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ko sem lansko leto pripravljal Uvodnik za Zbornik 16. TPVS, me je najbolj skrbelo, 
da se bo uresničilo tisto, kar sem tudi zapisal, in sicer da navkljub velikim mislim in 
besedam, ki krasijo okrogle obletnice in poveličujejo pretekle čase ter napovedujejo še boljšo 
prihodnost, pride sušno obdobje, obdobje, ko se ne spreminja nič. Da nastopi čas počivanja 
na lovorikah (Je še kaj bolj človeškega kot to?) in s tem neizogibno čas nazadovanja. 
Ker imam možnost pisati nov Uvodnik, tokrat za 17. TPVS, to nedvomno pomeni, 
da se našemu društvu to ni zgodilo. In ne samo društvu, ampak tudi in predvsem ne 
vzdrževalcem, našim pogodbenim partnerjem in vsem, ki se na tem posvetovanju srečamo. 
Iz tega lahko tudi zaključim, da je zavedanje o potrebnosti neprestanega spremljanja 
dogajanja in sledenja spremembam v našem gospodarskem okolju prisotno in da je v 
to vedno bolj vključeno tudi področje vzdrževanja. Čeprav določene izkušnje naših 
članov iz različnih podjetij še vedno kažejo, da je vzdrževanje v podjetjih razumljeno 
kot neko nujno zlo, ki požira sredstva, vzdrževalna služba pa je neke vrste deklica za 
vse v podjetju. 
Ali lahko s takim pogledom na vzdrževanje naša podjetja ohranjajo konkurenčnost 
na evropskem in globalnem trgu? Ali lahko naši vzdrževalci konkurirajo na odprtem 
evropskem trgu storitev? Ne bom si drznil zapisati odgovorov, verjamem pa, da se 
marsikateri odgovor da razbrati iz letošnjih referatov, ki bodo predstavljeni na 17. TPVS, 
saj smo letos kot rdečo nit postavili prav vzdrževanje v evropskem prostoru. 

Neformalno je dogodek na Rogli neke vrste zaključek v delovanju društva v tekočem letu 
in hkrati začetek novega. Zato nekaj besed o tem, kaj je bilo in kaj upamo, da bo.
Po upokojitvi nekaterih članic in članov, ki so bili v preteklih letih in celo desetletjih 
gonilna sila, je bila praznina, ki je ob tem nastala, uspešno zapolnjena in tako vse 
aktivnosti, ki so neke vrste stalnica in tudi naša zaveza, v društvu tečejo dalje. Prav tako 
se uspešno zaključuje projekt Leonardo, saj je prestal tudi fazo preverjanja v slovenskih 
podjetjih, kot smo lansko leto napovedali. O uspešnosti organiziranja letošnjega tehniškega 
posvetovanja tu na Rogli je ta hip seveda nemogoče govoriti, lahko pa rečem, da sodeč po 
zanimanju in odzivu, kazalci kažejo dobro. V minulem letu smo intenzivirali tudi naše 
sodelovanje v EFNMS. Pod črto bi lahko za minevajoče leto rekel, da je bilo uspešno, 
kar gre zahvala vsem funkcionarjem in tudi vsem ostalim.
Iskanje, preverjanje in vključevanje v delo novih, dodatnih vsebin, ki so vzdrževalcem 
potrebne, pa je naš ključni cilj za v prihodnje. Razmišljati samo za leto dni naprej in 
samo v okviru že uveljavljenih vsebin, je za uspešno delo premalo. Naša uspešnost se 
namreč ne meri preko finančne uspešnosti (ta je, žal, nujni predpogoj), ampak preko 
primernosti tistega, kar nudimo našim članom in partnerjem. 

Prepričan sem, da nam bo uspelo narediti korake v pravo smer in da bo k temu, da bomo 
znali trasirati to smer, pomembno prispevalo tudi srečanje tu na Rogli. 
Hkrati pa želim, da bi bilo za vse udeležence prijetno v smislu druženja in koristno v 
smislu navezovanja stikov in pridobljenih informacij ter znanja. 

Dobrodošli tokrat in »se vidimo ob letu osorej«!

Jože Urbanc, Predsednik DVS

Spoštovani,

od 9. do 14. ure

01 511 30 06
 01 511 30 07

 tajnik@drustvo-dvs.si

GSM 041 387 432
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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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doc. dr. Samo Ulaga

PREDSTAVITEV SPLETNEGA ORODJA 
»ValidMaint«, NAMENJENEGA 
VALIDACIJI ZNANJ VZDRŽEVALCEV V 
OKVIRU MEDNARODNEGA PROGRAMA 
LEONARDO DA VINCI

Ohranjanje konkurenčnosti na globalnem tržišču 
je naloga, s katero se ubadajo vsa ambiciozna 
podjetja. Dva od pogojev za to, da so v teh 
prizadevanjih uspešna, sta stabilen proizvodni 
proces in tehnološko dovršena oprema. Pri zagota-
vljanju zanesljivega delovanja tovrstnih tehniških 
sistemov imajo vzdrževalci z vsaj srednješolsko 
strokovno izobrazbo vse večji pomen! V okviru 
evropskega programa Leonardo da Vinci je bilo, 
skupaj s še šestimi partnerji iz držav članic 
EFNMS, razvito spletno orodje ValidMaint, 
namenjeno nepristranskemu preverjanju znanja 
vzdrževalcev – tehnikov.

Ključne besede: usposabljanje vzdrževalcev, 
validacija znanja, EFNMS, Leonardo da Vin-
ci

Št. članka: 744

prof. dr. Janez Tušek

OUTSOURCING – ENOSTAVNEJŠE, 
CENEJŠE IN UČINKOVITEJŠE 
VZDRŽEVANJE ORODIJ Z VARJENJEM ZA 
TLAČNO LITJE LAHKIH KOVIN

Članek opisuje možnosti vzdrževanja orodij 
za tlačno litje lahkih kovin, ki naj bi ga za 
livarne izvajale zunanje institucije oziroma naj 
bi livarne uvedle tako imenovano outsourcing 
aktivnost. To pomeni, da livarne za tlačni liv 
aluminija, magnezija, cinka in njihovih zlitin 
prepustijo vzdrževanje in sanacijo poškodova-
nih orodij specializirani organizaciji, ki ni v 
ekonomski niti drugačni povezavi z matično 
livarno. V splošnem je znano, da je za učinko-
vito delovanje vseh livarn vzdrževanje orodij 
izjemnega pomena. Osrednji del članka opisuje 
napake na orodjih, vzroke za njihov nastanek 
in podrobno predstavi reparaturno varjenje kot 
edino možno uporabno tehnologijo za sanacijo 
poškodovanih orodij. Nadalje članek opisuje in 
prikazuje nekatera vzdrževalna dela, ki jih je 
smiselno organizirati kot outsourcing in nekatera 
vzdrževalna dela, za katera outsourcing matični 
tovarni ne predstavlja nobene prednosti. Na kon-
cu članka so podane sklepne ugotovitve.

Ključne besede: Outsourcing, reparaturno 
varjenje, lasersko varjenje, varjenje TIG, orodje 
za tlačni liv

Št. članka: 745

mag. Bogomil Kandus, Gregor Kustec, 
Janez Križaj

ENERGETSKI NADZORNO INFORMACIJSKI 
SISTEMI KOT OSNOVNO ORODJE ZA 
KVALITETNO VZDRŽEVANJE

Področje energetike predstavlja pomembno 
vzdrževalno področje. Aktualna področja vzdr-
ževanja, ki lahko bistveno vplivajo na porabo in 
strošek družb, so odprava puščanj pare, kompri-
miranega zraka, vode ali preprečevanje toplotnih 
izgub in potrebe po hlajenju s kvalitetnim vzdrževa-
njem. Velikokrat se delo vzdrževalcev niti ne opazi, 
ker učinek njihovega dela ni spremljan. Energetski 
nadzorno informacijski sistemi bistveno vplivajo na 
kvaliteto izvajanja in tudi vrednotenja vzdrževal-
nih del. V članku so predstavljeni najnovejši pristopi 
k spremljanju porabe energije in njihova integracija 
z energetskimi nadzornimi sistemi.

