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Leto{nja druga {tevilka Alumni ~asopisa sovpada z za~etkom akademskega leta 2017/18, ko pri~enja nova
generacija {tudentk in {tudentov svoj {tudij na Oddelku za materiale in metalurgijo NTF, UL. Tudi uredni{tvo
~asopisa se pridru`uje misli iz nagovora novega predstojnika OMM, da so dobro izbrali, saj nas raznovrstni kovinski
materiali obdajajo in spremljajo v vsakdanjem `ivljenju.
Upamo, da bodo vsi tokrat pripravljeni prispevki zanimivo branje za {tevilne ~lane in prijatelje DRU[TVA ALUMNI
OMM.
Iz spominov nekaterih leto{njih jubilantov, ki so {tudij vpisali pred 60 leti, predvsem njihovih spominov na {tudijska
leta ali poklicno pot, npr. po Evropski metalur{ki industriji itn., lahko razberemo poti tehnolo{kega razvoja in
prestrukturiranja slovenske in evropske metalur{ke industrije. Leto{nji jubilanti so {tudij za~eli na Fakulteti za
rudarstvo, metalurgijo in kemijsko tehnologijo, zaklju~ili pa so ga na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo (FNT).
Na oktobrski slovesnosti ob 60-letnici vpisa {tudija metalurgije jih bo pozdravil prof. dr.
Bo{tjan Markoli, dekan Naravoslovnotehni{ke fakultete (NTF). Vse tri organizacijske
enote NTF so – oziroma {e domujejo – v zgradbi Montanistike na A{ker~evi 12 v
Ljubljani.
Naj vam fakulteta ostane v mislih vseh biv{ih in bodo~ih {tudentov kot »MOJA fakul[tud. leto 2017/18
teta«, tako kot pri nekdanji {tudentki metalurgije, in vedno boste povezani z njo. Tudi
temu je namenjeno Dru{tvo ALUMNI OMM, ki `eli stkati medgeneracijske mre`e, ki naj
Zgodovina
povezujejo v solidarnosti in sodelovanju.
Naslednje na{e sre~anje bo v Tednu univerze, v okviru Ob~nega zbora, ki bo v ~etrtek,
Generacija 1957
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Iz dekanove pisarne

»Dobro ste se odlo~ili!« –
Novo {tudijsko leto 2017/18

Nagovor predstojnika
orodja za delo v hladnem in v
vro~em ter vsa, z metalurgijo
povezana podjetja, izredno
dobro stojijo, imajo vizijo in
so razvojno naravnana. Zato
boste po zaklju~enem {tudiju
z lahkoto na{li zaposlitev.
Kadri s podro~ja materialov
in metalurgije, iz{olani na na{em oddelku, so cenjeni tako
doma, kot tudi v tujini in trdno
verjamem, da bo tako tudi v
bodo~e.

Prenova »Montanistike« na
A{ker~evi 12
V leto{njem letu je Univerza v
Ljubljani uspela zagotoviti
sredstva za prenovo in obnovo dotrajanih prostorov Montanistike na A{ker~evi 12. To
je povezano predvsem s
selitvijo kolegov z oddelka za
geologijo z lokacije Privoz v
stavbo na A{ker~evi 12. Pri
prenovi bodo opravljeni ve~ji
gradbeni posegi, predvsem v
drugem nadstropju in kleti,
obnovljena bo elektri~na napeljava, zamenjani radiatorji,
delno bosta zamenjani tudi
vodovodna in toplovodna napeljava. Kot najpomembnej{a pridobitev bo zagotovo
popolnoma nov sistem ohlajevanja in prezra~evanja, kar
bo nedvomno olaj{alo pedago{ko delo, zlasti v toplej{ih
mesecih. Obenem se izvaja
tudi popolna prenova drugega nadstropja, kjer bodo
novi prostori oddelka za geologijo. V kletnih prostorih se
obnavljajo laboratoriji oddelka za geotehnologijo, rudarstvo in okolje, kot tudi
prostori tega oddelka v pritli~ju. Ti laboratoriji bodo po
novem na voljo tudi oddelku
za geologijo, s ~emer je
izvedena tudi racionalizacija
in bolj smotrna raba prostorov. Iz stavbe na A{ker~evi
12 se seli finan~no-ra~unovodska slu`ba, ki bo dobila

nove prostore v stavbi na
Sne`ni{ki 5, preuredili pa
bomo tudi dekanovo in sejno
sobo. Stavba na A{ker~evi
bo s prenovo pridobila tudi
nekaj dodatnih predavalnic,
ki so nujno potrebne za nemoteno izvajanje pedago{kega dela. Predviden rok za
prenovo stavbe na A{ker~evi
in manj{ih gradbenih posegov v stavbi na Sne`ni{ki je
konec meseca februarja leta
2018.
Sre~no!
Bo{tjan Markoli, Dekan NTF

Nagovor
predstojnika
Drage brucke, dragi bruci,
dobrodo{li!
Za~etek {tudijskega leta je tu
in kmalu boste sedli v predavalnice in tako vstopili v

{tudentsko `ivljenje. Za vas
se pri~enja popolnoma novo
obdobje va{ega `ivljenja in
veseli nas, da ste se odlo~ili
{tudirati pri nas na Oddelku
za materiale in metalurgijo,
Naravoslovnotehni{ke fakultete, Univerze v Ljubljani.
Dobro ste se odlo~ili! Namre~, slovenska metalur{ka
industrija ima dolgoletno
tradicijo, visoko tehnolo{ko
raven in veliko potrebo po
kvalitetnih kadrih. Podro~je
metalurgije je vklju~eno v
vse javne strate{ke dokumente EU, v Republiki Sloveniji pa je zaradi svoje
tehnolo{ke specializacije,
izvoznih primerjalnih prednosti in produktivnosti opredeljena kot ena izmed
klju~nih in prednostnih gospodarskih panog. Doma imamo prakti~no vse metalur{ke
tehnologije, ki izdelujejo in
predelujejo izdelke iz vseh
zlitinskih skupin. Tudi podjetja, ki proizvajajo pomo`na
livarska in metalur{ka sredstva ter podjetja, ki izdelujejo

Dragi na{i novi {tudentje, z
odlo~itvijo za {tudij pri nas
ste postali ~lani Oddelka za
materiale in metalurgijo, s
tem pa prevzemate tudi svoj
del odgovornosti, najprej seveda za svoj {tudij, da se ~im
ve~ nau~ite ter da ga v roku
in uspe{no kon~ate, kasneje
pa tudi za razvoj na{e metalur{ke stroke in stanu. Zato
vas vabim, da se z vso
resnostjo in zavzetostjo lotite
{tudija, ~e je le mogo~e,
redno hodite na predavanja
in obiskujete vaje. Sprotno
delo je namre~ eden od bistvenih pogojev za uspe{en
{tudij. Zanimajte se za stroko, bodite radovedni in veliko
spra{ujte profesorje. Prepri~an sem, da vam bomo z
veseljem pomagali.
[e enkrat dobrodo{li pri nas,
`elim vam uspe{en {tudij,
poln lepih trenutkov in vas
pozdravljam s stanovskim –
SRE^NO!
Goran Kugler,
Predstojnik OMM
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Kratka zgodovina {tudija metalurgije na
Univerzi v Ljubljani, 1940 – 1950
Za prvima diplomantoma Ernestom
Mo~nikom in Fran~i{kom Emmerjem
novo ustanovljenega Oddelka za metalurgijo na takratni Tehni~ni fakulteti, so
leta 1942 in 1943 diplomirali {e: Milo{
Bu~ar, Anton Mauer, Fran~i{ek Novak
in Vojmir Bratina. Leta 1945 sta diplomirala {e: Klemen Stegen{ek in Petar
Stankovi}. V prvih dveh povojnih letih je
se je metalur{ki odsek okrepil z dodatnim pedago{kim kadrom in do leta
1950 so bila zasedena vsa odobrena
predavateljska mesta. Kot sestavni del
{ole je bil leta 1947 ustanovljen Metalur{ki in{titut, ki pa se je kmalu osamosvojil in priklju~il jugoslovanski
`elezarski industriji in kasneje slovenski, kot njena raziskovalna ustanova.
Med obema ustanovama so tudi po
osamosvojitvi In{tituta obstajale trdne
{tudijske in raziskovalne vezi. Raziskovalno sodelovanje je potekalo v okviru
skupnih projektnih nalog in izdelavo
diplomskih in kasneje tudi magistrskih
in doktorskih del, z medsebojno izmenjavo raziskovalnih kapacitet in tudi z
opravljanjem prakti~nih in laboratorijskih vaj.
Doc. Kersni~ je jeseni 1945 postal izredni profesor in vodil je novo ustanovljeno katedro za metalur{ko strojni{tvo.
Pou~eval je strojni{ke predmete in
kovanje ter valjanje. Prof. @umer je leta

