 
Allwinner A7 quadcore 1.2GHz), a stvar je svojemu 
namenu povsem primerna. 

Zadeva ima USB2.0, 100M Ethernet, 26 pinski 
razširitveni port (kup I/O pinov, katerih primarna 
funkcija so serijski kanali, I2C ipd), 13-pinski 
interface za audio I/O + 2* USB2.0 + TV.out in 
celo Wifi  modul. Ter seveda obveznim slotom za 
micro-SD kartico, s katere je moč naložiti operacijski 
sistem. Aja, pa opcijsko mesto na tiskanini za SPI 
FLASH je gor. Ni čisto jasno, če je samo za NOR 
FLASH, ali pa dovoljuje tudi NAND FLASH.

Dobi se v kombinaciji z 256MB ali 512 MB RAM.
OrangePi seveda ponuja svoje različice za več 
ali manj celoten Raspberrry Pi spekter, a nam je 
trenutno model Zero najbolj zanimiv.
Preostanek ponudbe si lahko ogledate na: 
www.orangepi.org

Orange Pi ZeroOrange Pi Zero
Branko Badrljica, Elektronika

www.amiteh.siwww.amiteh.si
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STROKOVNI DOGODKI - SEJEM MEDICAL

Janez Škrlec
Član Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in

Ustanovitelj Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS 

Inženirji bionike bodo 
že čez deset let zelo iskani

Čeprav je bionika pri nas še precej v povojih in se je  izobraževanje bodočih inženirjev bionike šele 
začelo, je veliko pokazateljev, da bo poklic tovrstnega inženirja izjemno zanimiv in dobro zaposljiv. 
Potrebovala ga bo industrija, še zlasti v okviru Industrije 5.0, nadalje sodobna medicina s podpornim 
tehnološkim svetom, vse od dinamičnih vsadkov (IMD-jev) naprej, do razvoja in proizvodnje bionskih 
ročnih in nožnih protez, tiskanja umetnih organov, ter do sufi sticiranih eksosistemov.  Inženirji bionike 
bodo svojo zaposlitev lahko našli tudi na področju energetike, pametnih tekstilij za avtomobilsko, 
vojaško in vesoljsko industrijo, ter na številnih drugih področjih.

Bionika je interdisciplinarna veda

Bionika je veda, ki posnema naravo 
in išče rešitve v gradnji sistemov in 
naprav, ki so najbolj podobni rešitvam, 
ki nam jih ponuja narava. Posnemanje 
narave na način, ki ga poznamo 
pod pojmom bionika, se je začelo, 
ko so znanstveni laboratoriji začeli 
sistematično spremljati konstrukcijske 
rešitve narave in jih uvajati v tehnične 
procese. Danes poznamo teoretično, 
tehnično oziroma tehnološko in 
biološko bioniko. Strokovnjaki bionike 

bodo v prihodnosti iskani predvsem 
zato, ker bodo združevali znanja iz 
biologije, elektronike in številnih drugih 
tehničnih ved. Eden od pomembnih 
ciljev bionike je, izdelati čim več po 
uporabi razgradljivih izdelkov, ki bi se 
vrnili nazaj v naravni proces kroženja 
snovi.  V teh procesih pa bi se naj 
privarčevalo tudi pri potrošnji energije 
in ohranjanju naravnega okolja. 

Številni se bodo ob prispevku mogoče 
vprašali, zakaj bionika ni že danes 
bolj prisotna? Vzrok je lahko v tem, 
da se tehnika razvija predvsem zase 

in strokovnjaki različnih tehničnih 
ved največkrat niso pomislili, da 
bi se lahko zgledovali po naravi. 
Bionika je interdisciplinarna veda, 
ki se sistematično ukvarja s tehnično 
uporabo konstrukcij in procesov po 
zgle du narave ter biologijo povezuje z 
različnimi področji tehnike, matema-
tike, fi zike, elektronike, mehatronike, 
biomehatronike, arhitekture in eko-
nomije. Za celovitejšo dojemanje bio-
nike je treba poudariti, da se ta veda 
ukvarja tudi z inteligentno protetiko 
in vsadki ter drugimi za človeštvo 
po membnimi področji.
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SEJEMSKI DOGODKI

Izobraževanje bo moralo slediti 
predvsem potrebam industrije, 
gospodarstva, medicine in drugih 
področji

Trenutno za poklic inženirja bionike 
izobražujejo na višji in visoki strokovni 
šoli na Ptuju. Pričakovati je, da se 
bo izobraževanje kmalu razširilo 
po celotni vertikali. Se pa že danes 
pojavljajo pobude, da bi se v Sloveniji 
ustanovil tehnološki center za različna 
področja bionike. 

Inženirji bionike si bodo morali pri-
do biti uporabna znanja na področjih 
inteligentne protetike, mikrofl uidnih 

sistemov, področju biosenzorjev, 
bionanosenzorjev, MEMS, BioMEMS, 
NEMS, MOEMS in drugih tehnologij, še 
zlasti pa na področju novih pametnih 
materialov in nanotehnologije. Med 
pomembne tehnologije štejemo tudi 
laboratorije in reaktorje na čipu in 
celo organe na čipu, predvsem za 
učinkovito medicinsko diagnostiko, 
za potrebe farmacije in za posebne 
aplikacije v avtomobilski industriji in 
drugih področjih. Potrebe na področju 
bionike smo tudi mi identifi cirali že pred 
leti v okviru organizacije strokovnih 
dogodkov – nanotehnoloških dnevov. Te 
dogodke smo več kot 10 let organizirali 
v okviru OZS v povezavi s fakultetami 
in razvojno-raziskovalnimi inštituti. 

Skozi strokovne dogodke smo oblikovali 
povezljivost bionike z biomimetiko, 
nanotehnologijo, pametnimi materiali, 
energetiko, medicino in industrijo. 

Pomen razvoja bionike in izobraževanja 
na tem področju pa so nam potrdili tudi 
dogodki Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport v okviru tako 
imenovanega »Stičišča znanosti in 
gospodarstva«. Slovenija si torej 
mora pravočasno izobrazit potreben 
in zaposljiv kader, diplomanti pa si v 
času študija morajo pridobiti potrebne 
kompetence in naravnanost v svet 
inovacij in implementacij le teh v 
industrijo in gospodarstvo.

Branko Badrljica, Dragan Selan - AVTOMATIKA+Elektronika

Sejem v Ljubljani: 
IFAM/INTRONIKA/ROBOTICS/ITC4INDUSTRY

Kakršni koli razlogi so botrovali selitvi sejma IFAM/INTRONIKA iz Celja v Ljubljano, se zdi dobra ideja. 
Z dovolj navdušenja so to sprejeli razstavljavci, pa tudi obiskovalci so bili spremembe večinoma 
veseli. Ker smo imeli svoj razstavni prostor tudi mi, smo dogajanje lahko spremljali od blizu. Prvi 
sejemski trojček pod skupnim imenom IFAM v Ljubljani je za nami in zdelo se je prikladno, da se ob 
štartu malce ozremo nazaj.

Ni se še dobro stopil sneg, ki ga je nametalo tik pred sejmom, že smo urejali razstavne prostore, 
lepili posterje in postavljali razstavne predmete. Že prvi dan sejma je posvetilo sonce in izboljšalo 
splošno počutje in vzdušje na sejmu. Obiskovalci so prihajali v malih skupinah, vendar vztrajno vse 
dni sejma. To so ravno tisti pravi obiskovalci, iz podjetij, ki že poznajo nekatere razstavljavce, za druge 
pa si vzamejo čas za pogovor, nabiranje informacij o opremi in rešitvah, ki kasneje lahko pripeljejo 
do konkretnih realizacij posla.

Razstava

Sejem je bil razdeljen v štiri tematska 
področja: avtomatizacija, robotika, 
elektronika in IKT za industrijo. Resda 
so bila prva precej bolje zastopana, 
vendar se je sejem IFAM širil z mislijo 
na prihodnost. In verjamemo, da bo 
sejem že naslednje leto precej bolj 
zaseden. Programi so dobri, lokacija 
za tak B2B sejem tudi, še predvsem, 
ker je v središču slovenije z dobrimi 
mednarodnimi povezavami in poznal se 
je precej večji obisk tujcev, predvsem 
iz držav bivše Jugoslavije.

Utrinki

Z našega razstavnega prostora nam 
najprej pade v oko ogromna robotska 
roka FANUC, ki se je „izživljala“ nad 
„ljudskim avtom“, ga dvigala, spuščala, 
obračala v vse strani in razkazovala 
svoje mišice. Medtem pa je bila 
FANUCova novost na tem sejmu v 
bistvu majhna robotska roka serije 
SCARA ekonomičnih, majhnih rok z 
enostavnim vmesnikom za učenje.

Pa začnimo z obhodom zunaj. WAGO 
se je tokrat udeležil sejma s svojim 

avtobusom, kjer je pokazal tipične 
dele svojega proizvodnega programa, 
kot tudi dva tipična postop ka, ki ju 
uporablja za testiranje kakovo sti ko-
nektorjev, o katerih bomo lahko, upam, 
pisali v naslednjih številkah.
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IFAM TRADE SHOW

Prvi test se nanaša na kakovost ko-
vinske osnove (slika na prejšnji 
strani), drugi pa preverja vnetljivost, 
samougasljivost in termično kakovost 
plastičnega nosilca (sliki desno).

FESTO je na sejmu demonstriral 
pred vsem svojo serijo digitalnega 

krmilja »Motion Terminal«, ki združuje 
krmilnik z aplikacijo, posamezne 
hitre multifunkcijske piezo ventile 
in vhodni modul. 

Vsak ventil je zasnovan na piezo členu 
in FPGAju v internem krmilju ventila 
(slika na naslednji strani zgoraj).

Podjetje Kosmek je med drugim 
prikazalo svoj znani in patentirani 
program pnevmatskih prijemal, ki so 
zasnovana na dosegu in vzdrževanju 
danih pnevmatskih sil. Na sejmu so 
pokazali  svoj pnevmatski program 
prijemal v »double action« programu, 
ki v danem volumnu prijemala in 



10 AVTOMATIKA 160/2018

SEJEMSKI DOGODKI

pritisku zraka praktično podvojijo dosegljive sile.

VIPA Elektronik se je udeležila sejma s svojim programom modulov za Ethernet 
in Fieldbus, ki so zanimivo kompatibilni s Siemensovimi krmilniki in IO enotami. 

Relativno novo avstrijsko ime na 
tem področju, Aiona, je prikazalo 
svoj Ewon COSY program za prenos 
videosignalov ob krmilnih informacijah 
za avtomatizacijo.

CadCam je predstavil svoj celotni pro-
gram, od 3Ds-ove Catie, Solidworks-a, 
Simulie do drugih programov, namenje-
nih R&D.

Podjetje IGUS je prikazalo širok del 
svojega proizvodnega programa, 
zanimivega predvsem mehatronikom. 
Polno takih in drugačnih  ležajev, vodil, 
pogonskih kablov, navojnih gonil ipd 
v pregovorni kakovosti. 
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IFAM TRADE SHOW

Henllich je nastopil na skupnem štandu in prikazal nekaj 
svojih programov, v glavnem ročno orodje in opremo za 
industrijo - razne črpalke, vodila, posnemala, sisteme 
mazanja itd.

IB-Caddy je prikazal med drugim tudi formlabsov SLA tisk 
in pa Markforged FARO 3D-skenerje.

Elpro je prišel s celotnim svojim programom, izpostavili 
pa so nove prhihajajoče module IoT, s pomočjo katerih 
lahko merimo napetost in porabo v dani točki. Upam, da 
bomo lahko o njiih v kratkem lahko rekli kaj več.

Elektrospoji s svojim programom za industrijo, energetiko, 
od krmilne tehnike do merilne opreme... njihovo geslo 
FIT za prihodnost pove vse :)

Podjetje PROCESI je prikazalo svoje zastopane programe 
za zajem in obdelavo slike in prepoznavanje vzorcev.
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S pravo IT platformo od preskoka v ponudnike 
visoko inteligentih robotiziranih vozil

Podjetje Epilog je predstavilo svoj programski paket Atlas, 
ki ga je dopolnilo z rešitvami Atlas FMS (Fleet Management 
System) in Atlas AGVDRIVE, ki predstavljata osnovo IT 
platforme za razvoj avtonomno vodenih vozil. 

