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DVS
Jesenski čas, ki kar nekako prehitro izpodriva poletje in spomine na preživete dopustniške 
dni, bo kot kaže zelo dinamičen in poln dogajanja na političnem področju in, kar je za nas 
pomembno, v našem društvu. Gre za tipično jesen v našem društvu, ko se temperatura dvi-
guje, stopnjujejo aktivnosti  in – kot vrhunec – Tehniško posvetovanje vzdrževalcev Slovenije 
na Rogli. Letos bo že 17. po vrsti, in sicer 18. in 19. oktobra. Že res, da so dosedanja leta 
prispevala obilico izkušenj, a vseeno ostaja veliko, zelo veliko dela, ki ga je treba opraviti 
– pravočasno in kakovostno. Samo tako je lahko posvetovanje takšno kot želimo – v zado-
voljstvo razstavljavcev in obiskovalcev.
Ker bo v letošnjem letu v času posvetovanja potekala tudi redna letna skupščina društva, je 
še kakšna aktivnost več kot običajno. Vendar je za to vložen trud povrnjen že ob zavedanju, 
da je tako dana možnost širokemu krogu članstva, da se skupščine udeleži in s tem dana 
tudi priložnost vsem, da prispevate k delovanju društva. Dnevni red skupščine in natančen 
čas sklica pa si lahko pogledate na straneh tokratne revije. Na tem mestu bom o tem napisal 
samo še – lepo povabljeni na 17. TPVS in vsi člani tudi na skupščino.
Vsebina tokratne revije se mi je, ob nedavnem dogodku, ki se je primeril v neposredni bližini 
mojega bivanja, zazdela še bolj aktualna, kot sicer. Dogodek, ki ga omenjam, je požar, ki je 
zajel večstanovanjsko hišo, v kateri so poleg mojih znancev živele še štiri druge družine, in 
je objekt skoraj v celoti uničil. Razlog za požar naj bi bila napaka na električni razvodni 
omarici in, velja omeniti, objekt je bil ravno obnovljen, vključno z električnimi inštalacijami. 
Morda bi, če bi na novih inštalacijah opravili ustrezne meritve, tudi s pomočjo infrardečega 
termometra, o katerem boste brali v enem od tokratnih člankov v reviji, napako pravočasno 
odkrili in do požara ne bi prišlo in…. V kontekst vse prevečkrat pozabljenega dejstva, da požari 
so in to ne samo v naravi, ampak tudi v objektih, je tudi članek o dvigalih za gasilce.
Morda nam je kot vzdrževalcem bližje dejstvo, da v proizvodnji nastajajo zastoji, ki so po-
sledica napak na ležajih. Le ti morajo biti pravilno vzdrževani, pri čemer pomembno vlogo 
igrajo tudi mazalna sredstva in tu znanja ni nikoli preveč, tehnologije tudi na tem področju 
napredujejo bliskovito in zato o pomembnosti tokratnega članka ne gre dvomiti.
V prejšnji reviji smo o protikadilskem zakonu govorili še v pogojniku, sedaj pa je tu in z njim 
tudi nadaljevanje članka s tega področja. Ustrezno načrtovanje kadilnic je kompleksna naloga 
in je zato uporaba računalniških orodij potrebna in koristna. Če z ustreznim načrtovanjem 
lahko doprinesemo tudi k zmanjšani porabi energije, smo s tem storili pomemben korak k 
varovanju okolja.
Prispevek k varovanju okolja lahko razberemo tudi iz članka o magnetni energijski verigi. 
Novost, katere snovalci so imeli okoljski vidik zagotovo med cilji, saj z delovanjem ne onesna-
žuje okolja s hrupom, z minimalno obrabo prispeva k zmanjšani uporabi okolju škodljivih 
snovi, surovin ipd.
V vzdrževanju pa že dolgo niso pomembni samo »kladu, šfraufenciger, mast in pucvola« 
temveč tudi, in to vedno bolj, način organiziranja te dejavnosti v podjetju. Zato je zanimivo 
prebrati prvi del članka, ki povzema rezultate ankete med petdesetimi slovenskimi podjetji o 
tem, kako imajo organizirano vzdrževanje. In verjamem, da bo branje tega članka in pogled 
na sosedovo dvorišče pripomoglo k temu, da se bo porodila kakšna ideja, kako bi v lastnem 
podjetju mogli vpeljati kakšno izboljšavo ali celo spremenili pristop k vzdrževanju. 

Jože Urbanc, predsednik DVS

BESEDA 
PREDSEDNIKA

Delo in znanje - vzdr`evanje

Spoštovane članice  in spoštovani člani društva in vsi, ki prebirate našo revijo,

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 članek naj bo po vsebini zaključena 
celota, tudi če je v nadaljevanjih, in naj 
ne presega treh tipkanih strani v urejeval-
niku teksta. 
Članke pošiljajte po elektronski pošti na 
uredništvo revije: tajnik@drustvo-dvs.si.

Vse skice, fotografije, načrte in ostalo sli-
kovno gradivo lahko pošljete po pošti na 
naslov DVS, Stegne 21 c, 1000 Ljubljana. 
Zaradi možnih napak pri konverziji član-
kov, poslanih po elektronski pošti, priložite 
k slikovnemu gradivu tudi izpis članka na 
vašem tiskalniku. Vse fotografije in skice, 
ki jih imate vključene v urejevalniku (npr. 
v Wordu), obvezno pošljite na disketi ali 
po elektronski pošti posebej. 

Članki morajo biti v uredništvu vsaj 20 
dni pred izdajo revije. Za vsebino, ki naj 
bo namenjena vzdrževalni stroki, odgo-
varjajo avtorji sami. 

Članki morajo na začetku vsebovati na-
vedbo ključnih besed in kratek povzetek 
(nekaj stavkov) v slovenskem in angle-
škem jeziku. Avtorji naj ob koncu članka 
obvezno navedejo strokovno literaturo, 
svoje ime in priimek ter podjetje, kjer so 
zaposleni. 

Za izplačilo honorarja preko avtorske 
agencije potrebujemo od avtorja še na-
slednje podatke: kraj bivališča, davčno 
številko, številko transakcijskega računa 
in banko, pri kateri je ta odprt, telefon, 
telefax in naslov elektronske pošte.

Na seji izvršilnega odbora januarja 2007 je bil sprejet sklep o spremembi in uskladitvi 
cen oglaševanja z novo valuto, EUR:

• Naslovnica     668 €
• Zadnja stran     355 €
• Druga in predzadnja stran   313 €
• Notranja stran A4    272 €
• Notranja stran A5    188 €
• Vložni list     355 €
• Logotip podjetja na koledarju DVS  480 €

CENE VELJAJO OD JANUARJA 2007

V ceni nista vračunana oblikovanje in DDV. Cena oblikovanja oglasa velikosti A4 je 
126 €, velikosti A5 pa 85 €. Za objavo reklamnih člankov vam zaračunamo polovico 
cene oglasa enake velikosti.
Oglas mora biti pripravljen v ustreznem grafičnem formatu (.TIF, .JPG, .EPS, …) 
in ločljivosti najmanj 300 dpi. Naročila za oglase sprejemamo 30 dni pred izdajo, 
oglase in gradivo pa 15 dni pred izdajo revije.

Društvo je davčni zavezanec. Transakcijski račun: 02017-0016297584.
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POVZETKI ^LANKOV

Boris Klenovšek

PODMAZOVANJE KROGLIČNIH 
LEŽAJEV

Na delovanje strojev in kontinuirani tran-
sport v veliki meri vpliva pravilen izbor 
mazalnega sredstva. Če ta v sistemu ni 
prisoten v zadovoljivih količinah, se bo prej 
ali slej v sistemu pojavil vpliv iz okolice v 
obliki prahu, vlage in temperature. Vse ne-
zaželene vplive iz okolice je potrebno zaradi 
tega predhodno odstraniti. Ker ima vsak del 
v sklopu celote omejen ali določen čas upo-
rabe, je pravočasni in pravilni zamenjavi 
mazalnega sredstva v času vzdrževalnih del 
potrebno posvetiti dovolj pozornosti.

Ključne besede: masti, olja, delovna tem-
peratura, vpliv vlage

Št. članka: 738

Bojan Težak

MERITEV	TEMPERATURE	Z	
INFRARDEČIM TERMOMETROM  

Infrardeča termografija je postala uvelja-
vljena metoda prediktivnega vzdrževanja 
elektroenergetskih in strojnih naprav. Zelo 
pomembno je takojšnje preverjanje uspešno-
sti popravila odkritih napak. Ko pri roki 
ni termografske kamere, je zelo uporaben 
tudi infrardeči (IR) termometer. Zaradi 
precenjevanja njegovih zmogljivosti pogosto 
prihaja do napačnih rezultatov.

Ključne besede: infrardeča termografija, 
infrardeči termometer, preventivno vzdrže-
vanje, prediktivno vzdrževanje

Št. članka: 739

dr. Boštjan Gomišček, Maruša Babnik

PREGLED	STANJA	ORGANIZIRANOSTI	
VZDRŽEVANJA V SLOVENSKIH 
ORGANIZACIJAH – I. del

V 50 slovenskih organizacijah je bila opra-
vljena anketa, ki se je dotaknila različnih 

področij vzdrževalne dejavnosti. Ali se 
zavedamo, da le primeren, sodoben pristop 
k organizaciji vzdrževalne službe nudi pri-
merno osnovo za doseganje poslovnih ciljev 
celotne organizacije? Odgovori so pokazali 
velik vpliv velikosti organizacije tako na 
samo organiziranost službe vzdrževanja 
kakor tudi na uvajanje računalniško pod-
prtih sistemov managementa vzdrževanja 
in uporabe planiranja. Izboljšave so možne 
predvsem na področjih preventive, organi-
zacije in izobraževanja. 

Ključne besede: vzdrževanje, organizacija 
vzdrževanja, CMMS, planiranje, outsour-
cing vzdrževalne dejavnosti

Št. članka: 740

dr. Simon Muhič

UPORABA MODERNIH 
RAČUNALNIŠKIH ORODIJ ZA 
USTREZNO NAČRTOVANJE KADILNIC 

V decembru leta 2006 je Ministrstvo za 
zdravje Republike Slovenije pripravilo pre-
dlog dopolnitve Zakona o omejevanju upo-
rabe tobačnih izdelkov. Predlog dopolnitve je 
vlada RS obravnavala na redni seji v aprilu 
2007. Zakon je po sprejetju v državnem 
zboru RS stopil v veljavo 06. 08. 2007. Vse-
bina prispevka nadaljuje prispevek na temo 
novega tobačnega zakona, ki je bil objavljen 
v prejšnji številki revije Vzdrževalec. V tem 
prispevku je prikazana težavnost obravna-
vane problematike ter prikazana uporaba 
računalniških CFD simulacij s programskim 
paketom ANSYS FLUENT oziroma ANSYS 
Airpak, kot podpora k reševanju opisanega 
problema. S pomočjo računalniških simulacij 
so tudi prikazane možne tehnične pasti pri 
načrtovanju kadilnic, saj je lahko predikcija 
performans kadilnice zelo nezanesljiva brez 
uporabe modernih računalniških orodij. Za 
zaključek je podana še energijska primerjava 
med sistemom z direktnim odvodom zraka v 
okolico ter kabino s filtracijo v razmislek k 
izbiri ustreznega sistema.

Ključne besede: omejevanje uporabe 
tobačnih izdelkov, tobačni zakon, CFD si-
mulacije, ANSYS Fluent, ANSYS Airpak

Št. članka: 741

mag. Ivan Božič

DVIGALA	ZA	GASILCE

Dvigalo za gasilce mora biti, za razliko od 
običajnega dvigala, načrtovano in  opre-
mljeno tako, da ga je mogoče uporabljati 
ustrezno dolgo tudi med požarom v delu 
stavbe. V normalnih pogojih ga lahko 
uporabljamo kot osebno dvigalo. Število 
takšnih dvigal, njihova lokacija v stavbah, 
konstrukcija stavb, protipožarna zaščita 
jaškov in strojnic dvigal, stopnišč, požarnih 
sektorjev, naprave za odkrivanje dima in 
javljanje ter gašenje požara, … so predmet 
nacionalnih predpisov.

Ključne besede: dvigalo (lift), dvigalo za 
gasilce, standard EN 81-72, požarni sektor, 
evakuacija

Št. članka: 742

Stojan Drobnič

PRVI	MAGNETNI	SISTEM	
ENERGIJSKE	VERIGE

Članek opisuje magnetni sistem energijske 
verige za velike razdalje, tudi do 40 m 
hoda. Nova LeviChain energijska veriga za 
velike razdalje ne drsi, ampak »plava«. Gre 
za novost v svetu - prva energijska veriga, 
ki praktično plava v magnetnem polju, je 
odporna na obrabo in neslišna. Primeri 
uporabe so: »brezprašni prostor«, medicinska 
industrija, merilna industrija, industrija 
barv in lakov, industrijska robotika, proi-
zvodnja elektronike, linearni motorji.
 
Ključne besede: »plavati«, odporen na 
obrabo, trenje, magnetno polje, sila magne-
tnega polja, brezprašni prostor 

Št. članka: 743
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zaslonu. Za lažje prilagajanje zahtevam 
in potrebam uporabnikov sta možni dve 
izvedbi: z vgrajeno električno črpalko ali 
brez. Na voljo so tudi različne izvedbe 
senzorjev, sonde in ostali pribor, ki prav 
tako služijo uporabniku za lažje delo z 
aparatom. Aparat je možno uporabljati 
na inštalacijah z zemeljskim plinom in 
utekočinjenim naftnim plinom.

S področja kontrole vodovodnih inštalacij 
predstavljamo aparat Stetophon 4. V 
osnovi je namenjen iskanju puščanj na 
vseh vrstah notranjih vodovodnih nape-
ljav. Aparat je sestavljen iz zelo občutljive-
ga piezo mikrofona in elektronike, ki ojači 
in obdela signal s tega mikrofona. Aparat 

lahko ojača signal do 13.000 krat, jakost 
signala vidimo na LCD zaslonu in slišimo 
v slušalkah. Aparat nam omogoča različne 
nastavitve filtrov, spreminjanje glasnosti-
ojačanja in tudi priklop dodatnega talnega 
mikrofona. S tem mikrofonom lahko 
aparat uporabljamo tudi na zunanjih 
vodovodih. Zaradi univerzalnosti principa 
delovanja lahko aparat uporabljamo tudi 
na drugih področjih, kjer je potrebno 
slišati specifične zvoke ali šume (ležaji, 
jermenice, napeljave komprimiranega 
zraka, rezervoarji pod tlakom,…).

Če so vaše potrebe ali zahteve drugačne od 
zgoraj opisanih, prosimo pokličite. V pro-
gramu imamo še vrsto drugih naprav in 
skupaj lahko najdemo najboljšo rešitev.

Armstrong-Kobilšek d.o.o., 
Cankarjeva 21, 1234 Mengeš

tel.: 01-7237 344, 7237 636, 7230 038,
fax: 01-7237-402,

e-mail: info@armstrong-kobilsek.si,    
www.armstrong.kobilsek.si

Armstrong-Kobilšek d.o.o., naš proi-
zvodni in zastopniški program:
Armstrong International s.a. (odvajalniki 
kondenzata, regulacijski ventili, parni vla-
žilniki),
Mankenberg GmbH (regulacijske arma-
ture),
Hora Holter Regelarmaturen GmbH (re-
gulacijske armature),
Niezgodka GmbH (varnostni ventili speci-
alnih izvedb, regulacijske armature),
Spirotech b.v. (armature za izločanje zra-
ka in nesnage iz sistemov za ogrevanje ali 
hlajenje)
VYC Industrial, sa (varnostni ventili, arma-
ture za parne kotle), 
W.T.Armatur GmbH (zaporni ventili z 
mehastim tesnenjem),
KFM Regelungstehnik GmgH (regulacijske 
armature),
Noris Armaturen Burkenstein GmbH 
(kontrolna stekla, lovilniki nesnage),
Oseco (varnostne membrane in pripadajoča 
oprema),
Hermann Sewerin GmbH (prenosni plin-
ski detektorji, naprave za iskanje napak na 
zakopanih vodovodnih instalacijah, naprave 
za določanje lege cevi),
ExTox GmbH (stacionarni detektorji za 
eksplozivne in toksične pline).