Prof. Pavko

1946 postal izredni profesor in pou~eval
nauk o kovinah, tudi enciklopedijo
fu`inarstva in nekaj let toplotno tehniko.
Prof. Fettich je pri~el predavati kot izredni profesor januarja 1946 in prevzel
katedro za kovinarstvo. Pou~eval je tudi
predmet metalur{ke pe~i. Prof. Rekar je
novembra 1946 kot redni profesor prevzel predmete: `elezarstvo, tehnologija
`eleza in jekla ter specialnih jekel ter
ferozlitin in livarstvo. Dr. Dragotin Pavko je bil leta 1946 imenovan za asistenta
za toplotno tehniko, nato je postal
docent in leta 1951 predstojnik katedre
za toplotno tehniko in metalur{ke pe~i.
Dr. Franc [irca je bil od leta 1958 asistent, nato pa je istega leta postal
docent ter predstojnik katedre za
metalografijo. V {olskem letu 1951/52 je
bil dotedanji svetnik Izvr{nega sveta
LRS, ing. Stanislav Turk imenovan za
predavatelja predmeta tehnologija
preoblikovanja, ki je obsegalo valjanje,
kovanje in vle~enje kovinskih materialov. Tehni~ni direktor Litostroja, ing.
Vincenc ^i`man je od leta 1962 predaval predmet strojni{tvo v metalurgiji,
kasneje je doktoriral in bil izvoljen za
rednega profesorja.
V tedanjem ~asu je mo~no primanjkovalo metalur{kih in`enirjev v industriji in
tako je {ola zelo te`ko pridobivala tiste
asistente, ki jih je `elela vzgajati za bodo~e predavatelje. Vendar je postal
asistent za
livarstvo dr.
ing. Ciril Pelhan, ki je leta 1958 postal docent
za livarstvo.
Asistent za
`elezarstvo
dr. Bogomir
Dobovi{ek
pa je leta
1958 postal
Prof. Pelhan
docent za

Zgodovina
fizikalno kemijo metalur{kih procesov.
Asistent za kovinarstvo dr. ing. Anton
Podgornik je bil leta 1960 izvoljen za
docenta za metalur{ko tehnologijo.
Dotedanji predavatelj za anorgansko
kemijo dr. Krsto Cazafura pa postal najprej izredni in kasneje tudi redni profesor za ta predmet.
Leta 1948 je bila dokon~ana nova zgradba Montanistike na A{ker~evi, v kateri
sta dobila prostore odsek za rudarstvo
in odsek za metalurgijo. Problem prostorov je bil `e tedaj omejevalni faktor
za razvoj odseka za metalurgijo. Da bi
se ta problem re{il, je bil spomladi leta
1947 izdelan prvi predlog in pred-osnutek na~rta za stavbo Metalur{kega
in{tituta v Ljubljani, ki je bil ustanovljen
v okviru Metalur{kega odseka, Tehni{ke visoke {ole, Univerze v Ljubljani. @al
je bil tudi za tedanje razmere preskromno dimenzioniran. Del zgradbe ob
Lepem potu 11 – 13, ki je bil grajen za
Metalur{ki odsek, je bil zaradi prostorske stiske namenjen za splo{ne
predmete. Ta problem se je re{il nedavno, leta 2016, ko je oddelek za metalurgijo in materiale kon~no prevzel in
za~el uporabljati pred desetletji njemu
namenjene prostore. Z raziskovalnim delom se je v novo zgrajeni zgradbi pri~elo v
za~etku maja 1950 in `e takoj tisto leto je
bilo opravljenih 15 diplomskih del.
Ves ~as od ustanovitve metalur{kega
odseka je bil problem pridobitve sredstev za nabavo raziskovalne opreme.
Kot posebnost naj navedemo, da je leta
1948 po posredovanju prof. Kersni~a
zdru`enje slovenskih `ena iz ZDA prispevalo pribli`no 5.000 $ za nabavo
najnujnej{e raziskovalne opreme.
Dolga leta je bil {tudij metalurgije v
Ljubljani edini v Jugoslaviji, kar ka`e
tudi tedanja narodnostna sestava {tudentov. Slovencev je bilo pribli`no 58 %,
drugi pa so bili iz vseh jugoslovanskih
republik (10 % iz Hrva{ke, 20 % iz Srbije,
8 % iz Bosne in 4 % in Makedonije).
Andrej Rosina
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Moja pot po
evropski metalurgiji
Za {tudij metalurgije sem se odlo~il
jeseni 1957 na predve~er vpisa na fakulteto, na priporo~ilo dr. P. [tularja,
priznanega strokovnjaka s podro~ja
varilstva.
Te odlo~itve nisem nikdar ob`aloval.
Izredno pester in zanimiv {tudij, odli~ni
profesorji in asistenti, Duhovnik, Pavko,
Rekar, Frelih, [irca, Pelhan, Vi`intin,
Rosina, da jih omenim samo nekaj,
predvsem pa izjemni kolegi in prijatelji, s
katerimi se {e vedno dobivamo.
Po diplomskem delu pri prof. Pelhanu in
po kon~anem slu`enju voja{kega roka
sem se zaposlil kot tehnolog pri Zavodu
za varjenje v Ljubljani. @e januarja 1965
pa sem dobil prilo`nost oditi na specializacijo na Institut für Werkstoffkunde v Hannovru, katerega je vodil
prof. Erdmann-Jesnitzer. Ta mi je tudi
omogo~il pridobiti {tipendijo DAAD in
zaupal projekt s podro~ja varilne
metalurgije, ki je bil nato izhodi{~e za
mojo disertacijo leta 1967.
Po ponovnem povratku v Ljubljano sem
dobil povabilo, da vodim metalur{ki
oddelek podjetja »La Continentale
Nucleaire« v Luxembourgu, kjer smo
razvili nov postopek za proizvodnjo
visokokvalitetnih ferolegur, npr. eutekti~nega ferotitana. Postopek je bil nato
industrijsko realiziran v joint venture s
podjetjem ARBED.
Iz Luxembourga sem leta 1970 od{el v
podjetje McKinsey & Co., Inc., v Düsseldorfu, ki mi je tudi omogo~ilo dodatni
{tudij managementa na INSEADu v Fontainebleau.
V McKinsey-u se je tudi za~ela moja pot
po evropski metalurgiji, kjer se je v
sredini 70ih let pri~ela prva serija operativnih izbolj{av in konsolidacij. Kot
metalurg sem bil pri tem osebno
odgovoren za vrsto projektov in odnosov