Ključne besede: nadzorno informacijski sistem, 
energetski nadzorni sistem, ciljno spremljanje 
rabe energije, vzdrževanje energetskih sistemov, 
energetska učinkovitost

Št. članka: 746

Bojan Težak

VZPOSTAVITEV PROGRAMA 
PREDIKTIVNEGA VZDRŽEVANJA 
S TERMOGRAFSKIMI PREGLEDI 
ELEKTROENERGETSKIH IN STROJNIH 
NAPRAV

Infrardeča termografija postaja ključna metoda 
prediktivnega vzdrževanja elektroenergetskih in 
strojnih naprav. Dobro pripravljen program ter-
mografskih pregledov omogoča velike prihranke. 
Kako izvesti učinkovit program termografskih 
pregledov v podjetju, je odvisno od mnogih 
faktorjev. Usposobiti ekipo znotraj podjetja ali 
uporabiti zunanjo storitev (outsourcing)? Morda 
je rešitev nekje vmes. V prispevku bodo navedene 
prednosti in slabosti različnih pristopov. 

Ključne besede: infrardeča termografija, preven-
tivno vzdrževanje, prediktivno vzdrževanje.

Št. članka: 747

Gorazd Brumec

VZDRŽEVALNE POGODBE – NUJA ALI LE 
DOBRI ZASLUŽKI?

Pogodbeno vzdrževanje omogoča varno in čim bolj 
nemoteno delovanje sistema in zmanjšuje stroške, 
ki nastanejo pri večjih izpadih zaradi nevzdrže-
vane infrastrukture. Prednosti pogodbenega vzdr-

ževanja so številne – od bistvenega zmanjšanja 
izpadov sistema, povečanja učinkovitosti delovanja 
lastnega tehničnega osebja, do zmanjšanja možnosti 
izpada energetskega sistema. Pri tem lahko poudari-
mo, da je v večini primerov pogodbeno vzdrževanje 
bolj ekonomično kot naknadno reševanje napak. 
Med slabostmi pa velja omeniti, da dolgoročnost 
pogodb zmanjša naročnikovo sposobnost za sklepa-
nje drugih pogodb.

Ključne besede: način, ekonomičnost in analiza 
vzdrževanja

Št. članka: 748

Arnold Muschet

IZBOR REGULACIJSKIH VENTILOV 
IN NJIHOV VPLIV NA UČINKOVITOST 
PROCESNEGA VODENJA

Regulacijski ventili so povezovalni element med 
sistemom za vodenje in instrumentacijo ter teh-
nološkim procesom. Predstavljajo zelo pomemben 
inženirski dejavnik v pravilnosti in ekonomičnosti 
delovanja celotnega sistema. Veliko izvedb, še 
posebno regulacijskih ventilov s čepom, dovoljuje 
optimalno izbiro za specifične pogoje delovanja. 
Poznavanje posameznih izvedb in njihovih karak-
teristik je predpogoj za uspeh. Primeren ventil je 
lahko definiran in načrtovan samo v primeru, da 
poznamo delovanje procesa in podatke procesa.

Ključne besede: regulacijski ventil, regulacija, 
aktuator, tehnološki proces, ekonomičnost, teko-
čine, učinkovitost

Št. članka: 749

Branimir Glinšek

SPREMENJENA VLOGA VZDRŽEVANJA ZA 
VEČJI USPEH PODJETJA

Prilagajanje in izboljševanje poslovanja je ne-
prestan odziv organizacij na izredno hitre in 
nepredvidljive spremembe poslovnega okolja. Spre-
membam v industriji, ki so posledica sprememb 
na trgu, vseskozi sledi tudi proces vzdrževanja, 
ki mora  povečati razpoložljivost in zanesljivost 
tehničnih sistemov ob uspešnem obvladovanju 
stroškov. 
Rešitve za izboljšanje procesa vzdrževanja se 
iščejo med drugim v uvajanju modernih strategij 
vzdrževanja, novi organiziranosti, izobraževanju, 
planiranju in informacijski podpori.
 
Ključne besede: prenova procesov,  RCM, TPM, 
OEE, proaktivno vzdrževanje

Št. članka: 750
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mag. Viktor Jemec

PRENOVA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA 
V POVEZAVI Z VZDRŽEVANJEM

Srednje poklicno in strokovno izobraževanje v 
Sloveniji se izvaja na programih, ki so večinoma 
zastareli in ne dajejo rezultatov, ki jih gospodarstvo 
oz. delodajalci pričakujejo. Uveden je bil projekt 
MUNUS v okviru evropskega socialnega sklada, 
ki je usmerjen v pripravo novih izobraževalnih 
programov v skladu s strateškimi usmeritvami 
Slovenije na področju znanstveno-tehnološkega, 
delovno organizacijskega pa tudi socialno-kul-
turnega razvoja, upoštevaje pri tem potrebe po so-
dobni, kvalitetni in razvojno usmerjeni izobrazbi 
mladine, zaposlenih in drugih odraslih ter zahteve 
po mednarodno primerljivih standardih znanja 
slovenske populacije.

Ključne besede: poklicno izobraževanje, izobra-
ževalni program, modul, katalog znanj, izpitni 
katalog

Št. članka: 751

Vili Granda

STANDARDIZACIJA V EX OKOLJU

Standardizacija za naprave v eksplozijsko ogro-
ženi atmosferi se je v zadnjih letih precej spremi-
njala. Prav gotovo lahko pričakujemo spremembe 
tudi vnaprej, saj glede na določila ATEX direk-
tive vsa področja še vedno niso povsem urejena, 
uskladiti pa se morajo tudi različni standardiza-
cijski organi po svetu (IEC, CENELEC). Razvoj 
zakonodaje in standardizacije se je torej po svetu 
različno oblikoval, zaradi tega je tudi prihajalo 
do različnih rešitev v standardih. Evropski stan-
dardi pod okriljem CENELEC-a (European 
Committee for Electrotechnical Standardization) 
so se izoblikovali bolj na nemški praksi, aktual-
no so še veljavni, značilnost njihovih oznak je v 
SIST EN 500xx, nadomeščajo pa jih harmoni-
zirani standardi v okrilju IEC (International 
Electrotechnical Commission), ki so že razdeljeni 
za plinsko (IEC 60079) in prašno (IEC 61241) 
Ex-okolje. Zaradi prevzema teh harmoniziranih 
standardov v evropskem prostoru se oznaka IEC 
zamenja z EN, v slovenskem prostoru pa se doda 
še oznaka SIST. Kljub temu smo prepričani, da 
boste kje srečali tudi oznako SIST IEC namesto 
SIST EN, kar pa pomeni le to, da je osnova za 
slovenski standard vzeta na osnovi sprejete stan-
dardizacije v IEC.

Ključne besede: standardizacija v Ex-okolju, 
CENELEC, IEC, ATEX zakonodaja

Št. članka: 752

mag. Matjaž Kutin

KAKO VZDRŽEVANJE PRISPEVA K 
PRODUKTIVNOSTI PODJETJA?

Proizvodne organizacije so veliki sistemi, ki 
nikoli niso do kraja razumljeni. To je eno najbolj 
pomembnih dejstev v konkurenčni tekmi. V 
prizadevanju za razvoj proizvodnega sistema na 
višjo raven se vedno opiramo na pretekle izkušnje. 
Vzdrževalci so navadno najbolj kvalificiran in iz-
jemno izkušen del tehnično izobraženega moštva. 
Njihovo sodelovanje pri razvoju skupne produk-
tivnosti je za organizacijo neprecenljivo.

Ključne besede: produktivnost, vzdrževanje, 
izdelavni sistem, razvoj 

Št. članka: 753

Daniel Česko

DALJINSKI NADZOR KOMPRESORSKE 
POSTAJE 

Povezanost, pa naj si bo še tako šibka, je v dana-
šnjem času nujnost. Pretok informacij omogoča 
bistveno hitrejše odzive na dogajanje v okolju, brez 
informacij je težko pričakovati pravilno reakcijo, 
o proaktivnem in vnaprej načrtovanem delovanju 
pa brez pravih signalov in pokazateljev sploh ni 
mogoče razmišljati.
Prednosti, ki jih prinaša daljinski nadzor kom-
presorjev, se praktično ponujajo same, vse skupaj 
je podrejeno boljši in učinkovitejši porabi kompri-
miranega zraka, ki kot najdražji energent zahteva 
vso našo pozornost.

