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Uveljavljene storitve Siegling imajo nov obraz: Siegling je postal Forbo Movement Systems.  

Zelena postane modra. Z dobrim razlogom, saj smo že več kot 13 let del močne zveze skupine Forbo.  

To pa naj se sedaj odraža tudi na novi blagovni znamki Forbo Movement Systems.  
    

Vse, kar odlikuje Siegling, ostane nespremenjeno: Znana kakovost in zanesljivost naših transportnih trakov in 

ploščatih jermen. Raziskovanje in razvoj, usmerjena v uporabo. Kompletna ponudba storitev v vaši bližini, vključno 

s svetovanjem strokovnjakov. S povezanim nastopom koncerna vam želimo približati še več virov za vaše rešitve.  

Kot vidite: Še naprej skrbimo za gibanje. Ostajamo pa original. Sledimo svojim smernicam.  

 Sledimo svojim smernicam:
Siegling je sedaj 
Forbo Movement Systems.

Forbo Siegling Austria Gesellschaft m.b.H.
Podružnica Domžale · Dragomelj 84 · SI-1230 Domžale    
Phone: +386 (0)1 563 43 20 · Fax: +386 (0)1 563 43 26
siegling.si@forbo.com · www.forbo-siegling.si

 Siegling – total belting solutions
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DVS
Prijetne po~itni{ke dneve in ~im manj telefonskih pogovorov s približno tak{no vse-
bino: »Kaj naj storimo? Šlo je to in to, proizvodnja stoji, mi pa ne vemo, kako re{iti 
zadevo?«

Znanje! Predvsem pa {iritev znanja in izku{enj, sta klju~na za uspe{no vzdrževanje 
in s tem tudi za izogibanje situacijam, ki jih nakazuje zgornji - na sre~o -  izmi{ljeni 
telefonski pogovor.
Širitvi znanja in izku{enj smo zavezani tudi v na{em dru{tvu. Njuna {iritev ima 
ve~ poti (revija, izobraževanja, spletna stran) med katerimi je tudi ena, ki se ji re~e 
Skup{~ina dru{tva. Sodelovanje na skup{~ini ni neka nepotrebna izguba ~asa, ampak 
odli~na priložnost, da se sre~amo, med seboj spoznamo, pogovorimo. Je tudi priložnost 
posredovati svoj predlog, kaj v dru{tvu narediti, da bo bolj{e in uspe{nej{e za svoje 
~lane. Ker leto{nji prvi sklic skup{~ine v maju ni bil uspe{en, saj je bila udeležba 
nezadostna – preberite dru{tvene novice v nadaljevanju izpod peresa »na{e Suzane« 
-  bi sicer mogli sklepati, da je delovanje tako uspe{no, da ni novih predlogov. Ampak, 
bodimo samokriti~ni in si priznajmo – nikoli nismo tako dobri, da bi ne mogli biti {e 
bolj{i. Tega se moramo, in verjamem tudi da se, kot vzdrževalci {e toliko bolj zavedati. 
Zato apeliram na vse, da se naslednjega sklica skup{~ine udeležite in s tem prispevate 
svoj delež. Kdaj in kje bo, pa bo objavljeno v reviji in tudi na spletni strani.

Posvetimo se sedaj teko~emu dogajanju in pustimo zadaj pretekle dogodke. 
Torej - kaj nam prina{a tokratna revija? Po mojem prepri~anju veliko zanimivega 
branja in vsebin za razmislek v ~asu dopusta. 
Novosti, ki se bodo pred nas iznenada postavile s sprejetjem kadilskega zakona (prav 
danes, ko pi{em ta uvodnik, se sprejema v parlamentu), bodo verjetno v veliki ve~ini 
podjetij padle v realizacijo na ramena vzdrževalnih služb. Zato je dobro vedeti, 
kako so se tega lotili drugje in, ~e bo le pokazan zadosten interes med vami, bomo 
organizirali tudi delavnico s tega podro~ja. 
Da je uporaba nekaterih vzdrževalskih pripomo~kov pri nas premalo prisotna, 
nas opozarja ~lanek o uporabi dvižnih delovnih plo{~adi na vili~arjih, o metodah 
analiziranja okvar, ki nam lahko bistveno pripomorejo k u~inkovitosti, pa ~lanek o 
analizi okvar.
Tu sta {e dva ~lanka, ki se nadaljujeta iz prej{nje revije in sta {e kako aktualna s 
stali{~a varnosti in za{~ite, ki je hkrati tudi sestavni del varnosti. O problematiki za{~it 
in o dobrih praksah za{~it pred atmosferskimi praznjenji bomo verjetno v prihodnje {e 
pisali, saj nam je leto{nje leto prineslo že kar nekaj neviht in po{kodb zaradi strele.
O aktualnosti ~lanka, ki se ukvarja z vzdrževanjem valj~nih ležajev, pa verjetno ni 
treba veliko besed.

Spo{tovani ~lani in bralci revije! Vzdrževanje ni samo na{a poklicna pot, ampak je 
nekaj, kar nas spremlja na vsakem koraku na{ega bivanja. Tega ne pozabimo, {e 
posebej ne v po~itni{kih dneh in vzdržujmo tudi sebe v tak{ni formi, da bomo sposobni 
vzdrževati tudi vse okoli sebe. Želim vam prijetno po~itnikovanje in ne pozabite – nove 
ideje se rojevajo najpogosteje takrat, ko smo spo~iti in »odklopljeni« od vsakodnevnih 
naporov. Naj bo kak{na ideja povezana tudi z Dru{tvom in nikar je ne pozabite 
sporo~iti naprej – je bomo veseli. 

 
Jože Urbanc, predsednik DVS 

BESEDA 
PREDSEDNIKA

Delo in znanje - vzdr`evanje

Spo{tovani ~lani DVS in vsi, ki prebirate te vrstice,

INTERNET

Internet naslov:
http://www.drustvo-dvs.si

URADNE URE DRU[TVA

vsak torek, sredo in ~etrtek od 9. do 14. ure
v pisarni dru{tva, Stegne 21c, 1000 Ljubljana

tel.: 01 511 30 06
faks: 01 511 30 07
e-mail: tajnik@drustvo-dvs.si

ali vsak dan na: GSM 041 387 432
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CENE OGLASOV

NAVODILA 
AVTORJEM

DVSKAZALO

Vsak ~lanek naj bo po vsebini zaklju~ena 

celota, tudi ~e je v nadaljevanjih, in naj 

ne presega treh tipkanih strani v ure-

jevalniku teksta. ^lanke po{iljajte po 

elektronski po{ti na uredni{tvo revije: 

tajnik@drustvo-dvs.si.

Vse skice, fotografije, na~rte in ostalo 

slikovno gradivo lahko po{ljete po po{ti 

na naslov DVS, Stegne 21 c, 1000 

Ljubljana. Zaradi mo`nih napak pri 

konverziji ~lankov, poslanih po ele-

ktronski po{ti, prilo`ite k slikovnemu 

gradivu tudi izpis ~lanka na va{em 

tiskalniku. Vse fotografije in skice, ki jih 

imate vklju~ene v urejevalniku (npr. v 

Wordu), obvezno po{ljite na disketi ali 

po elektronski po{ti posebej. 

^lanki morajo biti v uredni{tvu vsaj 20 

dni pred izdajo revije. Za vsebino, ki 

naj bo namenjena vzdr`evalni stroki, 

odgovarjajo avtorji sami. 

^lanki morajo na za~etku vsebovati 

navedbo klju~nih besed in kratek pov-

zetek (nekaj stavkov) v slovenskem in 

angle{kem jeziku. Avtorji naj ob koncu 

~lanka obvezno navedejo strokovno 

literaturo, svoje ime in priimek ter 

podjetje, kjer so zaposleni. 

Za izpla~ilo honorarja preko avtorke 

agencije potrebujemo od avtorja {e na-

slednje podatke: kraj bivali{~a, dav~no 

{tevilko, {tevilko transakcijskega ra~una 

in banko, pri kateri je ta odprt, telefon, 

telefaks in naslov elektronske po{te.

Jo`e Urbanc
UVODNIK  3

Suzana [tefani~
DRU[TVENE NOVICE 8

dr. Simon Muhi~, dr. Dean Besednjak
NOV TOBA^NI ZAKON V SLOVENIJI 11  

mag. Ivan Boži~
NEVARNOST ELEKTROSTATIKE V EKSPLOZIJSKO 
OGROŽENIH PROSTORIH (II. del) 19

Boris Klenov{ek
VZDRŽEVANJE VALJ^NIH LEŽAJEV 29

mag. Bo{tjan Lilija
USTREZNOST NADTOKOVNE ZAŠ^ITE VODNIKOV 
IN KABLOV - IZRA^UN 33

Bo{tjan Šinkovec
»KURATIVA« NI NUJNO NAJSLABŠA IZBIRA 37

Du{an Rožencvet 
DVIŽNA DELOVNA  PLOŠ^AD ZA VILI^ARJE  41

Transakcijski ra~un: 02017-0016297854

Na seji izvr{ilnega odbora januarja 2007 je bil sprejet sklep o spremembi in uskladitvi 
cen ogla{evanja z novo valuto, EUR:

• naslovnica		 	 	 	 	 	 	 668 €
• druga in predzadnja stran	 	 	 355 €
• zadnja stran		 	 	 	 	 	 313 €
• notranja stran A4	 	 	 	 272 €
• notranja stran A4/2	 	 	 	 188 €
• vlo`ni list        355 €
• logotip podjetja na koledarju DVS   480 €

CENE	VELJAJO	OD	JANUARJA	2007 

V	ceni	nista	vra~unana	oblikovanje	in	DDV.	Cena	oblikovanja	oglasa	velikosti	A4	je	
126 €,	velikosti	A5	pa	85 €..	Za	objavo	reklamnih	~lankov	vam	zara~unamo	polovico	
cene	oglasa	enake	velikosti.
Oglas	 mora	 biti	 pripravljen	 v	 ustreznem	 grafi~nem	 formatu	 (TIF,	 JPG,	 EPS,..)	 in	
lo~ljivosti	najmanj	300	dpi.	Fotolitov	ne	sprejemamo.	Naro~ila	za	oglase	sprejemamo	
30	dni	pred	izdajo,	oglase	in	gradivo	pa	15	dni	pred	izdajo	revije.
Dru{tvo	je	dav~ni	zavezanec.
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POVZETKI ^LANKOV

dr.	Simon	Muhi~,	dr.	Dean	Besednjak

NOV TOBA^NI ZAKON V SLOVENIJI

S ciljem dose~i popolno za{~ito zaposlenih iz 
vseh poklicnih skupin pred izpostavljenostjo 
za zdravje {kodljivim vplivom toba~nega 
dima v delovnih prostorih ter zmanj{anju 
dostopnosti do toba~nih izdelkov mladole-
tnim osebam in s tem zmanj{evanju kajenja, 
je Ministrstvo za zdravje RS v decembru 
2006 pripravilo predlog dopolnitve Zakona 
o omejevanju uporabe toba~nih izdelkov 
in ga poslalo v javno obravnavo. Vlada 
Republike Slovenije je na 117. redni seji dne 
12.04.2007 pod to~ko 5 obravnavala Predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah Zako-
na o omejevanju uporabe toba~nih izdelkov 
in sprejela sklep, da ga po{lje v obravnavo 
Državnemu zboru Republike Slovenije. Vsebi-
na prispevka obravnava predlog zakonskih 
zahtev ter primerjavo s podobnim zakonom 
v Italiji ter na Nizozemskem ter obravnava 
možne tehni~ne re{itve za odstranjevanje 
oziroma kontrolo izpostavljenosti toba~nemu 
dimu s prezra~evanjem. 

Klju~ne	besede:	omejevanje uporabe 
toba~nih izdelkov, toba~ni zakon, toba~ni 
dim, prezra~evanje za odstranjevanje 
toba~nega dima, emisija standardnega 
kadilca, zahteve standardov prezra~evanja 
za odstranjevanje toba~nega dima 

Št.	~lanka: 732

mag.	Ivan	Boži~

NEVARNOST ELEKTROSTATIKE V 
EKSPLOZIJSKO OGROŽENIH 
PROSTORIH (II. del)

Poznamo {tevilne neelektri~ne in elektri~ne 
vire vžiga eksplozivnih zmesi. Med slednje 
sodijo tudi hitre razelektritve elektrostati~no 
nabitih predmetov oziroma povr{in. 
Elektrostati~na naelektritev se pojavi najpo-
gosteje pri lo~evanju dveh razli~nih materia-
lov, ki sta v tesnem stiku. Pojav je bil podrob-
neje opisan v I. delu prispevka, objavljenem v 
prej{nji {tevilki revije Vzdrževalec. 

V II. delu so opisani na~ini hitrih razelektri-
tev naelektrenih predmetov, ob katerih lahko 
nakopi~ena energija vžge eksplozivne zmesi 
plinov in prahu. Na kratko so predstavljeni 
tudi za{~itni ukrepi. Naju~inkovitej{o za{~ito 
predstavlja prepre~evanje ali ustrezno 
zmanj{anje naelektritev z izbiro primernih 
materialov pri gradnji prostorov, opremi, 
tehnolo{kih procesih in opremi osebja ter z 
omejevanjem hitrosti gibanja in pretakanja 
snovi.

Klju~ne	besede: eksplozija, elektrostatika, 
izolator, prevodnik, naelektritev, razelektritev

Št.	~lanka: 733

Boris	Klenov{ek

VZDRŽEVANJE VALJ^NIH LEŽAJEV

Ležaji v vsakdanji uporabi na razli~nih 
podro~jih omogo~ajo gibanje in premike 
velikega {tevila strojev, naprav, vozil in 
postrojenj. Že v sami zasnovi je potrebno 
predvideti, da imajo ti strojni elementi ~a-
sovno omejeno delovanje zaradi obremenitev 
in vplivov iz okolja. Ker se delovni pogoji, 
v katerih so ležaji uporabljeni spreminjajo, 
le-ti s ~asom zahtevajo ustrezno in pravilno 
zamenjavo. 

Klju~ne	besede: po{kodbe ležajev, montaža 
ležajev, priklju~ne mere

Št.	~lanka:	734

mag.	Bo{tjan	Lilija

USTREZNOST NADTOKOVNE 
ZAŠ^ITE VODNIKOV 
IN KABLOV - IZRA^UN

V ~lanku prej{nje revije Vzdrževalec so bile 
predstavljene osnovne zahteve predpisov in 
standardov, ki jih je potrebno upo{tevati 
pri dimenzioniranju elektri~nih in{talacij 
oziroma pri nadtokovni za{~iti vodnikov 
in kablov. Tokratni ~lanek pa želi prika-
zati potrebne izra~une pri elektri~nem in 
termi~nem dimenzioniranju dela elektri~ne 
in{talacije na primeru problema, ki se 
pogosto dogaja v poslovnih in industrijskih 
objektih.

Klju~ne	besede: elektri~ne in{talacije, 
za{~itna naprava, vodnik, kabel, za{~ita

Št.	~lanka:	 735

Bo{tjan	Šinkovec

»KURATIVA« NI NUJNO 
NAJSLABŠA IZBIRA

Finan~ne, kemi~ne, psiholo{ke, … analize; 
pravzaprav skoraj ni podro~ja, kjer ne bi 
uporabljali tak{ne ali druga~ne analize. 
^eprav so si zelo razli~ne, pa le imajo podo-
ben namen in cilj - ugotoviti ali raz~leniti 
dolo~eno temo, snov, podro~je in {e kaj, da 
bi napredovali. Vzdrževalce seveda zani-
majo predvsem analize s podro~ja vzdrže-
vanja, {e posebno analize okvar. Poznamo 
tiste bolj zapletene, skoraj že »forénzi~ne«, 
in pa bolj enostavne, ki jim je kos prakti~no 
vsak. Tokrat bi spregovorili o dveh preprostih 
oblikah analiziranja, ki sta si na prvi pogled 
podobni, pa vendarle razli~ni. 

Klju~ne	besede:analize okvar, MBR (Major 
Breakdown Report), ACF (Analysis of Causes 
for Failure)

Št.	~lanka: 736

Du{an	Rožencvet	

DVIŽNA DELOVNA  PLOŠ^AD 
ZA VILI^ARJE 

Dvižna delovna plo{~ad za vili~arje je zelo 
uporaben pripomo~ek pri vsakem vzdrže-
valnem delu, ki ga je potrebno opraviti na 
vi{ini, saj zagotavlja visoko stopnjo var-
nosti. Uporaba plo{~adi zahteva usklajeno 
delovanje vili~arista in delavca na plo{~adi. 
V Sloveniji uporaba teh pripomo~kov {e ni 
raz{irjena, v EU državah pa je to stalna opre-
ma vsake vzdrževalne službe.

Klju~ne	besede: dvižna delovna plo{~ad, 
vili~ar, delo na vi{ini 

Št.	~lanka: 737
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ŽELITE PRIHRANITI ELEKTRI^NO ENERGIJO PRI 
RAZSVETLJAVI IN ELEKTROMOTORJIH?

Podjetje ERCO International d.o.o. je uradni zastopnik za energetsko u~inkovite naprave 
POWERBOSS, MOTORTRONICS mehke zagone do 16 kV, SSD DRIVES (ex EU-

ROTHERM) – frekven~ne regulatorje, DC in servo pogone, FERRAZ SHAWMUT 
varovalke - za celotno slovensko in biv{e jugoslovansko trži{~e.

 

POWERBOSS pomeni vrhunec ve~ kot deset- 
letnega razvoja in raziskav s podro~ja optimal-
nega izkoristka elektro motorja in svetil. Ponuja 
edinstveno možnost var~evanja elektri~ne energi-
je, zato je vodilni med motorskimi krmilniki 
in energijskimi optimizatorji.

Var~na razsvetljava za okolje in 
zaslužek.

Poraba elektri~ne energije je zaradi dražitve 
virov vse ve~ja težava za mnoga pod-
jetja. Var~evanje z energetskimi viri pa je 
odlo~ilnega pomena tudi za okolje. Podjetje 
Erco International namerava z re{itvami na 
tem podro~ju prodreti v Evropo. Podjetje s 
sedežem na Vrhniki ponuja pod skupnim 
imenom Powerboss kar nekaj naprav, 
ki izjemno zmanj{ajo porabo elektri~ne 
energije, delovanje pa je bolj{e. Svetilka 
Powerboss Eluma je izdelek, s katerim zdaj 
osvajajo Slovenijo in Evropo.

Svetilke Eluma prihranijo do 94 odstot-
kov elektri~ne energije.

Gre za skupno pogruntav{~ino sloven-
skega Erca International in mednarodnega 
podjetja Somar International s sedežem v 
Angliji. Njihove patentirane stropne svetilke 
prihranijo do 94 odstotkov elektri~ne ener-
gije, svetijo pa lahko nekajkrat mo~neje kot 
obstoje~a razsvetljava. Tudi vzdrževanje je 
veliko bolj ekonomi~no. Prihranke dosežejo 
s posebnim odbojem svetlobe. Svetilke so 
lahko opremljene s senzorjem in upo{tevajo 

tudi dnevno svetlobo ter isto~asno prisot-
nost v prostoru. To omogo~a samodejno 
delovanje posamezne svetilke in dodatne 
prihranke.

Podjetja so že opazila prednosti

Trženje v Sloveniji gre podjetju Erco Interna-
tional odli~no od rok. Veliko gospodarskih 
družb je že ugotovilo, kak{ne prednosti jim 
ponuja. Poslovni model, ki ga ponujajo, je 
poseben: za zamenjavo ni potrebna nobena 
naložba, Powerboss Eluma se odpla~uje s 
prihrankom elektri~ne energije. Z Ercom 
si delite delež pri zniževanju stro{kov. Ves 
sistem osvetljevanja lahko odkupite, ko se 
povsem prepri~ate o njegovih prednostih.

Razsvetljena Pivovarna

Najve~je podjetje, kjer so že uredili novo 
razsvetljavo prostorov, je Pivovarna Union. 
Meritve kažejo, da so porabo elektri~ne 
energije zmanj{ali za 65 odstotkov, prostori 
pa so petkrat bolj osvetljeni, kar omogo~a 
tudi ve~jo u~inkovitost pri delu. V Pivovarni 
Union so dali naslednji komentar na rezul-
tate, ki jih je dosegla Eluma. »Osvetljenost 
je velika, prihranek pa izjemen, takega 
nismo pri~akovali. ^e bi nastavili na tako 
osvetljenost, kot je bila prej, bi bil prihranek 
elektri~ne energije okoli 90 odstotkov«.