z `elezarskimi in jeklarskimi podjetji v
Nem~iji, Avstriji in Franciji. Med
pomembnej{imi projekti bi omenil:
• Sanacijo VEW v Avstriji in prehod v
organizacijo novega podjetja BöhlerUddeholm
• Sanacijo Krupp-Stahl v Nem~iji
• Pripravo privatizacije podjetja VÖEST
v Avstriji, kjer smo prvi~ razvili koncept klju~nih stro{kov kot osnovo za
operativno odli~nost
• Prevzem in integracija podjetja
Hoesch v Krupp-Stahl
• Celovit program izbolj{evanja konkuren~nosti podjetja USINOR v Franciji
• Operativne projekte za Thyssen-Stahl
v Nem~iji
• Analiza stanja in izdelava predloga za
integracijo podjetij ARBED in USINOR
v novo podjetje ARCELOR, takrat
najve~je jeklarsko podjetje v Evropi.
Podobne projekte smo izvajali tudi v
barvni metalurgiji, npr. za PECHINEY v
Franciji ali VAW v Nem~iji.
Na osnovi teh izku{enj sem s svojimi
nem{kimi in francoskimi kolegi sodeloval tudi pri vrsti konferenc in projektov
v Avstraliji, Ju`ni Afriki, Ju`ni Koreji in
na Kitajskem.
Pri vseh teh podjetjih sem prihajal v stik,
in tudi do zaupnih odnosov, z vrsto vodilnih managerjev, kot npr. dr. Cromme
(Krupp) in dr. Schulz (Thyssen), dr. Sekyra (VEW) in dr. Strahammer (Voest) ter
F. Mer (Usinor), za katere je bila zna~ilna
ne le njihova sposobnost voditi te
kompleksne firme, temve~ predvsem
visoka stopnja socialne in korporativne
odgovornosti do svojega okolja ter svojih sodelavk in sodelavcev.
Tem uglednim managerjem ob bok bi
`elel postaviti tudi A. Morda{ova, lastnika in vodjo podjetja SEVERSTAL v
Rusiji, kjer sem bil zadnjih 8 let ~lan
njegovega nadzornega sveta in s tem
pri~a njegovih dose`kov, tako v podjetju
kot tudi v skrbi za okolje in rusko kulturo.
Moje izku{nje v Sloveniji so bile `al manj
pozitivne. Na pobudo ministra Slavinca

smo v 80-ih letih, vzporedno s sanacijo
VEW, izdelali analizo Slovenskih
@elezarn, ki so bile takrat v bolj{em
stanju kot VEW.
Na{ predlog za sanacijo VEW je bil
realiziran v dveh letih. Podoben predlog
za prestrukturiranje slovenskih `elezarn
pa se je vlekel skoraj desetletje in
potreboval dosti ve~ vlaganj kot
predvideno. Zakaj tako, ostaja skrivnost
na{ih managerjev in politikov.
Zaklju~ujem s povzetkom: metalurgija,
tako ~rna kot barvna, je bila in bo tudi v
prihodnje pomemben in dinami~en sektor svetovnega gospodarstva. Proizvodnja jekla raste 2-3 % letno – kljub
nihanjem – in dosega letno proizvodnjo
blizu 1,4 mrd. ton. Metalur{ki kadri so {e
vedno zelo iskani in njihovo delo tudi
vedno bolj zahtevno, zaradi stalnih sprememb v globalni ekonomiji. Globalizacija se nadaljuje, konsolidacija {e ni
kon~ana – primer predvidene fuzije Tata
in Thyssen-Krupp – ter pojavljajo se novi
izzivi, npr. digitalizacija oziroma
industrija 4.0 tudi v metalurgiji.
Moj {tudij na metalur{ki fakulteti mi je
dal odli~no podlago za moje kasnej{e
delo v okviru evropske metalurgije in
upam, da to velja tudi za dana{nje {tudente metalurgije.
Slovenija je lahko ponosna na svojo
metalur{ko tradicijo in na dejstvo, da
imamo {e vedno vrsto uspe{nih podjetij,
od SIJ-a, Taluma in IMPOL-a, do na{ih
livarn in predelovalnih obratov, ki
doprina{ajo k rasti na{ega gospodarstva in izvoza, stojijo pa tudi pred novimi
izzivi.
Zato upam in `elim, da bodo na{e
fakultete in podjetja tudi vnaprej na{la
ustrezno razumevanje in podporo pri
na{ih vladah in politikih.
Vsem, od katerih sem se u~il in so me
spremljali na moji poti, moja zahvala.
Sre~no!
Peter Kralji~
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Zakaj in kako?
Kolegi, ki so v stiku z izdajatelji pri~ujo~e edicije so mi namignili, da bi bilo
zanimivo vedeti, zakaj sem se jaz, `enska, odlo~ila za prete`no mo{ki poklic.
Prepri~ali so me in tako posredujem
nekaj utrinkov in razdrobljenih spominov, zakaj sem se odlo~ila za {tudij
metalurgije in kako sem se prebijala do
diplome.
Svoje otro{tvo in zgodnjo mladost sem
pre`ivela na Jesenicah, v mestu z zelo
staro `elezarsko tradicijo, ki le`i v dolini
med Me`akljo in Karavankami. @elezarna in `elezarska tradicija sta dajali
mestu zna~ilno podobo in narekovali
tempo in na~in `ivljenja ljudem. Trikrat
dnevno, ob koncu in za~etku vsakega
»{ihta« se je oglasila tovarni{ka sirena;
trikrat na dan so iz bohinjske, kranjske
in rate{ke smeri prihajali vlaki, iz katerih
so se valile reke »{ihtarjev« v tovarno in
zopet iz nje, saj je bilo poleg Jeseni~anov zaposlenih v `elezarni tudi mnogo okoli{kih prebivalcev. Po prihodih
vlakov smo otroci pribli`no vedeli koliko
je ura, ob sireni ob dveh pa je bil skrajni
~as, da opustimo igre in ste~emo

domov na kosilo, {e prej pa si temeljito
umijemo roke, ki so bile vedno ~rnorjave. Stanovali smo blizu tovarne (nikoli nismo rekli `elezarna), zato je bilo
saj povsod preve~. Otroci smo po smeri
in obliki dima, ki se je kadil iz mnogih
tovarni{kih dimnikov, vedeli, kak{no
vreme se nam obeta. Poznali smo izraze
{iht, {ihtarji, {ar`a, prebod, `lindra,
plav`, martinovka, {melcar, martinar...
in {e mnogo drugih, ki pa jih nismo
povsem razumeli. Ob ve~erih je nebo
velikokrat za`arelo v mo~ni rde~i
svetlobi. Dolgo ~asa sem se tega
`arjenja bala in dokler nisem izvedela,
zakaj nastaja, sem mislila, da bo zdaj,
zdaj zagorela na{a hi{a. Kasneje smo
otroci, dobri opazovalci, glede na
intenzivnost svetlobe tudi vedeli, kdaj
izlivajo iz tiste velike pe~i – plav`a
»`elezo«, kdaj `lindro, kdaj imajo
»{ar`o« v martinarni, ali pa samo
odpirajo kak{na vratca.
To `arjenje mi je postalo zelo ljubo in
mogo~no, prav tako ~udovito se mi je
zdelo teko~e jeklo, ko sem z o~etom
smela prvi~ v martinarno. [e bolj pa me
je o~aral plav`, teko~i grodelj in `lindra.
To rde~o gmoto pa moram res spoznati
bolj natan~no sem si rekla. Torej,
vpisala se bom na kemijo, ~eprav me je