NOV POGODBENI PARTNER

VAŠ PARTNER PRI PRIHRANKU ENERGIJE
Iz zastopanega programa nemške firme 
Hermann Sewerin GmbH Vam bi radi 
predstavili dva aparata iz njihove široke 
palete naprav za kontrolo in odkrivanje 
napak na plinskih in vodovodnih inštala-
cijah. Oba predstavljena aparata, po na-
šem mnenju, sodita v opremo za sodobno 
vzdrževanje in kontrolo notranjih plinskih 
in vodovodnih napeljav.

EX-TEC Snooper 4 je 
ročni plinski detek-
tor, namenjen rednemu 
pregledovanju notranjih 
plinskih inštalacij, pre-
gledu tesnosti varjenih 
in prirobničnih spojev, 
kontroli nepropustnosti 
priključkov na plinska 
trošila ipd. Moderno 

zasnovan, mikroprocesorsko krmiljen 
aparat izpolnjuje vse predpisane varnostne 
zahteve. Narejen je v protieksplozijski 
(EX) izvedbi, kar pomeni, da ga lahko 
uporabljamo v vseh okoljih. Glavna 
namembnost aparata je odkrivanje najz-
godnejših puščanj, to je takrat, ko človeški 
nos še ne zazna vonja po plinu (vonj je 
dodan umetno) in ko ta puščanja še niso 
nevarna. V ta namen je aparat izredno 
občutljiv, saj se njegovo območje delova-
nja prične v ppm področju. To pomeni, 
da zazna že nekaj milijonink delcev plina 
v zraku. Prisotnost plina signalizira z 
zvočnim in svetlobnim opozorilom in s 
prikazano višino koncentracije na LCD 
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NOV POGODBENI PARTNER

Spoštovani predavatelji, avtorji člankov, 
spoštovane članice in člani Društva vzdrževalcev Slovenije,

obveščamo vas, da je organizator Konference o upravljanju s sredstvi in zanesljivosti proizvodnje, Euromainte-
nance 08, podaljšal rok za prijavo referatov na konferenci. Vabilo potencialnim avtorjem objavljamo na naslednji 
strani in vas tudi z naše strani pozivamo, da se vabilu odzovete, ter s tem pridobite (ali utrdite) mednarodne izkušnje 
in ugled.

Konferenca bo od 8. do 10. aprila 2008 v Bruslju potekala v organizaciji Belgijskega združenja vzdrževalcev (BEMAS, 
Belgian Maintenance Association). Ob konferenci bo potekala tudi razstava opreme in storitev za vzdrževalce. 
Podrobnosti o konferenci in spremljajoči razstavi si prosimo oglejte na spletni strani www.euromaintentace.org, 
za morebitna vprašanja in predloge pa se lahko obrnete tudi na naše telefone, spletno stran ali elektronski naslov 
tajnik@drustvo-dvs.si.

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

Predsednik Nadzornega odbora DVS
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DVS is supporting EUROMAINTENANCE 2008. Euromaintenance is an initiative from EFNMS (the European Federation 
of National Maintenance Societies – www.efnms.org) and has, since its inception in 1972, become the most important biennial 
European maintenance conference. The 2008 edition is organized by Bemas, the Belgian Maintenance Association 
(www.bemas.org). 

From 8 to 10 April 2008, Euromaintenance will welcome more than 500 maintenance managers from across Europe and 
beyond to Brussels Expo in Belgium. 

Euromaintenance 2008 is currently looking for speakers and we would like to invite you as a guest speaker.

What are the benefits?
• As a speaker, you can attend this top international maintenance conference for free.
• You’ll have plenty of opportunities to network with colleagues interested in maintenance. By sharing information as 

a speaker in front, you’ll have a more in depth discussion on the maintenance issues you’re interested in.
• As you teach, you learn thoroughly.
• This is a fantastic opportunity to raise your personal profile and motivate your maintenance team by proving that they 

really are into best practices in maintenance.
• It also demonstrates that your company is operating at a world class level.
• And last put not least: you’ll have a great time in Brussels! 

How can you submit a proposal?
• Visit www.euromaintenance.org & go to the ‘Submission Form’.
• Fill in the form, describing briefly the content of your presentation.
• Proposals can be in English or in French.
• Please note that the deadline for submissions is 31 August 2007.
• Your proposal will be evaluated by the program committee, composed of maintenance professionals.
• Selected speakers will be contacted before September 31st 2007.
• For information on submitting a proposal: see the Procedure section on the website or contact info@euromaintenance.

org 

2 final tips:
• If you know colleagues or other contacts who could present an interesting case study, please ask them to submit a 

proposal. You can refer them to www.euromaintenance.org for more information. 

• Use your secondary network: Motivate your colleagues and contacts to look in their own network for interesting 
speakers and invite them to submit a proposal for a conference paper. Your contacts might know speakers who would 
welcome the opportunity!

Thank you for your interest !

Best regards,
Wim Vancauwenberghe

BEMAS



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).



EUROMAINTENANCE 08

Dear Authors, Speakers, 
dear Members of DVS,
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DRUŠTVENE NOVICE

Kot bi mignil, je poletje minilo, kajne? Pa 
saj v DVS poletni čas ni čisto pravi, do-
pustniški – ves čas smo se namreč ukvar-
jali s pripravami na letošnje dogajanje na 
Rogli. V času pisanja teh vrstic so zase-
dena vsa razstavna mesta na sejemskem 
prostoru 17. Tehniškega posvetovanja 
vzdrževalcev Slovenije! Zahvala vsem, ki 
ste se odločili za sponzoriranje dogodka 
– z vašimi prispevki bo dogodek še bolj 
uspešen in kakovosten. Hvala tudi vsem 
razstavljavcem, seveda pa tudi avtorjem 
za prijavljene strokovne prispevke in di-
plomantom za prijavo diplomskih del v 
nagradni natečaj. Oba razpisa – za referate 
in diplomska dela – sta sedaj zaprta, odprt 

pa je še vedno natečaj za »naj vzdrževal-
ski pripomoček« (več na spletni strani 
www.drustvo-dvs.si)! Vljudno vabljeni 
k sodelovanju!

Sedaj je čas intenzivnih priprav – pri-
čakujemo namreč vaše pisne prispevke 
– sponzorske logotipe, oglase in članke 
ter besedila za vpis v Zbornik; obenem 
pa vas opozarjamo, da naročite dodatno 
opremo vaših razstavnih mest. Kot vsako 
leto, to tudi letos storite preko podjetja 
ENTER LETIČ. Ponudbo in cenik doda-
tne opreme za razstavne prostore si lahko 
ogledate na naši spletni strani, naročite pa 
jo, kot rečeno, preko enter.letic@siol.net. 

www.jumo.si
E-mail: info@jumo.si

Tel: 02/42 15 183, Fax: 02/42 00 26400
.0
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V osnovno opremo razstavnega prostora 
namreč sodi postavitev boksa (ena stran je 
polna – praviloma zadnja), mizica (okro-
gla Ø 80 cm ali kvadratna 80 x 80 cm), 
4 stoli, električni priključek in enotna 
napisna tabla razstavljavca.

Da bo dogajanje na letošnji Rogli res 
pestro, potrjuje tudi priloga tokratne šte-
vilke Vzdrževalca – Vabilo udeležencem. 
V njej poleg vabila, ki je namenjeno vsem 
našim članom in zunanjim obiskovalcem, 
objavljamo tudi okvirni program dvo-
dnevnega srečanja ter spisek sponzorjev 
in razstavljavcev. Na srečanje, ki tokrat 
poteka pod zlatim sponzorstvom družbe 
ATLAS COPCO d.d. in generalnim 
sponzorstvom družbe SICK d.o.o., se 
prijavite s pomočjo priložene prijavnice. 
Tudi hotelsko rezervacijo lahko opravite 
s priloženo prijavnico; za tiste pa, ki ste 
dnevno na spletu, sta prijavnici na srečanje 
in hotelska prijavnica na voljo tudi na naš 
spletni strani www.drustvo-dvs.,si, klik na 
sliko desno spodaj (17. TPVS ROGLA 
2007), gumbek »udeleženci«. Seveda pa 
smo vam na voljo tudi preko telefonskih 
številk. Prosimo, oddajte svojo prijavo 
udeležbe najkasneje do 15. oktobra 
2007!

Prvega dne bo na letošnjem TPVS tudi 
redna letna skupščina, in sicer takoj po 
slovesni otvoritvi; vabilo in dnevni red 
sta objavljena v tej številki. Člani DVS 
ste v čim večjem številu vabljeni, da se 
skupščine tokrat udeležite!   

Še nekaj »neroglovskih novic«: v poletnem 
času smo imeli v DVS eno sejo Izvršilnega 
odbora, na kateri smo obravnavali tekoče 
zadeve ter dva sestanka Organizacijskega 
odbora 17. TPVS. 

V zadnjem mesecu so se Društvu pridru-
žili trije novi pogodbeni partnerji, pod-
jetja TRC Ličen Ljudmila s.p., SYNERGY 
Vojko Gulin s.p. ter ACTINIA d.o.o., 
tako da ima DVS sedaj 211 pogodbenih 
partnerjev in skoraj 1300 fizičnih članov. 
Nove pogodbene partnerje bomo predsta-
vili v tej in naslednjih številkah, udeležili 
pa se bodo tudi posvetovanja na letošnji 
Rogli, zato vljudno vabljeni k obisku tudi 
na njihovih razstavnih mestih.

Suzana Štefanič
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Na temelju 17. člena Statuta DVS sklicuje IO DVS

R e D N o   l e t N o   S k u P š č i N o
Društva vzdrževalcev Slovenije,

ki bo v četrtek, 18. oktobra 2007 ob 11.15 uri v Snežni dvorani hotela Planja na Rogli.

Za sejo skupščine predlagamo naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi sklepčnost. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik g. Matej Erjavec, za zapisnikarja 
se imenuje ga. Suzana Štefanič, za overovitelja se imenujeta g. Darko Perman in  g. Feliks Dokl, v verifikacijsko komisijo se 
imenujejo g. Sergio Tončetič, g. Branko Casar in g. Bruno Flego.
Potrdi se predlagani dnevni red.

2. Obravnava in sprejemanje poročil za leto 2006:
o Poročilo Izvršilnega odbora društva
o Finančno poročilo računovodskega servisa za leto 2006
o Poročilo Disciplinske komisije
o Poročilo Nadzornega odbora

Predlog sklepa: Sprejmejo se poročila zgoraj navedenih organov društva.

3. Določitev članarine in naročnine fizičnih članov in nečlanov za leto 2007.
Predlog sklepa: 

o Članarina za leto 2007 je za vse fizične člane društva enotna in znaša: 7 EUR + DDV.
o Naročnina za revijo Vzdrževalec: 

i.  Za člane, ki so zaposleni pri pogodbenih partnerjih, je revija Vzdrževalec brezplačna,
ii.  Za fizične člane, ki niso zaposleni pri pogodbenih partnerjih, je naročnina  20 EUR + DDV,
iii. Naročnina za tiste, ki niso člani društva, je 27 EUR + DDV.

4. Sprememba statuta DVS.
Predlog statuta je objavljen na spletni strani DVS.
Predlog sklepa: Sprejme se predlagane spremembe statuta DVS.

5. Volitve novih članov v organe DVS.
Predlog sklepa: Na predlog kadrovske komisije in IO DVS skupščina izvoli nove člane v izvršilni odbor, nadzorni odbor 
in disciplinsko komisijo.

6. Načrt dela in finančni načrt dela DVS za leto 2007.
Predlog sklepa: Sprejmeta se načrt dela in finančni načrt za leto 2007.

7. Pobude in predlogi.

Vse gradivo je na razpolago v času uradnih ur tajništva ali po dogovoru na sedežu društva, Stegne 21 c v Ljubljani in na 
spletni strani DVS: www.drustvo-dvs.si 

Vsi člani Društva vzdrževalcev vljudno vabljeni!

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem s skupščina zopet sestane. V tem primeru 
je skupščina sklepčna, če je prisotnih vsaj 25 članov.

Ljubljana, 12.9.2007                                             Izvršilni odbor DVS  
                                                                                                        Predsednik IO DVS, Jože Urbanc

VABILO NA SKUP[^INO



Vzdr`evalci uporabljajo seriji vrhunskih hidravli~nih olj Mobil DTE 20 in DTE Excel za doseganje ve~je razpolo`ljivosti ter zni`anje stro{kov
obratovanja opreme. Mobil DTE visoko kakovostna hidravli~na olja poleg dalj{e `ivljenjske dobe nudijo tudi izjemno za{~ito, ki omogo~a
ve~jo produktivnost opreme. Le vpra{ajte preko 250 svetovnih proizvajalcev opreme, ki priporo~ajo serijo olj Mobil DTE 20 kot najbolj{o
izbiro med vsemi znamkami olj. Prepri~ajte se sami, kako vam strokovno znanje in inovacije Mobil-ovega hidravli~nega olja pomagajo pri
bolj{em izkoristku investicij v opremo. 
Za ve~ informacij pokli~ite: 01 58 67 500 ali kliknite na www.impakta.si. 

Vodilni v tehnologiji.
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Prvo pravilo hidravli~nih sistemov.

Utemeljeno z laboratorijskimi testi in pri~evanji potro{nikov.

Impakta d.d., Lesko[kova 9E, p.p. 194, SI-1001 Ljubljana, SLOVENIJA
T / 01 58 67 500, F / 01 58 67 570, info@impakta.si, www.impakta.si

Zastopa in prodaja
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Piše:  Boris Klenovšek, Velenje Št. članka: 738

VZDRŽEVANJE

PODMAZOVANJE 
KROGLIČNIH LEŽAJEV

N   a delovanje strojev in kontinuirani transport v veliki meri  
vpliva pravilen izbor mazalnega sredstva. Če ta v sistemu 
ni prisoten v zadovoljivih količinah, se bo prej ali slej v 

sistemu pojavil vpliv iz okolice v obliki prahu, vlage in temperature. 
Vse nezaželene vplive iz okolice je potrebno zaradi tega predhodno 
odstraniti. Ker ima vsak del v sklopu celote omejen ali določen čas 
uporabe, je pravočasni in pravilni zamenjavi mazalnega sredstva 
v času vzdrževalnih del potrebno posvetiti dovolj pozornosti.

Namen sredstev za podmazovanje je 
ustvariti med obema deloma ležajev lo-
čitveni sloj, glede na to ali so deli ležaja 
med seboj v stiku ali se drug po drugem 
kotalijo, z namenom, da se trenje in 
obraba zmanjšata na minimum. Druga 
pomembna naloga mazanja je zaščita le-
žajev pred korozijo. Uporaba  pripomore 
k tekočemu in pravilnemu delovanju. 
Kadar sistem uporablja podmazovanje s 
kroženjem olja, pa le-to pripomore tudi 
k odvodu nastale toplote v času obra-
tovanja. Zaradi procesa staranja in me-
hanske obrabe sredstva s časom izgubijo 
rok uporabe. Izmenjava olja ali dodatno 
podmazovanje in s tem vzdrževanje le-
žajev ugodno vpliva na rok uporabe ali 
življenjsko dobo. V veliko primerih se da 
s pravilnim izborom ležaja in sredstvom  
ob neobremenjevanju v času delovanja 
ustvariti podaljšani čas mazanja.  

