


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, fotografi je, načrte in ostalo sli-
kovno gradivo lahko pošljete po pošti na 
naslov DVS, Stegne 21 c, 1000 Ljublja-
na. Zaradi možnih napak pri konverziji 
člankov, poslanih po elektronski pošti, 
priložite k slikovnemu gradivu tudi iz-
pis članka na vašem tiskalniku. Vse fo-
tografi je 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.

Cenik oglaševanja v reviji Vzdrževalec v letu 2009 (vse cene so v EUR, brez DDV):

Pozicija in dimenzija oglasa Cena Cena v Zborniku
Naslovnica A4 680 840
Zadnja stran A4 365 450
Druga in predzadnja stran A4 320 400
Notranja stran A4 280 360
Notranja stran A5 200 280
Notranja stran 1/3 110 160
Reklamni članek A4 140 180
Reklamni članek A5 100 140
Vložni list v revijo (različne dimenzije) 365 450
Ostale oblike oglaševanja (po želji naročnika) po dogovoru po dogovoru
Objava logotipa na koledarju (enojni, dvojni, trojni) 480 / 920 / 1.340 /

CENE VELJAJO OD JANUARJA 2009
V cenah ni vračunano oblikovanje oglasov in DDV. Naročila za oglaševanje sprejemamo 
po mailu, faxu, telefonu ali osebno, 30 dni pred izdajo. Oglase in reklamne članke v ustre-
znem formatu (.TIF, .JPG, .EPS, .PDF, …) in ločljivosti najmanj 300 dpi sprejemamo 
do 15 dni pred objavo. Oglase vam lahko tudi oblikujemo; cena oblikovanja oglasa 
formata A4 je 126 €, formata A5 pa 85 €, v Zborniku pa 160 €.

Društvo je davčni zavezanec. Transakcijski račun DVS: 02017-0016297584.
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Spoštovani člani društva in bralci!

Naša tradicionalna Rogla, 18. Tehniško posvetovanje vzdrževalcev Slovenije, je bilo zelo 
uspešno kljub večini novih obrazov v vodstvu društva. Udeležencev in razstavljavcev je 
bilo kot v najboljših letih, Zbornik pa je bil celo nekoliko obsežnejši kot v preteklosti. 
Več o dogajanjih na Rogli je napisano v poročilih. Ostala dogajanja pa v novicah.

Na Rogli nas je obiskal tudi predsednik evropske federacije nacionalnih združenj vzdr-
ževalcev EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies),  gospod Hans 
Klemme Wolff  iz Švice. Kako vidi razvoj vzdrževanja in združenja EFNMS kot letos 
izvoljeni predsednik tega združenja, si boste lahko v obliki intervjuja z njim prebrali v 
naslednji številki Vzdrževalca. 

Na našem posvetovanju je bil tudi predsednik hrvaškega združenja vzdrževalcev HDO 
(Hrvatsko društvo održavatelja), prof. dr. Ivo Čala, naš dolgoletni obiskovalec, prijatelj 
in strokovnjak. Za našo revijo je napisal članek o glavnih smereh razvoja vzdrževanja, o 
nastanku in delu hrvaškega društva vzdrževalcev in o sodelovanju Slovenca, mag. Emila 
Rejca, in ostalih pri ustanovitvi in razvoju jugoslovanske zveze vzdrževalcev YUMO.

Na naši spletni strani je zaživel forum (http://www.drustvo-dvs.si/phpBB2 ), kjer lahko 
postavljate vprašanja, izmenjujete mnenja, poročate o dobri praksi ali počakate na odgo-
vore naših strokovnjakov. Poskušajmo čimveč sodelovati in drug drugemu pomagati pri 
težkih določitvah ob vsakdanjih težavah.

Dodana je nagradna anketa o naši reviji, na katero vsi odgovorite, da nam boste poma-
gali usmerjati naše aktivnosti v vašo korist.

Ta številka ima nekaj bolj zahtevnih člankov, s katerimi bomo pritegnili k sodelovanju 
še ostale strokovnjake, seveda pa je precej vsebine tudi za standardne vzdrževalce, ki 
potrebujejo veliko praktičnega znanja in izkušenj kot motivacijo za vsakdanje delo. Pred-
stavljen je tudi nov poslovni partner.

Tej številki je priložen (nekoliko umetniški) koledar, ki nas bo skozi leto vzpodbujal h 
kreativnemu mišljenju in k natančnemu terminiranju naših aktivnosti. Upajmo, da nam 
raznobarvne niti fi nančne krize ne bodo preveč škodovale. Sicer pa, če bo manj denarja 
za investicije, bo pa več dela za vzdrževalce.