plav` zelo privla~il. Na{ hi{ni prijatelj –
kemik mi je, verjetno v trenutku utrujenosti in naveli~anosti od vsakodnevne rutine, dejal, da bom »vse
`ivljenje morala prestavljati gla`ke gor
in dol« in da je metalurgija bolj{a izbira.
Odlo~itev sedaj ni bila ve~ te`ka.
Moja predstava o metalurgiji je bilo
`elezarstvo in jeklarstvo. Toda pred tem
pa sem se morala – kakor vsi ostali,
prebiti skozi mno`ico osnov, npr. skozi
integralni in diferencialni ra~un, narisati »to~ko« pri opisni geometriji na
to~no dolo~enem mestu, v gori kamnov,
sicer zelo lepih, izbrati pravi mineral in
poznati njegove lastnosti. Genialni um
prof. Duhovnika je registriral celo, katerih mineralov nisem spoznala pri prvem
poskusu izpita. Z malo te`avami sem se
seznanila tudi z vzporedno in zaporedno
vezavo, pod mikroskopom mi je uspelo
celo lo~iti iglasti in peresasti bainit.
Prof. Pavkotu sem morala pri izpitu narisati regenerator in rekuperator, ker ga
moja razlaga procesov v njih ni zadovoljila. Kon~no sem le do~akala predavanja `elezarstva in jeklarstva. Bila
sta mi skoraj najljub{a predmeta, to je
bila metalurgija po moji prvotni predstavi, to so bile moje Jesenice, to je bilo
v meni `e od otro{tva. Mogo~e imam ta
dva predmeta v lepem spominu tudi
zaradi mladega asistenta ing. Vi`intina,
ki je bil vedno veder in vsem prijazen
pomo~nik, kljub neozdravljivi bolezni.
»Te`ko je mlad umiral,« je rekel prof.
Rekar na njegovem pogrebu.
Kar {tiri leta groznih muk sem do`ivljala,
ko sem se ukvarjala s programi za
tehni~no risanje, konstruiranje in strojni{tvo. Pri prvih vajah tehni~nega risanja sem dobila predse vijak in matico, ki
bi ju morala izmeriti in narisati. »Joj!«
prvi~ sem imela v rokah kljunasto merilo. Nisem imela pojma, kako se lotiti
risanja. Demonstrator me je pogledoval, ~e{, izka`i se punca, enako tudi
ve~ina kolegov, fantov. Po`irala sem
solze, re{il pa me je kolega iz tehni{ke
{ole, in mi pomagal narisati tisto re~.
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Hvala mu!!! Hudo stisko sem do`ivljala
vsa {tiri leta, ko sem prina{ala programe v pregled. Ne vem, kdo je bil ob
mojem konstruiranju bolj v te`avah, jaz
ali dobri stari prof. Ko{ak, ki je moje
konstrukcije pregledoval. Oba, zagotovo tudi on! Posebno zadnji program
konstrukcije plav`a mi je ostal v bridkem spominu. Ko sem v skoraj stotih
tabelah le na{la vse potrebne podatke,
ga je bilo treba {e skonstruirati in narisati, enako tudi nekega trapastega
ma~ka! Vse moje otro{ko navdu{enje
nad plav`em se je sprevrglo v jezo, bes,
obup! Brez pomo~i kolegov mi ne bi bilo
uspelo. Hvala vsem, ki ste me vso dolgo
dobo strojni{tva bodrili in mi pomagali.
Danes se radovedno in tudi malo kriti~no spra{ujem, ali je sploh kateremu
{tudentu na metalurgiji kdaj koristilo, da
je moral vlo`iti toliko ~asa v to, meni
tako grozno konstruiranje plav`a.
Po sodelovanju v »Skokovem odboru«,
po dolgih in temeljitih pripravah Pod
lipco, sem slovesno do`ivela svoj Skok
~ez ko`o z botrom prof. Rekarjem. Pod
njegovim mentorstvom sem tudi diplomirala.
Spominov kar ni konca, a mislim, da
sem s temi skopimi utrinki vsaj malo
povedala, zakaj sem {tudirala metalurgijo in kako sem se pretolkla do
diplome. Nekaj let sem ostala zvesta
metalurgiji, potem pa sem z dodatnim
izobra`evanjem in po spletu okoli{~in
postala vi{ji predavatelj na vi{ji {oli, ki
je imela najete prostore na metalur{ki
fakulteti. Hecen ob~utek, da si neko~ v
isti predavalnici sedel kot mlad, navdu{en, pa vendar nebogljen {tudent,
~ez precej let pa kot suveren predavatelj na drugi strani katedra...
Letos mineva `e 60 let odkar smo pla{ni,
prestra{eni bruci, zbrani z vseh vetrov,
postali prijatelji, kolegi, ki smo skupaj
pre`ivljali lahkotna mladostna `uborenja v nas, in malo manj lahkotne zahteve {tudija. [e vedno se sre~ujemo in
ostajamo prijatelji, a `al nas je vedno
manj.

Pogosto hodim mimo »moje« fakultete,
jo vedno pobo`am z o~mi in se zavem,
da sem bila davno, davno tega, res
sre~na {tudentka metalurgije.
Monika Terseglav Klemenc

Metalurgi 1957 –
Pred 60 letnico
Pred 60 leti so gospodarske razmere {e
vedno usmerjale povojne obnovitvene
aktivnosti in prizadevanja za hiter gospodarski razvoj. Potrebe po kovinskih
materialih za gradnjo prog, mostov,
turbin za velike energetske objekte in
novih tovarn so neprestano rasle. Slovenska metalurgija je bila v tem ~asu
zelo aktivna, metalur{ki centri `elezarn
Jesenice, Ravne, [tore, tovarna Litostroj, Ljubljana in {tevilne livarne jeklenih materialov so bili nosilci proizvodnje
in napredka. Enako je bilo tudi v metalurgiji barvnih kovin v Me`ici, Kidri~evem, Idriji in drugod. Metalur{ki
in{tituti so skrbeli za razvoj.
Podobne gospodarske aktivnosti kot v
Sloveniji so se dogajale tudi v drugih
delih takratne skupne dr`ave, v metalur{kem centru Zenica, proizvodnji
ferolegur v [ibeniku, predelavi bakra v
Boru v Srbiji, pripravah na gradnje `elezarn v Nik{i~u in Skopju ter {tevilnih
drugih velikih podjetjih.
V tistih ~asih je bila v na~rtovanju
gospodarskega razvoja metalurgija ena
od nosilk, vodili pa so jo vrhunski metalur{ki strokovnjaki, povezani s fakulteto
za metalurgijo v Ljubljani (Fakulteto za
rudarstvo, metalurgijo in kemijsko tehnologijo, op. ur.).
Metalurgija kot nosilka gospodarske
aktivnosti, metalur{ki strokovnjaki kot
strokovni vodje in zahtevna metalur{ka
stroka so navdu{evali mlade, ki so se
odlo~ali o izbiri poklicnega izobra`evanja, za vpis na fakulteto za metalurgijo.

Metalurgi 1957
Leta 1957 se je v prvi letnik metalurgije
vpisalo skoraj 40 {tudentov z zaklju~eno
gimnazijo ali tehni~no {olo; `e po
tradiciji so pri{li iz slovenskih in drugih
metalur{kih sredi{~ dr`ave. Bila je to
zanimiva skupnost mladih, neposredno
po maturi, polna {tudijskega zagona, pa
tudi nekaterih, ki so v delavskih knji`icah `e imeli zapisanega nekaj delovnega sta`a, opravljeno voja{ko obvezo
in podobno.
Zahtevnost {tudija in druge razmere so
skupino hitro zdru`ile v pristen kolektiv
ljudi, ki so zelo resno pristopili k {tudiju,
si medsebojno pomagali, se spodbujali
in se skupaj veselili uspehov. Redno
obiskovanje predavanj, sproten {tudij,
celo ~akanja nekaterih na razpise rokov
za kolokvije in izpite je zagotavljalo
uspe{no opravljanje izpitov. Tako je bil
tudi osip po vpisu relativno majhen in
{tudij je dokon~alo okoli 30 {tudentov,
kar je bilo zelo ugodno.
K dobrim {tudijskim uspehom so z
vzornimi in pristnimi medsebojnimi
odnosi prispevali tudi profesorji, tako
pri za~etnih splo{nih predmetih, npr.
prof. Kazafura za kemijo, prof. [uklje –
mehanika, prof. @abkar – matematika,
prof. Maru{i~ – opisna geometrija, kot
{e posebno profesorji strokovnih predmetov z `e legendarnim dr. Rekarjem na
~elu, dr. Duhovnikom – mineralogija;
predvsem pa mladi profesorji dr. Dobovi{ek – fizikalna kemija, dr. [irca – kri-