Masti in olja

Za valjčne ležaje v vsakdanji uporabi se 
v večini primerov uporabljajo masti. Za 
podmazovanje ležajev, katerih tempera-
tura v okolici je zelo nizka ali nasprotno 
zelo visoka, se običajno dodajo dodatki 

Ključne besede: masti, olja, delovna temperatura, vpliv vlage

ali pa se namesto mineralnih olj uporabi 
sintetična olja. Masti z dodatki za visoke 
pritiske se uporabljajo pri zelo obremenje-
nih in počasi vrtečih se ležajih. Za ležaje, 
ki obratujejo pri večjem številu vrtljajev in 
ležaje, ki niso v neposrednem stiku v času 
vrtenja, se uporabi mast, ki vsebuje redko 
sintetično olje. Pri uporabi je zaradi tem-
peraturnega delovanja zaželeno upoštevati 
navodila proizvajalca. Za valjčne ležaje 
morajo biti masti obstojne na staranje in 
ne smejo spremeniti lastnosti v daljšem 
času uporabe.
 
V večini primerov so olja za podma-
zovanje valjčnih ležajev mineralnega 
izvora. Od njih se pričakuje maksimalno 
čistočo, obstojnost na staranje, ohranitev 
viskoznosti zaradi povišane temperature 
in dobro odpornost na prisotnost vode. 
Olje mora hkrati zagotoviti varnost pred 
vplivom korozije ležaja. Za samo delo-
vanje ležajev v izrednih temperaturnih 
območjih, tako visokih kot nizkih, je 
potrebno uporabiti sintetična olja. Za 
ležaje, ki so zelo obremenjeni in se počasi 
vrtijo, se priporoča olja z dodatki. V praksi 
ima prednost podmazovanje ležajev z upo-
rabo masti, zaradi enostavnejšega dela in 
dobrega delovanja. Podmazovanje z oljem 

ima to prednost, da so vsa mesta sigurno 
podmazana in da se odvečna toplota v 
času obratovanja odstrani. Nasprotje tega 
je izguba zaradi večjega stroška, zaradi 
konstrukcije ležajnega mesta, posebej 
še tesnjenja. Pri samem projektiranju je 
zaželeno upoštevati predhodno navedena 
stališča. 

Delovna temperatura in 
obremenitve

Temperatura vležajenega mesta je v veliki 
meri odvisna od števila vrtljajev, trenja v 
ležajih in od sredstva za podmazovanje, 
kot tudi od kvalitete odvoda nastale 
toplote. Kadar se v pogonskem delu 
ustvari konstantna delovna temperatura, 
se vležajenje obravnava kot varno za po-
gon. V primeru, da temperatura ležajnega 
mesta naraste, je potrebno le–to iz sistema 
odvesti s pomočjo dodatnega hlajenja in 
z izborom drugega sredstva za podmazo-
vanje. Kratkotrajno povišanje temperature 
lahko nastane zaradi dodatnega podma-
zovanja z mastjo. Pri uporabi olja mu 
viskoznost z višanjem temperature pada 
in raste z njenim znižanjem. Pri tem imajo 
prednost olja, katerih viskoznost se v času 
uporabe le malo spreminja s temperaturo. 
Glede na pričakovano povišano delovno 
temperaturo je potrebno izbrati ustrezno 
viskozno olje za podmazovanje. Masti in 
olja imajo različno temperaturno uporab-
no obstojnost.

Temperaturne meje za posamezne vrste 
masti :

- kalcijeve do + 50°C
- natrijeve od + 70°C do + 120°C
- litijeve od + 110°C do + 130°C.

Točne vrednosti za posamezne masti je 
potrebno upoštevati s strani priporočil 
proizvajalca. Pri samem izboru olja in 
masti za podmazovanje je potrebno vedeti, 
da se z visoko temperaturo proces staranja 
še pospešuje in s tem skrajša uporabna 
vrednost za podmazovanje. Sredstvo za 
podmazovanje mora v vsakem trenutku 
ustvarjati ustrezni oljni film odgovarjajoče 
nosilnosti. Pri oljih za podmazovanje je 
najbolj pomembno, da se v času delovanja 
ustvari oljni film z ustrezno viskoznostjo. 
Z znižanjem števila vrtljajev ležaja se mora 
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VZDRŽEVANJE
pri izboru upoštevati povišano vrednost 
viskoznosti. Pred samo uporabo sredstva je 
potrebno predvideti delovno temperaturo, 
ker se z višanjem števila vrtljajev povečuje 
tudi trenje in temperatura ležaja. Trenje 
je tem večje, kolikor gostejše je sredstvo. 
Po drugi strani pa se trenje zmanjšuje in 
zvišuje viskoznost. Grafit in molibdenov 
disulfid se priporočata za uporabo samo 
pri zelo nizkem številu vrtljajev in drsnem 
gibanju. Pri visokih obremenitvah se 
uporabljajo olja z dodatki. Enako je  pri 
masteh.  Glede velikosti ležaja se za manjše 
ležaje uporablja olje manjše viskoznosti in 
mehkejše masti z namenom ohranjanja 
mazalnega filma. Pri velikih ležajih je 
sredstvo prosto glede izbora, ker nima 
pomembnega vpliva. 

Vpliv vlage, nečistoč in 
količine maziva

Masti različnih vrst za preprečevanje stika 
z vlago so različne. Varno tesnjenje pred 
vodo ima predvsem kalcijeva mast. Ta 
mast se odlično obnese pri labirintnem 
tesnjenju in delovni temperaturi, ki ne 
presega + 50°C. Natrijeve masti imajo 
višjo zgornjo temperaturno mejo kot 
kalcijeve masti. Te se z vodo tudi mešajo 
in so zaradi tega uporabne tam, kjer se 
predvideva, da se bo pojavila prisotnost 
vlage v ohišju ležaja. Litijeve masti ne 
vsrkajo toliko vode, kot natrijeve. Zaradi 
boljše temperaturne obstojnosti in široke-
ga temperaturnega območja uporabe so 
danes v največjem obsegu tudi priporo-
čljive za uporabo podmazovanja valjčnih 
ležajev. Vplivu prisotnosti vlage v olju je 
potrebno z enako mero posvetiti pozor-
nost, saj se mora le–ta v posodi v času 
mirovanja odstraniti. Da pa se izboljša 
vpliv olja in masti pred samim rjavenjem, 
se v vsebino dodajo sredstva proti rjave-
nju. V času ponovnega podmazovanja 
obstaja verjetnost, da nečistoče pridejo 
v sam ležaj. Pred samo uporabo je zaradi 
tega potrebno priključke in pribor za delo 
temeljito preveriti. Kadar podmazujemo 
z mastjo, moramo prostor v notranjosti 
ležaja v celoti napolniti. Ležaji, ki obra-
tujejo v ekstremnih razmerah, se polnijo 
do 60% zapolnitve prostora. Količino 
polnjenja je potrebno razporediti glede 
na maksimalno število vrtljajev in njiho-
vo mejno vrednost. Preveč napolnjena 

ohišja  pri srednjih in visokih vrtljajih so 
nepriporočljiva zaradi morebitnega zviša-
nja temperature med vrtenjem. Kadar se 
podmazuje z oljem, se lahko zaradi povi-
šanja temperature le–tega pride v stik s 
kisikom iz zraka. Lahko nastopi oksidacija 
in penjenje. Količinsko je zaželeno napol-
niti ohišja z oljem le do polovice. Masti  
različnih proizvajalcev ni zaželeno mešati, 
zaradi zmanjšanja temperaturnega učinka 
in načina podmazovanja. To je potrebno 
upoštevati tudi pri oljih. 

Skladiščenje valjčnih ležajev

V času skladiščenja morajo ostati valjčni 
ležaji v svoji prvotni embalaži. Šele pred 
samo uporabo ob zamenjavi naj bi se 
vzeli ven. V nasprotnem primeru obstaja 
nevarnost, da se ležaji zamažejo in začnejo 
rjaveti. Ležaje, ki se dalj časa ne bodo 
uporabljali, je potrebno namazati z oljem 
in shraniti v ustrezni embalaži – konzervi-
rati. Takšna zaščita je priporočljiva zaradi 
ponovne uporabe. Dovoljena relativna 
vlažnost največ 60% se priporoča za ohra-
nitev normalnih razmer v prostoru pred 
vplivi mraza. V istem prostoru ne smejo 
biti shranjene agresivne kemikalije, kot so 
kisline, amoniak itd..

Postopek z valjčnimi ležaji 
pred vgradnjo

Valjčni ležaji so v večini primerov original-
no zapakirani s plastjo konzervirnega olja. 
Tega olja pred samo vgradnjo ni potrebno 
odstraniti. V času obratovanja se bo samo 
od sebe vezalo z ostalim oljem. S stranskih 
in naležnih površin pa je to olje potrebno 
odstraniti. To še posebej velja pri vgradnji 
koničnih ležajev s prigrajeno pušo. Po 
izpiranju je potrebno površino namazati 
s strojnim oljem srednje viskoznosti. 
Rabljene in zaprašene ležaje je potrebno 
pred vgradnjo izprati v petroleju za čišče-
nje in nato ponovno naoljiti ali namazati 
z oljem. Pred  vgradnjo se na ležajih ne 
sme delati nobenih sprememb, kot so 
povečanje odprtine za podmazovanje  in 
utore. Pri tem obstaja nevarnost, da neči-
stoče in opilki pridejo v notranjost ležaja. 
Pred vgradnjo ali demontažo ležajev je 
potrebno pripraviti vse, da delo poteka 
brez zastojev. Na osnovi delovnega naloga 

je potrebno sistematično narediti načrt za-
menjave posameznih ležajev. Med pribor 
za zamenjavo ležajev se štejejo naprave za 
gretje ležaja, naprave za demontažo z gredi 
ali osi in potrebna količina masti ali olja. 
V kolikor se zamenjujejo posebni ležaji, je 
potrebno upoštevati navodila proizvajalca 
za delo: transportno sredstvo, naprave 
za demontažo, merilna orodja, naprave 
za gretje, vrsta in količina sredstva za 
podmazovanje. Pred samo vgradnjo se 
še enkrat preveri oznaka na ležaju, ki se 
mora ujemati z oznako na sestavni risbi. 
Pred  montažo samo je potrebno paziti, da 
ne pridejo v stik z nečistočo in pretirano 
vlago, saj lahko najmanjši delci pridejo v 
ležaj in kasneje že na začetku poškodu-
jejo površino kotaljenja. Iz tega razloga 
mora biti montažno mesto suho in brez 
prisotnosti prahu, ne sme biti v bližini 
brusilnih ali drugih strojev, kjer nastajajo 
odrezki. Uporaba stisnjenega zraka ni 
zaželena. Paziti je potrebno na čistočo 
osi same, kot tudi ohišja in ostalih delov. 
Notranje površine ulitkov ohišij morajo 
biti čiste in premazane z zaščitnim pre-
mazom, kar prepreči, da se tudi najmanjši 
delci v času dela ne odluščijo s površin. 
S same površine se očisti tudi barvo in 
zaščitne filme pred vplivi korozije. Pri 
struženih kosih je potrebno paziti, da 
bodo odstranjeni vsi ostri robovi, ki so 
nastali pri  obdelavi. 

Priključni deli in odstopanje 
od toleranc

Vse dele, ki pripadajo mestu enega 
vležajenja, se pred montažo vizualno 
pregleda glede točnosti dimenzij in 
oblike. Neupoštevanje toleranc naležnih 
površin, neokroglih ohišij – centričnost 
ohišij in osi lahko onemogočijo pravilno 
delovanje, kar lahko pripelje do predča-
sne okvare ležaja samega. Da so ravno te 
napake krive za nepravilno delovanje, je 
kasneje težko ugotoviti. Z iskanjem vzro-
kov nastanka poškodbe se s tem izgublja 
dragocen čas. Za brezhibno delovanje 
ležajev je potrebno upoštevati tolerance 
končnih mer. V praksi je tako, da je eden 
od ležajev nepremično vpet, medtem ko 
drugi dopušča rahle premike. Vzdrževa-
lec mora pred ponovno vgradnjo ležajev 
preveriti dimenzije gredi, osi in ohišja. Če 
se mere razlikujejo od predpisanih, se bo 
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notranji obroč na gredi deloma sam vrtel 
oz. ne bo  v tesnem spoju. V primeru 
pretesnega prilega med gredjo, ležajem 
in ohišjem pa lahko pride do predna-
petja in pregrevanja v vležajenem delu. 
Zaradi majhnih debelin sten na ležajevem 
obroču je predhodno potrebno preveriti 
poleg toleranc tudi kot konusa in samo 

centričnost – krožnost. Zaželeno je, da 
se še pred ponovno vgradnjo preveri tudi 
hrapavost ohišja ležaja in gredi. Pri vseh 
meritvah je potrebno paziti, da imajo tako 
merilni inštrumenti kot tudi ležaji enako 
temperaturo. Osnovna merilna oprema, 
ki se uporablja za preverjanje dimenzij, 
so mikrometri. Za kontrolo, da se je puša 

čvrsto pritrdila na osi, se mora konus gredi 
točno prilegati z notranjo površino na 
gredi sami. Vsi konusi valjčnih ležajev so 
standardizirani. V večini primerov so to 
konusi 1:12 in pri širokih ležajih 1:30. Za 
kontrolo konusa se uporabljajo t.i. konu-
sne šablone. Dolžine, na katerih se izvrši 
kontrola, so od 25 do 150 mm.
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Št. članka: 739

MERITEV TEMPERATURE 
Z INFRARDEČIM 
TERMOMETROM  

infrardeča termografija je postala uveljavljena metoda predik-
tivnega vzdrževanja elektroenergetskih in strojnih naprav. 
Zelo pomembno je takojšnje preverjanje uspešnosti popravila 

odkritih napak. Ko pri roki ni termografske kamere, je zelo upora-
ben tudi infrardeči (IR) termometer. Zaradi precenjevanja njegovih 
zmogljivosti pogosto prihaja do napačnih rezultatov.

Ključne besede: infrardeča termografija, infrardeči termometer, preventivno 
vzdrževanje, prediktivno vzdrževanje

Zakaj je potrebno preverjanje popravila?

Termografski pregled je odkril slab spoj v sponki (slika 1). Preverjanje s termografsko 
kamero po popravilu je potrdilo uspešnost popravila.

Slika 1: Eden izmed priključkov se pregreva. Preverjanje po popravilu je potrdilo uspešnost 
popravila.

Slika 2: Nekritično pritegovanje priključkov. Napaka se je prenesla na levo sponko.

Piše: Bojan Težak, Terming termografija d.o.o.

Na sliki 2 se pregreva slab spoj na kon-
taktorju. Pregled po popravilu je pokazal 
nekaj zanimivega. Popravljeni spoj se ne 
pregreva več, pregreva pa se sosednji pri-
ključek, zakaj? Vzdrževalci ob popravilu 
odkritega slabega spoja običajno preverijo 
še vse sosednje. Tako pride do vsesplošne-
ga pritegovanja vijakov brez potrebe. Z 
nepotrebnim zategovanjem dobrega spoja 
je prišlo celo do njegovega poslabšanja. 

