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UVODNA BESEDA
Za pričujoče glasilo sta strokovne prispevke pripravila dva priznana avtorja, vsak s svojega
področja.
Mag. Anton Pristavec je diplomirani inženir strojništva. Sedaj je upokojen, vendar njegova
energija ne počiva in še vedno dela na področju tehnologije varjenih konstrukcij. Široko
znanje si je pridobil v dolgih letih svojega aktivnega dela na zelo različnih področjih. Na
Visoki tehniški šoli v Mariboru je bil vrsto let višji predavatelj za predmete Trdnost, Plošče in
lupine in Računalništvo, na Inštitutu podjetja Metalna se je v skupini prof. Raka ukvarjal z
numeričnimi raziskavami, deloval je kot nosilec predmeta Konstrukcije in naprave na
Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Ves čas in tudi danes v firmi Consulting d.o.o.
izdeluje Statične in dinamične analize žerjavov in žerjavnih prog ter Statične analize silosov
in tlačnih posod z metodo končnih elementov. Prav tako sodeluje z Inštitutom za varilstvo kot
predavatelj na tečajih za pridobitev naziva mednarodni inženir varilstva (IWE), kjer
samostojno vodi tretji modul Konstrukcije in njihova zasnova.
Svoje znanje prav nesebično posreduje vsem, ki jih njegovo področje zanima. Odzval se je
povabilu Društva za varilno tehniko Maribor in pripravil predavanje Konstruiranje jeklenih
varjenih konstrukcij po Evropskih standardih. Predavanje je bilo zanimivo ne le za študente,
temveč za inženirje iz različnih podjetij v Mariboru in širši okolici. Prav na njihovo pobudo je
pripravil tudi zapis predavanja, ki je pred nami.
Dr. h. c. izr. prof. Vojko Pogačar, akademski slikar, je v minulih letih predvsem delal na
oblikovanju in izpeljavi študijskih programov za dizajn in arhitekturo na Fakulteti za
strojništvo. Univerza v Mariboru ga je ob svojem praznovanju 41 letnice v septembru 2016
imenovala za častnega doktorja.
Leta 1973 je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost Univerze v Ljubljani in si pridobil
naziv univerzitetni diplomirani akademski slikar. V naslednjih letih je prejemal priznanja za
področje industrijskega oblikovanja v rangu doktorata na Akademiji za likovno umetnost in
oblikovanje Univerze v Ljubljani.
Bogate vodstvene in strokovne izkušnje si je nabiral v gospodarstvu: Jeklo Ruše, Paloma
Sladkogorska tovarna papirja in SOZD ELKOM. Pomembno je njegovo pedagoško delo, saj
je dve desetletji po vsej Sloveniji izvajal vrsto predavanj o barvni teoriji in ne nazadnje je bil
tudi predsednik Slovenskega združenja za barve.
Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru je vodil Laboratorij za inženirsko
oblikovanje, je avtor in nosilec številnih predmetnih vsebin za področje drugostopenjskega in
podiplomskega študija Inženirskega oblikovanja na strojniških in tekstilnih študijskih smereh.
Za svoje dolgoletno in uspešno delo je sprejel mnoga priznanja in nagrade, med njimi je tudi
nagrada za celostno podobo Univerze v Mariboru.
Tako mag. Antonu Pristavcu kakor tudi dr. h. c. Vojku Pogačarju želimo, da v svojem tretjem
življenjskem obdobju še nadalje strokovno delujeta, ustvarjata in raziskujeta, predvsem pa, da
tudi v bodoče svoje neizmerno znanje nesebično prenašata na mlajše generacije in tako
uresničujeta svoje poslanstvo.
V Glasilu smo dodali rubriko »Zanimalo vas bo«, kjer objavljamo poljudne prispevke in
novice. Vabljeni k branju.
Ani Hanžič
za Uredniški odbor Glasila ZID
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STROKOVNI ČLANKI
Konstruiranje varjenih jeklenih konstrukcij po evropskih standardih
mag. Anton Pristavec, univ dipl. inž. strojništva
Anton.Pristavec@triera.net

Povzetek
V prispevku smo pregledno prikazali uporabo evrokodov za določanje obtežb, projektiranje in
zagotavljanje kvalitete jeklenih varjenih konstrukcij. Poudarek je na izbiri pravilne kvalitete
zvarov, dimenzioniranju zvarov in kontroli utrujanja varjenih detajlov.
Ključne besede: Evrokod 1, Erokod 3, projektiranje varjenih jeklenih konstrukcij,
dimenzioniranje zvarov, kvaliteta zvarov, utrujanje materiala
Projektiranje varjenih jeklenih konstrukcij po evropskih standardih
Evrokod standardi predstavljajo obsežen sistem harmoniziranih (usklajenih) evropskih
standardov za projektiranje gradbenih konstrukcij. Ideja o tem, da so potrebni mednarodni
standardi s področja projektiranja konstrukcij, se je izoblikovala v letu 1974, ko so se ugledne
mednarodne strokovne organizacije dogovorile za usklajeno delovanje na tem področju.
V prvi polovici devetdesetih let so bili evrokodi izdelani v obliki predstandardov (ENV
verzija evropskih standardov) in so bili dani v poskusno uporabo.
Sledila je faza pretvorbe iz predstandardov (ENV) v evropske standarde (EN), ki je bila
zaključena leta 2007.
Evrokod 1 - Osnove projektiranja in vplivi na konstrukcije
Evrokod 2 - Projektiranje betonskih konstrukcij
Evrokod 3 - Projektiranje jeklenih konstrukcij
Evrokod 4 - Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona
Evrokod 5 - Projektiranje lesenih konstrukcij
Evrokod 6 - Projektiranje zidanih konstrukcij
Evrokod 7 - Projektiranje v geotehniki
Evrokod 8 - Projektiranje potresno odpornih konstrukcij
Evrokod 9 - Projektiranje aluminijastih konstrukcij
Glavne prednosti evrokodov so:






kakovost, ki temelji na mednarodno uveljavljenem in preverjenem znanju,
pokrivanje vseh ključnih vidikov projektiranja gradbenih konstrukcij od zahtevane
stopnje varnosti do obtežb in pravil projektiranja za posamezne vrste gradbenih
materialov, vključno s temeljenjem, požarno in potresno varnostjo,
velika stopnja medsebojne usklajenosti posameznih standardov,
uporaba v vseh državah Evropske unije in v večini ostalih evropskih držav.
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Vsak evrokod je sestavljen iz več standardov, ki pokrivajo različne vidike projektiranja, npr.
osnovna pravila in projektiranje stavb, projektiranje mostov, projektiranje požarno odpornih
konstrukcij ... Vsak od teh standardov ima tudi nacionalni dodatek, v katerem so navedene
nacionalne posebnosti, ki veljajo v posamezni državi. Te se nanašajo predvsem na določanje
stopnje varnosti oziroma velikosti delnih varnostnih faktorjev, na izbiro med različnimi
postopki projektiranja, kadar je taka izbira omogočena, ter na geografske in klimatske
posebnosti (npr. obtežba z vetrom in snegom).
Slovenija je sprejela evrokode 1.1.2008. Pravila za projektiranje po evropskih standardih
veljajo le, če so konstrukcije izdelane, kontrolirane in montirane v skladu s standardom SIST
EN 1090. Od 1.7.2014 je standard SIST EN 1090 obvezen [2].
Najpogostejše varjene konstrukcije
 stavbe, hale,
 silosi, rezervoarji, cevovodi,
 tlačne posode,
 žerjavi,
 žerjavne proge,
 mostovi,
 stolpi, jambori, dimniki,
 morske ploščadi.
Osnove projektiranja in vplivi (obtežbe) na konstrukcije
Osnovne oziroma splošne napotke za projektiranje konstrukcij najdemo v standardu SIST EN
1990:2004.
Vplivi (obtežbe) so definirani v standardih EC1:
SIST EN 1991-1-1 (lastna teža, koristne obremenitve)
 SIST EN 1991-1-2 (požar)
 SIST EN 1991-1-3 (sneg)
 SIST EN 1991-1-4 (veter)
 SIST EN 1991-3 (vplivi žerjava na konstrukcijo)
 SIST EN 1991-4 (vplivi na silose in rezervoarje)
Vplive, ki so vezani na geografske in klimatske posebnosti (npr. potres, obtežba z vetrom in
snegom) določi ustrezna ustanova v Sloveniji (glej slike 1 do 3).
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Slika 1: Snežna karta Slovenije (vir: Agencija RS za okolje)

Slika 2: Vetrne cone (vir: [2])
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Slika 3: Projektni pospeški tal (vir: Ministrstvo za okolje in prostor. Uprava RS za geofiziko)

Standardi za projektiranje jeklenih konstrukcij EC3
Pri projektiranju jeklenih konstrukcij po evrokodih uporabljamo standarde:
Evrokode 3 (EC3)
SIST EN 1993-1-1 (Splošna pravila)
SIST EN 1993-1-2 (Požarno odporno projektiranje)
SIST EN 1993-1-5 (Trdnost in stabilnost plošč)
SIST EN 1993-1-6 (Trdnost in stabilnost lupin)
SIST EN 1993-1-8 (Projektiranje spojev: vijačeni, varjeni)
SIST EN 1993-1-9 (Utrujanje)
SIST EN 1993-4-1 (Silosi)
SIST EN 1993-6 (Žerjavne proge)
SIST EN 1998 (Projektiranje potresno odpornih konstrukcij)
Dinamične vplive običajno upoštevamo kot statične. Njihove vplive zajamemo z dinamičnimi
faktorji, s katerim povečamo statični vpliv.
Kadar obstaja nevarnost resonance, moramo določiti lastne frekvence konstrukcije.
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Projektni vplivi (obtežbe)
Standard EC1 predpisuje karakteristične obtežbe za konstrukcije. Nov pristop pri
dimenzioniranju je, da ne računamo s podanimi, karakterističnimi obtežbami (Fk), ampak jih
povečamo z varnostnim faktorjem (F). Povečane obtežbe imenujemo projektne – design (Fd):
Fd = Fk · F
Ker upoštevamo varnost pri obtežbah, vzamemo za mejno stanje npr. mejo tečenja.
Notranje količine v prečnem prerezu (efekt vpliva)
Notranje sile in momente v konstrukciji določimo z zakoni statike in trdnosti. Upoštevamo, da
so te vrednosti povečane z varnostnim faktorjem (projektne vrednosti). Projektnim notranjim
silam in momentom pravimo efekt vpliva.
Označba v EC3

Projektna vrednost - efekt vpliva
Osna sila N

NEd

Prečna sila Vz

Vz,Ed

Upogibni moment My

My,Ed

V EC3 navadno ne računamo z napetostmi ampak z odpornostjo (nosilnostjo) prereza. Tako
se izognem analizi porazdelitve napetosti po prerezu.
Projektne odpornosti v prečnega prereza
Enačba in označba v EC3

Projektna vrednost - efekt vpliva

NRd = A· fy

Osna sila N
Prečna sila Vz

Vz,Rd= As· fy /√3
My,Rd = Wy· fy

Upogibni moment My
fy = ReH meja tečenja (Glej sliko 6!)
A
velikost prečnega prereza
AS
strižna površina prečnega prereza
WY
odpornostni moment prečnega prereza

Nosilnost dokažemo s pogojem:

Efekt vpliva (E d )
1
Projektna odpornost (R d )
Primer: Dokaz nosilnosti za natezno obremenitev
𝑁𝐸𝑑
≤ 1.0
𝑁𝑅𝑑
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Mejna stanja
Kot smo že pokazali notranje količine (N, V, M) ne smejo prekoračiti mejnih vrednosti.
Mejne vrednosti so določene z velikostjo največjih napetosti v prečnem prerezu. Ta pogoj
določa mejna stanja. Vrste mejnih stanj:
a)
b)
c)
d)

Največja napetost je dosegla mejo tečenja; elastično napetostno stanje (slika 4a)
Celoten prerez je plastificiran – plastični členek (slika 4c in 5a)
Nastanek več plastičnih členkov (slika 5b)
Največja napetost je dosegla trdnost materiala – porušitev

a) Dosegli smo mejo

c) Celoten prerez je
b) Prerez je delno plastificiran
plastičnosti; elastično
plastificiran, plastični členek
napetostno stanje
Slika 4: Plastificiranje prečnega prereza pri upogibnem nosilcu – nastanek plastičnega členka
(vir: [4] str. 86)

a) En členek

b) Veriga plastičnih členkov

Slika 5: Nastanek plastičnega členka in verige plastičnih členkov (vir: [4] str. 86, 87)
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Porušitev kot mejno stanje uporabimo pri
varovalnih elementih. Na primer varovanje
ladijskega vijaka s strižnim zatičem, varovanje
vrvi z varovalnim vmesnim obročem.

Slika 6: Mejno stanje - porušitev (Bruch - vir: [5], str. 22)

Kombinacije vplivov (obtežb) in vrste dokazov nosilnosti
Največkrat deluje na konstrukcijo istočasno več obtežb, npr. lastna teža, breme, sneg, veter,
itd. V praksi izberemo kombinacijo obtežb, ki najneugodneje vpliva na konstrukcijo. Ta
kombinacija obtežb nam nadalje služi kot projektna vrednost za analizo notranjih sil,
momentov, napetosti ter pomikov.
Obtežbe kombiniramo za:


dokaz nosilnosti,
 dokaz uporabnosti.
Z dokazom nosilnosti zagotovimo da:
 se prečni prerez ne bo prelomil zaradi statičnih učinkov ali utrujanja,
 konstrukcijski element ali konstrukcija ne bo zgubila stabilnosti (uklon, bočna zvrnitev,
izbočitev),
 se konstrukcija ne bo prevrnila.
Z dokazom uporabnosti zagotovimo da:



deformacije in upogibi niso preveliki,
vibracije niso prevelike (resonanca, utrujanje).