Z napravami POWERBOSS lahko prihra-
nite tudi do 90% elektri~ne energije pri 
svetilih in do 40% pri elektromotorjih 
in si zagotovite NIŽJE MESE^NE RA^UNE 
za elektriko.

Mikrokontrolersko optimizirani pogo-
ni elektromotorjev (Powerboss Integra) 
in frekven~ni regulatorji (SSD Drives)

Powerboss Integra je primeren za razli~ne VRSTE 
APlIkACIJ kot so:
~rpalke,  drobi lc i ,  ekstrudorj i , 
hidravli~ni sistemi, kompresorji, 
me{alci, mlini, polnilne linije, stiskal-
nice, teko~e stopnice, teko~i in tran-
sportni trakovi, žage, itd. 
 
 
 

Powerboss IZBOlJŠA FAkTOR MO^I  MO-
TORJA, s ~imer se zmanj{a PORABA DElOVNE 

IN JAlOVE ENERGIJE na elektromotorju, zato 
je motor u~inkovitej{i, ti{ji in lep{e te~e, hkrati pa 
se mu podalj{a življenjska doba in se znižajo  tudi 
stro{ki vzdrževanja.

V ponudbi SSD Drives/ Eurotherm Drives so 
AC, DC, Servo regulatorji, HMI paneli in ko-
munikacijska oprema. SSD Drives/ Eurotherm 
Drives je bil s strani uporabnikov reguliranih 
elektromotornih pogonov vklju~ujo~ sistemske 
integratorje, konstruktorje strojev in kon~nih 
uporabnikov med 50 podjetji, ki v Evropi pokri-
vajo ve~ino trga regulacije elektromotornih po-
gonov progla{en za NAJBOLJŠEGA evropskega 
proizvajalca. Razvrstitev je ocenjena po kriterijih 
zanesljivosti, cene, tehni~ne podpore, dobavnih 
rokov, kvalitete tehni~ne dokumentacije, uporabi 
naprednih tehnologij, enostavnosti uporabe ter 

skupnim vtisom o proizvodih. 
Regulatorji {e posebno Vektorski so se potrdili 
kot regulatorji z najvi{jim merilom kvalitete in 
zanesljivosti med obratovanjem. To dejstvo je tudi 
prevladalo, da se mnogo proizvajalcev odlo~a za 
vgradnjo SSD Drive-a v svoje proizvode.

Motortronics – Srednjenapetostni polprevodni{ki 
mehki zagoni za napetosti od 1kV do 15kV.

Ferraz Schawmut – Eden najve~jih svetovnih 
proizvajalcev varovalk in vodilni v svetu na 
podro~ju ultrahitrih varovalk

 

 

Za podrobnej{e informacije nas 
lahko pokli~ete!

ERCO International d.o.o., Pod Hru{evco 18, 
1360 Vrhnika, 

tel./fax: 01 7506 192/194  in gsm: 041 528 
335/051 443 205, 051 443 204, 051 443 206

e-mail: info@erco.si, sales@erco.si, 
www.erco.si

NOV POGODBENI PARTNER
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Pi{e: Suzana	[tefani~

DRU[TVENE NOVICE

Pred nami je poletni, dopustni{ki ~as, 
mi pa upamo, da boste te vrstice brali, 
{e preden boste od{li na zaslužene 
po~itnice. Poletni ~as je v Dru{tvu 
vzdrževalcev Slovenije praviloma bolj 
v znamenju priprav in organizacije 
Tehni{kega posvetovanja, ~eprav se 
danes zdi, da je oktober {e dale~. Kot 
boste seznanjeni v ostalih prispevkih, 
prijave razstavljavcev na spremljajo~o 
razstavo ob Tehni{kem posvetovanju 
prihajajo vsak dan in veseli smo, da je 
zasedenih že preko 70% razstavnih 
mest. V veliko pomo~ je letos vsem za-
interesiranim spletna stran 17. TPVS, 
kjer so spremembe in novosti v zvezi 
z rezervacijami razstavnih mest takoj 
vidne. Za vse, ki morda {e razmi{ljate 
o sodelovanju, v reviji ponavljamo 
vabilo, razpis za referate in nate~aj 
za izbor najbolj{ih diplomskih del, 
naro~ilnico ter povabilo sponzor-
jem. Posebej opozarjamo tudi na 
možnost sodelovanja v nate~aju za 
»naj vzdrževalski pripomo~ek« (ve~ na 
spletni strani www.drustvo-dvs.si).   

V preteklih dveh mesecih je DVS 
zaznamovala predvsem priprava 

na redno letno skup{~ino, ki je bila 
razpisana za sredo, 23. maja 2007. 
Ob oklicu skup{~ine ob 16. uri je 
bilo ugotovljeno, da ni prisotnih 
10% ~lanov dru{tva, zato se je sklic 
skup{~ine prestavil na 16.30 uro. Ob 
16.30 uri pa je bilo ugotovljeno, da 
ni prisotnih 25 ~lanov dru{tva, kar 
pomeni, da skup{~ina ni bila sklep~na 
in zato ni bilo pogojev, da se opravi. 
Kdaj in kje bo redna letna skup{~ina 
ponovno razpisana, bo v skladu z akti 
dru{tva objavljeno v Vzdrževalcu.

Dejaven je bil v tem ~asu tudi Od-
bor za izobraževanje, ki je 9. maja 
2007 izvedel predstavitev projekta 
Leonardo pogodbenim partnerjem 
DVS. Predstavitve se je udeležilo 11 
predstavnikov iz osmih podjetij. Na 
sestanku OZI dne 30. maja pa je dr. 
Samo Ulaga {e enkrat predstavil pro-
jekt in  postopke prijave ter prakti~no 
delo z aplikacijo in na~in izvedbe 
validacije, dogovorili pa so se {e, da se 
na 17. TPVS na Rogli projekt Leonardo 
predstavi tudi v praksi. Vabljeni!
OZI je v sodelovanju z Zavodom za 
varstvo pri delu 12. junija tudi or-

ganiziral seminar Vzdrževanje in IR 
termografija, ki se ga je udeležilo 11 
~lanov DVS.
OZI je prejel tudi 30 izpolnjenih 
vpra{alnikov, ki smo jih v obliki an-
kete poslali pogodbenim partnerjem 
DVS in objavili v prej{nji {tevilki 
Vzdrževalca. Z rezultati obdelanih 
vpra{alnikov vas bomo seznanili v eni 
od prihodnjih {tevilk Vzdrževalca.

Izvr{ilni odbor je imel v tem ~asu eno 
redno sejo, na kateri je obravnaval 
teko~o problematiko. 

V zadnjem mesecu sta se Dru{tvu 
pridružila dva nova pogodbena part-
nerja, podjetji Erco International d.o.o. 
in podjetje Armstrong - Kobil{ek 
d.o.o.. Prvega lahko spoznate že v 
tej reviji, drugega bomo predstavili 
v naslednji. Trenutno ima DVS 210 
pogodbenih partnerjev in skoraj 1300 
~lanov.

Spo{tovane ~lanice, spo{tovani ~lani Dru{tva vzdrževalcev Slovenije,

Seznanjamo vas, da v ~asu od 8. do 10. aprila 2008 Belgijsko združenje vzdrževalcev (BEMAS, Belgian Maintenance 
Association) v Bruslju organizira konferenco o upravljanju s sredstvi in zanesljivosti proizvodnje, skupaj 
z razstavo opreme in storitev za vzdrževalce, Euromaintenance 08.

Na tridnevni konferenci bodo organizirana predavanja in delavnice, ki jih bodo vodili vrhunski evropski strokovnjaki 
s podro~ja vzdrževanja in proizvodnje. Vabimo vse zainteresirane, da si podrobnosti o konferenci in spremljajo~i 
razstavi ogledajo na spletni strani www.euromaintentace.org, za morebitna vpra{anja in predloge pa se lahko 
obrnete tudi na na{e telefone, spletno stran ali elektronski naslov tajnik@drustvo-dvs.si.

Na naslednjih straneh objavljamo poziv za predavatelje (Call for speakers), da prijavijo svoje prispevke oziroma 
referate za konferenco. Poziv je objavljen v angle{kem jeziku, saj morajo biti tudi referati pripravljeni v angle{kem 
(ali francoskem) jeziku. Za morebitno pomo~ pri razjasnitvi ali prevodu se lahko obrnete na DVS.

Darko Cafuta, predstavnik DVS pri EFNMS 
(European Federation of National Maintenance Societies),

Predsednik Nadzornega odbora DVS





BEMAS,BelgianMaintenanceAssociation,ispleasedtoannouncethe
EuromaintenanceConference2008fromApril8thtill10th2008.

Euromaintance2008isanambitiousthreedayconferenceonmaintenance,productionreliabilityand
assetmanagement.EuromaintenanceisaninitiativefromtheEFNMS,theEuropeanFederationof
NationalMaintenanceSocieties.The19theditionofthisconferencewillbeorganisedbyBEMASand
easyFairs.

Euromaintenance2008willfeatureseveraldistinctthemesandtopics:

 IntegratingOperations&Maintenance:LeanManufacturing,LeanMaintenance&TPM
 Maintenance&AssetPerformance(KPI,OEE,Benchmarking,Auditing,)
 Contracting&Outsourcing
 BoostingPerformanceofMaintenancepeople(Skillsdevelopment,Training,Knowledge

Management,Safety,Health,)
 ReliabilityEngineering,ConditionMonitoring&ProcessExcellence
 BestpracticesinMaintenanceExecution,Planning&Scheduling
 Emaintenance(software&hardwaresolutionsformaintenance)
 EnergyManagement&Environmentalimprovementsthroughmaintenance

Casescanberelatedtofollowingindustries:

 ProcessIndustry(oil,gas,petrochemical,chemical,...)
 Powergeneration(nuclear,gas,coal,windmill,...)
 GeneralManufacturing(automotive,aeronautics,plastics,electronics,electricalappliances,)
 Health&Food(pharmaceutical,biotechnology,food&beverage,...)
 HeavyDuty(cement,mining,steel,pulp&paper)
 Infrastructure&Grids(airport,port,railway,road,electricity,gas&watersupply,telecom,

pipelines,) 
 Facilities&Buildingmaintenance

Innovations(Consulting–Academic–R&D)

Wearelookingforhighprofileandcompetentspeakerswhoarewillingtosharetheirexperience,skills
andbestpracticeswithMaintenanceManagers&EngineersfromalloverEuropeandbeyond.

Weencourage,amongstothers,followingprofilestosubmitaproposal:

 MaintenanceManagers
 OperationsManagers
 PlantManagers
 ProjectManagers
 Maintenance&ReliabilityEngineersorSpecialists
 Consultants
 ProfessorsandResearchersinoneofthefieldsmentionedabove



 SessionsmustbedeliveredinEnglishorFrench.
 Eachsessionlasts40minutes,witha5minutequestionperiod.
 Allsessiondocumentswillbepublished(printed,digitalformatand/oronline).







Euromaintenance2008willtakeplaceinBrussels,BelgiumattheBrusselsExpo.

 Tuesday,April8th2008:workshopday.
 WednesdayApril9thandThursdayApril10th2008:conference



Speakerswillhavefullandfreeaccesstotheconference.Euromaintenance2008doesnotreimburse
travelandaccommodationforspeakersduringtheconference.



TheSalvettifoundationswillaward€1000tothe3bestpapers,basedontheresultsoftheevaluation
bytheattendantsatthesession.



Weareacceptingsessionproposalsthroughtheonlineformonwww.euromaintenance.orgonly.
Please,fillineveryfield.Multipleproposalsareallowedandindeedencouraged.

Proposalsthatareincorrectlydetailed,badlywritten,sentusinganyothermeans,otherthantheform
mentionedaboveorwritteninanyotherlanguagethanEnglishorFrench,willbeignoredwithout
explanation.



WewillbeacceptingproposalsfromMay2007throughtothedeadlineofJuly15th,23h50GMT.



 OnlineProposalsubmission.Thisabstracttextwillalsobeusedintheconference
announcements–deadlineJuly15th2007.

 APaperdescribingyourinsights,tobepublishedintheConferenceProceedings(min1page
andmax5pages)–deadlineFebruary1st2008.

 Powerpointpresentation,tobeusedduringyourpresentationinBrussels–deadlineMarch15th
2008.



TheProgramCommitteewillreceiveallvalidproposalsthatpotentialspeakerswillbesubmitting,and
willrevieweveryoneofthem.Thechoiceofasessionwillbebasedontherelevanceofthesubject,its
valuetomaintenanceprofessionalsandonthebackgroundofthespeaker(expertise,practical
experience,fluencyinEnglishorFrench,etc).Submitterswillbecontactedindividuallyabouttheir
proposal,acceptedornot.AlldecisionstakenbytheProgramCommitteearefinal.
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Pi{eta: dr. Simon	Muhi~,	dr. Dean	Besednjak, SINECO d.o.o. [t. ~lanka:	732

AKTUALNO

NOV TOBA^NI ZAKON
V SLOVENIJI

S ciljem dose~i popolno za{~ito zaposlenih iz vseh poklicnih skupin 
pred izpostavljenostjo za zdravje {kodljivim vplivom toba~nega 
dima v delovnih prostorih ter zmanj{anju dostopnosti do 

toba~nih izdelkov mladoletnim osebam in s tem zmanj{evanju kajenja, 
je Ministrstvo za zdravje RS v decembru 2006 pripravilo predlog dopol-
nitve Zakona o omejevanju uporabe toba~nih izdelkov in ga poslalo v 
javno obravnavo. Vlada Republike Slovenije je na 117. redni seji dne 
12.04.2007 pod to~ko 5 obravnavala Predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe toba~nih izdelkov in 
sprejela sklep, da ga po{lje v obravnavo Državnemu zboru Republike 
Slovenije. Vsebina prispevka obravnava predlog zakonskih zahtev ter 
primerjavo s podobnim zakonom v Italiji ter na Nizozemskem ter 
obravnava možne tehni~ne re{itve za odstranjevanje oziroma kontrolo 
izpostavljenosti toba~nemu dimu s prezra~evanjem. 

Klju~ne besede: omejevanje uporabe toba~nih izdelkov, toba~ni zakon, toba~ni dim, 
prezra~evanje za odstranjevanje toba~nega dima, emisija standardnega kadilca, 
zahteve standardov prezra~evanja za odstranjevanje toba~nega dima

Uvod

Toba~ni dim vsebuje {tevilne substance 
v obliki trdnih del~kov in par. Pri tem 
niso znane ali splo{no dolo~ene meje 
o tem, koliko toba~nega dima je lahko 
v zraku, da je nesprejemljiv ali spre-
jemljiv zaradi vpliva na zdravje. Pri 
obravnavi ustreznega prezra~evanja 
prostorov je potrebno poudariti, da 
s prezra~evanjem samo odstranju-
jemo onesnaževalce v zraku in da s 
prezra~evanjem ne moremo dose~i 
enake kakovosti zraka v kadilskih 
prostorih kot v nekadilskih prostorih.

Zakonodaja na podro~ju kakovosti 
zraka in kajenja se zelo razlikuje od 
države do države. Trend zakonoda-
jalcev je prepovedovanje kajenja v 
javnih ustanovah in restavracijah. 
Pri tem je ponekod možno zaslediti 
tudi popolno prepoved kajenja. Za-
konodajalci predpisujejo pravico do 

delovnega mesta brez toba~nega dima 
na razli~ne na~ine (prepoved kajenja 
ali kadilnice). V nekaterih stavbah ugo-
tavljajo, da je delitev na kadilce in 
nekadilce lahko problemati~na, ker se 
izgubi vizualna, funkcionalna ter so-
cialna organiziranost. Pri tem so pred-
vsem mi{ljene zdravstvene ustanove 
ter bolni{nice, domovi za ostarele, 
psihiatri~ne ustanove, sanatoriji in 
ustanove za zdravljenje odvisnosti od 
drog. V mnogih evropskih državah je 
delež kadilcev v prej na{tetih ustano-
vah 60%, v psihiatri~nih ustanovah 
pa do 80%. Prepoved kajenja v teh 
ustanovah vodi k temu, da pacienti 
zapustijo prostore. Na Nizozemskem 
je bila prepoved kajenja v teh ustano-
vah umaknjena in s tem dan ~as, da 
se poi{~ejo ustrezne tehni~ne re{itve. 
Druga kategorija so bari, kavarne in re-
stavracije, kjer je tradicionalno prisotno 
(obilno) kajenje. Fizi~no lo~evanje je 
v teh prostorih pogosto nezaželeno 

in nemogo~e. Hkrati to ni re{itev, ki 
bi zagotavljala varnost osebju v teh 
lokalih. 

Na splo{no bi lahko zakonodajo glede 
toba~nega dima oziroma kajenja strnili 
v tri skupine:
• funkcionalne zahteve zakonodaje 

povezane s kajenjem, kjer se ome-
juje koncentracijo onesnaževalcev 
v notranjem zraku,

• specifi~ne zahteve povezane s ka-
jenjem, kjer se zahteva specifi~no 
koli~ino zraka za prezra~evanje,

• prepoved kajenja v dolo~enih 
prostorih.

Funkcionalne zahteve zakonodaje gle-
de onesnaževalcev navadno omejujejo 
vsebnost nikotina v zraku. Taka zah-
teva je na primer v finski zakonodaji, 
kjer koncentracija nikotina v zraku ne 
sme prese~i 0,5 µg nikotina v m3 zraka 
v nekadilskih conah. Taka zakonodaja 
omogo~a zasnovo prezra~evalnega 
sistema, kjer se kadilec in nekadilec 
lahko nahajata v istem prostoru. Hkrati 
pa imajo snovalec, upravljavec in lastnik 
odgovornost, da je sistem zasnovan in 
deluje skladno z zasnovo. Specifi~ne 
zahteve zakonodaje, povezane s kaje-
njem, predpisujejo ustrezno izmenjavo 
zraka na uro, ustrezno koli~ino vto~nega 
zraka na enoto povr{ine (npr. Švica 
(2002) 18 l/s⋅m2) na osebo ali ustrezno 
koli~ino vto~nega zraka na kadilca (npr. 
Italija (2005) 30 l/s na osebo). Tak na~in 
omogo~a lažje delo snovalcu sistema, 
vendar žal ne zagotavlja koncentracije 
toba~nega dima pod zakonsko mejo. 
Najbolj preprosta re{itev je prepoved 
kajenja, ki edina zagotavlja ustrezno 
kakovost zraka, vendar je hkrati tudi 
najbolj nepriljubljena med kadilci. V na-
daljevanju je podrobneje predstavljeno, 
kako tehni~no re{ujejo problematiko na 
Švedskem in v Italiji.

Švedski toba~ni zakon
Toba~ni zakon je bil na Švedskem spre-
jet 03.06.1993 in je bil kasneje ve~krat 
dopolnjen. Zakon podaja zahteve 
zaradi tveganja za zdravje ter motenj v 
povezavi z uporabo tobaka z:
- omejitvijo kajenja v dolo~enih 

prostorih in v dolo~enih zunanjih 
podro~jih,
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- nekadilskim delovnim okoljem 

(okolje brez cigaretnega dima),
- opozorilnim tekstom in deklaraci-

jo vsebine na toba~nih izdelkih,
- omejitvami pri trgovanju in uvozu 

toba~nih izdelkov,
- omejitvami ogla{evanja toba~nih 

izdelkov in uporabo blagovnih 
znamk v ogla{evanju,

- kontrolo toba~nih izdelkov.

Zakon prepoveduje kajenje:
1. v prostorih namenjenih varstvu in 

negi otrok, {olskim aktivnostim 
ali drugim aktivnostim za otro-
ke in mladostnike in na {olskih 
dvori{~ih ter drugih zunanjih 
obmo~jih drugih varstvenih usta-
nov (vrtci, {portni centri …),

2. v prostorih namenjenih zdravstve-
nemu varstvu,

3. v skupnih stanovanjskih prosto-
rih,

4. v javnih prevoznih sredstvih 
oziroma drugih prostorih, ki so 
namenjeni za transport ljudi,

5. v restavracijah in drugih gostin-
skih ustanovah, kjer so izvzete 
zunanje povr{ine,

6. v prostorih, ki niso zajeti v 1 do 
5 in je v njih organizirano javno 
sre~anje,

7. ter vseh drugih prostorih, ki so 
javno dostopni.