Iz primera lahko povzamemo dve po-
membni ugotovitvi:  

Prva je, da ni pametno na slepo zategovati 
dobrih spojev, ker lahko s tem naredimo 
več škode kot koristi. To še posebno 
velja v prikazanem primeru, ko je že prvi 
termogram jasno pokazal, kje je napaka 
in kje je potrebno popravilo, ter da so vsi 
ostali spoji dobri. 

Druga ugotovitev je, da je kontrola po 
popravilu nujna. Najslabše je, da pride do 
okvare po popravilu zato, ker popravilo 
ni bilo kvalitetno izvedeno, ali ker smo 
med popravilom posegali tudi v sosednje 
spoje.

Preverjanje popravila z 
infrardečim termometrom

Preverjanje popravila s termografsko ka-
mero je najučinkovitejši in najuspešnejši 
način, vendar ker ta ni vedno pri roki, 
večina vzdrževalcev za ta namen uporablja 
priročen in poceni infrardeči termometer, 
ki je ob pravilni uporabi popolnoma 
primeren za to opravilo. Žal pa nepo-
znavanje ali neupoštevanje zmožnosti IR 
termometra pogosto vodi k napačnim 
in usodnim zaključkom. Pri meritvi z 
IR termometrom je potrebno upoštevati 
njegove tehnične lastnosti.

Kaj je IR termometer

Površine vseh trdnih snovi ali tekočin, ki 
so na temperaturi nad absolutno ničlo, se-
vajo infrardeče valovanje. IR termometer 
sprejema to valovanje in jo preko sistema 
leč fokusira na detektor, kjer se pretvori 
v električni signal, proporcionalen tem-
peraturi merjenca. Tako je mogoče me-
riti temperaturo nekontaktno in iz velike 
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razdalje, kar je še posebno primerno za 
rotirajoče objekte ali naprave pod visoko 
električno napetostjo.

Slika 3: Infrardeči termometer z laserskim 
označevalcem.

Tri velike zmote o IR 
termometru

Največkrat so termometri opremljeni 
z laserskim žarkom, ki označuje cilj. 
Srečujemo se predvsem s tremi precej 
razširjenimi zmotnimi mnenji.

Prvo je, da je uporabnik prepričan, da 
ima v rokah laserski merilec temperature, 
ki meri temperaturo na osnovi odbitega 
laserskega žarka. V tem prepričanju celo 
izbira refleksne površine, da bo odboj 
večji. Rezultat meritve je seveda zelo 
napačen odčitek.

Drugo zmotno mnenje je, da laserska 
pika označuje velikost merjenega podro-
čja oziroma, da se temperatura meri v 
področju, velikem kot je laserska pika. V 
resnici laserska pika določa samo center 
tega področja.

In tretjič, neupoštevanje oddaljenosti do 
merjenca. Skladno z oddaljenostjo se veča 
površina merjenega področja. Instrument 
izmeri povprečno temperaturo v tem 
področju. Podatek, ki določa velikost 
merilnega področja, dobimo iz razmerja 
D:S, kjer D pomeni oddaljenost do mer-
jenca in S premer merilnega področja 
na tej razdalji. Ta podatek je napisan ali 
priložen k vsakemu IR termometru in je 
najpomembnejši za izbiro termometra in 
pravilno merjenje. Omogoča nam izra-
čunati premer površine merilnega snopa 
na poljubni oddaljenosti. Za kvalitetne 
meritve proizvajalci priporočajo, da je 
premer merjenca vsaj 50% večji od izra-
čunanega razmerja. 

Slika 4: Vidno polje v odvisnosti od razdalje za dva infrardeča termometra z razmerjem 
40:1 in 20:1.

Zmotno je tudi mnenje, da se s približevanjem merjencu temu problemu izognemo. 
Večina naprav ima oster fokus šele od določene oddaljenosti. Približevanje merjencu 
pomeni razfokusiranje in napačen rezultat.

Praktičen primer

Ker instrument meri povprečno temperaturo področja je pomembno, da merilno po-
lje termometra v celoti pokriva površino merjenca. Zelo nizko povprečno temperaturo 
izmerimo, če je v vidnem polju merjenca tudi hladno ozadje neba. Pri večjih strojnih 
napravah to običajno ni problem, težava pa nastane pri merjenju elektro naprav, ki so 
manjše. Manjši merjenci zahtevajo uporabo instrumenta z boljšo optiko. 

S termometrom, ki ima razmerje D:S je 100:1, bomo na primer na razdalji 100 cm 
merili povprečno temperaturo v površini premera 1 cm. Ker so termometri s tako ve-
likim razmerjem dražji, v praksi največkrat naletimo na termometre z razmerjem 20:1 
ali še manjšim. Taki termometri so v elektro vzdrževanju uporabni le za merjenje iz 
neposredne bližine. Pri tem se moramo zavedati, da so termometri omejeni z najmanj-
šim možnim premerom merilnega snopa, na primer 13 mm kot na sliki 4.

Vzemimo termogram s slike 1. S termometrom, ki ima razmerje 20:1 bi radi ugotovili, 
ali se kateri od kablov pregreva. Zaradi varnosti se sponkam ne moremo približati na 
manj kot 30 cm. Izračunani premer merilnega polja na tej razdalji znaša 30/20 = 1,5 cm. 
Kot je razvidno iz diagrama na sliki 4, je realno polje nekoliko večje in znaša 2 cm. 

Slika 5: Simulacija merjenja z infrardečim termometrom. Povprečni temperaturi dobrega 
in slabega spoja sta praktično enaki.
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DELOVNA DVIŽNA PLOŠČAD ZA VILIČARJE

SPRINKLER D.O.O.   Bodrež 3B,   3231 GROBELNO   
Tel  : + 386 (0) 41 652 807   Fax: +  386 (0) 3 57 94 226

www.sprinkler.si

Za enostavno in varno dosego delovnega mesta  na višini s pomočjo viličarja
Za vse tipe viličarjev

V skladu s UVV predpisi 
Nosilnost 300 kg
Dim. 1200 x 800  

višina 1900

Narišimo površini s premerom približno 2 cm na termogram, posnet 
s termografsko kamero in izmerimo povprečni temperaturi, kot bi to 
naredili z IR termometrom. Razlika med povprečnima temperatu-
rama okvarjenega in zdravega mesta je zanemarljiva in znaša 0,6 °C, 
medtem ko je razlika najvišjih temperatur 5,7 °C (glej sliko 1). 
S takim termometrom je torej zelo težko odkriti napake v začetni 
fazi. Uporabiti moramo termometer, ki dejansko izmeri tempe-
raturo v majhni točki, slika 6.

Zaključek

Infrardeči termometer igra pomembno vlogo pri meritvah v 
vzdrževanju in kontroli tehnoloških procesov. Nepravilna izbira 
in uporaba termometra pa lahko prinese zelo napačne ugotovitve. 
Razumevanje in upoštevanje osnovnih tehničnih lastnosti termo-
metra je za točno merjenje temperature ključnega pomena.

Literatura

1. Termografska poročila Terming termografija d.o.o.
2. www.terming.si
3. www.optris.de

Slika 6: Infrardeči termometer, ki iz bližine lahko meri temperatu-
ro na površini premera samo 1 mm in je pri preverjanju popravila 
lahko nadomestilo za termografsko kamero.

MERITVE
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ANALIZA ORGANIZIRANOSTI 
VZDRŽEVANJA

Št. članka: 740

PREGLED STANJA 
ORGANIZIRANOSTI
VZDRŽEVANJA 
V SLOVENSKIH 
ORGANIZACIJAH – I. del

V  50 slovenskih organizacijah je bila opravljena anketa, ki 
se je dotaknila različnih področij vzdrževalne dejavnosti. 
Ali se zavedamo, da le primeren, sodoben pristop k orga-

nizaciji vzdrževalne službe nudi primerno osnovo za doseganje 
poslovnih ciljev celotne organizacije? Odgovori so pokazali velik 
vpliv velikosti organizacije tako na samo organiziranost službe 
vzdrževanja kakor tudi na uvajanje računalniško podprtih sis-
temov managementa vzdrževanja in uporabe planiranja. Izbolj-
šave so možne predvsem na področjih preventive, organizacije in 
izobraževanja. 

Ključne besede: vzdrževanje, organizacija vzdrževanja, CMMS, planiranje, outsour-
cing vzdrževalne dejavnosti

Pišeta: dr. Boštjan Gomišček, Maruša Babnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Quality Management Meeting Point

1. Uvod

Osnovni namen vzdrževanja je pravzaprav 
že od nekdaj enak: čim večja razpoložlji-
vost in varnost pri čim manjših skupnih 
stroških. Kako bo vsaka posamezna 
organizacija ta cilj dosegla, je nedvomno 
v mnogo čem odvisno od specifičnosti 
vsake od njih. Do neke mere to dejansko 
tudi velja, a v nekaterih organizacijah so 
bistveno bolj uspešni pri doseganju ciljev 
vzdrževalne dejavnosti kot v drugih. Ali 
lahko to tudi razložimo (opravičimo) s 
specifičnimi razmerami?  

V upravah organizacij bi se morali za-
vedati, da le primeren, sodoben pristop 
k organizaciji vzdrževalne službe nudi 
primerno osnovo za doseganje poslovnih 

ciljev celotne organizacije. Kar je bilo pred 
desetletjem ali celo dvema na področju 
vzdrževanja še zadovoljivo, najbrž danes 
ne ustreza več svojemu namenu zaradi 
hitrega razvoja tehnologij, sistemov in 
proizvodov kot odziv na zahteve globalne-
ga trga. Ali spremembam sledimo tudi na 
področju vzdrževanja? Ali se v slovenskih 
organizacijah tega zavedajo in sledijo ra-
zvoju tudi pri organizaciji vzdrževanja? 

Namen prispevka je prikazati stanje 
organizacije vzdrževanja v slovenskem 
prostoru na vzorcu 50 organizacij. Po-
skušali smo se dotakniti osnovnih nalog 
službe vzdrževanja, kakor tudi povprašati 
o poznavanju oziroma uporabi novejših 
pristopov in metod, ki se uporabljajo v 
namen vzdrževanja, podpore poslovnim 
procesom organizacije. 

2. Metodologija

Anketa je obsegala vsega skupaj 83 vpra-
šanj, s katerimi smo želeli dobiti vpogled 
v stanje na področju organiziranja in 
delovanja vzdrževalne službe v posame-
zni organizaciji v Sloveniji. Vprašanja 
so bila razdeljena na več segmentov in 
sicer: splošni podatki o organizaciji, 
struktura vzdrževalne službe, organizacija 
vzdrževanja, planiranje v vzdrževanju, 
preventiva, obvladovanje rezervnih delov, 
spremljanje obrabe in okvar, obvladova-
nje stroškov, izobraževanje, računalniško 
podprti sistemi managementa vzdrževanja 
(CMMS), celovito produktivno vzdrže-
vanje (TPM), kakor tudi varstvo pri delu 
ter možnosti izboljšanja organiziranosti 
službe vzdrževanja. Večina vprašanj je 
bila zaprtega tipa, nekatera pa, kjer smo 
želeli dobiti specifične odgovore, so bila 
odprtega tipa.

Od maja 2004 do maja 2006 smo pod 
drobnogled vzeli skupno 50 organizacij, 
od katerih je bilo 18 velikih organizacij (z 
več kot 250 zaposlenih), 16 srednje velikih 
organizacij ter 16 malih organizacij (s pod 
50 zaposlenih). Ankete so bile izvedene v 
proizvodnih, storitvenih in proizvodno-
storitvenih organizacijah. Poskušali smo 
pokriti celotno področje Slovenije, vendar 
pa pridobljeni rezultati prikazujejo stanje 
zlasti na področju Gorenjske, Ljubljane, 
Štajerske ter Koroške, kar je razvidno na 
sliki 1.

Odgovore so nam posredovali v večjih 
podjetjih vodje vzdrževanja oziroma 
tehnologi, v manjših pa zlasti osebe, ki so 
zadolžene tudi za področje vzdrževanja. 

Podatki so bili obdelani s pomočjo pro-
gramskega orodja MicroSoft Excel. 

3. Predstavitev rezultatov 
ankete in diskusija

Organizacija službe vzdrževanja

Na vprašanje o glavnih nalogah vzdrževa-
nja, ki je bilo odprtega tipa, so anketiranci 
navedli raznovrstne dejavnosti, ki se jih 
da v veliki meri razložiti s specifičnimi 
potrebami v organizacijah. Najpogostejši 
odgovori pa so bili naslednji: vzdrževanje 
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delovnih sredstev, preventivno vzdrže-
vanje, kurativno vzdrževanje, zagotoviti 
nemoteno proizvodnjo oziroma opravlja-
nje namenske funkcije, kakor tudi obno-
vitvena dela ter obvladovanje rezervnih 
delov. Le en odgovor je uvrstil med glavne 
naloge vzdrževanja zagotavljanje čim večje 
razpoložljivosti delovnih sredstev oziroma 
evidentiranje stroškov vzdrževanja, prav 
nihče pa ni omenil na primer zagotavlja-
nja zanesljivosti delovnih sredstev.

Največ organizacij uporablja kombinirano 
obliko organizacije vzdrževanja (53%), 
sledi ji centralizirana oblika (33%) , 
najredkeje pa se uporablja decentralizi-
rana oblika organizacije (14%). Glede 
na velikost podjetja zaznamo razlike v 
obliki organizacije, kjer v velikih pod-
jetjih prevladuje kombinirana oblika, 
pri srednje velikih pa centralizirana. Pri 
majhnih pa se pojavljata le centralizirana 
in kombinirana oblika. Stanje podrobneje 
prikazuje slika 2. 

ANALIZA ORGANIZIRANOSTI VZDRŽEVANJA

Slika 1: Lokacija in velikost podjetij

Slika 2: Organizacijska struktura v odvisnosti od velikosti organizacije

Najbolj pogosto se uporablja organizacijska struktura po vrstah delovnih sredstev (36%), sledi ji po strokovnosti vzdrževalcev (28%), 
najmanjkrat pa je bila omenjena struktura po funkcijah (22%). Seveda obstajajo tudi tukaj razlike glede na velikost posamezne 
organizacije.

Planiranje

Proces planiranja vzdrževalnih del v večini organizacij izvaja vodja vzdrževanja, kakor tudi vodja proizvodnje ali tehničnega sektorja 
in v manjših organizacijah direktor. Zanimivo je, da v nobeni od anketiranih organizacij nimajo uvedenega planerja kot samostoj-
nega (sistematiziranega) delovnega mesta. Tako tudi ni nerazumljivo, da le v dobri tretjini podjetij uporabljajo mrežne tehnike pri 
planiranju vzdrževalnih del.

Računalniško podprti sistemi managementa vzdrževanja

Računalniško podprte sisteme managementa vzdrževanja (CMMS) uporablja okoli 42% anketiranih organizacij, pri čemer je po-
trebno omeniti, da je delež velikih in srednje velikih organizacij, ki uporabljajo CMMS, razmeroma visok (v obeh primerih 50%). 
Nekoliko slabše se odrežejo majhna podjetja, kjer pade delež na 25%, kakor je razvidno iz slike 3.

Mnenja smo, da je delež prenizek, še zlasti v majhnih podjetjih, kajti iz 95% odgovorov je razvidno, da je uvedba in uporaba CM-
MSa izboljšala organiziranost vzdrževanja.
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V tabeli 1 so zabeleženi odgovori o dejavnikih, ki ovirajo uvedbo 
CMMSa. Izkaže se, da sta najpomembnejša zavirajoča dejavnika 
denar in nepoznavanje sistemov. 

