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Labaratoriji pod
  mikroskopom

S strokovnega sreč anja

Obnavljamo  energijo

Proizvodnja in prodaja v
prvem polletju

Varilni tehnologi zgledno
sodelujejo

114. pohod jeklarjev na Lisco 

Spoš tovane sodelavke in cenjeni sodelavci, 

je č as, ki se ga kljub vroč ini vsi veselimo, č as dopustov. 
V avgustu bo izš la samo ena š tevilka biltena, in sicer 20. avgusta. V septembru 
pa nadaljujemo s š tirinajstdnevnim tempom.

Ž elim vam prijetne poletne dni s č im več  nepozabnimi dož ivetji! 

Anja Potoč nik, univ. dipl. kom. 
pomoč nica uprave za odnose z javnostmi in urednica biltena 

Janez Boljka, Ž elezarske rož e; iz likovne zbirke Metala Ravne
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Ulito v š tevilke

Interni bilten skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d.   Odgovorna urednica: Anja Potoč nik   Oblikovanje: Edi Koraca   Fotografije: Barbara Habe Sintič ,
arhiv SIJ-a   Lektorica: Andreja Č ibron Kodrin   Tisk: ZIP center, d. o. o.   Naklada 3500 izvodov   Izdajatelj in naslov uredniš tva: Sij – Slovenska industrija jekla, d. d.,
Gerbič eva 98, 1000 Ljubljana, tel.: 01/242 98 18, telefaks: 01/242 98 55, e-poš ta: anja.potocnik@sij.si

Proizvodnja jekla v prvem polletju 2007

Prodaja v prvem polletju (v tonah)

Prodaja v EVRIH

DRUŽ BA

DRUŽ BA

DRUŽ BA

ACRONI Jesenice

ACRONI Jesenice

ACRONI Jesenice

METAL Ravne

METAL Ravne

METAL Ravne

NOŽ I Ravne

NOŽ I Ravne

ELEKTRODE Jesenice

ELEKTRODE Jesenice

SIJ – Slovenska
industrija jekla, d. d.

SKUPAJ

SKUPAJ

SKUPAJ

MESEČ NA
NAPOVED

MESEČ NA
NAPOVED

MESEČ NA
NAPOVED

PROIZVODNJA

PROIZVODNJA

PROIZVODNJA

INDEKS

INDEKS

INDEKS

CELOTNA PROIZVODNJA

CELOTNA PROIZVODNJA

CELOTNA PROIZVODNJA

2007

2007

2007

maj 2007

maj 2007

maj 2007

junij 2007

junij 2007

junij 2007

napoved 2007

napoved 2007

napoved 2007

prejš nji mesec

prejš nji mesec

prejš nji mesec

indeks

indeks

indeks

30.186

24.758

37.377.302

28.888

27.512

48.900.187

30.862

25.996

40.175.456

102

105

107

107

94

82

104

100

162

170.130

160.835

172.626.020

176.234

160.198

279.389.043

8.917

6.333

12.019.500

137

1.260.808

847

1.326.853

10.414

6.545

13.801.760

159

1.389.470

1.107

1.810.030

9.888

6.740

14.731.954

161

1.396.173

1.159

1.791.496

111

106

123

118

111

137

135

95

103

107

101

100

105

103

105

104

113

119

117

118

133

58.085

39.130

74.034.260

773

7.061.772

5.395

7.881.490

61.243

40.640

83.821.326

922

8.277.869

6.376

10.480.596

39.103

32.076

51.984.463

266.900

39.302

35.323

65.901.447

283.750

40.750

34.056

58.095.079

365.716

104

106

112

137

104

96

88

129

104

101

146

107

228.215

206.133

261.603.542

1.626.753

237.477

208.136

381.968.834

1.746.588
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Dolgoletno sodelovanje strokovnjakov varilne tehnologije

Mojca Š olar

UTRINEK S 60. LETNE SKUPŠ Č INE MEDNARODNEGA INŠ TITUTA
ZA VARILSTVO (IIW) V DUBROVNIKU

Program dela v IIW je razdeljen na petnajst komisij, ki loč eno zasedajo. Na skupš č ini 
je v vsaki komisiji predstavljenih okoli trideset prispevkov – dokumentov. 
Komisije:

– trdo in mehko spajkanje, toplotno
 rezanje in plamenski postopki
– obloč no varjenje in dodajni materiali 
– uporovno varjenje, varjenje v trdnem
 stanju in sorodno spajanje
– procesi z visoko gostoto energije
– kontrola in zagotovitev kakovosti
 varjenih izdelkov
– terminologija
– zdravje in varnost
– obnaš anje kovin pri varjenju