Foto: Miha Širca, Epilog

Rešitvi sta uporabni za vse, ki imate obstoječo strojno 
opremo (hardware), znanje za načrtovanje in fi zično izvedbo 
rešitev, nimate pa kompetenc za inteligentno vodenje in 
odločanje robotskih sistemov. Namenjena je tudi vsem, 

ki si želite prebiti med ponudnike visoko inteligentnih 
rešitev na področju notranje logistike. 

IT platforma vsebuje robotsko inteligenco, napredno 
senzoriko ter sisteme simulacije in optimizacije voznega 
parka. Hitro in učinkovito se jo lahko integrira v obstoječe 
sisteme ERP, MES, Scada, …  kar je še dodatna prednost. 
Razvojni cikel vaših produktov se tako lahko skrajša le 
na nekaj tednov.

Programske rešitve Atlas, z novo pridobitvijo, še celoviteje 
omogoča IT podporo notranji logistiki in v avtomatiziranih 
skladiščih.

Zelo dober obisk razstavnega mesta 
podjetja Murrelektronik

Na razstavnem mestu podjetja Murrelektronik na sejmu 
IFAM je bilo zelo živahno. Številni obiskovalci so se seznanili 
z najnovejšimi trendi na področju avtomatizacije.

Letos je sejem avtomatizacije prvič  potekal v Ljubljani, 
kar je le še poudarilo mednaroden značaj sejma in 
povečalo število strokovnih obiskovalcev. Tudi razstavno 
mesto podjetja Murrelektronik se je predstavilo v novi 
preobleki in s tem obiskovalcem nudilo bolj kakovosten 
obisk. Vsebinsko (gledano) so obiskovalci dobili odgovore 
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IFAM TRADE SHOW

na vprašanje, kako se lahko bolje spoznajo s trendom 
stroškovno učinkovite digitalizacije in modularizacije 
strojev in naprav.

Podjetje Murrelektronik je v Ljubljani predstavilo v 
prihodnost usmerjeno rešitev omrežne tehnologije: 
mrežno stikalo. Mrežno stikalo zagotavlja hiter prenos 
podatkov in popolno mrežno povezovanje. Prav tako pa 
zagotavlja obsežne diagnostične funkcije in pomaga pri 
hitrem odpravljanju težav. Dragi časi mirovanja se tako 
znano zmanjšajo. Različice stikal za aplikacije Profi net 
dodatno povečajo razpoložljivost sistema s samodejnim 
odkrivanjem topologije Profi Net.

Zanimiva inovacija podjetja Murrelektronik je nov spojnik 
IO-Link, ki brez dotika prenaša energijo in dvosmerno 
komunikacijo. Tako lahko na mestih, ki jih je sicer potrebno 
pogosto priključevati ali kjer poteka gibanje, moč zagotoviti 
prenos brez obrabe.

Podjetje Murrelektronik je zelo dobro pozicionirano na 
področju varnostne tehnologije. Z rešitvami podjetja 
Murrelektronik se lahko varnostni vidiki ekonomsko 
vključijo v koncepte napeljav. Na sejmu IFAM-u je 
podjetje Murrelektronik predstavilo pasivno varnostno 
vozlišče IO-Link, s katerim se lahko izklopijo izhodi do 
performančnega nivoja d.

Murrelektronik ima nekaj novega tudi na področju oskrbe 
z električno energijo. Preizkušen in raznolik portfelj, ki je 
garant za zanesljiv sistem oskrbe z električno energijo, se 
vztrajno širi, kot na primer stikalni napajalnik Emparro67 
Hybrid. Ta napajalnik podaljša dovajanje električne energije 

iz krmilne omarice v polje in se zaradi elementarno nizkih 
izgub v vodih izkaže za zelo ekonomično rešitev. Napajalnik 
za uporabo v ekstremih okoliščinah, kot na primer na 
prijemalih v pristaniščih za zabojnike, na gradbenih 
žerjavih ali v intralogistiki, je prav tako nov kot modul za 
brezprekinitveno napajanje Emparro ACCUcontrol; sistem, 
ki ohranjanja stroje v času izpada električne energije v 
delovanju.

Murrelektronik na vodilnem sejmu za avtomatizacijo 
prikazuje, kako enostavno lahko »Plug & Play« uspe v 
decentralizirani tehnologiji napeljav. Pasivni razdelilniki 
z ATEX certifi katom  omogočajo ugodno vključevanje 
senzorjev in aktuatorjev v potencialno eksplozivnih 
atmosferah. Moduli v higienskem oblikovanju (Hygienic 
Design) razširjajo možnost avtomatizacije na področju hrane 
in pijače (Food & Beverage IP69K). V sistemu Cube se je 
načelo »sprememba vodila brez sistemske spremembe« 
izkazalo za koristno, saj lahko stroje in sisteme enostavno 
z zamenjavo vozlišča »prilagodimo«  za široko paleto 
upravljalnih protokolov.

Murrelektronik je skupaj s svojimi strankami na poti 
do industrije 4.0. Eden izmed vrhuncev sejma je Cube 
Diagnostic Gateway, ki za kakršno koli nadaljnjo uporabo 
podatkov daje na razpolago vse informacije in podatke iz 
sistema za namestitev Cube preko OPC UA.

Ni konca

Še marsikaj bi se dalo napisati. Hale B, torej del INTRONIKA, 
tokrat še nismo preleteli... Niti obsejemskih dogodkov, 
predavanj, delavnic... Je pa bilo zanimivo, hvala!
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PRIZNANJA ZA RAZVOJ IN RAZISKAVE

Informacije: Špica Interna  onal d.o.o.

SLOVENIAN GRAND SECURITY AWARD 2017 SLOVENIAN GRAND SECURITY AWARD 2017 
FOR INNOVATIONFOR INNOVATION

Špicina kontrola pristopa nagrajena kot 
najbolj inovativna varnostna rešitev

Špica International prejela prestižno nagrado »Slovenian Grand Security Award« v kategoriji »Najbolj 
inovativna varnostna rešitev« za leto 2017.

LJUBLJANA, 19. 3. 2018 – Ob vse večjih tveganjih in grožnjah, 
s katerimi se srečuje sodobna družba, je varnost postala 
ena od temeljnih dobrina za poslovanje podjetij, javnih 
ustanov in blagostanje državljanov. Napredne varnostne 
rešitve tako vse pogosteje odločajo o uspešnosti, agilnosti 

in učinkovitosti poslovanja. Podjetje Špica International, 
ki razvija in proizvaja vodilne rešitve za kontrolo pristopa 
Time&Space, je na mednarodni konferenci ”Dnevi 
korporativne varnosti 2018” prejelo prestižno nagrado 
»Slovenian Grand Security Award« v kategoriji »Najbolj 
inovativna varnostna rešitev« za leto 2017. Nagrado 
podeljuje Institut za korporativne varnostne študije, 

ICS-Ljubljana, v sodelovanju s Slovenskim združenjem 
korporativne varnosti.

Danes je v različnih organizacijah varnost ena od 
najbolj vročih tem v javnem in privatnem sektorju. 
Dejansko ima neposreden vpliv na poslovanje, od fi nanc, 
učinkovitosti procesov in organizacijske klime do rasti, 
razvoja in prilagodljivosti. Varnost vse bolj odloča tudi o 
konkurenčnosti, predvsem zaradi zagotavljanja zanesljivosti 
poslovanja, zaupanja strank in poslovnih partnerjev ter 
seveda zakonske usklajenosti - še posebej v luči GDPR 
in varovanja osebnih podatkov.

»Na to eminentno branžno nagrado smo v Špici zelo ponosni, 
saj dejansko potrjuje naše osnovno poslanstvo. Podjetje 
je namreč že ob ustanovitvi pred skoraj 30 leti, kot prvo 
v tem prostoru pravzaprav začelo z razvojem tehničnih 
varnostnih rešitev za kontrolo pristopa,« je povedal Tone 
Stanovnik, direktor podjetja Špica International.

Skupina Špica je v treh desetletjih postala vodilni ponudnik 
rešitev za kontrolo pristopa v regiji, svoje izdelke in storitve 
že vrsto let uspešno trži v državah bližnjega vzhoda, 
zadnja leta pa je vse bolj uspešna tudi na zahtevnem 



75
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PRIZNANJA ZA RAZVOJ IN RAZISKAVE

zahodnoevropskem tržišču. Na tujih 
trgih ima pet hčerinskih podjetij in  
razvejano partnersko mrežo.

»Nagrada za najbolj inovativno var-
nostno rešitev ni naključje, saj ogromno 
vlagamo v raziskave in razvoj. Stremimo 
k nenehnim produktnim in poslovnim 
izboljšavam, kar nam je omogočilo, da 
smo iz garažnega podjetja prerasli v 
prepoznavnega evropskega ponudnika, 
ki sooblikuje trende na področju 
varnostnih rešitev. Še posebej si štejemo 
v čast, da smo uspešno uskladili na eni 
strani stabilnost in varnost ter na drugi 
strani inovativne novosti, kar je redka 
kombinacija« je še pojasnil Stanovnik.

Špica International je že leta 2003 
ustanovila center za raziskave in 

razvoj. Ta je od leta 2005 uvrščen v 
evidenco izvajalcev raziskovalne in 
razvojne dejavnosti, ki jo vodi Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije. Podjetje na 
področju raziskav in razvoja sodeluje 
s Fakulteto za elektrotehniko ter 
Fakulteto za računalništvo in informatiko 
Univerze v Ljubljani ter z drugimi 
razvojnimi podjetji prek tehnoloških 
mrež in kompetenčnih centrov. V 
svoje inovativne varnostne rešitve 
Time&Space vgrajuje najsodobnejše 
tehnologije, kot so internet stvari 
(IoT), storitve v oblaku, računalniški 
vid, umetna inteligenca, biometrija 
in mobilnost. Svoje rešitve povezuje 
z ostalimi poslovnimi sistemi, s čimer 
uporabnikom zagotavlja izgradnjo 
učinkovitega, odzivnega in prožnega 

varnostnega sistema, ki je usklajen s 
poslovno politiko, cilji in strategijami. 

Več informacij o rešitvah za kontrolo 
pristopa Time&Space je na voljo na 
spletni strani: http://www.spica.si/
resitve/kontrola-pristopa.

Več informacij
Tone Stanovnik, direktor
Špica International d.o.o.
Pot k sejmiscu 33
1000 Ljubljana

Tel.:  +386 1 568 08 72, 
GSM: +386 41 772 560
E-pošta: tone.stanovnik@spica.com
Spletna stran: www.spica.si

Čestitke tudi iz uredništva!

Tehnična izobraževanja podjetja Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o.
Podjetje Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o. nudi različna izobraževanja za uporabnike Beckhoff  opreme. Izobraževanje se 
izvaja na sedežu podjetja v Sloveniji (Medvode) ali pa na sedežu ma  čnega podjetja Beckhoff  GmbH v Nemčiji (Verl), po 
dogovoru pa tudi pri stranki.

Tehnična izobraževanja ponujajo kupcem možnost, da iz prve roke spoznajo opremo Beckhoff  in preizkusijo njeno delovanje. 
Izobraževanje je prilagojeno vrs   uporabnika (programer, projektant, serviser, itd.)

Za več informacij o izobraževanju ali rezervacijo termina kontak  rajte info@beckhoff .si. 
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Strokovna priprava

Prikaz proizvodnega programa
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TECH EXPO 2018

Četrta industrijska revolucija, ki že temeljito spreminja naš način življenja, dela in medsebojnega 
razumevanja, kliče po spremembah tudi pri sejmih. V Celjskem sejmu zato postavljajo nove temelje 
tehnološkemu sejmu TechExpo Celje. Kot pravijo v Celju, bodo iz svoje tradicije strokovnih bienalnih 
sejmov uporabili kar je dobrega in to nagradili z novimi vsebinskimi področji. Od 18. do 21. aprila 2018 
bo tako na celjskem sejmišču mednarodni tehnološki sejem TechExpo Celje, na katerem pričakujejo skoraj 
500 najboljših blagovnih znamk s tega področja.