Tabela 1: Dejavniki, ki zavirajo uvedbo računalniško podprtih 
sistemov managementa vzdrževanja

Dejavnik [%]

denar 36

število vzdrževalcev 18

nepoznavanje 20

izobraževanje 14

drugo 8

Vendar pa so odgovori pokazali, da je dobrih 77% anketirancev 
mnenja, da so se jim stroški, odkar uporabljajo računalniško 
podprte sisteme managementa vzdrževanja, povrnili. Upamo, 
da bodo ti podatki prepričali 41% organizacij, ki razmišljajo o 
njegovi uvedbi, ter spodbudili 59%, ki so odgovorili, da o tem 
še ne razmišljajo.

Outsourcing vzdrževalne dejavnosti

Kaže se trend povečanega deleža organizacij, ki se poslužujejo 
outsourcinga tudi pri vzdrževalnih dejavnostih. Kar ¾ anketira-
nih je izjavilo, da delovnih sredstev ne vzdržujejo v celoti sami. 
Zanimivo je, da tako tisti, ki še vedno v večini vzdržujejo lastna 
delovna sredstva s pomočjo lastne vzdrževalne službe, uporabljajo 
pravzaprav popolnoma enake argumente (nižji stroški, specifika 
popravil, usposobljenost kadrov) kot organizacije, ki se odločajo 
za zunanje vzdrževalce.

Zunanji vzdrževalci predstavljajo v povprečju 25% ur vzdrže-
valne dejavnosti, vendar pa je  razpon sorazmerno velik, saj so 
anketiranci ocenili delež od 3% do 99% ur. Odsev omenjenega 
so zato tudi ocenjeni deleži stroškov zunanjih vzdrževalcev, ki 
v povprečju predstavljajo 33% stroškov in se gibljejo od 1 do 
99%.

Izboljšave

Pozitivno je, da v večini organizacij uporabljajo presojo za ugo-
tavljanje učinkovitosti službe vzdrževanja (80%), od tega 42% 

po v naprej predvidenih intervalih. Od 50 anketirancev jih je 47 
odgovorilo, da bi se vzdrževalna dejavnost v organizaciji lahko še 
izboljšala. V tabeli 2 so zbrana področja, kjer vidijo odgovorni za 
vzdrževalno dejavnost v organizacijah možnosti za izboljšave.

Tabela 2: Potrebe, možnosti oziroma priložnosti za izboljšanje 
vzdrževalne dejavnosti

Velike 
organizacije

Srednje velike 
organizacije

Majhne 
organizacije

1 preventiva preventiva preventiva

2 izobraževanje organizacija nova tehnologija

3 povečanje št. 
zaposlenih

kakovost 
izvršenih del izobraževanje

4 organizacija
tehnične in 
tehnološke 
izboljšave

elektronika

V drugem delu prispevka, ki bo objavljen v naslednji številki 
Vzdrževalca, bomo prikazali in obravnavali stanje na preostalih 
področjih: preventivno in kurativno vzdrževanje, obvladova-
nje rezervnih delov, obvladovanje stroškov, izobraževanje ter 
TPM.

Zahvala 

Avtorji se zahvaljujejo vsem, ki so kakorkoli pripomogli k nastan-
ku tega prispevka, še zlasti vsem odgovornim v organizacijah, ki 
so odgovorili na ankete.

Viri

Seminarske in diplomske naloge v okviru predmeta Gospo-
darjenje s tehničnimi sredstvi, UM, FOV (2004, 2005, 2006, 
2007).

Slika 3: Uporaba računalniško podprtega sistema managementa vzdrževanja v odvisnosti od velikosti podjetja
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Vzroki za potrebo po zamenjavi olja

Na podlagi primerjave preko 50.000 analiz vzorcev različnih svetovno znanih proizva-
jalcev hidravličnih olj je bilo ugotovljeno, da so vzroki za potrebo po zamenjavi hidra-
vličnega olja v največji meri kontaminacija, degradacija ter obraba kovin. Procentualna 
delitev vzroka, zaradi katerega je potrebno menjati hidravlično olje pa je, kot lahko 
vidimo na Sliki 1, odvisna od kakovosti in stabilnosti uporabljenega olja.

HIDRAVLIČNA OLJA

VPLIV KAKOVOSTI 
HIDRAVLIČNEGA OLJA NA 
UČINKOVITOST STROJNE 
OPREME

Dejstvo je, da največ težav pri obratovanju hidravličnih 
sistemov povzroča kontaminacija z vodo, zato je zelo 
pomembna lastnost olja hitro in učinkovito izločanje vode 

kot tudi stabilnost olja pod različnimi pogoji obratovanja. Sistem 
formulacije Mobilovih hidravličnih olj omogoča podaljšano dobo 
uporabe, stabilno delovanje ter zmanjšanje stroškov obratovanja 
opreme. 

Ključne besede: hidravlično olje, hidravlične tekočine, izločanje vode iz olja, stabil-
nost olja, vzdržljivost olja

Piše: Slavko Lamovšek, Impakta d.d.

Razširjeno mnenje je, da je edina razlika 
med hidravličnimi olji v njihovi ceni. Ob 
podrobnem pregledu njihovih učinkov 
in lastnosti pa se lahko prepričamo, da 
le ni tako.
Namen splošno uveljavljenih testov olj je 
ovrednotiti stanje hidravlične tekočine v 
kratkem času, z namenom napovedati la-
stnosti tekočine pri industrijskih primerih 
uporabe. Splošna testiranja olj v glavnem 
zajemajo le nova olja, ki ne vsebujejo 
kontaminantov, zato stanje testa olja ni 
primerljivo z dejanskim stanjem v vsa-
kodnevni praksi, kjer nastopajo še voda, 
trdni delci in morda tudi tuja olja. Zato 
je najbolj pomembna lastnost hidravličnih 
olj njihova uravnoteženost in prilagoje-
nost dejanskim pogojem obratovanja.

Učinkovito izločanje vode

Le redko katera hidravlična oprema ima 
učinkovito obrambo pred vdorom vode v 
sistem. Največkrat pride do kontaminacije 
z vodo zaradi kondenzacije, ki je posledica 
temperaturnih sprememb. Še posebej je 
voda problem za novejše stroje, katerih 
hidravlični sistemi imajo zelo majhne 
rezervoarje, zaradi česar se voda nima časa 
izločiti iz olja.

Logična rešitev takega problema je hitro 
izločanje vode iz olja in s tem iz sistema, 
saj je to življenjskega pomena za vsak 
hidravlični sistem. Nezadostno izločanje 
vode povzroči vodni šok za črpalko. Vzrok 
za premajhno izločanje vode je največkrat 
v kemični reakciji med aditivi, ki so v 

Slika 1: Analiza vzrokov za potrebo po menjavi hidravličnega olja

Marketinško sporočilo
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olju in vodi, zaradi česar lahko pride do 
vezave vode z oljem in aditivi, kar privede 
do različnih učinkov in vprašljive primer-
nosti nadaljnje uporabe olja. Kemična 
reakcija med vodo in aditivi lahko pri 
oljih slabše kakovost povzroči izločanje 
aditivov v filtrih in na dnu rezervoarja, 
kar po določenem času uporabe privede 
do prekomernega osiromašenja aditivacije 
olja in s tem do povečane obrabe in drugih 
znanih težav.

Ko voda povzroči različne reakcije in 
tvorbo manjših količin mulja, pride do 
zmanjšane prepustnosti oziroma do blo-
kade filtra. V praksi se to zazna z večjim 
padcem tlaka hidravličnega sistema in 
pogostejšo menjavo filtrov. Prav tako so 
zaradi olja, vezanega z vodo, vsi vitalni 
deli v hidravličnem sistemu podvrženi 
koroziji in obrabi.

Ohranjanje čistosti 
hidravličnih sistemov

Hidravlične tekočine na osnovi mine-
ralnih olj so pri uporabi izpostavljene 
spremembam in kemični tvorbi stranskih 
produktov. Pri oljih slabše kakovosti lahko 
pride do razgradnje, ki se kaže v vsebnosti 
kislih snovi v olju, tvorbi trdnih delcev, 
spremembi drsnih površin, korozijskih 
pojavih, itd. 

Poleg učinkovitega izločanja vode je 
zelo pomembna lastnost Mobilovih 
hidravličnih olj tudi ohranjanje čistosti 
hidravličnih sistemov. To pomeni, da se 
na stenah cevi, cilindrov ter na površinah 
vitalnih komponent kot so servo ventili 
in črpalke (Slika 2), ne pojavljajo obloge 
kot tudi ne usedline na dnu rezervoarja. 
Posledica te lastnosti olja je zmanjšanje 
obrabe, daljša doba uporabe filtrov (Slika 

3), višje doseganje tlakov ter natančno in 
stabilno delovanje hidravličnih sistemov 
in s tem večja razpoložljivost opreme. 

Slika 2: Primerjava čistosti elementov 
črpalke
  

Slika 3: Primerjava čistosti filtrov

Vzdržljivost hidravličnega 
olja

Strokovnjaki ExxonMobila so razvili novo 
napredno testno metodo vzdržljivosti 
olja MFHD 2000 za simulacijo pogojev 
delovanja hidravlične opreme, ki dejansko 
nastopajo v praksi. Vključili so kontami-
nacijo olja z dodajanjem vode v sistem 
na vsakih 500 ur obratovanja ter druge 
pogoje obratovanja opreme kot so visoka 
temperatura in visoki tlaki.

Omenjena testna metoda je v primerja-
vi s klasičnim testom vzdržljivosti olja 
bistveno bolj realna. Številni so primeri, 
ko neko olje doseže sicer dober rezultat s 
klasičnim testom vzdržljivosti, pri katerem 
olje ni podvrženo zunanjim negativnim 
vplivom v času obratovanja, medtem ko 

ima pri realnih pogojih obratovanja zara-
di negativnih zunanjih vplivov bistveno 
slabše lastnosti. Na podlagi nove metode 
testiranja olja rezultati kažejo do 45% 
daljšo vzdržljivost Mobilovega osnovnega 
hidravličnega olja v primerjavi z ostalimi 
najkvalitetnejšimi olji na našem tržišču. O 
tem rezultatu pričajo tudi številni uporab-
niki Mobilovih hidravličnih olj. 

Zaključek

Izbira olja pa ni pogojena samo s teh-
ničnim, ampak tudi z ekonomskim in 
vzdrževalnim vidikom uporabe. Vse 
zgoraj omenjene lastnosti Mobilovih 
olj dolgoročno privedejo do prihrankov 
zaradi izredno dolge dobe uporabe hi-
dravličnega olja in s tem nižjih stroškov 
vzdrževanja hidravličnih sistemov kot tudi 
do večje razpoložljivosti in učinkovitosti 
opreme. 

Mnenje, da se s pogostejšo menjavo olja 
lahko prepreči negativne vplive olj slabše 
kakovosti je zmotno, saj se pri tem poza-
blja, da je takšna rešitev na koncu vedno 
stroškovno manj ugodna, zlasti ob upošte-
vanju stroškov nabave nove količine olja 
ter stroškov menjave olja in filtrov. Poleg 
tega pa je tudi uporabna doba vitalnih 
elementov hidravličnega sistema zaradi 
negativnih vplivov slabega olja krajša.

Široka paleta hidravličnih tekočin, 
ki jih ponuja ExxonMobil, zagotavlja 
optimalne rešitve za vse vrste zahtev 
strojne opreme. Zaradi svojih fizikalnih 
in kemijskih lastnosti, prilagojenih na 
osnovi testiranj v praksi, predstavljajo 
Mobilova olja simbol vrhunskih proi-
zvodov hidravličnih tekočin v svetu. 
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Piše: dr. Simon Muhič,  SiMuTeh, Dr. Simon Muhič s.p. Št. članka: 741

AKTUALNO

UPORABA MODERNIH 
RAČUNALNIŠKIH 
ORODIJ ZA USTREZNO 
NAČRTOVANJE KADILNIC

Ključne besede: omejevanje uporabe tobačnih izdelkov, tobačni zakon, CFD 
simulacije, ANSYS Fluent, ANSYS Airpak

V decembru leta 2006 je Ministrstvo za zdravje Republike 
Slovenije pripravilo predlog dopolnitve Zakona o ome-
jevanju uporabe tobačnih izdelkov. Predlog dopolnitve 

je vlada RS obravnavala na redni seji v aprilu 2007. Zakon je 
po sprejetju v državnem zboru RS stopil v veljavo 06. 08. 2007. 
Vsebina prispevka nadaljuje prispevek na temo novega tobačnega 
zakona, ki je bil objavljen v prejšnji številki revije Vzdrževalec. V 
tem prispevku je prikazana težavnost obravnavane problematike 
ter prikazana uporaba računalniških CFD simulacij s program-
skim paketom ANSYS FLUENT oziroma ANSYS Airpak, kot 
podpora k reševanju opisanega problema. S pomočjo računalniških 
simulacij so tudi prikazane možne tehnične pasti pri načrtovanju 
kadilnic, saj je lahko predikcija performans kadilnice zelo nezane-
sljiva brez uporabe modernih računalniških orodij. Za zaključek 
je podana še energijska primerjava med sistemom z direktnim 
odvodom zraka v okolico ter kabino s filtracijo v razmislek k izbiri 
ustreznega sistema.

Uvod

Učinkovito odstranjevanje onesnaževalcev 
v zraku je pogojeno z ustrezno porazdeli-
tvijo (distribucijo) zraka. Pri tem moramo 
poznati razliko med vtokom (vpihom, do-
vodom) in iztokom (sesanjem, odvodom) 
zraka iz prostora. Ko zrak vteka v prostor, 
ohrani smer, hitrost pa se niža postopno. 
Za iztok zraka iz prostora pa velja, da zrak 
vteka v iztok iz vseh smeri in je pri tem 
značilno veliko nižanje hitrosti z razdaljo 
od mesta iztoka. Kadilnica je načeloma 
zasnovana kot prostor, ki sesa onesnažen 

zrak iz okolice in ga skozi filter vrača v 
prostor ali pa ga iz prostora odvaja v oko-
lico. Slika 1 prikazuje curek vtočnega in 
iztočnega zraka. Približna relacija je, da pri 
vtoku zraka skozi odprtino s premerom 
d in hitrostjo u dobimo na razdalji 10 
premerov približno 10% vtočne hitrosti. 
Če izteka ista količina zraka iz prostora, 
potem na razdalji 1,12 premera odprtine 
dobimo 0,1 hitrosti! Iz prikazanih zna-
čilnosti vtoka in iztoka velja, da izteka iz 
prostora le zrak, ki se nahaja v bližini izto-
kov. To nakazuje na težavo, da ne moremo 
preprosto namestiti več odprtin z odvodi 

nad viri onesnaženja, saj onesnaževalci v 
zraku sledijo gibanju zraka v prostoru, 
ki pa je navadno zelo kompleksno in ga 
splošno težko določimo. Določitev po-
razdelitve zraka je sicer možna z uporabo 
modernih računalniških CFD programov, 
žal pa so ti zaradi svoje relativno visoke 
cene za komercialne namene premalokrat 
uporabljeni izven akademskih krogov, ki 
pa svoje, sicer veliko cenejše licence, lahko 
uporabljajo le za akademske namene.

Slika 1: Prikaz značilnosti vtoka in iztoka 
v prostor

Kaj je CFD

CFD je akronim za numerično simulira-
nje dinamike fluidov. CFD tako zajema 
sistematično aplikacijo in numerično reši-
tev matematičnih modelov, ki popisujejo 
dinamiko fluida v obravnavani računski 
domeni. Numerične simulacije omogoča-
jo napoved oziroma predikcijo fizikalnih 
razmer v modelu pri predpostavljenih 
robnih in začetnih pogojih. Robni in za-
četni pogoji lahko predstavljajo dejanske 
izmerjene vrednosti fizikalnih parametrov 
v točki, kjer se jih poda. Simulacijske 
metode so se v zadnjih letih zelo razvile 
in so pridobile na veljavi zaradi številnih 
razlogov. Med temi razlogi lahko izposta-
vimo predvsem: 

• potrebo po predikciji perfor-
mans izdelkov pred fizično 
izdelavo, 

• stroški eksperimentov in mo-
rebitne neizvedljivosti ekspe-
rimenta (npr. pri umeščanju 
predora v prostor),

• višanje računalniške zmogljivo-
sti (1:10 vsakih 5 let),

• napredka pri numeričnih algo-
ritmih. 

