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Letos obeležujemo že 6. Dan inovativnost, kar pa ne 
pomeni, da smo z inovacijami začeli šele pred šestimi 
leti. Inovativnost nas spremlja že dolgo časa, usmer-
jena pa je bila v dovršenost tehnoloških procesov in 
kakovost izdelkov. S strategijo, zapisano leta 2012, je 
postala inovativnost rdeča nit prestrukturiranja in tako 
ključni proces in vrednota našega delovanja.

Pomena inovacij mi zdaj ni več treba posebej poudar-
jati. Zdaj že lahko trdimo, da je kultura inoviranja v Ta-
lumu neločljivo prepletena z našim vsakdanjim delom. 
Zavedamo se, da spodbujanje inovativnosti ni samo 
sebi namen, ampak ima zelo jasen cilj – spremembe 
in rast! Ponotranjili smo dejstvo, da ni izdelka, stori-
tve ali procesa, ki ga ne bi bilo mogoče izboljšati. Da 
je kakovostnejši, da za njegovo proizvodnjo porabimo 
manj energije oziroma naravnih virov, da imamo nižje 
stroške, da človeku, ki ga izdeluje, olajšamo delo in da 
kupcu ponudimo nekaj več, pa naj bo to konkurenčna 
prednost ali občutek, da lahko z nami pridobi, raste 
in se razvija, in bo v tem našel razlog, da bo ostajal 
z nami.

Prav slednjega ni enostavno doseči, sploh nemogoče pa 
bi bilo to udejanjati brez sprememb v kulturi in delovanju 
podjetja. Tudi tukaj igra inovativnost pomembno vlogo, 
saj miselnosti ne moreš spreminjati čez noč. Pa nam 
z vztrajnostjo tudi to uspeva. Vse, kar počnemo, danes 
počnemo tako, da našim kupcem zagotavljamo prila-
gojeno inovativno storitev in razvoj, s čimer jim dajemo 
možnost, da rastejo, sebi pa zagotavljamo možnost, da 
se razvijamo z njimi. Vse to je veliko več, kot če bi jim 
prodali tono našega aluminija v obliki nekega izdelka.

Inoviranje ima torej pozitiven vpliv na učinkovitost, 
produktivnost, kakovost in posledično na tržno uspeš-
nost.

Področje koristnih predlogov, pri čemer se osredoto-
čamo na množično inoviranje, napreduje iz leta v leto. 
Vseh koristnih predlogov v skupini Talum bo letos več 
kot 1000, vztrajno se bližamo cilju, ki smo si ga zasta-
vili – vsaj 1 predlog na zaposlenega. Na tem področju 
bomo v bodoče delali še intenzivneje, da se bo po-
večalo število predlagateljev in da bo zrasla kakovost 
danih predlogov.

Profesionalna inovativna dejavnost se tudi letos odra-
ža v kakovostnih predlogih za izboljšave naših proce-
sov. Koristi, ki jih izvedene inovacije prinašajo, pa niti 
slučajno niso zanemarljive. Kakovost inovacij se potr-
juje tudi s prejetimi nagradami Gospodarske zborni-
ce Slovenije, kjer se sedaj že tradicionalno uvrščamo 
med prejemnike pohval in priznanj.

Seveda pa je treba v času hitrih in nenehnih spre-
memb gledati še širše. Tako smo za spodbujanje 
podjetniškega načina razmišljanja ter inkubiranja in 
pospeševanja idej zasnovali akcijo Upam si. Pomen 
teh aktivnosti je povezan tudi s spremembo kulture 
v skupini Talum, ki je, kot sem že navedel, nujna za 
našo uspešnost. Tema letošnje akcije Upam si! Od-
govorna proizvodnja in poraba za trajnostni razvoj je 
bila povezana s trajnostnim razvojem, ki temelji na 
odgovorni proizvodnji in porabi dobrin in ravnanju z 
odpadki ter na skrbi za dobrobit zaposlenih ter lokalne 
in širše skupnosti, tega pa ne bo mogoče uresničiti 

Inovativnost 
v skupini Talum
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brez dobrih zamisli in inovacij. V omenjeni akciji smo 
zbrali 114 inovativnih predlogov s področja trajnosti, 
kar je 38 predlogov več kot lani. V Talumu trajnostnim 
usmeritvam sledimo že dolgo, saj so prizadevanja za 
varčnost z energenti, skrb za zaposlene in družbena 
odgovornost del naše DNK. Rezultati in aktivnosti v 
preteklosti pa ne pomenijo, da lahko počivamo na lo-
vorikah. So zgolj dobra popotnica, da se bomo lahko 
– če bomo hitri, prilagodljivi in seveda polni novih idej 
– uspešno kosali z izzivi prihodnosti. 