Informacije: Celjski sejem, Marjana Žgajner, Nataša Vodušek Fras

TechExpo Celje 2018
Novi tehnološki sejem TechExpo Celje – Na celjskem sejmišču od 18. 

do 21. aprila 2018 pričakujejo 500 najboljših blagovnih znamk

Energetika, vzdrževanje, lesna industrija, 
avtomatizacija na enem mestu

TechExpo Celje 2018 bo pokrival dolgoletna vsebinska 
področja energetike ter industrijskega vzdrževanja 
in čiščenja. Dodajajo pa jima še nova tehnološka 
področja avtomatizacije, mehatronike in industrijske 
elektronike ter lesnoobdelovalnih strojev, orodij in 
repromateriala ter gozdne tehnologije. Nova vsebinska 
področja tvorijo celoto in omogočajo predstavitev 
novim ponudnikom izdelkov in storitev.

Področje energetike bo vsebinsko namenjeno 
inštalaterjem strojnih instalacij, projektantom in 
elektro distributerjem. Poleg ogrevalne tehnike, 
hlajenja in prezračevanja, oskrbe z vodo in 
vodovodne ter sanitarne inštalacije za industrijo in 
poslovne uporabnike, se bodo na sejmu posvetili 
še energetsko učinkoviti razsvetljavi, energetsko 
učinkovitimi proizvodnimi procesi ter ekološkim 
vidikom učinkovitega energetskega upravljanja, ki 
zadeva vse poslovne uporabnike.

Vodje vzdrževanja in vodje investicij v podjetjih, 
vzdrževalci strojev in naprav bodo lahko preverili 
novosti na programu industrijskega vzdrževanja 
in čiščenja. Učinkovito vzdrževanje je cilj vsakega 

podjetja, na sejmu pa bo posebna pozornost namenjena 
vzdrževanju, ki ga narekujejo panoge v energetiki, 
elektroniki in lesnoobdelovalni industriji.

Na 1. TechExpo Celje bodo prisotni tudi proizvajalci, 
uvozniki in distributerji izdelkov in storitev, povezanih 
z avtomatizacijo, mehatroniko, sistemi meritev, 
testiranja in kontrole v industriji, montažo in 
operativno tehnologijo, računalniškim vidom, sistemi 
za pozicioniranje, tehnologijo pogonov (rotacijska 
in linearna), senzoriko, sistemi nadzora, sistemi in 
napravami za varovanje in opazovanje, napajalnimi 
sistemi, software – aplikativnimi rešitvami.

Program lesnoobdelovalni stroji, orodja in repromaterial 
ter gozdna tehnologija je popolnoma nov vsebinski 
sklop, ki je namenjen lesni industriji in mizarskim 
delavnicam. Lesna stroka v Sloveniji namreč praktično 
nima svojega neodvisnega strokovnega dogodka, 
ki bi vodilnim igralcem na tem področju omogočil 
predstavitev novosti, idej in strategij. Ciljna skupina 
obiskovalcev so mizarji, proizvajalci pohištva, žagarski 
obrati, tesarji, parketarji, gozdni delavci. 

Bogato dogajanje tudi v strokovnem delu

Pomembne del sejemskega dogajanja bo tudi strokovni 

1.

Energetika, vzdrževanje, lesna indu�rija, avtomatizacija na enem me�u.

Mednarodni tehnološki sejem Celjski sejem, 18.-21. april 2018

www.ce-sejem.si
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STROKOVNI DOGODKI/STROJEGRADNJA

program, kjer se bodo domači in tuji strokovnjaki dotaknili 
aktualnih vprašanj svojih področij, pojasnjujejo v Celjskem 
sejmu. V strokovnem programu bodo obravnavane teme 
s področja energetike, industrijskega vzdrževanja, lesne 
industrije in avtomatizacije. Zgodila se bosta že tradicionalna 
Dan vzdrževanja in Dan slovenskih instalaterjev-energetikov 
ter tekmovanje dijakov srednjih poklicnih šol Slovenije, 
ki se izobražujejo za poklic inštalater strojnih instalacij. 

Na sejmu bo mogoče pridobiti tudi brezplačne nasvete 
neodvisnih energetskih svetovalcev v okviru mreže 
ENSVET. Velikega zanimanja pa bosta zagotovo deležna 
tudi razprava, kaj prinašajo regulativne spremembe za 
vzpostavitev nove vloge aktivnega odjemalca na trgu ter 

Mednarodno tekmovanje gozdnih delavcev. Na tekmovanju, 
ki ga Celjski sejem zadnji dan sejma pripravlja v sodelovanju 
z GIZ Gozdarstva, bodo sodelovale ekipe iz Slovenije, 
Hrvaške, Italije, Avstrije in Madžarske. Gozdni delavci bodo 
tekmovali v petih disciplinah: menjava verige in obračanje 
meča; kombinirani rez; precizni rez na podlagi; zasek, 
podžagovanje – simulacija podiranja drevesa; kleščenje. Na 
sejmu bo sicer organiziran še strokovni posvet Od drevesa 
do lesenega izdelka ter prikaz varnega dela v gozdu.

Organizator sejma, družba Celjski sejem, obiskovalce 
vabi, da si za lažje načrtovanje sejemskega obiska dnevni 
program dogajanja ogledajo na www.ce-sejem.si, kjer bo 
objavljen tudi seznam razstavljavcev.

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Upravljalna konzola Schmersal 
BDF 200-SD, ki podpira SD vodilo

Tako kot ostale elektronske varnostne naprave proizvajalca Schmersal sedaj tudi upravljalna konzola 
BDF 200 omogoča povezavo tipke za izklop v sili, ki nastopa kot varnostna naprava na konzoli, na 
SD vodilo. SD vodilo omogoča vezavo signalnih vodov do 31 varnostnih naprav v serijo in priklop 
preko vmesnika na standardna industrijska vodila, kot so Profi bus, Profi net , Ethernet, CAN in druge.

Prav tako se lahko varnostni signali teh istih naprav vežejo v serijo, konec verige pa poveže z varnostno relejskim modulom 
ali varnostnim krmilnikom, lahko tudi preko posebnih Schmersalovih pasivnih modulov, ki tako vezavo omogočajo. 
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SENZORIKA

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Merjenje temperature do 400°C
s cenovno ugodnim infrardečim pirometrom Micro Epsilon CS

Infrardeči termometri ali pirometri so prefi njeni sodobni senzorji za merjenje temperature pri raziskavah 
in v industriji. Delovanje infrardečih pirometrov temelji na dejstvu, da vsako telo seva v infrardečem 
spektru, sevanje pa je odvisno od temperature in materiala.

Priometri omogočajo brez kontaktno merjenje temperature, 
to pa je pomembno predvsem tam, kjer zaradi visokih 
temperatur merjenje z drugimi metodami sploh ni možno. 
Hkrati je merjenje z infrardečimi termometri v primerjavi 
s klasičnimi metodami izredno hitro in običajno traja med 
1ms in 100ms. Pomembna lastnost pirometrov je tudi zelo 
majhno merilno področje, saj je le to lahko veliko le 0,45mm.

Vsak pirometer je sestavljen iz naslednjih poglavitnih 
sestavnih delov:

• vhodna leča, ki določa velikost merilnega področja,
• senzor za infrardeče sevanje, 
• ojačevalnik signala,
• prikazovalnik. 

Senzor CS je namenjen za merjenje temperature od 
-40°C pa do 400°C, ki meri infrardeče sevanje z valovno 
dolžino 8 do 14μm. To pomeni, da je primeren za merjenje 

temperature vseh običajnih materialih, ki nastopajo v 
industriji.  Senzor imam analogni napetostni izhod, na 
voljo pa je tudi različica  s termočlen izhodom.

V kompletu s senzorjem uporabnik prejme tudi programsko 
opremo CompactConnect, ki omogoča shranjevanje 
merjenjih rezultatov, grafi čne analize merjenja in tudi 
nastavljanje parametrov samega senzorja.
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SISTEMI AVTOMATIZACIJE

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Modularni industrijski računalnik

Rezultat nenehnega razvoja in inovacij vodilnega proizvajalca industrijskih računalnikov Axiomtek, 
je pasivno hlajen modularni računalnik IPC962-511, z robustnim ohišjem in optimizirano možnostjo 
razširitvenih kartic.

Čipovni nabor Intel H110 podpira šesto in sedmo 
generacijo Intel procesorjev in ima široko možnost izbora 
procesorskih enot, od Celeron do Core i7 ter podpira 
do 32GB delovnega spomina DDR4-2133. Širok nabor 
vmesnikov zajema dva Gigabitna LAN vhoda, štiri USB 
3.0, VGA ter HDMI in avdio vhod (Mic-in/out). Razširitev 
za PCI  Express Mini kartico omogoča dodajanje modulov 
za 3G/4G, GPS, Wi-Fi in Bluetooth aplikacije. 

Za izpolnjevanje različnih zahtev po vrstah in številčnosti 
priključkov, ima izvedeno I/O režo in različne I/O module 
za poljubne razširitve. Opcije modulov so: serijska vrata 
RS-232/422/485 s štirimi ali dvema vhodoma ter DIO 
modul z osmimi (8-in, 8-out) ali štirimi (4-in, 4-out) vhodi 
in izhodi.

Dodatno so omogočene razširitvene kartice z dvema PCI/
PCIe vodiloma, kjer je mogoča kombinacija izmed PCIe 
x16, PCIe x4 in PCI vodil. Za večjo količino podatkov je 
možna priključitev dveh 2.5” diskov (SSD/HDD) z izvedbo 
priklopa diska, ki omogoča njihovo hitro zamenjavo (hot 
swap).

Konfi guracija sistema podpira operacijska sistema Linux 
in Windows 10, ter omogoča uporabo programskega 
paketa Axiomtek AXView, za oddaljen dostop in nadzor. 
IPC962-511 je namenjen aplikacijam, ki zahtevajo 
visoko robustnost, prilagodljivost in zmogljivost v težkih 
industrijskih delovnih okoljih.

Industrijski računalnikIPC962-511:

• 7. in 6. Generacija Incel Core i7/i5/i3 in Celeron 
procesorjev (Kaby Lake / Sky Lake)

• Intel H110 čipovni nabor

• 2 vodili PCIe x16 / PCIe x4 / PCI

• široka priključna napajalna napetost od 19V do 30V

• kompaktni in modularni dizajn vhodov in izhodov

• široko temperaturno območje od -10°C do +60°C

• 2 hitro zamenljiva 2.5” trda diska (Hot swap)

• WLAN modul in antena
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EMS SISTEMI

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Nova izvedba neupravljivih mrežnih stikal serije SPIDER III Premium Line, je od sedaj na voljo s 16 ali 
26 vtičnicami. Serija Premium line je idealna rešitev za cenovno ugodno, a še vedno visoko kvalitetno 
in zanesljivo delovanje industrijske mreže. 

Stikalo se skonfi gurira po potrebi za aplikacijo in 
omogoča do 26 vtičnic (24* RJ45 in 2* SFP). Zaradi 
visokega števila vtičnic, robustnih lastnosti in širšega 
nabor specifi čnih standardov, so premuim Line stikala 
poleg delovanja v industrijskem okolju, namenjena za 
delovanje v transportnih in ladijskih aplikacijah. Stikala 
med drugim izpolnjujejo zahteve PROFINET skladnosti 
razreda A ter delovanje v coni 2 po ATEX direktivi.

Prednosti Premium Line:

• do 26 nastavljivih vtičnic (24* RJ45 in 2* SFP),

• izboljšana možnost enostavnega upravljanja in 
konfi guriranja preko USB vmesnika,

• odpornost na ekstremne industrijske razmere 
zahvaljujoč ojačanem kovinskem ohišju,

• z uporabo funkcije Quality of Service (QoS) se 
razpoložljiva pasovna širina prioritetno nameni 
protokolom oz. uporabnikom, ki so ključni za 
delovanje sistema. S slednjo funkcijo je stikalo 
primerno za aplikacije, skladne s PROFINET CC-A.