– konstrukcijske zmogljivosti zvarnih
 spojev – izogibanje lomu
– tlač ne posode, kotli in cevovodi
– obloč ni nač ini varjenja in
 produkcijski sistemi
– utrujanje varjenih komponent in
 konstrukcij
– izobraž evanje in usposabljanje
– zasnova, analiza in izdelava varjenih
 konstrukcij
– spajanje polimerov in tehnologija
 lepljenja

I

II
III

IV
V

VI
VII
VIII

IX

X
XI

XII

XIII
XIV

XV

Razvoj dodajnih materialov spremlja 
razvoj jeklarske industrije v svetu in  
gre v smeri zahtevnejš ih  in bolj 
zmogljivih materialov. Varilni 
postopki pa tež ijo k avtomatizaciji in 
zmanjš evanju stroš kov varjenja.

mag. Mojca Š olar,
univ. dipl. kem.,
vodja razvoja v
Elektrodah 
Jesenice
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Laboratoriji  pod  mikroskopom

METALOVI METALURŠ KI LABORATORIJI SO ODLIČ NO PRESTALI
TESTIRANJA
Krož ni preizkusi 
metalurš kih laboratorijev 
v okviru ifEP

Krož na medlaboratorijska testiranja 
so namenjena oceni in primerjavi 
metalurš kih laboratorijev med seboj.  
Vsi sodelujoč i laboratoriji izvajajo 
preizkuse po veljavnih mednarodnih 
standardih, bodisi na istih ali iz istega 
materiala pripravljenih vzorcih ter jih 
nato ovrednotijo in primerjajo 
rezultate.   

Prvi stiki z inš titutom ieFP (Institut für 
Eignungsprüfung) segajo v leto 2000, 
ko smo dobili povabilo za poskusno 
krož no medlaboratorijsko testiranje 
udarnega ž ilavostnega preizkuš anja 
KV po standardu EN10045. Do takrat 
so krož na testiranja  potekala 
več inoma med laboratoriji drž av 
takratne EU. Do sedaj smo sodelovali 
in se primerjali z drugimi laboratoriji 
na področ jih:

Kako poteka krož ni preizkus?
Vsak od sodelujoč ih laboratorijev dobi 
pred krož nim  preizkusom referenč ni 
testni material in  svojo kodo, pod 
katero se vodijo vse dejavnosti tega 

neporuš ne metode preiskave
materialov: 

poruš ne metode preiskave
materialov: 

EN ISO 6508 -1: Meritve trdot –  Rockwell 
EN ISO 6506 -1: Meritve trdot –  Brinell  

EN 10002 -1: Natezni trgalni preizkus  
EN 10045 -1: Udarni ž ilavostni preizkus  

področ je metalografskih preiskav: 

Metalografske preiskave

področ je kemijske sestave kovin
in zlitin: 
Emisijska spektroskopija

laboratorija. To so npr. priprava
mehanskih preizkuš ancev za poruš ne 
metode (npr. trgalni preizkuš anci, 
udarni ž ilavostni preizkuš anci, vzorci 
kemije … ), izvedba preizkusa, 
vrednotenje, priprava in ocena 
dobljenih rezultatov in lastnosti. Pri 
izvedbi preizkuš anja s področ ja 
poruš itvenih testov je seveda treba 
nekaj vzorč nih preizkuš ancev (trgalni, 
udarna ž ilavost KV) poslati na 
dimenzijsko kontrolo in testiranje v 
laboratorije  ieFP. Izvedba preizkusa  
poteka po obič ajnih standardnih 
postopkih, nato pa  dobljene rezultate 
laboratoriji poš ljejo na skupno 
obdelavo. V teh testiranjih se poleg 
laboratorijske opreme preverijo tudi 
usposobljenost osebja, merilna 
negotovost, ponovljivost doseganja 
rezultatov, velikost merilnih napak …
Na koncu vseh naš tetih dejavnosti 
laboratorijev ter po obdelavi podatkov 
inš titut ieFP izdela konč no poroč ilo 
(Proficiency Test Final Report). V 
njem so pod danimi kodami podani 
rezultati preizkuš anj posameznih 
laboratorijev. V primeru, da so 
izvedbe meritev in meritve skladne z 
zahtevami standardov in dobljene 
vrednosti v dovoljenih območ jih 

Andrej Vreč ič ,
univ. dipl. inž . met.,
raziskovalec v služ bi 
Kontrola in 
metalurš ke raziskave 
v Metalu Ravne

odstopanj mediane (povpreč je meritev 
vseh laboratorijev),  uspeš ni 
laboratoriji pridobijo certifikat 
krož nega preskuš anja. 