Ključne besede: povezanost, optimizacija 
stroškov vzdrževanja, zanesljivost proizvodnje, 
prednost, preventivnost

Št. članka: 754

Edvard Sternad, Andrej Orešnik

RAČUNALNIŠKO PODPRTO 
PROJEKTIRANJE, DIMENZIONIRANJE IN 
OPTIMIRANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJ 

Projektanti uporabljajo več različnih računalni-
ških orodij, ki so jim v pomoč pri izdelavi načrtov 
in izvedbi tehničnih izračunov. Pri tem prihaja 
do večkratnih vnosov istih podatkov in prehodov 
iz ene aplikacije v drugo. V članku bo opisan po-
stopek rešitve, ki projektantom omogoča vključitev 
eksaktnih rezultatov izračunov vseh tokokrogov 
instalacij v grafično sliko instalacij. Pri tem ne pri-
haja do podvajanja vnosa podatkov ter dodatnega 
obremenjevanja ali dodatne izgube časa.

Ključne besede: projektiranje, dimenzioniranje, 
optimiranje, vzdrževanje, električne instalacije, 
CADdy++/SEE, ELIN, baze podatkov

Št. članka: 755

Andrej Kunc

IZPIRANJE HIDRAVLIČNIH SISTEMOV

Dolga življenjska doba in zanesljivost delovanja 
hidravličnega sistema sta odvisni od pravilnega 
ravnanja z njim tako v fazi načrtovanja, mon-
taže, zagona, kot tudi med njegovo uporabo. 
Pomemben dejavnik pri tem je izpiranje sistema 
pred zagonom zaradi vnosa nečistoč v sistem med 
montažo ali vzdrževalnim posegom. 

Ključne besede: hidravlični sistem, delci neči-
stoč, izpiranje sistema  

Št. članka: 756

Aleš Rodman

RAZVOJ APLIKATIVNE REŠITVE 

Raziskovalna naloga »Razvoj aplikativne rešitve« 
kaže eno izmed možnosti pri optimizaciji procesa 
razvoja aplikativne rešitve z uporabo orodij za si-
mulacijo poslovnih procesov v konkretnem podjetju. 
Podjetja se v današnjem svetu srečujejo s svetovno 
konkurenco, problemi globalizacije in ostalimi 
dejavniki, ki vplivajo na obstoj in razvoj podjetij. 
Konkurenčne prednosti podjetja se odražajo s kvali-
teto izdelkov in storitev, ki jih ponuja. To se doseže 
samo s stalnim prilagajanjem spremembam v okolju 
in pravočasnim reagiranjem na nastale probleme. 
Prenovo poslovnih procesov lahko opredelimo kot te-
meljito preverjanje procesov in njihovo spreminjanje, 
ki ga sprožimo, da bi dosegli pozitivne rezultate, kot 
so zniževanje stroškov, povečanje kakovosti izdelkov 
in storitev, skrajšanje dobavnih rokov in podobno. 
Prenova poslovnih procesov je zahtevna naloga, ki 
terja znanja na področju človeških zmogljivosti, 
ekonomike, trženja, informatike, drugih tehnologij 
in seveda proizvodnega procesa, ki poteka v okviru 
organizacije. V raziskovalni nalogi smo uporabili 
možnosti in pristop do orodij, ki jih uporabljamo za 
simulacijo procesov. Odločili smo se, da bomo procese 
poskusili simulirati z orodjem iGrafx. To orodje smo 
dobili v demo različici, zato smo se tudi odločili zanj. 
Rezultati simulacije so spodbudni in kažejo možnosti 
uporabe takih orodij. Glede na to, da je naš projekt 
ozko fokusiran, smo lahko uporabili le del zmožnosti, 
ki jih imajo orodja. Te zmožnosti so veliko večje in 
jih je možno uporabiti pri analizah in simulacijah 
kompleksnejših sistemov.

Ključne besede: organizacija, procesi, analiza, 
simulacija, orodja BMP. 

Št. članka: 757
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Člani Izvršnega odbora Društva vzdrže-
valcev Slovenije in člani Organizacijske-
ga odbora 17. Tehniškega posvetovanja 
vzdrževalcev Slovenije na Rogli se za-
vedamo, da brez jasne vizije razvoja in 
širjenja znanja ni več mogoče slediti vsa-
kodnevnim spremembam in novostim 
na področju vzdrževanja. Naša vizija ni le 
plod in želja posameznikov, ampak sku-
pek realnih potreb po znanju, napredku, 
povezovanju in intelektualni rasti. In k 
vsemu temu prispeva tudi tradicinalno 
srečanje vzdrževalcev na Rogli.

Za uresničitev osnovnega poslanstva in 
dodatnih ciljev so potrebna ustrezna 
finančna sredstva. Mi želimo izkoristiti 
predvsem potencial domačega znanja, a 
tudi znanje in sredstva iz tujine, zato že 
več let aktivno sodelujemo z združenjem 
evropskih vzdrževalcev. Plod tega sode-
lovanja je projekt Leonardo da Vinci, 
ki ga letos testirajo naši člani društva - 
poslovni partnerji. Aktivnosti vodijo člani 
društva, ki so bili pripravljeni prostovoljno 
sodelovati pri projektu. Več o tem bomo 
lahko slišali na posvetovanju na Rogli.
Letošnje posvetovanje vzdrževalcev Slo-
venije je za nas, organizatorje, prelomno, 
saj bomo prvič imeli 96 razstavnih mest, 
pridobili smo enako število sponzorjev 
kot lani in bomo lahko podelili nagrade 
za najboljša diplomska dela in nagrade 
za najboljše vzdrževalne pripomočke. 
Letošnja novost je tudi sodelovanje 
z izdajatelji strokovnih revij, ki bodo 
na razstavnih mestih predstavili svoje 
publikacije.

DELO IN ZNANJE – 
VZDRŽEVANJE

@

@

@

@

@@

@@

Piše: Sergio Tončetič, Predsednik  Organizacijskega odbora 17. TPVS

V Zborniku, 119. številki razširjene re-
vije Vzdrževalec, vam posredujemo vse 
informacije o dvodnevnih aktivnostih 
na letošnjem srečanju vzdrževalcev na 
Rogli. Zbornik vsebuje program poteka 
srečanja, spisek vseh razstavljavcev in 
sponzorjev, vključno z opisom njihove 
dejavnosti, povzetke strokovnih preda-
vanj, oglase in ostale zanimivosti.
Zbornik prinaša nova znanja, lahko pa 
služi tudi kot vodnik pri iskanju ustre-
znih razstavljavcev, dobaviteljev, izvajal-
cev, sodelavcev, ki na delovnih mestih 
pomagajo reševati tekoče probleme s 
področja vzdrževanja.

Članom Organizacijskega odbora se za-
hvaljujem za dobro timsko delo, ker brez 
tega ne bi dosegli zastavljenih ciljev.

V svojem imenu in v imenu celotnega 
Organizacijskega odbora se zahvalju-
jem vsem sponzorjem, razstavljavcem, 
poslovnim partnerjem in obiskovalcem, 
ker ste s svojo udeležbo in obiskom 
omogočili izvedbo posvetovanja in 
potrdili njegov pomen za slovensko 
gospodarstvo. 