Teh izzivov je pred nami kar nekaj. Ključna prvina 
inovativnosti je prilagodljivost. Ta je še toliko bolj 
dragocena v današnjem svetu vedno hitrejših spre-
memb. Digitalizacija je tukaj. Industrija 4.0 se dogaja. 
Internet postaja vseobsegajoč. Te spremembe mora-
mo sprejeti z odprtimi rokami na vseh področjih in 
se naučiti delovati v njihovih okvirih. Pred nami so 
torej veliki premiki. Če jih bomo skušali prezreti, ker 
od nas zahtevajo prilagajanje, bomo začeli zaostajati 
in vedno teže bomo lovili korak z najuspešnejšimi. Če 
se bomo z njimi pravočasno soočili, pa nam to lahko 
prinese veliko prednost. Inovativnost vseh zaposlenih 
ter njihova pripravljenost za kreiranje in sprejemanje 
inovacij in s tem sprememb bosta ključni za kosanje 
s temi izzivi. 

Inovativnosti nam torej ne manjka, inovacijska kultura 
pa se mora na koncu vedno odražati tudi v pozitivni 
ekonomiki našega poslovanja. Veliko nam je uspelo 
postoriti, kdaj nam tudi spodleti, a naša organizacijska 
klima inoviranja je zdaj dovolj močna, da nas ni več 
sram napak ali kdaj napačno ubranih poti, ampak jih 
sprejmemo kot dragocene učne izkušnje. Brez posku-
sov ne bo sprememb in brez njih ne napredka. S tem 
pa tudi ne prihodnosti. 

Drage sodelavke, spoštovani sodelavci, iskreno 
se vam zahvaljujem za vaše prispevke na podro-
čju inovativnosti v skupini Talum. Tudi v prihodnje 
bodimo drzni, ko oblikujemo svojo vizijo o tem, kaj 
lahko postanemo. In hkrati vztrajni, da bomo lahko 
centimeter za centimetrom, korak za korakom, dan 
za dnem to vizijo tudi uresničevali. Upajmo si! Vsak 
lahko prispeva svoj delec v mozaik našega skupnega 
uspeha. Ne bojte se prispevati svojih zamisli. Ni sla-
be ideje – razen tiste, ki je nikoli ne izrečemo.

Predsednik uprave Taluma d. d. 
Marko Drobnič
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Profesionalna inovativna dejavnost je usmerjena v 
razvoj novih proizvodov in tehnologij ter v razvoj novih 
programov in dejavnosti, pa tudi v netehnološke ino-
vacije na področju osnovnih in podpornih procesov.

Množično inoviranje zaposlenih je temelj procesa 
nenehnih izboljšav in omogoča, da v neposrednem 
okolju prepoznamo in nadgradimo tiste sestavine, ki 
pomembno vplivajo na učinkovitost, kakovost, varnost 
in zdravje, ravnanje z okoljem, stroške itd. posame-
znega procesa. V sistem množičnega inoviranja sodi 
tudi akcija Upam si. Z njo zaposlene sodbujamo k 
inovativnemu, razvojno usmerjenemu, naprednemu 
razmišljanju, k razmišljanju v koraku s časom, in to 
tudi o proizvodih in procesih, ki niso nujno povezani 
z njihovim delom. Dobrodošle so vse ideje, najbolj pa 

tiste drugačne, take, ki sovpadajo s temo posamezne-
ga razpisa. 

Podjetniške ideje, ki jih posredujejo zaposleni, part-
nerji, študenti itd., so lahko izhodišče za razvoj novih 
programov ali dejavnosti v našem podjetju, predvsem 
pa priložnost za posameznika, da s pomočjo Taluma 
preveri in tudi realizira svojo podjetniško idejo bodisi v 
okviru našega podjetja bodisi na samostojni podjetni-
ški poti. V ta namen se je v letu 2017 v okviru službe 
Strateški razvoj sistematiziral podjetniški pospeše-
valnik. Pospeševalnik bo podpora vsem navedenim 
možnostim, če bodo povezane z aluminijem in če bo 
njihov potencial prepoznal tudi Talum. 