Prevelike deformacije:




kvarijo izgled in otežujejo normalno uporabo konstrukcije,
na ravnih strehah povzročajo zastajanje deževnice,
otežujejo delovanje vrat.

Vibracije povzročajo neugodje pri ljudeh in poškodbe nosilnih in nenosilnih elementov
(utrujenostni zlomi, pokanje oblog, poškodbe instalacij ...)
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Posamezne obtežbe so: lastna teža, teža opreme, koristna obremenitev, vztrajnostne sile,
veter, sneg, temperaturne obremenitve ... . Te obtežbe delimo glede na njihovo stalnost na
stalne, spremenljive in nezgodne. Glej tabelo spodaj.
Stalne obtežbe

Lastna teža, teža opreme …

Spremenljive obtežbe

Koristno breme, sneg, veter, vztrajnostne (masne) sile, temperaturne
bremenitve

Nezgode obtežbe

Potres, nalet, orkanski veter, požar …

Za analizo konstrukcije moramo iz teh obtežb sestaviti različne kombinacije in dokazati, da je
konstrukcija uporabna pri katerikoli kombinaciji.
Kombinacije obremenitev

Potrebna varnost γF Dopustna napetost

Mejno stanje

Vse stalne in ena spremenljiva

1.5

σI = fy/ 1.5

Fd = ΣγF×Fk

Vse stalne in vse spremenljive

1.35

σII = fy/ 1.35

Fd = ΣγF×Fk

Vse stalne, vse spremenljive in ena
nezgodna

1.0

σIII = fy/ 1.0

Fd = ΣγF×Fk

Konstrukcijska jekla
Evrokod 3 dopušča uporabo konstrukcijskih jekel v skladu z evropskimi standardi SIST EN
10025 (pločevine, vroče valjani profili) , SIST EN 10210 (vroče izdelani brezšivni ali varjeni
votli profili) in SIST EN 10219 (hladno oblikovani varjeni votli profili).
Standard SIST EN 10025 pokriva naslednje vrste konstrukcijskih jekel:









običajna (mehka) nelegirana konstrukcijska jekla, ki trdnost dosegajo na račun večje
količine ogljika in izkazujejo zmerno lomno žilavost (SIST EN 10025-2),
normalizirana drobnozrnata konstrukcijska jekla, ki imajo povečano lomno žilavost in
pri kasnejši toplotni obdelavi (npr. krivljenje debelejših pločevin) ne izgubijo z
normalizacijo pridobljenih mehanskih lastnosti (SIST EN 10025-3: N jekla),
termomehansko obdelana drobnozrnata jekla, ki jim drobnozrnata struktura omogoča
večjo trdnost (fy do 460 MPa), veliko lomno (udarno) žilavost in odlično varivost (SIST
EN 10025-4: M jekla),
konstrukcijska jekla z izboljšano odpornostjo proti atmosferski koroziji (vremensko
odporna jekla). To so običajna konstrukcijska jekla, ki jim je z dodatnim legiranjem
zagotovljena povečana korozijska odpornost (SI ST EN 10025-5: W jekla),
drobnozrnata mikrolegirana jekla velike trdnosti, izdelana s postopkom kaljenja in
popuščanja (poboljšana jekla), s trdnostmi v razponu od fy= 460 MPa (S460) do fy =
960MPa.

SIST EN 1993-1-1 dopušča uporabo jekel z napetostjo tečenja do 460 MPa, SIST EN 1993-112 pa vpeljuje tudi jekla večje trdnosti do fy = 690 MPa (SIST EN 10025-6: Q jekla).
Standarda SI ST EN 10210 in SIST EN 10219 pokrivata votle profile iz običajnega
konstrukcijskega jekla in iz normaliziranega jekla, SI ST EN 10219 pa tudi termomehansko
obdelane votle profile.
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Konstrukcijska jekla se označujejo v skladu s SI ST EN 10027-1 (na primer: S275 J2H, S355
J0+N, S460 ML, S690 Q).
Konstrukcijska jekla morajo biti:




duktilna (možnost plastifikacije, otopitev konic napetosti),
odporna proti krhkemu lomu (udarna žilavost),
odporna proti lamelarnemu lomu.

Potrebno stopnjo odpornosti proti krhkemu in lamelarnemu lomu določamo po standardu
SIST EN 1993-1-10 (Izbira kakovosti jekla glede na žilavost in lamelarni lom)
Udarna žilavost je odvisna od temperature. Pri avstenitnih jeklih in jeklih z mnogo ogljika je
ta vpliv majhen. Pri konstrukcijskih jeklih ima temperatura velik vpliv.

I avstenitna jekla
II jekla z mnogo ogljika
III konstrukcijska jekla

Slika 7: Vpliv temperatura na udarno žilavost (vir: [3] str. 361)

Prevzemni pogoji po EN 10204: da imajo jekla želene lastnosti, dokažemo z atesti.
Stopnje atestov so:



2.1, 2.1 in 2.3 (Izda proizvajalec jekla),
3.1A, 3.1B, 3.1C, 3.2 (Izda od proizvajalca neodvisni pooblaščenec).

Kontrola nosilnosti in uporabnosti konstrukcij
Kontrola nosilnosti prečnega prereza konstrukcijskega elementa
Kontrolo nosilnosti prečnega prereza pokažimo na primeru.
Podatki: Prosto položen nosilec obremenjen z enakomerno projektno obtežbo

Slika 8: Prosto položen nosilec obremenjen z enakomerno obtežbo (lastna slika)
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qd = 75.0 kN/m,

L = 6 m - dolžina nosilca,

prečni prerez IPE 500

Izračun projektnega momenta:
M_maks,d = qd ×L2 / 8 = 75.0×62 / 8 = 337.5 kNm
Oznaka po EC3  My,Ed = 337.5 kNm
Nosilnost(odpornost)
IPE500  Wy= 1930 cm_3
Mel, y, Rd = Wy  Rd = 1930  23.5 10-2 / 1.1 = 412.3 kNm
Mel,y,Rd = 412.3 kNm
Izkoriščenost prereza (elastično- elastično)
My,Ed/ Mel,y,Rd = 337.5/ 412.3= 0.82 < 1  Izkoriščenost prereza je 82%.
OPOMBA: Nismo upoštevali zvrnitve IPE 500.
Kontrola nosilnosti konstrukcijskega elementa
Kontrolirati moramo nosilnost pri uklonu in bočni zvrnitvi. Uklon je posebno kritičen pri
tlačno obremenjenih palicah npr. v paličnem nosilcu. Bočna zvrnitev je nevarna pri vitkih
upogibnih nosilcih. Postopke za kontrolo najdete v standardu SIST EN 1993-1-1 in ustrezni
literaturi. Dokazovanje nosilnosti pri uklonu in bočni zvrnitvi je računsko dolgotrajno delo,
zato običajno uporabljamo računalniške programe.

Slika 9: Uklon konstrukcijsega elementa (vir: Svetovni splet)

Slika 10: Bočna zvrnitev upogibnega nosilca (vir: Svetovni splet)
14
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Kontrola pomikov
Pri dolgih nosilcih so pomiki odločujoči pri dimenzioniranju, saj je upogibna togost odvisna
od tretje potence dolžine. V Krautovem strojniškem priročniku najdete formule za izračun
pomikov. Pri normalni rabi je za nosilce dopustni poves f dop = L/300. Pri žerjavnih progah je
lahko dopustni poves manjši npr. f dop = L/800. Več podatkov za dopustne povese oziroma
pomike okvirov najdeta v standardu EN 1990 in [2].
Utrujanje
Dinamične obremenitve lahko povzročijo utrujenostni zlom, ki je posledica nastanka in
širjenja razpoke (slika 11). Ker se razpoka veča le, če je obremenitev dovolj velika, nastanejo
črte (Rastlinien), ki nakazujejo prekinitve rasti razpoke. Ko je razpoka dovolj velika, se palica
trenutno prelomi (Gewaltbruchfläche).

Slika 11: Utrujenostni zlom dinamično obremenjene palice z zarezo (vir: [6], str. 186)

Tipični problem z utrujanjem materiala je bilo lomljenje osi lokomotiv (leto 1856, Wöhler). V
novejšem času je odmevala porušitev naftne ploščadi Alexander L. Kielland – Norveška (27.
3. 1980). Vzrok je bil nenosilni kotni zvar, v katerem je nastala razpoka. Zaradi udarcev valov
in vetra je razpoka rasla in oslabila nosilni element konstrukcije. Ko se je ta element prelomil,
so odpovedali tudi ostali konstrukcijski elementi.
Nevarnost utrujanja zmanjšamo z uporabo materiala z veliko udarno žilavostjo, izbiro
detajlov z malimi zareznimi učinki in skrbno izdelavo.
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Zvari
Obravnavani so zvari za spajanje jeklenih konstrukcijskih elementov v skladu s SI ST EN
1993-1-1, katerih debelina znaša 4 mm in več. Zvare, izpostavljene utrujanju, je potrebno
preveriti tudi ob upoštevanju SIST EN 1993-1-9. Zvare je potrebno izdelati in preveriti v
skladu s SIST EN 1090-2. Za določanje projektne nosilnosti zvarov se uporablja delni
varnostni faktor M2 = 1.25.
Vrste zvarov, ki jih obravnava SIST EN 1993-1-8, so podane v Pr. 3-52. Ločimo dve glavni
kategoriji zvarov: čelne zvare s polno penetracijo in kotne zvare, med katere lahko v širšem
smislu uvrstimo tudi sklenjene kotne zvare, čepaste zvare, delno penetrirane čelne zvare in
zvare ob zaobljen ih robovih [2].

Slika 12: Vrste zvarov po SIST EN 1993-1-8 (vir: [2], str. 3-81)
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Dimenzioniranje zvarov
Zvari s polno penetracijo
Pri zvarih s polno penetracijo morata biti osnovni in dodajni material povsem zlita in spojena
po celotni debelini pločevine. Prekinjeni čelni zvari niso dovoljeni. Projektne nosilnosti čelnih
zvarov s polno penetracijo ni potrebno računati. Dovolj je kontrola nosilnosti v osnovnem
materialu na mestu zvara, če tam nastopajo konice obremenitev. Za te zvare se predpostavi, da
je nosilnost zvara vedno večja ali enaka nosilnosti šibkejšega od spojenih elementov.
Mehanske lastnosti v zvaru in toplotni vplivni coni morajo namreč biti višje od nominalnih
mehanskih lastnosti osnovnega materiala (napetost tečenja, natezna trdnost, Charpy-V lomna
žilavost). Ta predpostavka se zagotovi z ustrezno zasnovo, izvedbo in kontrolo zvarov
(skladno s SI ST EN 1090-2). Za projektanta tak pristop pomeni veliko olajšavo, breme
odgovornosti pa se prenese na izdelovalca konstrukcije in kontrolorja [2].
Kotni zvari – poenostavljena metoda
Če obravnavamo normalno napetost  kot strižno napetost, velja:
√𝜎2 + 𝜏2 + 𝜏𝐼𝐼2 ≤

fu

trdnost materiala

ßw

korelacijski koeficient (0.8 … 1.0)

𝑓𝑢
√3𝛽𝑤 𝛾𝑀2

M2 = 1.25

Slika 13: Položaj in lega računskega prečnega prereza zvara (vir: [7], str. 320)

Kvaliteta zvarov
Potrebno kvaliteto zvarov izbiramo po priporočilih v standardu SIST EN 5817. Poleg tega
morajo zvari ustrezati zahtevam v standardu SIST EN 1090. Dinamično obremenjene
konstrukcije zahtevajo popolno prevarjene zvare kvalitete B. Tudi tlačne posode in močno
obremenjene statično obremenjene konstrukcije zahtevajo kvalitetne zvare. V tabeli spodaj je
prikazana izkustvena tabela za izbiro kvalitete zvarov v Metalni.