 



{t. 119,  oktober 2007 9    Vzdr`evalec



10    Vzdr`evalec oktober 2007, {t. 119

Zlati sponzor
17. Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije

Rogla, 18. in 19. oktober 2007
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Generalni sponzor
17. Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije

Rogla, 18. in 19. oktober 2007
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Sponzorji
17. Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije
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Medijski sponzorji
17. Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije
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na 17. Tehniškem posvetovanju vzdrževalcev Slovenije
Naziv razstavljavca Kraj Št. razstavnega mesta
ABB d.o.o. Ljubljana 78
ARMSTRONG-KOBILŠEK d.o.o. Mengeš 64
ASTECH d.o.o. Godovič 71
AVTOPREVOZNIŠTVO MUŠIČ MARKO s.p. Mengeš 41
BELMET MI d.o.o. Ljubljana 17
BETAPLAST d.o.o. Brezovica 33
BRINOX d.o.o. Medvode 86
CASTROL SLOVENIJA d.o.o. Ljubljana 11
CELJSKI SEJEM d.o.o. Celje 5
CINKARNA – VEFLON CELJE d.d. Celje 28
CMC EKOCON d.o.o. Logatec 63
CMC MAK d.o.o. Ljubljana 73
COLBYCO d.o.o. Ljubljana 67
DOMEL d.d. Železniki 38
ECONOMOS d.o.o. (SEAL-MART d.o.o.) Maribor 31
ECOTIP d.o.o. Slovenske Konjice 24
ELEKTRA DROLE d.o.o. Trzin 1
ELEKTROSPOJI d.o.o. Ljubljana 12
ELPRO LEPENIK & CO d.n.o. Miklavž na Dravskem polju 81
ENERGO PLUS d.o.o. Ljubljana 32
ERCO INTERNATIONAL d.o.o. Vrhnika 2
ESOT d.o.o. Celje 54
ETI ELEKTROELEMENT d.d. Izlake 85
FLUIDIKA d.o.o. Ljubljana 58
FORI d.o.o. Velenje 16
FUCHS MAZIVA LSL d.o.o. Brežice 93
GABRIJEL ŠMELCER s.p. Medvode 34
HENNLICH d.o.o. Podnart 95
HPE d.o.o. Ljubljana 90
HYPEX d.o.o. Lesce 55
IB-PROCADD d.o.o. Ljubljana 27
IMI INTERNATIONAL d.o.o. Brežice 80
IMPAKTA d.d. Ljubljana 36
INDUSTRIE AUTOMATION GRAZ Graz, Avstrija 75
INOTEH d.o.o. Bistrica ob Dravi 3
INPRO d.o.o. Novo mesto 9
INTERCOM d.o.o. Celje 8
INŽENIRING PLUS d.o.o. Ljubljana 89
IRTEX d.o.o. Zreče 74
JUMO GmbH PODRUŽNICA MARIBOR Maribor 40
KLADIVAR ŽIRI d.d. Žiri 46
KLIMA ARNŠEK d.o.o. Ljubljana 70
KLIMA PETEK, d.o.o. Maribor 51
KONUS KONEX d.o.o. Slovenske Konjice 39
KOPA RAČUNALNIŠKI INŽENIRING d.d. Slovenj Gradec 83
KOTORNA d.o.o. Ljubljana - Črnuče 61

Razstavljavci
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Naziv razstavljavca Kraj Št. razstavnega mesta
KOVIMEX d.o.o. Cerknica 50
LA & CO d.o.o. Maribor 88
LITOSTROJ – PTS d.o.o. Ljubljana 59
LOTRIČ d.o.o. Selca 7
M. TRADE d.o.o. Gornja Radgona 43, 44
MERUS d.o.o. Maribor 15
MESSER SLOVENIJA d.o.o. Ruše 84
METAL MIKULIĆ d.o.o. Radomlje 82
METREL d.d. Horjul 48
METRONIK d.o.o. Ljubljana 23
MICOM ELECTRONICS d.o.o. Trzin 72
NRG d.o.o. Ljubljana 53
OLMA d.d. Ljubljana 56
OMEGA AIR d.o.o. Ljubljana 62
OSKAR ŠTERN s.p. Zgornja Polskava 79
PARKELJ d.o.o. Ljubljana 91
PEPPERL & FUCHS GmbH Brunn am Gebirge, Avstrija 26
PETROL d.d. Ljubljana 37
PPT COMMERCE d.o.o. Ljubljana 96
PRIMA FILTRI d.o.o. Medvode 65
PS d.o.o. Logatec 92
REVIJA IRT3000 – PROFITDTP d.o.o. Škofljica 35
REVIJA SVET ELEKTRONIKE – AX ELEKTRONIKA d.o.o. Ljubljana 69
RITTAL d.o.o. Ljubljana 68
SEAL & TRADE d.o.o. Maribor 30
SCHIKI d.o.o. Slovenske Konjice 18
SICK d.o.o. Ljubljana 14, 22
SIEMENS d.o.o. Ljubljana 6
SKIRO d.o.o. Prebold 77
SMM d.o.o. Maribor 52
SPM INSTRUMENT Deutsch Wagram, Avstrija 57
STROJNA GONILA d.o.o. Maribor 29
SYNERGY VOJKO GULIN s.p. Ptuj 19
TBE ANLAGENDIAGNOSTIK GmbH Gratwein, Avstrija 25
TEHNING d.o.o. Hajdina 87
TENZOR d.o.o. Ptuj 13
TINEX TRGOVSKA DRUŽBA d.o.o. Šenčur 20, 21
TIO PNEVMATIKA d.o.o. Lesce 49
TIPTEH d.o.o. Ljubljana 4
TOPOL ARMATURE d.o.o. Ljubljana 10
TRACTUS d.o.o. Maribor 66
TRC LIČEN LJUDMILA s.p. Kranj 45
ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o. Vuzenica 76
UNIOR d.d. Zreče 42
VIG-FIL d.o.o. Radomlje 47
VIMOSA d.o.o. Velenje 60
ŽABJEK d.o.o. Ljubljana 94

na 17. Tehniškem posvetovanju vzdrževalcev Slovenije
Razstavljavci
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Prispevek
zlatega sponzorja
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S temi novejšimi certifikati »Razreda 0« 
lahko Atlas Copco svojim strankam nudi 
širok izbor optimalnih in zmogljivih 
rešitev za kompresorje, ki ustrezajo vsaki 
aplikaciji komprimiranega zraka, kjer je 
čistost zraka kritična.

Testiranje brezoljnih kompresorjev  pod-
jetja Atlas Copco je opravilo zelo ugledno 
samostojno združenje Technische Über-
wachungs-Verein (Združenje za tehnično 
kontrolo ali ‘TÜV’). Uporabili so stroge 
testne metode ter simulirali realno indu-
strijsko okolje. Kljub tem neizprosnim 
testom pa TÜV pod nobenimi testnimi 
pogoji ni našel nobene sledi olja pri od-
vodu zračnega toka.

»Dejstvo, da lahko zdaj ponudimo ši-
roko paleto kompresorjev s certifikati 
Razred 0 pomeni, da lahko strankam 
pomagamo izbrati najboljšo in najbolj 
učinkovito kompresorsko tehnologijo 
za izboljšanje njihove produktivnosti in 
donosnosti,« pravi Ronnie Leten, pred-

sednik poslovnega področja za kompre-
sorsko tehniko pri podjetju Atlas Copco. 
»Strateška izbira podjetja Atlas Copco je 
investiranje v nove tehnologije, ker je to 
najboljši način, da strankam pomagamo 
zagotoviti njihove cilje. Ena gonilnih sil 
pri Atlas Copco je zaveza do strank.«

Pomembnost 100% 
brezoljnega zraka
Aplikacije, kjer je 100% brezoljni zrak 
pomemben, vključujejo področja prede-
lovanja hrane in pijač, farmacevtske pro-
izvodnje in pakiranja, kemičnega in pe-
trokemičnega predelovanja, proizvodnje 
polprevodnikov in elektronike, področje 
medicine, lakiranja avtomobilov, tekstil-
ne proizvodnje in še več drugih.  

Onesnaženje z najmanjšo količino olja pri 
teh uporabah komprimiranega zraka, kjer 
je čistoča kritična, lahko vodi do poško-
dovanja proizvoda ali proizvodne linije, 
visoke stopnje izmečkov in vračil, ter drag 

ZRAČNI KOMPRESORJI

ATLAS COPCO POVEČUJE 
VODSTVO NA PODROČJU 
BREZOLJNEGA ZRAKA Z 
NOVIMI ISO CERTIFIKATI 
‘RAZRED 0’ 

Antwerp, 3. september 2007. Atlas Copco je znova 
dokazal, da v svetovnem merilu vodi pri proizvodnji  
zračnih kompresorjev – z novimi ISO certifikati 8573-1 
RAZRED 0 za brezoljne zračne kompresorje v obsegu 

centrifugalnih, rotacijskih zobnih, spiralnih in vodno injiciranih 
vijačnih kompresorjev. Ocenitev z “Razredom 0” za te kompre-
sorje pomeni naslednji korak pri nenehni gonji pri inovaciji, ki 
se je začela z overitvijo vijačnega kompresorja leta 2006, prvega 
kompresorja na svetu, ki je s strani TÜV pridobil certifikat ISO 
8573-1 RAZRED 0. 

čas izpada proizvodnje in čiščenja. Zračni 
kompresorji »Razreda 0« podjetja Atlas 
Copco eliminirajo tveganje onesnaženja 
z oljem in s tem tudi dodatne stroške 
tako, da preprečijo, da bi olje vstopilo v 
proizvodni proces.