V hotelih in drugih ustanovah, kjer je 
možno najeti bivali{~e, mora biti na 
voljo dolo~eno {tevilo nekadilskih sob, 
kjer je kajenje prepovedano. Ne glede 
na omenjene prepovedi je kajenje 
dovoljeno v posebnih, temu name-
njenih prostorih, pri ~emer je posebna 
zahteva, da je v primeru prostorov, 
navedenih pod to~ko 1, prostor za 
kajenje namenjen samo osebju!
Ne glede na prepoved kajenja v pri-
meru restavracij in gostinskih lokalov 
(to~ka 4), je kajenje kljub temu dovo-
ljeno v posebnih sobah za kadilce. Pri 
tem je naveden pogoj, da mora biti 
povr{ina namenjena kadilcem manj{a 
od povr{ine namenjene nekadilcem. 
Poleg tega mora biti soba za kadilce 
ume{~ena v prostor tako, da gostom 
ni potrebno iti skozi njo. Zaposleni so 
lahko v prostorih za kadice v trajanju 
kajenja v prostoru le za kraj{a obdobja. 
Hrana ali pija~a se v teh prostorih ne 

streže. Delodajalci so odgovorni za 
delojemal~evo zahtevo po neizposta-
vljenosti toba~nemu dimu ne delov-
nem mestu oziroma v prostorih, kjer 
je zaposleni aktiven.
Zakon tako ne podaja tehni~nih zahtev 
glede izvedbe prostorov za kadilce. 
V besedilu zakona je zapisano le, da 
vlada oziroma poobla{~ena ustano-
va lahko izda tehni~ne zahteve za 
prezra~evanje kadilnic.

Italijanski toba~ni zakon

Italijanski toba~ni zakon je stopil v vel-
javo 10.01.2005. Zakon prepoveduje 
kajenje v zaprtih prostorih z izjemo:
1. privatnih prostorov, ki niso 

dostopni javnosti  oziroma 
strankam,

2. obmo~ij, ki so namenjena kadil-
cem in so ustrezno ozna~ena.

Obmo~ja za kadilce morajo biti 
opremljena z ustrezno opremo za 
prezra~evanje, ki mora ustrezati 
tehni~nim zahtevam zakona. V resta-
vracijah mora biti zagotovljen en ali ve~ 
prostorov za nekadilce, katerih skupna 
povr{ina mora biti ve~ja od povr{in 
namenjenih kadilcem. Poleg tega je 
potrebno zagotoviti prostor kadilcem 
v vseh primerih, kjer so ljudje prisiljeni 
preživljati svoj ~as. 

Tehni~ne zahteve za prostore oziroma 
povr{ine za kadilce so:
1. Obmo~ja rezervirana za kadilce 

morajo biti ozna~ena in narejena 
tako, da so primerno lo~ena od 
obmo~ij, kjer je kajenje prepove-
dano. Obmo~ja za kajenje morajo 
zadostiti naslednjim zahtevam:
a. na vseh {tirih straneh morajo 

biti omejena s stenami do 
stropa,

b. imeti morajo vrata, ki se 
avtomatsko zapirajo in so 
obi~ajno zaprta, 

c. m o r a j o  b i t i  u s t r e z n o 
ozna~ena,

d. ume{~ena mora biti tako, da 
nekadilcem ni potrebno iti 
skozi obmo~je za kadilce.

2. Prostori za kadilce morajo 
biti opremljeni z mehanskim 
prezra~evalnim sistemom, ki za-
gotavlja vtok svežega zunanjega 
zraka ali zraka iz okolice, kjer 

kajenje ni dovoljeno. Zrak mora 
biti ustrezno filtriran. Minimalna 
koli~ina vto~nega zraka je 30 l/s 
na osebo za {tevilo oseb, ki so 
lahko hkrati v prostoru, skladno 
z zahtevami zakonodaje, ki po-
daja indeks zasedenosti prostora 
0,7 osebe/m2. Na vhodu mora biti 
ozna~ena maksimalna kapaciteta 
prostora za kadilce.

3. Prostor za kadilce mora biti v 
podtlaku najmanj 5 Pa glede 
na okolico, kjer kajenje ni do-
voljeno.

4. Povr{ina prostora za kadilce v 
gostinskih lokalih je lahko ve-
lika najve~ do polovice skupne 
povr{ine lokala namenjene pre-
hrani.

5. Zrak iz prostorov namenjenih 
kadilcem ne sme biti recikliran. 
Odpadni zrak se mora odvesti 
v okolico z ustrezno opremo, 
pri ~emer je potrebno zadostiti 
ustrezni zakonodaji s podro~ja 
emisij v okolico ter higienskim 
standardom.

6. Vgrajeni sistem za prezra~evanje 
prostorov za kadilce mora biti 
na~rtovan, izveden, vzdrževan 
in verificiran skladno z ustrezno 
zakonodajo. Za napravo mora 
poobla{~ena in{titucija izdati 
certifikat, kjer je navedeno, da 
je prezra~evalni sistem vgrajen 
pravilno in deluje skladno z 
zahtevami zakonodaje. Doku-
menti, ki certificirajo ustreznost 
vgrajenega sistema ter letni cer-
tifikati verifikacije in vzdrževanja 
prezra~evalnega sistema morajo 
biti ustrezno hranjeni in biti na 
voljo poobla{~enim in{titucijam.

7. V prostorih, kjer je prepovedano 
kajenje, morajo biti name{~ene 
ustrezne oznake, da je kajenje 
prepovedano.

8. V primerih, kjer je ve~ prostorov, 
morajo biti oznake, da je kajenje 
prepovedano, na vhodu in drugih 
ustreznih prostorih.

9. Prostori za kadilce morajo biti 
ozna~eni z osvetljenim znakom.

10. Osvetljene oznake morajo biti 
integrirane z drugimi znaki, 
k i  indic i ra jo  nedelovanje 
prezra~evalnega sistema in tako 
prepoved kajenja, pri ~emer 
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se ustrezni znak avtomati~no 
vklju~i oziroma izklju~i glede 
na delovanje prezra~evalnega 
sistema.

Slovenski osnutek 
predloga zakona 
o spremembah in 
dopolnitvah zakona o 
omejevanju uporabe 
toba~nih izdelkov 
(obravnavan na 117. 
seji vlade RS dne 
12.04.2007)
Slovenski osnutek predloga zakona 
podaja dopolnitev oziroma spre-
membo Zakona o omejevanju uporabe 
toba~nih izdelkov (Uradni list RS, {t. 
17/2006 - uradno pre~i{~eno besedilo). 
Pri tem so bistvene spremembe:
• prepovedana je prodaja toba~nih 

izdelkov osebam, mlaj{im od 18 
let. Toba~nih izdelkov ne smejo

 

prodajati osebe, mlaj{e od 18 
let, kar mora biti v prodajalni 
toba~nih izdelkov objavljeno na 
vidnem mestu.

• napovedana je prepoved kajenja v 
vseh javnih in delovnih prostorih, 
ki mora biti v teh prostorih obja-
vljena na vidnem mestu. Kajenje 
je glede na osnutek dovoljeno:
o v odprtih javnih in delovnih 

prostorih,
o v  posebe j  za  kad i l ce 

dolo~enih hotelskih sobah,
o v socialnih in drugih var-

stvenih zavodih, bivalnih 
skupnostih, zaporih, in sicer 
v bivalnih prostorih, kadar v 
njih živijo samo kadilci.

o kajenje je v javnih in delovnih 
prostorih dovoljeno tudi v ka-
dilnicah, to je v prostorih, ki 
jih lahko lastnik, najemnik ali 
upravitelj javnih in delovnih 
prostorov dolo~i in posebej 
uredi izklju~no za kajenje. 
Kadilnice niso dovoljene v 
prostorih zdravstvenih in 

vzgojno izobraževalnih usta-
nov ter mle~nih restavracij 
in sla{~i~arn. Zaposleni se 
v prostorih iz druge in tretje 
alineje drugega odstavka 
in kadilnicah iz tretjega od-
stavka lahko zadržujejo le 
v ~asu, ko se tam ne kadi in 
sicer predvsem  za potrebe 
~i{~enja in vzdrževanja. 

Kadilnice morajo izpolnjevati pogo-
je, da iz kadilnice ni možen pretok 
s toba~nim dimom onesnaženega 
zraka v drug prostor, da kadilnica ni 
namenjena prehodu v druge prostore 
ter da ne presega ve~ kot 20% skupne 
povr{ine javnega in/ali delovnega 
prostora. V predlogu iz decembra 
2006 je bilo kadilcem namenjenih le 
10% skupnega prostora. Poleg tega 
mora biti kadilnica posebej ozna~ena. 
Podrobnej{e pogoje, ki jih mora izpol-
njevati kadilnica, bo dolo~il minister, 
pristojen za zdravje, v roku 6 mesecev 
od uveljavitve zakona.
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Primerjalna analiza 
obravnavanih zakonov

Primerjana zakona sta si precej razli~na. 
Švedski zakon ne podaja nikakr{nih 
tehni~nih zahtev glede prostorov za 
kadilce. Tako je vsakemu posame-
zniku prepu{~eno, kako bo poskrbel 
za kadilce. Zakon navaja le ustrezno 
za{~ito zaposlenih glede izpostavlje-
nosti toba~nemu dimu z možnostjo 
lastnega vpliva glede izpostavljenosti. 
Zakon tudi navaja maksimalno možno 
povr{ino namenjeno kadilcem. Zakon 
navaja, da vlada oziroma poobla{~ena 
ustanova lahko izda tehni~ne zahte-
ve za prezra~evanje kadilnic, ki pa 
niso bile izdane. Švedski zakon torej 
omogo~a, da se vsak odlo~i za ka-
terokoli tehni~no re{itev, ki v praksi 
deluje. Zato so na trgu na voljo kabine 
za kajenje, ki so pogosto uporabljena 
re{itev. Poleg tega je na Švedskem 
možna re{itev tudi ustrezna kadilnica 
s prezra~evalnim sistemom, ki zado{~a 
zahtevam zakona.

Italijanski zakon na drugi strani ja-
sno postavlja tehni~ne zahteve za 
prezra~evanje prostorov (koli~ine 
zraka glede na povr{ino za kadilce, 
podtlak v prostoru, zaprt, lo~en prostor 
za kadilce). Za razliko od {vedskega 
zakona ne postavlja zahtev glede iz-
postavljenosti zaposlenih toba~nemu 
dimu. Predpisane tehni~ne zahteve so 
v Italiji v praksi naletele na težave pri 
izvedbi v mnogo prostorih. Zato je bilo 
ugotovljeno, da kar v 97% primerov 
lokalov ni omogo~eno kajenje.

Slovenski predlog dopolnitve zakona 
v osnovi vsebuje dolo~ila tako italijan-
skega kakor tudi {vedskega zakona. 
Pri tem kadilcem namenja samo 20% 
povr{ine. Tehni~ne zahteve za kadil-
nico {e niso znane.

Prezra~evanje 
za kontrolo 
izpostavljenosti 
toba~nemu dimu
Najbolj pomembno je odgovoriti na 
vpra{anje, koliko zraka je potrebno 
za odstranitev toba~nega dima glede 

na razli~ne kriterije kakovosti zraka. 
Jasno je, da s tradicionalnimi na~ini 
prezra~evanja ni možno dose~i ustre-
zne kakovosti zraka v prostorih, kjer je 
dovoljeno kajenje. V primeru kajenja 
je potrebno uporabiti druge na~ine 
prezra~evanja, predvsem efektivno 
coniranje za pravilno izmenjavo zraka 
med conami v kombinaciji: 
• s ~istilniki zraka,
• z izpodrivnim prezra~evanjem,
• z lokalnim prezra~evanjem,
• s kombinacijo zgoraj navedene-

ga.

Namen prezra~evalnih naprav je 
dovod svežega zraka in odvod pro-
storskega, kontaminiranega zraka. 
Kapaciteta prezra~evalnih naprav 
mora biti seveda ustrezna, da zadosti 
kriterijem kakovosti zraka. Kriteriji 
kakovosti zraka so navadno definirani 
v smislu higienskih kriterijev kako-
vosti zraka, definirani na olf skali. 
^lovek zaznava kakovost zraka z 
dvema ~utiloma in sicer z vohalnim 
organom v nosni votlini, ki zaznava 
ve~ sto tiso~ razli~nih vonjav in z 
drugim ~utilom, ki je ob~utljivo na 
podobno {tevilo kemi~nih dražljajev 
in se nahaja v membrani sluznice nosu 
in o~i. Ob~utek kakovosti zraka je 
kombinacija zaznav obeh organov. 
Ob~uteno kakovost zraka lahko iz-
razimo kot odstotek nezadovoljnih 
oseb, ki neposredno po vstopu v 
prostor za~utijo zrak kot neprijeten. 
Na žalost nam sama kemi~na sestava 
zraka ne daje zanesljive informacije o 
kakovosti zraka v prostoru. Olf skala 
je definirana z emisijo standardne 
osebe. Standardna oseba je oseba, 
ki sedi pri aktivnosti 1 met ter je v 
toplotnem ravnovesju z okolico. 
Jakost, s katero standardna oseba 
onesnažuje zrak, imenujemo 1 olf. 
Raven stopnje onesnaženosti izraža-
mo v decipolih. Decipol je ob~utena 
kakovost zraka v prostoru, v katerem 
je izvor onesnaženja jakosti 1 olf, pri 
~emer je prostor prezra~evan z 10 
litri svežega zraka na sekundo. Enoti 
olf in decipol omogo~ata primerjavo 
najrazli~nej{ih vonjav na enotni ska-
li. Enoti je uvedel Fanger π1∫. Kljub 
dolo~enim pomanjkljivostim π2[∫ 
(nizka korelacija med posameznimi 
vzorci, ni upo{tevano zdravstveno 

stanje ljudi, ni upo{tevano toplotno 
ugodje), se enoti uporabljata in sta 
vklju~eni v standarde. ^e se v zraku 
nahajajo samo onesnaževalci, ki so 
plod aktivnosti ~loveka, potem se za 
indikator kakovosti zraka uporablja 
kar ogljikov dioksid. V primeru, ko 
imamo v zraku tudi hlapne organske 
spojine (volatile organic compounds, 
VOCs), potem je potrebno kakovost 
zraka dolo~iti tudi z meritvami le-teh. 
Toba~ni dim v prostoru (enviro-
nmental tobacco smoke, ETS) vpliva 
na zdravje. V primeru ETS v prostor-
skem zraku je potem bistveno, da so 
higienski kriteriji kakovosti podrejeni 
zdravstvenim kriterijem kakovosti 
zraka. Zato je v nekaterih državah 
kot kriterij kakovosti zraka predpi-
sana raven nikotina v zraku. Ker je 
ETS karcinogen, lahko prezra~evanje 
prostorov samo zmanj{a izpostavlje-
nost dimu. Hkrati pa niso znane ali 
splo{no dolo~ene meje o tem, koliko 
toba~nega dima je lahko v zraku, da 
je nesprejemljiv ali sprejemljiv zaradi 
vpliva na zdravje. Potrebno pa je tudi 
poudariti, da ustrezno prezra~evanje 
zagotovo nudi izbolj{anje zraka gle-
de na zdravstvene kriterije.

Splo{no o cigaretnem 
dimu

ETS je aerosol, ki vsebuje trdne delce 
in pare snovi v plinastem stanju, ki 
so redko v jasni medsebojni odvi-
snosti, zato za natan~no dolo~itev 
potrebujemo indikatorje obeh stanj. 
Nikotin in 3-ethenylpyridine (3-EP) 
sta najve~krat uporabljena indika-
torja za pare snovi v ETS. Nikotin je 
ve~krat uporabljen indikator, vendar 
ima izredne adsorptivne sposobnosti 
in posledi~no nepredvidljivo odstra-
njevanje. 3-EP je tako bolj{i indikator 
ETS v zraku. Pri tem je potrebno 
poudariti, da okoli 95% ETS sesta-
vljajo pare razli~nih snovi. Metoda za 
dolo~anje koncentracije par v ETS je 
opisana v π3∫. Poleg tega je potrebno 
posebno poudariti, da TVOC ni ustre-
zen indikator za dolo~evanje ETS π4∫. 
Lebde~i solanesol je specifi~en za 
ETS in je odli~en indikator za trdne 
delce v ETS. Metoda za dolo~anje je 
podana v literaturi π5∫.
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Mejne vrednosti ETS v zraku

Za u~inkovito tehni~no re{itev odstranjevanja ETS v prostoru 
moramo poznati mejne vrednosti ETS v zraku. Te mejne 
vrednosti bi lahko bile podane na osnovi tveganja za zdravje 
uporabnika, podobno kot velja za druge {kodljive substance 
v zraku. Žal ne poznamo maksimalne vrednosti ETS, ki {e 
zagotavlja sprejemljivo tveganje za zdravje ~loveka. Pogosto 
je nikotin uporabljen kot indikator za ETS, ker nastaja zaradi 
toba~nega dima in so na voljo metode za merjenje koncen-
tracije nikotina v zraku. Pri tem navajamo nekaj primerov, 
kako imajo to urejene nekatere države:

• V nekaterih državah velja popolna prepoved kajenja 
v lokalih in drugih javnih prostorih – koncentracija 
nikotina mora biti 0.

• Finska ima za maksimalno koncentracijo nikotina 
predpisano 0,5 µg/m3. Finci to vrednost navajajo kot 
vrednost, ki zagotavlja tveganje 10-4, da oseba zboli za 
rakom, ~e je izpostavljena tej vrednosti ETS 40 ur na 
teden 40 let.

• Norve{ka je imela pred uvedbo popolne prepovedi 
kajenja maksimalno koncentracijo nikotina predpisano 
1,0 µg/m3, vendar osnova za to vrednost ni znana.

Za dolo~itev maksimalne vrednosti trdnih delcev v zraku 
se pogosto uporablja vrednost 50 µg/m3, {e posebej v po-
vezavi s ~istilniki zraka. Pri tem je potrebno poudariti, da ta 
vrednost zagotavlja samo sprejemljivo mejo za prah in naj 
ne bi bila uporabljena za merilo kakovosti zraka v povezavi 
z ETS. Avstralski standard AS 1668.2 Supp1 – 2002 π6∫ po-
daja indeks ETSHI (Environmental Tobacco Smoke Harm 
Index), ki je lahko uporabljen za izra~un tveganja smrtnosti 
v povezavi z izpostavljenostjo ETS v okolju, v katerem je 
lahko name{~ena naprava za odstranjevanje {kodljivih 
delcev v zraku. Smrtnost je povezana s plju~nim rakom, 
ishemi~no boleznijo srca oziroma kombinacijo obeh. Za 
indikator ETS so v tem primeru izbrani trdni lebde~i delci. 
ETHSI podaja {tevilo smrti na milijon izpostavljenih ljudi 
na leto. Tudi ISO π7∫ omenja ETHSI, vendar ni bil vklju~en 
v omenjeni standard.

Tipi~ne emisije ETS

Tipi~ni kadilec

Za dolo~itev u~inkovitega prezra~evanja je potrebno naj-
prej poznati mo~ onesnaževalcev in frekvenco uporabe. 
Nizozemska fundacija za kajenje in zdravje (STIVORO) je 
naredila lo~nico med standardnim kadilcem, ki pokadi 20 
cigaret na dan in težkim kadilcem, ki pokadi 30 cigaret na 
dan za dolo~itev standardnega kadilca. Pri tem je upo{tevala, 
da spanje in druge aktivnosti, ko kadilec ne kadi, trajajo 10 
ur na dan. Tabela 1 prikazuje rezultate dolo~itve standar-
dnega kadilca.

Tabela 1: Dolo~itev standardnega kadilca (STIVORO)

Delež Cigaret/dan Cigaret/uro

Povpre~ni 
kadilec

75% 20 1,43

Težki kadilec 25% 30 2,14

Standardni 
kadilec

100% 22,5 1,61

Na Nizozemskem so leta 2003 naredili nekaj raziskav o 
stopnji kajenja v lokalih. Na Nizozemskem je splo{no raven 
kajenja v lokalih visoka. Kar 65,5% zaposlenih v barih in 
kavarnah je kadilcev. V teh lokalih kadi okoli 60% strank. 
V restavracijah je 47,2% zaposlenih kadilcev, v njih kadi 
približno 44% strank. Te {tevilke bodo za druge države se-
veda druga~ne. Za primer, ~e predpostavimo 65% kadilcev 
v barih in kavarnah ter 45% kadilcev v restavracijah, potem 
lahko dobimo podatke o {tevilu pokajenih cigaret na osebo 
v lokalu, kot jih prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Dolo~itev standardne frekvence kajenja

Delež kadilcev
Število cigaret na 
osebo na uro

Bar in kavarna 65% 1,0 cigaret/h

Restavracija 45% 0,7 cigaret/h

Emisija onesnaževalcev iz cigaret

Literatura navaja emisijo komponent ETS, ki so uporabne 
za dimenzioniranje prezra~evalnih sistemov:

• Emisija nikotina:  1,0 – 2,5 mg/cigareto
• Emisija trdnih delcev: 15 – 40 mg/cigareto

Emisija glede na vonjave:
• Emisija vonjav (olf): 25 olf/cigareto

Slika 1: Koncentracija nikotina v odvisnosti od vtoka zraka 
brez nikotina π8∫
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^e predpostavimo težkega kadilca, ki kadi neprestano 
2,14 cigarete/uro, potem potrebuje 28 minut za cigareto. 
Iz tega lahko izra~unamo, da emisija nikotina 1,0 – 2,5 mg/
cigareto pomeni emisijo nikotina z 0,6 – 1,5 µg/s. Ti meji 
sta narisani s ~rtama, ki jih prikazuje Slika 1. Rde~e pike 
ponazarjajo meritve emisije nikotina, ki sta jih naredila Se-
ppännen in Gabrielsson π8∫. Iz slike lahko tudi ugotovimo, 
da je bila emisija nikotina približno 1,0 mg/cigareto.