17

Glasilo Zveze inženirskih društev Maribor št. 2, marec 2017

Vrsta obremenitve/izkoriščenost konstrukcije

Kvaliteta zvara

Dinamične obremenitve

B

Izkoriščenost konstrukcije ≥ 75%

B

Izkoriščenost konstrukcije < 75%

C

Kotni zvari

C

Tlačne posode

B

Izboljšanje dinamične nosilnosti zvarov
S temi metodami podaljšamo življenjsko dobo konstrukcije brez spremembe obremenitve,
geometrije ali oblike detajla .
Metode temeljijo na:





odvzemanju materiala (brušenje)
vnašanju tlačni obremenitev na površini (»peskanje«, tolčenje s konico kladiva)
toplotni obdelavi (žarjenje za odpravo napetosti)
vibriranje med ali po varjenju

Saniranje napak v zvarjencih
Če nastanejo pri izdelavi ali montaži napake, moramo obvestiti projektanta. Napake pri
varjenih konstrukcijah lahko saniramo brez varjenja ali z varjenjem. Primerno je, da
popravljamo detajl brez varjenja. Varjenje lahko povzroči deformacije, zaostale napetosti in
razpoke, kar zmanjša trdnost utrujanja. Pri popravilu z varjenjem je potrebna verifikacija
varilnega posega (WPS: Welding Procedure Specification). Površinske razpoke odpravljamo
z brušenjem ali pretaljevanjem zvara s TIG ali s plazma postopkom. Globoko razpoko
saniramo z vrtanjem luknje ob vrhu razpoke. Tako bistveno zmanjšamo nevarnost
nadaljnjega širjenja razpoke .
Ugotavljanje dejanske nosilnosti zvarjenega spoja
Kadar se kvaliteta zvara na zahtevnem zvarjencu razlikuje od zahtev kvalitete po standardu ni
potrebno takoj zavreči ali popravljati izdelka. Popravljanje lahko poslabša dinamične
lastnosti. Ker so včasih s standardi predpisane zahteve za kvaliteto prevelike, lahko z
natančnimi izračuni ugotovimo dejansko nosilnost zvarjenca in če je večja od obremenitve,
sanacija ni potrebna. Poglobljeno analizo opravimo z metodo končnih elementov in zakoni
mehanike loma ter metalografije. Tako ugotovimo primernost varjene konstrukcije (Fitnessfor-purpose pristop).
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Ali je že zrel čas za…?
dr.h.c. izr. prof. Vojko Pogačar, akad.sl.
Vojko.Pogacar@guest.um.si

Povzetek
Prispevek se nanaša na prikaz različnih oblik in ravni izražanja, vsaka od oblik in ravni pa
zahteva za svoj razvoj ustrezno reprodukcijsko sredstvo. Tako je predstavljal izum tiskarskega
stroja ključno reprodukcijsko napravo za razvoj jezika, lingvistične gramatike in seveda
posledično bralne kulture, izobraževanja, znanosti itd. Prav tako pa se je v času Renesanse
porodila ideja za perspektivičnim pogledom na svet, kar je pripeljalo kasneje do izuma
fotografskega aparata in dandanes je postal foto optični način zajemanja in obdelave slik že
standardni del računalniške programske in strojne opreme, ki omogoča razcvet
dvorazsežnega komuniciranja s sliko, filmom, videom itd. Prav tako pa smo že priče začetnih
razvojnih stopenj tehnologij trirazsežnega zajemanja in izdelave, zadnje razvojne stopnje
materializacije pred vstopom v obdobje dematerializacije, ki pelje v temeljito preobrazbo
družbenih procesov. Hkrati s prikazom razvoja različnih zvrsti izražanja (različnih ravni
jezikov) in njihovih reprodukcijskih orodij, so le ti obravnavani tudi v korelaciji z
dimenzijami, kar v skupnem vpliva na siceršnji razvoj proizvajalnih sredstev, tehnologij in
hkrati tudi na razvoj družbenih odnosov. Vsi ti procesi pa v skupnem kažejo tudi na določene
tipične značilnosti cikličnih obdobij, ki jih lahko primerjamo s Periodnim modelom barv,
gramatikalno osnovo za razvoj jezika barv.
Ključne besede: 'notranji-mentalni-miselni jezik', raven brez-dimenzijske singularnosti,
enodimenzionalna raven, dvodimenzionalna raven, tridimenzionalna raven, ciklične ravni
Prolog
»Demokracija bo plačala zato, ker bo skušala ustreči vsem.
Reveži bodo želeli premoženje bogatih.
In demokracija jim bo to dala.
Mladi bodo želeli biti spoštovani kot stari, žene bodo hotele biti kot moški, tujci bodo hoteli
staroselske pravice.
In demokracija jim bo to dala.
Tatovi in goljufi bodo želeli pomembne državne funkcije.
In demokracija jim bo to dala.
In ko bodo lopovi in prevaranti končno demokratsko prevzeli oblast, ker kriminalci in zločinci
težijo po moči,
bo nastala hujša tiranija, kot je bila za časa katere koli monarhije ali oligarhije.« (1)
To je niz misli, ki jih vir na ZRSZ (1) pripisuje Sokratu, vendar po nekaj preveritvah med
filozofi, poznavalci Sokrata, je skoraj gotovo, da gre za potvorbo. A kdorkoli že je napisal to
besedilo pod krinko Sokratove avtoritete, je to za današnji čas zelo simptomatično. Bomo
videli zakaj.
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Uvodna izhodišča
Ta prispevek je nastal v kontekstu novembrskega predavanja v organizaciji ZID in se je
nanašal na zaključek moje kariere na Fakulteti za strojništvo, kjer sem po osnovni izobrazbi
akademski slikar in v 'nadgradnji' kot dizajner s PPUD (Priznanjem pomembnih umetniških
del s področja industrijskega oblikovanja), prišel službovat v povsem strojniško okolje in
postal profesor na programu Inženirsko oblikovanje izdelkov na FS. Glede na to neobičajno
kombinacijo, sem se v naslovu predavanja spraševal: ali je že prišel čas za ponovno
združevanje umetnosti, znanosti in tehnike? Izvorna ideja se je namreč nanašala na čase
Renesanse, ko so bile še vse discipline neločljivo povezane. To je bil čas začetkov ponovnega
razcveta naše zahodne civilizacije, čas bujnega brstenja in medsebojnega oplajanja
mnogoterosti, hkrati pa so se pričeli oblikovati zametki mnogih disciplin, ki so dobile svojo
pravo podobo šele skozi kasnejša obdobja.
Ključna metoda, s katero se ukvarjam že iz gimnazijskih let in s katero si poizkušam razlagati
dogajanja okoli sebe, je na prvem mestu Periodni model barv, PCM - Periodic Colour Model
(Slika 1-A, 1-B) in z njim je na drugem mestu neločljivo povezan ciklični model dimenzijskih
ravni, vključno z izvorno singularnostjo.

Slika 1-A: Sinusna varianta Periodnega modela barv – PCM (Periodic Colour Model), kjer lahko
opazujemo pojmovno-pomenske korelacije posameznih cikličnih faz v zvezi z barvnimi smermi
(©- Vojko Pogačar)
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Slika 1-B: Periodni model barv – PCM (angl.: Periodic Colour Model) je vzpostavljen kot kanon, ki
naj služi kot gramatikalna osnova za razvoj jezika barv, hkrati pa tudi jezikov dvorazsežnih in
trirazsežnih ravni. Čeprav barve v fizičnem smislu ne obstajajo, je naša interpretacija zaznave
elektromagnetnega valovanja v obliki barv definirana v trirazsežnem modelu in barve so gradnik I.
kategorije vsega vidnega in vizualnega ter so oblika družbenega dogovora, zato se jih moramo naučiti
videti in prav poimenovati. V tej zasnovi pa tiči njena 'lingvistično-indoevropska' in hkrati tudi
svetovna 'jezikovna' univerzalnost. (©- Vojko Pogačar)

Kaj je mišljeno s pojmom singularnosti?
Steven Pinker navaja v svoji knjigi 'Jezikovni nagon' (2), da je naš osnovni jezik misli v
možganih - možganščina! V tem pogledu je pred kratkim v priložnostnem pogovoru o tej
temi, dopolnil tovrstna razmišljanja dr. Bojan Borstner s Filozofske fakultete v Mariboru, češ
da predstavljajo možgani po njegovem 'strojni del', sam jezik možganov pa bi morali
poimenovati 'duhovščina'! Vsekakor pomenljiv termin, a je hkrati že opredeljen z neko
povsem drugo, precej močno zasidrano predstavo s področja verske provenience.
Kakorkoli že, Pinkerjeva teza je, da naše misli - možganski jezik (možganščino/duhovščino)
prevajamo v druge oblike, torej v petje, govor, glasbo, risbo, sliko, načrt, 3D model itd. In pri
tem vemo iz lastnih izkušenj, da se pri prevajanju vedno nekaj izgubi, kajti misli v možganih
potekajo brez nekih prostorskih in časovnih omejitev, lahko bi rekli kot v neki singularnosti,
kjer so vse dimenzije in čas stisnjeni v eno relativno 'ničto časovno in prostorsko točko'.
Teoretično si je mogoče v naših možganih zamisliti in naslikati prav vse, npr.: v hipu lahko
poletimo okoli Lune in še kam dlje hkrati, a vseh podrobnosti okoli takega, časovno
relativnega, hipnega in zgoščenega doživetja si pa nikakor ni mogoče v popolnosti zapomniti,
kaj šele opisati v vsej celovitosti. Tako so vsi prevodi takih miselnih potovanj in raziskovanj
po navadi le okvirno in pomanjkljivo zapisane beležke, bežne slike, torej le bledi povzetki
naših idej in zamisli.
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Ciklični pogled na strukturo dimenzij
S cikličnega stališča lahko smatramo, da se dimenzijski ciklusi porajajo najprej v
'možganščini/duhovščini' kot:
0. 'ničta' dimenzija, raven brezdimenzijske singularnosti! Šele iz te idejne osnove potem
izvirajo prevodi v:
1. enodimenzionalno raven govora, petja, pisanja, glasbe itd., ter
2. dvodimenzionalno raven, torej v vse dvorazsežno, vizualno, slikovno, fotografsko itd.
V ta okvir spadajo tudi video, film, animiranke itd. Ta dimenzijski nivo pa je nujna
'konstruktivna' predhodnica za naslednjo:
3. tridimenzionalno raven, torej realno predmetno. Trirazsežne predmetnosti se ne da
načrtovati direktno iz singularnosti, ker je prekompleksna, zato poteka načrtovanje in
izdelava 3D predmetov običajno postopno po vseh predhodnih stopnjah dimenzij. Čeprav
so vse dimenzijske ravni različne, so hkrati tudi enakovredne.
Še o ciklusih v povezavi z družbo
Tako kot ne more Narava ubežati pred zakonitostmi naravnih ciklusov, prav tako ne more
ubežati človek in družba nasploh, ker smo sestavni del te velike Narave. Da je zmeda še večja,
poteka sočasno še veliko drugih, različnih ciklusov, ki se med seboj prepletajo, tako da vedno
ni lahko razločiti kateri ciklus sploh opazujemo. Tiste redke, ki jih občutimo neposredno in se
jih zavedamo, kot npr.: dnevne, letne ali življenjske cikluse, lahko prepoznamo, vendar če
želimo podrobneje spremljati npr., samo osebne cikluse, kot so fizični, emotivni, intelektualni
ali menstrualni, je za ta namen že potrebno voditi natančnejšo evidenco, sicer se v tem
prepletu različnih občutkov in stanj, kaj hitro izgubimo. Še težje ali skoraj nemogoče pa je
'občutiti' ali spremljati večje makro ali mega cikluse, ki so že popolnoma izven naših okvirov
izkustvenega doživetja. Če vzamemo za primer, da traja po Hinduističnem izročilu celoten
ciklus religijskega razvoja približno okoli 5000 let (Slika 2), je to tako dolgo časovno
obdobje, da je za naše pojme povsem nedoumljivo in abstraktno. Posamični kvartali, ki jih
lahko primerjamo z nam znanimi 'letnimi časi', so torej dolgi po 1250 let. A poleg omenjenih
religijskih imamo še vrsto družbenih, socialnih, političnih itd., cikličnih oblik razvoja, ki
imajo vsak svoje časovne periode.
Za razumevanje mega ciklusov je pač nujno potrebno preučevati zgodovinske podatke, iskati
paralele z nam bolj razumljivimi cikličnimi obdobji. Pri tem je pa pomembno tudi kako
interpretiramo posamezne artefakte, ki izvirajo izpred tisočletij, saj njihov pomen ni vedno
povsem enoznačno primerljiv z dandanašnjimi. Tako nas interpretacije in postavljanje
zgodovinskih artefaktov v kontekst s sodobnimi trendi na nek način vedno presenečajo. In
čeprav vemo, da se zgodovina ciklično ponavlja - kot se je v ironični metafori izrazil Marx in
po njem Žižek: 'Najprej kot tragedija, nato kot farsa', (3, 4) - pustimo, da nas še dalje
preseneča in zapeljuje.
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Slika 2: Okvirne starosti velikih monoteističnih verstev sveta: Hinduizem 5000 let, Judaizem 2500 let,
Budizem 2250 let, Krščanstvo 2000 let, Islam 1400 let, ki se po Hinduistični razlagi navezujejo na štiri
ciklična obdobja, vsako po okoli 1250 let. (vir: avtorjev foto arhiv iz Puri Ganga, Bali)

Na podlagi predstavljenih izhodišč se bomo lotili še ključnih reprodukcijskih sredstev, ki so
vezana na posamezno dimenzijsko raven. Reprodukcija predstavlja nasploh predpogoj
vsakršnega razvoja in obstoja! Česarkoli!
Izum tiskarskega stroja - reprodukcijska naprava za knjige
Iz časa renesančnega cvetenja izvira mnogo pomembnih izumov in eden izmed pomembnejših
za razvoj pisanja, branja in ne nazadnje izobraževanja, je Gutenbergov tiskarski stroj (Slika
4), ki je v svojem bistvu sestavljen že iz tisočletja znanih delov:
-

preše za vino (Slika 3), tovrstni principi stiskanja grozdja v vino so znani že nekaj
tisoč let pr.n.š.;
princip odtiskovanja dlani na stene jam je znan že tisočletja (npr.: Chauvet-Pont-d'Arc
30.000 let pr.n.š.);
pečatnike s katerimi so zapečatili pisna sporočila so poznali Perzijci že par tisoč let
pr.n.š.;
papir so poznali Kitajci že davno pr.n.š., prav tako pa Egipčani papirus;
Kitajci so poznali in uporabljali črnilo prav tako že pr.n.š.