Inovativnost
 v Talumu temelji 

na naslednji 
infrastrukturi:

TALUM

PROFESIONALNA 
INOVATIVNA 
DEJAVNOST
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IZBOLJŠAV

PODJETNIŠKE IDEJE

PODJETNIŠKI 
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Množična inovativna dejavnost

V obdobju od septembra 2016 do avgusta 2017 smo 
obravnavali 1058 vseh inovacijskih predlogov skupaj. 
Glede na leto prej se je povečal delež zaposlenih, ki 
v procesih inoviranja dejavno sodelujejo. V navede-
nem obdobju je predloge podal 401 predlagatelj. 

Zelo pa smo ponosni, da smo v letošnji akciji Upam 
si! prejeli največje število predlogov, odkar teče ta ak-

cija. Kar 114 jih je. Pri tem je najbolj pomembno, da 
so zaposleni prepoznali pomembnost takih akcij, saj 
z njimi ne spodbujamo samo procesa inoviranja, am-
pak iščemo dejanske rešitve za nadaljnji razvoj. 

Cilj v letu 2017 je 0,9 predloga na zaposlenega v sku-
pini Talum. Do danes tega cilja še nismo dosegli, a 
smo se mu že zelo približali, saj trenutno beležimo 
0,72 predloga na zaposlenega. 

Nagrajenci 
s področja 
množične 

inovativne 
dejavnosti

Na področju množičnega inoviranja so se v preteklem 
letu, od 1. septembra 2016 do 31. avgusta 2017, naj-
bolj izkazali naslednji sodelavci:

Jožica Verdenik, 
posluževalka naprav v PE Ulitki, s 30 predlogi

Odkar je Jožica Verdenik zaposlena v PE Ulitki, daje iz 
leta v leto več inovativnih predlogov, ki izhajajo iz nje-
ne želje po čim bolj uspešnem in učinkovitem opra-
vljanju dela. V njenih inovativnih predlogih običajno 
najdemo hitre in enostavne rešitve za opisane težave, 
zato je realizacija predlaganih rešitev relativno eno-
stavna. Iz navedenega je očitno, da njen cilj ni le op-
raviti zastavljeno delo, temveč ob tem tudi razmišlja, 
kako to delo opraviti hitreje, laže in bolje.

Zdravko Štumperger, 
elektrolizer 1 v PE Aluminij, z 29 predlogi

Zdravko Štumperger sodeluje na področju množične 
inovativne dejavnosti že več let. Glede na podane pre-
dloge lahko mirno rečemo, da je pravi vrelec idej in 
istočasno motor pri podajanju predlogov v elektrolizi, 
saj s svojim zgledom pritegne k temu še sodelavce. 

Večina njegovih predlogov je s področja izboljšav po-
stopkov dela, delovnega okolja ter varnosti in zdravja 
pri delu. Nekateri njegovi predlogi presegajo zmož-
nosti realizacije in jih posredujemo naprej. Zdravko 
aktivno sodeluje tudi v skupini vrelci idej, kjer s svo-
jimi izkušnjami in idejami pomaga realizirati številne 
predloge sodelavcev, že vrsto let pa tudi v akcijah 
Upam si. 

Janez Vogrinec, 
vodja izmene v anodah v PE Aluminij, s 25 predlogi

Janez Vogrinec je že leta zelo aktiven na področju 
množične inovativne dejavnosti, vodi pa tudi skupino 
vrelci idej, ki deluje v PE Aluminij in je sestavljena iz 
sodelavcev iz različnih delovnih okolij (anode, sestav-
ljalnica, elektroliza, vzdrževanje aluminija). Odlikujejo 
ga strokovnost, širina poznavanja področja ter iz tega 
izhajajoča znanja in izkušnje, ki jih je pripravljen ne-
sebično deliti s sodelavci pri razvoju idej. Njegove ide-
je oziroma inovativni predlogi so taki, da jih je mogoče 
brez veliko ovir realizirati tudi v praksi. Janez Vogrinec 
je eden tistih sodelavcev, ki pri zaposlenih spodbuja 
kulturo inoviranja in se tudi sam aktivno vključuje v 
akcije, povezane z inovativnostjo.
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Akcija Upam si!