Ob~utena kakovost zraka v primeru kajenja

^lovek torej zaznava kakovost zraka z dvema ~utiloma - z 
vohalnim organom v nosni votlini in z drugim ~utilom v 
membrani sluznice nosu in o~i, ki je ob~utljivo na kemi~ne 
dražljaje. Slika 2 prikazuje odstotek nezadovoljnih ljudi v 
odvisnosti od koli~ine dovedenega svežega zraka Q na 
standardno osebo za zrak, ki je onesnažen samo zaradi 
prisotnosti ljudi v smislu higienskih kriterijev kakovosti 
zraka.
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Slika 2: Odstotek nezadovoljnih oseb zaradi slabe kakovosti 
zraka v prostoru

Odstotek nezadovoljnih ljudi v odvisnosti od koli~ine do-
vedenega svežega zraka q na standardno osebo se dolo~i 
po ena~bi π9∫. Zelo pomembno pa se je vpra{ati, ali je lahko 
olfametrija uporabna v primeru ETS, saj je ne glede na vseb-
nost ETS v zraku vedno prisoten vonj! Študije v preteklosti 
so pokazale, da je ob~utena kakovost zraka izbolj{ana le 
za polovico, kljub temu da sta nikotin in 3-EP popolnoma 
odstranjena iz zraka.

Na~rtovanje prezra~evanja glede na standarde in 
priporo~ila

Tabela 3 prikazuje povzetek zahtev standardov in predpisov 
za prezra~evanje prostorov, v katerih je kajenje dovoljeno 
π10∫. Kategorije A, B in C glede CR 1752 podajajo 15, 20 in 30% 
nezadovoljnih oseb s kakovostjo zraka. Vrednosti veljajo za 
emisije oseb in zaradi sekundarnega dima, za prezra~evanje 
z odstranjevanjem (red~enjem) kontaminantov v zraku ter 
na kriterije ugodja oziroma kakovosti zraka.

Poleg predstavljenih standardov in predpisov na primer 
nizozemski standard zahteva 4,8 l/s m2 ne glede na zasede-
nost, ker v povezavi z zasedenostjo pomeni nižje zahteve, 
kot je prikazano v zgornji tabeli.

Na~rtovanje prezra~evanja glede na koncentracijo 
nikotina

Koncentracijo nikotina v zraku se lahko izra~una glede na 
vtok svežega zraka in znano emisijo kadilcev π10∫. Kon-
centracijo nikotina za stoji{~a, kjer se nahaja 65% kadilcev 
z zasedenostjo 1 m2/osebo, ki pokadijo 1 cigareto na uro, 
ki vsebuje 1 mg nikotina na cigareto, prikazuje Slika 3. Ista 
slika prikazuje tudi primer za sedi{~a (restavracijo), kjer se 
nahaja 45% kadilcev z zasedenostjo 2 m2/osebo, ki pokadijo 

Tabela 3: Priporo~ila glede na standarde za prezra~evanje

Koli~ina svežega zraka na osebo v l/s

Priporo~ilo ali standard Kategorija Nekadilci 20% kadilcev 40% kadilcev 100% kadilcev

CR1752 π9∫
A (15% PPD)
B (20% PPD)
C (30% PPD)

10
7
4

20
14
8

30
21
12

30
21
21

ASHRAE 62-89R π11∫
Prilagojen

Neprilagojen
3
5

6
8

17
25

25
35

NKB-61 (91) π12∫ 7 20 20 20

CIBSE-GuideA π13∫ 8 16 24 43

prEN 13779 π14∫:

IDA1 Visok IAQ >15 20 >30 40

IDA2 Srednji IAQ 10-15 12,5 20-30 25

IDA3 Zmeren IAQ 6-10 8 12-20 16

IDA4 Nizek IAQ <6 5 <12 10
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0,7 cigareto na uro, ki vsebuje 1 mg nikotina na cigareto. 
Iz slike je razvidno, da koncentracija nikotina zelo hitro 
preseže 100 µg/m3 v primeru nezadostnega prezra~evanja. 
Poleg tega je tudi razvidno, da je doseganje koncentracij pod 
10 µg/m3 prakti~no nemogo~e oziroma je potrebno za tako 
zahtevo v prostor dovesti enormne koli~ine zraka. 
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Slika 3: Koncentracija nikotina glede na vto~no koli~ino 
zraka

^i{~enje zraka

Poleg prezra~evanja je možno tudi ~i{~enje zraka s pomo~jo 
ustreznih ~istilnikov. Pravilno name{~eni in vzdrževani ~is-
tilniki zraka lahko o~istijo zrak trdnih delcev, ki so posledica 
ETS. Z dodatnimi filtri se lahko zmanj{a tudi pare in vonjave 
v zraku. ̂ istilniki zraka seveda ne morejo popolnoma nado-
mestiti prezra~evanja, ker ne odstranjujejo popolnoma par 
substanc toba~nega dima niti ne dovajajo svežega zraka, ki 
je potreben za dihanje. Sodobni ~istilniki cigaretnega dima 
navajajo u~inkovitost tudi do 97% pri odstranjevanju par 
toba~nega dima.

Zaklju~ek

Za zaklju~ek je podana primerjava med razli~nimi zahtevami 
za prezra~evanje, ki so obravnavane v tem prispevku. Pri-
merjava velja za prostor z dimenzijami 6x4x3m, kjer se na-
haja 10 oseb, od katerih je 40% kadilcev. Tabela 4 povzema 
zahteve glede prezra~evanja oziroma vtoka svežega zraka 
glede na razli~ne zahteve standardov oziroma priporo~il za 
prezra~evanje. Vidimo, da je glede na zahteve po ugodju 
v prostoru tehni~no nemogo~e izvesti standardni sistem 
prezra~evanja (me{alni na~in) brez ustreznega coniranja, 
saj je v primerih zahtev po ustrezni koncentraciji nikotina 
ali {tevilu delcev v prostorskem zraku le-tega potrebno 
izmenjati tudi do 194,4 krat v uri!
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Tabela 4: Primerjava razli~nih metod za vzor~ni prostor

Metoda

Dovod 
~istega 
zraka

πm3/h∫

Izmenjav 
zraka na 
uro
π1/h∫

Tehni~no 
izvedljivo

Standard CR 1752 – A 1080 15,0 (DA)

Standard CR 1752 – B 756 10,5 DA

Standard CR 1752 – C 432 6,0 DA

Nikotin 0,5 µg/m3 14000 194,4 NE

Nikotin 1,0 µg/m3 7000 97,2 NE

Delci v zraku 50 µg/m3 3500 48,6 NE

Ob~utena kakovost
zraka

971 13,5 DA
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NEVARNOST 
ELEKTROSTATIKE V 
EKSPLOZIJSKO
OGROŽENIH PROSTORIH 
(II. del)

Klju~ne besede: eksplozija, elektrostatika, izolator, prevodnik, naelektritev, 
razelektritev

Poznamo {tevilne neelektri~ne in elektri~ne vire vžiga eksplozivnih 
zmesi. Med slednje sodijo tudi hitre razelektritve elektrostati~no 
nabitih predmetov oziroma povr{in. Elektrostati~na naelektritev 

se pojavi najpogosteje pri lo~evanju dveh razli~nih materialov, ki sta v 
tesnem stiku. Pojav je bil podrobneje opisan v I. delu prispevka, objavlje-
nem v prej{nji {tevilki revije Vzdrževalec. 

V II. delu so opisani na~ini hitrih razelektritev naelektrenih pred-
metov, ob katerih lahko nakopi~ena energija vžge eksplozivne 
zmesi plinov in prahu.  Na kratko so predstavljeni tudi za{~itni 

ukrepi. Naju~inkovitej{o za{~ito predstavlja prepre~evanje ali ustrezno 
zmanj{anje naelektritev z izbiro primernih materialov pri gradnji pro-
storov, opremi, tehnolo{kih procesih in opremi osebja ter z omejevanjem 
hitrosti gibanja in pretakanja snovi.

4. Hitre razelektritve

Vsak naelektren predmet se slej ko prej na nek, bolj ali manj hiter, na~in ra-
zelektri. S stali{~a protieksplozijske za{~ite so nevarne tiste razelektritve, ki 
se izvr{ijo sunkovito. Tak{ne so razelektritve z iskro, koronasta, grmi~asta in 
raz{irjajo~a grmi~asta razelektritev, kot je razvidno iz Tabele 1.

Tabela 1: Vrste in zna~ilnosti hitrih razelektritev

4.1 Razelektritev z 
iskro

^e elektri~no polje v zraku pri nor-
malni temperaturi in pritisku prese-
že 3 MV/m, pride do elektri~nega 
preboja. Prosti elektron ali ion se v 
lokalnem elektri~nem polju pospe{i 
in doseže dovolj veliko energijo pred 
trkom v drugo molekulo v zraku, ki 
jo nato ionizira. Sproži se verižna 
ionizacija, ki povzro~i spremembo 
ionizacijskih lastnosti zraka in ustvari 
dobro prevodno pot - kanal za pretok 
(tok) nakopi~enega naboja. Ob tem 
procesu se spro{~ajo toplota, svetloba 
in zvok – to je razelektritev z iskro, ki 
nastane pri razelektritvi prevodnikov 
(Slika 5).

Slika 5: Primer razelektritve dveh 
kovinskih krogel z iskro

Gibljivi naboji na prevodnikih se 
lahko prosto pretakajo in tok po 
kanalu te~e, dokler se potenciala 
prevodnikov ne izena~ita. Proces se 
izvr{i v del~ku sekunde, pri ~emer 
se sprosti prakti~no vsa nakopi~ena 
elektrostati~na energija, ki zrak v io-
niziranem kanalu segreje tudi do ve~ 
tiso~ kelvinov. Tako se npr. razelek-
trimo pri zapu{~anju vozila.

Vrsta hitre razelektritve Praviloma se pojavi lahko vžge

iskra med dvema prevodnikoma pline, prah

raz{irjajo~a grmi~asta pri preboju tankih izolatorjev pline, prah

grmi~asta pri razelektritvi izolatorjev, redkeje prevodnikov pline, ob~utljiv prah

korona
med ostro ozemljeno konico ali robom in 
izolatorjem

pline skupine IIC
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Tabela 2: Elektrostati~na energija 
predmetov

Predmet Energija iskre (mJ)

prirobnica 0.5

sod (50 l) 2.5

oseba 7.5

sod (200 l) 10

V Tabeli 2 so navedene nekatere ori-
entacijske vrednosti elektrostati~ne 
energije predmetov, naelektrenih do 
napetosti 10 kV, ki  jih pogosto najde-
mo v praksi. Spro{~ene energije pri 
razelektritvi so dovolj velike za vžig 
vseh vrst eksplozivnih zmesi plinov, 
hlapov, megle ali prahu z zrakom, 
kot je razvidno iz Tabele 3, v kateri 
so podane vrednosti minimalne vž-
igne energije za razli~ne kategorije 
eksplozivnih zmesi.

Tabela 3: Minimalne vžigne ener-
gije

Eksplozivne 
zmesi

Minimalna 
vžigna energija

(približne 
vrednosti v mJ)

plini, 
hlapi

IIA 0,25

IIB 0,10

IIC 0,02

prah 1

4.2 Koronasta 
razelektritev

^e naelektrenemu predmetu približa-
mo ostro prevodno konico ozemljene 
igle in so pogoji za verižno ionizacijo 
izpolnjeni le v lokalnem obmo~ju 
okoli konice, v preostalem delu raz-
dalje do sosednjega nabitega izola-
torja pa je povpre~na vrednost polja 
relativno nizka, pride do koronaste 
razelektritve. V delu poti s poljem, ki 
ne presega prebojne trdnosti zraka, 
se hitrost ionov in ostalih nosilcev 
naboja na njihovi poti do nasprotne 
povr{ine upo~asni. Prihaja do loka-
liziranih razelektritev z razmeroma 

nizkimi tokovi  (ranga mA, Slika 6).  
Elektri~na mo~ je pri koronasti ra-
zelektritvi tako majhna, da ne more 
vžgati ve~ine eksplozivnih zmesi, ki 
jih sre~ujemo v industriji. Izjema so 
eksplozivne zmesi skupine plinov 
IIC (vodik, acetilen in ogljikov disul-
fid). Koronasto razelektritev v~asih 
uporabljamo kot dodaten ukrep za 
prepre~evanje nevarnih naelektritev, 
vendar nikdar v prostorih, eksplozij-
sko ogroženih s plini IIC. 

Slika 6: Primer koronaste razelek-
tritve

4.3 Grmi~asta 
razelektritev
^e namesto ostre konice uporabimo 
elektrodo z ve~jo povr{ino (npr. 
kroglo s premerom nekaj mm) in je 
preseganje prebojne trdnosti zraka 
dosežena na nekoliko ve~ji, vendar 
{e vedno lokalizirani povr{ini, se 
pojavi grmi~asta razelektritev. Iskra 
ne more presko~iti, pa~ pa med 
predmetoma nastane ve~ {ibkej{ih 
razvejanih tokovnih sunkov, katerih 
oblika spominja na grm. Šop razve-
janih svetlobnih kanalov obi~ajno ne 
doseže nasprotne elektrode (Slika 7). 
Z grmi~asto razelektritvijo se razelek-
trijo naelektreni izolatorji, v nekaterih 
primerih pa tudi naelektreni prevo-
dniki. V splo{nem je elektri~na  mo~ 
tudi pri grmi~asti razelektritvi manj{a 
kot pri razelektritvi z iskro, saj pojav 
poteka po~asneje kot preskok iskre. 
Pri grmi~asti razelektritvi se lahko 
vžgejo eksplozivne zmesi plinov, 
hlapov, megel in ob~utljivega prahu 
z zrakom.

Slika 7: Primer grmi~aste razelektri-
tve

4.4 Raz{irjajo~a 
grmi~asta razelektritev

Najve~ja mo~ in najve~ spro{~ene 
energije nastane pri raz{irjajo~ih 
grmi~astih razelektritvah. Nastane 
lahko pri zelo mo~ni naelektritvi pred-
metov. V industriji se ustvarijo tak{ni 
pogoji predvsem pri pnevmatskem 
transportu prahu in pri hitrem preta-
kanju suspenzij, pa tudi pri zelo hitrih 
transportnih trakovih. Z raz{irjajo~o 
grmi~asto razelektritvijo se lahko 
razelektri tanka plast izolatorja, ki je 
na nasprotnih straneh naelektrena 
z nasprotnim nabojem. Elektri~no 
polje v plasti izolatorja lahko presega 
prebojno trdnost zraka, vendar pa 
se izolator ne more razelektriti, ker 
je mo~no elektri~no polje le znotraj 
izolatorja. Razelektritev nastane {ele 
takrat, ko se dotaknemo izolatorja 
z ozemljenim prevodnikom, ali pa 
takrat, ko jakost elektri~nega polja 
preseže prebojno trdnost izolatorja. 
Energija, ki se sprosti skoraj v tre-
nutku, pogosto presega ve~ joulov, 
po{koduje material in lahko vžge tudi 
težko vnetljive snovi. Na Sliki 8 vidimo 
raz{irjajo~o grmi~asto razelektritev 
na polikarbonatnem vlaknu debeline 
100 µm. Slikana je povr{ina {irine 500 
mm. Nastanku raz{irjajo~ih grmi~astih 
razelektritev se izognemo z omejitvijo 
hitrosti pretoka teko~in, transporta 
prahu in transportnih trakov.
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Slika 8: Primer pojava raz{irjene 
grmi~aste razelektritve

5. Za{~ita pred nevarni-
mi razelektritvami

Ukrepi za odpravo in omejitve ne-
varnosti in posledi~nih tveganj zaradi 
elektrostati~nih pojavov na povsem ne-
nevarno stopnjo so teoreti~no mogo~i, 
vendar velikokrat iz prakti~nih in eko-
nomskih razlogov nesprejemljivi. ̂ e se 
dopu{~ajo procesi z elektrostati~nimi 
naelektritvami, ki so potencialno 
nevarne, je treba ob tem dosledno iz-
vajati vse potrebne za{~itne ukrepe, ki 
prepre~ujejo nevarne razelektritve.

Ukrepe lahko razdelimo v naslednje 
skupine:
• elektri~ni – predvsem ozemlji-

tev in izena~itev potencialov 
stabilnih, prenosnih ter mobilnih 
prevodnih povr{in in opreme;

• gradbeni – izbira ustreznih ma-
terialov pri gradnji prostorov;

• strojno tehnolo{ki – uporaba 
ustreznih materialov, opreme, 
tehnologij postopkov (omeje-
vanje hitrosti gibanja, pretaka-
nja…);

• organizacijski – usposablja-
nje, obleka, obutev, ustrezni 
tehnolo{ki in vzdrževalni po-
stopki, ozna~evanje in ograjeva-
nje ogroženih prostorov …

              

Slika 9: Opozorilni znak za ozna~evanje 
eksplozijsko ogroženih prostorov

5.1 Ozemljitev 
prevodnikov

Najpogostej{i elektrostati~ni vir vžiga 
eksplozivnih zmesi so razelektritve 
neozemljenih prevodnih predmetov, 
zato je prvi in najpomembnej{i ukrep 
pred nevarnostmi elektrostati~nih 
razelektritev dosledna in zanesljiva 
ozemljitev vseh prevodnikov (Slika 
10). Pravilo velja za premi~ne in 
nepremi~ne prevodne dele, osebje, 
prevodne posode, transportno opre-
mo itd. 

         

Slika 10: Nekaj primerov, ko se 
z ustrezno ozemljitvijo prepre~i 
elektrostati~ne naelektritve in 
posledi~no nevarne razelektritve

Pri ozmeljevanju predmetov, ki so 
lahko že naelektreni, je potrebna 
posebna pozornost zaradi možnosti 
nastanka iskre. S postopkom mora 
biti zagotovljeno, da iskra, ki lahko 
nastane v trenutku ozemljitve, ne 
nastane v eksplozijsko ogroženem 
prostoru.

5.2 Izbira ustreznih materialov, 
opreme in tehnolo{kih postopkov

Prevodno kovinsko opremo in 
in{talacije danes na mnogih podro~jih 
izpodrivajo razni umetni materiali, 
ki so zve~ine neprevodni, ~e niso 
ustrezno obdelani. Ozemljitev izo-
latorjev je neu~inkovit ukrep pri 
prepre~evanju zbiranja velike nevar-
ne koli~ine elektrostati~nega naboja. 
Omenili smo že, da je v~asih mogo~e 
prepre~evati nevarne naelektritve s 
koronastim razelektrevanjem, ki pa 
je za eksplozijsko ogrožena obmo~ja 
preve~ nezanesljivo in v~asih celo 
nevarno. V eksplozijsko ogroženih 
prostorih se je najbolje izogibati 
uporabi neprevodnih materialov. ^e 
je le mogo~e, je treba uporabljati t.i. 
elektrostati~no prevodne (disipativ-
ne) umetne materiale, ki omogo~ajo 
sprotno odtekanje elektrostati~nega 
naboja na ozemljilo. Tla pa morajo biti 
v ogroženih prostorih prevodna. 

V izjemnih primerih se dovoljuje tudi 
uporaba izolatorjev, vendar mora biti 
izpostavljena povr{ina majhna, proi-
zvodni proces pa ne sme povzro~iti 
intenzivnih procesov naelektritev niti 
nevarnih razelektritev.

Na naelektritev vpliva predvsem hi-
trost lo~evanja predmetov, zato jo je 
treba omejiti. Hitrost pretakanja ne-
prevodnih teko~in naj ne bi presegala 
1 m/s. Pri vi{jih hitrostih postanejo 
naelektritve prenevarne. Prav tako 
naj bo pnevmatski transport prahu kar 
najbolj po~asen in na ustreznih medi-
jih. Bistvo ukrepov za prepre~evanje 
prevelikih naelektritev je torej ome-
jitev hitrosti lo~evanja predmetov na 
najmanj{o hitrost, ki jo tehnolo{ki 
proces {e dovoljuje.