Numerično reševanje dinamike fluida 
sloni na reševanju parcialnih diferenci-
alnih enačb in združuje znanja različnih 
skupin: inženirjev, fizikov, matematikov 
ter ekspertov za numerične metode in 
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programiranje, ki so združene v računalniški paket za CFD 
simulacije.

CFD software omogoča simulacijo toka tekočine z upoštevanjem 
prenosa toplote in snovi, z upoštevanjem premikanja teles, z 
upoštevanjem večfaznih tokov, z upoštevanjem kemijskih re-
akcij, z upoštevanjem interakcije fluida in trdnin ter akustike 
skozi računalniško modeliranje. Na podlagi takega pristopa 
uporabnik zgradi virtualni model proučevanega sistema in nato 
preučuje fizikalne modele fluida. S takim pristopom uporabnik 
pridobi predikcijo performans sistema. Prednosti takega pristopa 
so predvsem zmožnost videti, kar drugače sploh ni izvedljivo 
(npr. modeliranje človeških pljuč), zmožnost predvideti perfor-
manse izdelka pred dejansko izvedbo ter zmožnost optimizacije 
izkoristkov in optimalne uporabe izdelkov že pred validacijo z 
eksperimentom.

CFD analiza je sestavljena iz treh faz: predprocesiranja (pre-
processing), kjer se domena razdeli v končno število računskih 
volumnov, reševanja fizikalnega modela (solving) ter analize 
rezultatov (postprocessing). 

Prvi korak predstavlja predprocesiranje. Ta faza vključuje kon-
strukcijo modela v paketu za računalniško podprto konstruiranje 
(CAD, computer-aided design) oziroma v predprocesorju samega 
programskega paketa. V modelu je potrebno narediti računsko 
mrežo, definirati robne pogoje in lastnosti fluida ter drugih 
materialov. Slika 2 prikazuje razdelitev računske domene na 
kontrolne (končne) volumne.  

Druga faza je reševanje gibanja fluida po pripravljenem modelu. 
Pri tem je potrebno definirati ustrezne matematične modele za 
popis le-tega. Solver v drugi fazi za vsako celico oziroma končni 
volumen rešuje fizikalne modele. Analizo modela in rezultatov 
se opravi v tretji fazi – postprocesiranju.

Slika 2: Razdelitev računske domene na končne volumne [1]

Primer zasnove kadilnice

Kadilnico smo zasnovali kot prostor s tlorisom 1,2 x 0,6 m, ki 
ustreza velikostim standardnih komercialnih kabin za kadilce na 
trgu, z višino kadilnice 2,5 m. Za količino potrebnega zraka za 
prezračevanje smo izbrali zahtevo standarda prEN 13779 [2], 
ki je navedena za zagotavljanje razreda kakovosti IDA2 (Srednji 
IAQ), ki zahteva prezračevanje kadilnice s 25 l/s na kadilca. 
Kadilnica ima spredaj odprtino za vstop širine 0,8 m in višine 

2 m, kar pomeni, da spredaj ni vrat. Predvidena velikost kadilnice 
ustreza za štiri kadilce hkrati. Za odvod onesnaženega zraka iz 
kadilnice skrbi ventilator nameščen na stropu kadilnice, hkrati 
pa se skozi vstopno odprtino dovaja svež, s tobačnim dimom 
neonesnažen zrak. Slika 3 prikazuje zasnovano kadilnico s štirimi 
osebami v njej.

Slika 3: Zasnova kadilnice za CFD simulacijo

Predikcija performans kadilnice z uporabo 
CFD simulacij s programskim paketom AN-
SYS Airpak in ANSYS FLUENT

Za zasnovano kadilnico smo pripravili ustrezno računsko mrežo 
v CFD programskem paketu ANSYS Airpak. Paket ANSYS 
Airpak je namenjen prav obravnavi HVAC problemov in 
omogoča modeliranje toka fluida, prenosa toplote, transporta 
kontaminantov in toplotnega ugodja. Paket je zelo enostaven za 
uporabo in je namenjen predvsem inženirski rabi, saj ne zahteva 
kompleksnega znanja za uporabo. Kljub svoji navidezno omejeni 
uporabnosti (namenjen je predvsem obravnavi HVAC proble-
mov), se za reševanje fizikalnih enačb uporablja zelo zmogljiv 
ANSYS Fluent solver. 

V kadilnico smo vstavili 4 »standardne osebe« s poenostavljeno 
geometrijo, ki so na voljo v standardni knjižnici paketa Airpak. 
Slika 4 prikazuje avtomatsko zgenerirano računsko mrežo s 
programskim paketom ANSYS Airpak.

Slika 4: Računska mreža za CFD simulacijo za kadilnico brez 
vrat
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Za pripravljeno računsko mrežo smo obravnavali štiri različne 
primere:

1. Vtok zraka 25 l/s na osebo, brez upoštevanja toplotne 
oddaje človeka in brez zunanjih motenj (pred kabino 
ni gibanja zraka);

2. Vtok zraka 25 l/s na osebo, z upoštevanjem toplotne 
oddaje človeka 58 W, kar ustreza nizki aktivnosti člove-
ka v kadilnici in brez zunanjih motenj (pred kabino ni 
gibanja zraka), zrak v okolici ima temperaturo 20 °C;

3. Vtok zraka 50 l/s na osebo, brez upoštevanja toplotne 
oddaje človeka in brez zunanjih motenj (pred kabino 
ni gibanja zraka);

4. Vtok zraka 50 l/s na osebo, z upoštevanjem toplotne 
oddaje človeka 58 W, kar ustreza nizki aktivnosti člove-
ka v kadilnici in brez zunanjih motenj (pred kabino ni 
gibanja zraka), zrak v okolici ima temperaturo 20 °C.

Za modeliranje turbulence smo izbrali dvoenačbni RNG k-ε  
model, ki je pogosto uporabljen za modeliranje tokovnih razmer 
v prostoru. 

Slika 5: Rezultati prve simulacije. Na zgornji točki odprtine za 
vstop v kadilnico je vtočna hitrost zraka 0,04 m/s.

Slika 6: Rezultati druge simulacije. Na zgornji točki odprtine za 
vstop v kadilnico je hitrost zraka -0,13 m/s, kar pomeni da onesna-
žen zrak izteka iz kadilnice.

Slika 7: Rezultati tretje simulacije. Na zgornji točki odprtine za 
vstop v kadilnico je vtočna hitrost zraka 0,09 m/s.

Slika 8: Rezultati četrte simulacije. Na zgornji točki odprtine za 
vstop v kadilnico je vtočna hitrost zraka -0,1 m/s.

Slike 5 - 8 prikazujejo predikcijo vektorjev hitrosti gibanja zra-
ka v prostoru. Tabela 1 prikazuje simulirane vrednosti hitrosti 
zraka na sredini odprtine za vstop v kabino na višini 1,99 m za 
obravnavane primere. Primerjava modela z in brez upoštevanja 
toplotnih dobitkov kaže na težavnost računanja kadilnice, saj 
predikcija modela z upoštevanjem toplotne oddaje kaže na izte-
kanje onesnaženega zraka iz kadilnice v sosednji prostor.

Tabela 1: Prikaz simuliranih vrednosti hitrosti zraka na sredini 
odprtine za vstop v kabino na višini 1,95 m. Negativen predznak 
pomeni iztok onesnaženega zraka iz kadilnice.

Hitrost zraka [m/s]

1. simulacija 0,04

2. simulacija -0,13

3. simulacija 0,09

4. simulacija -0,10

Če poenostavljeno računamo hitrost vtoka okoliškega zraka v 
kabino skozi vstopno odprtino, potem bi za primer vtoka zraka 
100 l/s (25 l/s na osebo) pričakovali srednjo hitrost zraka skozi 
odprtino velikosti 0,8x2,0 m, izračunano po enačbi:

0,1
0,0625

0,8 2,0m

q
u

b h
= = =

⋅ ⋅
 m/s

oziroma v primeru vtoka 200 l/s (50 l/s zraka na osebo):

0,2
0,125

0,8 2,0m

q
u

b h
= = =

⋅ ⋅
 m/s

Če izračun primerjamo z vrednostjo, ki smo jo pridobili iz 
simulacij v točki na sredini odprtine in 5 cm pod vrhom vrat, 
potem ugotovimo relativno veliko razliko med poenostavljenim 
izračunom in vrednostmi, izračunanimi s CFD programom. 
Pravi problem pa se pokaže, ko se v simulacijski model vključi 
še toplotna oddaja človeka, ki je v realnosti vedno prisotna. Že 
minimalna aktivnost oziroma minimalna toplotna oddaja človeka 
58 W postavi popolnoma na glavo poenostavljeni izračun hitrosti 
zraka skozi odprtino, saj predikcija simulacij kaže na gibanje 
zraka iz kadilnice v okoliški prostor. Poleg tega je opazna tudi 
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višja razlika med hitrostmi zraka, izračunanimi po enostavnem 
modelu in predikcijo računalniškega modela. 

Energijska primerjava kabine s filtracijo 
s kabino z direktnim odvodom zraka v 
okolico

Tako kabina z direktnim odvodom onesnaženega zraka v okolico, 
kakor tudi kabina s filtriranjem zraka, za svoje delovanje potre-
buje energijo za delovanje. Za preprosto analizo predpostavimo, 
da je raba energije za pogon sistema enaka. Bistvena razlika med 
sistemoma je v tem, da kabina z direktnim odvodom zraka v 
okolico jemlje zrak iz prostora, ki ga je potrebno hladiti ali ogre-
ti, medtem ko kabina s filtracijo deluje z direktnim vračanjem 
očiščenega zraka nazaj v prostor in s tem ne povzroča dodatnih 
potreb po ogrevanju in hlajenju. 

Za primerjavo rabe energije smo vzeli standardno meteorološko 
leto za Ljubljano in predpostavili, da kadilnica deluje med 8. 
in 18. uro vsak dan v tednu. Izračunali smo, koliko energije 
potrebujemo, da pozimi ogrejemo 100 l/s zunanjega zraka, ki 
ga moramo dovesti za delovanje kadilnice na 20 °C, oziroma 
da ga ohladimo poleti na 24 °C. V vmesnem obdobju (ko je 
zunanja temperatura zraka med 20 in 24 °C) zraka ne ogrevamo 
oziroma hladimo. Pri tem seveda ni upoštevan izkoristek naprav 
za doseganje želenih parametrov zraka oziroma način priprave 
zraka. Rezultati analize kažejo, da za ogrevanje 100 l/s zuna-
njega zraka potrebujemo kar 3992 kWh letno, če nam naprava 
deluje med 8. in 18. uro vsak dan. Za hlajenje zraka v takem 
primeru potrebujemo samo 97 kWh. Za primerjavo podajamo 
še rezultat, če bi naprava delovala 24 ur na dan, saj bi v takem 
primeru potrebovali kar 11644 kWh energije za ogrevanje zraka 
iz zunanje temperature na temperaturo 20°C, za hlajenje pa 
samo 99 kWh. Razlika za hlajenje zraka je med predstavljenima 
primeroma relativno majhna, ker smo si pri preračunu izbrali 
delovanje v dnevnem času. Pri tem pa je potrebno poudariti, da 
je za preračun vzeta količina 25 l/s na kadilca, ki pri opravljeni 
CFD analizi ne zagotavlja ustrezne distribucije zraka, saj se 
onesnažen zrak širi iz kadilnice.

Zaključek

Opravljene simulacije kadilnic s CFD programskim paketom 
ANSYS Airpak oziroma ANSYS Fluent nazorno prikazujejo, 
da kadilnica ne more biti učinkovito zasnovana brez uporabe 
modernih računalniških simulacijskih programov. Pri tem sploh 
niso bile obravnavane morebitne težave zaradi vpliva okolice 
(morebiten prepih ali podtlak v prostoru, postavitev kadilne 
kabine v bližino vtoka zraka v prostor, postavitev v bližino 
vhoda z možnostjo prepiha). V prispevku navedenim pastem 
pri dimenzioniranju kadilnic se je možno izogniti z natančnim 
dimenzioniranjem kadilnic z uporabo CFD orodij, ki omogočajo 
celovito zasnovo kadilnice s celovito zasnovo prostora, v katerem 
bo kadilnica stala. 

Prikazana tehnična rešitev kadilnice predstavlja samo eno izmed 
možnih rešitev za kontrolo tobačnega dima v prostoru, ki jih ureja 
Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov. Podrobnejše 
pogoje, ki jih mora izpolnjevati kadilnica, bo namreč določil 
minister, pristojen za zdravje.

Izvedena energijska primerjava kadilnic pa prikazuje dodaten 
vidik problematike kadilnic. Bodoči uporabniki se morajo na-
mreč zamisliti tudi nad rabo energije za kadilnice in sami pri sebi 
narediti izračun, ali je ceneje menjati filtre v kabini s filtracijo 
(predvidoma na dva meseca) ali pa plačevati stroške za energijo 
za ogrevanje oziroma hlajenje zraka, ki se odvaja v okolico.

Literatura
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DVIGALA

DVIGALA 
ZA GASILCE

Ključne besede: dvigalo (lift), dvigalo za gasilce, standard EN 81-72, požarni sektor, 
evakuacija

Dvigalo za gasilce mora biti, za razliko od običajnega dvigala, 
načrtovano in  opremljeno tako, da ga je mogoče uporabljati 
ustrezno dolgo tudi med požarom v delu stavbe. V normalnih 

pogojih ga lahko uporabljamo kot osebno dvigalo. Število takšnih dvigal, 
njihova lokacija v stavbah, konstrukcija stavb, protipožarna zaščita 
jaškov in strojnic dvigal, stopnišč, požarnih sektorjev, naprave za odkri-
vanje dima in javljanje ter gašenje požara, … so predmet nacionalnih 
predpisov.

Št. članka: 742

1. UVOD

Osnovni koncept gašenja požara v visokih 
stavbah in v objektih, kjer gasilcem ni 
omogočen  dostop do žarišča požara z vo-
zili in lestvami ter ostalo opremo z zunanje 
strani objektov, vključuje ustrezno število 
dvigal za gasilce predvsem s ciljem, da se 
omogoči čim hitrejši prihod do mesta 
požara in evakuacijo težje gibljivih oseb 
ob spremstvu gasilcev. Dvigalo za gasilce 
je treba umestiti na najugodnejše mesto, 
biti mora zanesljivo in izvedeno tako, da 
je med požarom uporabno čim dlje.

V pripravi je nov standard za dvigala, 
namenjena za evakuacijo oseb brez 
spremstva gasilcev. Tovrstna dvigala 
bodo morala izpolnjevati vse zahteve za 
dvigala za gasilce in še nekatere dodatne. 
Pomembna bo tudi ustrezna organizacija 
in usposobljenost osebja, ki bo zadolženo 
za evakuacijo.

Običajna dvigala niso primerna za 
uporabo v primeru požara, ker nimajo 
vgrajene ustrezne in dodatne varnostne 
opreme in ostalih ukrepov, ki bi ustre-
zno omejili tveganja, ki se pojavijo med 
požarom. V EU je bil leta 2004 sprejet 
poseben standard za dvigala za gasilce, ki 
je objavljen tudi v Sloveniji: SIST EN 81-
72 Varnostna pravila za konstruiranje 

in vgradnjo dvigal (liftov) – Posebne 
aplikacije za osebna in osebno-tovorna 
dvigala – 72. del: Dvigala za gasilce. 