Tema letošnje akcije Upam si! Odgovorna proizvodnja 
in poraba za trajnostni razvoj skorajda ne bi mogla 
obravnavati širšega področja in nagovarjati širšega 
občinstva. Z zavezanostjo k inovacijam in idejam ste 
zaposleni spet dokazali, da je inovativnost treba gojiti 
in organizirati, ker ni samoumevna, odvisna je pred-
vsem od posameznikov, ki sodelujejo v proizvodnem 
procesu.

Z odgovorno proizvodnjo in porabo neposredno vpli-
vamo na kulturo in odnos posameznika, podjetja, 
zaposlenih in okolja, v katerem živimo, da vsi sku-
paj razmišljamo in delujemo trajnostno, za trajnostni 
razvoj. Nazorno definicijo trajnostnega razvoja je leta 
1987 prispevala norveška političarka Gro Harlem 
Brundtland in se glasi: »Trajnostni razvoj zadovoljuje 
potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da bi ogrozili 
možnosti prihodnjih rodov, da zadovoljijo svoje potre-
be.« Ali povedano drugače: stvari ne želimo izboljše-
vati samo zase, ampak tudi za prihodnje rodove. 

In prav v tem duhu je komisija pregledovala in ocenje-
vala vaše predloge. Predlogi so bili ocenjeni na osnovi 
več kriterijev: kako je ideja razdelana in koliko je izvir-
na, kakšen pomen ima za skupino Talum ter kakšen 
je njen potencial za dejansko izvedbo. 

Komisijo so sestavljali: Marjan Rebernišek, Boris Še-
gula, Natalija Vindiš, Franc Karo, Tomaž Kvas, Matej 
Ernecl, Vesna Košir in Borut Žuran (predsednik). Ko-
misija je soglasno izbrala pet zmagovalnih idej. Iskre-
ne čestitke predlagateljem zmagovalnih predlogov in 
vsem, ki ste sodelovali v akciji Upam si.

Upam si trditi, da je tema letošnje akcije pokazala, da 
»majhne« ideje niso prezrte in da so pomemben del 
inovativne dejavnosti, saj brez njih prav tako ni razvoja 
podjetja. Že res, da ne premikajo gora, a bistveno je, 
da premikajo meje v naših glavah.
  

Mag. Borut Žuran, 
predsednik komisije za presojo predlogov
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Prejemniki nagrad iz akcije Upam si!
Odgovorna proizvodnja in poraba 
za trajnostni razvoj Taluma

Sušenje odrezkov in vračanje odcejene emulzije 
nazaj v ponovno uporabo
Stanislav Plajnšek, PE Ulitki

Odrezke iz mehanske obdelave trenutno vsak dan vo-
zimo iz proizvodnje v večji zabojnik, kjer se odcejajo. 
Delavec logist periodično izpusti odcejeno emulzijo 
v vedro in jo ročno prelije v cisterno, namenjeno za 
zbiranje emulzije. Na mesec zberemo približno 700 
do 1000 litrov emulzije, odvisno od proizvodnje. Ko 
se cisterna napolni, jo podjetje za uničenje odpadnih 
snovi odpelje. 

Predlog:
Odcejeno emulzijo bi lahko vračali nazaj v proizvodnjo. 
S tem bi manj obremenjevali okolje in znižali stroške 
porabe in deponiranja (uničenja). V prvi fazi bi uredili 
primeren prostor za čim bolj čist zajem, uredili zaprto 
odcejanje in avtomatsko prečrpavanje v cisterno skozi 
filter, v cisterni pa bi namestili napravo za zračenje 
emulzije. Tako zbrano emulzijo bi lahko vrnili nazaj v 
mehansko obdelavo za ponovno uporabo. V drugi fazi 
bi glede na širitev proizvodnje lahko izvedli profesio-
nalno rešitev s centrifugiranjem odrezkov. 

