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Prihodnost Slovenije je v izvozu

Uspešno vodeni evropski 
projekti so Hondo prep-
ričali, da bazični razvoj 
na področju akumulator-
skih sistemov za električ-
ne avtomobile zaupa stro-
kovnjakom Kemijskega in-
štituta. Začetni koraki so 
spodbudni, in če bo razvoj 
tekel po načrtih, bo sloven-
sko raziskovalno znanje 
čez približno desetletje za-
stopano v Hondinih elek-
tričnih avtomobilih.

Na Kemijskem inštitutu Ljublja-
na za Hondo opravljajo bazične 
raziskave sodobnih baterijskih 
sistemov, ki v prihodnosti lah-
ko najdejo pot v njena električ-
na vozila. Koncept, ki ga razvi-
jajo, vsebuje spojine in elemen-
te, ki so široko dostopni v na-
ravi in nimajo omejenih virov, 
razlaga Robert Dominko, vod-
ja projekta.

Povabilo je prišlo iz Honde
Omenjeno sodelovanje se je za-
čelo pred letom dni, na pobu-
do Honde. Honda namreč vsa-
ko leto v Evropi zažene do dva 
začetna (start-up) projekta na 
področju avtomobilskega ra-
zvoja. Najprej pazljivo izberejo 
raziskovalce, nato jih povabijo, 
naj predstavijo kratek predlog, 
kaj bi lahko ponudili Hondi, da 
bi se lahko začetne bazične raz-
iskave v desetih letih pokazale 
v izdelku na trgu. »Uspejo samo 
popolnoma bazični projekti, 
ki imajo predrzne ideje. Hkra-
ti, preden se dokončno odloči-
jo, komu podelijo projekt, pre-
verijo tudi vodilnega razisko-
valca, kako je sposoben voditi 
večje projekte, in tudi preveri-
jo ustanovo, v kateri je razisko-
valec zaposlen. Projekt je na-
to povsem neobvezen, name-
njen le za medsebojno spozna-
vanje in iskanje skupnih razvoj-
nih možnosti. Že v osnovi pa so 
kandidati, ki dobijo takšne pro-
jekte, tako izbrani, da pozneje 
lahko pride do bolj trajnega so-
delovanja,« razlaga Dominko.

Kemijski inštitut in Robert 
Dominko so za Hondo postali 
zanimivi zaradi ustrezne raz-

iskovalne infrastrukture, in 
ker je Dominko tudi vodja več-
jega evropskega projekta (EU-
ROLIS) na povsem drugačnem 
tipu akumulatorjev, ki jih raz-
vija s pomočjo pomembnejših 
evropskih univerz in večjih in-
dustrijskih partnerjev, kot so 
SAFT, Renault in Volvo.

Po uspešnem letu novi 
načrti
Po uspešnem prvem letu so-
delovanja s Hondo (njihovim 
razvojnim delom v Evropi, ki 
ima sedež v Nemčiji) so se v ma-
tičnem podjetju na Japonskem 
odločili, da sodelovanje s Ke-
mijskim inštitutom nadaljuje-
jo. Namen je narediti akumu-
latorski sistem na podlagi kon-
cepta, ki je bil predlagan v start- 
up projektu. V prvem koraku 
pa želijo ugotoviti, ali predlaga-
ni koncept deluje in kje so ome-

jitve. »Smer razvoja je jasna: vi-
soka energijska gostota – viš-
ja od trenutno dosegljivih litij- 
ionskih akumulatorjev – in širo-
ka dostopnost do elementov, ki 
bodo vgrajeni v akumulatorje,« 
razlaga Dominko.

Obe pogodbeni strani trdno 
verjameta v predlagani kon-
cept in ga bosta v prvih treh le-
tih razvijali na Kemijskem in-
štitutu. V tem časovnem okvi-
ru je treba potrditi koncept, ki 
se bo tudi preverjal v razvojnih 
laboratorijih Honde na Japon-
skem. V prvem letu bo omogo-
čeno pokrivanje dela in stroškov 
pri projektu do trem raziskoval-
cem, v poznejšem obdobju pa, 
odvisno od uspešnosti, lahko 
preraste te okvire za večkratnik.

Končni razvoj na Japonskem
V določenem trenutku se bo po 
načrtih celoten razvoj iz labora-

torijev v Preglovem raziskoval-
nem centru preselil v Hondine 
laboratorije, kljub temu pa bo 
Kemijski inštitut ostal partner 
pri dokončnem razvoju do pro-
totipa in potencialne proizvo-
dnje. Projekt lahko označimo 
kot bazičen raziskovalni pro-
jekt, ki bo omogočal tudi pu-
bliciranje rezultatov. Pričaku-
jemo pa tudi zaščito znanja v 
obliki patentov, ki bodo vlože-
ni na strani naročnika raziska-
ve, razlaga Dominko.