Standard v svojem normativnem delu na-
tančno predpisuje zahteve za dvigalo kot 
napravo in njegovo napajanje. Gradnja 
stavb, detekcija dima in požara, alarmni 
sistemi, gasilne naprave in ostali ukrepi 
varstva pred požarom so predmet nacio-
nalnih predpisov. Načrtovanje  ustreznih 
sten jaška, strojnice in sektorjev na vho-
dih v dvigalo, stopnic za evakuacijo,… 
je ravno tako del načrtovanja dvigala za 
gasilce in prav tako vpliva na varnost in 
uporabnost dvigala v primeru požara. 

V Sloveniji stanje na tem področju trenu-
tno ni najbolj zgledno urejeno, kar kaže 
pregled na koncu prispevka. V podzakon-
skih predpisih je celo nekaj grobih napak, 
ki vnašajo precej zmede na področje 
načrtovanja in vgradnje dvigal za gasilce. 
V nekaterih novih objektih imamo nekaj 
t.i. »požarnih dvigal«, ki pa jih glede na 
neustrezno opremo med požarom ne bi 
smeli uporabiti.

2. SIST EN 81- 72

2.1 Koncept gašenja požara v 
višjih nadstropjih

V informativnih prilogah standarda so 
podane nekatere rešitve, ki naj bi jih čla-
nice EU uveljavile v svojih nacionalnih 
predpisih s področja gradnje objektov in 
varstva pred požarom. Prikazani so neka-
teri primeri umestitev dvigala za gasilce v 
stavbo (slika 1). Pomembno je zlasti na-
črtovanje primernega položaja dvigala in 
ustreznih požarno - varnostnih območij, 
celic oziroma požarnih sektorjev.

Slika 1: Primera umestitve dvigala za gasilce 
v tlorisu stavbe

Gasilci po prihodu v stavbo prevzamejo 
nadzor nad dvigalom, ki je posebej pri-
rejeno za uporabo tudi med požarom v 
stavbi. Uporabijo ga za transport opreme 
eno nadstropje nižje od nivoja požara, da 
se izognejo nevarnosti neposredne izpo-
stavitve ognju (slika 2). Zajem vode je po 
možnosti na nivoju požara, da ni oviran 
prehod po stopnicah. Zaradi mogočih 
velikih količin vode mora biti dvigalo 
načrtovano tudi za obratovanje v primeru 
vdora vode v jašek dvigala. 
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Slika 2: Postopek gašenja požara v višjih nadstropjih

Gašenje požara je lahko neuspešno, zato je mogoče, da pride 
zaradi širjenja požara kljub varnostnim ukrepom do škodljivega 
vpliva na dvigalo in do ujetja gasilcev in ostalih oseb v dvigalu. 
Verjetno je tudi, da ne bo mogoča uporaba običajnih sredstev in 
postopkov za reševanje oseb iz dvigala. Nujno je, da je dvigalo 
opremljeno s posebnimi sredstvi za dostop do oseb in za samo-
reševanje tistih, ki  so ujeti v kabini. 

2.2 Normativni (obvezni) del standarda SIST EN 81-72

Obseg standarda:

Standard navaja dodatne ali spremenjene zahteve k zahtevam, 
ki so navedene v osnovnih harmoniziranih standardih EN 81-
1, 2 za električna vrvna in hidravlična dvigala. Predvideva se, 
da dvigalo že izpolnjuje splošne zahteve, ki izhajajo iz evropske 
direktive 95/16/EC in navedenih standardov. 

Definicija dvigala za gasilce:

»Dvigalo za gasilce, ki je v normalnih pogojih namenjeno 
prevozu oseb, ima vgrajeno dodatno zaščito, krmiljenje in 
signalne naprave, da ga lahko neposredno med gašenjem 
požara uporabljajo tudi gasilci.«

Predpostavke

Pri pisanju standarda so bile privzete naslednje predpostavke:

• Požarni sektorji na dostopih do dvigala in jašek dvigala 
so zgrajeni tako, da je v največji možni meri preprečen 
vdor dima v te prostore;

• Projektne rešitve stavbe omejujejo vdor vode v jašek 
dvigala;

• Dvigalo za gasilce ni del evakuacijskih poti v zgradbi, 
kot npr. stopnice;

• Dvigalo je nameščeno v posebne požarne sektorje in 
celice stavbe. Standard pokriva le zahteve za dvigalo 
kot napravo, ne predpisuje pa požarnih lastnosti za 
konstrukcijske  in ostale mejne elemente stavbe (stene, 
vrata, lopute…).

Zahteve za okolje (stavbo)

Dvigalo naj bo nameščeno na najugodnejši lokaciji glede požar-
no-varnostnih zahtev. Pred jaškovnimi vrati naj bodo na vseh 
nivojih ustrezni požarni sektorji oziroma celice. Pri velikosti in 
obliki sektorja/celice je treba upoštevati zahteve za transport 
nosil. 

Če je dvigalo za gasilce v skupnem jašku in strojnici z ostalimi 
dvigali, potem morajo skupne stene, jaškovna vrata in dovod (če 
je skupen) izpolnjevati zahteve, ki veljajo za gasilsko dvigalo.

Dvigalo mora biti načrtovano, da deluje pod naslednjimi po-
goji:

• 65°C v požarnih sektorjih/celicah pred jaškovnimi 
vrati,

• če so deli krmilja locirani v stikalnih omarah zunaj 
strojnice, morajo biti nameščeni na požarno varnih 
mestih,

• ostale komponente dvigala, ki niso nameščene v celice 
pred jaškovnimi vrati, morajo  delovati v temperatur-
nem območju od 0°C do 40°C,

• elektronske komponente in indikatorji pred jaškovnimi 
vrati morajo delovati pri temperaturi okolice med 0°C 
in  65°C vsaj 2 uri,

• nemoteno delovanje dvigala mora biti omogočeno tudi 
ob zadimljenih jašku in strojnici vsaj 2 uri,

• vir pomožnega napajanja mora biti nameščen v požarno 
varovanih sektorjih.

Osnovne zahteve za dvigalo za gasilce

Dvigalo mora biti skladno z osnovnimi standardi EN 81-1, 2. 
Poleg tega mora izpolnjevati dodatne zahteve glede varnostnih 
naprav, krmilja in signalizacije. V primeru požara mora biti pod 
neposrednim nadzorom gasilcev. Oskrbovati mora vse nivoje 
stavbe.
Kabina dvigala ne sme biti ožja od 1,1 m, minimalna globina 
je 1,4 m – to so mere za standardno dvigalo nosilnosti 630 kg. 
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Na voljo morajo biti sredstva za reševanje od zunaj in za samoreševanje iz kabine dvigala 
(loputa, lestev, vrvne lestve, stopnice…).  Princip samoreševanja iz kabine je prikazan 
na sliki 4. Odprtina na stropu kabine mora biti dovolj velika za prehod opremljenega 
gasilca. Na kabini ali po steni jaška je treba namestiti lestev za dostop do najbližjih 
jaškovnih vrat. 

Potek samoreševanja iz 
kabine:

• ujeti gasilec v kabini 
odpre omaro s 
shranjeno lestvijo 
(položaj »a«) 

• odpre loputo 

• lestev postavi v položaj 
»b« in se povzpne na 
streho kabine

• ujete osebe se 
povzpnejo iz kabine

• izstopijo skozi jaškovna 
vrata in po potrebi 
uporabijo lestev v 
položaju »c«

Slika 4: Postopek samoreševanja iz kabine dvigala

Vhod v kabino je najmanj 0,8 m.  Kjer se 
načrtuje tudi evakuacija oseb na posteljah 
ali ko gre za kabino z dvema vhodoma, so 
minimalne mere: 1,1 m širine in 2,1 m 
globine ter minimalna nosilnost 1000 kg. 
Dvigalo mora doseči najbolj oddaljeno 
postajo v času 60 s po zaprtju vrat.

Zaščita električnih naprav proti vodi 

Električni deli in naprave v jašku ter na 
kabini, ki so oddaljene do 1 m od stene 
z jaškovnimi vrati, morajo biti zaščitene 
pred  kapljevinami in pršečo vodo (IPX3) 
– slika 3.

Električne naprave, ki so locirane na 
razdalji do 1 m od tal jame jaška, morajo 
imeti zaščito IP67 (popolna zaščita proti 
prahu in proti kratkotrajnemu potopu). 
Najnižja luč v jašku in vtičnica je name-
ščena 0,5 m nad najvišjim dovoljenim 
nivojem vode v jami jaška (odstopanje od  
EN 81-1, 2).  Naprave zunaj strojnice ali v 
jašku morajo biti zaščitene proti napakam, 
ki bi jih lahko povzročila voda.

V jami jaška je treba namestiti sredstva, 
ki preprečujejo dvig nivoja vode nad nivo 
popolnoma stisnjenih blažilnikov oziroma 
do občutljivih delov dvigala.

Slika 3: Zahteve glede zaščite proti vodi 
v jašku

mesto
požara

komandno
mesto
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Krmiljenje dvigala 

Omarica s stikalom za vklop funkcije za gasilce naj bo nameščena 
na mestu oziroma nivoju stavbe (običajno je to pritličje), ki je 
načrtovano za dostop gasilcev – na izhodiščni postaji. Pokrov 
omarice mora biti označen s predpisanim piktogramom (slika 
5). Odpirati se mora s trikot ključem, ki se sicer uporablja za 
prisilno odpiranje jaškovnih vrat dvigala.

  

Slika 5: Namestitev in označitev omarice s stikalom za gasilce

Dodatni zunanji signal se lahko opcijsko uporabi za avtomatično 
vračanje kabine na nivo, kjer gasilci pri posredovanju izstopajo 
iz dvigala. Dvigalo potem, ko izvede nujne operacije, čaka na 
tem nivoju z odprtimi vrati.

Z vklopom funkcije za gasilce morajo ostati vse električne 
in mehanske varnostne komponente vključene! Ravno tako 
preklop ne sme prekrmiliti komand za servisno vožnjo ali 
kake nujne električne operacije, ki se izvaja.

Ko je vključena funkcija za gasilce, na delovanje dvigala ne smejo 
vplivati motnje, ki lahko nastanejo na zunanjih komandno-kr-
milnih napravah pri dostopih do dvigala oziroma na postajah in 
na ostalih delih krmilja zunaj jaška. Z vklopom bistabilnega sti-
kala za gasilce se izvedejo operacije, ki jih razdelimo v dve fazi:

1. faza - kabina pristane v postaji, ki je načrtovana 
za dostop gasilcev (izhodiščna postaja) in čaka z 
odprtimi vrati.

2. faza - potem ko se kabina parkira v izhodiščni 
postaji z odprtimi vrati, izvajajo gasilci nadaljnje 
krmiljenje dvigala izključno iz kabine. Standard 
natančno opisuje krmilne funkcije, ki so tedaj na 
razpolago.

Napajanje dvigala za gasilce

Na voljo mora biti primarno in sekundarno – rezervno oz. po-
možno napajanje (slika 6). Za napajanje je zahtevan enak nivo 
požarne zaščite kot za jašek. Zmogljivost sekundarnega napajanja 
mora omogočati polno zmogljivost dvigala.

Slika 6: Izvedba napajanja dvigala za gasilce

Komunikacijski sistem za gasilce 

Dvigalo za gasilce mora biti opremljeno s posebnimi komuni-
kacijskimi sredstvi za interaktivno dvosmerno govorno komu-
nikacijo, ki mora biti aktivna v 1. in 2. fazi obratovanja in mora 
povezovati kabino dvigala in:

• izhodiščno postajo

• strojnico (pri brezstrojničnem dvigalu pa mesto z omaro 
s sredstvi za reševanje).

3. PREDPISI V ZVEZI Z DVIGALI 
ZA GASILCE  V SLOVENIJI

Osnovni predpisi na področju varstva pred požarom so v Slo-
veniji  naslednji:

• Zakon o graditvi objektov

• Zakon o varstvu pred požarom

• Pravilnik o požarni varnosti v stavbah

Kdaj, kje in koliko dvigal za gasilce je treba vgraditi v objekt, 
pa je oziroma naj bi bilo natančneje opredeljeno v tehnični 
smernici TSG-1-001:2005 Požarna varnost v stavbah, ki je 
izdana na podlagi navedenih predpisov. Smernica ima naslednja 
poglavja:
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• Širjenje požara na sosednje objekte

• Nosilnost konstrukcije ter širjenje požara po stavbah

• Evakuacijske poti in sistemi za javljanje ter alarmiranje

• Naprave za gašenje in dostop gasilcev

V smernici je za »požarno dvigalo« (izraz je neustrezen in dru-
gačen kot v standardu SIST EN 81.72, je pa že v sami smernici 
v točki 3.6 uporabljen tudi izraz »gasilsko dvigalo«) v točki 3.2 
navedena naslednja definicija:

»Požarno dvigalo je dvigalo v požarno varnem jašku, v 
stavbi ali na fasadi stavbe, z mehanizmom, napajanjem 
in krmiljenjem, ki ga lahko v primeru požara upravljajo 
samo gasilci.«

Nadalje je v točki 3.3.3.9 navedeno (glej odlomek spodaj), kje 
je vgradnja takšnega dvigala obvezna:

V citirani točki so podane tudi zahteve za dvigalo, vendar je pri 
tem narejena groba napaka. Naveden je le sklic na osnovna 
standarda EN 81-1 in 2 z dodatki in nerazumljivo tudi na 
standard EN 81-3 za mala tovorna dvigala. Ti standardi ne 
podajajo zahtev za dvigala, ki jih smejo gasilci uporabljati v 
primeru požara, kar tudi izrecno navajajo.

Nujna je čimprejšnja novela smernice, s katero je treba uskladiti 
terminologijo in zahtevati skladnost dvigal za gasilce s standar-
dom EN 81-72. Bolj natančno je treba opredeliti tudi ostale 
požarno varnostne zahteve za okolje, v katerega se ta dvigala 
lahko vgradijo. Gre za zahteve za jaške, strojnice, požarne sektorje 
pred vhodi v dvigala...

Dobro bi bilo tudi bolj natančno definirati stavbe in okolišči-
ne, v katerih je dvigalo za gasilce obvezno. Pri tem je potrebno 
razmišljati tudi o ekonomskih posledicah predpisanih zahtev. 

Dvigala za gasilce so bistveno dražja kot običajna dvigala. Ve-
lik strošek pa predstavlja tudi ureditev okolja, v katerega ga je 
treba umestiti. Skupni stroški lahko nekajkrat presegajo stroške 
vgradnje običajnih dvigal.

LITERATURA

SIST EN 81-72: 2004 Varnostna pravila za konstruiranje in 
vgradnjo dvigal (liftov) – Posebne aplikacije za osebna in osebno-
tovorna dvigala – 72. del: Dvigala za gasilce. 

Pravilnik o varnosti dvigal (Ur. list RS 97/03)

Tehnična smernica TSG-1-001:2005 Požarna varnost v stav-
bah
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Piše: Stojan Drobnič, HENNLICH d.o.o.

NOVOST

PRVI MAGNETNI SISTEM 
ENERGIJSKE VERIGE

Ključne besede: »plavati«, odporen na obrabo, trenje, magnetno polje, sila 
magnetnega polja, brezprašni prostor 

članek opisuje magnetni sistem energijske verige za velike 
razdalje, tudi do 40 m hoda. Nova LeviChain energijska 
veriga za velike razdalje ne drsi, ampak »plava«. Gre za 

novost v svetu - prva energijska veriga, ki praktično plava v magne-
tnem polju, je odporna na obrabo in neslišna. Primeri uporabe so: 
»brezprašni prostor«, medicinska industrija, merilna industrija, 
industrija barv in lakov, industrijska robotika, proizvodnja elek-
tronike, linearni motorji.