Uporaba odpadnega katrana za pridobivanje pare 
v OE Proizvodnja anod
Janez Vogrinec, PE Aluminij 

Pri proizvodnji pečenih anod nastaja v procesu čišče-
nja dimnih plinov katran. Letno pridobimo 180 ton ka-
trana, ki ga zbiramo in uporabljamo kot gorivo, hkrati 
pa ga je treba redno odvajati, da se dimovodne poti 
ne zapolnijo. V prihodnje bo neodvisnost od dobave 
pare ena velikih prednosti, zato je predlog naslednji:

Katran, ki ga kot stranski produkt dobimo v omenje-
nih količinah, bi lahko uporabljali kot kurivo v mali 
kotlovnici za pridobivanje pare. Katran se nabira na 
dnu elektrofiltra, po sistemu ventilov in cevovodov pa 
bi ga prečrpali v zbirni rezervoar. Cevovode ogrevamo 
z električnimi grelniki, ki se regulirajo avtomatsko ali 
tudi ročno. Zbirni rezervoar za katran bi bil ogrevan 
na želeno temperaturo, da bi katran ostal v tekočem 
stanju. Iz zbirnega rezervoarja bi ga transportirali do 
gorilnika na peči in z njim kurili v peči za pridobivanje 
vodne pare. To paro bi lahko uporabili v OE Anode, če 
pa bi je bilo več, bi jo lahko ponudili še drugim upo-

rabnikom v tovarni. S tem bi bila zagotovljena naša 
neodvisnost od dobave pare, zmanjšali bi neposredno 
izpostavljenost delavca pri neposrednem delu s ka-
tranom, z vidika varnosti in zdravja pri delu pa bi bilo 
manj negativnega vpliva na delovno okolje.

Čiščenje (sesanje) glinice na silosih glinice
Franc Stojnšek, Strateška komerciala, OE Promet 

Pri praznjenju vagonskih cistern z glinico in pri pol-
njenju avtocistern za proizvodnjo (na glavnih silosih 
za 4 in 10 ton glinice) se pojavljajo tudi nekontrolirani 
razsipi in prašenje glinice na teh mestih/lokacijah ter 
v prostorih za kompresorje in puhala. Zdaj razsuto gli-
nico pometamo ročno, pometeno pa zbiramo v posodi 
za odpad.

Predlog:
Problem bi rešili z izdelavo priključkov na ceveh s 
komprimiranim zrakom, ki ga uporabljamo za praznje-
nje cistern. Razsuto glinico bi lahko posesali »injektor-
sko«. Glinico bi tako neposredno vračali nazaj v sistem 
(silos) za uporabo in ne bi bila več odpadna.

Pijmo dobro vodo iz pipe – odstranimo plastenke
Predstavljamo tri predloge, ki imajo enako vsebino 
in enake rešitve. Vsi predlogi vključujejo tudi promo-
cijski moment, saj lahko izkoristimo naš logotip, so 
trajnostni, hkrati pa imajo tudi ekonomski učinek. Iz 
tega razloga je bila sprejeta odločitev, da se na dan 
inovativnosti realizirajo vsi ti trije trajnostno naravnani 
predlogi. 

Pijte dobro vodo
Irena Novak, sindikat

Nabavili bi vrče za vodo in jo tako ponudili večji skupi-
ni ljudi. Na vrčih bi lahko bil ročno naslikan ali vgravi-
ran naš logotip. Na njih bi lahko pisalo: »Pijemo dobro 
vodo, kajti dobre stvari se ponujajo same.«

Odstranimo plastenke z vodo
Marjetka Ledinek, Talum Inštitut

V Talumu uporabljamo plastenke z vodo, še posebej 
na sestankih, sejah in pri obiskih, saj je najlaže, če na 
mizo postavimo plastenke. Zakaj ne bi naredili kako 
drugače? Zakaj vode ne bi ponudili v vrčih? V njih bi 
bila voda iz pipe, ki je pri nas pitna. Raziskave namreč 
kažejo, da se za izdelavo plastenk porabi veliko fosil-
ne energije, hkrati pa naj bi bile ob nepravilni uporabi 
tudi zdravju škodljive.



12

Pitna voda iz pipe – v vrč in na mizo
Mateja Hergula, Kadrovska služba

Na izobraževanjih, delavnicah, prireditvah bi namesto 
vode v plastenkah lahko ponudili vodo v vrčih. Voda 
iz pipe je pri nas namreč pitna in ni treba, da bi pili 
ustekleničeno. Na tak način namreč ustvarimo veli-
ko težje razgradljivih odpadkov – plastenk. Čeprav so 
plastenke promocijske narave, pa bi tudi na vrče lah-
ko naredili Talumov logotip. Če pijemo vodo iz pipe ali 
če bi jo iz vrča, bi bil tudi strošek verjetno manjši, kot 
če kupujemo ustekleničeno vodo.