»Metalurgi 57« med {tudijem
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stalografija, dr. Pauko – toplotna
tehnika, dr. Pelhan – livarstvo in dr.
Podgornik – tehnologija, so uveljavljali
neposredne kolegialne odnose do
{tudentov. S tem letnikom sta svojo
pedago{ko pot kot asistenta za~ela tudi
dr. Rosina in in`. @vokelj.
Vsem smo bili, in ostali hvale`ni vsi, ki
smo prej ali slej kon~ali {tudij metalurgije, za~et leta 1957.
Ob zaklju~ku {tudija smo mladi strokovnjaki pri~eli z delom, za katerega smo se
izobra`evali, odnosi in stiki s {tudijskimi
kolegi so se `al prekinili, ostali so le
spomini na veliko lepega, kar nam je
{tudij dal. Nekateri so se zaposlili na
fakulteti ali in{titutih, {tevilni so se vrnili
v svoje doma~e kraje, mnogi pa so z
uveljavljanjem pridobljenih znanj in
prakse od{li v {irini svet, za nekaterimi
pa so se ob razpadu skupne dr`ave
izgubile vse sledi. Stiki so postali le
naklju~ni, nikoli pa niso minili spomini in
`elja po obnovi na{ih sre~anj.

Predavanje direktorja Acronija

V predavalnici fakultete med nagovorom dekana

Kolega prof. dr. Kosec, ki se je zaposlil
na fakulteti oz. Metalur{kem in{titutu,
se je pogosteje sre~eval s {tevilnimi
kolegi, ki so ob slu`benih obveznostih
obiskali tudi njega in mu izrazili idejo, da
bi se letnik 1957 ob primerni prilo`nosti
se{el na spominskem sre~anju.
V za~etku l.2007 smo za~eli akcijo za
organizacijo sre~anja ob 50-letnici
vpisa na fakulteto. Priprava seznamov
kolegov, ki so {tudij za~eli 1957. leta in

ga tudi uspe{no kon~ali (33 kolegov),
pridobivanje naslovov, kontaktiranje po
razli~nih poteh, od telefona do ra~unalni{kih poti, se je zaklju~ilo pri 21 kolegih,
kar je ve~ kot 60 % diplomiranih, in vsi
so potrdili udele`bo na sre~anju.
50-letnico vpisa smo obele`ili 22. 9. 2007
na Metalur{kem in{titutu (sedaj IMT,
op. ur.), obiskali smo fakulteto, si ogledali Litostroj in zaklju~ili sre~anje v
gostilni Pod lipco, kjer smo pre`iveli tudi
veliko {tudentskih ur. Pomenkovali smo
se o {tudijskih ~asih, obudili humoristi~ne spomine in resno prisluhnili tudi
nagovoru dekana fakultete. Ob fotografiranju na stopnicah fakultete pa je
zazvenela tudi na{a himna. Zadovoljstvo med udele`enci je bilo veliko, zato
smo se dogovorili, da bomo sre~anja v
prihodnje organizirali vsako leto jeseni.

V Talumu

»Metalurgi 1957«, naklju~no razporejeni, a s spo{tovanjem edine kolegice, ki ji je pripadlo mesto v
sredini. Prisotni: Ladislav Kosec, Nikolaj Pauko, Vladimir Macur, Franc Sodec, Jernej Zor, Peter Hren,
Sead Kara|a, Peter Kralji~, Monika (Terseglav) Klemenc, Vito Vardjan, Velimir Crnjac, Peter Souvent,
Boris Gornik, Vojteh Rajher, Jo`e Zevnik, Danijel Ko`elj, Zvonimir Volfand, Jo`ef [mid, Mladen
Stupni{ek, Peter [~etinin

Ob koncu sre~anja v Kidri~evem
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Na osnovi mnenj, izra`enih na tem
jubilejnem sre~anju po 50 letih od vpisa
na fakulteto, smo se dogovorili, da se
vsako leto organizirajo kolegialna
sre~anja na{e skupine pod prakti~nim
nazivom »Metalurgi 57« .
Med petdeseto in {estdeseto obletnico
na{ih sre~evanj smo organizirali 10
sre~anj, predvsem obiskov v slovenskih
metalur{kih kolektivih. Pobude za izbiro
podjetij so dajali na{i kolegi, predvsem
za podjetja, kjer so aktivno delovali. Pri
tem so nas predhodno ustrezno predstavili in nam v teh podjetjih zagotovili
sprejeme na najvi{jih strokovnih nivojih. Zato gre najlep{a zahvala vsem
kolegom, ki so se zavzeli in nam pripravili lepa sre~anja tudi z vodstvi
podjetij.
Leta2007 smo obiskali Litostroj Jeklo,
[tore l. 2008, Impol l. 2009, Me`ico l.
2010, Metalur{ki in{titut l. 2011, Talum v
Kidri~evem l. 2012, Acroni, Jesenice l.
2013, Tehni~ni muzej Slovenije l. 2014,
@elezarno Ravne l. 2015 in Luko Koper l.
2016. Vsakokrat smo si ogledali tudi
zna~ilnosti kraja in vedno tudi kako
dobro gostilno, kjer smo na{a do`ivetja
lahko poglobljeno obravnavali.
Naj izpostavim izredno pozoren in
kolegialen odnos na{ih mladih kolegov,
ki delajo v omenjenih podjetjih, njihove
dobro pripravljene predstavitve problematike in dose`kov poslovanja.
Sprejemali so nas v dela prostem
delovnem ~asu (sobote), skupaj s
sodelavci posredovali zanimive informacije in pokazali delovne procese v
obratih. Tudi po tej poti se jim najlep{e
zahvaljujemo in jim `elimo veliko
uspehov in strokovnih napredovanj ter
sre~e.
Vsi na{i kolegi metalurgi 1957 se radi
odzovejo na napovedana sre~anja,
kljub temu, da imajo nekateri resne
zdravstvene te`ave, hvala jim za izkazano solidarnost. @al pa se je na{e
~lanstvo v zadnjih 10 letih skr~ilo. Za
vedno se je poslovilo 6 kolegov in

prijateljev, na njih nam ostaja lep in
nepozaben spomin.
Novo jubilejno sre~anje bo 7. 10. 2017,
kar je 60 let po na{em vpisu leta 1957. To
jubilejno sre~anje bomo ponovno
organizirali na fakulteti, ker tu lahko
najbolj podo`ivimo spomine na tista
lepa {tudijska leta, na optimizem, ki nas
je spremljal, na nepozabne kolege in
u~itelje in na vse, kar smo takrat in
pozneje do`ivljali.
Sre~no!
Zvonimir Volfand

Prve »`rtve«
V jeseni leta 1958 je na Metalur{kem
in{titutu v Ljubljani potekalo poskusno
obratovanje nizke pe~i – mini plav`a (mi
smo to imenovali kampanja), kar naj bi
bilo osnova za pridobivanje `eleza v
na~rtovani `elezarni Skopje. Uporabljali
smo samo doma~e jugoslovanske surovine, rudo iz Vare{a, koks (imenovali
smo ga polkoks), pridelan iz doma~ih
lignitov iz Velenja, Kreke in Kolubare,
apno iz apnenice Dobrepolje, ki je zalagalo tudi @elezarno Jesenice. Glavni
poudarek kampanje je bil {tudij
obna{anja polkoksa, ki so ga izdelali iz
omenjenih lignitov. Vsa dela smo ob
pomo~i asistentov ing. Rosine in ing.
Kranjca ter gospodarja na MI g. Jurce,
ki je skrbel za red okrog plav`a,
opravljali {tudentje na{ega letnika. Jaz
sem bil dolo~en za prvega prebodni~arja, moj pomo~nik pa je bil pokojni
kolega Mis.
Pripravljalna dela so tekla brez te`av,
kljub temu, da je za ve~ino nas vse to
predstavljalo prvo resno sre~anje s
pravo metalurgijo, prakti~no, zelo pou~no, zanimivo in v~asih tudi zabavno.
Kon~no je pri{el dan, ko naj bi pribli`no
ob osmih zve~er pri{lo do pravega