Tudi na tem podro~ju je pomembna 
tako imenovana vgrajena varnost. Že 
v fazi na~rtovanja in izbire objektov, 
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proizvodnje, procesa, opreme je 
treba uporabiti ustrezne materiale, 
postopke in ostale za{~itne ukrepe 
za zagotavljanje varnosti. Veliko težje 
je naknadno zmanj{evanje prevelikih 
preostalih tveganj.

5.3 Osebje in organizacija dela

Najpomembnej{i ukrep, to je oze-
mljitev vseh prevodnikov, je pogosto 
pogojen tudi z doslednim izvajanjem 
ustreznih organizacijskih postopkov. 
Pri tem so bolj kot pritrjeni prevodniki 
(rezervoarji, cevovodi, prirobnice ...), 
ki so stalno ozemljeni, nevarne kovin-
ske posode, vozi~ki, orodje, skratka 
predmeti, ki jih premikamo in pri tem 
lahko prekinemo ozemljitev. Iz tega 
sledi, da je zelo pomemben element 
pri zagotavljanju doslednega izvaja-
nja za{~itnih ukrepov izobraževanje, 
usposabljanje, ozave{~anje in nadzor 
osebja, ki v eksplozijsko ogroženih 
prostorih upravlja s potencialno ne-
varnimi predmeti. Osebje sme v ogro-
ženih prostorih nositi le protistati~na 
obla~ila in obutev, uporabljati le 
ustrezno opremo in izvajati le v naprej 
na~rtovana in odobrena dela. 

Veljavni predpisi dajejo poseben po-
udarek naslednjim organizacijskim 
ukrepom:

a) Usposabljanju delavcev

Delodajalec mora zagotoviti tistim, ki 
delajo v prostorih, v katerih lahko na-
stanejo eksplozivne atmosfere, zado-
stno in ustrezno usposabljanje v zvezi 
z varovanjem pred eksplozijami.

b) Pisnim navodilom in dovoljenjem 
za delo.

Kadar je v elaboratu eksplozijske 
ogroženosti postavljena zahteva, 
potem:
ÿ mora delo v eksplozijsko 

ogroženih prostorih potekati 
v skladu s pisnimi navodili, ki 
jih izda delodajalec,

ÿ se mora za opravljanje tako 
nevarnih dejavnosti in dejav-
nosti, ki lahko tako vplivajo 
na drugo delo, da se pojavijo 
nevarnosti, uporabiti sistem 

dovoljenj za delo. Dovoljenja 
za delo mora pred za~etkom 
dela izdati odgovorna ose-
ba.
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Slika 11: Najpomembnej{i elementi organizacijskih ukrepov za prepre~evanje 
eksplozij



{t. 117, junij 2007 23    Vzdr`evalec

Pi{eta: dr. Samo	Muhi~, izr. prof. dr. Vincenc Butala, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojni{tvo [t. ~lanka:	728

o`ji organizacijski odbor
FELIKS DOKL -
razstava in razstavljavci
Tel.: 03 8991 165
Faks: 03 8992 600
GSM: 041 406 336
Gorenje, d.d.
E-mail: feliks.dokl@gorenje.si

BORIS GOMBA^ -
strokovna predavanja
Tel.: 05 2962 541
Faks: 05 2962 571
GSM: 041 750 693
Holding Slovenske `eleznice, d.o.o.
E-mail: boris.gombac@slo-zeleznice.si

SERGIO TON^ETI^ -
predsednik
Tel.: 05 663 17 87
Faks: 05 663 17 92
GSM: 040 457 731
DrogaKolinska d.d.
E-mail: sergio.toncetic@drogakolinska.si

SERGEJA JAVORNIK -
mediji
GSM: 040 832 251
E-mail: sergejavor@gmail.com

SUZANA [TEFANI^ -
zbornik in finan~ni del
Tel.: 01 5113 006
Faks: 01 5113 007
GSM: 041 387 432
Dru{tvo vzdr`evalcev Slovenije
E-mail: tajnik@drustvo-dvs.si

BRANKO CASAR -
spletna stran
Tel.: 01 7506 192
Faks: 01 7506 194
GSM: 051 443 204
Erco International, d.o.o
E-mail: branko.casar@erco.si

www.drustvo-dvs.siwww.drustvo-dvs.si

TLORIS RAZSTAVNIH PROSTOROV

ZDRAVKO VALENTIN^I^ -
prijava in sprejem udele`encev
Tel.: 05 3813 144
Faks: 05 3813 143
GSM: 051 388 432
E-mail: zdravko.v@siol.net

> razporeditev razstavnih
mest po skupinah,
velikosti 3 x 3 m

Legenda

#
Skupina B

#
Skupina A

DRU[TVO
VZDR@EVALCEV

SLOVENIJE

Stegne 21c, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 5113 006
Faks: 01 5113 007
GSM: 041 387 432

E-mail: tajnik@drustvo-dvs.si

www.drustvo-dvs.si

ROGLA, 18.-19. oktober 2007

na 17. Tehni{ko
posvetovanje
vzdr`evalcev
Slovenije

...dajte nam mo`nost, da vas spoznamo!
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vabilovabilo
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JO@E URBANC -
podpredsednik
Tel.: 01 2913 430
Faks: 01 2912 944
GSM: 041 706 694
Holding Slovenske `eleznice, d.o.o.
E-mail: joze.urbanc@slo-zeleznice.si



Spo{tovani diamantni, zlati in generalni 
sponzorji, sponzorji, donatorji, razstavljavci, 
udeleženci, pogodbeni partnerji DVS in pre-
davatelji!

V imenu Organizacijskega odbora 17. 
Tehni{kega posvetovanja vzdrževalcev Slove-
nije vas lepo pozdravljamo ter vas seznanjamo z 
aktivnostmi, ki smo jih izvedli v ~asu od prvega 
vabila k udeležbi na tradicionalnem dvodnev-
nem 17. Tehni{kem posvetovanju vzdrževalcev 
Slovenije, ki bo v ~etrtek, 18. in petek, 19. 
oktobra 2007 v hotelu Planja na Rogli. 

Organizacijski odbor si je kot prvi in 
najzahtevnej{i cilj postavil vzpostavitev na~ina 
profesionalne komunikacije, kot jo danes že 
vsi uporabljamo v vsakdanjem življenju, to 
je kvalitetne spletne strani za 17. Tehni{ko 
posvetovanje. Dostop do nje je mogo~ preko 
spletne strani Dru{tva vzdrževalcev Slovenije 
(www.drustvo-dvs.si).

Ocenjujemo, da je spletna stran izdelana kvali-
tetno in strokovno ter omogo~a vsem, ki želijo 
predstaviti svoje izdelke in se udeležiti posve-
tovanja, da se prijavijo bodisi kot razstavljavci, 
sponzorji, udeleženci, predavatelji, ogla{evalci 
v Zborniku, ali sodelujejo v nate~aju za izbor 

najbolj{ih diplomskih del oziroma v razpisu za 
“naj vzdrževalski pripomo~ek”.

Vsak razstavljavec ima možnost, da v prilože-
nem tlorisu preveri razpoložljivost razstavnega 
mesta in izbere zanj ustreznega. Sponzorska 
razstavna mesta smo ozna~ili z modro bar-
vo, pomembna z rde~o barvo, ostala pa z 
rumeno barvo. Da smo si pri izdelavi spletne 
strani pravilno zastavili cilj in prisluhnili željam 
udeležencev prej{njih tehni{kih posvetovanj, 
dokazuje odziv, ki je nad pri~akovanji, saj je 
zasedenih že nad 70% razstavnih mest. 

Glede na lanskoletne obljube sodelujo~ih ter 
odzive in rezervacije potencialnih razstavljav-
cev, tudi letos upravi~eno pri~akujemo sode-
lovanje priznanih proizvajalcev in zastopnikov 
opreme iz Slovenije, sosednjih držav, držav 
EU, ~lanic EFNMS in zastopnikov sorodnih 
evropskih dru{tev.

Vabimo vas, da zaradi omejenega {tevila 
razstavnih in sponzorskih mest pohitite z 
rezervacijami, prijavami in naro~ili.

Posvetovanje je tudi tokrat namenjeno vsem, 
ki se v svojem življenju in delu vsaj posredno 
sre~ujemo s tehni~no stroko in predvsem z 

vzdrževalno dejavnostjo. K sodelovanju vabi-
mo razstavljavce in predavatelje z aktualnimi 
temami s podro~ja vzdrževanja, proizvodnje 
izdelkov ali storitev, ki želijo svoje znanje, na-
predek, izku{nje in dejavnost predstaviti vsem 
udeležencem posvetovanja, ter diplomante. 

Predstavniki organizacijskega odbora smo vam 
na voljo za vse morebitne dodatne informa-
cije. Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa 
vpra{anja. Naslove ~lanov organizacijskega 
odbora najdete na omenjeni spletni strani. 

Kot organizatorji se zavedamo, da je uspe{nost 
slovenskega gospodarstva treba graditi na 
znanju, novostih in trendih razvoja vzdrževalne 
dejavnosti, zato upamo, da bomo s skupnimi 
mo~mi uspe{no izvedli 17. Tehni{ko posveto-
vanje vzdrževalcev Slovenije.

V pri~akovanju, da se bomo sre~ali na Rogli, 
vas lepo pozdravljamo!

    Sergio Ton~eti~,
predsednik 

Organizacijskega odbora 17. TPVS
                                                                           

17. Tehni{ko posvetovanje vzdrževalcev 
Slovenije na Rogli od 18. do 19. oktobra 2007

RAZPIS ZA REFERATE NA 17. TEHNIŠKEM POSVETOVANJU 
VZDRŽEVALCEV SLOVENIJE NA ROGLI

Dru{tvo vzdrževalcev Slovenije poziva predavate-
lje k prijavi referatov za 17. Tehni{ko posvetovanje 
vzdrževalcev Slovenije, ki bo 18. in 19. oktobra 
2007 na Rogli.

Prost pretok blaga, storitev, kapitala in ljudi so 
temelji Evropske unije (EU). S {iritvijo EU v letih 
2004 in zadnjo v letu 2007 se ponuja priložnost za 
nastope na raz{irjenem skupnem trgu, hkrati pa se 
pove~uje konkurenca na doma~ih trgih. 

Leto{nja okvirna tema strokovnih predavanj bo:

“Evropska unija kot povezovalni faktor tudi 
v vzdrževanju”
Lastniki naprav želijo od vzdrževalca kakovostno 
storitev, ki jim omogo~a varno in zanesljivo ter vi-
soko razpoložljivo obratovanje. Pri vzdrževalnem 
osebju znotraj sistemov obi~ajno ni težav, ker so 
preverjeni, lahko pa se pojavijo pri zunanjih. Pri 
tem se zastavljajo vpra{anja o na~inu merjenja 
kakovosti, o merilih za izbor ustreznega zunanjega 
izvajalca vzdrževanja, o tem kako prepre~iti, da bo 
izbran ponudnik - vzdrževalec, ki je ponudil naj-
nižjo ceno, a tudi nizko kakovost storitve, ipd.
Na ta in podobna vpra{anja bomo sku{ali najti od-
govore na tokratnem tehni{kem posvetovanju. 

OkVIRNE TEME REFERATOV:
• Možnosti sodelovanja med vzdrževalnimi 
 službami in vzdrževalci znotraj EU
• Trendi vzdrževalnih služb in izku{nje z 
 njihovo organiziranostjo znotraj EU
• Primerljivost vzdrževalnih dejavnosti - 
 postopkov znotraj tehnolo{ko podobnih in  
 primerljivih sistemov - Benchmarking
• Kazalci in merila uspe{nosti vzdrževalnih 
 posegov in služb v EU, primerjave z državami  
 znotraj in zunaj EU
• Primeri dobre prakse
• Prost pretok delovne sile in znanja 

• Outsourcing – enostavnej{e in cenej{e 
 vzdrževanje?
• Vzdrževalne pogodbe – nuja ali le dobri 
 zaslužki? 
• Fleksibilnost trga dela
• Management vzdrževanja, zagotavljanje 
 zanesljivosti vzdrževanja
• Zakonodaja in standardi: varstvo pri delu,  
 ekologija … in njihov vpliv na konkuren~nost
• Primerljivost (usklajenost ) slovenske 
 zakonodaje z zakonodajo EU
• Certificiranje vzdrževalcev na evropski ravni  
 – ali smo v Sloveniji na to pripravljeni - 
 prednosti in koristi
• Dostop do znanj vi{jih ravni vzdrževanja - 
 izobraževalni sistemi 
• Korporacijski klicni centri, svetovanja, 
 operativna pomo~ vzdrževalnemu osebju
• Oskrba z rezervnimi deli in opremo, strate{ke  
 zaloge
• Uvajanje geoinformacijskih sistemov (GIS) 
 in upravljalnih SCADA sistemov
• Varovanje strate{ko pomembnih podatkov 
 in njihovo shranjevanje

Prijava naj vsebuje:
a) ime in priimek avtorja,
b) strokovni naziv avtorja,
c) podjetje,
d) naslov referata in
e) kratek povzetek (najve~ pol strani) s 
 klju~nimi besedami.

Avtorje vabimo, da prijavijo referate najka-
sneje do 20.07.2007 na elektronski naslov 
tajnik@drustvo-dvs.si

Upo{tevali bomo izklju~no referate s strokovno 
vsebino. Referati naj bodo v slovenskem jeziku 
in izdelani v urejevalniku besedil Word. Vsak pre-
davatelj lahko prijavi samo en referat, posamezen 

referat lahko izdela tudi skupina avtorjev.

Komisija bo izvedla izbor referatov in izbranim 
posredovala vsa navodila za pripravo predavanj 
ter prispevkov za zbornik do 15.08.2007.

NATE^AJ ZA IZBOR NAJBOlJŠIH DIPlOM-
SkIH DEl S PODRO^JA VZDRŽEVANJA

Dru{tvo vzdrževalcev Slovenije objavlja nate~aj 
za izbor najbolj{ih diplomskih del s podro~ja 
vzdrževanja. Vsi, ki ste diplomirali v {tudijskem 
letu 2005/2006 in 2006/2007, ste vabljeni, da 
sodelujete na nate~aju in svoja dela predstavite 
{ir{i javnosti.

Prijave diplomskih nalog lahko izvedete 
tudi preko spletne strani dru{tva www.
drustvo-dvs.si.

RAZPIS ZA »NAJ VZDRŽEVAlSkI 
PRIPOMO^Ek«

Strokovna komisija, ki jo je imenoval organizacijski 
odbor in potrdil IO DVS, bo za izdelke, razstavlje-
ne na sejmu 17. Tehni{kega posvetovanja vzdrže-
valcev Slovenije, podelila tri sejemska priznanja: 
zlato, srebrno in bronasto plaketo. 

Prijavi predložite:
• prospekte;
• podrobni tehni~ni opis po kriterijih iz 8. ~lena  
 Pravilnika o podeljevanju priznanj;
• fotografije prijavljenega izdelka.

Prijavnico za sodelovanje v razpisu za »naj 
vzdrževalski pripomo~ek« ter Pravilnik o 
podeljevanju priznanj najdete na spletni 
strani www.drustvo-dvs.si.

          Boris Gomba~



Za sodelovanje na 17. Tehni{kem posvetovanju vzdr`evalcev Slovenije, ki bo 18. in 19. oktobra 2007, v hotelu Planja na Rogli.

Naziv podjetja ali ustanove: ______________________________________________________________________________________________

Naslov: ______________________________________________________________________ D[: SI___________________________________

Po{ta in kraj: __________________________________________________________________________________________________________

Kontaktna oseba: ________________________________________ E-mail: ________________________________________________________

Tel.: _________________________________ Fax: _____________________________________ GSM: __________________________________

1. NA POSVETOVANJU @ELIM SODELOVATI KOT (ustrezno obkro`ite):

Vrsta sponzorstva Cena v EUR brez DDV
1. DIAMANTNI SPONZOR 3.340,00
2. ZLATI SPONZOR 2.920,00
3. GENERALNI SPONZOR 2.500,00
4. SPONZOR 1.460,00
5. DONATOR od 500,00 do 1.260,00

Za sponzorje in donatorje so pripravljene pogodbe, ki vsebujejo vse elemente medsebojnega sodelovanja.

2. NA POSVETOVANJU @ELIM SODELOVATI KOT RAZSTAVLJAVEC

@elim razstavni prostor {t. _________ v skupini _________ ali {t. __________ v skupini __________.
Cena razstavnega prostora v skupini A je 630,00 EUR, cena razstavnega prostora v skupini B pa je 500,00 EUR. Posamezni razstavljavec lahko
zakupi tudi 2 razstavni mesti; vendar je skupna cena v skupini A potem 1.460,00 EUR in v skupini B 1.260,00 EUR.
V ceni je v{teta najemnina prostora (3x3 m), osnovna ureditev, miza in {tirje stoli, elektri~ni priklju~ek in napisna tabla razstavljavca. Za sponzorje
so rezervirani najbolj{i razstavni prostori s {tevilkami: 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 26, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62.
PODRAZSTAVLJAVEC – sodelovanje na zakupljenem razstavnem prostoru je mo`no le po predhodnem soglasju organizatorja in s 50% dopla~ilom
na zakupljeno razstavno mesto.

V ~asu tehni{kega posvetovanja bodo na razstavnem mestu prisotni (ime in priimek):

________________________________________________________       _________________________________________________________

________________________________________________________       _________________________________________________________

DODATNO OPREMO RAZSTAVNEGA PROSTORA si priskrbite sami.

Osnovno ureditev bo postavilo podjetje ENTER LETI^ & CO., d.n.o., Dunajska 51, Ljubljana. Kontaktna oseba: g. Bogo Leti~,
GSM 041 662 791, e-mail: enter.letic@siol.net.

NARO^ILNICA {t. ____POVABILO K SODELOVANJU
NA 17. TEHNI[KEM POSVETOVANJU VZDR@EVALCEV SLOVENIJE

Spo{tovani!

Dru{tvo vzdr`evalcev Slovenije – DVS letos
pripravlja `e 17. tradicionalno Tehni{ko
posvetovanje vzdr`evalcev Slovenije, ki bo potekalo
18. in 19. oktobra 2007 na Rogli.

Prost pretok blaga, storitev, kapitala in ljudi so
temelji Evropske unije (EU). S {iritvijo EU v letih
2004 in zadnjo v letu 2007 se ponuja prilo`nost za
nastope na raz{irjenem skupnem trgu, hkrati pa se
pove~uje konkurenca na doma~ih trgih.

Leto{nja okvirna tema strokovnih predavanj bo:
“Evropska unija kot povezovalni faktor tudi v
vzdr`evanju”

Lastniki naprav `elijo od vzdr`evalca kakovostno
storitev, ki jim omogo~a varno in zanesljivo ter visoko
razpolo`ljivo obratovanje. Pri vzdr`evalnem osebju
znotraj sistemov obi~ajno ni te`av, ker so preverjeni,
lahko pa se pojavijo pri zunanjih. Pri tem se
zastavljajo vpra{anja o na~inu merjenja kakovosti,
o merilih za izbor ustreznega zunanjega izvajalca
vzdr`evanja, o tem kako prepre~iti, da bo izbran
ponudnik - vzdr`evalec, ki je ponudil najni`jo ceno,
a tudi nizko kakovost storitve, ipd.
Na ta in podobna vpra{anja bomo sku{ali najti
odgovore na tokratnem tehni{kem posvetovanju.

Okvirni program posvetovanja

• Mo`nosti sodelovanja med vzdr`evalnimi slu`bami
in vzdr`evalci znotraj EU

• Trendi vzdr`evalnih slu`b in izku{nje z njihovo 
organiziranostjo znotraj EU

• Primerljivost vzdr`evalnih dejavnosti - postopkov
znotraj tehnolo{ko podobnih in primerljivih
sistemov - Benchmarking

Spo{tovani lanskoletni udele`enci, diamantni, zlati in generalni sponzorji, sponzorji, donatorji, razstavljavci, predavatelji in pogodbeni partnerji
DVS!

V imenu Dru{tva vzdr`evalcev Slovenije in novega organizacijskega odbora Vas tudi letos s ponosom vabimo k sodelovanju na `e tradicionalno
dvodnevno Tehni{ko posvetovanje, ki bo v ~etrtek in petek, 18. in 19. oktobra 2007, v hotelu Planja na Rogli.