Namen 
Po definiciji je medlaboratorijska 
primerjava organiziranje, izvedba in 
ovrednotenje rezultatov preskuš anja 
istih ali podobnih preskuš ancev 
oziroma vzorcev, ki jih opravita dva ali 
več  laboratorijev skladno z vnaprej 
določ enimi pogoji.
Primerjave so organizirane z 
namenom, da laboratoriji preverijo 
svojo usposobljenost. So torej orodje 
za kontrolo analiznih procedur, 
kalibracij in ustreznosti aparatov, 
izurjenosti analitikov in znanja 
strokovnih delavcev. Podatki, dobljeni 
iz poroč il, so podlaga za ukrepanje in 
dvig kakovosti dela laboratorija.

Nač in vrednotenja
Osnove za izvedbo medlaboratorijskih 
primerjav so v dokumentih:
ISO/IEC Guide 25: General 
requirements for the competence of 
calibration and testing laboratories 
ISO/IEC Guide 43 – 1: Proficiency 
testing by interlaboratory 
comparisons – Part 1: Development 
and operation of proficiency testing 
schemes 
ISO 13528: Statistical methods for 
use in proficiency testing by 
interlaboratory comparisons
Tu so tako  za udelež ence kot za 
organizatorje zapisane  zahteve glede 
homogenosti  in trajnosti vzorcev, 

SLUŽ BA KEMIJE V 
MEDLABORATORIJSKIH 
PRIMERJAVAH

Kljub razmeroma stari merilni 
opremi, a dobri usposobljenosti 
kadra, se lahko veselimo in smo 
ponosni, da smo vsa do sedaj 
izvedena testiranja izdelali z odliko.    

Andrej Vreč ič
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poš iljanja vzorcev, poroč anja 
rezultatov, statistič ne primerjave 
oziroma ocene rezultatov in 
zaupnosti.
Ocena rezultatov in s tem uspeš nosti 
sodelovanja  se izvede s pomoč jo Z-
vrednosti. 
Kriteriji za oceno posameznega 
parametra so naslednji: ÐZÐ ≤ 2 
zadovoljivo, 2 < ÐZÐ < 3 vpraš ljivo,Ð 
ZÐ ≥ 3 nezadovoljivo.
Kriterij za uspeš nost sodelovanja pa 
je dobljenih ÐZÐ ≥ 3 manj od 25 %.

Smiselnost 
Sodelovanje v medlaboratorijski 
primerjavi pomeni v veliki meri 
kontrolirane analizne postopke za 
posamezne parametre v več  vrstah 
vzorcev. Posebno pomembno je to 
orodje za vrednotenje analiz, kjer 
certificirani referenč ni vzorci ne 
obstajajo. 

Sodelovanje Kemije
1. Podkomisija za metale, Beograd 
Z uspehom smo sodelovali v Uniji 
hemijskih druš tava Jugoslavije – 
Komisiji za analitič ku hemiju, 
Podkomisiji za metale, ki je vse od 
svoje ustanovitve leta 1983 
organizirala medlaboratorijske 
primerjave analiz v jeklu in litinah. 
Vedno je sodelovalo nad 20 
laboratorijev. V tej komisiji je bila 
č lanica tudi takratna Ž elezarna 

Ravne, ki je aktivno sodelovala. 
Vzorce za zadnjo medlaboratorijsko 
primerjavo z oznako KAČ  22/91 smo 
pripravili na Ravnah. Delo je zamrlo po 
znanih dogodkih v letu 1991.

2. Kemija in kemijska tehnologija, 
Ljubljana
Od leta 1987 je izvajala atestiranje 
analiznih postopkov tudi Kemija in 
kemijska tehnologija Fakultete za 
naravoslovje in tehnologijo Univerze v 
Ljubljani. Na osnovi uspeš nega 
sodelovanja smo pridobili pooblastilo 
za vseh 20 prijavljenih parametrov. 

3. Aquacheck Ltd., Anglija 
V letu 2001/2002 smo petkrat 
sodelovali v mednarodni shemi 
laboratorijskega preskuš anja v 
organizaciji angleš kega Aquachecka 
Ltd. Tudi tu smo bili z dosež enim zelo 
zadovoljni. Sodelovali smo z 
devetnajstimi parametri. Š tevilo 
sodelujoč ih evropskih laboratorijev v 
posamezni izmenjavi se je gibalo od 
77 do 101, a vsi niso poroč ali o vseh 
elementih. Za nekatere elemente je 
poslalo  rezultate samo 28 
laboratorijev.