Skratka, vse sestavine, ki so bile potrebne za izvajanje tiska knjig, so bile že davno znane,
vendar pa jih je Gutenberg uporabil na nov način in v funkciji novega rezultata: tiska knjig
(Slika 4). Tisk knjig pa je (kot metuljev tlesk s krili) vplival neposredno na razvoj jezikov in
njihovih gramatik, posledično in širše pa še na nastanek cele vrste šol s sistematično vpeljavo
različnih stopenj izobraževanja, kar je vplivalo na razširjanje in bogatenje znanj, razvoj
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znanosti, nastanek različnih izobrazbenih profilov, razvejanost slojev in družbe, v splošnem
pa na razvoj inteligence, na ozaveščanje in ozaveščenost ter s tem tudi na politizacijo družbe
itd.

Slika 3: Vinska preša (vir: Wikipedia)

Slika 4: Tiskarska preša po sorodnosti nedvoumno izvira iz vinske preše (vir: Wikipedia)

Pomen Primoža Trubarja, ki je naredil prve prevode liturgičnih del v slovenski jezik, Janeza
Bohoriča, snovalca gramatikalnih osnov za naš in še vrsto bližnjih jezikov ter njegovega
učenca Jurija Dalmatina, ki je na tej podlagi prevedel Biblijo v materni jezik, je izjemen, saj je
imelo njihovo skupno delo usoden vpliv na razvoj izobraževanja v slovenskem prostoru, kar
je potem v nekaj stoletjih omogočilo nastanek slovenskega izobraženstva in inteligence, ki nas
je pričela postopoma ozaveščati s vprašanji, kdo smo, kaj hočemo in kam gremo! Brez teh
jezikovnih temeljev najbrž danes ne bi imeli samostojne Slovenije!?!
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V splošnem pa pomeni razvoj jezika in gramatike tisti okvir, ki je lahko osnova za razvoj še
drugih oblik jezikov, npr.: slikovnega, barvnega, trirazsežnega itd.
Jezik, govor, petje, glasba, pisanje, kot je bilo že omenjeno, funkcionirajo na
enodimenzionalni ravni. Npr.: za ustvarjanje nekega sporočila, izpovedi, pesmi, glasbe rabimo
nek določen čas (T1), prav tako rabimo približno enak čas (T1) tudi za prebiranje, sprejem ali
poslušanje tega sporočila, glasbe itd., in šele nato lahko razumemo za kaj gre. Lingvistična
raven temelji bolj na komunikacijskem kanalu racia, v obliki povedi, izjavljanj, ki so lahko
resnične ali neresnične, medtem ko glasba temelji bolj na komunikacijskem kanalu čustev.
Z izumom tiskarskega stroja se je možnost razmnoževanja znanj in seveda ob tem tudi resnic,
kakor tudi polresnic, laži, prevar, manipulacij itn., le še povečala in to do te mere, da
dandanes pisani in govorjeni besedi kot mediju ne moremo več brez-rezervno zaupati!
Pravimo, da papir prenese marsikaj! Na primer: dandanes na sodišču, če ni materialnih
dokazov, velja le beseda proti besedi, torej se ne ugotavlja več kaj je res in kaj ne, ampak kdo
ima boljše argumente na svoji strani!? In kdor jih nima, si jih lahko z denarjem pridobi ali
celo ustvari. Iz tega razloga se je tudi tako povečala vloga 'vražjih odvetnikov', ki te metode
najbolj obvladujejo. In ta relativizacija dane besede v pravu se občuti, kot da ne obstaja več
'niti resnica niti pravica', ampak le argument bogatejšega (kot močnejšega). Denar predstavlja
substitut akumulirane energije, zato je nekdanjo fizično moč zamenjala 'nematerialna'
finančna moč, čeprav morda v rokah fizičnega in amoralnega slabiča.
In prav na tej kombinatoriki opazovanja raznovrstnih pojavov v naravi in družbi, rastlinstvu,
živalstvu in posebej pri človeški vrsti, temelji Leonardov princip raziskovanja in ustvarjanja
novega. Pri njegovi vsestranski radovednosti še ni čutiti kake ločnice med pojmovanjem
umetnosti in znanosti. Zanj so vse discipline enakovredne in kreativno povezane med seboj. V
tem smislu je zelo zgovorno njegovo pismo Ludoviku Mavru [5].
Pismo Leonarda da Vincija Ludovicu Mavru, milanskemu nadvojvodi iz rodbine Sforza
Povzetek pisma se nanaša na Leonardovo ponudbo iz širokega spektra njegovih znanj, idej,
projektov pa tudi želja, kaj bi vse rad počel, hkrati pa da bi nadvojvodo Mavra s tem le uspel
prepričati za naročilo. Česarkoli že, magari iz arzenala vojaških naprav in orožij, ki bi
nadvojvodi prinesli prednosti pred drugimi vladarji takratnih mestnih državic. Če bi Leonardu
karkoli izmed tega uspelo, se zdi zelo verjetno, da bi kasneje zlahka dodal še kaj s področja
umetniške ustvarjalnosti.
To pismo lahko torej razumemo kot metaforo, s katero je Leonardo povzel svoje ambicije po
realizaciji grandioznih projektov in zamisli, ki so uresničljive le s podporo bogatega mecena.
S ponudbo idej za novo vojaško opremo in orožja pa je Leonardo hkrati pokazal tudi popolno
etično in moralno ravnodušnost, če že ne pohlep, samo da bi dobil naročilo. Kakršnokoli že!
Potem bi pod orožjem zlahka pretihotapil tudi kake svoje bolj skrite želje…
Povzetek njegove ponudbe [5]:
-

Zna postavljati trdne in lahke, prenosljive mostove, sovražnikove zna pa požgati in
zrušiti.
Zna odstranjevati vodo iz jarkov; zna zgraditi mostove, brvi, stopnice in druge naprave
itd.
Pozna načine za miniranje vsake utrdbe, trdnjave, razen, če ni zidana v skalo.
Zna narediti prevozne bombarde za ustvariti točo kamnov, ki naredijo veliko škodo.
Za pomorske bitke zna izdelati naprave za napad in obrambo plovil, s smodnikom,
bombardami in dimom.
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-

-

-

Zna narediti predore, kanale pod jarki ali reko, brez kakega hrupa, da se lahko pride na
točno določen kraj…
Zna izdelati pokrita vozila, varna in neranljiva za utiranje poti med sovražnikove vrste,
s topovi za razbijanje še tako velikih skupin vojakov, le tem pa lahko nato sledi
pehota…
Po potrebi zna izdelati bombarde, možnarje in daljnostrelne topove, lepih in pripravnih
oblik, do tedaj še neznanih…
Za primere, kjer bombarde niso uporabne, zna izdelati baliste, metalce, triboke ter
druge naprave novih oblik. Skratka, zna izdelati nešteto raznovrstnih naprav za napad
in obrambo.
V mirnodobnem času pa je enakovreden kateremukoli arhitektu v gradnji stavb, javnih
ali zasebnih, napeljevanju vode iz enega kraja v drugega,…, prav tako zna izdelati kip
iz marmorja, brona ali gline, pa tudi v slikarstvu lahko izpelje karkoli enakovredno
komurkoli… Prevzel bi tudi izdelavo bronastega konja v čast nesmrtne slave,
njegovemu očetu in rodbini Sforza.

Skratka, iz pisma se vidi, da Leonardo ponuja svoje pragmatične ideje s področja vojaške
tehnike za nemirne, vojne čase, očitno prilagojene pričakovanjem velikega naročnika, da bi
lahko na koncu za mirnodobne čase dodal še kaj iz svojega repertoarja znanj in veščin, kot
arhitekt, gradbenik, slikar, kipar in celo glasbenik. Iz ponudbe je razvidno, da je bilo tudi že
takrat umetniško ustvarjanje postavljeno na rep in pogojno cenjeno ter zaželeno le v
mirnodobnem času! Vprašanje je le ali kot vrinjen dodatek ali kot nagradni bonus?
Ko že govorimo o Leonardu, lahko omenim, da je poleg zgoraj navedenih tem, napisal tudi
vrsto razprav in raziskav: o perspektivi, o razmerjih človeškega telesa, o anatomiji in
arhitekturi, o mehaniki, hidravliki, toploti, o kozmologiji in o akustiki. Poleg tega je znal
igrati več instrumentov od flavte, lire, lutnje itd.
Prav tako pa se vidi iz njegovih zapiskov, da se je zanimal tudi za: algebro, geometrijo,
perspektivo, optiko, botaniko, medicino, gradbeništvo, mehaniko, umetnost vojskovanja itd.
Kot slikar sicer ni naredil neke velike množice slik, a Mona Liza in Zadnja večerja sta ga v
tem pogledu izjemno proslavila, čeprav vemo, da je bil istočasno tudi vse drugo, še predvsem
pa izvrsten in strasten risarski raziskovalec z nekaj tisoč risbami v zbirki Codex Atlanticus,
shranjeni v Knjižnici Abrosiana v Milanu. To, da je bil Leonardo odličen risar pa govori še o
eni pomembni obliki izražanja in zapisovanja - o jeziku risbe - risanju.
Žal se v dandanašnjem času risanje umešča preveč v polje umetniške provenience, morda
deloma tudi po zaslugi glorifikacije Leonarda kot slikarja, kar je v tem kontekstu doprineslo k
zavajajočem pomenu risbe in risanja kot pra-, in proto-jezika, ki se je zagotovo razvil in
uporabljal že prej ali vsaj sočasno s pojavom govora.
Ob tem se premalo zavedamo dejstva, da lahko z risbo zelo enostavno in hitro izrazimo nekaj,
kar je z besedami pogosto zelo težko ali celo nemogoče opisati. Pomislimo le na kompleksne
mehanizme naprav, za kar pogosto niti nimamo dovolj jasnih in raznolikih pojmov, da bi bilo
kaj takega sploh mogoče opisati. In tako temelji in je temeljil ves zgodovinski razvoj tehnike
na risbi! Strojniki so vrsto desetletij veljali za najnatančnejše risarje v diapazonu 'mm'
natančnosti. V obdobju prevlade računalnikov pa se je na pomen risanja in risbe žal preveč
pozabilo in ponekod celo izključilo iz učnih programov, kar predstavlja določeno zablodo.
Poleg tega je umetnost družbeno težko razumljiv pojem, najpogosteje celo povsem napačno
interpretiran in umeščen, zato se najpogosteje znajde na repu družbenega vrednotenja.
Uspešni posamezniki so le izjeme in dokaz tem trditvam. V splošnem pa velja, da je vsakršno
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umetniško izražanje vrsta komunikacije, vrsta izpovedovanja, govora v povsem 'avtorskem,
narečno-likovnem, -kiparskem, -oblikovalskem, -arhitekturnem itd., jeziku', ki ga ni mogoče
na enostaven način prebrati in razumeti, če pred tem ne osvojimo abecede njegove likovne
govorice. In česar ne razumemo in o čemer ne moremo misliti, s tem ne moremo komunicirati
– o tovrstni problematiki je pisal že Wittgenstein [6]. Prav tako pa enostranska izjava še ni na
ravni dvosmerne komunikacije. Zato je na mestu vprašanje kakšno vrsto komunikacije
pravzaprav predstavlja umetniško izražanje?
Renesansa, čas združene umetnosti in znanosti
Renesansa se je ozirala in napajala iz Grško-Rimske dediščine, iz časa visoko razvite kulture
kiparstva, povezanega z realizmom, kompleksno geometrijo in naprednimi tehnologijami
izdelave… O tem priča množica izjemno kompleksnih, prostorsko zapletenih in hkrati
realističnih skulptur iz obdobja pozne Helenistične kulture, od Laokoontove skupine (Slika 5),
Polidorjevega Metalca diska itd., kar govori samo po sebi, da so v tem času vrhunsko
obvladovali tehnologijo materialne izdelave in obdelave in da je bilo razumevanje prostorske
problematike na zelo visoki ravni.

Slika 5: Laokoontova skupina, nastala konec 1. stoletja pr.n.št., po navedbi Plinija Starejšega je to
delo avtorjev iz Rodosa: Hagesandra, Polidora in Atenodora, …, najbrž gre pri tej skulpturi, ki jo
hranijo v Muzeju Vatikana, za kopijo še starejše bronaste verzije. (vir: Wikipedia)
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Vrhunsko obvladovanje kiparskih form pa ne predstavlja osamljen primer obvladovanja 3D
problematik. Podobno lahko vidimo tudi pri izvedbi različnih tehničnih rešitev, predmetov
itd., ki se nam zdijo za dandanašnji čas povsem samoumevni. Npr.: kvalitetna rešitev talnega
in stenskega gretja, izpeljave dimnih poti in dimnikov, izdelava strešnikov (Slika 6),
impozantne vodovodne napeljave, akvadukti (Slika 7) itd.
Realistične kiparske forme tedanjega časa pa ne kažejo le na vrhunsko obvladovanje
tehnologije materialne izdelave in razumevanja prostorske problematike, ampak nas
napeljujejo tudi na misel, da so posamezniki že razumeli logiko perspektivičnega risanja in ga
v praksi tudi udejanjili, čeprav o tem ne obstaja kak pisni vir, da bi bilo tovrstno
perspektivično risanje že ozaveščeno. A sodimo lahko po njihovih delih, ta pa kažejo na
razumevanje principa perspektive.