Vsako leto je težavno, vsebuje pa tudi veliko veselih in presenetljivih doživetij. Pustimo 
jim, da nas čim večkrat obiščejo, nas naredijo trdnejše in dojemljivejše za vse novo in 
pristno, da bomo dostopni drugim in jim nudili oporo, da bomo vzdrževali in bili vzdr-
ževani uspešno in zadovoljno tudi v naslednjem letu.

Vodstvo društva in člani uredniškega odbora z urednikom vsem članom in bralcem želi-
mo srečno, uspešno in zdravo 2009.

Mag. Viktor Jemec, urednik
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POVZETKI �LANKOV

Miran Saksida

VZDRŽEVANJE PISARNIŠKE PROGRAMSKE 
OPREME

Informacijska družba, v kateri živimo, zahteva visoko 
stopnjo računalniške pismenosti. Ocenjujemo in me-
rimo jo na osnovi znanj, ki jih posameznik ima na 
področju uporabe pisarniške programske opreme (dalje 
PPO). Na tržišču obstaja veliko konkurenčnih raz-
ličic PPO. Vsi tipi PPO zahtevajo različne vrste in 
oblike vzdrževanja. Vzdrževanje te opreme je lahko 
samoumevno, zgledno in sistemsko urejeno. Lahko pa 
je prepuščeno stihiji in samim, včasih povsem neveščim 
in neodgovornim uporabnikom osebnih računalnikov. 
V članku bom opozoril, na kaj mora biti v postopku 
vzdrževanja pozorno vodstvo, vzdrževalci in uporab-
niki PPO ter kaj naj bi obsegal proces vzdrževanja, 
da PPO deluje brezhibno. Skušal bom tudi odgovoriti 
na vprašanje, ali lahko manj izkušen vzdrževalec, 
npr. pisarniški referent, sam poskrbi za vzdrževanje 
PPO ali mora to narediti izkušen, posebej profi liran 
vzdrževalec programske opreme? Kakšna je pri vsem 
tem vloga nadrejenih (vodstva)?

Ključne besede: vzdrževanje, uporabniška program-
ska oprema, urejevalniki besedi, urejevalniki pregle-
dnic

Št. članka: 799

Milivoj Kačič

ANALIZA IN KAKOVOST MERILNEGA PROCESA 
V VZDRŽEVANJU 

Članek predstavlja analizo elementov merilnega pro-
cesa, ki so pomembni za uspešno izvajanje meritev v 
službi vzdrževanja. Spoznati moramo osnove in pove-
zave med merjencem, merilom, merilcem in merilnim 
okoljem. Podane so tudi osnove merilnih pogreškov in 
rešitve. Na koncu članek predstavlja še statistično ob-
delavo merilnih vrednosti.

Ključne besede: meritve v vzdrževanju, merilni pro-
ces, merjenec, merilo, merilec, merilno okolje, sistema-
tični pogreški, naključni pogreški, statistična obdelava 
merilnih vrednosti

Št. članka: 800

mag. Boštjan Lilija

U�INKOVITO  Z ASINHRONSKIMI MOTORJI – 
IV. del

Prvi in drugi članek sta na  kratko opisovala asin-
hronski motor ter načine spreminjanja števila vrtlja-
jev asinhronega motorja s poudarkom na frekvenčnih 
pretvornikih. Tretji članek je opisoval elektromotorne 
pogone in morebitne prihranke  pri električni ener-
giji. Z uporabo frekvenčnih pretvornikov za pogone 
ventilatorjev in črpalk lahko prihranimo ogromne 
količine električne energije. Pogonom z ventilatorji in 
črpalkami je skupno, da imajo kubično karakteristiko 
(potrebna električna moč teh strojev narašča s tretjo 
potenco hitrosti medija). To pomeni, da bo, na pri-
mer, pri 85% pretoku medija motor delal s približno 
55% moči. 

V nadaljnjih člankih bom primerjal porabo električne 
energije in s tem vpliv na ceno električne energije pri 
različnih pogojih obratovanja centrifugalne črpalke in 
poznanem letnem diagramu obremenitve le-te. V tem 
članku bodo opisani različni režimi delovanja črpalke 
kot osnova pri energetski analizi delovanja celotnega 
pogona.

Ključne besede: asinhronski motor, vrtilni moment, 
izkoristek, črpalka, H-Q karakteristike

Št. članka: 801

mag. Adriana Čeh

RFID TEHNOLOGIJA V VSAKDANJI RABI, 
SISTEM ZA UPRAVLJANJE S KLJU�I 

Sistem za upravljanje s ključi, zasnovan na RFID teh-
nologiji, prinaša v podjetja in ustanove velik doprinos 
k uspešnosti organizacije logistične funkcije, optimiza-
ciji procesa dela in nenazadnje razbremenitvi osebja. 
Sistem omogoča popoln nadzor nad uporabo ključev, 
kar pomeni beleženje dostopov do ključev in vračila 
ključev in kreiranje nivojev dostopov do ključev. Sis-
tem za upravljanje s ključi je možno enostavno mo-
dularno nadgrajevati ter ga upravljati in nadzorovati 
na daljavo. 