4. Kemijski inš titut, Ljubljana 
Ž e sedmo leto zapovrstjo organizirajo 
medlaboratorijsko primerjavo na 
Kemijskem inš titutu v Laboratoriju za 
kemijo, biologijo in tehnologijo vod. 
Pomoč  je  tudi z Ministrstva za okolje 
in Ministrstva za vzgojo, znanost in 
tehnologijo – Meroslovnega inš tituta 
Republike Slovenije. Sodeluje od 45 
do 50 laboratorijev, ki so poveč ini iz 
Slovenije.
Organiziranih je bilo 14 primerjav. 
Zadnja pravkar poteka, v tretji pa 
zaradi samo enega parametra, ki je bil 
primeren za naš  laboratorij, nismo 
sodelovali. Tu se udelež ujemo tudi 
izobraž evanj, ki zadnji dve leti 
potekajo v sodelovanju z belgijskim 
inš titutom Institute for Reference 

Materials and Measurements. 

5. Institut für Eignugsprüfung, Nemč ija
Leta 1996 sta nemš ka akreditacija 
German Accreditation Body (DAP) in 
njen komite za testiranje materialov 
(SK – MP) zač ela z organiziranjem 
medlaboratorijskih primerjav na 
področ ju mehanskih preskuš anj. 
Emisijsko spektrometrijo so s 
pogodbo zaupali inš titutu IfEP – 
Institut für Eignungsprüfung. Doslej 
smo se udelež ili š tirih izmenjav. 
Sodeluje od 59 do 79 laboratorijev iz 
vse Evrope, največ  je nemš kih. 
Š tevilo mož nih parametrov je od 9 do 
12. 

Zaključ ek
Kemija Metala Ravne sodeluje v 
medlaboratorijskih primerjavah ž e dolgo 
obdobje. Torej so vse ocene odraz 
dolgoletnega kakovostnega dela. Vsako 
sodelovanje je dobilo oceno iz 
najboljš ega razreda "uspeš no". Na ta 
nač in stalno kontroliramo kakovost dela 
in primerjamo naš e rezultate z rezultati 
drugih laboratorijev. Veseli smo tega 
uspeha, ki nas hkrati zavezuje, da bomo 
take rezultate dosegali š e naprej. Naš a 
odloč itev je š e naprej ostati v druž bi 
najboljš ih.

Laboratoriji  pod  mikroskopom

Olga Aplinc, univ. 
dipl. inž . kem. inž .,
vodja oddelka  
Kemija,  služ ba 
Kontrola in 
metalurš ke 
raziskave Metala 
Ravne

»Sodelovanje v medlaboratorijskih 
primerjavah je poleg stalne kontrole 
kakovosti pomembno tudi za  
pridobivanje oziroma poveč anje 
zaupanja naroč nikov.«

Olga Aplinc

Robert Ferlež , dipl. inž . met.,
vodja laboratorijske kalilnice
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Obnavljamo energijo

114 pohod slovenskih jeklarjev na Lisco ali po
najdaljš em dnevu vzpon nad rimsko cesto 

Pridite, v druž bi slovenskih jeklarjev je vedno prijetno
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Obnavljamo energijo

Š pikov  kot

Tone Kelbl, 
delovodja v vroč i valjarni Acronija 

Tako Š pik pač  š pika!
Než no in pa brez ž alitev.
Da bolj ž leht bi bil, me res zamika, 
bi bolj oster bil, kot huda britev.

Sem vč asih morda grob, 
č e kaj napak se dozdeva.
Č e zatakne se za zob,
zagotovo nisem š leva.

V gozd pridemo samo obč asno, 
v dom, kjer divjad kraljuje, 
a mi smo tam objestni, glasni, 
kaj je mir, to nam je tuje.

Poleti mi gre res na ž ivce, 
ko zaž elim č istega si zraka.
Kaznoval bi tiste krivce!
Se po gozdu derejo kot sraka.

Ž elim miru, ptič jega si petja, 
poč itka sredi jase in goš č ave
in ne pijanskega si dretja, 
vandalizma prazne glave.

Zakurimo kar tam, sredi jase, 
v potoku hladi alko se pijač a, 
nad ognjem slastno mlado prase
in na ž aru mastna krač a!