• mehanizem za preprečevanje zank v omrežju 
(Broadcast Storm); pri preobremenitvi sistema 
s kontinuiranim prevelikim prometom, naprava 
promet omeji in tako onemogoči sesutje sistema,

• samodejna nastavitev ujemajočih Ethernet 
parametrov povezanih naprav (Auto-Negotiation, 
Speed, Duplex Mode), v izogib nedelovanja pod 
napačnimi nastavitvami (duplex mismatch),

• posamezni neaktivni vhodi se lahko izključijo, 
za preprečitev nezaželenega prometa,

• redundantno napajanje in nadzor statusa 
posameznih vhodov,

• varčevanje z energijo fi zičnega sloja (model OSI), 
kadar ni prenosa podatkov. 

Omrežno stikalo SPIDER Premium s 26 vrati
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Informacije: ELEKTROSPOJI d.o.o.

Pfannenberg-ov sistem zračnih kanalov za 
klimatske naprave montirane na vrh elektro omare

Pfannenberg je razvil sistem zračnih kanalov Air Duct System, ki so skupaj s klimatskimi napravami 
montiranimi na vrh omare, namenjeni aplikacijam z omejenim prostorom znotraj elektro omare.

Kljub temu da stropne Pfannenbergove klimatske na pra-
ve serije DTT načeloma ne potrebujejo dodatnih zračnih 
kanalov, obstajajo tudi aplikacije kjer je to potrebno. 

Elektro omare z veliko komponentami, več vmesnimi 
prekati in IT strežnikom običajno nimajo dovolj 

prostora za zadostno dovajanje 
hladnega zraka. To lahko privede do 
lokalnih vročih točk v spodnjem delu 
elektro omare, kar negativno vpliva 
na življenjsko dobo komponent. 

Za odpravo takih težav je Pfannenberg 
razvil sistem ”Air Duct”. Sistem sestavljajo 
kovinski okvir, zračne cevi in čvrste 
plastične cevi, ki zagotavljajo varno 
in učinkovito dovajanje zraka kamor 
koli v ohišju elektro omare. Sistem se 
uporablja za dovod hladnega zraka 
neposredno na dno elektro omare 
in omogoča usmerjanje hladnega 
zraka na električne komponente, ki 
se pregrevajo na dnu elektro omare. 

Slovenski zastopnik za Pfannenberg izdelke je podjetje 
Elektrospoji d.o.o. Njihovi svetovalci vam bodo z veseljem 
pomagali pri izbiri optimalnega sistema hlajenja elektro 
omar. Več informacij najdete na www.elektrospoji.si.
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3D-tisk, tehnologije in 
značilnosti

3D-tisk je  danes zelo širok  pojem. Nove tehnologije se pojavljajo, stare 
pa praktično vsak mesec dobijo novo izvedbo. Zato je mogoče pametno 
pred vstopom na to področje narediti korak ali dva nazaj in se ozreti po 
celotnem področju, preden se spustimo v konkreten postopek, izvedbo 
ali design.

Za tisk nasploh velja, da je to aditivna tehnologija, kjer pač izdelek 
vsaj v osnovi ustvarjamo z dodajanjem materiala (in ne z odvzemom, 
kot denimo pri rezkanju) . A tudi to je samo po sebi zelo širok in precej 
nejasen pojem. Od materiala in načina tiska je odvosno marsikaj- od 
trdnosti izdelka preko dimenzijske stabilnosti do kemičnih lastnosti 
in nenazadnje tudi cena in čas tiska.

Slika 1: osnovne tehnologije tiska

1.  FFF/FDM – ekstruzija materiala 
 (Fused Filament Fabrication)

Pri tem postopku gre za iztiskanje termoplatičnega materiala skozi 
šobo na temperaturi nad plastičnim prehodom. 

Taki tiskalniki tipično uporabljajo plastično vlakno v kolutu, ki ga 
ekstrudirajo v veliko tanjše vlakno v greti šobi in ga odlagajo na 
podlago, s katero se staplja. FFF tehnologija 
je v zadnjih letih  leta postala popularna 
predvsem zaradi poceni tiskalnikov, ki 
so pozneje povzročili pravo poplavo še 
cenejših kopij s kitajske, poznamo pa 
tudi tiskalnike na tej osnovi v najvišjih 
cenovnih razredih.

Slika2: FFF tisk – tipičen izdelek iz 
industrijskega tiskalnika , vir: Stratasys

Branko Badrljica, AVTOMATIKA+Elektronika, urednik
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Glavni parametri FFF tiskalnika, ki določajo dosegljivo 
kakovost in dimenzije končnega izdelka so:

• gretost komore tiska (nadzor temperature komore)
• dimenzije šobe
• natančnost pozicioniranja šobe v vseh treh dimenzijah
• temperaturni obseg šobe (vpliva na izbor materialov 

tiska)
• število tiskalnih šob
• največja dimenzija izdelka v vseh treh oseh

Tipični namizni FF tiskalnik ima eno ali dve šobi, greto 
podlago in dovoljuje tisk izdelka do 200x200x200mm, ob 
tipičnem premeru šobe 0,4mm. Velika večina je namenjena 
delu s PLA, veliko pa jih lahko prebavi ABS, nekateri celo 
PEEK, vendar je za slednje ponavadi potreben že nadzor 
temperature. 

Tehnologijo poleg nizke cene vstopa v svet 3D-tiska 
odlikuje tudi veliko število nastavljivih parametrov (izvor 
večnega »veselja« mnogih hobistov), prinaša pa seboj 
probleme termičnih deformacij, potrebo po podpornih 
strukturah za mnoge designe in pogosto relativno majhno 
ločljivost, ki prinaša pogosto slabo kakovost površine 
tiskanega izdelka. Poleg tega se stopljeno vlakno nikoli 
ne stopi popolnoma s podlago, preden se strdi in tako 
je tudi končna mehanska kakovost izdelka pogosto nižja, 
kot bi bila, če bi bil izdelek denimo izlit. 

Slika 3: FFF tisk ponuja možnost interne strukture, 
vir: 3Faktur.de 

Po drugi strani pa nam FFF ponuja izbiro tako stopnje 
notranjega polnjenja kot tudi same strukture, ki je 
uporabljena v notranjosti, nekateri modeli pa celo 
menjavo med različnimi fi lamenti in šobami. Tako lahko 
spreminjamo denimo barvo vlakna ali celo sam material 
in s tem dosežemo mehanske in vizualne učinke, ki jih 
sicer ne bi.

Pogosto je moč doseči dodatno kristalizacijo plastičnega 
materiala po tisku z gretjem v komorah z nadzorovano 
temperaturo, vendar to prinaša ponavadi znatne (in težko 
nadzorovane) skrčke končnega izdelka, pa tudi pri različnih 
plastičnih materialih se obnese v drugi meri.

Slika 4: sprijetje slojev je večna tema pri FF tisku in vedno 
rezultat komprromisa med mehansko trdnostjo in površinsko 

ločljivostjo, vir: ic3Dprinters 

Stopnja sprijetja slojev (»layer adhesion«) je večno 
zelena tema mnogih hobistov, vsaj pri večini tiskalnikov, 
dostopnih navadnim smrtnikom. Ponavadi gre za 
kompromis med želeno kakovostjo tiska in sprejemljivimi 
mehanskimi lastnostmi. Večja stopnja sprijetja pomeni 
seveda ponavadi boljše mehanske lastnosti, zato pa trpi 
površinska kakovost detajlov. Robovi postanejo popačeni 
in med prehodi nastanejo vlakna. 

Neusmiljena gravitacija zahteva svoje in tako tudi FFF 
tiskalnik mora imeti podlago za vlakno, ki ga polaga. V 
praksi to pomeni, da na FFF tiskalnku težko iztiskamo 
konveksne oblike, kjer je površinski kot manj kot 45° 
glede na horizontalno smer, saj ima vroče vlakno premalo 
nosilne površine, na katero se lahko opre med hlajenjem. 
Podobno velja povsem horizontalne prehode. Mnogi 
tiskalniki lahko brez posebnih trikov naredijo »most« 
do dolžine kakega centimetra, pa še takrat se moramo 
sprijazniti z določenim »trebuhom« in nasploh nižjo 
kakovostjo take površine.

Anizotropnost

Pri FFF postopku ne vlivamo izdelka, temveč ga sestavljamo 
iz skoraj tekočega vlakna, ki ga polagamo na že strjeno 
podlago. To pomeni, da se dolge molekule plastike med 
sloji niso prepletle tako kt bi se pri popolnem topljenju 
celotnega volumna in počasnem ohlajanju. Kar je pogosto 
še pomembnejše, se plastika ni sprijela v enaki meri v vseh 
smereh. Plastični material v vlaknu samem se je verjetno 
ieml priložnost povezati bolje do sosednih vlaken in ta so 
se povezala v drugačni meri od vlaken v sosednjih slojih.

Pri takih detajlih so pogosto potrebne posebne podpore, 
ki jih ob pomoči ustreznega programja lahko dodamo. Pri 
tiskalnikih, ki tiskajo podpore iz enakega materiala kot 
izdelek, je pri tem nujna določena degradacija površine 
izdelka, saj je podporo na koncu potrebno praktično 
odtrgati od izdelka, kar pusti poškodbe na površini. Pri 
modelih, ki dovoljujejo hkratno uporabo večih vlaken 
in delo z večimi materiali hkrati, pa lahko uporabimo za 
podporo material, ki ga lahko pozneje enostavno raztopimo 
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v kisli raztopini (PVA) ali vodi in takrat so posledice na 
površini  izdelka veliko manjše ali celo odsotne. Pomeni 
pa to pogosto veliko daljši čas tiska in dodatni čas za 
topljenje podpore ter sušenje.

Polnilna struktura

Deli, tiskani s FFF tehnologijo, so najvčkrat tiskani z določeno 
stopnjo polnjenja v dani strukturi. Ta je namenjena prihranku 
pri materialu, pa tudi uravnavanju mase izdelka ali vplivu 
na njegove mehanske lastnosti ali celo optimizaciji časa 
tiskanja. Pri delovnih modelih, ki jih uporabljamo samo 
za preverbo oblike in dimenzij, je lahko stopnja polnjenja 
samo 10%, pri delih, kjer je trdnost izdelka kritična, pa 
pogosto lahko naraste do 80% in čez.

Slika 5: različne gostote polnilne strukture , vir: deviantart 

Slika 6: razne strategije strukture polnjenja- sparse fi ll, 
vir: studiofathom

Površina

Izdelki FFF tiskalnikov imajo zaradi narave dela značilno 
površino, saj lahko ponavadi lepo vidimo posamezna 
vlakna. Posledica tega je tudi neenaka kakovost površine. 
Ponavadi je ta najnižja na spodnji ploskvi, ki se je morala 
sprijeti s podlago ( in smo jo pozneje odtrgali), nekaj višja 
na zgornji strani, najvišja pa na stranskih stranicah. Pogosto 
to ni problem, pogosto pa je potrebno izdelek dodatno 
obdelati, poleg obveznega odstranjevanja podpor (za 
designe, ki jih zahtevajo).

Najpogostejši tipični postopki dodelave so:

• odstranitev podpor
• brušenje
• rezkanje utorov in odprtin
• hladno varjenje 
• poliranje
• lakiranje in barvanje

• kovinjenje
• hlapno glajenje 

Od navedenih je edino prvi, odstanitev podpor, nujni, 
inherentni korak, ki ga zahteva sam postopek. 

Z brušenjem in peskanjem lahko poravnamo površinske 
anomalije in po potrebi pripravimo izdelek za poliranje, 
lakiranje ali barvanje. Rezkanje utorov in odprtin je 
pogosto boljša rešitev od neposrednega tiska le teh. 
Pogosto so zahtevane verzije z utori na različnih položajih 
in v različnih oblikah ali pa so zahtevane dimenzije in 
tolerance, ki jih s samim tiskom neposredno ne moremo 
doseči. Kovinjenje je lahko namenjeno dosegu določenih 
električnih, kozmetičnih, kemičnih ali mehanskih lastnosti.