Slika 6: Talno in stensko gretje, dimniki, strešniki (vir: Wikipedia)

Slika 7: Vodovodna napeljava – akvadukt (vir: Wikipedia)
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Izum perspektive in naprave za risanje v perspektivi - mehanski zametek fotoaparata
Po risbi arhitekturne vedute v Vili misterijev v Pompejih (Slika 8), ki je bila odkrita šele pred
par desetletji, lahko sklepamo, da je bila tovrstna problematika perspektivičnega risanja znana
posameznikom že stoletje pr.n.št. Ker je to moja hipoteza, za enkrat preverjena le z lastnim
izkustvom, jo je potrebno z umetnostno zgodovinskega, strokovnega stališča jemati še
nekoliko z rezervo. Osebno se mi namreč zdi, da arhitekturna veduta v Vili misterijev ne
izgleda nič manj prepričljivo od Masacciove freske (Slika 9), ki je nastala približno 1500 let
kasneje v času zgodnje Renesanse. Na tej podlagi zato sklepam, da so Brunelleschi, Alberti,
Dürer, Leonardo in drugi sopotniki tedanjega časa le ponovno odkrili in nato smiselno
nadgradili perspektivični pogled na svet!
V osnovi pa govori sam perspektivični pogled na svet le o težnji, da bi naslikali svet okoli
sebe tak, kot ga dejansko vidimo, torej optično pravilno in s stališča zunanjega pogleda, tem
bolj realno. V tej gesti se metaforično skriva tudi zametek znanstvene metode, na katero se
navezuje perspektiva in z njo povezano merjenje, optika itd., brez česar si dandanes ne znamo
več predstavljati vrste naprav, ki temeljijo na teh osnovah, če omenim le fotogrametrijo,
trigonometrične laserske merilne naprave ali vrsto optičnih metod 3D skeniranje z belo
svetlobo, lasersko, rentgensko itd.

Slika 8: Arhitekturna veduta, ki se nahaja v Vili misterijev v Pompejih, kaže na to, da so že okoli leta
80 pr.n.š. obvladali risanje v perspektivi! O tem ali je bilo tovrstno risanje že ozaveščeno, žal ni
nobenih pisnih virov. A risba govori tudi sama zase, 1500 let pred ponovnim odkritjem fenomena
perspektive! (vir: avtorjev foto arhiv iz Pompejev)
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Slika 9: Masaccio, ital. slikar, (roj. 1401 kot Tommaso Cassai, † 1428) – Freska Svete trojice v cerkvi
Santa Maria Novella, Firence, 667 x 317 cm, nastala med leti 1425-1428, ki predstavlja eno prvih
perspektivično zasnovanih del v času zgodnje Renesanse. (vir: Wikipedia)

Sama ideja perspektivičnega pogleda torej nosi v sebi zakonitosti optičnega gledanja na svet,
oziroma perspektivični pogled je že sam po sebi optični princip. Vse to optično fizikalno
ozadje se pa odraža tudi v samih zametkih prvih naprav za perspektivično risanje (Slike 10 do
15).
Perspektivične naprave in pripomočki pa na mehanski način koncipirajo princip fotografske
tehnike, s tem da namesto svetlobnih žarkov uporabljajo tanke vrvice z utežmi, ki jih
nameščajo na dele opazovanega motiva (Slika 14, 15) ali pa to nadomestijo z direktnim
optičnim opazovanjem skozi fiksno postavljen okular (Slika 10, 11 in 12), in/ali z vmesnim
'mrežnim ekranom slikovne ravnine', ki je postavljen med opazovalcem in motivom (Slika
15). Ta mreža potem omogoča natančnejše področno opazovanje in nato segmentno
prenašanje oblik motiva po kvadrantih na slikovno površino.

Slika 10: Leonardova risba naprave za risanje v perspektivi iz leta 1502
(vir: Biblioteca Ambrosiana, Milano)
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Slika 11: Dürerjeva risba naprave iz leta 1514 (vir: Wikipedia)

Slika 12: Dürerjeva risba naprave v uporabi pri slikanju portreta, podobno risbi iz leta 1514
(vir: Wikipedia)
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Slika13: Ena izmed Dürerjevih risb večje naprave za risanje v perspektivi iz leta 1525, kjer se vidi
uporaba vrvice z utežjo, kot simulacija poti svetlobnega žarka. (vir: Wikipedia)

Slika 14: še ena izmed Dürerjevih variacij perspektivične naprave z uporabo vrvice, pri čemer je
vrvica na steni fiksirana v točki 'opazovalčevega očesa', oziroma v poziciji zamišljenega optičnega
izhodišča 'mehanskega fotoaprata'. (vir: Wikipedia)

33

Glasilo Zveze inženirskih društev Maribor št. 2, marec 2017

Slika 15: Risba zgodnje verzije perspektivične naprave, za katero lahko sklepamo, da je nastala med
leti 1505 in 1507 nekje v našem okolju in temelji na principu mreženja slikovne ravnine in nato
prenašanja segmentnih delov motiva po kvadrantih. (vir: Wikipedia)

V primeru Dürerjevih naprav za perspektivično risanje se pojavlja neka vzporedna
zanimivost, ki se navezuje tudi na naše okolje, zato bom naredil zaradi te nenavadne
posebnosti, kratek odmik od trenutnega sledenja osnovni temi, kot ovinek, ki ga je naredil
Dürer na svoji poti do Benetk. Znano je namreč, da je Dürer v letih med 1505 in 1507 že
drugič potoval v Benetke (7) in določena dejstva nas napeljujejo na sklep, da se je na tej poti
verjetno za nekaj časa ustavil tudi v naših primorskih krajih. Sicer ne vemo točno kje in na
kak način je potoval, zagotovo pa je bilo več možnih poti, ki so vodile iz Bavarske do Benetk
in kakšna izmed njih je zagotovo vodila tudi mimo naših krajev.
Če si za uvod ogledamo samo napravo za perspektivično risanje, ki je upodobljena na
predhodni Sliki 15, lahko sklepamo, da je samostoječ mrežni okvir in okularno stojalo sicer
lahko nosil s seboj, vendar je bilo prevažanje take okorne opreme na taki dolgi poti, v tedanjih
časih, zagotovo precej komplicirano.
Zagotovo pa je Dürer nosil know-how idejo o perspektivičnih napravah vedno s seboj, zato je
tudi možno, da si je dal določene elemente narediti kar na licu mesta, saj je bilo v naših krajih
zagotovo obilo lesa in najbrž tudi spretnih mizarjev, ki so znali umetniku ustreči. Po njegovih
mnogoterih risbah različnih perspektivičnih naprav, ki so vsakokrat nekoliko drugačne in v
skladu z izboljšavami ter samim razvojem ideje o perspektivični napravi, lahko sklepamo, da
jih torej ni vedno prevažal s seboj, temveč jih je občasno dal, nekoliko izboljšane, narediti na
novo v okolju, kjer se je trenutno nahajal. To tezo potrjujejo mnogi primeri različnih naprav
na Slikah 11 do 15.
Naslednje močno dejstvo tiči tudi v veduti ozadja, prikazani na Sliki 15 in 16, kjer lahko jasno
vidimo, da se konfiguracija obale odpira proti odprtemu morju od leve k desni. Take morske
vedute in konfiguracije obale, Dürer zagotovo ni mogel videti in narisati nikjer v okolici
Benetk!
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Slika 16: Po tej vizuri ozadja lahko sklepamo, da gre za nek naš obmorski kraj, bodisi v tedanjem
tržaškem, koprskem ali piranskem zalivu. (avtorska predelava motiva iz Wikipedie)

Slika 17-A in 17-B: Za primerjavo dodajam dvoje svojih posnetkov obale Piranskega zaliva, nekje iz
smeri Lucije.Točno lego in višino lokacije, ki bi dejansko odgovarjala Dürerjevi risbi pa bi bilo
potrebno še najti, pri tem pa seveda odmisliti vrsto pozidav, posegov v prostor in spremenjeno
poraščenost okolja. (avtorjev foto arhiv)

Slika 18-A
Slika 18-B
Slika 18-C
Obrazna fiziognomija ležeče ženske (Slika 18-A) na Dürerjevi risbi prespektivičnega stroja s Slike 15,
se precej sklada s tema na portretnih risbah 18-B in 18-C, ki sta nastali najbrž v tem istem času, le da
se kvaliteta in natančnost obdelave detajlov od 18-A do 18-C postopno nadgrajuje. Za boljšo
primerjavo je izrez portreta ženske 18-A postavljen v pokončno lego. Pri tem se da opaziti, da je
verjetno zaradi dolgotrajnešega poziranja nekoliko zadremala, zato je izraz tudi bolj zresnjen, otrpel
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in zaradi dremeža brezizrazen, a fiziognomsko dokaj v okvirih preostalih dveh portretov. Risba 18-B je
datirana z letnico 1505 in s podpisom avtorja, zraven je pa dodan še pripis: 'Bauer Madame Windish'
(glej detajl Slike 18-D). Dekle je videti precej zadovoljna, nekoliko razpuščena z nenavadno režečim
nasmehom in morda sramežljivo razgaljena v nemoči s spuščenim, na pol priprtim, toplim pogledom v
levo. Podobno držo in izraz lahko opazimo tudi na desni risbi 18-C, datirani z isto letnico nastanka, ki
je pa zagotovo nastala šele po tej risbi 18-B in kjer je dekle že manj nasmejana, vendar še vedno s
pomenljivim, zadovoljnim nasmeškom, a že z nekoliko stanovitnejšim, vendar prav tako povešenim
pogledom. Ta risba je od obeh predhodnih izdelana veliko bolj natančno v detajlih in v urejenosti
oprave s pričesko ter minunciozna v obdelavi površin. (vir: Wikipedia)

Tezo, da je omenjena risba perspektivične naprave z aktom (Slika 15) nastala nekje v našem
okolju pa dodatno podpira še drug argument iz Dürerjeve zbirke risb, med katerimi je Slika
14-B nedvoumno datirana, podpisana in zelo jasno podnaslovljena (glej detajl Slike 18-D) (7).
Mimogrede: prav ta Dürerjev faktografski princip podpisovanja z datacijo svojih del je postal
kasneje tudi širše prevzet standard v likovni praksi!

Slika 18-D: detajl: letnica 1505, Dürerjev podpis in podnapis - Bauer Madama Windish

Ta diskurzivni ovinek ob Dürerjevih perpektivičnih napravah bi zaključil z mislijo, da so
Brunelleschi, Alberti, Dürer, Leonardo in drugi njihovi sodobniki razumeli perspektivični
stroj kot napravo, ki jim lahko pomaga pri čim bolj adekvatni odslikavi opazovanega motiva
na slikovno površino. V bistvu so postopoma snovali in izgrajevali idejo o mehanskem
fotoaparatu, ki bi ga, če bi takrat že obstajal, z velikim veseljem tudi uporabili.
Princip Camere obscure so sicer poznali, a njena uporabna vrednost je bila do tedaj nična, saj
niso imeli sistema za beleženje rezultata njenih projekcij. Edina pot je očitno vodila le preko
raziskav v obliki mehanskih naprav, 'pespektivičnih strojev', ki so na preprost način
povzemali fizikalne zakonitosti optike in s tem postopoma odstirali problematiko
razumevanja perspektivičnega pogleda na svet.
Camera obscura
Prva omemba Camere obscure (8) je pripisana kitajskemu filozofu Mozi-ju (470 - 390
pr.n.št.), prav tako je pa njen princip poznal Grški filozof Aristotel (384 - 322 pr.n.št.).
Kasneje jo opiše v svojih raziskavah optike tudi Euklid. V 6. stoletju je Bizantinsko-Grški
matematik in arhitekt Anthemius iz Tralesa, snovalec Hagie Sophie v Carigradu, pri svojih
eksperimentih celo že uporabljal Camero obscuro.
V 9. st. jo omenja še Al-Kindi (Alkindus), nekoliko kasneje pa še Ibn al-Haytham (965–1039,
znan kot Alhazen), ki je Camero obscuro okvirno opisal. Na tej osnovi je potem Leonardo da
Vinci v svojem delu Codex Atlanticus (1502) podal še natančen opis njenega delovanja (Slika
19).