Za stranke Atlas Copco ta certifikat 
Razreda 0 pomeni nično tveganje za 
onesnaženje, nično tveganje za uničene ali 
nevarne proizvode, ter nično tveganje za 
izgube pri izpadu proizvodnje. Predvsem 
pa ta certifikat pomeni nično tveganje za 
uničenje poslovnega slovesa podjetja, ki si 
ga je podjetje težko pridobilo.

Vrste, ki so si pridobile 
certifikat Razreda 0
Pridobitev certifikata Razreda 0 za Z 
vijačni kompresor je zdaj razširjena na 
široko paleto brezoljnih zračnih tehno-
logij, vključno z visoko zmogljivimi ZH 
centrifugalnimi kompresorji, ZR/ZT 
rotacijskimi zobnimi kompresorji, AQ 
vodno injiciranimi vijačnimi kompresorji, 
SF spiralnimi kompresorji in serijo P 
kompresorjev za izposojo. 

Vrsta ZR/ZT vijačnih kompresorjev, ki je 
prva na svetu pridobila certifikat Razreda 
0, je na splošno najbolj učinkovita in 
zanesljiva tehnologija za kritično uporabo 
med 55 in 900 kW.

Z vrsto ZH centrifugalnih kompresorjev 
je podjetje Atlas Copco zdaj zmožno po-
nuditi učinkovit in overjen 100% brezolji 
zrak za aplikacijo pri visoko zmogljivi 
osnovni obremenitvi, kot so procesi fer-
mentacije, zračne separacije in zračenja, 
ki so pomembni na področju kemične 
in farmacevtske predelave. Proizvodnja 
polprevodnikov in elektronike, tekstilne 

ATLAS COPCO d.d., Ljubljana
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proizvodnje in uporaba v avtomobilski 
industriji se lahko zdaj zanesejo na 100% 
brezoljni zrak v tem zmogljivostnem 
razredu.   

Rotacijska zobna kompresijska tehnolo-
gija je potrjeno najbolj energijsko učin-
kovita za aplikacijo do 50 kW. Tukaj so 
ZR/ZT zobni kompresorji podjetja Atlas 
Copco še posebej pomembni za področje 
proizvodnje hrane in pijač, farmacije in 
elektronike.

Znotraj vodno injicirane serije AQ, ki 
je zdaj tudi opremljena s certifikatom 
Razreda 0, Atlas Copco ponuja brezoljni 
zračni kompresor zmogljivosti 13 barov. 
Tehnologija vodnega injiciranja je potrje-
no pomembna pri aplikaciji v proizvodnji 
kozmetike, tobačni industriji in izdelavi 
avtomobilov.

Vrsta SF spiralnih kompresorjev podjetja 
nudi čisti zrak za aplikacijo v bolnicah, v 
zobotehniki in medicini, tiskarski indu-
striji, laboratorijih in mlečno predelovalni 
industriji. Te kompresorje zaznamuje izre-
dno nizek nivo hrupa in visoka energijska 
učinkovitost.

Atlas Copco je vodilni dobavitelj re-
šitev v industrijski produktivnosti na 
svetu. Proizvodi in storitve segajo vse od 
komprimiranega zraka in plinske opreme, 
generatorjev, opreme za gradnjo in rudar-
stvo, industrijskega orodja in montažnih 
sistemov, do storitev po prodaji in zakupa. 
S tesnim sodelovanjem s strankami in 
poslovnimi partnerji, ter z več kot 130 
letnimi izkušnjami,  Atlas Copco inovira 
za boljšo produktivnost. S sedežem v 
Stockholmu na Švedskem je globalna raz-
sežnost skupine na več kot 150 trgih. Leta 
2006 je imelo podjetje 25.900 zaposlenih 
in 5,6 milijarde evra dohodkov.
Več na:  www.atlascopco.com.

Poslovno področje kompresijske tehnike podjetja Atlas Copco razvija, proizvaja, trži 
in servisira brezoljne in oljno injicirane stacionarne zračne kompresorje, prenosne zračne 
kompresorje, plinske in procesne kompresorje, turbo ekspanzijske sisteme, električne 
generatorje, opremo za zračno obdelovanje in sisteme za zračno upravljanje. Nudi tudi 
posebne storitve zakupa. Podjetje inovira za boljšo produktivnost pri aplikacijah kot so 
proizvodnja, gradnja in procesna industrija širom sveta. Vodilni razvoj proizvodov in 
glavne proizvodne enote so v mestu Antwerp v Belgiji. Vse informacije so na voljo na 
www.atlascopco.com. To sporočilo za javnost je poleg ostalega tiska ter visoko resolu-
cijskih fotografij in diagramov objavljeno na spletnih straneh Atlas Copco: http://www.
classzero.com/  

PT, PTS in PNS brezoljni prenosni 
kompresorji, ki so na izposojo, so tudi 
pred kratkim prejeli certifikat Razreda 0, 
ter služijo industriji za brezoljni zrak pri 
aplikacijah, ki so kratkoročne, a kritične 
za čistočo.

Ne glede na to, ali so dejavnosti podjetja 
farmacevtska proizvodnja, predelovanje 
hrane, kritična elektronika ali drugi zah-
tevni sektorji, ima Atlas Copco brezoljni 
zračni kompresor, ki lahko nudi najvišjo 
stopnjo 100% brezoljnega zraka – over-
jeno, ter tako svojim strankam zagotovlja 
miren spanec.

ZRAČNI KOMPRESORJI
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Prispevek
generalnega  sponzorja
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VARNOSTNI KRMILNIKI

MODULARNI IN 
DALJINSKI VARNOSTNI 
KRMILNIKI – RAZŠIRITEV 
PONUDBE STANDARDNIH 
VARNOSTNIH KRMILNIKOV

Integriranje inteligentnih varnostnih sistemov v avtomatizirano 
okolje postaja vedno bolj  pomembno.
Z inteligentno tehnologijo vmesnikov za varnostne sisteme vam SICK 

nudi celotno serijo proizvodov, ki so bili posebej razviti za povezavo med 
varnostnimi napravami in stroji.
Tri skupine proizvodov, ki dovoljujejo uporabo varnostnih funkcij v 
povezavi z omrežji, so na voljo za različne stopnje povezave strojev z 
omrežji. Ker so vmesniki narejeni po meri SICK-ovih varnostnih proi-
zvodov, je intergracija možna z malo napora.
Te tri skupine so varnostni releji, varnostni krmilniki in varnostne omre-
žne rešitve. Med varnostnimi krmilniki pa obstajata dve podskupini, ki 
predstavljata povezavo med varnostnimi releji in programsko nastavlji-
vimi varnostnimi krmilniki na eni strani in varnostnimi krmilniki in 
omrežnimi rešitvami na drugi strani. 

Še pred nekaj leti so varnostni releji nudili 
praktično edino možnost za varnostni 
nadzor strojev. Od takrat se je pojavilo 
mnogo programabilnih krmilnikov, ki 
tudi rešujejo te aplikacije. Mnogi stro-
kovnjaki v industrijski avtomatizaciji so 
predvidevali opustitev varnostnih relejev 
na podlagi te obetavne nove tehnologi-
je. Kljub takemu predvidevanju imajo 
varnostni releji še vedno 80% tržnega 
deleža. Dejstvo je, da nudijo razširljive 
rešitve za skoraj vse industrijske varnostne 
aplikacije.

Vseeno pa varnostni releji zahtevajo od 
uporabnikov, da se soočijo z obsežnim in 

zamudnim  ožičenjem za izvedbo specifič-
ne varnostne logike za njihov stroj. 
Uporabniki se raje sprijaznijo z izzivi 
ožičenja, kakor da bi uporabljali progra-
mabilne varnostne krmilnike, ki zahtevjo 
program za nastavitev in mogoče ne pod-
pirajo aplikacije v celoti.

Po drugi strani pa se varnostne omrežne 
režitve vse bolj pojavljajo šele v zadnjem 
času in za uporabnike je dobrodošla mo-
žnost, da varnostni krmilnik lahko v nasle-
dnji fazi posodobitve enostavno povežejo 
v omrežje z visoko stopnjo integracije.