Hladno varjenje je naziv za lepljenje (ponavadi ABS ali 
podobne plastike) z acetonom. Ta korak nam lahko zelo 
posenostavi izdelavo kompleksnih delov, ki jih lahko 
zvarimo iz več enostavnejših delov.

Hlapno glajenje pride v poštev ponavadi pri oblikah, kjer 
je potrebno glajenje površinskih artefaktov, če sprejmemo 
določeno izgubo defi nicije željenih robov...

Kakovost tiska

FFF tiskalniki obsegajo tako najnižje kot najvišje razrede 
tiskalnikov. Glavna razlika med njima je predvsem v 
kontroli razmer v komori (temperatura, vlažnost),  kot tudi 
parametre tiska in lastnosti materiala. Višjeležeče serije 
ponujajo tudi širši izbor materialov, več šob za hkratni 
tisk in uporabo topljivega materiala za podporo.

Natačnost tiska je v splošnem ustreza večini aplikacij.

Tipične aplikacije

FFF je ponavadi uporabljen za relativno hitro in poceni 
izdelavo prototipa, tudi če kakovost tega ne ustreza za 
polno uporabo – lahko ga takoj uporabimo za preverbo 
dimenzijske in oblikovne ustreznosti, pa tudi osnovnih 
mehaničnih lastnosti.

Materiali

FFF tehnologija je glede izbire plastičnih materialov 
v osnovi verjetno še najbolj hvaležna. V osnovi lahko 
pričakujete,  da boste za vsak termoplast splošno znani 
termoplast, ki se topi brez nekih  hudih stranskih učinkov 
našli serijo tiskalnika, ki omogoča delo z njim, pri enem 
od ponudnikov pa fi lament. Dobi se veliko materialov, 
pogosto ob možnosti izbire posebnega veziva (steklena 
ali ogljikova vlakna) ali drugih dodatkov (les, posebna 
barvila, fosforescentni materiali ipd).

Novosti

Tako kot drugje, tudi FFF doživlja novosti. Markfoged je 
tako predstavil izvedenko, ki v osnovno vlakno vdeluje 
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dodano ogljikovo, stekleno ali kevlarjevo vlakno (skozi dodatno šobo) v osnovno 
vlečeno najlonsko osnovo in tako daje končnemu izdelku večjo trdnost. 

Relativno nova je tudi kovinska izvedenka FFF. Določene nove serije ponujajo 
tisk s posebnim vlaknom, kjer je plastični material samo v vlogi nosicla 
kovinskega prahu. Po strditvi plastičnega nosilca izdelek segrejemo v posebni 
peči, ki pogori plastično osnovo in povzroči sintranje kovinskega prahu. Po 
hlajenju dobimo kovinski izdelek.

Druga izzvedenka pa topi neosredno kovinsko žico, tako kot smo tega vajeni 
pri plastiki. Domnevna prednsot je manjša poroznost izdelka, vprašanje pa 
je, kako je z izbiro materialov. Več o tem, ko bodo tiskalniki bolj dosegljivi.

Materiali

Pri FFF je izbira materalov ena od močnejših plati tehnologije. Na razpolago 
so praktično vsi termoplasti, ki jih je moč topiti brez prevelikih posledic ( 
strupeni plini, degradacija ipd). 

Nekaj osnovnih predstavnikov:

• PLA: najbolj pogost material, ki omogoča enostaven in poceni tisk, ima pa 
nekoliko nižjo temperaturno in mehansko odpornost

• ABS: dobre mehanske lastnosti in temperaturno področje, vendar termoskrčljiv 
in manj odporen na UV

• PA: popularni nylon. Zelo dobre mehanske in kemične lastnosti.
• PETG: podoben ABS materialu, vendar z boljšo možnostjo reciklaže in lažji 

za tisk.
• TPU: za tisk fl eksibilnih delov
• PEI: odlične mehanske lastnosti glede na maso, kemično odporen, ognjeodporen
• PEEK: ena od novih »superplastik«. Odlične mehanske lastnosti in kemična 

odpornost. Relativno draga.

2. SLA/DLP – polimerizacija v komori

Slika 7: SLA tisk z laserjem v izvedbi bottom-up, vir: sculpteo 

Ti modeli »tiskajo« tako, da polimerizirajo posebno fotoočutljivo smolo s 
svetlobnim virom. Dve osnovni družini sta SLA (»Stereolitography«) in DLP 
(»Digital Light Processing«) v osnovi gre za to, da pri prvi uporabljamo laserski 
žarek, ki dejanjsko otrdi smolo, pri drugi pa osvetlimo smolo s svetlobnim 
virom skozi LCD zaslon.

SLA izvedba je prišla na trg prva. Tu laserski žarek (bodisi vidna svetloba, 
bodisi UV, odvisno od proizvajalca in modela) preko vrtljivih zrcal osvetljuje 
svež sloj tekoče smole.
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DLP izvedba je relativno nova. Nastala je, ko so dojeli, da 
lahko za osvetlitev celotne površine naenkrat uporabijo 
kar konvencionalni LCD zaslon in tako osvetlijo vse točke v 
ravnini hkrati. DLP izvedenka dosega načeloma višje hitrosti 
tiska, ima pa lahko probleme z enakomerne osvetlitve po 
celotni površini. Alternativna DLP izvedba uporablja UV 
svetilo in micromirror čip namesto LCD zaslona.

Gre za komponento, ki jo je patentiral Texas Instrumetns 
in ki uporablja sistem pomičnih mikrozrcal na čipu.

Slika 8: DLP izvedba z LCD zaslonom in svetlobnim virom 
namesto laserskega žarka, vir: Reify 3D 

Parametri tiska

Pri DLP/SLA so praktično vsi parametri tiska določeni 
bodisi z lastnostmi smole bodisi z lastnostmi tiskalnika. 

Uporabnik tu običajno lahko le izbere orientacijo dela 
v tiskalniku, obliko in izvedbo podpornih struktur in 
debelino sloja, pa še te so ponavadi nastavljene v samem 
programju za pripravo za tisk (»slicer«).

Ločljivost tiskalnika in debelina sloja določajo končno 
kakovst tiska in razpoložljivo minimalno velikost detajlov in 
se tipično gbljejo v mejah od 25 do 100 mikrometrov, pri 
naprednih industrijskih modelih od 15 do 30 mikrometrov.

Nekateri DLP tiskalniki omogočajo vstvative posebnih 
projektorskih leč, ki imajo ožji svetlobni snop. Slika, ki jo 
tak projektor meče na sloj smole, je tako manjša in ima 
zato višjo ločljivost. 

Smer tiska

Poleg osnovne izbire DLP vs SLA sta  tu prisotni tudi dve 
podizvedbi, tim »top-down« in »bottom-up«. Pri prvi 
svetloba pada na vrhnjo površino smole, katero utrdi, 
potem pa se miza spusti za debelino sloja v tekočo smolo, 
ki zalije pravkar strjeno smolo in postopek se začne z 
naslednjim slojem. Pri drugi, »bottom-up« izvedbi pa 
miza začne pri dnu, skozi katerega sveti vir v smolo in se 
po vsakem osvetljenem sloju dvigne za debelino sloja 
proti vrhu.

Vsaka od podizvedb ima svoje prednosti. Prva je načeloma 
enostavnejša, zato pa zahteva večji rezervoar razmeroma 
drage smole in nadzor površine. Druga omogoča delo 
z manjšo komoro, a zato moramo vsak polimerizirani 
sloj odlepiti od dna komore, preden ga odmaknemo in 
začnemo osvetlitev noge sloja. To ponavadi pomeni, da 
je optimalna smer tiska ploskev izven horizontalne smeri, 
da preprečimo nastaneg prevelikih stičnih površin, ki bi 
se med ločevanjem od dna poškodovale ali natrgale. Po 
drugi strani pa imamo lahko boljši nadzor nad debelino 
posameznega sloja.
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Prednosti in slabosti

Glavna značilnost DLP in SLA je relativno visoka stopnja 
detajlov in gladka površina izdelkov. Zaradi tega je 
napogosteje uporabljen kot zamenjava tadicionalnega 
brizga plastike in uprabljen v vizualnih modelih, kjer 
je pomembna kakovost površine. Poleg tega je zaradi 
odsotnosti termičnega procesiranja med dimenzijsko najbolj 
stabilnimi tehnologijami. Zaradi tega je napjpogosteje 
uprabljen v aplikacijah, ki zahtevajo ozke tolerance in 
verno reprodukcijo detajlov, kot je to pri nakitu in zobni 
protetiki.

Največja omejitev je omejitev samega materiala. SLA/
DLP lahko dela z omejenim obsegom, ki ga omogoča 
fotoobčutljiva smola.

Fotopolimeri so lomljivi in nimajo udarne trdnosti in 
robustnosti, ki je tipična za brizgane dele, kar omejuje 
področje uporabe na nekritične aplikacije. Poleg tega 
seznačilno izrazito starajo in degradirajo na sončni svetlobi. 
Zato jih pogosto barvamo.

SLA/DLP omogoča po svoji naravi relativno enostavno 
dimenzioniranje strojev po potrebi izdelka. Ni praktičnih 
fundamentalnih omejitev, ki bi omejevale dovoljene 
dimenzije izdelka ali velikost komore.

Razpon kakovosti

Oba postopka sta na voljo tako v napravah za pisarniško 
uporabo kot v industrijskih strojih. Čeprav so neke osnovne 
značilnosti podobne, ponujajo industrijske izvedenke 
praviloma večji nadzor parametrov izdelka in okolja ter 
večjo izbiro fotopolimernih smol z bolj nadzorovanimi 
lastnostmi.

Tipične aplikacije

Navedeno postavlja designe na SLA/DLP napravah pogosto 
v aplikacije, ki zahtevajo simulacijo brizganega izdelka, 
kateremu lahko hitro preverimo funkcionalnost, preden 
investiramo v drago orodje za brizganje. Tovrstni tisk je 
ravnotako pogosta izbira pri izdelavi nakita, kjer sploh 
blesti DLP izvedba, ki ni imejena s hitrostjo žarka in lahko 
tiska veliko izdelkov v isti ravnini.
Tretja tipična aplikacija je zobna protetika, ki je SLA tisk 
sprejela za izdelavo zobnih modelov, kirurških vodil, 
dodatkov, zobnih kron in mostičkov. 

Nove izvedbe – CLP (»Continuous Light Processing«) 

CLP je izvedenka »bottom-up«, pri kateri je dno prevlečeno 
s posebno snovjo, ki omogoča konstantno oksigenacijo 
smole na stični površini in tako se ta nikoli ne sprime s 
posodo, ki in osvetlitve ni treba prekinjati s fazo ločevanja 
in pomika, ampak je pomik osnove lahko konstanten, s 
tem pa tisk hitrejši.

Sintranje polimernega prahu – SLS (»Selective Laser 
Sintering«)

Tu gre za nanos tankega sloja prahu polimernega materiala 
in njegovo topljenje s pomočjo toplotnega vira. Pri tipični 
izvedbi gre za komoro s pomičnim dnom na temperaturi 
malo pod talilno točko materiala, kjer aplikator v obliki 
noža nanese in poravna sloj praškastega polimera, 
nato pa ga laserski žarek an izbranih točkah segreje na 
temperaturo tališča. 

Material se tam stali in sprime s podlago, ta se spusti za 
naslednjo debelino sloja, nato pa aplikator ponovi cikel. 
Na koncu postopka dobimo sintrani izdelek v nesperijetem 
prahu. Tega očistimo, prah pa je možno deloma reciklirati 
za naslednji tisk ( tipično 50%).
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Slika 9: SLS t v osnovnih principih, vir: lasersintering/3DSystems 

To pomeni, da je v uporabnikovem interesu, da izkoristi razpoložljivi volument 
komore za izdelke kar najbolj, da zmanjša izmet prahu in zniža efektivne 
stroške tiska.