preboda s pri~akovano prvo resno
koli~ino grodlja. @e precej pred osmo se
je za~ela zbirati vsa pomembna elita
fakultete in med prvimi, jasno, tudi
profesor Rekar v elegantnem, svetlem,
jesenskem pla{~u. Bil je organizator in
odgovorni za izvedbo kampanje, zato
nas je `e pri vstopu v halo pozdravil s
pomembnim vpra{anjem: »Kolegi, a bo
kaj grodlja?«
Ko se je prebod za~el, se je ve~ina
gostov pomaknila v varno razdaljo od
pe~i, le profesor se je pribli`al, da bi
lahko ~im la`je prvi ocenil rezultat
na{ega skupnega dela. Grodelj in
`lindra sta lepo napolnila pripravljeno
kokilo in ob navdu{enem aplavzu je
nekdo prehitro vklju~il vpih vro~ega
zraka iz kauperja. Iz pe~i se je vsul
ognjemet `are~ega koksa z ostanki
grodlja. Prva »`rtev« sem bil seveda jaz,
ki sem stal ~isto blizu pe~i. Bil sem sicer
za{~iten s klobukom, rokavicami,
azbestnim jopi~em in usnjenim predpasnikom, vendar je bil ta zaradi moje
vi{ine malo prekratek in en kos koksa je
na{el pot za gama{o na nogi in iz`gal
po{teno luknjo v moji me~ni mi{ici – {e
danes se pozna. Druga »`rtev« je bil g.
Jurca, ki se je ob izbruhu obrnil, da bi
pobegnil, vendar je en izstrelek dosegel
njegovo zadnjo plat in na njej pustil
bole~o posledico. Tretja »`rtev« pa je
bil prelepi (za tiste ~ase sploh)
profesorjev jesenski pla{~. ^e ne bi bila
situacija tragi~na in bi do profesorja ne
bilo nepristojno in nekolegialno, bi
lahko intonirali tisto: »Moj tren~ ima tri
luknje, tri luknje ima .......... .«
Tako se je kljub prvim »`rtvam«
na~rtovane izgradnje `elezarne Skopje
uspe{no za~ela kampanja poskusnega
obratovanja nizke pe~i. Nadaljevanje
nam je prineslo {e ve~ zanimivih dogodkov, kako pa se je zadeva kon~ala v
Skopju, pa je `e druga zgodba.
Jo`e Zevnik
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45. Ljubljanski
sre~no
Natanko po 728 dneh od 44. skoka je po
ulicah slovenske prestolnice ponovno
odmevala rudarska himna. Naravoslovnotehni{ka fakulteta je po ve~ kot 90
let stari tradiciji priredila montanisti~ni
sprejem novincev v svoj stan. Veli~asten
dogodek, ki je hkrati tudi najstarej{a
tradicija Univerze v Ljubljani, se je odvijal 8. 4. 2017.
Celotno dogajanje se je pri~elo `e ob
deseti uri dopoldne, ko je v prostorih
Montanistike na A{ker~evi cesti 12,
svoje znanje in pivske spretnosti pokazalo 23 {tudentov. Na »Malem skoku« so
v montanisti~ni stan sko~ili {tudentje
{tudijskih programov in`enirstva materialov, Metalur{kih tehnologij in magistrskega {tudija Metalurgije in
materialov ter en doktorski {tudent Znanosti in in`enirstva materialov. Po kon~anem »Skoku« so {tudentje in njihovi
botri ter ostali prisotni na ~elu s »~astno
tablico« {e nekoliko ~asa zadr`ali v avli v
prijetnem razgovoru. Tam je `e bil na
razpolago tradicionalni zbornik 45. Skoka ~ez ko`o, ki na 168 straneh prina{a
zanimivo branje o Naravoslovnotehni{ki
fakulteti, {e posebej pa o Oddelku za
geotehnologijo in rudarstvo, Oddelku za
materiale in metalurgijo in Oddelku za
geologijo, ki so soorganizatorji »Skoka«.
Na voljo so bile tudi spominske majice in
kozarci za pivo z gravuro.
Veselo vzdu{je se je iz avle preselilo v
sosednjo restavracijo, kjer je organizacijski odbor s kosilom po~astil sode-

lujo~e na uradnem delu malega skoka in
tuje {tudente, nekateri botri pa svoje
varovance.
Po tradiciji je sledila parada po mestu in
iskanje brucmajorja. Pot iskanja je
bruce vodila mimo stavbe Univerze v
Ljubljani, kjer so zapeli tudi »Gaudeamus
igitur«. Naporno iskanje brucmajorja se
je kon~alo v baru ob Ljubljanici. Pesem
brucev se ni ve~ glasila »Oj, kje je
brucmajor?« temve~ se je besedilo
spremenilo v »Naj `ivi brucmajor«. Pot
pa je bruce skupaj z brucmajorjem vodila proti Pre{ernovemu trgu. Na poti se
je ve~krat zasli{ala pesem »So knapje
skup zbrani«. Ob prihodu do Pre{ernovega spomenika pa so bruci zapeli
»Zdravljico«.
Za leto{njih deset »brucov«, ki so na
sklepni prireditvi sko~ili v montanisti~ni
stan – {tirje so bili iz vrst geotehnologov
in rudarjev, dve iz stanu geologov,
preostali {tirje pa pripadajo Oddelku za
materiale in metalurgijo. V Unionski
dvorani se je ob sedmi uri zve~er zbralo
265 gostov 45. Skoka ~ez ko`o. Po
zaslugi prezidija, kontrapikov in brucmajorja se je zvrstilo nekaj {al na ra~un
povezav med fakulteto in industrijo,
{portnih in politi~nih dose`kov in aktualnih tem v Sloveniji. Prav tako so bruci v
svojih geslih na {aljiv na~in opevali
svoje botre, montanisti~ni stan in
ljubezen do rujne kapljice ali hmeljevega
zvarka. Med odgovori brucev na bruc-

»Mali« skok

majorjeva ali kontrapikova vpra{anja se
je zna{el tudi kak{en komi~en odgovor
na ra~un profesorjev. Na 45. Skoku sta
opravila skok v montanisti~ni stan tudi
dr. Alenka [alej Lah in dr. Sebastjan
Kastelic, ki sta zaklju~ila doktorski {tudij
na Oddelku za materiale in metalurgijo.
Kot ve~ina Skokov ~ez ko`o je tudi 45.
dobil ~astnega skakalca. To je postal
rektor Univerze v Ljubljani, prof.dr. Ivan
Svetlik, ki je `e v svojem pozdravnem
nagovoru na 44. Skoku ~ez ko`o povedal, da prihaja iz rudarsko-metalur{kega
mesta Idrija.
45. Skok ~ez ko`o je bil dokaz zelo
dobrega sodelovanja {tudentov, Organizacijskega odbora in profesorjev, ki so
pomagali in svetovali pri izvedbi, prav
tako pa so v ve~ji meri pripomogli pri
zbiranju sponzorskih sredstev. Ve~ kot
polovica sponzorjev in donatorjev 45.
Skoka ~ez ko`o prihaja iz slovenske
metalur{ke in kovinsko predelovalne
industrije. Med {estnajstimi sponzorji so
bila {tiri podjetja zlati sponzor, pet
srebrni sponzor in preostalih sedem
bronasti sponzor.
Prav vsem sponzorjem, profesorjem,
asistentom, ostalim zaposlenim na
fakulteti in {tudentom se Organizacijski
odbor 45. Skoka ~ez ko`o iz srca
zahvaljuje in hkrati izra`a `eljo, da se
tradicija nadaljuje v {e {tevil~nej{i in
spo{tovanja vredni podobi na naslednjem, 46. Skoku.
SRE^NO!