Ključne besede: RFID tehnologija, sistem za upra-
vljanje s ključi, kontrola pristopa, nadzor, upravlja-
nje

Št. članka: 802

dr. Simon Muhič, Janko Remec

NUMERI�NE SIMULACIJE ZA HLAJENJE ŽIVIL

Za dolgo dobo uporabnosti živil, kot na primer jabolk, 
je pomemben čas, v katerem ohladimo jabolka pred 
skladiščenjem. Pri hlajenju jabolk je zelo pomem-
ben potek hlajenja in pogoji, pri katerih hladimo. 
Analizirali smo hlajen prostor, v katerem so v zaboje 
naložena jabolka v plasteh. Za obravnavani primer 
smo uporabili komercialno CFD programsko opremo 
ANSYS FLUENT. V polno obremenjeni hladilnici 
smo spremljali potek temperatur v zabojčkih z jabol-
ki, ki smo jih obravnavali kot homogeno porozno telo. 
V tem prispevku je prikazana samo časovna odvisnost 
temperaturnih polj in predstavljena neenakomernost 
hlajenja v posameznih delih hladilnice. Obravnavani 
primer modela CFD simulacije ohlajevanja jabolk 
nazorno prikazuje uporabnost modernih računalni-
ških orodij za nadzorovano doseganje želenih oziroma 
načrtovanih parametrov sistemov in naprav. 

Ključne besede: CFD modeliranje, mirno hlajenje, 
tok zraka, prenos toplote

Št. članka: 803

Boris Klenovšek

HIDRAVLIKA V PRAKSI

Kjerkoli se pojavi primer potrebe po uporabi večjih in 
velikih sil je verjetno, da se bo delo opravilo učinkovi-

tejše in boljše ob uporabi hidravlike. Z neomejenimi 
možnostmi kombinacij in možnostmi njihove raz-
poreditve so hidravlični cilindri, črpalke, snemalci, 
hidravlične dvigalke in hidravlični pribor primerni 
za industrijsko uporabo. Vse od majhnih delavnic do 
velikih zahtevnih kompleksov, kot so rudarstvo, lad-
jedelništvo, raziskave in razvoj, testni laboratoriji, 
železnice, gradnja cest, železarne, kemične industrije, 
itd… V vseh vejah industrije se uporaba hidravlične 
opreme dokazuje, kot preprosta in učinkovita rešitev. 

Ključne besede: hidravlična oprema, cilindri, čr-
palke, ergonomičnost, enostavna, hitra in vsestranska 
uporabnost, enostaven prenos moči

Št. članka: 804

mag. Ivan Božič

NEVARNOST ELEKTROSTATIKE PRI DELU S 
PRAŠKI

Fizikalno ozadje elektrostatičnih pojavov je pri pra-
ških oziroma prahu enako kot pri tekočinah in trdnih 
snoveh. Pojavi so zlasti pri delu z lažje vnetljivimi 
praški zelo nevarni. Še nevarnejše so razmere, če so 
hkrati prisotne tudi lahko vnetljive tekočine. Ogrože-
ni so lahko tudi vzdrževalci, ki se pogosto srečujejo 
z zaprašenimi področji, v katerih se ob vzdrževalnih 
posegih prah in zrak pomešata v vnetljivo atmosfero. 
Pogosto je ob takšnih delih prisotnih tudi veliko poten-
cialnih virov vžiga. Eden od najbolj nevarnih virov 
vžiga je hitra elektrostatična razelektritev, ki lahko ob 
dovolj veliki sproščeni energiji povzroči vžig in eksplo-
zijo prašne atmosfere.

Ključne besede: elektrostatika, naelektritev prahu, 
hitra razelektritev, eksplozija

Št. članka: 805

dr. Ivo Čala

RAZVOJ DEJAVNOSTI VZDRŽEVANJA NA 
HRVAŠKEM

V članku je podan pregled razvoja vzdrževanja glede 
na razvoj tehničnih sistemov od prejšnjega stoletja do 
danes ter razmišljanje o tem,  kakšen je vpliv razvoja 
vzdrževalne dejavnosti na razvoj in združevanje stro-
kovnjakov s tega področja, ne glede na njihov osnov-
ni  poklic. Opisan je tudi razvoj hrvaškega društva 
vzdrževalcev HDO (Hrvatsko društvo održavatelja) 
od nastanka do danes. 

Ključne besede: korektivno vzdrževanje, preventiv-
no vzdrževanje, prediktivno vzdrževanje, proaktivno 
vzdrževanje, procesi vzdrževanja, zanesljivost, razpo-
ložljivost

Št. članka: 806