Ker nesprijeti prah ostane na mestu do konca tiskanja, ta služi v oporo naslednjim 
slojem in tako posebne podporne strukture načeloma niso potrebne. Je pa zato 
potrebno paziti na to, da ne ujamemo nesintranega prahu v zaprte prekate, iz 
katerih ga ne bomo pozneje uspeli spihati ven in bo tako nepotrebno obtežil 
in podražil izdelek.

Parametri tiska

Tehnologija omogoča ponavadi uporabniku vpliv na nek obseg parametrov, 
ki največkrat obsega zaetno temperaturo komore, velikost laserske pike in 
hitrost pomika laserja. Tudi mehanična in kemična struktura prahu lahko igra 
pomembno vlogo pri kakovosti površine in strukture končnega izdelka.

Anizotropija in dimenzijska natančnost

SLS postopek obsega gretje in topljenje materiala, zato so termične dimenzijske 
spremembe neizogibne. Vsaka plast se med gretjem stopi in sprime s prejšnjo 
plastjo. Med hlajenjem se neizogibno krči in s tem vleče prejšnji sloj. To lahko 
povzroči zvojanje dela med tiskom. To pogosto zahteva optimizacije tiska, pri 
katerem tiskamo izdelke v orientaciji, pri kateri so njihove glavne površine 
izven horizontalne ravni in tako nikoli ne tiskamo velikih neprekinjenih 
presekov izdelka, kjer bi lahko imali velike nabrane termične napetosti. Poleg 
tega je zaradi tega samo hlajenje izdelka bistven del postopka. Izdelek se 
mora po tisku shladiti zadosti počasi, kar pomeni včasih tudi do 50% časa, 
ki je bil potreben za tiskanje. Tipična dimenzijska natačnost se giblje okrog 
0,3%. Krčenje je odvisno od materiala in se giblje okrog 3%, vendar večina 
proizvajalcev kompenzira vpliv v sami pripravi podatkov za tisk.

Tehnika prinaša določene izotropne razlike, ki pa so manjše od FFF tehnike 
in ločujejo os Z on osi X in Y. 

Slika 10: Natančna kopija 
avtomobilskega alternatorja, 
vir: ams3d 

Materiali

SLS ponuja širok obseg ma-
terialov, vendar se najbolje 
obnesejo materiali z nižjo 
termično prevodnostjo, saj ti 
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odvajajo manjši del energije laserskega žarka v okolje in je 
tako sintranje lahko bolj lokalizirano in ostreje defi nirano, 
kar pomeni večjo dosegljivo ločljivost in kakovost tiska. 
Če je pri FFF postopku najpogosteje uporabljen PLA, 
je to pri SLS-u poliamid. Poleg omenjenih lastnosti ima 
odlično mehansko trdnost in kemično odpornost. 

Proizvajalci tipično ponujajo poliamid, bodisi sam ali v 
kombinaciji s polnilom in polistiren.

Poobdelava

SLS daje rezultate z visoko kakovostjo površine in di-
menzijsko natančnostjo. Zaradi narave tiska je površina 
vedno mat, zato je včasih potrebno lakiranje ali poliranje.

Tipični postopki poobdelave pri SLS:
•  hlajenje in čiščenje prahu
• poliranje
• potopno barvanje
• površinsko barvanje in lakiranje

Prednosti in slabosti

SLS je ponavadi namenjen designom, od katerih 
zahtevamo ob dimenzijski natačnosti tudi mehansko 
trdnost. Čeprav pri dimenzijski natačnosti in površinski 
kakovosti pogosto zaostaja za SLA/DLP in brizganju 
materiala, je pogosto uporabljen v teh vlogah.
Tu je prednost SLS-a ob mehanskih lastnostih tudi to, 
da ne potrebujemo podpornega materiala

4. DOD – brizganje materiala 
     (»Drop On Demand«)
Gre za postopek, ki si ga najlažje predstavljamo tako, 
da znani tisk inkjet tiskalnikov preselimo iz 2D ravnine 
v 3D svet.

Inkjet »glava« pljuva kapljice materiala (fotopolimer 
ali pa vosek) na podlago in po strditvi celotnega sloja 
pomakne podlago za plast nižje in ponovi postopek. Za 
postopek je značilna rasterska narava – izdelek »rišemo« 
vi zaporedju linearnih kapljic rastra, točno tako kot 
glava klasičnega inkjet tiskalnika tiska na papir. Rišemo  
zaporedje kapljic v rastrski mreži in ni nam treba slediti 
konturi vsakega izdelka posebej. 

Slika 11: brizganje samega nosilnega materiala pri DoD, vir 
addmantech ( Datoteka: material-jetting.jpg)

Posledica je, da kompleksnost izdelka ne vpliva bistveno 

rešitve

MARSI, Mario Šinko s.p.

08 205 86 92 • 041 722 919 • info@marsi.at

Izdelava 3D kovinskih delov
z lasersko DMLS tehnologijo

www.marsi.at

MARSi obvlada lasersko sintranje kovinskih

izdelavo in obdelavo kovinskih delov z
najnovejšo tehnologijo 3D-tiska kovin in zlitin.
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na hitrost tiska, kot tudi ne število kopij izdelka. Tudi tisk v 
različnih barvah in/ali z različnimi snovmi hkrati je možen 
(in pogost) na enak način, kot to počnejo obstoječi 2D 
inkjet tiskalniki.

To med drugim pomeni, da posebne podporne strukture 
niso potrebne – v ta namen lahko enostavno uporabimo 
polnilo. Po drugi strani pa to pomeni topljenje podpornih 
volumnov in ti so lahko precejšnji. Kar prinaša dodaten 
čas obdelave in stroške.

DOD je en redkih načinov, ki nam omogoča tako mat kot 
bleščeče površine, ne glede na orientacijo izdelka ali 
strukturne zahteve.

Slika 12: DoD omogoča zelo barvit in detajliran tisk v veliko 
različnih materialih in prehodih, vir: 3dpways

 

Dimenzijska natačnost

DoD velja za enega najbolj natačnih postopkov tiska, ker 
ne obsega bistvenih temperaturnih sprememb izdelka 
in tako je tudi najmanj težav s termičnimi napetostmi 
in s tem povezanimi deformacijami. Je pa lahko nekaj 
problemov z deformacijami zaradi polimerizacije in te 
so bolj izrazite pri večjih dimenzijah izdelkov, pa še tam 
se večinoma kažejo na mestih, katerih zahteve presegajo 
spcifi kacije tiskalnika glede minimalne debeline stene 
in najmanjših dosegljivih detajlov.

So pa taki izdelki bolj podložni staranju in vplivom okolja, 
predvsem temperature, vlage in svetlobe.

Materiali

DoD uporablja podobne fotoobčutljive materiale kot 
SLA/DLP in tudi mehanske lastnosti so podobne. Glavna 

razlika je brizg v drobnih kapljicah, ki jih brizgamo iz šob 
in utrdimo s polimerizacijo pod UV svetlobo. To pomeni, 
da potrebujemo smolo, ki je manj viskozna. V praksi to 
pomeni potrebo po gretju smole, pa tudi tisk z dvema 
materialoma- glavnim in podpornim (katerega pozneje 
odstranimo s topljenjem). Zaradi tega je smola tudi veliko 
dražja kot pri SLA – tipično 5-10x in njena cena lahko 
sega do €1.000/kg.

Na razpolago so materiali v različnih barvah, oblikah 
in trdotah. Osnovna izvedba je relativno lomljiva, so 
pa dobavljive fl eksibilne izvedbe, izvedbe podobne 
polipropilenu, ABS-u, izvedbe za izdelavo kalupov ali 
zobno protetiko ipd.

Postobdelava

DOD dosega med vsemi tehnikami verjetno naboljšo 
površinsko kakovost in mehanske tolerance, zato pogosto 
postobdelava ni potrebna. Če pa je, pa gre ponavadi za 
dodatno barvanje, lakiranje ali pa posebnimi sloji za 
izboljšanje določenih lastnosti.

Postobdelava tipično obsega:
• odstranitev podpornih materialov
• brušenje
• potopno barvanje
• površinsko barvanje
• lakiranje
• kovinjenje

Prednosti in slabosti

DOD ločijo od ostalih tri glavne prednosti. Fotoobčutljivi 
material dokončno polimerizira med tiskom in dodatno UV 
obsevanje ni potrebno. Ker postopek ne zahteva velikih 
toplotnih variacij, dosega velike mehanske točnostiin 
dimenzijsko stabilnost. Poleg tega je površinska kakovost 
ponavadi najboljša, ker za delo uporablja izredno majhne 
kapljice.

Poleg lastnih slabosti lahko najprej naštejemo tiste, 
ki jih je podedoval od SLA zaradi svoje podobnosti. 
Fotopolimeri imajo omejene mehanske lastnosti in tudi 
variacije med dobavljivimi materiali so omejene, tako da 
rezultati tipično niso namenjeni mehansko ali kemično 
zahtevnemu okolju. DOD je poleg tega med najdražjimi 
postopki zaradi cene smole, pat tudi zaradi tega, ker ne 
omogoča optimizacije podpornih struktur in prihranek 
neporabljene smole. Tega ni, saj je celoten volumen 
potrebno polimerizirati.

Tipične aplikacije

DOD zaseda aplikacije, ki zahtevajo najvišjo vizualno 
vernost in visok nivo detajlov in v praksi zaseda čedalje 
več primerov uporabe v medicini. Tako lahko zdravniki 
natisnejo predhodno zajet del bolnikovega posameznega 
organa in dobijo vpogled, ki ga ne more nadomestiti 
nobena druga tehnika. Drugi pogosti primer je verifi kacija 
designa, namenjenega brizganju ali pa kar izdelavi 
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psoebnega kalupa iz simuliranega ABS-a, namenjenega 
manjšim serijam brizga.

Novosti na področju

Pojavila se je verzija DOD-a z materialom, ki je mešanica 
veziva in kovinskih nanodelcev. Po brizgu kapljice, ki 
pade na podlago v visoki temperaturi komore nosilni del 
materiala odhlapi, kovinski nanodelci pa se vsintrajo v 
trdno kovinsko strukturo.

5. Brizganje veziva (»binder jetting«)

Brizganje veziva nekoliko spominja na kombinacijo DOD 
in SLS. Za to tehnologijo je specifi čno to, da lahko dela 
tudi v izvedbi za tiskanje peska ali pa kovine.

Slika 12: Brizganje veziva v nosilni prah, v tem primeru jekleni 
prah, vir: nanosteel 

Brizganje veziva uporablja prah, ravno tako kot SLS, vendar 
ga ne utrjuje s topljenjem samega prahu, temveč na 
nanešeni sveži sloj prahu brizga tekočino v vlogi veziva 
(»binder«) s pomočjo glave, podobni tisti na popularnih 
inkjetih. Mnogi modeli omogočajo uporabo različnih veziv 
in/ali različnih barv. 

Brizganje veziva je ob uporabi peska kot osnovnega 
materiala lahko efektiven, cenen postopek za izdelavo 
kalupov za vlivanje. Prednost takih kalupov je možnost 
doseganja kompleksnih geometrij izdlekov, ki bi sicer bili 
težko izvedljivi ali pa nemogoči.

Na enak način lahko vežemo tudi kovinski prah in iz njega 
dobimo kovinski končni izdelek skozi:

• infi ltracijo
• sintranje

Infi ltracija

Po vezavi kovinskih delcev z vezivom dobimo t.i.m. »green 
state« izdelek. Tega po opravljenji vezavi očistimo od 
preostankov prahu in položimo v pečico, kjer izžgemo 
vezivo, preostali kovinski delci pa se stopijo-sintrajo 
skupaj. Tako dobimo porozno kovinsko obliko, katere 
volumen  je tipično 60% sestavljen iz kovine. To formo 
potem lahko  potopimo v tekoči bron, ki kapilarno zapolni 
praznine in tako dobimo dele, ki so 90+% zapolnjeni s 
kovino in imajo solidne mehanske lastnosti.
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Sintranje

Pri tem postopku preskočimo polnjenje praznin z bronom temveč iszeljemo 
postopek sintranja do točke, ko se preostali kovinski delci stopijo do te 
mere, da zavzamejo vmesne praznine in se izdelek temu ustrezno skrči. Tako 
dosežemo zapolnitev do 97%, so lahko deformacije med krčenjem problem 
in jih je treba predvideti med designom.