Posvetovanje je tudi tokrat namenjeno vsem, ki se v svojem `ivljenju in delu vsaj posredno sre~ujemo s tehni~no stroko in predvsem vzdr`evalno
dejavnostjo. Na `eljo razstavljavcev, predavateljev, obiskovalcev ter ve~ine sodelujo~ih s preteklih sre~anj, bo tehni{ko posvetovanje tudi letos
zdru`eno z razstavo opreme in sredstev za potrebe vzdr`evanja.
Na{ namen je, da vam omogo~imo kakovostno predstavitev izdelkov in udele`bo na zanimivih predavanjih, ter da na dvodnevno dru`enje
privabimo {e ve~ udele`encev, kar je v interesu dru{tva, razstavljavcev in predvsem obiskovalcev.
Glede na lanskoletne obljube sodelujo~ih ter odzive in rezervacije potencialnih razstavljavcev tudi tokrat upravi~eno pri~akujemo sodelovanje
priznanih proizvajalcev in zastopnikov opreme iz Slovenije, sosednjih dr`av, dr`av EU, ~lanic EFNMS in zastopnikov sorodnih evropskih dru{tev.
K sodelovanju vabimo predavatelje z aktualnimi temami s podro~ja vzdr`evanja, proizvodnje izdelkov ali storitev, ki `elijo svoja znanja, napredek,
izku{nje in dejavnost predstaviti vsem udele`encem posvetovanja.
Na 17. TPVS lahko sodelujete kot diamantni, zlati ali generalni sponzor, sponzor, donator, razstavljavec in ogla{evalec. Z zadovoljstvom vam
bomo poslali v podpis ustrezne pogodbe o sodelovanju.
Posvetovanje bomo za~eli s slavnostnim odprtjem, pozdravnimi govori visokih gostov, glasbenimi vlo`ki in kratko predstavitvijo diamantnega,
zlatega in generalnega sponzorja. Nadaljevali bomo s podelitvijo priznanj, okroglimi mizami, spremljevalno razstavo, predstavitvami in predavanji.
Prvi dan bomo zaklju~ili s skupno ve~erjo, prijetnim dru`enjem, medsebojnim spoznavanjem in plesom ob glasbi znanih doma~ih izvajalcev.
Razstava in predavanja se bodo nadaljevali drugi dan posvetovanja.
Vabimo vse, ki `elite sodelovati, da nam po{ljete izpolnjeno naro~ilnico po po{ti, faksu ali preko spletne strani www.drustvo-dvs.si najkasneje
do 3. septembra 2007.

Zaradi omejenega {tevila razstavnih mest pohitite z rezervacijami, prijavami in naro~ili.

Za vse morebitne dodatne informacije smo vam na voljo predstavniki organizacijskega odbora.

Kot organizatorji se zavedamo, da je uspe{nost slovenskega gospodarstva treba graditi na znanju, novostih in trendih razvoja vzdr`evalne
dejavnosti.

Sergio Ton~eti~, predsednik organizacijskega odbora

RAZPIS ZA REFERATE NA 17. TEHNI[KEM POSVETOVANJU VZDR@EVALCEV SLOVENIJE NA ROGLI

VABIMO VAS NA OGLED SPLETNE STRANI NA[EGA DRU[TVA, KJER BOSTE NA[LI VSE INFORMACIJE ZA PRIJAVO NA 17. TPVS:

http://www.drustvo-dvs.si

c) podjetje,
d)naslov referata in
e) kratek povzetek (najve~ pol strani) s klju~nimi
besedami.

Avtorje vabimo, da prijavijo referate najkasneje do
20.07.2007 na elektronski naslov
tajnik@drustvo-dvs.si
Upo{tevali bomo izklju~no referate s strokovno
vsebino. Referati naj bodo v slovenskem jeziku in
izdelani v urejevalniku besedil Word. Vsak
predavatelj lahko prijavi samo en referat, posamezen
referat lahko izdela tudi skupina avtorjev.
Komisija bo izvedla izbor referatov in izbranim
posredovala vsa navodila za pripravo predavanj ter
prispevkov za zbornik do 15.08.2007.

NATE^AJ ZA IZBOR NAJBOLJ[IH
DIPLOMSKIH DEL S PODRO^JA
VZDR@EVANJA
Spo{tovani diplomanti!

Tudi letos bo Dru{tvo vzdr`evalcev Slovenije izvedlo
nate~aj za izbor najbolj{ih diplomskih del s podro~ja
vzdr`evanja. Vsi, ki ste diplomirali v {tudijskem letu
2005/2006 in 2006/2007, ste vabljeni, da sodelujete
na nate~aju in svoja dela predstavite {ir{i javnosti.

Prijave referatov in diplomskih nalog izvedete lahko
tudi preko spletne strani dru{tva:
http://www.drustvo-dvs.si

Boris Gomba~

• Kazalci in merila uspe{nosti vzdr`evalnih posegov
in slu`b v EU, primerjave z dr`avami znotraj in 
zunaj EU

• Primeri dobre prakse
• Prost pretok delovne sile in znanja
• Outsourcing – enostavnej{e in cenej{e

vzdr`evanje?
• Vzdr`evalne pogodbe – nuja ali le dobri zaslu`ki?
• Fleksibilnost trga dela
• Management vzdr`evanja, zagotavljanje 

zanesljivosti vzdr`evanja
• Zakonodaja in standardi: varstvo pri delu,

ekologija... in njihov vpliv na konkuren~nost
• Primerljivost (usklajenost) slovenske zakonodaje

z zakonodajo EU
• Certificiranje vzdr`evalcev na evropski ravni – ali

smo v Sloveniji na to pripravljeni - prednosti in 
koristi

• Dostop do znanj vi{jih ravni vzdr`evanja - 
izobra`evalni sistemi

• Korporacijski klicni centri, svetovanja, operativna
pomo~ vzdr`evalnemu osebju

• Oskrba z rezervnimi deli in opremo, strate{ke 
zaloge

• Uvajanje geoinformacijskih sistemov (GIS) in 
upravljalnih SCADA sistemov

• Varovanje strate{ko pomembnih podatkov in 
njihovo shranjevanje

Prijava naj vsebuje:

a) ime in priimek avtorja,
b)strokovni naziv avtorja,

INFORMACIJE ZA RAZSTAVLJAVCE POSREDUJEJO:
Feliks DOKL, GSM 041 406 336, e-mail: feliks.dokl@gorenje.si
Suzana [TEFANI^, GSM 041 387 432, e-mail: tajnik@drustvo-dvs.si
Naro~ila sprejemamo po faksu {t. 01 5113 007, ali preko spletnih strani dru{tva www.drustvo-dvs.si, kjer boste dobili obrazec za naro~ilo in
izbirali razstavna mesta do zasedbe.

Znesek mora biti pla~an najkasneje do 3. septembra 2007, sicer bomo rezervirano razstavno mesto oddali drugim interesentom.

3. VPIS DEJAVNOSTI V REVIJO VZDR@EVALEC – ZBORNIK

Cena vpisa je 160,00 EUR. Za vse razstavljavce ali pogodbene partnerje dru{tva, ki imajo svoje obveznosti poravnane, je vpis BREZPLA^EN.
Obrazec za vpis je objavljen na spletni strani dru{tva www.drustvo-dvs.si. Vpise sprejemamo do 3. septembra 2007.

4. REKLAMNI OGLAS V REVIJI VZDR@EVALEC - ZBORNIK

Pozicija in velikost oglasa Cena v EUR brez DDV
Naslovnica 835,00
Notranja stran A4 350,00
Notranja stran A5 270,00
Vlo`ni list 435,00

Naro~ila sprejemamo do 3. septembra 2007, na faks {t. 01 5113 007 ali preko spletne strani dru{tva www.drustvo-dvs.si. @e oblikovane
oglase v grafi~nem formatu (.TIF, .EPS, .PDF), v lo~ljivosti najmanj 300 dpi lahko po{ljete na e-mail: tajnik@drustvo-dvs.si, ali na CD-ju na naslov
DVS, Stegne 21 C, 1000 Ljubljana.

V cenah ni zajet DDV. Na podlagi naro~ilnice vam bomo izstavili ra~un, ki ga poravnate v osmih dneh po prejemu.

Datum: __________________  @ig  Podpis: __________________



o`ji organizacijski odbor
FELIKS DOKL -
razstava in razstavljavci
Tel.: 03 8991 165
Faks: 03 8992 600
GSM: 041 406 336
Gorenje, d.d.
E-mail: feliks.dokl@gorenje.si

BORIS GOMBA^ -
strokovna predavanja
Tel.: 05 2962 541
Faks: 05 2962 571
GSM: 041 750 693
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ALI @ELITE BITI SPONZOR
17. TEHNI[KEGA POSVETOVANJA
VZDR@EVALCEV
SLOVENIJE?

Odlo~ite se ~imprej!

S podpisom pogodbe se Dru{tvo obvezuje, da bo o va{em sponzorstvu obvestilo preko 1500
svojih ~lanov in va{ logotip ter sponzorstvo objavilo v junijski in avgustovski {tevilki VZDR@EVALCA
ter na vabilu za udele`ence 17. Tehni{kega posvetovanja vzdr`evalcev Slovenije.
Kak{en sponzor `elite biti?

DIAMANTNI SPONZOR - je samo eden. Za ceno diamantnega sponzorstva 3.340,00 EUR + DDV
vam nudimo:
1. razstavni prostor 18m2 (9+9 m2), skupina A razstavnega prostora;
2. logotip na naslovnici Zbornika tehni{kega posvetovanja vzdr`evalcev Slovenije;
3. logotip na vabilu;
4. objavo celostranskega oglasa v Zborniku;
5. predstavitveni ~lanek o podjetju v Zborniku;
6. predstavitev podjetja na otvoritvi sre~anja;
7. postavitev zastav in transparentov;
8. logotip na spletni strani DVS s povezavo na va{o spletno stran;
9. delitev propagandnega gradiva v informacijski pisarni.

ZLATI SPONZOR - je samo eden. Za ceno zlatega sponzorstva 2.920,00 EUR + DDV vam nudimo:
1. razstavni prostor v velikosti 18m2 (9+9 m2), skupina A razstavnega prostora;
2. deset izvodov Zbornika;
3. logotip v Zborniku;
4. logotip na vabilu;
5. objavo oglasa v velikosti A4 in predstavitveni ~lanek v Zborniku;
6. kratko predstavitev podjetja na otvoritvi sre~anja;
7. logotip na spletni strani DVS s povezavo na va{o spletno stran;
8. delitev propagandnega gradiva v informacijski pisarni.



GENERALNI SPONZOR - je samo eden. Za ceno generalnega sponzorstva 2.500,00 EUR + DDV
vam nudimo:
1. razstavni prostor 18m2 (9+9 m2), skupina A razstavnega prostora;
2. 10 izvodov Zbornika;
3. objavo oglasa v velikosti A4 in predstavitev v Zborniku;
4. predstavitev podjetja na otvoritvi sre~anja;
5. logotip na spletni strani DVS;
6. delitev propagandnega gradiva v informacijski pisarni.

SPONZOR – sponzorjev je lahko osem. Za ceno sponzorstva 1.460,00 EUR + DDV vam nudimo:
1. razstavni prostor 9 m2, skupina A razstavnega prostora;
2. pet izvodov Zbornika;
3. oglas v velikosti A4 in predstavitveni ~lanek v Zborniku;
4. logotip na spletni strani DVS;
5. da bo pred informacijsko pisarno na mizi lahko razstavljeno va{e propagandno gradivo.

Za sponzorje so rezervirani najbolj{i razstavni prostori s {tevilkami: 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17,
22, 23, 26, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61 in 62.

^e izpolnite spodnjo prijavnico, vam bomo poslali ustrezno pogodbo!

Vse informacije dobite pri ~lanu Organizacijskega odbora, zadol`enem za razstavljavce,
Feliks DOKL, GSM 041 406 336, e-mail: feliks.dokl@gorenje.si.

PRIJAVNICA ZA SPONZORSTVO

Vrsta sponzorstva (obkro`ite): a/ diamantni sponzor
b/ zlati sponzor
c/ generalni sponzor
d/ sponzor

Naziv podjetja ali ustanove:______________________________________________________

Naslov : __________________________________________  D[: SI  ___________________

Po{tna {t. in kraj: _______________________________________________________________

Kontaktna oseba: _____________________________ E-mail:____________________________

Telefon: ________________________ Fax: _____________________ GSM: ________________

Datum: ____________________________           `ig               Podpis: _______________________

Prijavnico po{ljite na faks 01 5113 007 ali po e-mailu na tajnik@drustvo-dvs.si.
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Pi{e: Boris	Klenov{ek, Velenje [t. ~lanka:	734

VZDRŽEVANJE

VZDRŽEVANJE 
VALJ^NIH 
LEŽAJEV

Klju~ne besede: po{kodbe ležajev, montaža ležajev, priklju~ne mere

Ležaji v vsakdanji uporabi na razli~nih podro~jih omogo~ajo 
gibanje in premike velikega {tevila strojev, naprav, vozil in 
postrojenj. Že v sami zasnovi je potrebno predvideti, da imajo 

ti strojni elementi ~asovno omejeno delovanje zaradi obremenitev 
in vplivov iz okolja. Ker se delovni pogoji, v katerih so ležaji upo-
rabljeni spreminjajo, le-ti s ~asom zahtevajo ustrezno in pravilno 
zamenjavo. 

Uvod - po{kodbe ležajev

Življenjska doba ležaja je v najve~ primerih odvisna predvsem od {tevila vrtljajev, 
nastalo obremenitvijo in izdelavo tekalnih povr{in. S standardnim prera~unom 
lahko ugotovimo dinami~no nosilnost ležajev, ki se kaže v utrujenosti materialov. 
Normalne obrabe se pri~akujejo na povr{inah kotaljenja, mo~nej{e obremenitve 
pa lahko povzro~ijo celo pokanje obro~ev. V primeru, da nastopi po{kodba ali 
okvara na ležaju pred pri~akovano zamenjavo, je zaželeno ugotoviti njen vzrok. 
Lahko je to preobremenitev. V nasprotnem primeru se lahko vzroki i{~ejo v napa~ni 
vgradnji, napa~nem vzdrževanju in v delovnih pogojih.

Napake pri vgradnji

Posamezne napake na lokalnih mestih, kot so odrgnjenja na mestu kotaljenja, 
imajo vzrok v nestrokovni montaži. Te vrste po{kodb nastanejo v primerih, kadar 
sta zunanji in notranji obro~ stisnjena drug proti drugemu ali v primeru montaže 
zaradi nepravilne nastavitve pribora pri montaži obro~ev. Nastale nepravilnosti 
zaradi vgradnje se lahko prepoznajo kot pove~ani {um in prehitre obrabe notra-
njih drsnih povr{in. Zaradi pove~ane obremenitve so na tekalnih povr{inah vidna 
vtisna  mesta - robovi. Smeri delovanja sil, ki se pojavljajo na ležaju, so lahko vi-
dne kot rahla posvetlitev tekalnih povr{in. S tem se lahko ugotovi pravilen izbor 
vgrajenega ležaja. Neobi~ajni pojavi nastanka svetlih povr{in imajo vzrok v obrabi 
notranjih povr{in. Te se pojavljajo zaradi grobih nasedov, prevelikih aksialnih 
obremenitev, napa~nega izbora oblike ohi{ja ali gredi in zaradi tesnega naleganja 
prostega ležaja. 

Ne~isto~a

Nastale po{kodbe zaradi vtisov pripeljejo do prehitre obrabe. Povr{ine, ki se 

po{kodujejo zaradi prevelikih pritiskov 
v obliki bru{enja povr{in med seboj, 
povzro~ajo prehitro neuporabnost 
ležaja. Povr{ine kotaljenja so vidne 
v mat barvi in so hrapave. Nadaljnja 
obraba ležaja povzro~i nastanek ve~je 
zra~nosti. 

Možni vzroki :
-   ne~isti vgrajeni deli,
-   ne~isto~e v ohi{ju ležajev,
-   slaba tesnitev ležajev,
-   ne~ista mast,
-   ne~isto~a, ki zaradi obrabe zobni-

kov preko maziva pride v ležaj.

Korozija

Po{kodbe ležajev zaradi korozije so 
lahko vidne v razli~nih oblikah in ima-
jo lahko razli~ne vzroke. Vidne so kot 
opazen nemiren in glasen tek. Rja, ki se 
pri tem odlu{~i na kotale~e se elemente, 
deluje kot brusni papir in je vzrok za  
po{kodbe. 

Možni vzroki :
-  slabo tesnjenje zaradi vstopa vlage,
-  kislinski hlapi,
-  maziva z vsebnostjo deleža kislin,
-  vstop kondenzirane vode,
-  nepravilno skladi{~enje ležajev.

Nastanek korozije je viden v obliki 
okroglih odtiskov. Kotalna povr{ina 
postane rahlo hrapava. Korozija v stanju 
mirovanja nastopi le na kontaktnih me-
stih, pri ~emer nastane obraba. Zaradi 
nastanka teh po{kodb lahko pride do 
napak na strojih, ki mirujejo ali pri mo-
rebitnem transportu le-teh. Korozija lah-
ko nastopi tudi na zunanjih povr{inah 
ležaja – zunanji obro~. V primeru 
stika z elektri~nim tokom na tak{en ali 
druga~en na~in se na povr{inah za~nejo 
pojavljati mesta v obliki lis. Vzpostavil 
se je namre~ proces elektrolize. 

Napa~no podmazovanje

Do pomanjkljivega podmazovanja pride 
zaradi neredne oskrbe z mazivom ali 
nepravilnega na~ina podmazovanja. 
Kadar mazalni film ne lo~uje dovolj 
kotalnih elementov, pride do stika in s 
tem do trenja - obrabe. Nastale napetosti 
v materialu privedejo do nastanka mikro 
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Tabela 1: Kako prepoznati po{kodbe ležajev v pogonu?

Obna{anje ležaja med delom Možni vzroki Primeri

Nemiren tek ležaja

- po{kodbe obro~ev in
        kotalnih elementov
- ne~isto~a
- prevelika zra~nost ležaja

-      ventilatorji
- obdelovalni stroji
- stroji z notranjim izgorevanjem
- motorna vozila (nemiren tek koles, 

tresljaji v krmilu)

 

- posledica ne~isto~ in
        neu~inkovitega mazanja
- po{kodbe na kotalnih
       obro~ih in kotalnih
       elementih

- brusilni stroji

Neobi~ajno {umenje v ležaju - premajhna zra~nost

-     elektromotorji
-     reduktorji (pri reduktorjih je
      {umenje ležajev težje
      opaziti, prevladuje {umenje
      zobnikov)

Ropotanje in neenakomerno
{umenje

- prevelika zra~nost,
        ne~isto~a
- neustrezno mazivo
- po{kodbe na tekalnih
        povr{inah

Razli~na jakost {umenja v
ležaju

- sprememba zra~nosti
- po{kodovanost drsnih
        povr{in na obro~ih

razpok in do kasnej{e pove~ane obrabe. 
V primeru mazanja s preveliko koli~ino 
se zaradi segretja izgubi sposobnost 
podmazovanja. Posledice so vidne na 
po{kodovanih povr{inah. Potrebno 
je posvetiti pozornost, da ne pride do 
dostopa maziva v ležaj pod tlakom.

Na kaj moramo biti 
pozorni v primeru 
po{kodb ležaja?

V praksi ni vedno enostavno ugotoviti 
vzroka za nastanek po{kodb na ležaju. 
V veliko primerih se lahko iz oblik 
sledi obrabe postavi ugotovitev. Ne 
moremo pa zgolj na podlagi teh ugoto-
vitev dolo~iti vzrokov, ker ne poznamo 
pogojev dela, podmazovanja in celotne 
konstrukcije. Poleg tega bi morali vedeti 
in poznati razlog za prepoznavnost 
nastanka po{kodbe in vzporedne ak-
tivnosti ob tem. 

Pred demontažo

Pred samo demontažo je zaželeno 

narediti seznam poteka dela, zapisati 
ugotovitve vidne pred demontažo in 
rezultate zabeležiti. Ti podatki so kasne-
je lahko v pomo~, saj ko se razstavljeni 
in o~i{~eni ležaji ter ohi{ja ponovno 
sestavijo, izgubimo pomemben delež 
informacij. 

^isto~a
Pri pregledu ~istosti se zabeleži stanje 
celotnega stroja in okolica ležaja. Ali se 
je v bližini vležajenja nabrala ne~isto~a 
in ostanki obdelovalnega materiala? Ali 
je v ohi{je ležaja lahko pri{la voda, lug, 
emulzija ali para?