»Oj, kje je brucmajor?«

^astni skok rektorja

Jakob Kraner
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57. Mednarodno
livarsko
posvetovanje,
Portoro` 2017
Leto{nje, `e 57. Mednarodno livarsko
posvetovanje – Portoro`, 2017 je s spremljevalno livarsko razstavo potekalo v
~asu od 13. do 15. septembra 2017 v
Kongresnem centru Hotela Slovenija v
Portoro`u.
V globalnem svetu tekmovalnosti in vse
bolj digitalno vodeni proizvodnji je lahko
uspe{no le livarstvo, zasnovano na
znanju ter pripravljeno na hitre spremembe. Zaradi tega je imelo leto{nje
posvetovanje moto: »Ustvarjalnost in
fleksibilnost«.
Posvetovanja se je udele`ilo 270
udele`encev iz skupaj 17 dr`av. Med 33
predavanji je bilo 22 predavanj iz tujine
ter 11 iz Slovenije, med posterji pa 5
tujih in 4 doma~i. Aktivno je pri
predstavitvah sodelovalo kar 105
udele`encev, od tega 63 iz tujine. V
predstavitveni del je bilo vklju~enih: 26
gospodarskih organizacij, od tega 13 iz

tujine, 14 univerz, od tega 12 tujih, 9
raziskovalnih in{titutov, od tega 8 tujih
ter dve strokovni zdru`enji, od tega eno
tuje.
Programski del je bil razdeljen na tri
tematska podro~ja:
• plenarna predavanja – skupaj 10,
• `elezove litine in livarske tehnologije
– skupaj 12 in
• ne`elezne zlitine – skupaj 11 predavanj ter dodatno {e 9 posterjev.
Na posvetovanju so s svojimi predavanji in predstavitvami sodelovali tudi
predstavniki Oddelka za materiale in
metalurgijo, Naravoslovnotehni{ke fakultete, Univerze v Ljubljani, in sicer:
Predavatelji v plenarnem delu:
1. A. Kri`man, P. Mrvar, M. Jan – Bla`i}:
Prehod v industrijo 4.0 – izziv in
prihodnost za slovenske livarne
2. P. Mrvar, A. Kri`man, G. Gor{e, M.
Petri~: Celovito na~rtovanje in obvladovanje kompleksnih ulitkov v tehnologiji tla~nega litja
V sekciji ne`elezne zlitine:
3. A. Mahmutovi}, S. Kastelic, M. Petri~, V. Buda, P. Mrvar: Na~rtovanje
orodja in procesa tla~nega litja s
pomo~jo FEM analize
4. M. Von~ina, J. Medved, S. Kores,
P. Xie, A. Cziegler, P. Schumacher:

Vpliv molibdena in cirkonija na aluminijeve livarske zlitine
V posterskih predstavitvah so sodelovali:
5. T. Bala{ko, M. Petri~, J. Medved, P.
Mrvar: Vpliv toplotne prevodnosti
razli~nih materialov orodij na strjevanje zlitine AlSi9Cu3
6. M. Petri~, S. Kastelic, A. Braniselj , P.
Mrvar: Dilatometrijska analiza zlitine
AlSi12 med strjevanjem
7. F. Kozina, Z. Zovko Brodarac, P. Mrvar, M. Petri~: Mehanske lastnosti
zlitine Al-2,5 mas. %, Mg-0,7 mas. %
Li.
Tudi leto{nje, zdaj `e tradicionalno 57.
mednarodno livarsko posvetovanje v
Portoro`u je dokaz {ir{ega pomena
tega posvetovanja, in je hkrati tudi eno
najstarej{ih livarskih posvetovanj v
Evropi. Ker gre za dolgoletno sodelovanje s {tevilnimi univerzami in in{tituti
v tujini, predstavlja tudi strokovno
sti~i{~e livarske stroke.
Za svoje posebne zasluge je bil Prof. Dr.
Ing. Reinhard Döpp imenovan za ~astnega ~lana Dru{tva livarjev Slovenije,
za kar mu ponovno iskreno ~estitamo.
Primo` Mrvar
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Jubilejna 25. Mednarodna konferenca
o materialih in tehnologijah
in
Posvet, namenjen metalur{ki industriji

Dogodki in napovednik

Jubilejna 25. Mednarodna konferenca o
materialih in tehnologijah, Portoro`,
16.–19. 10. 2017
- Spomini na 1. konferenco v letu 1993 Mineva 24 let, ko je tradicionalno 44.
Posvetovanje o metalurgiji in kovinskih
gradivih vsebinsko preraslo v {ir{e
okvire in se temu ustrezno preimenovalo v Posvetovanje o materialih.
V oktobru leta 1993 sem se zaposlila na
IMT in 1. Posvetovanje o materialih oziroma 44. Posvetovanje o metalurgiji in
kovinskih gradivih je bila prva konferenca, ki sem se je udele`ila slu`beno. S
posebno ~arobnostjo mi zato ostaja v
neizbrisljivem spominu.
V dnevih pred konferenco je na IMT vse
vrvelo. ^esar udele`enci niso mogli
urediti po po{ti ali telefonu, so v
zadnjem hipu posredovali po telefaksu.
Predavanja smo pripravljali s folijami za
grafoskop in diapozitivi, posterje pa s
pomo~jo fotografij, tehni~nih risb, fotokopiranja in lepljenja na {eleshamerje
velikih formatov. Ker smo se v teh dneh,
ko to pi{em, za vedno poslovili od na{e
biv{e tehni~ne sodelavke, gospe
Angele (Elice) Jakli~, se ji ob tej prilo`nosti {e zadnji~ zahvaljujem, da je
ves na{ vrve` in delo v zadnjem trenutku
sprejemala z izjemno mirnostjo in nam
vedno brezhibno strokovno pomagala.

Prvo posvetovanje o materialih je
potekalo v son~nem Portoro`u od 6. do
8. oktobra 1993 v Hotelih Bernardin (v
takratnih Hotelu Bernardin, Grand Hotelu Emona in Yachting Club-u) in prav
ni~ ni bilo ~utiti, da smo bili v Ljubljani `e
zakorakali v jesen. Organizatorju –
In{titutu za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, so se pridru`ili {e
novoustanovljeno Slovensko dru{tvo za
materiale, Slovensko kemijsko dru{tvo:
sekciji za keramiko in polimere in
Dru{tvo za vakuumsko tehniko Slovenije. Finan~no je posvet podprlo tudi
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije.
Udele`enci tega posveta s(m)o pripravili 42 govornih in 59 postrskih prispevkov s podro~ja kovinskih materialov, 14
govornih in 6 postrskih prispevkov s
podro~ja keramike, 21 govornih in 12
postrskih prispevkov s podro~ja polimernih materialov ter 17 govornih in 5
postrskih prispevkov s podro~ja vakuumske tehnike in tankih plasti. Mladi
raziskovalci smo se predstavili v posebni sekciji »Novi raziskovalci«; 7 nas je
bilo s podro~ja kovinskih materialov, 7 s
keramike, 11 pa s podro~ja polimerov.
Sama sem predstavila svoje diplomsko
delo in pred govornim nastopom me je z
besedami: »Zapomnite si, da o tej temi v
tem prostoru zagotovo veste najve~«, s
samozavestjo navdal prof. Marin Gabrov{ek, cenjeni profesor, ki nam je
predaval predmet specialna jekla. S
hvale`nostjo se spominjam teh njegovih
besed podpore in jih zdaj rada posredujem mlaj{im.
To, prvo uradno posvetovanje o raziskovanju materialov je takrat predsedu-