Ključne besede: varnostni releji, varnostni krmilniki, varnostne omrežne 
rešitve, modularni varnostni krmilnik, varnostni daljinski krmilnik

Modularni varnostni 
krmilnik UE 410 Flexi

 Sick je rešil problem kompleksnega ožiče-
vanja  in potrebo po primerni programski 
opremi z novim modularnim varnostnim 
krmilnikom: UE 410 Flexi. Ta nova serija 
omogoča uporabnikom, da uporabijo 
kompleksno varnostno logiko brez pro-
gramske opreme.

UE 410 Flexi je varnostni krmilnik, ki 
omogoča povezavo in kombinacijo sko-
raj vseh varnostnih senzorjev. 

Program za nastavitev ni 
potreben    
Logične funkcije UE410 FLEXI serije se 
nastavi z uporabo programskih preklopni-
kov na prednji strani vsake naprave. 
UE410 serija je sestavljena iz naslednjih 
modulov:
- UE410-MU  
 Glavna krmilna enota
- UE410-XU  
 Razširitvena krmilna enota 
- UE410-8DI  
 Varnostni vhodni modul z 8 dvoka-

nalnimi vhodi
- UE410-2RO  
 Varnostni relejski izhodni modul z 

1 dvokanalnim izhodom 
 (2NO/1NC)
- UE410-4RO  
 Varnostni relejski izhodni modul z 

2 dvokanalnima izhodoma 
 (4NO/2NC)
- UE410-DEV  
 DeviceNet vmesnik
- UE410-PRO  
 Profibus  vmesnik

Z uporabo vmesne povezave na straneh 
vsakega modula lahko kombiniramo 
različne module in med njimi nastavimo 
različne logične kombinacije. Možno 
je izvesti do 104 kombinirane vhode in 

SICK d.o.o., Ljubljana
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izhode. Za diagnostiko sistema se lahko doda tudi omrežne 
komunikacijske module.

Specialist za povezave
Do sedaj so uporabniki potrebovali različne varnostne releje 
za aplikacije z dvoročnim vklopom, relejske varnostne izhode, 
polprevodniške varnostne izhode (n.pr. od varnostne svetlobne 
zavese ali varnostnega laserskega skenerja) in aplikacije za zau-
stavitev v nujnih primerih.

UE410-MU ima osem nastavitev za upravljanje z vsemi temi 
napravami in jih je zmožen tudi logično  kombinirati. Tako 
je število različnih tipov relejev, ki so potrebni za posamezno 
aplikacijo, drastično znižano. 

Tukaj je delen seznam naprav, ki jih je možno povezati:
- Stikala za zaustavitev v sili
- Dvoročni vklop (Tip IIIA in IIIC)
- Brezkontaktna varnostna stikala (n.pr. RE300, IN4000)
- Fotoelektrični senzorji s testnim vhodom za kategorijo 2 

(n.pr. VS/VE18)
- Varnostne naprave za upravljanje (n.pr. E100 zagonska 

ročica)
- Varnostne svetlobne zavese in varnostne svetlobne mreže 

(n.pr.C2000,C4000,M4000)
- Varnostni laserski skenerji (n.pr. S3000, S300, PLS)
- Muting senzorji za 2-vhodni muting.

Številne prednosti za uporabnike
- 50% zmanjšanje prostora v omarici
To je drzna trditev, ki pa se jo zelo lahko preveri. UE 410-MU 
opravlja funkcijo dveh varnostnih relejev v enojnem 22.5mm 
ohišju. UE 410-8DI pa podpira 8 vhodov, ki zamenjajo 4 do-
datne varnostne releje.

- Preprosta nastavitev s pomočjo programskih preklopnikov 
(brez programske opreme)

Varnostna logika večine strojev je v glavnem manj komplicirana 
kot standardno krmiljenje strojev. Uporaba programskih pre-
klopnikov na prednji strani modulov omogoča uporabnikom 
uporabo AND, OR, Bypass in Muting funkcij brez uporabe 
programskih orodij.

- Drastičen prihranek ožičenja 
Če so logični bloki dostopni z izbiro prej nastavljivih funkcij z 
uporabo programskih preklopnikov, tipično ožičenje za dosego 
te logike izgine. Za primer: štiri (4) dvokanalne vhode UE 410-
8DI se lahko kombinira z vhodi na UE410-MU z uporabo 
AND, OR ali Bypass logike. Vse, kar je potrebno, je povezava 
spremljanih naprav in nastavitev programskih preklopnikov. Za 
izvedbo podobne logične sheme z uporabo klasičnih varnostnih 
relejev bi jih bilo potrebno uporabiti deset (10) ali več.

- Razširitev 
Ko je ta logika nastavljena, se lahko 2A polprevodniške izhode 
na UE 410-MU uporabi za izklop nevarnega gibanja. V primeru 
potrebe po relejskem izhodu se lahko doda UE 410-2RO (2 
NO kontakta in 1 dvokanalni izhod) ali UE 410-4RO (4 NO 

kontakti in 2 dvokanalna izhoda).

- Profibus in 
DeviceNet 
povezava

Za diagnostič-
no informacijo 
ima vsak modul 
LED diode, ki 
pokažejo sta-
nje povezanih 
vhodov in izho-
dov, kakor tudi 
stanje napak in 
zahtevo po ponovnem zagonu. Kot dodatek pa se lahko uporabi 
UE 410-DEV (DeviceNet) in UE 410-PRO (Profibus) modula, 
široko paleto statusnih in diagnostičnih informacij.

Praktični primer pri uporabi FLEXI  modulov pri 
ovijalnem stroju
Prvotno je bilo uporabljeno 6 varnostnih relejev, ki so zavzeli 
225 mm DIN tračnice na nadzorni plošči. Releji so potrebovali 
obsežno medsebojno ožičenje, da je bila dosežena logika, po-
trebna za aplikacijo.

Štirje (4) releji so bili uporabljeni za integraci-
jo dveh M4000 vhodno/izhodnih sistemov.
Ti releji so bili z logično AND funkcijo 
povezani z vezjem za izklop v sili (5) in še z 
enim varnostnim relejem za nadzor vrat pri 
vhodu za zamenjavo folije (6).
Potrebna logika je zahtevala veliko dodatne-
ga ožičenja, ki v primeru FLEXI sistema ni 
potrebno.

Pri rešitvi z UE 410-FLEXI sta uporabljeni 
dve enoti za povezavo vseh šestih senzorjev 
(slika) in zmanjšanje skupne velikosti rešitve 
od 225 mm na 45 mm.

Če bi bilo potrebno dodati še eno varnostno 
stikalo za vrata ali stikalo za izklop v sili, 
bi se enostavno uporabilo dodatni FLEXI 
modul.

Varnostni daljinski krmilnik UE44x7 - no-
vost na področju varnostne avtomatizacije

Prvič lahko uporabniki izvedejo varnostno avtomatizacijo na 
mestu samem brez uporabe kontrolne omarice – s kompak-
tnim, decentraliziranim varnostnim daljinskim krmilnikom 
UE44x7 v IP67 ohišju. Standardni in varnostni signali se lah-
ko izmenjujejo z nadzorno enoto preko vgrajenega DeviceNet 
vmesnika. Še posebno pomembno za časovno kritične applika-
cije v omrežju: prvič je možen izredno kratek in fiksen odzivni 
čas 8ms – ne glede na število udeležencev v omrežju po zaslugi 

VARNOSTNI KRMILNIKI
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“Fast Shut Off” (hiter 
izklop) funkcije.

Kot prvo to omogoča 
minimalno razdaljo 
med varnostno na-
pravo in nevarnim 
območjem delovanja 
in kot drugo, časi, ko se je bilo potrebno odločati med hitrim 
odzivnim časom in razširljivimi rešitvami na škodo daljših od-
zivnih časov zaradi omrežja, so mimo.

Enostavna avtomatizacija
UE44x7 ponuja vse potrebne pogoje za enostavno izvedbo ob-
sežne varnostno usmerjene avtomatizacije. S pomočjo SICK-
ovega enotnega CDS programskega vmesnika je tako možno 
povezati s pomočjo 32 overjenih funkcijskih modulov varno-
stne senzorje in aktivatorje za izvedbo decentralizirane var-
nostne rešitve. “Safety Enable” (varnost omogočena) funkcija 
omogoča standardnemu PLC-ju neposredno krmiljenje varno-
stnih izhodov UE44x7 – brez uporabe dodatnega varnostnega 
krmilnika. Standardni signali (n.pr.zagon stroja) lahko deluje-
jo na daljinski UE44x7 varnostni krmilnik preko centralnega 
standardnega krmilnika na principu omogočanja. Stroški stroj-
ne opreme in vgradnje so tako močno zmanjšani, avtomatiza-
cija pa precej poenostavljena, ker omogoča UE44x7 popolno 
varnostno funkcionalnost na mestu samem brez uporabe kr-
milne omarice.