Izguba maziva 
Ali je mazivo morda izteklo? Pri pregle-
du nivoja olja se pregleda tesnjenje na 
izhodu osi, kot tudi vsa sti~na mesta 
med ohi{jem in pokrovom, kakor tudi 
tesnost na ceveh za olje in izpustni vijak 
in steklo za pregled.

Šumenje v ~asu delovanja
Velikokrat se lahko po{kodbe prepozna 
po spremenljivem {umenju med delom. 
V tem primeru bi bilo potrebno opisati 
to stanje z:  enakomernim, oscilirajo~im, 

periodi~nim, neenakim, žvižgajo~im ali 
udarjajo~im {umenjem. Po ugotovitvi 
oblike ponavljanja {uma je potrebno 
pribeležiti, s kak{no frekvenco se po-
javlja. Pri visokem {tevilu vrtljajev se 
to naredi z ustrezno opremo. Pri niž-
jem {tevilu vrtljajev se zabeleži {tevilo 
udarcev v minuti. Iz rezultatov je možno 
zaklju~iti, ali spremembe nastopajo s 
frekvenco ohi{ja ali notranjega obro~a. 
Pri tem je zaželeno poskusiti oceniti 
jakost {umenja. Pred samo demontažo 
se ležaj z roko enakomerno zavrti. S 
tem dobimo potrditev in ugotovitev 
odstopanj od poznanega, nemotenega 
delovanja.

Prikaz po{kodbe – stranski u~inki
Procese opažanj je potrebno sproti 
zabeležiti. Pri tem je pomembno, da so 
zabeležene vse podrobnosti, tudi tiste 
na za~etku pri prvem prepoznavanju, 
prvih znakih nastanka sprememb {uma 
ali temperature. V primerih, ko nastopi 
trenutna obremenitev, se zabeleži lega 
vzvoda, ro~ke in delovni položaj stroja. 
Zabeležiti je potrebno {e spremembe 
zra~nosti, menjave osi, pu{, kot tudi 
pove~anja mo~i in {tevila vrtljajev. Te 
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so lahko dober pokazatelj za analizo. 
V kolikor se te spremembe ~asovno 
spreminjajo, lahko oseba odgovorna za 
vzdrževanje strojev pridobi pomembne 
podatke za hitrej{e in natan~nej{e od-
pravljanje napak. 

Med montažo

V ~asu demontaže je potrebno posvetiti 
pozornost naslednjim dejavnostim:

Podmazovanju:
V primeru, da je potrebno ležaj zaradi 
težav pregledati, se z njega ne od-
strani maziva. Na po{kodovanem ali 
o~i{~enem ležaju je ob pregledu le-tega 
kasneje težko ugotoviti vzroke nastanka 
po{kodb. Prav tako je  potrebno paziti, 
da po{kodovani ležaji ne bodo v tem 
~asu postali umazani. 

Podmazovanju z oljem:
Pri ležajih, podmazanih z oljem, se iz 
ohi{ja le-tega izpusti. Olje je potrebno 
izpustiti v ~isto posodo, {e posebej, 
~e pri~akujemo, da vsebuje ne~isto~e, 
delce obruskov ali ve~jo koli~ino abra-
zivnega materiala sosednjih zobnikov. 
Olje z vsebino je lahko pri analizi dober 
pokazatelj dogajanja v ~asu obratovanja 
stroja in stanja posameznih delov v ce-
lotnem sklopu.

Podmazovanju z mastjo:
Pri ležajih, ki so podmazani z mastjo, 
se za~ne demontaža z odstranitvijo 
pokrova. Vsi razstavljeni deli se posta-
vijo na ~isto povr{ino, da se ugotovijo 
njihova stanja in morebitne obrabe. Z 
njimi se lahko analizira vzrok nastanka 
po{kodbe na ležaju. Enako velja to 
za tesnilne elemente. V primerih, da 

predpisi priporo~ajo ob demontaži 
zamenjavo starih z novimi tesnili, le-
teh ne zavržemo. Lahko so pomem-
ben pokazatelj za analizo dogajanja o 
delovanju naprave. Za analizo masti 
je potrebno vzeti vzorec iz notranjosti 
ležaja in vzorec, ki je najbolj oddaljen 
od ležaja. V kolikor so priklju~ki za 
podmazovanje zelo zamazani, obstaja 
nevarnost, da ne~ista mast pride v sam 
ležaj. V tak{nem primeru je potrebno 
vzeti vzorec tudi na tem mestu. Koli~ina 
vzetih vzorcev ne sme biti premajhna. 
Shraniti pa jih je potrebno v ~iste posode 
in jih takoj ozna~iti, da se kasneje lahko 
ugotovi mesto jemanja. 

Demontaži pritrjenih elementov:
Pri tej vrsti demontaže je potrebno naj-
prej pregledati, ali so matice, ki držijo 
notranji obro~ za prepre~itev premika 
v aksialni smeri, dobro privite. To je 
{e posebej pomembno pri dvorednih 
krogli~nih ležajih z dvodelnim notranjim 
obro~em in pri ležajih s stikom v {tirih 
to~kah. V primeru, da popusti matica, se 
pove~a aksialno delovanje, kar ima za 
posledico pove~anje zra~nosti v ležaju, 
kar vpliva na pogoje kotaljenja ležaja 
samega. Enako velja za koni~ne valj~ne 
ležaje in krogli~ne ležaje, vgrajene v 
paru. Pri koni~nih pu{ah se pregleda 
ustrezna privitost matic. 

Položaju obro~ev valj~nega leža-
ja:
Pri odvijanju pritrdilnih matic sledi 
~i{~enje sprednje strani obro~ev ležaja. 
To je pomembno zaradi ugotovitve 
položaja vgrajenih obro~ev na osi sami 
in na ohi{ju ležaja. V ve~ini primerov 
se na posameznih mestih jasno vidi 
dejansko mesto smeri obremenitve 
ležaja. Za to~no dolo~itev obremenitve 

je zaželeno narediti skico, iz katere bi 
lahko bil viden položaj pritiska ležaja v 
odnosu ohi{ja z gredjo. V primeru, da 
se pri demontaži pokažejo sledi obrabe, 
se na podlagi tega dobi smer in vrsta 
obremenitve in s tem smernice za vzrok 
nastalih po{kodb. 

Kontroli leži{~a  - gredi:
Med snemanjem ležajev z osi je potreb-
no paziti, ali se notranji obro~ ležaja 
enostavno ali težje snema z osi. Pri že 
razstavljenih ležajih se posamezni deli 
ne smejo zamenjati z deli drugih ležajev. 
Prav tako je potrebno pregledati stanje 
ostalih strojnih delov, {e posebej, ~e se 
želimo izogniti zastojem v proizvodnji, 
zaradi ~esar bi bila potrebna ponovna 
demontaža stroja ali naprave. V vsakem 
primeru je potrebno preveriti dimenzije 
premera gredi in ohi{ja ležajev. Preveriti 
je potrebno stanje pogonskih in gna-
nih elementov, {e posebej zobnikov 
in ostalih delov stroja. Iz opažanj je 
mogo~e zaklju~iti, ali se vse osi gibljejo 
prosto in ali obstajajo kak{ne sile, ki to 
onemogo~ajo. 

V ~asu pregleda
Ko je sestavljanje kon~ano, se ponovno 
pregledajo ležaji. Pri tem se preveri ~is-
tost in stanje (upo{tevanje dimenzij) in 
funkcije – lahkotnost vrtenja in zra~nost. 
Sledi po{kodb in zabeležene okoli{~ine 
v ve~ini primerov omogo~ajo prikaz 
slike o postopku nastanka vzroka. V 
proizvodnji velikih strojev, kjer se velika 
postrojenja izdelujejo v majhnem {tevi-
lu, lahko nepravilnosti  nastopijo že v 
trenutku same izdelave. Te nepravilno-
sti je potrebno odpraviti do te stopnje, 
da kasneje v ~asu obratovanja ne pride 
do nepotrebnih zastojev. 
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Pi{e: mag. Bo{tjan	Lilija, Celje

ELEKTROTEHNIKA

USTREZNOST 
NADTOKOVNE ZAŠ^ITE 
VODNIKOV IN KABLOV 
- IZRA^UN

Klju~ne besede: elektri~ne in{talacije, za{~itna naprava, vodnik, kabel, za{~ita

V ~lanku prej{nje revije Vzdrževalec so bile predstavljene 
osnovne zahteve predpisov in standardov, ki jih je potrebno 
upo{tevati pri dimenzioniranju elektri~nih in{talacij oziroma 

pri nadtokovni za{~iti vodnikov in kablov. Tokratni ~lanek pa želi 
prikazati potrebne izra~une pri elektri~nem in termi~nem dimen-
zioniranju dela elektri~ne in{talacije na primeru problema, ki se 
pogosto dogaja v poslovnih in industrijskih objektih.

[t. ~lanka: 735

1. Prikaz problema 

Problem je naslednji: iz stikalnega 
bloka RG se napajata dva stikal-
na bloka (podrazdelilnika)  R1 
in R2 (glej Sliko 1). Razdelilnik 
R1 je imel pri projektiranju (pred 
pri~etkom gradnje objekta) predvi-
deno koni~no mo~ 30 kW. Projek-
tant je predvidel varovalke 3 * 50 A 
in {tirižilni kabel prereza 25 mm2. Pri 
obratovanju in kasnej{em dodatnem 
priklapljanju porabnikov na ta po-
drazdelilnik, projektantsko izbrane 
varovalke 50 A niso bile ve~ ustre-
zne, saj se je ve~krat dogajalo, da 
jih je bilo potrebno zamenjati, kljub 
temu, da so vzdrževalci poskrbeli, 
da so bili fazni vodniki enakomerno 
obremenjeni. S pomo~jo analizator-
ja mo~i je bilo ugotovljeno, da zna{a 
koni~na mo~ tega podrazdelilnika 
(R1) 40 kW. Torej bo potrebno 
pove~ati nazivni tok varovalk. Toda, 

ali bomo morali zaradi tega pove~ati 
tudi prerez kabla? Tudi to moramo 
preveriti. Obstajajo ra~unalni{ki 
programi, ki jih pri svojih izra~unih 
uporabljajo projektanti, saj si z njimi 
bistveno poenostavijo dimenzioni-
ranje oziroma tehni~ne izra~une pri 
projektiranju elektri~nih in{talacij.

2. Prikaz izra~una

Slika 1 prikazuje nizkonapetostno 
elektri~no in{talacijo. Za nas bo 
zanimiv postopek dimenzionira-
nja nadtokovne za{~ite in ustre-
znosti kabla pri novih pogojih, tj. 
pove~anju koni~ne mo~i razdelil-
nika R1. Predpostavimo, da kabla 
do podrazdelilnikov potekata v 
in{talacijski cevi in to podometno. 
Vsak od obeh razdelilnikov napaja 
ve~ porabnikov.

Dimenzioniranje se izvaja po prilo-
ženi sliki, glede na ustrezne vhodne 
podatke, npr. vrsto vodnika, na~in 
polaganja, {tevilo obremenjenih 
vodnikov ipd. 

Slika 1: Del nizkonapetostne elektri~ne in{talacije
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Bremenski tok I

b
, s katerim je obre-

menjen dovod do razdelilnika R1 
v novih pogojih, izra~unamo po 
naslednji ena~bi:
    

P
1
 -    mo~ porabnika (W), 

      v na{em  primeru nova   
      koni~na mo~ 
      podrazdelilnika R1
I

b
 -     bremenski tok (A)

U -    nazivna napetost (V)
cos  - faktor delavnosti 
      (preverjen s pomo~jo 
      analizatorja mo~i)

Glede na bremenski tok izberemo 
prvi ve~ji nazivni tok varovalke tipa 
NV, s katero varujemo obravnavani 
tokokrog. Izberemo	I

n
 = 63 A. Lepo 

se vidi razlog, zakaj je prihajalo do 
prekinitev napajanja vseh porabni-
kov, napajanih iz podrazdelilnika 
R1. Skozi taljivi vložki NV varovalk 
50 A so tekli preveliki tokovi.

Da lahko preverimo ustreznost 
prereza vodnika, ki je trenutno 25 
mm2, moramo poznati na~in polo-
žitve vodnika. Iz Slike 1 je razvidno, 
da je vodnik ve~žilen in položen 
v in{talacijski cevi v steni. Temu 
ustreza na~in polaganja B. Glede 
na Tabelo 1 (trajno dovoljeni toki) 
ugotovimo, da zna{a zdržni tok za 
ta prerez vodnika I

z
 = 89 A.

V obravnavanem primeru je po-
trebno upo{tevati korekcijski faktor 
zaradi ve~jega {tevila vodnikov, po-
loženih skupaj (dva vodnika), tem-
peratura okolice pa je predvidoma 
30oC. Tako je potrebno ta zdržni tok 
korigirati zaradi na~ina polaganja, 
ne pa zaradi temperature okolice. 
Tabele korekcijskih faktorjev pri-
kazuje Tabela 2. Dejanska dopustna 
obremenitev vodnika je torej:

      

I
z
’ - korigirani zdržni tok (A)

I
z
 - zdržni tok iz tabele 1 (A)

f
p
 - korekcijski faktor zaradi skupinskega polaganja

Tabela 1: Izvle~ek trajno dovoljenih tokov iz standarda

Tabela 2: Izvle~ek korekcijskih faktorjev pri polaganju ve~ tokokrogov v 
skupini ali ve~žilnih kablov za skupine polaganja B in C

Da bi ugotovili, ali izbrani vodnik ustreza za{~iti pred preobremenitvenimi 
tokovi, moramo preveriti dva pogoja:

1. pogoj:    

V obravnavanem primeru je 60,8 ≤ 63 ≤ 71,2, kar ustreza danemu pogoju. 
S to izbiro prereza vodnika je prvi pogoj izpolnjen.

2. pogoj:  

Vrednost toka I
2
 dobimo s faktorjem »k« in nazivnim tokom varovalke. V 

obravnavanem primeru je faktor k 1,6. Velikost toka I
2
 izra~unamo po na-

slednji ena~bi: 

 
       
Preverimo {e dani pogoj, kjer je 100,8 ≤ 1,45⋅71,2 oz. 103,2, in ugotovimo, da 
je pogoj v na{em primeru {e za las izpolnjen, v primeru neizpolnjenega 
pogoja pa bi bilo potrebno pove~ati prerez kabla. Glede na kontrolo 
za{~ite pred preobremenitvami je torej že položen kabel {e ustrezen, kljub 
temu, da smo pove~ali nazivni tok varovalk. 

Commercial
Hydraulics

DENISON Hydraulics
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ELEKTROTEHNIKA

3. Ostale kontrole

Preveriti je potrebno, ali izbrani vodnik ustreza tudi pri 
kratkosti~nem toku (termi~no dimenzioniranje), ki 
se lahko pojavi na obravnavanem vodu. Glede na to, 
da se kratkosti~na impedanca ni spremenila, saj nismo 
pove~evali prereza, te kontrole ni potrebno izvr{iti. 

Da je padec napetosti v predpisanih mejah, je potreb-
no izvesti kontrolo na dopustni padec napetosti 
– elektri~no dimenzioniranje. Delni padec napetosti 
od RG do R1 izra~unamo po naslednji ena~bi:

 
Ker je bila projektantsko dolo~ena mo~ 30 kW (sedaj 
pa je 40kW), se lepo vidi, da se je delni padec napetosti 
pove~al za samo 0,13%, kar je zanemarljivo in lahko 
predpostavimo, da ta prispevek ne vpliva bistveno na 
porabnike, ki se napajajo iz tega stikalnega bloka R1.  

^e imamo TN - sistem in izvajamo za{~ito pri posrednem 
dotiku s samodejnim odklopom napajanja z nadtokovni-

mi elementi (varovalkami), moramo preveriti, ali izbrana 
za{~itna naprava izklopi v predvidenem ~asu.

Impedanco (upornost) okvarne zanke R
S1

 do razde-
lilnika R1, ki zajema impedanco okvarne zanke od 
TP do RG in impedanco okvarne zanke od RG do R1, 
moramo izmeriti z merilnikom kontrole elektri~nih 
in{talacij. Izmerjena impedanca oziroma upornost 
predpostavimo, da je 0,12 Ω.    

Izmerjena vrednost R
S1

 mora biti manj{a od dopustne 
impedance (upornosti) okvarne zanke R

dop
, ki jo do-

bimo iz ustrezne literature, ponavadi pa lahko tudi iz 
navodil, ki so priložena merilniku. Dopustno upornost 
izberemo ob upo{tevanju, da imamo napajalni vod, v 
katerem je dovoljen najdalj{i ~as odklopa 5 s.

Dopustna vrednost R
dop

 , ~e imamo 63 A varovalko, 
je 0,7 Ω.
Pogoj je izpolnjen, saj je R

S1
 < R

dop
 oz. 0,12 < 0,7 Ω.

^e predpostavimo, da je dovodni kabel do stikalnega  
bloka RG (Slika 1) varovan s 100 A varovalkami, je 
zagotovljena tudi selektivnost, saj je faktor ve~ji kot 
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Pi{e: Bo{tjan	Šinkovec, Revoz d.d.

ANALIZE OKVAR

»KURATIVA« 
NI NUJNO 
NAJSLABŠA IZBIRA

Klju~ne besede:  analize okvar, MBR (Major Breakdown Report), ACF (Analy-
sis of Causes for Failure)

Finan~ne, kemi~ne, psiholo{ke, … analize; pravzaprav skoraj 
ni podro~ja, kjer ne bi uporabljali tak{ne ali druga~ne analize. 
^eprav so si zelo razli~ne, pa le imajo podoben namen in cilj 

- ugotoviti ali raz~leniti dolo~eno temo, snov, podro~je in {e kaj, 
da bi napredovali. Vzdrževalce seveda zanimajo predvsem analize s 
podro~ja vzdrževanja, {e posebno analize okvar. Poznamo tiste bolj 
zapletene, skoraj že »forénzi~ne«, in pa bolj enostavne, ki jim je 
kos prakti~no vsak. Tokrat bi spregovorili o dveh preprostih oblikah 
analiziranja, ki sta si na prvi pogled podobni, pa vendarle razli~ni. 
Poglejmo najprej, zakaj je analiza okvar sploh potrebna.

[t. ~lanka: 736

Osnovni cilj analize je vsekakor, da se 
želimo z zbiranjem informacij in doka-
zov dokopati do pravih vzrokov. Tako 
lahko posledi~no prepre~imo ponoven 
zastoj zaradi istih razlogov oziroma, ~e 
jih ni mo~ prepre~iti, vsaj omiliti posle-
dice. V smislu produktivnega vzdrževa-
nja pa imajo analize {e poseben pomen. 
Namre~, {e zdale~ ni nujno, da je 
okvara in z njo povezano kurativno 
vzdrževanje najslab{a izbira.

Tako kot velja prakti~no za vse stvari na 
tem svetu, drži na~elo bipolarnosti tudi v 
tem primeru. Okvare lo~imo v dve sku-
pini: prvo predstavljajo »neupravi~ene 
okvare«, druge, ki so na nek na~in zaže-
lene, pa so »upravi~ene okvare«.

Morda se zdi ta opredelitev nekoliko 
nenavadna, saj si v bistvu nih~e ne želi 
okvar in z njimi povezanih težav. Zgo-
dijo se, ko najmanj pri~akujemo. Zaradi 
zastoja takrat ne proizvajamo, pojavijo 
se tudi odve~ni stro{ki v proizvodnji. 
Ker nas situacija preseneti, nimamo 
razpoložljivih vzdrževalcev, nimamo 
ustreznih nadomestnih delov na zalogi Slika1: Okvare opredelimo v dve družini: upravi~ene in ne-upravi~ene

okvaro. Na žalost ne poznamo univer-
zalne formule, po kateri bi izra~unali 
in izbrali najbolj tehtno odlo~itev. Eden 
izmed na~inov je, da v primeru okvare 
in zastoja izra~unamo nastale stro{ke, 
ki jih uporabimo kot argument pri 
izbiri vrste vzdrževanja. »Kurativa« je 
upravi~ena, ~e imamo glede na oceno 
s takim pristopom manj{e stro{ke, kot 
bi jih imeli, ~e zagotovimo delovanje 
s preventivnim vzdrževanjem, dražjo 
opremo, izbolj{avami in podobno. 
Torej gre v primeru upravi~enih za-
stojev za zavesten in argumentiran 
dogodek, ki je plod tehtne odlo~itve 
in ne splet okoli{~in.