36

Glasilo Zveze inženirskih društev Maribor št. 2, marec 2017

Slika 19: princip Camere obscure predstavlja zatemnjen prostor ali škatlo z majhno odprtino, skozi
katero se projicira na nasprotno steno okoliški prostor in predmeti v zrcalno zvrnjeni obliki.
(avtorjeva risba)

Problem uporabne vrednosti Camere obscure je bil v tem, da je 'camera' obrnila sliko
predmeta zrcalno na glavo (Slika 19), kar je bilo z vidika neposredne uporabe v tistem času,
npr.: za risanje portretov, predmetov, vedut ali kakršnihkoli motivov, precej neugodno ali celo
neuporabno. Šele ko je evolvirala v zrcalno refleksno zasnovo, je pa že omogočala povsem
normalno opazovanje in prerisovanje motivov na tak način kot so jih tudi videli. (Slika 20, 21,
22)

Slika 20: Slika 20: zrcalo, ki je postavljeno v Camero obscuro pod kotom 45O glede na čelno ploščo z
odprtino, omogoča zrcaljenje motiva nazaj v njegovo pravilno, prvotno lego, tako kot motiv dejansko
vidimo. (avtorjeva risba)

Slika 21: zrcalno refleksna zasnova Camere obscure ima daljnosežne posledice za razvoj foto tehnike.
(vir: Wikipedia)
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Slika 22: Hkrati pa je zrcalno refleksna naprava postala tudi uporaben pripomoček risarjev za
manualno zajemanje realističnih motivov. (Avtorjev foto arhiv iz Muzeja Arts et Metiers v Parizu)

Slika 23: Izboljšan derivat Camere obscure je postal neposredni predhodnik zametka fotografskih
aparatov in tudi projektorjev. (Avtorjev foto arhiv iz Muzeja Arts et Metiers v Parizu)

Johann Zahn je objavil leta 1685 delo "Oculus Artificialis Teledioptricus Sive Telescopium“
(9), v katerem je natančno opisal in ilustriral tako Camero obscuro, kot Lanterno magico. Prva
predstavlja zametek fotoaparatov (Slike 19, 20, 21, 22, 26), druga pa zametek projektorjev
(Slika 23).
Prvi začetki fotografije
Beseda fotografija izvira iz Grške besede photos (svetloba) in graphein (risati).
Francoz Joseph Nicéphore Niépce (Slika 24-A) je nekje v letu 1825 s pomočjo Camere
obscure izdelal prvo fotografijo na kovinsko ploščo, imenovano heliografija. (Slika 24-B) (10)
Kasneje se mu je pridružil še Louis-Jacques-Mandé Daguerré (Slika 25-A), ki je je sodeloval
pri razvijanju postopka skupaj z Niépcem, po njegovi smrti pa je delo nadaljeval in leta 1839
izpopolnjeno metodo poimenoval dagerotipija. (Slika 25-B) [11].
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Slika 24: Joseph Nicéphore Niépce (10) Slika 24-B: Prva fotografija predstavlja posnetek flamske
grafike, ki jo je osvetljeval 8 ur. [10]

Slika 25: Louis-Jacques-Mandé Daguerré (11) Slika 25-B: Scena iz pariške ulice, narejena s tehniko
pozitivne slike s senzibiliziranim srebrovim kloridom na kovinski plošči [11]

Slika 26: Camera obscura za Daguerrotipijo imenovana Grand Photographe, (Avtorjev foto arhiv iz
Muzeja Arts et Metiers v Parizu)

V tem kontekstu je pomembno omeniti še razvijalca tehnike, Charlesa Louisa Chevaliera
(Slika 27-A), izdelovalca prvih kamer (Slika 26) in predvsem optike (Slika 27-B).
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Slika 27-A: Charles
Chevalier [12]

Louis Slika 27-B: C. L. Chevalier je bil izdelovalec prvih
kamer in predvsem optike, (avtorjev foto arhiv iz
Muzeja Arts et Metiers v Parizu)

Med velike izumitelje fotografske tehnike pa zagotovo lahko uvrstimo slovenskega izumitelja
fotografije na steklo, Janeza Avguština Puharja (13) (Slika 28). Izum je leta 1843 opisal v
časniku Carrnioli, kar je le štiri leta po patentni objavi dagerotipije in 18 let po izumu
Niepceve heliografije.
Ker so bile posrebrene bakrene plošče, ki so se uporabljale pri dagerotipiji za Puharja
predrage, se je iz tega vzroka lotil eksperimentiranja s cenejšimi materiali in prišel do
patentne rešitve, oz. fotografije na stekleni plošči, kar je predstavljalo idejno zasnovo za
kasnejši razvoj fotografije na celulojdnem, oz. filmskem traku. Ta izum predstavlja eno
zgodnih in pomembnejših prelomnic v nizu zgodovinskega razvoja fotografije.

Slika 28: Janez Avguštin Puhar, 1814-1864, avto portret na steklu kaže, da je Puharjev fotografski
postopek rezultiral z izjemno kvaliteto v detajlih. [13]
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Povezava fotografije in računalnika
Nove tehnologije, ki so jih prvi pionirji perspektivičnih naprav, fotografskih aparatov in same
fotografije razvijali s tako strastjo, so se kasneje z vsakim korakom razvoja in izboljšav,
sprevračale v vse večjo grožnjo in izpodrivale del po del verodostojnosti klasičnim
manualnim ustvarjalcem, predvsem portretistom.
Impresionizem in večina izmov, ki so sledili v slikarski praksi za tem, so predstavljali že
določen odklon od tekme z neizprosno fotografsko faktografijo. Impresionizem in
ekspresionizem tako že jasno napovedujeta obrat od pozunanjenega pogleda k
ponotranjenemu, kamor pa fotografija do takrat še ni imela vstopa.
Kljub takemu razvoju v preteklosti pa se še dandanes določeni ustvarjalci poslužujejo
fotografije, kot izhodišča za svoja dela. Tako imamo v času moderne in postmoderne dobe
vrsto odličnih ustvarjalcev, kot so: Edward Hopper, David Hockney, Marcel Duchamp, Andy
Warhol, Gerhard Richter, Gottfried Helnwein in še vrsta drugih (Slike 29 do 31), ki so
vztrajali in mnogi še vztrajajo dandanes, saj si je fotografija skozi čas izborila tudi svoje
samostojno mesto med ustvarjalnimi postopki s takimi ustvarjalci, kot so: Annie Leibovitz,
Robert Mapplethorpe, Alfred Stieglitz, Henri Cartier-Bresson, Edward Muybridge, Edward
Weston in drugi.

Slika 29: Edward Hopper, Nighthawks, 1942, olje na platnu, 84.1 cm × 152.4 cm, Art Institute of
Chicago, Chicago, Illinois, je nedvoumno sledil fotografskemu motivu (vir: Wikipedia)
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Slika 30-A: (leva slika): Marcel Duchamp, Akt, ki sestopa po stopnicah N°2, 1912, olje na platno.
Slika predstavlja študijo zveznega gibanja telesnih delov pri sestopanju po stopnicah. (vir: Wikipedia)
Slika 30-B (desna slika): Eliot Elisofon, stroboskopski posnetek Marcela Duchampa, ko sestopa pa
stopnicah, upodobljen po njegovi predhodni slikarski študiji, 1913, v New Yorku (vir: Wikipedia)

Z novodobno računalniško tehnologijo pa je prišel čas, ko je postalo tudi to področje
fotografske, slikovne in nasploh vizualne provenience popolnoma obvladano do obisti ter
razgrajeno do samega bistva – do samega bita – osnovnega gradnika podobe, kar hkrati
pomeni popolno spremembo narave slikovnega medija, kakor tudi njegovega statusa. Sliko,
fotografijo in s tem vse njene derivate, ki bazirajo na sliki, kot so video, film in animiranke, je
mogoče od slej dokaj enostavno preurejati, manipulirati z njenimi elementi, jih poljubno
spreminjati, s čemer postane tudi ta vizualni medij povsem nepredvidljiv in do konca
zrelativiziran.
Obdobje verodostojnosti fotografije kot resnico-nosnega medija, samega po sebi, se je
zaključilo, s tem pa tudi njegova sodna verodostojnost. Dolgoletno Večerovo rubriko 'slika ne
laže', bi lahko dandanes preimenovali v 'slika vedno laže'! In zakaj laže? Ker je iluzija!
Kakršnakoli slika ali fotografija je v osnovi vedno iluzija! To je značilnost njene naravne
'sploščenosti na dve dimenziji'. Tako predstavlja iluzija vedno le en določen zorni kot
prikazane stvarnosti - na primer kot polresnica. In dandanes, ko je mogoče potvoriti vsak
slikovni vir, ni več nobenih osnov za zaupanje v sliko ali fotografijo ter v nadgradnji tudi
videu in filmu.
Izjemoma bi lahko verjeli le posnetkom, ki nimajo v ozadju nobenega namena oziroma
minimalnega interesa kakršnekoli kapitalizacije! Seveda, če kaj takega sploh obstaja?
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Slika 31: Andy Warhol, portret Josepha Beuysa, 1980, sitotisk. Slika temelji na uporabi kontrastno
reducirane fotografije, ki v formalnem pogledu preide fotografskega posnetka v simbolno podobo in
znak. (vir: Wikipedia)

Tehnologije, ki so temeljile na perspektivi in ki so jih prvi pionirji razvijali s tako strastjo, so
se torej z vsakim korakom razvoja in izboljšav, sprevračale v svoje nasprotje. Tako je
fotografija s svojo fizikalno objektivnostjo v preteklih stoletjih povsem razblinila
verodostojnost realistov ter portretistov in zato so se pričeli mnogi umetniki iz začetka 19.
stoletja postopoma odvračati od motivno faktografskega mimezisa ter se obračati vase najprej v impresije, nato v svoje notranje doživljanje - v ekspresije in nato v času modernizma
v izražanje s povsem abstrahiranimi formami, simboliko in metaforiko.
Za večino slikarskih ali risarskih praks v preteklosti pa tudi dandanes lahko rečemo, da so v
funkciji razvoja avtorske narečnosti, oziroma razvoja avtorjevega lokalnega jezika, kar
predstavlja na eni strani sicer dragoceno živopisnost množice lokalnih govoric, vendar po
drugi strani pa lokalni govor le stežka postane univerzalno razumljen ali širše sprejet. In zato
je na tem polju 'umetniškega ustvarjanja' taka zmeda in nepreglednost, da to že prerašča
okvire obvladljivega. Če bi se izrazil metaforično, bi rekel, da vsak ustvarjalec verjame v
svojega boga - tako kot je bilo razširjeno mnogoboštvo v času Grško Rimskega cesarstva.
Vsak govori s svojim jezikom. Glede na to, da so govorjenje, pisanje, risanje, slikanje,
oblikovanje, kiparjenje itd., različne oblike izpovedovanja, izražanja, bi bilo zato nujno, da se
razen že razvite lingvistike in matematike, tudi preostale oblike 'izražanja' gramatikalno
artikulirajo na podoben način, kar posledično šele omogoči dvosmerno komunikacijo. A za
dosego teh ciljev je potrebno izpolniti določene predpogoje, enake kot so potrebni pri razvoju,
oziroma obstoju rastlin, živali ali ljudi – za vse je ključna reprodukcija! In po analogiji velja
enako tudi za jezike, pisanje, risanje, slikanje itd., ali za karkoli že. Brez razmnoževanja ni
napredka niti obstoja!
Novodobno računalniško orodje torej ne predstavlja nič drugega, kot multipleksno
reprodukcijsko napravo za ponovljivo razmnoževanje in razvoj vsega vizualnega,
fotografskega, slikovnega, likovnega, filmskega in seveda prav tako tudi pisnega, glasbenega
itd. Oziroma povedano drugače: to orodje šele omogoča razvoj in gramatikalno artikulacijo
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vsega 'slikovnega in likovnega', hkrati pa velja vse povedano tudi za barve, ki so temeljni
gradnik vsega vizualnega in tudi neposredni jezik za izražanje čustev.
Torej, če si lahko po analogiji predstavljamo, kaj je pomenil izum tiskarskega stroja za razvoj
jezika in jezikovne gramatike, za razmnoževanje oz. tisk knjig in posledično za razvoj
izobraževanja, potem si lahko v obrisih predstavljamo pred kako razvojno ekspanzijo stojimo
v tem trenutku, ko je vzpostavljeno reprodukcijsko okolje za razmnoževanje vsega
slikovnega, vsega vizualnega, barvnega in v zametkih že tudi trirazsežnega! Seveda,
računalnik je postal razmnoževalni medij za vse dimenzijske ravni, ki se posledično prevajajo
iz idej notranjega, mentalnega jezika! (Tabela 1)

Tabela 1: Tabela kriterijev, ki določajo pojmovanje jezika. Kot je videti je temelj vsem 'prevodom'
notranji mentalni jezik – možganščina, s katero je mogoče neovirano misliti, si domišljati, si slikati
karkoli brez časovno prostorskih omejitev. Lingvistična in glasbena oblika izražanja predstavljata
prvo linearno raven prevajanja iz možganščine, vendar za enkrat le lingvistična izpolnjuje vse pogoje,
ki polno definirajo vse funkcionalne zahteve jezika. (©- Vojko Pogačar)