Smrdi kilometre naokoli, 
smeh in krik š e dlje se č ujeta, 
križ emkraž em mize, stoli, 
pod smreko tip smeti nasuje.

Fuj, fej in sram te bodi, 
kdor vidi se v tej rimariji!
Smet daj tja, kamor sodi, 
ali doma crkni v svinjariji.

Kdor hoč e glasbo in hrup, 
naj gre tja, kjer njemu so podobni!
Vendar zastonj revež  upa, 
da tam ljudje so res spodobni.

Za tiste, ki me ne poznajo:
sem majhen, ž leht, kot se š ika.
Kar so hoteli, to imajo!
Lep pozdrav od botra Š pika. 

V gosjem redu po neokrnjenih travnikih
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Mož ganski  križ   kraž

Razvedrilo

PLOSKALI SO MU DEBLO KOT
MLADOPOROČ ENEC 

AVTOR:
DRAGO

RONNER

FILOZOFSKI
NAUK

ACRONIJEV
OBRAT NA
KOROŠ KI

BELI

NASLANJA-
LO

PRSNI
KOŠ

MOLPČ AK
PIRNAT

POSLANKA
SDS

(EVA)

STROKOV.
ZA

VZREJO
PSOV

URADNI
CENILEC

Ž NIDARŠ IČ
ERIKA

STISNJENA
MNOŽ ICA

LJUDI

EL. MERSKA
ENOTA

LISTNATO
DREVO

ANTIČ NO
RAČ UNALO

LIDIJA
OSTERC

PERZIJSKI
POLOSEL

JADRANSKI
OTOK

AM. MATEM.
(HOWARD)
KRONIKA,
LETOPIS

PREBIVALEC
ARABSKEGA
POLOTOKA

NEKD. JES.
HOKEJSKI
VRATAR

(KLEMEN)

KAREL
OŠ TIR

SESTRIN
MOŽ

TROPSKA
KUKAVICABUČ A

STAROGR.
MORSKA
NIMFA

NEM. UM.
ZGODOVI-

NAR
(FRIEDRIC)

GUMIJASTA
PREVLEKA

ZA NA
PRST

NASELJE
NA GORE-
NJSKEM

VIOLINIST
OZIM

BARVILO
KANA

POLDRAG
KAMEN

BESEDNJAK,
SLOVAR

NIŽ JI
GOZDARSKI
USLUŽ BE-

NEC

OBMEJNI
UTRJENI

PAS

PUŠ Č AVA
V AZIJI
PEVKA

BARUCA

OSEBA IZ
BIBLIJE

SL. FILOZ.
(JANKO)

BOJAN
Š TIH

KAKTUS

NOSILNI
TRAM

VELIKO
PRESENE-

Č ENJE

ORANŽ ADA

EVA
LONGYKA

VRSTA
POSTRVI

ZNAK ZA
TITAN

POŠ KODO-
VANEC

VIRUSNA
BOLEZEN
Ž IVALI IN

LJUDI

NAMIZNO
PREGRI-
NJALO

SL. PESNICA
(MAJDA)

VELETOK
V ZAHODNI

EVROPI

OKRAJŠ ANO
SRBSKO
MOŠ KO

IME

PREDEL
IZOLE

DEL PANON.
NIŽ INE

CUNJA

AM. PEVEC
(KENNY)

IVAN
LEVAR

POLJSKI
DIRIGENT

WIT

IT. IGRALKA
(SOPHIA)
ZADETEK

PRI
KOŠ ARKI

AM. IGRAL.
FONDA

LUDOLFOVO
Š TEVILO

ORANJE

STARA
ENOTA ZA
POSPEŠ EK

TELIČ KA

LETNI
Č AS

IZMETAČ
NABOJEV

PRI
PUŠ KI

MAKEDON.
JANEŽ EVO
Ž GANJE

Mladi molj se odpravi na prvi 
samostojni izlet brez starš ev. 
Ko se vrne, ga starš a 
vpraš ata, kako je bilo. 
"Krasno! Povsod, kjer sem se 
pojavil, so mi ploskali!" 

Miha je prijatelju pokazal 
novega psa. 
"Ima druž insko deblo?" ga je 
vpraš al prijatelj. 
"Ne, on lula pri vsakem 
drevesu." 

Sodnik: "Obdolž eni, po 
odmoru bomo prebrali 
razsodbo. Kako se kaj 
poč utite?" 
"Kot mladoporoč enec. Toč no 
vem, kaj me č aka, samo 
tega ne vem, kako dolgo bo 
trajalo." 