Družino UE44x7 sestavljata dva 
osnovna predstavnika UE4427 in 
UE4457 z dvema dodatnima priključ-
koma za priključitev programabilnih 
varnostnih naprav kot so varnostna 
svetlobna zavesa C4000, varnostna 
svetlobna mreža M4000, varnostni la-
serski skener S3000 in druge. Za oba 
predstavnika pa so značilni: IP67 za-
ščita, interna logika, “Fast Shut-Off” 
funkcija (8ms), “Safety Enable” funk-
cija in samostojno delovanje.

Interna logika:
- logika se lahko 

izvede lokalno 
na stroju ali delu

- uporabiti je mo-
žno do 32 over-
jenih funkcijskih 
blokov 

- ni dodatne licen-
ce za programsko 
orodje

- hiter sistemski odzivni čas: < 15 ms oziroma < 8 ms v pri-
meru “Fast Shut-Off”

- delovanje v omrežju ali samostojno.

“Fast Shut-Off” funkcija:
- ta funkcionalnost zelo skrajša odzivni čas sistema, ker se 

izloči prenosni čas omrežja
- odzivni čas je omejen na 8 ms (ali manj)
- neodvisna nastavitev za vsakega od dveh dvokanalnih var-

nostnih izhodov
- enostavna nastavitev preko preproste izbirne tabele
- logična kombinacija vhodnih signalov z uporabo IN/ALI 

funkcij poenostavi krmilno logiko aplikacije.

“Safety Enable” funkcija:
- obstoječi standar-

dni PLC lahko 
krmili varnostne 
izhode UE44x7

- UE44x7 omogoča 
varen preklopni 
signal iz standar-
dnega PLC signa-
la

- ni potrebe po do-
datnem namen-
skem varnostnem 
PLC-ju

- uporaben na različnih omrežjih ali nadzornih sistemih pre-
ko omrežnih prehodov (Gateway)

- edinstvena zmogljivost sistema n.pr. v kombinaciji s “Fast 
Shut-Off”.

Odlična tehnologija je bila tudi nagrajena:

Kdor se ukvarja z varnostjo, ne pričakuje od ponudnikov izo-
liranih, lastniško zaščitenih rešitev, ampak odprte zasnove z 
vgrajeno visoko stopnjo usposobljenosti na področju senzorjev, 
krmilnikov in aplikacij, gledano časovno in globalno - namreč 
skozi celoten življenski cikel stroja in internacionalizacijo.

Kot vodilni na področju varnostne tehno-
logije, vzdržuje Sick kontinuiteto svojega 
enotnega varnostnega pogleda in aktivnosti 
s “SafetyPlus”. Večja stopnja integracije 
pomeni skrbeti za vse vidike varnosti – od 
prvih korakov pri načrtovanju in ocene tveganja, do faze načr-
tovanja in konstrukcije, spuščanja v pogon in kasneje popravil 
in posodobitev stroja. Večja stopnja integracije tudi vodi k bolj 
ekonomičnim in v prihodnost usmerjenim rezultatom z viso-
ko stopnjo varnosti investicije v obliki vsestranskih senzorskih, 
krmilnih in servisnih rešitev od enega dobavitelja.

SICK-ove varnostne rešitve pomenijo dodatno varnost (Safe-
tyPlus) za uporabnika.

VARNOSTNI KRMILNIKI
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Tako sedaj naši industriji nudimo podpo-
ro v obliki izposoje in usluge viličarjev od 
2 t do 30 t, avtodvigal od 25 t do 100 t, 
kamionov z nakladalno napravo  HIAB 
dvigalo - do 530 Tm kapacitete in dolžino 
roke 32 m, nizkih specialnih prikolic z 
min. nakladalno višino 60 cm, kombijev 
- avtodelavnic opremljenih z orodjem, 
dvižne košare za delo na višini.

V svoji sredini imamo kvalificirane elek-
tričarje, strojne ključavničarje in hidravli-
čarja - pnevmatičarja, kar nam omogoča, 
da prevzamemo industrijske selitve po 
sistemu na ključ ali s temelja na temelj 
- zagnano, znivelirano.

Zaposlenih imamo 15 delavcev, ki so vsi 
strokovno izobraženi in ustrezno zavaro-
vani. Vse selitve imamo generalno zavaro-
vane pri ZAVAROVALNICI TRIGLAV 
do 200.000 EUR.

Za vsak premik ali selitev opreme nare-
dimo ogled in pripravimo plan premika 
ali elaborat.

Naši uporabniki so tako v kovinski indu-
striji, lesni, tekstilni, predelovalni in far-
macevtski industriji, avtoindustriji, itd.
Prav tako je naša posebnost urgentna 
odzivnost ne glede na čas ali termin pri 
strojelomih v industriji. 

PREDSTAVITEV

AVTOPREVOZNIŠTVO 
MUŠIČ MARKO s.p.
SE 
PREDSTAVI

Piše: Marko Mušič, AVTOPREVOZNIŠTVO MUŠIČ MARKO s.p., Mengeš

Podjetje MUŠIČ-MENGEŠ s.p. je bilo ustanovljeno leta 1998 
z osnovno dejavnostjo avtoprevozništva in usluge avtodvigal. 
Sčasoma se je dejavnost skoncentrirala samo na premike in ma-

nipulacijo bremen in strojev ter industrijske selitve in tako smo sedaj 
edino podjetje v Sloveniji, ki nudi premike in selitve v paketu z lastno 
mehanizacijo.
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Industrijska in procesna podjetja oziro-
ma tovarne ponavadi izvajajo dve vrsti 
vzdrževanja, korektivno ali pa preventivni 
princip, v zadnjem času pa se vedno bolj 
uveljavlja prediktivno vzdrževanje.

Korektivno vzdrževanje

Logika korektivnega principa je enostav-
na. Ko se naprava pokvari…jo popravi. 
V tem primeru torej tovarna ne potroši 
nobenih sredstev za vzdrževanje, dokler 
se stroj ne pokvari.  V današnjem času se 
te metode poslužujejo le redke tovarne, 
saj delovni procesi zahtevajo vsaj mini-
malno vzdrževanje, npr. podmazovanje, 
razne nastavitve naprav in ostale osnovne 
vzdrževalne operacije. 
Glavni stroški, povezani s tem načinom 
vzdrževanja, so visoki:

- skladiščenja rezervnih delov,
- dodatno delo in dolge prekinitve 

proizvodnje zaradi nepredvidlji-
vosti okvar…

Predpostavlja se sposobnost vzdrževalne-
ga osebja, da znajo hitro in učinkovito 
odpraviti napake na vseh napravah in 
postrojenjih v tovarni. 

Analize stroškov vzdrževanja kažejo, da je 
vzdrževanje po korektivnem principu v 
povprečju trikrat dražje kot ostale oblike, 
zato je smiselno uvesti preventivno/pre-
diktivno vzdrževanje.

Preventivno vzdrževanje

opredeljujemo kot vzdrževanje na podlagi 
časovnih intervalov, ur delovanja, ki so 
določene  s pomočjo standardov na pod-
lagi statističnih podatkov za posamezno 
napravo oziroma njen del. 
Na podlagi empiričnih raziskav je ugoto-
vljeno (glej graf ), da je v prvi fazi (uteka-
nje) naprave velika verjetnost povečanega 
števila napak zaradi napake na samem 
proizvodu oziroma neustrezni instalaciji. 