Parametri tiska

Ker je tehnika efektivno kombinacija SLS in DOD, ponuja uproabniku tudi 
vpliv na parametre, ki jih lahko pričakuje od take kombinacije. Dosegljiva 
natančnost in kakovost površine je odvisna od velikost kapljic veziva in 
granulacije praškastega materiala.
Tako kot pri SLS-u podporne strukture tu niso potrebne.

Mehanska kakovost

Če uporabimo postopek brez faze infi ltracije sli sintranja, je vse kar veže 
nosilni del strjeno vezivo in takrat postane hitro omejujoči dejavnik mehanska 
kakovost materiala. Celo po infi ltaciji so taki deli bisvteno manj trdni kot jih 
lahko dobimo skozi SLM.
Tipično uporabljamo take dele v funkcionalne namene po infi ltraciji ali sintranju. 

Dimenzijska točnost

Ta je odvisna od uporabljenega materiala, veziva in namena, poleg samih zahtev 
tiskalnika in postopka. Pri izdelih iz vezanega peska je pogosto uporabljena 
debelina sloja 100 mikrometrov, ki pri kalupih pogosto naraste do  380 
mikrometrov. Po drugi strani pa nekateri modeli ponujajo debeline slojev 
od samo 50 mikrometrov, ki pridejo prav, ko je zahtevana visoka natančnost.
Dimenzijska stabilnost je odlična, ker zaradi narave postopka ni intenzivnih 
temperaturnih nihanj, ki bi prinesla termične napetosti in deformacije. 

Prihaja pa do slednjih pri infi traciji in sintranju. Takrat so pogosto nepredvidljivi 
in neenakomerni, gibljejo se pa tipično od manj kot 1% do 2%.

Materiali

Brizganje veziva ustvarja končni del po vezavi nabrizganega veziva s prašno 
osnovo. Ta je na voljo v širokem obsegu materialov in tako lažje izberemo 
kombinacijo, ki je optimalna za določen namen. Tako lahko tiskamo denimo 
peščenjak, pesek, inox (opcija: infi ltracija za bronom/opcija: sintranje), inconel 
ali volfram (za oba opcija: sintranje).

Poobdelava

Obdelava po tisku je narekovana z uporabljenim materialom, postopkom in 
vezivom. Natiskani deli ostnejo tipično v komori znaten čas po tisku, ki je 
potreben, da se vezivo dokončno strdi in stabilizira. Po tem je praktično vedno 
potrebno čiščenje delov od zastalega prahu. V primeru potrebe po povečanju 
polnitve in mehanske trdnosti sledi infi tracija ali sintranje. Modele laho 
predtem potopno barvamo, potem pa tudi lakiramo in površinsko barvamo, 
pokovinimo ipd.

Prednosti in slabosti.

Postopek tiska z brizganjem veziva ne obsega sam zase bistvene toplotne 
obdelave, zato ni bisvtenih termičnih deformacij, poleg tega pa to pomeni 
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nizke energijske zahteve, ki omogočajo disk razmeroma 
velikih delov in sklopov. Tudi osnovni material za tisk in 
vezivo so relativno poceni, inertni material pa je mogoče 
uprabiti znova.

Glavna omejitev te tehnike so dokaj šibke mehanske 
lastnosti tako iztiskanih delov, saj jih veže samo vezivo. 
Zato je za dosego mehanskih lastnosti, ki jih narekujejo 
funkcionalne komponente praviloma treba uprabiti tudi 
sekundarne postopke (infi ltracija/sintranje).

Pogoste aplikacije

Brizganje veziva omogoča različne kombinacije veziva in 
osnove, pogosto je vezivo lahko tudi različno obarvano.

Tako lahko iz osnovnega postopka dobimo večbravne odtise, 
ki nam omogočajo izdelavo realističnih prototipov, ki jih 
lahko pošteno primemo v roke in preveerimo dejanjsko 
oblikovno in dimenzijsko ustreznost, preden se odločimo 
za izdelavo dragih orodij.

Lahko jih uporabimo tudi za preverbo poteka obremenitev 
znotraj dela in tako dobimo uporaben vpogled v dejanjske 
zahteve.

Drugo področje, kjer pogosto vidimo tehniko brizganja 
veziva, je izdelava kalupov za litje.

Ob uporabi infi ltracije ali sintranja je thenika uprabna 
tudi za kovinske strukture, ki ne bodo obremenjene blizu 
meja materiala.

6. DMLS/SLM/EBM Topljenje prahu

Slika 13: DMLS/SLM topljenje ali sintranje prahu z laserskim 
žarkom, vir MKS Technologies Pvt Ltd.

Gre za tehnologije, namenjene predvsem delu s kovino. 
Pri vseh izvedenkah gre za nanos prahu v nadzorovanih 
debelinah slojev in njihovo topljenje s toplotnim virom.

Pri delu s kovino najpogosteje vidimo tiskalnike na osnovi 
SLM ali DMLS. Glasna razlika med njima je ta, da SLM dela 
s homogeno kovino, ki jo greje preko točke topljenja, 
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VAŠ ZANESLJIVI DISTRIBUTOR ELEKTRONSKIH KOMPONENT

DMLS pa greje prah zlitine in sicer toliko, da se stopi 
ena komponenta in se prah ne stopi popolnoma ampak 
se zasintra v celoto. Za razliko od SLS pa oba tipično 
potrebujeta strukturne podpore, ker so tempreaturne 
spremembe prevelike, da bi se lahko zanesli na nesegreti 
prah, da bi zanesljivo in točno nosil naslednje nivoje.

Delo s kovino zahteva tudi posebno toplotno obdelavo 
iztiskanega dela, da bi preprečili deformacije po tisku 
pri ločitvi od nosilca.

Za razliko od prej omenjenih uporabljal EBM elektronski 
snop namesto laserja. Ta mu omogoča večjo energijsko 
gostoto in hitrejši tisk, zato pa je »velikost pike« večja, s 
tem pa je kakovost površine in dimenzijska  natančnost 
ustrezno manjša. EBM tudi zahteva vakum in električno 
prevodne materiale.

Slika 14: Neobdelan izdelek neposredno iz DMLS tiska,
vir harbec 

Parametri tiska

Parametri so načeloma enake narave kot pri SLS-u, 
vendar je tu veliko »drobnega tiska«, ki zahteva pazljivo 
kalibrirane postopke in parametre in usposobljene 
operaterje. Največji del strojev je namenjen industrijski 
uporabi.

Natančnost tiska in površinska kakovost

Omenjeni postopki dosegajo ločljivost nekaj deset 
mikrometrov, a dostikrat je želena kakovost višja, zato 
je potrebna poobdelava. Pogosto se lahko pojavijo 
»stopnice« na robovih in površinah, ki so blizu 
horizontalne smeri, zato je pogosto potrebna pazljivost 
pri orientaciji izdelka v komori. Vsi problemi, ki veljajo 
za SLS, so pri SLM/DMLS veliko bolj izraziti zaradi veliko 
bolj ekstremnih temperaturnih spremembo. Kljub temu 
lahko dosežemo visoko dimenzijsko natančnost. Značilno 
za postopka je, da tiskamo na kovinsko podlago in da 
po tisku izdelek z nje odrežemo.

Slika 14: Turbinska lo-
patica iztiskana na 
DMLS, pred obdelavo 
in po brušenju in poli-
ranju, vir C&A Tool 
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Materiali

Kokretna izbira materiala je odvisna od posameznega 
tiskalnika, nasploh pa je tehnika uporabna na vseh 
kovinah, ki jih sicer lahko varimo, to pa v praksi obsega 
med drugim aluminij, inox, titan, inkonel. Ravno tako je 
uporabna v zlatarstvu pri delu s žlahtnimi kovinami.

Izbira konkretne kovine je stvar aplikacije, kar se tiska 
samega tiče, pa v praksi velja, da z inoxom ali titanom 
dosežemo zaradi njegove termično slabe prevodnosti 
najboljše detajle. 

Postobdelava

Pri SLM/DMLS ta obsega:
• termična obdelava
• odstranitev podpornih struktur
• odstranitev preostalega prahu
• strojna obdelava ( dodatne izvrtine, rezkanje, brušenje, 

poliranje ipd)

Prednosti in slabosti

DMLS/SLM imata glavno prednost dosegljivo kompaktnost 
in trdnost materiala in prideta najbolj do izraza tam, kjer 
potrebujemo kovinske dele kompleksnih oblik. Pri tem lahko 
optimiziramo geometrijo izdelka v masno optimizacijo, 
večjo odpornost na stres ali kaj drugega. 

Glavni omejitvi sta cena tiska in praktično dovoljena 
dimenzija izdelka. Cene tako tiskalnikov kot materiala so 
zaenkrat zelo visoke. Ravno tako je potrebno pri večjih in 
kompleksnejših kosih potrebno poglobljeno poznavanje 
tehnologije.

Za te tehnologije je značilno to, da je zanje potrebno 
designe psoebej prilagoditi in da enostavna kopija designa, 

ki je bil sicer predviden za vlivanje ali CNC pogosto ni 
možna brez sprememb.

Tipične aplikacije

SLM/DMLS/EBM so postopki, posebej primerni za izdelke 
kompleksnih geometrij, v nizkih serijah, a z visokimi 
mehanskimi zahtevami. Ponavadi je tisk z brizganjem 
veziva lahko cenejši za velikostni razred, a ta tipično ne 
daje primerljivih mehanskih lastnosti in dimenzijskih 
toleranc.

Tako je SLM postal popularen v zobozdravstvu, saj omogoča 
tiskanje kovinskih mostičev in zobnih kron, ravno tako 
tam s rpidom izkoriščajo SLM-ovo sposobnost tiska veliko 
kosov v isti komori. Ravno tako se je prijel v medicini, ki 
sedaj lahko natisne praktično vsak implant, pripomoček 
ali protetično pomagalo ukroji po pacientovem telesu.

Kako izbrati ?

Opisane tehnologije samo prvo vodilo v vpogleda v 
področje, ki se konstantno spreminja, omogoča pa nam 
narediti neko osnovno orientacijo. Dobro moramo poznati 
realno dosegljive lastnosti tako osnovnih materialov kot 
natisnjenih komponent, svoje potrebe po mehanskih in 
drugih lastnostih, ki narekujejo uporabo določenih materialov, 
ki zahtevajo določeno tehnologijo in konkretno izvedbo 
tiska ipd. Ravno tako potrebujemo podatek o zahtevanih 
serijah, spremembah znotraj serij, tipični količini izdelkov 
v časovni enoti, ceno materiala ipd. 

A kot grobo prvo oceno potrebujemo odločitev za delo s 
platiko ali s kovino, znotrraj te pa zahtevane mehanske, 
dimenzijske in druge kakovosti. 

Če smo se opredelili za plastiko, potem bi mogoče 
bilo pametno določiti, ali potrebujemo vzorce zgolj ali 
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predvsem za preverbo forme ali 
pa zahtevamo tudi mehansko 
ustreznost. 

Nezahtevne apli kacije mogoče 
lahko za dovoljimo že z re-
lativno poceni FFF modelom. 
Če potrebujemo detajle, 
površinsko kakovost in barve, 
mehanska trdnost pa ni tako 
po membna, potem bi mogoče 
kazalo pogledati  področje DOD 
(»Binder Jetting«). Če barve niso 
zahtevane, površinska kakovost 
pa je, potem je mogoče kak 
DLP ali SLA model lahko boljša 
rešitev. Pri designih, ki zahtevajo 
solidne tako mehanske lastnosti 
kot površinsko kakovost,  je 
lahko mogoče SLS pravi odgovor. 

Pri delu s kovino imamo osnovne 
izbire DoD in DMLS/SLM/
EBM. Prva je praviloma daleč 
cenejša, a nima primerljivih 
mehanskih lastnosti in trdnosti, 
druga opcija ima kup omejitev 
glede dimenzij izdelka. 

