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1 9 .  H R VATS K I  S E M I N A R  O  T L AČ N OJ  O P R E M I

ZNAČAJ ŽILAVOSTI MATERIJALA I METODE ISPITIVANJA

Tlačna je oprema zbog svojih specifičnosti oduvijek 
definirana zakonskim propisima, normama i pra-
vilnicima. To vrijedi i za materijale koji se koriste u 
proizvodnji ili popravku tlačne opreme. Pri izboru 
materijala potrebno je sagledati tehničke zahtjeve i 
uskladiti ih sa svojstvima materijala.  Jedno od naj-
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Rođen je 20. svibnja 1966. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao 
je 1992 na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu je magistrirao 

1996. i doktorirao 2001. godine. Od diplomiranja radi na FSB-u, pri čemu je najprije bio asistent, a 
od 2012. godine je izvanredni profesor na Zavodu za materijale. Njegova stručna djelatnost odvija 

se u Laboratoriju za ispitivanje mehaničkih svojstava Zavoda za materijale, gdje je najprije bio tehnički 
voditelj, a kasnije voditelj kvalitete nacionalnog umjernog laboratorija akreditiranog za umjeravanje mje-

rila sile i tvrdoće. Pri tome je vodio značajan broj umjeravanja za potrebe tvrtki i sudjelovao u ostvarivanju više od 
80 izvješća i ekspertiza o lomovima i havarijama konstrukcija tijekom eksploatacije. Uz to, u Zavodu za materijale sudjeluje u nastavi na 
preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom doktorskom i stručnom studiju, a predaje i na tečajevima stručne izobrazbe djelatni-
ka iz industrije. Tijekom višegodišnjeg rada na znanstveno-istraživačkim projektima objavio je više od 50 znanstvenih radova u domaćim 
i međunarodnim časopisima i zbornicima radova. Član je Hrvatskog mjeriteljskog instituta (HMI), Hrvatskog društva za materijale i tri-
bologiju (HDMT), Hrvatskog društva za toplinsku obradu i inženjerstvo površina (HDTOIP) i Hrvatskog mjeriteljskog društva (HMD). Služi 
se engleskim jezikom. Oženjen je i otac jednog djeteta.

važnijih mehaničkih svojstava jest žilavost materi-
jala.

Stoga valja dati pregled metoda ispitivanja žilavo-
sti u uvjetima udarnog i dinamičkog opterećenja s 
osvrtom na čimbenike koji utječu na žilavo i krhko 
ponašanje metalnih materijala.