O usodnem pomenu in dometu jezika govori tudi Ludwig Wittgensteinova sintagma iz
njegove knjige Tractatus Logico-Philosophicus: »Meje mojega jezika pomenijo meje mojega
sveta. (Traktat, 5.6). Česar ne moremo misliti, tega ne moremo misliti; torej tudi ne moremo
reči, česar ne moremo misliti. (Traktat, 5.61)« (6) In ta načela lahko hkrati analogno
prenesemo tudi na vse druge vrste izražanja, torej oblike porajajočih se jezikov na višjih
dimenzijskih ravneh, kot je prikazano v Tabeli 1.
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Predmetna realnost pred revolucionarnimi spremembami
Klasični materialni predmet, kakršenkoli že to je, predstavlja vedno že sam po sebi
neposredno realnost, hkrati pa velja tudi za neizpodbitni materialni dokaz na sodiščih, torej
predstavlja eno od temeljnih kategorij v dokaznem postopku. Ta neizpodbitna in nezamenljiva
tridimenzionalnost predmetov nas v vsakem trenutku povezuje z oprijemljivo realnostjo, vse
ostalo, besede, slike itd., so pa, kot smo že videli, lahko le hipotetično resnico-nosni, vse
pogosteje pa prehajajo v post-faktičnost (pol)resnice, neresnice, utvare, iluzije itd.
A vendar hkrati že stojimo tudi na pragu novih tehnologij za reprodukcijo trirazsežne
predmetnosti. Trenutno sicer še na preprosti ravni 'črno-bele reprodukcije', kot se je to
dogajalo v prejšnjem stoletju z razvojem črno-belih fotokopirnikov in tiskalnikov, za katere
vemo, da so v nekaj desetletjih prešli številne razvojne faze, vse do presenetljivo kvalitetnih
naprav, ki so na koncu pripomogle k razgradnji in verodostojnosti vsega slikovnega,
fotografskega, skratka vsega dvorazsežnega, dvodimenzionalnega.
In prav tak razvoj v smeri večje kompleksnosti 3D tiska, oz. reprodukcije 3D predmetov,
organov itd., že lahko opazujemo v sklopu strmo vzpenjajoče se ekspanzije vseh vrst 3D
tehnologij. Tu so mišljene tako tehnologije 3D zajemanja: od fotogrametrije, laserskih 3D
skenerjev, 'white-light' skenerjev, rentgenskih 3D skenerjev pa vse do vrste 3D skenerjev v
medicini: MR, CT, rentgenski skenerji, nato do raznovrstnih oblik 3D reprodukcijskih
postopkov 3D tiska, slojevitih tehnologij, bio 3D printerjev itd.
A vzporedno smo priče še enemu procesu, ki je posledica strmega razvoja 3D tehnologij,
prehoda iz mehanskih oblik na digitalne, eterične, nematerialne. Gre za proces
dematerializacije! In tako imamo dandanes v majhnem mobilniku ter računalnikih nasploh že
na stotine naprav, ki so bile pred tem še samostojne, mehanske, fizično prisotne! Npr:
fotoaparat, kamera, svetlomer, svetilka, povečevalnik, kalkulator, tipkalni stroj, snemalnik
zvoka, radio, tv, filmski in video predvajalnik, album slik, album videov in filmov, bralnik
knjig, knjižnica, poštni predal, koledar, termometer, ura, vremenski napovednik, oziroma
vremenska postaja, zemljevidi, iskalniki, trgovine, številne biometrične in medicinske naprave
in pripomočki, raznovrstni igralni avtomati in igrala, celo virtualne kocke, ki smo jih nekdaj
metali iz rok, itd. Vsi ti, nekdaj mehanski ter fizično prisotni predmeti in naprave so sedaj v
digitalno dematerializirani obliki tako v mobilniku, kot računalniku.

Slika 32: Mobilnikov ponudbeni nabor orodij in naprav po različnih področnih sklopih
(vir: avtorjev foto arhiv)
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Da se ne bi dalje izgubljal v naštevanju množice tehnoloških rešitev te razvojne stopnje
trirazsežnih tehnologij, lahko povzamem, da je bistvo v visoko strokovni kompleksnosti,
visoki dodani (intelektualni) vrednosti, dejanska materialna je pa zreducirana na goli
minimum. Čeprav so ti dematerializirani predmeti sicer nam na razpolago za uporabo, pa
dejansko nismo več lastniki teh 'dematerializiranih predmetov' - torej jih ne posedujemo več v
fizičnem smislu, temveč posedujemo le njihov funkcionalni odvod v obliki uporabniškega
podaljška, strežnika, eksterne iluzije predmeta, naprave itd.
Prehod iz razvitega obdobja materialnega izobilja in 3D tehnologij v dematerializacijo
Kot vemo temelji vsa digitalna tehnologija pri dvodimenzionalnih slikovnih, fotografskih oz.
vizualnih gradivih na zapisih pozicij z: (x, y), pri trirazsežnih gradivih pa z: (x, y, z).
Mimogrede, tudi za barve - kot temeljne gradnike vsega vizualnega - velja, da so definirane
prav tako v 3D prostoru z: (x, y, z). Torej vse oblike digitaliziranih zapisov, od barv, slik,
digitaliziranih 3D predmetov digitalizirane glasbe, videa in filmov, velja, da so v bistvu
zapisani oz. opisani z enodimenzionalnim, linearno zaporednim tekstualnim zapisom ukazov.
Tako so v digitalni dobi vsa dimenzijska izhodišča povsem poenotena in za en dimenzijski
korak približana jeziku možganščine!!!
Iz tako poenotenih izhodišč se nam postopoma izrisuje svet nove realnosti, ki jo je mogoče v
popolnosti nadzirati, spreminjati, preurejati, potvarjati itd., in da na tej osnovi ne obstaja več
kakršenkoli oprijemljiv način preverjanja avtentičnosti. Tako se ne smemo čuditi, če se bo v
teh časih kogarkoli, za katerega bo obstajal določen interes, poizkusilo kompromitirati ali
prikazati v drugačni luči s kakim 'prirejenim video posnetkom', saj je mogoče v slikovni,
filmski ali video obliki do popolnosti poustvariti karkoli in kogarkoli.
Za primer naj omenim samo Cameronov film Avatar, ki je popolna fikcija, kjer vse izgleda
hiperrealistično. Slovenski etnolog in antropolog, Dan Podjed (14), je na temo tega filma
podal tak uvodni komentar: »takšne upodobitve so namreč mnogokrat bolj spektakularne in
lepše od »resničnosti«, ki jo lahko izkusimo, s čimer ustvarijo učinek »pornografije narave«,
ko je nadomestek tako mikaven, da izgubimo željo in potrebo po stiku z dejanskim svetom,
saj nas kopija, ki je boljša od originala, povsem zadovolji.«
In pri tem se moramo zavedati, da vso to tehnologijo in vse odvode v globalnem smislu
obvladuje le peščica izbrancev, torej manjšina, ki ima denar. V generalnem pogledu se
posedovanje financ postopoma pretaka v korist manjšini, ki je vse bolj svobodna v kreiranju
nove post-faktične hiper-realnosti.
V začetku tega leta je Oxfam objavil podatek, da se je od začetka lanskega leta (2016)
bogastvo 65 najbogatejših na svetu v enem letu skoncentriralo le na 8 (osem) najbogatejših, ki
razpolagajo s premoženjem polovice svetovnega prebivalstva!?! Skratka, vse tovrstne
tehnologije v spregi z vrsto še drugih (finančnih, političnih in gospodarskih) dejavnikov
očitno ne vodijo več v smeri širjenja demokratičnih svoboščin, temveč v še večje razlikovanje
in kapitalizacijo, torej v še večji razkorak med revnimi in bogatimi, kar pa dolgoročno ne
more biti vzdržno. Na osnovi tako ekstremno antagonističnih razlik v bogastvu ne more
nastati kakršnokoli vzajemno sožitje ali zaupljivi, iskreni, enakovredni odnosi. Ravno
obratno, povsem logično in samoumevno postajajo odnosi med bogatimi in revnimi odvisniški, podložniški in celo suženjski.
Če so ideali francoske revolucije 'enakost, bratstvo, svoboda', v določenih obdobjih
demokratičnih družb vsaj hipotetično eksistirali, je dandanes povsem jasno, da postopoma že
izginjajo iz družbenih sistemov.
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Kje tiči logika takega razvoja?
Nekaj odgovorov je bilo že nakaznih:
a) z relativizacijo enodimenzionalne, resnico-nosne ravni jezika, torej s kategoričnim
dvomom in nezaupanjem v govorjeno in pisano besedo itd.;
b) z relativizacijo dvodimenzionalne ravni, torej vizualnega, slikovnega, fotografskega,
filmskega, videa itd., ki funkcionira vedno kot iluzija, utvara, polresnica, lahko tudi
kot prevara itd.;
c) z začetkom procesa relativizacije pravkar vzcvetelih tehnologij trirazsežnega, od 3D
skeniranj do 3D printov, oz. česarkoli že v domeni 3D, ki omogočajo postopen prehod
v dematerializacijo, pa se polje možnih manipulacij le še širi.
Posledice se kažejo v nasprotju: bolj ko je tehnologija razvita, bolj je ta z njihovimi lastniki
vred, odtujena od ljudi in družbe nasploh. In ker vsega nakopičenega bogastva ti posamezniki
niti ne morejo pokonzumirati ali kakorkoli smiselno uporabiti, se bogastvo uporablja pretežno
za različne vrste užitkov, vsekakor zelo redko produktivnih ali družbeno koristnih, običajno z
razkazovanjem v nebo štrlečih arhitekturnih nebuloz, sanjskih jaht, letal, vil, ali blasfemično
hipertrofiranih avtomobilov itd. In če se bogastvo že uporablja za blaginjo množic, potem to
običajno služi le še za dodatno eksploatacijo v obliki zabave v slogu 'kruha in iger'. Déjà vu!
Na mestu zaključka!
Če je v naslovu omenjena sintagma o združevanju umetnosti in znanosti, dobila z vso
vrhunsko računalniško tehnologijo tisto potrebno platformo, ki je omogočila posamezniku, da
lahko po potrebi svoje znanje dopolni iz katerega koli specialnega ali specialističnega
področja s skoraj 'neznosno lahkostjo', to pomeni, da so ustvarjeni izjemno dobri pogoji za
integracijo znanosti in umetnosti. A vendar se na tem razvojnem vrhuncu civilizacije pokažejo
neke nove razpoke, ki peljejo to idilično stanje, ta višek materialnega razvoja, ponovno v
obratno smer, v smer fizičnega izginjanja vrste tehnološko izjemno kompleksnih orodij in
naprav, kot je na primer že omenjeni tipkalni stroj.
Kot vemo, je pred 2000 leti potekala preobrazba Rimskega cesarstva od visoko razvite družbe
izobilja in neenakomerno porazdeljenega bogastva v razmerju 1:99 (metaforično primerljivo z
dandanašnjimi časi), z visoko razvito tehnologijo izdelave različnih materialnih dobrin in
predmetov, postopoma skozi par stoletij v družbo duhovne preobrazbe, kjer materialnost in
tehnologija nista bila več tako v ospredju kot okoli leta 0. Ta proces je seveda potekal
postopoma par stoletij, oziroma začetek lahko umestimo nekje med leto 0 in 324, ko je Cesar
Konstantin I. Veliki prevzel krščansko vero in prenesel upravo iz Rima v Konstantinopel
(sedanji Carigrad). Na tej podlagi je kasneje pod Teodozijem I. Velikim, ki je vladal med 379
in 395, krščanska vera postala uradna državna religija. (15) In potem odločilnem religioznem
obratu iz mnogoboštva v monoteistično obliko, je to v prvi vrsti pomenilo tudi drugačno
obliko vladanja. V času mnogoboštva so prevladovale različne oblike dispergiranega
vladanja, od demokracije do raznih oblik avtokracij. Z vstopom v monoteistično religijsko
obliko pa je postalo vladanje piramidalno centralizirano (kot je to v dandanašnjih Islamskih
državah) in kar je monoteizem omogočal že sam po sebi. Hkrati so s prevlado krščanske
doktrine, posvečene pretežno vprašanjem duhovnega življenja, postajale vse tehnologije in
znanja povezana z izdelavo materialnih dobrin, postopoma odveč. Generalni odnos do
materialnosti se je postopoma spreminjal in ob tem so se izgubljala tudi vsa, pred tem visoko
razvita tehnološka znanja. Tako so ostala pozabljena za več kot ducat stoletij.
Sodeč po simptomih se zdi, da je dandanašnja zahodna civilizacija prišla nekje do podobne
točke preobrazbenega procesa, kot je bilo to v času Rimskega imperija nekje med leti 0 in
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100. Podobno kot v času pozne jeseni, gre zahodnoevropski družbeni razvoj iz obdobja
materialnega izobilja v smeri dematerializacije 'sadov te civilizacije', kar že lahko opažamo torej, v postopno razgradnjo, razpadanje in metaforično 'gnitje', nato v stanje averzije do
materialnosti - v smislu 'nazaj k naravi' in 'vstran z računalniki' - in šele nato v smeri
nevidnega klitja v stanju latentne pasivnosti in ponovne dolgotrajne, notranje, (srednjeveške)
duhovne preobrazbe. (glej ponovno sliko 1) Kaj lahko si predstavljamo, da bi skozi pozive:
'nazaj k naravi', 'proč z elektriko', 'proč z računalniki', 'vstran z roboti' itd., kmalu dosegli tako
stanje, kot so ga doživljali naši predniki stoletja po razpadu Rimskega cesarstva vse do
Renesanse!
Čeprav lahko razumemo Sokratov uvodni nagovor o demokraciji tudi kot možno novodobno
potvorbo, saj smo videli, da je resnico-nosna plat javne besede že povsem razgrajena in
degradirana, je vendar sporočilo tako kot je, izjemno pronicljivo in povedno za današnji čas
utapljajoče se demokracije.
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ZANIMALO VAS BO
Nasveti po Kneippu
Francka Čuk, eur.ing.
Mednarodna Kneippova zveza izbere vsako leto moto, po katerem se po društvih pripravi
poudarek dejavnosti. Za leto 2016 je bilo to malo nenavadno, pa toliko bolj primerno za
današnji čas : »Work - Kneipp - balance«
Po načelih Kneippovega nauka si lahko po vseh petih stebrih (voda, gibanje, prehrana, zelišča,
življenjski red ) pomagamo urediti ravnovesje med delom in sprostitvijo.
Work – delo, ki nas spremlja v službi, pa tudi v prostem času, bi bilo treba pripraviti tako, da
bi nas čim manj obremenjevalo. Strokovnjake za ergonomijo bi bilo še kako prav vključevati
v načrtovanje delovnih procesov, orodja in okolja.
Balance – ravnotežje, ravnovesje ali usklajenost so pojmi, ki nam ponazarjajo tehtnico z
dvema skodelicama, akrobata na vrvi, ki lovi ravnotežje, pa tudi pohodnika po nevarni strmini
ali otroke na gugalnicah. To nikakor ni statičen položaj, ki ga postavimo in tako ostane.
Ravnotežje se ob najmanjšem gibu poruši, vedno znova ga je treba uravnavati. Ko se nagne v
eno stran, je treba na drugi izravnavati. Vzdrževati ravnovesje je še kako aktivna dejavnost.
Gre za izravnavo dveh skrajnosti, dveh nasprotij. Če vzamemo življenje ali zdravje, se hitro
zavemo, koliko se je potrebno truditi, da probleme odpravimo.
Motnje v ravnovesju praviloma občutimo kot neprijetnosti. So pa spodbuda za nove poglede
na iskanje rešitev. V različnih življenjskih obdobjih se pojavljajo v različnih oblikah. Na
primer
-

nove poklicne dolžnosti ali prevzem funkcije v prostovoljstvu,
snovanje nove družine ali vključevanje v novo dejavnost,
smrt bližnjega,
telesna ali duševna bolezen, ki zmanjša sposobnost delovanja,
izstop iz aktivnega dela.