Št. članka: 743

Brez drsnega trenja in 
neslišno

Energijska veriga, obešena v magnetnem 
polju in z upiranjem sili gravitacije - ta 
inovativni napajalni sistem uravnava sam 
sebe k svojemu stanju ravnovesja, brez 
povzročanja vibracij. LeviChain zadržuje 
stanje konstantne magnetne napetosti 
in zavzema stabilen položaj v kovinskih 
vodilih. Rezultat tega položaja je, da 
zgornji tek energijske verige lahko teče 
prosto in se ne dotika katerekoli druge 
stvari. Zaradi dejstev, da sta zgornji tek 
in spodnji tek energijske verige nepodprta 
in se ne dotikata drug drugega,  običajno 
drsno trenje in obraba ne obstajata več. 
Energijska veriga se vedno giblje v magne-
tnem polju, torej ni več zvoka drsenja ali 
odvijanja. Z 41,7 dB(A) na razdalji 1 m 
je LeviChain praktično neslišen. Skoraj 
popolnoma tiho in praktično brez obrabe 
je ta magnetni sistem energijske verige 
idealen za uporabo v aplikacijah »brezpra-
šni prostor«. LeviChain je kompatibilen 
s certifikatom za »brezprašni prostor«  
skladno po ISO (pri  v = 0,6 m/s).

Možni so veliki pospeški

Nova energijska veriga omogoča večje 
vleke v odvisnosti s težo transporta. Pri 
konstantni hitrosti potisna sila ni odvisna 
od trenutne obremenitve. Torej, LeviCha-
in potrebuje majhen pospešek, da doseže 
visoko pospeševalno silo. Maksimalna 
dodatna obremenitev je možna tudi do 
4 kg na meter.

Slika 1: Nič več obrabe: plavajoči sistem 
magnetne energijske verige LeviChain, za 
brezkontaktne hode do 40 m, z visokimi 
hitrostmi in pospeški

Konstantno linearno 
gibanje 

Energijska veriga, obešena v  magnetnem 
polju se praktično ne obrablja. Proizva-
jalec uporablja tako imenovani »E-pas«, 
kamor so členi energijske verige zapeti 
skupaj na pas in tako zamenjuje standar-
dno pritrditev. Ker te standardne rešitve 
tukaj ni, se tudi na teh stičnih točkah 
obraba ne pojavlja. Rešitev »E-pas« je 
popolnoma prilagojena nastavitvam 
lahkih kovinskih delov, ki omogočajo 
konstantno linearno gibanje - plavanje 
energijske verige  brez vzdrževanja.
     

 

Slika 2:  Primer vgradnje

        

Slika 3:  Primer vgradnje več verig
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Slika 4: Nepodprta aplikacija, zgornji in spodnji hod nista v neposrednem stiku. 
Rezultat tega je zelo tih tek in praktično nobene obrabe.

Več kot 40 m nepodprtega hoda

LeviChain je oblikovan tako, da je primeren za nepodprte aplikacije hoda 
tudi do 40 m. To je možno zaradi magnetnega centričnega efekta. Ne glede 
na to, kako hitro LeviChain pospešuje ali pojema, energijska veriga ostane 
v premočrtnem, iztegnjenem položaju. Zgornji in spodnji hod se lahko 
gibljeta neodvisno eden od drugega v določenem prostoru z visoko hitrostjo 
in upogibnim radiem med 45 in 100 mm. Členi energijske verige usklajeno 
z magnetnim poljem nimajo skoraj nobenega trenja.

Commercial
Hydraulics

DENISON Hydraulics

Zgornji in spodnji hod neodvisna 
drug od drugega

Zgornji in spodnji hod energijske verige je fleksibi-
len. Zgornji hod je vedno plavajoč, medtem ko je 
spodnji hod lahko »vodeno plavajoč« ali pa lahko 
leži na podlogi. Ta prilagoditev pri oblikovanju ve-
rige zagotavlja neodvisen hod gibanja in nadomešča 
gibanje obeh nasprotnih energijskih verig.

Razpoložljivost

Na voljo so sestavljene energijske verige v treh 
širinah, do 75 mm. Ko je sistem enkrat vgrajen, se 
lahko brez težav dodajajo kabli ali cevi. Preprosto se 
lahko vtisnejo v energijsko verigo skozi odprtino, ki 
se sama zapre po sistemu »EasyChain«. LeviChain 
sistem se lahko vgradi v nepodprto, visečo ali po-
končno aplikacijo in zahteva zelo malo prostora po 
širini in višini. 

Literatura

Tehnična dokumentacija igus®,  proizvajalca energij-
skih verig in visokofleksibilnih električnih kablov
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Commercial
Hydraulics

DENISON Hydraulics

Podjetje AxFlow Avstrija s sedežem v Gradcu 
je specializirano za prodajo, inženiring in 
servis visoko kvalitetnih sistemov črpalk. 
Podjetje je leta 1989 osnoval švedski AxFlow 
Holding AB, hčerinsko podjetje družbe Axel 
Johnson International, in ima 14.800 zapo-
slenih ter promet okoli 10 milijard EUR.

Pod začetnim nazivom AxPro se je podjetje 
razvilo v enega od vodilnih ponudnikov 
črpalk   in za obdelavo tekočih in poltrdih 
medijev v mnogih panogah industrije. 
Kot ponudnik visoko kvalitetnih črpalk je 
AxPro v kratkem času pridobil pomemben 
del tržišča. Leta 1999 je bilo iz programa 
izločeno področje armatur in ventilov, da bi 
se podjetje lahko osredotočilo samo na pri-
hajajoče nove tehnologije črpalk, kvalitetne 
nasvete in servis. Pomemben korak v smeri 
korporacijske identitete (Corporate Identity) 
je leta 2000 pomenila sprememba imena 
podjetja v AxFlow. Skupina AxFlow je priso-
tna v 19 evropskih deželah in v njej je danes 
zaposleno okoli 450 delavcev. Osnova uspeha 
skupine ni samo koncepcijska koncentracija 
na prodajo opreme na podorčju črpalk, 
temveč ekskluzivna povezanost z vodilnimi 
svetovnimi proizvodnimi podjetji.  Skupina 
AxFlow svojim strankam zagotavlja vrhun-
sko kakovost za vse proizvode, strokovno 
svetovanje in vrhunski servis.  Ta filozofija 
je značilna za vsa podjetja v skupini AxFlow. 
Vsako od hčerinskih podjetij je neodvisna 
in samostojna organizacija, ki zelo dobro 
pozna potrebe nacionalnih tržišč in zato 
lahko nanje kompetentno in hitro reagira. 
Znotraj skupine poteka redna izmenjava idej, 
izkušenj in znanja. Za stranke je pomembno, 
da se lahko zanesejo na najnovejše izkušnje 
s področja obdelave tekočin, ki temeljijo na 

evropskih izkustvih in praktični uporabi, 
obenem pa se lahko zanesejo na strokovno 
znanje zaposlenih pod angažiranim vodstvom 
Ing. Andreasa Lippitscha.

Široka paleta proizvodov
Na podlagi sodelovanja z vodilnimi svetov-
nimi proizvajalci iz ZDA in Velike Britanije, 
AxFlow ponuja  vrhunsko kvaliteto v  celo-
tnem ponudbenem spektru.

Že več let skupina AxFlow kot dobavitelj 
črpalk visoke kvalitete beleži pomemben 
delež tržišča. Paleta proizvodov zajema po-
tisne črpalke raznih konstrukcij, od cevnih 
črpalk preko ekscentričnih polžnih črpalk, 
membranskih črpalk, dozirnih črpalk, zob-
častih črpalk, krožnih črpalk in črpalk za 
sode, pa vse do dozirnih sistemov. AxFlow 
zastopa naslednje svetovno znane proizvajal-
ce: Watson Marlow, Mono, Warren Rupp/
SandPIPER, Bredel, Pulsafeeder, Zenith, 
Trebor, Micropump in Viking.  Program je 
od januarja 2007 razširjen še na proizvode 
Bran + Luebbe in Waukesha. Zato lahko 
vsakemu kupcu ponudijo optimalno rešitev 
z ustrezno črpalko.

Tržna  širitev
Zaradi strateškega položaja Avstrije so bila 
leta 2004 podjetju priključena prodajna 
področja  Slovenije in Hrvaške. Med zapo-
slenimi je tehnik, ki govori lokalne jezike, 
in v relativno kratkem obdobju je, prav s 
kompetentnimi zaposlenimi in kvalitetnimi 
proizvodi, podjetje AxFlow na tem področju 
postavilo že nekaj zahtevnih črpalk. Od leta 
2007 se iz avstrijskega podjetja obdelujejo 
tudi trgi Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne 
Gore in Makedonije. 

Koncept „fluidity.nonstop“
Od leta 2006 skupina AxFlow deluje pod 
konceptom „fluidity.nonstop“ za evropsko 
procesno industrijo. Skupina definira „flui-
dity.nonstop“ kot obljubo in zaveza tako za 
visok nivo servisa in kvalitete proizvodov, 
kot tudi za učinkovitost in izmenjavo znanja 
in  izkušenj.

„Mi verjamemo, da je koncept „fluidity.non-
stop“ najboljša rešitev za procesno industrijo. 
Zasnovano na potrebah kupcev – ta koncept 
podpiramo z vsem srcem.“ trdi predsednik 
& CEO Mats R. Karlsson.

Središče koncepta je  vzdrževati ves razvojni 
proces v vsakem trenutku brez zastoja. To 
zahteva pravilen izbor komponent za dolo-
čeno nalogo, brezhibno instalacijo, določen 
trening, plan preventivnega vzdrževanja in 
seveda razvoj strategije za nujne primere po 
realnem scenariju. Vse to ponuja AxFlow  
- so edini „one-stop-shop“ z najboljšimi 
proizvodi, programom šolanja, servisa in 
svetovanja, vse iz ene roke. Koncept upošteva 
tudi rastoče potrebe proizvajalcev črpalk in 
dobaviteljev za širitev dejavnosti in izven 
same prodaje proizvoda.

Servis za stranke
V času, ko so prioritete v celotni industriji 
zmanjševanje stroškov vzdrževanja in zmanj-
ševanje časa zastoja na minimum, AxFlow 
postavlja za cilj ponujati proizvode vrhunske-
ga standarda ter kvaliteten servis, ki se nanaša 
na celotno delovno obdobje proizvoda. Da 
bi bili serviserji AxFlow na tekočem z razvo-
jem, inovacijami in modifikacijami, AxFlow 
ponuja tudi možnost lokalnega šolanja za 
serviserje.

Zaradi strateško ugodnega položaja podjetja 
se kupci lahko zanesejo na hitro in poceni 
dobavo in servis, saj je končni cilj podjetja 
AxFlow celotna skrb za kupca.

AxFlow GesmbH

Marketinško sporočilo

www.axflow.at, telefon: + 43 316 68 35 09
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Slovensko društvo za tribologijo je, v sode-
lovanju s tribološkima društvoma Avstrije 
in Italije, od 12. do 15. junija 2007 v 
Grand Hotelu Union v Ljubljani prire-
dilo Evropsko konferenco o Tribologiji 
– ECOTRIB 2007. ECOTRIB konferen-
ca je prva v seriji konferenc, ki so geograf-
sko, ekonomsko in znanstveno usmerjene 
predvsem na področje srednje in južne 
Evrope, in se bodo vsaki dve leti odvijale 
v eni od treh dežel organizatork. Letos je 
konferenca ECOTRIB potekala skupaj s 
končno konferenco evropskega projekta 
COST 532: Triboscience and Tribotech-
nology, delovnim sestankom Marie Curie 
WEMESURF mreže (6. okvirni program 
EU), delovnim sestankom EUREKA 
skupine ENIWEP ter Tehničnim simpo-
zijem Mednarodne agencije za energijo 
z naslovom Implementacija dogovora o 
naprednih materialih. 
ECOTRIB konferenca je usmerjena k 
perečim znanstvenim in industrijskim 
problemom s področja tribologije, inže-
niringa površine, vzdrževanja in tehnične 
diagnostike, kakor tudi k možnostim 
reševanja le-teh. Konferenca je v obliki 
vabljenih predavanj mednarodno pri-
znanih strokovnjakov, rednih predavanj 
ter posterjev zagotovila mednarodni 
forum, na katerem so lahko udeleženci 

iz industrije in raziskovalnih inštitutov 
ter univerz predstavili zadnje izsledke 
raziskav in izmenjali izkušnje z različnih 
področij dela.
Konferenco sta odprla predsednik Slo-
venskega društva za tribologijo prof. Jože 
Vižintin in vodja projekta COST 532 
prof. Kenneth Holmberg iz Finske. Po 
pozdravnem nagovoru podpredsednice 
Inženirske Akademije Slovenije prof. 
Marije Kosec ter predstavitvi dejavnosti 
društev držav so-organizatork (F. Franek 
- Avstrija, R. Bassani – Italija, M. Kalin 
– Slovenija) sta sledili dve plenarni preda-
vanji. V plenarnih predavanjih z naslovom 
»Tribological Properties and Mechanisms 
of Ceramics and Hard Coating« (prof. 
Koji Kato, Japonska) in »»The role of 
surface textures on adhesion and fricti-
on from mm scale to nanoscale« (prof. 
Stephen Hsu, ZDA) so bili izpostavljeni 
trenutni dosežki ter razvojne tendence na 
področju tribologije, inženiringa površine 
in materialov. Konferenca se je nadaljevala 
v obliki treh paralelnih sekcij s področij 
tribologije v preoblikovanju, nano-teh-
nologij in nano-tribologije, modeliranja 
v tribologiji, inženiringa površine, maziv 
in mazanja, funkcionalnih in bio-mate-
rialov, aplikacij, ter tehnične diagnostike 
in vzdrževanja. Konferenco je spremljala 

še razstava proizvajalcev merilne opreme 
(Anton Paar Germany GmbH, Nemčija; 
L.O.T.-Oriel GmbH & Co. KG, Nem-
čija; Schaefer Italia SRL, Italija; CSM 
Instruments, Švica, John Willey & Sons 
Ltd., Anglija; TRC Ličen Ljudmila,  Slo-
venija), sprejem na Univerzi v Ljubljani 
(13.6.) ter gala večerja (14.6.).

Na prvo ECOTRIB konferenco, ki so jo 
finančno podprli Javna agencija za razi-
skovalno dejavnost Republike Slovenije, 
COST organizacija ter podjetji PETROL 
in OLMA iz Ljubljane, se je prijavilo 225 
udeležencev iz 45 držav sveta. Predsta-
vljenih je bilo 138 prispevkov, vključno z 
dvema plenarnima predavanjema, petimi 
predstavitvami društev, trinajstimi vablje-
nimi predavanji, sto govornimi prispevki 
in 18 posterji. V zbornik predavanj je bilo 
vključenih 109 prispevkov, od katerih je 
bilo 50 najboljših prispevkov izbranih za 
objavo v posebnih številkah mednarodnih 
recenziranih revij Wear, Tribology Inter-
national in Tribotest.

Predsednik organizacijskega odbora     
dr. Bojan Podgornik

Predsednik konference
prof.dr. Jože Vižintin

ECOTRIB 2007

Poročilo z Evropske konference o tribologiji 
– ECOTRIB 2007,  

12. -15. junij 2007, Ljubljana, Slovenija
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