Poleg tega, da si z analizo želimo olaj{ati 
izbiro vrste vzdrževanja, lahko to »pri-
ložnost« izrabimo {e za kaj ve~. Kaj in 
kako, je povsem odvisno od specifi~nih 
želja in potreb posamezne organizacije. 
V sami analizi okvar seveda ni mo~ po-
kriti vsega, bistveno pa je, da se vsebina 
sklada s celotnim sistemom vzdrževanja 
v podjetju. Vendar iz prakse vemo, da 
vedno ni tako. Obi~ajno se interni sis-
temi in analize oblikujejo po vzorcih, ki 
se nam ponujajo. Vendar pozor! Moja 
srajca zagotovo ne bo v{e~ in prave 
velikosti vsakomur, ki bere ta ~lanek. 
Enako velja tudi v tem slu~aju. Stvari 
in sistemi, ki nekje delujejo optimalno, 
v drugih primerih ne prina{ajo želenih 
rezultatov. Da modeli niso povsem pre-
nosljivi, nas u~ijo pretekli dogodki, ko 
smo v dolo~ena podjetja uvajali metodo 

in {e in {e…

^eprav okvar nih~e ne sprejema z od-
prtimi rokami, jih je potrebno jemati 
povsem racionalno. Glede na finan~ni 
rezultat ene ali druge re{itve se oceni, 
ali gre za želeno oziroma neupravi~eno 
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TPM	–	Total	Productive	Maintenan-
ce. Takratno posvojeno razumevanje, 
da se je okvaram potrebno zoperstaviti 
predvsem s preventivnim vzdrževa-
njem, je pripeljalo do prekomernega 
pove~anja nalog preventivnega vzdrže-
vanja in pove~anja stro{kov. Miselnost, 
da produktivno ne pomeni zgolj pre-
ventivno, temve~ da predstavlja obliko 
vzdrževanja, ki je finan~no najbolj 
ugodna glede na posamezen primer, se 
je razvila {ele kasneje. Sledila je racio-
nalizacija preventivnega vzdrževanja, 
z razli~nimi metodami za optimizacijo, 
kar je aktualno {e danes. 

V podjetju Revoz d.d. trenutno 
vpeljujemo metodo REE	 -	 Réalis-
able,	Efficace	et	Economiq, kar bi 
v slovenskem jeziku pomenilo: izv-
edljivo, u~inkovito in ekonomi~no. 
To je orodje, ki omogo~a, da predpis-
ujemo in upo{tevamo naloge, ki so 
najbolj ekonomi~ne in nam dejansko 
zagotavljajo preventivo.

Vedenje, da zgolj s preventivo {e ne 
zagotavljamo produktivnega vzdr-
ževanja je prispevalo, da smo pri~eli 
z razvojem prej skoraj pozabljenega 
kurativnega vzdrževanja. Spoznali smo 
tako imenovane {tiri faze zagotavljanja 
zanesljivosti:

ß zmanj{anje razpr{enosti med 
 pojavom okvar, 
ß	podalj{anje nominalne 
 življenjske dobe,
ß ob~asno popravljanje poslab{anj,
ß predvidevanje življenjske dobe.

Prva faza je bila razdeljena in izvedena 
skozi tri glavne aktivnosti:
a)  popravilo pozabljenih poslab{anj,
b) odpravljanje vsiljenih poslab{anj,
c)  analiziranje okvar.

Pri~eli smo s prvimi analizami, ki so se 
v nadaljevanju oblikovale do dana{nje 
podobe.

Za kraj{e zastoje smo namenili analizo 
5 X ZAkAJ ali QC	story; medtem ko 
smo za obravnavanje dolgih zastojev 
uporabili tako imenovano poro~ilo 
MBR	 -	 Major	 Breakdown	 Report 
ali po slovensko poro~ilo o dolgem 

zastoju. To je standardni dokument z vsemi svojimi prednostmi in slabostmi, 
enoten za vse Renault-jeve tovarne.

Lahko bi rekli, da gre za neko vrsto poro~ila, ki ni namenjeno zgolj golemu pov-
zemanju dogodka, niti ne lovu na odgovorne »krivce« pri posameznem dogodku. 
Pomeni teh poro~il so vsaj trije:
ß prepre~iti ponovitev okvare,
ß skraj{ati ~as morebitne podobne prihodnje zaustavitve,
ß kapitalizirali izku{nje (kapitalizirati = pridobivati in prena{ati).

Avtor teh poro~il ali oseba, ki obi~ajno izpolnjuje ta dokument, je v na{em pri-
meru vodja ekipe na vzdrževanju. Toda to ni pravilo, ravno tako ga lahko napi{e 
vzdrževalec ali kdorkoli izmed vklju~enih, ki mu izpolnjevanje ni tuje. Vsebina je 
tako preprosta, da je z malo truda ali pomo~i lahko obrazcu vsakdo kos. Seveda 
avtorju ni prepu{~eno vse delo,  pri beleženju in analizi sodelujejo tudi ostali, ki 
jih primer zadeva.

Na splo{no velja, da vzdrževalci niso ravno ljubitelji pisanja poro~il. Dejstvo je, 
da nas dokument s svojo vsebino in vpra{anji sili, da razkrijemo vzroke za nastalo 
odpoved in izvedemo izbolj{ave. Zagotovo pa ni najve~ja težava samo izpolnjevanje 
analize, za katero porabimo povpre~no dobro uro, temve~ je bolj problemati~na 
realizacija aktivnosti, ki sledijo. Te zahtevajo mnogo ve~ ~asa in truda.

Pri izvedbi se sre~ujemo z mnogimi ovirami, ki jih je potrebno premagovati – od 
~love{kih, organizacijskih, do finan~nih. Zato je povsem razumljivo, da prihaja do 
odpora in nejevolje.

Sam naziv dokumenta - Poro~ilo o dolgem zastoju, pa razkriva {e nekaj. To po-
meni, da na tak na~in ne obravnavamo vseh odpovedi, temve~ le tiste, ki smo jih 
opredelili kot »dolg zastoj«. Na primer: v proizvodnji montaže se analizirajo vse 
okvare, ki trajajo dlje kot 10 minut. Zanimive so bile prve izku{nje, kajti v seznamu 
zastojev je bilo mo~ najti kar nekaj takih, ki so trajali 9.99 minut, samo da ni bilo 
potrebno dogodka analizirati. Zato je v teh primerih zelo koristen informacijski 
sistem, ki natanko beleži to~en ~as in trajanje posameznega zastoja. 
V smislu animacije in redne uporabe se poro~ila obravnavajo vsaj enkrat tedensko, 
na sestankih zanesljivosti, vse dokler se primer ne razre{i. Vloga vodij pri tem je, 

Slika 2: Vzorec poro~ila o dolgem zastoju

Slika 3: Vzorec obrazca analize ACF
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da spremljajo realizacijo in na koncu 
s svojim podpisom potrdijo zaklju~ek 
primera.

Dokument na prvi pogled vsebinsko 
ne izgleda ni~ posebnega, morda se zdi 
celo kot obrazec za oddajo dohodnin-
ske napovedi. Sestavljen je iz rubrik in 
vpra{anj, na katere mora avtor poro~ila 
odgovoriti. Zapisan je na dveh straneh 
in v glavnih to~kah sestavljen iz nasle-
dnje vsebine:

1.  Splo{ni podatki – informacije o  
  vklju~enih, ~asu zastoja, 
  predhodnih primerih, …

2.  Opis okvare – povzetek o 
  izvedenih vzdrževalnih aktivnostih, 
  o trajanju, uspe{nosti, …

3.  Aktivnosti napredka – vsebujejo  
  to~ke: 
	ß		analiza ~asa, 
	ß		povzetek diagnosti~nih težav   
    (raz~lenitev težav ob okvari pri 
    ugotavljanju in obrazložitvi   
    dejstev, postavljanju hipotez ali 
    pri izvedbi testov), 
	ß		analiza 5 X ZAKAJ za 
    ugotavljanje vzroka, 
	ß		aktivnosti za skraj{anje ~asa 
    podobnih zaustavitev, 
	ß		aktivnosti za popolno 
    odstranitev vzroka, …

4.  Prenos izku{enj – aktivnosti 
  (izobraževanje, standardni 
  postopki…), s katerimi prepre~imo  
  ponovitev na drugi opremi. 

Prednosti te in podobnih analiz ni 
potrebno posebej poudarjati. Poleg 
tega, da lahko na tak na~in prepre~imo 
ponovitev okvare ali omilimo težave 
pri morebitnih ponovitvah, je to tudi 
uradni dokument o dogodku (trajanje, 
kraj, vklju~eno osebje, …). Nenazadnje 
z njim kapitaliziramo - pridobivamo in 
prena{amo izku{nje.

Poro~ilo o okvarah MBR je v vsakem 
primeru odli~no sredstvo in eden 
izmed na~inov, s katerim postopoma 
izbolj{amo zanesljivost. Namre~, v svetu 
obstaja kar nekaj analiz za okvare, ki so 
si med seboj dokaj podobne, vendar 
imajo svoje specifi~ne to~ke. Ena izmed 

takih je tudi analiza, ki jo je razvil avtor tega zapisa za potrebe znanega slovenske-
ga podjetja. Vsebina je oblikovana po splo{nih zakonitostih, ki veljajo za  analize 
okvare, in na~elih metode TPM	–	Total	Productive	Maintenance. Na prvi pogled 
ima kar nekaj podobnosti z analizo MBR, vendar je nekoliko druga~na po vsebini in 
predvsem logiki iskanja vzroka. To zaznamo že v nazivu. Poimenovali smo jo ACF	
-	Analysis	of	Causes	for	Failure ali po slovensko  analiza vzrokov odpovedi. 
Tak naziv zato, ker želimo poudariti, da je glavni namen poro~ila definirati vzroke 
za nastalo odpoved.

Bistvena razlika med to ali {ir{e uveljavljenimi analizami je, da »moramo« v tem 
primeru definirati vzrok in ga uvrstiti v to~no dolo~eno skupino, in sicer:

ß nepopoln osnovni pogoj (za katerega je zadolžen delavec v proizvodnji),
ß vsiljena po{kodba,
ß naravna po{kodba,
ß napaka v zasnovi,
ß napaka pri upravljanju,
ß napaka pri popravilu,
ß napa~en pogoj za delovanje.

Taka opredelitev nam zagotavlja, da smo bolj natan~ni pri izbiri aktivnosti, s kate-
rimi želimo odpraviti ponovitev okvare. Za primerjavo si poglejmo enega izmed 
scenarijev obi~ajnega postopanja.

Pripeti se zastoj zaradi dotrajanega ležaja, temu najpogosteje sledi aktivnost: nabaviti 
ležaj, do dolo~enega roka, na ustrezno zalogo… Ker želimo prepre~iti ponovitev, 
temu sledi {e preventiva (sistemati~na kontrola): z ustrezno tehniko na 10.000 
obratovalnih ur preveriti, ~e se pojavljajo tresljaji, … Kak{na je verjetnost, da bo 
naslednji zastoj kraj{i ali se sploh ne bo ponovil? Majhna, kajneda?

V primeru analize ACF je ne odnesemo tako poceni. Potrebno se je bolj potruditi in 
iskati vzrok(-e) toliko ~asa, dokler ga ali jih ne opredelimo v eno izmed navedenih 
skupin vzrokov. V primeru izrabljenega ležaja bi bil eden izmed možnih vzrokov 
naravna po{kodba. To pomeni, da je bil ležaj primerno izbran (dimenzioniran) 
in vzdrževan, ni bil preobremenjen in je do~akal svojo polno »življenjsko« dobo. 
Take primere lahko prepre~imo le z ugotavljanjem predznakov, ki kažejo, da se 
bo pojavila okvara ali s sistemati~no menjavo na dolo~eno {tevilo obratovalnih ur. 
Zato si v analizi tudi postavimo vpra{anje, ~e je na primeru možno iz morebitnih 
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predznakov ugotoviti, ali se bo okvara 
zopet pojavila. Potem dolo~imo, s katero 
tehniko ali aktivnostjo bomo to zaznali in 
kako bomo reagirali. Torej v tem primeru 
zagotovo ni bila predpisana ali izvedena 
preventiva. Medtem ko bi v analizi MBR 
primer tu že zaklju~ili, se v analizi ACF 
od tu naprej {e vedno spra{ujemo zakaj 
preventiva ni bila predpisana ali izvede-
na. Potem ko vzroke dokon~no oprede-
limo, lažje izberemo potrebne aktivnosti, 
ki zagotavljajo izbolj{anje. To je lahko 
preventiva, izbolj{ava, izobraževanje, 
prenos izku{enj, … 

Druga posebnost analize ACF je, da vse-
buje grobo analizo stro{kov. Na tak na~in 
lažje argumentiramo smiselnost nadaljnjih aktivnosti, oziroma ekonomi~nost.

Med manj opaznimi, vendar vseeno bistvenimi razlikami teh dveh analiz je vse-
kakor analiza petkrat zakaj. V slu~aju MBR spra{ujemo po vzrokih okvare, 
medtem ko v primeru ACF ugotavljamo vzroke za to~no dolo~en element, 
ki je odpovedal.

Tabela 1: Analiza 5 X zakaj v poro~ilu dolgega zastoja

8.1 - Iskanje prvega vzroka za zaustavitev (5-krat zakaj?): vse do 
prvotnega vzroka, na katerem je možna izvedba aktivnosti

1. Zakaj? ustavitev robota

2. Zakaj? napaka toka

3. Zakaj? razli~ne meritve toka

4. Zakaj? po{kodovana žica sonde

5. Zakaj? pri menjavi bipolarnega kabla privita žica sonde

Tabela 2: Analiza 5 X zakaj v analizi vzrokov odpovedi

Zna~ilnost teh analiz je, da na tak na~in temeljito opredelimo vsaj en vzrok. V 
primerih, ko gre za ve~ ali kombinacijo vzrokov, se raje odlo~imo za druge oblike 
analiziranja, kot so: brainstorming, ob{irna analiza 5 X zakaj, ISHIKAWA diagram, 
…

Ravno tako se je v primeru nastale okvare smiselno vpra{ati in preveriti, ~e obsta-
ja preventiva oziroma, ~e se izvaja korektno. Na dlani je, da je potrebno na tem 
podro~ju nekaj izbolj{ati.

O vsebini analiz bi lahko zapisali {e mar-
sikaj, morda kaj tudi o metodi »MRHD«, 
ki je dopolnilno analiti~no orodje v 
primeru okvar. V prvi vrsti je namenje-
no hitrej{emu diagnosticiranju napak 
na avtomatiki, elektriki ali elektroniki. 
Vemo, da pri tovrstnih okvarah porabi-
mo 60 - 90% skupnega ~asa zastoja za 
ugotavljanje vzroka. Metoda »MRHD« je 
specifi~no orodje, ki ravno tako prispe-
va napredovanju na podro~ju zaneslji-
vosti. Vendar bi o tem spregovoril kdaj 
drugi~, kajti namen tega zapisa je bil, da 
bi spoznali pomen in smisel analiz pri 
razvoju kurativnega vzdrževanja. 

Pri vsem skupaj pa je potrebno 
vedeti, da analiza ni že vsak pov-
zetek okvare ali skupek podatkov 
(tudi informacijskih). Vsaka »prava« 
analiza okvare mora vsebovati vsaj 
{tiri glavne to~ke: razlago dogodka, 
analizo ~asa, definicijo vzroka ter 
plan aktivnosti.

Literatura: 

- interni viri Revoz d.d., Renault
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DVIŽNA DELOVNA
PLOŠ^AD
ZA VILI^ARJE

Klju~ne besede: dvižna delovna plo{~ad, vili~ar, delo na vi{ini 

Dvižna delovna plo{~ad za vili~arje je zelo uporaben 
pripomo~ek pri vsakem vzdrževalnem delu, ki ga je potreb-
no opraviti na vi{ini, saj zagotavlja visoko stopnjo varnosti. 

Uporaba plo{~adi zahteva usklajeno delovanje vili~arista in delavca 
na plo{~adi. V Sloveniji uporaba teh pripomo~kov {e ni raz{irjena, v 
EU državah pa je to stalna oprema vsake vzdrževalne službe.

[t. ~lanka: 737

Potrebe po vzdrževanju 

Delovanje naprav in opreme v proizvodnji je podvrženo rednemu vzdrževanju, 
servisiranju in popravljanju. Službe, ki skrbijo za vzdrževanje, morajo napake 
ali servisiranja opravljati v razli~nih delovnih pogojih in predvsem na razli~nih 
delovnih mestih oziroma lokacijah. Veliko opreme, predvsem  tiste, ki je se-
stavni del  in{talacij, se nahaja na vi{ini, to pa pomeni, da je za  dostop do te 
opreme potrebno predvideti tudi ustrezne lestve, stopnice, dvigala. V takih 
primerih je namre~ najprej potrebno poskrbreti za varnost delavcev. 

Delo na vi{ini je  vsako delovno mesto v proizvodnji, ki  se nahaja vi{je od 
1 metra, na njih pa je potrebno poskrbeti za varnostne ukrepe  (predpisi na 
gradbi{~ih dopu{~ajo v nekaterih primerih tudi do 2 metra). V praksi je osnov-
na oprema vsake vzdrževalne skupine lestev oziroma montažni delovni oder. 
Lestev je  po predpisih namenjena le manj{im vzdrževalnim in nadzornim 
delom, za ostala dela pa je potrebno uporabiti odre ali plo{~adi.

Dvižna delovna plo{~ad za vili~arje

Dvižna delovna plo{~ad za vili~aje se v Sloveniji ne uporablja prav pogosto, v 
EU  državah pa je ta pripomo~ek sestavni del vsake vzdrževalne ekipe v proi-
zvodnji, saj zagotavlja visoko stopnjo varnosti pri delu na vi{ini, zelo enostavna 
in hitra uporaba pa kmalu povrne stro{ek nabave. V Sloveniji nimamo predpisa, 
ki bi podrobneje opredeljeval to plo{~ad, zato pa lahko uporabimo nem{ke 
smernice  UVV BGV D27  – Uporaba vili~arjev  z delovno plo{~adjo. 

Izvedba plo{~adi glede 
na UVV BGV D27

Zgoraj omenjene smernice dolo~ajo, 
da je dovoljeno uporabljati plo{~adi, 
ki so narejene tako, da imajo posebno 
varovalo, ki prepre~i, da bi plo{~ad 
med uporabo zdrsnila z vilic. Plo{~ad 
mora imeti ustrezno ograjo (1m), po-
sebej pa mora biti zavarovana stran 
ko{are ob jarmu vili~arja, saj mora 
biti visoka vsaj 1,80 m in za{~itena z 
mrežo, z najmanj{imi  odprtinami po 
standardu EN 294. Gibljivi deli ograje, 
ki se lahko premikajo, se morajo od-
pirati navznoter. Na plo{~adi mora biti 
ozna~ena njena nosilnost. Tlorisna ve-
likost je lahko najve~ 1200/800 mm.

Slika 1: Delovna plo{~ad za vili~arje
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Dokumentacija 

Za plo{~ad ni predviden certifikat o skladnosti, ker se le-ta  ne 
smatra kot stroj, potrebna pa so navodila za varno uporabo, 
preizku{anje in vzdrževanje ter uporabno dovoljenje v skladu 
s 15. ~lenom ZVZD, ki ga lahko izdela podjetje z dovoljenjem 
Ministrstva za delo. V navodilih za varno uporabo morajo biti 
navedene vse podrobnosti glede uporabe plo{~adi in sicer 
tako za delavca na plo{~adi, kakor tudi za vili~arista.

Zahteve za vili~arja

Nosilnost vili~arja mora biti najmanj 5x ve~ja, kakor je teža 
bremena – predpis zahteva najmanj{o nosilnost 1200 kg. 
Vili~ar mora biti ustrezno pregledan z veljavnim uporabnim 
dovoljenjem v skladu s predpisi. Vili~arist mora sedeti na 
vili~arju, ~e je dvižna plo{~ad dvignjena. Vožnja z dvignjeno 
plo{~adjo ni dovoljena. 

Zaklju~ek

Uporaba opisane plo{~adi je vsestranska, stopnja varnosti je 
zelo visoka, predvsem pa lahko zelo hitro dosežemo mesto 
na vi{ini skupaj z orodjem in opremo in se tudi hitro zopet 
spustimo na tla, kar pomeni velik prihranek pri ~asu. S tem 
se stro{ek nabave plo{~adi zelo hitro povrne. Hkrati pa je 
tudi obremenitev delavca, v primerjavi s hojo po lestvah ali 
stopnicah, neprimerno manj{a.

Literatura:

- Smernice UVV BGV D 27 – Fluorförderzeuge  - vili~ar in  
 delovna plo{~ad 
- ZVZD - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, 
 {t. 56/99)
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