Opisanih je samo ne kaj prvih 
delov tega la birinta, pri katerem 
je treba oceniti tudi veliko 
drugih parametrov, kot so 
cena materiala ipd, pa tudi 
posamezni modeli z novimi 
tehnologijami in izvedbami, 
ki lahko nudijo pravi odgovor 
za naš primer.

ROBOTINA JAVNA PONUDBA 
ŽETONOV - Robotina ICO

Ste si kdaj vzeli trenutek in se zamislili nad tem, kako se je svet spremenil 
od otroštva? Nekoč smo slišali nergati o tem res stare ljudi, danes pa si že 
sveže zaposleni težko predstavljajo, da bi jih kdo postavil v svet iz ranega 
otroštva. Šele ob takem vpogledu nas presune, koliko se je vse spremenilo. 
Tudi internet že davno ni več to, kar je bil mogoče samo 7-8 let nazaj, GSM 
telefonija še manj, električni avtomobili so že realnost, samo vozeči so tik 
pred nami (nekateri so celo že imeli karambole in smrtne nesreče) ipd.

Če se vam je med sprehodom po sobi pogled ustavil na napajalni vtičnici v steni ali 
pa na daljnovodu zunaj, čestitam. Našli ste eno redkih izjem. V svetu, v katerem je 
računalnik od časa prvih 220V inštalacij prehodil pot od relejev do 4-gigaherčnih 
procesorjev z mnogo jedri, je stara dobra elektrika ostala enaka. Vsaj gledano s 
strani uporabnika. Generatorji so dokaj podobni starim, omrežja ravno tako, princip 
pa sploh. Vse je prilagojeno prastarim večfaznim vrtečim se strojem. Generatorjem 
na enih, motorji na drugih in transformatorjih vmes.

Branko Badrljica, AVTOMATIKA+Elektronika, urednik

Dve desetletji izkušenj 
z laserskim razrezom in 
upogibanjem pločevine.

• Laserski razrez pločevine do 8000 x 2500 x 25 mm.

• Upogibanje tehnološko zahtevnih pozicij do 6000 mm.

• Serijsko varjenje z vrhunskim varilnim robotom.

Lasertehnik Marfi n, d.o.o., Cesta k Tamu 63, 2000 Maribor
+386 2 4260125 • info@lasertehnik.si • www.lasertehnik.si

PORABA
(MWh)

CENA
$ centi / kWh
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Že dolgo je jasno, da se tudi tu mora nekaj spremeniti, a 
vse do danes industrija enostavno ni našla dovolj dobrega 
razloga, da bi ugriznila v to skrajno kislo jabolko. AC je bil 
mogoče nekoč moderen v času Tesle, danes pa prinaša s 
seboj kup problemov. Sevanje in z njim povezane izgube 
na eni strani, slab izkoristek prevodnika na drugi. Pa 
nenazadnje inteligenco, oziroma njeno odsotnost.

Danes imamo porabnike, ki lahko sunkovito spreminjajo 
porabo v širokih mejah in, kar je relativno novo, imamo na 
drugi strani tudi take proizvajalce (vetrne, solarne elektrarne). 
In to še preden pridemo tdo elektro avtomobilov, ki jih 
že polnimo tudi s 100 in in več kW polnilci.

Jasno je, da tega tradicionalno napajalno omrežje ne 
more več brez sprememb. Mnogi govorijo o pametnih 
omrežjih in podobnih stvareh, a vsaj na strani malih 
končnih uporabnikov še ni videti velikih sprememb. 
Vajeni smo plačevati fi ksno ceno za kWh in ne vidimo, da 
v bistvu ne stane vsaka kWh enako. Kupec pričakuje, da 
jo ima takoj, ko prižge luč v sobi, proizvajalec bi rad denar 
zanjo na svojem koncu takoj, ko jo ustvari. Učinkovitega, 
brezizgubnega in poceni rezervoarja za elektriko pa še ni.

Vse obstoječe rešitve so, vsaj v danes izvedeni obliki, 
bodisi neučinkovite, predrage, ponavadi pa oboje.

Robotina se je, kot je videti, lotila s kombinacijo obstoječih 
tehnologij na izviren način. V grobem rečeno, od Bitcoina 
si je »izposodila« blockchain princip povezovanja 
transakcij, IoT je uporabila za zajem podatkov na terenu, 
lastno kriptovaluto ROX za izmenjavo med subjekti v svoji 
strukturi, AI je pa tu za koordinacijo porabe in skupinskega 
naročila. Ni čisto jasno, ali je IBM-ovega Watsona navedla 
kot orodje, ki bo uporabljeno v bodočnosti, ko se dataset 
razširi ali pa njegove storitve potrebuje že v začetku zaradi 
planirane širše rasti skozi EU sistem. 

Zanimivo bo videti, kako bo sistem rasel skozi meje držav 
članic. Robotina navaja v planu za naslednjih nekaj let tudi 
Kitajsko, Indijo ipd a možnost proste trgovine na elektro 
omrežju se zdi kot en nujnih predpogojev za delo sistema. 
Zanimivo bo videti, kako bo sistem deloval v državah brez 
te možnosti ali s kakimi drugimi kritičnimi omejitvami.
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Tako kot motoristi tekmujejo na Moto GP, naši roboti tekmujejo v industriji.  

Napovedujemo začetek dirke z novima tekmovalcema: MOTOMAN GP7 in  

MOTOMAN GP8! Sta izjemno hitra in samozavestno narekujeta tempo.  

Večji pospeški, hitrejši takti ter krajši časi zagona. Robota serije MOTOMAN GP 

sta pripravljena na »veliko nagrado«. V vašem podjetju bosta zagotovo povečala 

učinkovitost in izboljšala gospodarnost.

NOVO

YASKAWA Slovenija d.o.o.  ·   T: +386 (0)1 83 72 410 · YSL-info@yaskawa.eu.com ·  www.yaskawa.eu.com

NAREKUJEMO

TEMPO

Sistem je sestavljen iz naslednjih osnovnih  sestavin:

- IoT infrastruktura
 Senzorji in stikala na bistvenih porabnikih v enoti.
 Ta mreža senzorjev na terenu konstantno zajema obilico 

podatkov na vseh pokritih lokacijah in jih posreduje 
HEMS platformi

-  HEMS (Home Energy Management System) je namenjen 
zajem podatkov z vseh senzorjev, komunikaciji s 
centralno upravno enoto Robotinine platforme in 
krmiljenju porabnikov.

-  Robotinina platforma pametnega omrežja bo zbirala 
podatke vseh porabnikov kontinuirano in s pomočjo 
AI algoritmov planirala skupinske nakupe paketov 
energije za vse enote, znotraj skupine pa arbitrirala 
prioriteto porabnikov skozi postopek avtomatiziranega 
internega trgovanja med enotami.

- ROX kripto žetoni Robotinine platforme, ki je namenjen 
tako internemu trgovanju kot skupinskih nakupih 
drugih izdelkov in storitev, ki niso neposredno vezani 
na električno energijo.

Platforma je mišljena kot:

-  orodje za avtomatizirane skupinske nakupe električne 
energije po boljših pogojih, kot bi jih dobil posamezen 
kupec

-  informacijsko orodje za optimizacijo profi la porabe 
posameznih gospodinjstev in skozi njihovo kombinacijo 
tudi optimizacijo profi la skupine

-  pri enotah, ki imajo na razpolago tudi skladiščenje in/
ali proizvodnjo električne energije, orodje za uskladitev 
odjemov lokalne proizvodnje s porabo, pri presežkih 
energije pa optimizacija prodaje

-  AI komponenta, ki optimizira delo enot znotraj skupine 
in profi le skupin v širšem ekosistemu

-  orodje za trgovanje med enotami tako skozi energijo 
kot ROX in drugimi kripto valutami

-  orodje za sinhronizirane skupinske nakupe drugih 
izdelkov in storitev

Platforma bo zaživela v dveh fazah. 21. marca bo predprodaja 
ROX žetonov in če bo dosežen ciljni znesek prodaje 
$15,5M bo platforma dobila potrjen svoj prvi del in šlo 
se bo v drugi del prodaje, kjer je naveden cilj $28,5M.

Tako je tudi življenje sistema predvideno v treh možnih 
opcijah- Če bo zbranih manj kot $10M, bodo sredstva 
vrnjena, sistem bo pa nadaljeval v obliki svojega jedra, ki je 
v bistvu integrirano pametno omrežje. Če presežejo $20M 
fi nanciranja, bo znotraj tega tudi integrirana prodajalna, če 
pa presežejo $28,5M bodo na voljo naprednejše funkcije, 
ki zahtevajo obsežnejši AI.
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Informacije: connect.fl uke.com

Novi Flukeov senzor vibracij »Fluke 3560FC«

Kot je videti, je Fluke dokaj resno vzel vizijo Industry 
4.0 in polja senzorjev ter z novim kompaktniom 
IoT senzorjem vibracij zadel v  bistvo, saj je požel 
precejšen val zanimanja. 

3560FC je namenjen enostavnemu zajemu vibracijskih 
podatkov z namenom detekcije nebalansiranosti in 
nevsklajenosti. Novost pri seriji je relativna cenenost 
in skrajna poenostavitev pontaže in uporabe. Set 

Fluke 3506FC

desetih senzorjev ima ceno $700, montaža je skorajda 
samolepilna, odbiranje pa brezžično. 

Način montaže

Podatke senzorjev lahko zajemamo s »Fluke Connect 
Condition Monitoring« programjem, ki je dobavljivo 
v obliki aplikacije za večino mobilnih telefonov, kar 
dovoljuje operaterjem nadzor 
kar na terenu, brez posebnih 
drugih orodij, razen 3502FC 
gateway-a, ki je namenjen 
brezžični povezavi na Fluke 
Connect oblak.



 

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR 
Modular fieldbus solutions for eXTReme environments 

eXTReme temperature 
… from −40°C to +70°C 

eXTReme vibration 
… up to 5G acceleration 

eXTReme isolation 
… up to 5 kV impulse 

eXTReme size 
… up to 5x smaller 

www.wago.com 





Energetika

Avtomatizacija, mehatronika in
indu�rijska elektronika

Lesnoobdelovalni �roji, orodja in
repromaterial, gozdna tehnologija

Mednarodni tehnološki sejem

Celjski sejem, 18.-21. april 2018
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Terote� – indu�rijsko vzdrževanje in čiščenje
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Medijski partner:

Medijski pokrovitelji:

Aktualne teme za �rokovno ra�:
- Dan slovenskih in�alaterjev-energetikov (sreda, 18.4.)
- Energetski forum Kaj prinašajo »Regulativne spremembe za 
  vzpo�avitev nove vloge na trgu Aktivni odjemalec«? (četrtek, 19.4.)
- Tekmovanje dijakov srednjih poklicnih šol Slovenije – 
  poklic in�alater �rojnih in�alacij (četrtek, 19.4.)
- Strokovni posvet Od drevesa do lesenega izdelka (petek, 20.4.)
- Prikaz varnega dela v gozdu (petek, 20.4.)
- Dan vzdrževanja – Vzdrževanje hidravličnih in pnevmatičnih
  �rojev in naprav, Vzdrževanje mehanskih si�emov (petek, 20.4.)
- Mednarodno tekmovanje gozdnih delavcev (sobota, 21.4.)

DOLGOLETNA TRADICIJA Z ROKO V ROKI Z NOVIMI 
TEHNOLOGIJAMI IN NOVIMI VSEBINSKIMI PODROČJI.





25.
Mednarodni
obrtno
podjetniški
sejem

www.primorski-sejem.si

25. - 27.5.2018
KOPER
Arena Bonifika

PRIMORSKI
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PRIMORSKI
SEJEM

PROST VSTOP

11. VELIKA DRUŽINSKO - DOBRODELNA PRIREDITEV

25. - 27.5. 2018
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RADOG d.o.o.
Šmartinska cesta 100, 1000

tel.: +386 51 332 229
e-mail: rado@radog.si, www.radog.si
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