Optimizacija litja CPN5
Branko Kajzer, Aleš Predikaka in Denis Majcen, 
PE Ulitki

V PE Ulitki proizvajamo ohišja za dizelske črpalke 
CPN5 dveh tipov, 9/2 in 12/2. Predlog skupine je, 
da bi v procesu izvedli spremembe, zaradi katerih se 
bo znižala temperatura v vzdrževalni peči, to pa bo 
privedlo do stabilnega delovanja peči. Uvedli bi tudi 
uporabo keramične zajemalke na robotu in keramične 
čaše na kokili ter skrajšali cikel strjevanja. Z vsemi 
spremembami se bo obseg proizvodnje povečal s 44 
na 57 kosov na izmeno, to pa bo pomenilo zelo velik 
letni prihranek.  

Profesionalna
inovativna
dejavnost

Talum Servis in inženiring, d. o. o., 
in Talum, d. d., PE Ulitki
Srebrno priznanje Štajerske gospodarske zbornice
Gravitacijsko kokilno litje aluminija z namenskim 
vakuumskim dozirnikom 

Avtorji: 
Talum, d. d., Kidričevo, PE Ulitki: 
Aleš Predikaka in Tomi Eržen 

Talum Servis in inženiring, d. o. o.: 
Tadej Dobrun, Tomi Lendero, Igor Turnšek 
in Borut Kostanjevec
 
Kratek opis:
Talum je uvedel nov postopek prenosa taline iz vzdrže-
valne peči na livni stroj na tehnologiji gravitacijskega litja 
ulitkov. Uveljavljeni postopek, po katerem bodisi livar bo-
disi robot z zajemalko prelije določeno količino taline iz 
vzdrževalne peči v kokilo in ki ima zaradi odprte zajemal-
ke več pomanjkljivosti, smo spremenili z uvedbo roboti-
ziranega vakuumskega dozirnega sistema. Dosežena je 
bila nižja poraba energije zaradi 5 °C nižje temperature 
v vzdrževalni peči, vsaj za 5 % večja produktivnost zaradi 

hitrejše manipulacije in najmanj 18-odstotno zmanjša-
nje tehnološkega izmeta zaradi manj oksidov.

Talum, d. d., PE Aluminij
Srebrno priznanje Štajerske gospodarske zbornice
Optimizacija obnove katodnega korita elektroliznih 
celic 

Avtor: 
Talum, d. d., Kidričevo, PE Aluminij: 
Drago Švagan 

Kratek opis:
Kakovostna in hitra obnova elektroliznih celic je zelo 
pomembna za učinkovit proces proizvodnje primar-
nega aluminija. Pri obratovanju elektroliznih celic se 
deformira jekleno katodno korito, ki ga je treba pred 
ponovno uporabo obnoviti ali zamenjati, če obnova ni 
možna. V panogi sta poznani dve rešitvi: ravnanje sten 
s pomočjo posebnih hidravličnih naprav ali rezanje, 
ponovno ravnanje sten in varjenje. Naša inovacija po-
nuja enostavno in cenovno ugodno rešitev, po kateri 
neravnine korita izravnamo z nasutjem glinice. 
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PE Rondelice
Simon Strmšek in Aleksander Verlak: 
Zamenjava obloge SiC s sialonsko zaščitno cevjo

Pri litju ozkega traku se za čiščenje taline uporablja pre-
točni filter. Ta je razdeljen na dva prekata. V prvem je 
rotor, v drugem pa električni grelnik, ki je namenjen za 
dogrevanje taline. Električni grelnik je zaščiten z oblogo 
iz silicijevega karbida (SiC). Pri tem ima obloga zaradi 
mehanskih vplivov (čiščenje), temperaturnih šokov in 
erozije taline predvideno življenjsko dobo okoli 1 mesec. 
Pri poškodbi obloge sta bila v večini primerov uničena 
tudi grelnik in temperaturna sonda. 