Vsak del življenja prinaša drugačne izzive, zahteva nove prijeme in tako vnaša potrebo po
balansiranju.
Kneipp je rekel: »Vsak želi dolgo in zdravo živeti, toda le redki storijo kaj za to. Le malokaj
bolj škodi zdravju, kot sedanji način življenja: vročično hlastanje v borbi za prihodek in
obstanek.«
Ob tem citatu bi mislili, da živi danes, ne pa pred 150 leti. Vsak dan sta nad nami stres in
naglica. Že od otroštva nas preganja tekmovalnost. Le redko kdo se lahko izogne dosegljivosti
uspeha in prezaposlenosti, ker je to postalo običajno. Žal pa vodi to v stres in preobremenitve.
Na to kaže povečanje psihičnih obolenj, kot so burnout in depresije. Organizem pa je po takih
obremenitvah zelo težko uravnovesiti. Če nadaljujemo Kneippovo misel, izvemo: » Ni čudno,
da bolezni zahtevajo toliko žrtev, saj se je človeštvo preveč oddaljilo od naravnega načina
življenja. Ne da bi žrtvovali pridobitve našega časa, bi bilo treba najti izravnavo, ki bi
okrepila prenapete živce in jim ohranila moč. Vzpostaviti je treba ravnotežje med delom in
načinom življenja.«
Zato Kneippova zveza opozarja, da moramo najti način za uravnoteženje svojega žitja in bitja,
kot so včasih rekli. Gre za iskanje prave mere med:
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-

aktivnostmi in počitkom
druženjem in samoto
novim in starim
zdravjem in boleznijo
stvarnim in duhovnim.

Če nam to ne uspe, sta tu preobremenitev in stres. Samo po sebi – v mejah – to ne škodi, saj
lahko spodbudi kreativnost. Če smo pa izpostavljeni predolgo, se pozna na zdravju.
Po Kneippovih principih pa lahko z vsemi petimi elementi njegovega nauka vzpostavimo:
-

enotnost telesa, duha in duše,
sozvočje socialnega in ekološkega okolja,
dobro telesno počutje in psihično zdravje.

Da do tega pridemo, se je potrebno ogniti faktorjem tveganja. Sprostimo se lahko z avtogenim
treningom, jogo, či-gongom, pa tudi s sprehodom v naravo. Samo da najdemo notranji mir in
sproščenost. Vprašati se je treba, kaj je življenjsko vodilo in kako priti do cilja. Ob vsem pa je
treba gledati na to, da očuvamo naravo (vodo, energijo, zrak, okolje).
Prehrana
Pogosto zmanjka časa za pripravo in uživanje zdrave prehrane. Kava, tobak, hitra hrana – kar
tako mimogrede – znatno obremenijo telo. Že Kneipp je svetoval polnovredno prehrano z
veliko vitaminov, balastnih snovi, mineralov in seveda še in še vode. Vse to nas krepi in
povečuje imunost.
Gibanje
Stres vodi k zakrčenju mišic, kar lahko zmanjšamo z gibanjem. Ko se sprostimo, se izloči
serotonin (hormon sreče) in počutje se izboljša. Tudi pri počitku je treba gledati na to, da
imamo pravo držo pri sedenju, pa tudi, da večkrat vstanemo in se razgibamo. Ob toplejših
dnevih si privoščimo boso hojo po travi, pesku, kamenju. Bolj utrjeni pa naj užijejo hojo po
snegu.
Voda
Topla voda pomirja, kot na primer kopel nog pred spanjem. Mrzla voda pa poživi krvni obtok,
krepi in poveča sposobnost koncentracije. Primerna je že kopel rok. Hoja po mrzli vodi pa
povečuje odpornost in bistveno znižuje podvrženost stresu. Če se nas hoče lotiti nahod,
najbolj pomaga rastoča kopel, ko si noge namočimo v mrzlo vodo in nato dolivamo vedno
bolj toplo dokler ne sega do podkolen. Menjajoče kopeli tople in mrzle vode pa krepijo
imunski sistem.
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Slika 2: Morje v Izoli (vir: foto arhiv avtorice)

Zdravilna zelišča
Zelišča in zelenjava krepijo srce in krvni obtok, pospešujejo prebavo in ohranjajo delovanje
možganov. Uživamo jih kot čaje, začimbe, pa tudi za kopeli in ovitke. Stresa sicer ne moremo
kar tako premagati, toda za sprostitev in pomiritev nam zelo pomagajo melisa, hmelj, sivka in
baldrijan. Sploh pa vsak letni čas ponuja obilico zelišč za večino težav.

Slika 1: Kneippov vrt (vir: foto arhiv avtorice)

Življenjski red
Povezava in uporaba teh štirih stebrov je to, kar bo pomagalo, da se sprostimo in pozitivno
premagujemo težave. V vsem najti pravo mero, ni lahko, je pa še kako koristno. Če ne
zmoremo sami, poiščimo družbo, posvetimo se knjigi, izberimo svojim sposobnostim
primerno dejavnost v prostem času.

51

Glasilo Zveze inženirskih društev Maribor št. 2, marec 2017

»V vsaki pručki živi drevo« - strokovna ekskurzija na Lesarsko šolo Maribor
Ani Hanžič, univ. dipl. org. dela, str. ing.
predsednica Komisije za izobraževanje pri ZID Maribor

Strokovne ekskurzije na Lesarsko šolo Maribor, ki je bila v petek, 10. februarja 2017 ob
12.00, so se udeležili člani posameznih društev in tudi nekaj Mariborčanov, ki so vabilu
prisluhnili na radiu Maribor. Skupaj nas je bilo na ekskurziji 32 udeležencev.
Ob prihodu je obiskovalce pozdravil direktor šole Aleš Hus, univ. dipl. inž. les. in sledila je
predstavitev šole. Lesarska šola Maribor ima dolgoletno tradicijo v SV Sloveniji, saj je bila
zgrajena ob Marlesu v času njegovega gospodarskega razcveta. Danes se ponaša z modernim
šolskim poslopjem, kvalitetno opremljenimi šolskimi delavnicami in čudovitim zelenim
okoljem. Na nivoju srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja in višjega strokovnega
izobraževanja usposablja mladino in odrasle za lesarske, gozdarske in oblikovalske poklice.
Razstava pručk: gospa Marjana Kumer, inž. les., je učiteljica praktičnega pouka mizarjev
in ima neobičajni hobi - iz različnih vrst lesa je izdelala že okoli 140 enako velikih pručk. Ker
so zaščitene samo z brezbarvnim premazom, se dijaki učijo razpoznavati vrste lesa vseh 71
avtohtonih drevesnih vrst v Sloveniji. Ostale pručke so iz tujih drevesnih debel. Zanimiva je
različna gostota lesa (pri enakih merah tehta najlažja pručka le 340 g in najtežja več kot 5 kg).
Posebnost je pručka iz lignita, ki se je v dveh letih precej zmanjšala in postala lažja, gospa
Kumer ne ve, kako dolgo bo lignit še dovolj trden, da bo držal izdelano obliko. Pripravljena
razstava pručk v avli šole je zanimiva in poučna, zaradi atmosferskih vplivov na les pa so
pručke sicer shranjene v temnem prostoru pri sorazmerno enaki temperaturi. Tihi cilj gospe
Kumer je, da bi našla še okoli 20 vrst lesa in tako dopolnila zbirko, ki bi jo vpisala v
Guinnessovo knjigo. Obiskovalci smo se poskusili v izdelavi takšne pručke in kaj hitro
naredili ta uporabni izdelek.

Slika 1: Marjana Kumer in izdelava pručk (foto: Gerhard Angleitner)
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Razstava izdelkov dijakov Srednje lesarske šole je zelo raznolika: različne mize in omare,
veliko šahovsko polje z lesenimi figurami in drugi uporabni izdelki. Lesarska šola ponuja

Slika 2: Razstava pručk in lesenih izdelkov dijakov Srednje lesarske šole
(foto: Gerhard Angleitner)

Predstavitev programov Srednje lesarske šole in študija na Višji strokovni šoli: v veliki
predavalnici je gospod Miroslav Novak, univ. dipl.les., predstavil poklice na srednji stopnji
izobraževanja - to so mizar in gozdar ter njuni nadgradnji mizarski in gozdarski tehnik.
Poudaril je, da je razmerje med teoretičnim in praktičnim poukom (60/40) ustrezno in da
imajo dijaki ob zaključku šolanja dovolj znanja za začetek dela v obratovalnicah obrtnikov ali
v podjetjih. Študij na višji stopnji, kjer si študentje po zaključenem izobraževanju pridobijo
naziv inženir lesarstva oz. oblikovanja materialov, poteka po več smereh. To je oblikovanje,
restavratorstvo in programiranje. Modno oblikovanje nakita in notranje opreme iz lesa ter
oblikovanje tudi včasih nefunkcionalnih izdelkov (lesen okvir dvokolesa ali glasbenega
instrumenta) zagotovo daje znanje, ki se kasneje koristno prenese v oblikovanje realnih
izdelkov. Po njegovih besedah so ponosni na mednarodno izmenjavo študentov, plodno
sodelovanje z Univerzo v Mariboru in z obrtniki v SV Sloveniji.
Ogled restavratorskega oddelka: vodjo dr. Martina Klinca smo zatekli pri delu. V obnovo
so dobili lepa vendar stara vrata in prav ob njih je spregovoril o tem zahtevnem delu.
Restavrirajo različne lesene izdelke (predvsem sakralne podobe, pohištvo, okvirje slik…),
med drugim so obnovili vhodna vrata v prostore občine Selnica ob Dravi, izdelali nova lesena
avtobusna postajališča v Selnici in restavrirali več lesenih sakralnih kipov. Opisal je
dolgotrajen in natančen postopek snemanja starih barvnih premazov, zaščite lesa in nanašanje
novih barvnih premazov. Poslušalci smo ga zasipali s vprašanji, na katera je z veseljem
odgovarjal.
Gozdarski poligon: »V okolici šole je učna delavnica v naravi.« je spregovorila in pokazala
skozi okno poligon gospa Mateja Kišek, mag. inž. gozd. V učilnici ali bolje povedano v
laboratoriju se dijaki učijo o spoznavanju lesa v naravi, o tem kako raste in živi gozd, o
prebivalcih v gozdu in predvsem kako ohranjati in uporabljati naravne gozdne danosti. V
prostoru so pripravljeni primerki o vsem naštetem (vejice za ugotavljanje vrste lesa, starosti
debel, pomlajevanje gozda, bolne in zdrave gozdne živali itd.). Pred kratkim je šola kupila
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gozdarski traktor s potrebno opremo. Pričakujejo podpis pogodbe s Slovenskimi državnimi
gozdovi, kje bodo določeni pogoji za delo v »šolskem« gozdu v državni lasti.
Šolske delavnice smo pogledali skupaj z vodjo praktičnega pouka gospodom Karlom
Žnidaričem, inž. les. Ponosni so, da so delavnice opremljene tako, da pouk teče na sodobnih
strojih. Prijetno nas je presenetila čistoča in red v vseh učnih prostorih. Iz lastnih sredstev so
nabavili produkcijski štiriosni CNC stroj za obdelavo lesa. Predvsem delavnice dišijo po
svežem lesu, čeprav nas ta prijetni vonj spremlja že od vstopa v šolo.

Slika 3: Prikaz izdelave intarzij (foto: Gerhard Angleitner)

Kolektiv Lesarske šole Maribor je pripravil majhen prigrizek, kjer so v sproščenem razgovoru
naši spremljevalci dodali še kakšno zanimivost iz življenja in dela te izredno uspešne šole.
Direktor Aleš Hus je dodal še vizijo razvoja povezano s prilagajanjem potrebam trga,
posodabljanju in individualizaciji izobraževalnega procesa ter mednarodnem povezovanju.
Z ekskurzijo smo zaključili ob 15.00 uri.
Prisrčno se zahvaljujemo prijaznim učiteljem Lesarske šole Maribor za vse kar so nam
pokazali in povedali o gozdu in lesu ter tako obogatili naše obzorje z novimi spoznanji.
Njihov prispevek vsekakor odgovarja motu GOZD IN LES - PRILOŽNOST ZA
PRIHODNOST.
Strokovno ekskurzijo je organizirala Komisija za izobraževanje pri ZID MB skupaj s
Društvom inženirjev in tehnikov lesarstva Maribor.
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