jo~i prof. dr. Franc Vodopivec, direktor
IMT na pot pospremil z besedami:
»...prav je, da tudi v slovenskem prostoru z zdru`enimi mo~mi damo podro~ju
materialov pravo te`o...«
Med drugim je ob tem dogodku zapisal:
»V razvitih dr`avah je v raziskovalni in
ni~ manj v industrijski sferi trdno zasidrano prepri~anje, da so materiali eno
klju~nih podro~ij in predpogoj za industrijski skok, ki ga bodo omogo~ile
nove, na mednarodnem trgu kompetitivne tehnologije in proizvodi.«
Danes lahko v ekspanziji novih naprednih materialov in gospodarskem preboju nekaterih dr`av, ki v devetdesetih
letih prej{njega stoletja {e niso bile
med vodilnimi svetovnimi gospodarskimi velesilami, vidimo, da so se te
vizionarske besede prof. Vodopivca {e
kako uresni~ile.
Ker je namen znanstvenih sre~anj poleg formalnega tudi neformalno dru`enje, je bilo za slednje – tako kot vedno –
skrbno poskrbljeno. Verjetno se marsikdo izmed nas z veseljem spominja
dobro obiskanih plesnih ve~erov, ki so
lepo zaokro`ili znanstveni del konference in njen tekmovalni del.
Letos bo jubilejna 25. konferenca
potekala od 16. do 19. oktobra 2017 v
Grand Hotelu Bernardin v Portoro`u.
»Na{i« konferenci, ki je medtem dobila
tudi prepoznaven mednarodni zna~aj in
v zadnjih letih bele`i stalen porast {tevila udele`encev, tudi v prihodnje `elim
vse dobro.
Darja Steiner Petrovi~

V sklopu dogodkov 25. Mednarodne
konference o materialih in tehnologijah
Strate{ki svet za metalurgijo organizira
posvet, namenjen slovenski industriji.
Leto{nji naslov posvetovanja je »Povezovanje, kadrovski izzivi in vklju~evanje
v mednarodne verige«. Dan, namenjen
posvetu bo ~etrtek, 19. oktober 2017, s
predvidenim za~etkom dogodka ob 13.
uri in 30 minut.
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Stroj za kontinuirno litje mre`ic
Concast

Novice iz industrije

Stroj za kontinuirno
litje mre`ic Concast
V letu 2015 je Tovarna akumulatorskih
baterij d.d., Me`ica (TAB d.d.) investirala v novo tehnologijo izdelave
svin~enih mre`ic za akumulatorske
baterije. V podjetju MPI – Metalurgija,
plastika in in`eniring d.o.o., ^rna na
Koro{kem (MPI Recikla`a d.o.o.) smo
tako pri~eli s proizvodnjo svin~evih
mre`ic s strojem za kontinuirno litje
Concast. Stroj je izdelek ameri{kega
proizvajalca opreme Wirtz. Napravo
sestavljajo: talilna in livna pe~, ogrevno
hladilni del, livna enota in navijalni del.
Ulivanje mre`ic poteka na livnem
kolesu, na katerem je vgravirana oblika
mre`ic in predstavlja polovico kalupa.
Temperaturno obmo~je livnega kolesa
omogo~a zelo hitro strjevanje. Drugi del

kalupa pa predstavlja livni ~evelj, v
katerem je livna (dovodna) cevka, ki
napaja kalup s talino. Livno kolo se ves
~as vrti in ulita mre`ica se odlu{~i s
povr{ine livnega kolesa in se vodi v
vodno kad, kjer se ohladi in izperejo se
ostanki olja. Sinhroniziran sistem
valj~kov vle~e mre`ico z livnega kolesa
in uravnava dol`ino in pravokotnost.

Mre`ice se nato navijajo s pomo~jo
navijalca na kolut.
Prednost tehnologije kontinuirnega
ulivanja je v veliki produktivnosti
(hitrost ulivanja do 40 m/min), zelo mali
koli~ini izmeta, hitri menjavi tipa mre`ic
in stabilni kakovosti.
Alojz Grauf
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Japonska – varna de`ela prijaznih in
vljudnih ljudi

Reporta`e na{ih ~lanov

Japonska – varna
de`ela prijaznih in
vljudnih ljudi
Vsak od nas gre na potovanje s svojimi
predstavami, predsodki, pri~akovanji, ki
se potem ve~inoma izka`ejo za pomanjkljive, neto~ne ali celo popolnoma
zgre{ene. Je pa spoznavanje de`el in
spreminjanje predstav, na{ih predsodkov potem prav zanimivo in toliko
bolj zabavno.
Letos sem imela priliko do`iveti Japonsko »v `ivo«. De`ela me je popolnoma
prevzela. Spremenila sem kar nekaj
predstav in uspela odvre~i precej stereotipov.
Naj na{tejem nekaj zanimivosti, ki so
me presenetile, nekaj dejstev, o katerih
prej nisem razmi{ljala ali pa sem razmi{ljala popolnoma napa~no:
• Japonci so zelo disciplinirani, poslu{ni in skromni ljudje. Ne marajo
izstopati. Radi kopirajo druge in radi
kupujejo. Predvsem ki~.
• Prav tako Japonci ne akceptirajo
besede »ne«.
• Starej{i imajo vedno prav.
• Iz slu`be gre{ {ele, ko gre tvoj {ef.
• Dopusta ne vzame{, ker je to nepo{teno in neprijazno do sodelavca, ki bi
moral v tem primeru opraviti {e tvoje
delo.
• Delovna storilnost je nizka.
• Ve~ina ljudi v mestih nosi veliko prevelike ~evlje. Bojda je to za njih lepo.
• Tudi mo{ki nosijo `enske torbice.

Ne to ni New York, to je Tokyo

• Kraje skoraj ne poznajo.
• Kljub visoki tehnologiji je pla~evanje
mo`no le z gotovino. Izjema so ve~ja
mesta.
• Potovanje z vlaki je zelo udobno, enostavno. Hitri vlaki so prostorni, kar je
presenetljivo, saj so druga~e zelo
var~ni s prostorom. Na vlaku bi pri~akovali internet, a ga `al ni. Zamuda
vlakov na letnem nivoju je 18 sekund.
• Njihov vozni park je popolnoma druga~en od pri~akovanega. Avtomobili
so majhni, {katlaste oblike – ni~ kaj
atraktivni. So pa prakti~ni. Vozijo po
levi strani! Avto lahko kupi{ le, ~e
ima{ zagotovljeno parkirno mesto! ^e
ima{ veliko parkirno mesto, si lahko
privo{~i{ tudi ve~ji avto. Seveda za to
pla~a{ ve~.
• Na pode`elju `ivijo predvsem starej{i
ljudje, ki ne znajo angle{ko, se pa da z
njimi »zmeniti«.

• ^e par `eli imeti otroka, se mora najprej poro~iti.

• Prodajo ve~ plenic za starej{e, kot za
otroke.

• Luksuzna WC {koljka z vsemi mogo~imi dodatki je zakon, eno redkih
razko{ij, ki jo Japonci imajo. Bi jo kar
imela doma.
• Njihova hrana je okusna. Je pa res, da
ni vse za na{ okus in v~asih naro~i{
kaj »~isto mimo«. Imajo dobro lastno
pivo, viski in ~okolado. Japonska je
samozadostna le v ri`u, algah, kumarah in ingverju.
Je de`ela prijaznih, vljudnih in ustre`ljivih ljudi. In zelo, zelo ~ista. V vseh dneh
potovanja smo na ulici videli samo en
cigaretni ogorek. Pa {e tega je od nekod
prinesel veter. Na Japonskem na ulicah
namre~ ni ko{ev za odpadke. Vse smeti
mora{ nositi s sabo in jih potem odvr`e{
doma oziroma v hotelu, ~e potuje{ kot
turist. Japonska me je zelo navdu{ila.
In {e to, kar je v dana{njem ~asu vedno
bolj pomembno: {e nikjer se doslej nisem po~utila tako brezskrbno in varno
kot ravno v daljni de`eli vzhajajo~ega
sonca.
Irena Zakraj{ak

Ve~erja na kme~kem turizmu

Bambusov gozd
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Dru{tvo ALUMNOV OMM

Napovednik

Ob~ni zbor
Naslednji ob~ni zbor dru{tva ALUMNOV OMM bo v ~etrtek, 7. decembra 2017, v Tednu Univerze v Ljubljani.
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