Zaradi težav pri dobavi zaščitnih cevi za grelnik smo 
iskali alternativo. Predlog se nanaša na zamenjavo 
cevi iz drugega materiala. Novembra 2014 smo na 
pretočnem filtru Aldegas zamenjali oblogo iz SiC s si-
alonsko zaščitno cevjo. Pri tem smo prilagodili vpetje 
cevi, kar je povzročilo minimalne stroške, cev pa se 
uporablja še danes. Cev iz sialona se je tako dobro 
obnesla, da se uporablja na linijah za ozki trak 1 in 2, 
uporabljati pa so jo začeli tudi v livarni gnetnih zlitin. 
Letna gospodarska korist znaša 61.078 evrov.

PE Ulitki
Boris Plohl: 
Odrez livnega korena na ulitkih

Odrez livnih korenov je do zdaj potekal ročno na trač-
ni žagi Ferina. Morebitno poroznost ali ostanke livne 
mrežice na ulitkih smo tako lahko odkrili šele v nas-
lednji izmeni na rentgenski kontroli, ko so bili kosi uli-
ti, ali pa celo še kasneje pri mehanski obdelavi. Nov 
način odreza livnih korenov na novi žagi z linearnim 
pomikom žaginega lista neposredno po litju in s po-
močjo ustrezne vpenjalne priprave za dva odlita kosa 
pa omogoča, da neposredno po litju livar takoj odreže 
livne korene, in če opazi morebitne nepravilnosti, takoj 
ukrepa, s tem pa se izogne povečanemu številu izme-
tnih kosov (poroznost, ostanki mrežice v ulitku). Letna 
gospodarska korist znaša 35.279 evrov.

PE Livarna
Anton Bauman: 
Uporaba betonske grebljice na peči W7

V PE Livarna smo na peči W7 vedno uporabljali že-
lezno (Fe) grebljico za mešanje taline. Od predlaga-
ne ideje pa do danes smo na peči W7 za mešanje 
taline uvedli uporabo betonske grebljice. Zaradi 

tega ni opaziti težav s Fe pri končnih analizah. Le-
tna gospodarska korist znaša 32.620 evrov. 

Informatika
Benjamin Verdenik: 
Zamenjava industrijskih računalnikov s kombinacijo 
uporabe virtualnega okolja v informatiki 

V PE Ulitki je bilo treba nadomestiti stare industrij-
ske računalnike, na katerih je tekel program STP 
Ulitki. Delovno okolje je zaradi narave dela zelo 
prašno, zato se nezaščiten računalnik lahko hitro 
pokvari. Računalniki morajo biti zanesljivi, hitrejši 
od dosedanjih, treba jih je upravljati na daljavo in 
jih čim hitreje zamenjati, ko se pokvarijo. 

Rešitev je uporaba mini računalnika Raspberry PI, 
ki nima ventilatorjev in vrtečih se delov (diska). S 
kombinacijo uporabe virtualnega okolja v Informa-
tiki in prilagojenega operacijskega sistema za ra-
čunalnike je okvar manj, delovna postaja se hitreje 
zamenja, omogočeno je oddaljeno administriranje 
v primeru intervencij, kontrolirane so blokade inter-
netnih dostopov, v primerjavi z nakupom industrij-
skega računalnika pa je velik tudi prihranek. Prihra-
nek zaradi vpeljave teh delovnih postaj v PE Ulitki 
znaša 24.430 evrov. 

Talum Servis in inženiring, d. o. o.
Miroslav Kužner: 
Ventilatorji na ZHS

Na hladilnih stolpih 2 in 3 ZHS, ki sta namenjena 
ohlajanju drogov v livarni, so se štirje veliki in štirje 
manjši ventilatorji vklapljali s termostati, in to ne 
glede na temperaturo vode v bazenu R7. Tako se 
je voda ohlajala na temperaturo 15 °C ali nižje, kar 
ni bilo potrebno (optimalna temperatura bazena R7 
je 20 °C).

Vklop ventilatorjev na hladilnih stolpih 2 in 3 se 
po uvedbi izboljšave izvede tako, da nastavimo že-
leno temperaturo v bazenu R7, glede na to ciljno 
temperaturo pa se ventilatorji vklapljajo postopno. 
Ciljno temperaturo nastavljamo kot parameter in jo 
po potrebi lahko spreminjamo. Letna gospodarska 
korist znaša 12.980 evrov.



Čestitke vsem, ki ste si upali predlagati.