Graditev dolgotrajnega 
sodelovanja
Robert Dominko o zneskih, ki 
so predvideni v omenjenem 
projektu, ne želi govoriti, saj so 
poslovna skrivnost, so pa veliko 
višji, kot jih lahko iztržijo od do-
mače industrije. »Gre za dolgo-
trajno sodelovanje, ki je odvis-
no od obeh strank, vendar si že-

li Honda trdnih partnerjev, za-
to bi lahko po končanem pro-
jektu sodelovali tudi pri dru-
gih projektih. V prid temu tudi 
govori dejstvo, da so nas izbrali 
kot referenčni inštitut, na kate-
rem bodo opravljali analize zu-
naj projekta,« razlaga Dominko.

Pomembne reference in 
izkušnje
Sodelovanje s Hondo bo Ke-
mijskemu inštitutu poleg 
prvovrstnih mednarodnih re-
ferenc prineslo tudi neprecen-
ljive izkušnje. So v vlogi pro-
dajalcev znanja, zato je po-
membno, da publiciranje raz-
iskovalnih rezultatov ne bo 
omejeno. Imeli bodo tudi vpog-
led v delovanje razvojnikov ta-
ko velikega koncerna, kot je 
Honda. Če jim bo v prvih treh 
letih uspelo dokazati, da kon-
cept deluje in je mogoča pro-

totipna proizvodnja, se bodo 
raziskave iz Ljubljane selile na 
Japonsko in bodo gonilo razvo-
ja Japonci, na Kemijskem inšti-
tutu pa jim bodo ponujali stro-
kovno podporo. »Če pridemo 
do te stopnje, bo tudi medse-
bojno zaupanje veliko in nam 
to bo verjetno omogočilo de-
lo v njihovih razvojnih labora-
torijih na Japonskem,« razlaga 
Dominko.

Ǫ SAMO KRANJEC
samo.kranjec@finance.si

Z roko v roki s Hondo pri razvoju 
električnih avtomobilov 
Na Kemijskem inštitutu izvajajo bazične raziskave, ki kažejo na uporabnost pri 
razvoju akumulatorskih sistemov Hondinih električnih avtomobilov 
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 " Obeti, 
da bo v 
Hondinih 
električnih 
vozilih tudi 
slovensko 
znanje, so 
dobri.

Ponudnik znanja na 
mednarodnem trgu

 " »Kemijski inštitut je pred nekaj 
leti sprejel strategijo, po kateri se 
želi umestiti kot ponudnik zna-
nja tudi na mednarodnem trgu. 
Že po definiciji in tradiciji delu-
jemo v mednarodnem okolju v 
neprofitnem delu svojega delo-
vanja, pri čemer gre za raziska-
ve, ki so financirane s proračun-
skim denarjem – slovenskim, 
bruseljskim, ameriškim … Pred 
nekaj leti pa smo sprejeli strate-
gijo, da se uveljavimo kot ponu-
dnik znanja na mednarodnem 
trgu tudi v tržnem delu svojega 
delovanja. Tu gre za raziskave, ki 
jih financira gospodarstvo iz tu-
jine. Tako je v petih letih delež iz-
voženega znanja narasel z nič 
na deset odstotkov priliva, ki ga 
imsmo iz gospodarstva. Posebej 
strmo narašča izvoz v zadnjih le-
tih. Pri tem gre tako za prodajo že 
sklenjenih celot (patenti) kot tudi 
za raziskave po pogodbah,« pra-
vi Janko Jamnik, direktor Kemij-
skega inštituta Ljubljana.

15 %
celotnih prihodkov 
Kemijski inštitut pridobi 
neposredno na trgu.

Janko Jamnik, direktor Kemijskega 
inštituta Ljubljana:
V petih letih je delež 
izvoženega znanja narasel z 
nič na deset odstotkov priliva, 
ki ga imamo iz gospodarstva.
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Robert Dominko, raziskovalec v 
laboratoriju za elektrokemijo materialov 
na Kemijskem inštitutu Ljubljana:
Prek uspešnega skupnega dela 
pri razvoju akumulatorskih 
sistemov za električne 
avtomobile lahko s Hondo 
vzpostavimo dolgoročno 
sodelovanje na številnih 
področjih.