PREDIKTIVNO VZDRŽEVANJE

OSNOVE PREDIKTIVNEGA/ 
PREVENTIVNEGA 
VZDRŽEVANJA

Glavni razlog neučinkovitega vzdrževanja je pomanjkanje 
dejanskih podatkov, na podlagi katerih bi se lahko od-
ločili, kakšno vrsto vzdrževanja potrebujemo; ali gre za 

popravilo ali za zamenjavo kritičnih naprav, opreme in sistemov 
v proizvodnji.  Zaradi tega je načrtovanje vzdrževanja v večini 
primerov še vedno določeno s pogostostjo okvar in subjektivno 
oceno vzdrževalcev, ki določajo vrsto in pogostost vzdrževanja. 
Npr.: v večini proizvodnih obratov, ki vključujejo v vzdrževanje 
tudi termografske preglede, le-te izvajajo periodično enkrat letno, 
ne glede na dejanske potrebe.

Temu obdobju sledi čas normalnega delo-
vanja naprave, nakar se verjetnost napake 
zopet močno poveča ob iztekanju življenj-
ske dobe naprave oziroma s številom 
ur delovanja. V primeru preventivnega 
ravnanja se obdobje pregledov, popravil 
in obnove nanaša predvsem na fazo nor-
malnega delovanja. 

Prediktivno vzdrževanje

Prediktivno vzdrževanje uporablja, name-
sto zanašanja na industrijske in tovarniške 
povprečne statistike, metodo direktne 
kontrole operativnih pogojev (npr. termo-
vizija), učinkovitosti, prenosa toplote in 
ostale indikatorje, da bi predvideli trajanje 
delovanja naprave pred nastopom napak 
in na podlagi rezultatov meritev določili 
terminski plan postopkov vzdrževanja. 
Metode kot npr. termografija, meritve 
vibracij ipd. so načini, ki ne prekinejo 
procesa proizvodnje in predstavljajo osno-
vo prediktivnega vzdrževanja. Njegovo 
bistvo je odkrivanje napak pred njihovim 
nastankom in zaradi tega zgodnjega od-
krivanja lahko preprečimo večje okvare 
in s tem nepotrebne stroške. Na ta način 
lahko zmanjšamo nenačrtovane izpade 
električnih in mehanskih naprav iz pro-
izvodnega procesa in hkrati zagotovimo, 
da naprava po opravljenem popravilu 
brezhibno deluje.  

Z razvojem tehnologije na področju me-
rilne tehnike se učinkovitost prediktivne-
ga vzdrževanja iz dneva v dan izboljšuje,  z 
njegovim uvajanjem pa se stroški vzdrže-
vanja lahko znižajo za 30- 50%, predvsem 
pa preprečijo nepredvideni zastoji v pro-
izvodnji. Zato se vedno več proizvodnih 
podjetij odloča za uvedbo prediktivnega 
vzdrževanja, saj so prepoznali priložnost 
povečanja lastne učinkovitosti in s tem 
izboljšanja konkurenčnosti na trgu.

(vir: Belmet MI d.o.o. in Fluke)

Za več informacij v zvezi s prediktiv-
nim vzdrževanjem se lahko obrnete na 
BELMET MI d.o.o., Cesta ljubljanske 
brigade 23 a, 1000 Ljubljana, 
tel.: 01/51-888-10,
E-mail: public@belmet.si, 
www.belmet.si

Piše: Irena Karner, BELMET MI d.o.o., Ljubljana
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S-ECOPUR
TESNILNI MATERIAL ZA 
HIDROELEKTRARNE
Tesnila za VODNO-HIDRAVLIČNE NAPRAVE regulacijski ventili in črpalke

ZAHTEVE

Oljno hidravliko hidroelektrarn v Skandinaviji, Avstriji, Nemčiji in 
Franciji vedno bolj izpodriva vodna hidravlika. V primeru 
kakršnihkoli defektov tako ni nevarnosti onesnaženja okolja, 
draga sanacija okolja tako ni potrebna. Tudi druge evropske 
države bodo zaradi stremitve zahtev EU, sledile k obnovljivim in 
okolju prijaznim tehnologijam. 
Manjši stroški, visoka zanesljivost naprav in zelo dobra dostopnost 
rezervnih delov so tukaj odločilnega pomena. Potreben je tesnilni 
material z odlično obstojnostjo v vodi in z zelo dobro protio-
brabno odpornostjo.

S-ECOPUR V UPORABI

Vodna hidravlika predstavlja zaradi manjkajočega mazanja tesn-
ilnih sistemov poseben izziv, katerega S-ECOPUR premaga z 
bistveno boljšimi rezultati kot drugi tesnilni materiali. Lastnosti S-
ECOPUR-a rezultirajo v višji obstojnosti in tako prispevajo k 
prihranku pri področju vgrajevanja in vzdrževanja. S tem tesnilnim 
materialom presega ECONOMOS® zahteve industrije po 
stroškovni učinkovitosti in vzdržljivosti.

PREDNOSTI S-ECOPUR-a

v primerjavi z 
gumijasto-platnenimi tesnili
daljša življenska doba in 
boljša zanesljivost
boljša obrabna obstojnost 
tudi v čisti vodi
minimalne ˝lekaže˝
izboljšan zagon po daljšem 
mirovanju pod pritiskom
manjše trenje ob zagonu 
izboljšane “stick-slip”  last-
nosti ob počasnejših 
premikih

o

o

o
o

o
o

v primerjavi z PTFE tesnili

daljša življenska doba in  
boljša zanesljivost
boljša obrabna in ekstruzi-
jska obstojnost
zelo prijazen za montažo
neobčutljiv na poškodbe
zanemarljive trajne defor-
macije
minimalne lekaže
enakovredne “stick-slip” in 
drsne lastnosti

o

o

o
o
o

o
o

zmanjšanje obremenitev ob 
zagonu
poenostavljena montaža pri 
tesnilih večjih dimenzij 
(varjenje prerezanih S ECOPUR 
tesnil na licu mesta)

o

o

S-Ecopur Tesnilni sestav

S-Ecopur Tesnilni element

XS-Ecopur step seal

Tesnini material v vodni hidravliki
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S-ECOPUR
TESNILNI MATERIAL ZA 
MOBILNE DVIŽNE SISTEME
Delovne ploščadi, mobilni žerjavi, dvižni podesti,….

ZAHTEVE

Najrazličnejši delovni pogoji mobilnih dvižnih sistemov,   pred-
stavljajo posebne zahteve za tesnilno tehniko. Dolga mirovanja 
sistemov lahko pripeljejo do pomanjkanja mazanja oz. suhega
teka. Problematičen je tudi zagon pod obremenitvijo po daljšem 
mirovanju. Okoljevarstvo lahko celo zahteva uporabo vodne 
hidravlike(v primeru puščanja ni nevarnosti onesnaženja).

S-ECOPUR V UPORABI

S-Ecopur je tesnilni material z izboljšanimi drsnimi lastnostmi in 
predstavlja delovanje brez sunkov in hrupa pri natančni kontroli 
dvižnih sistemov. 
Odlična obrabna obstojnost tesnil zagotavlja dolgo življensko 
dobo brez vzdrževalnih posegov.
Ta pri ECONOMOS-u razvit termoplastični polyurethan-elastomer, 
ustreza zahtevam industrije.

PREDNOSTI S-ECOPUR-a

V primerjavi z NBR tesnili
daljša življenska doba in   
boljša  zanesljivost
boljša obrabna obstojnost
odlične drsne lastnosti
izboljšane “stick-slip” in 
drsne lastnosti
boljša obsojnost proti ozonu 
(UV-žarki)

o

o
o
o

o

v primerjavi z navadnimi PU 
tesnili
bistveno izboljšana življen- 
ska doba in zanesljivost
boljša obrabna obstojnost
optimirane drsne lastnosti
odlične  drsne in “stick-slip”  
lastnosti
boljša obstojnost v medijih 
na vodni osnovi

o

o
o
o

o

v primerjavi z PTFE tesnili
daljša življenska doba in 
boljša zanesljivost
boljša obrabna in ekstruzi-
jska obstojnost
zelo prijazen za montažo
neobčutljiv na poškodbe
zanemarljive trajne defor-
macije
minimalne lekaže
enakovredne “stick-slip” in 
drsne lastnosti

o

o

o
o
o

o
o

Material S-Ecopur

Tesnilni element S-Ecopur

Tesnilni sestav S-Ecopur

S-Ecopur in XS-Ecopur v prerezu
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PREDSTAVITEV

ENERGO PLUS d.o.o.
SE PREDSTAVI

Danes je ENERGO PLUS  sodoben in zanesljiv dobavitelj svetov-
no najbolj priznanih proizvajalcev opreme za prezračevanje, 
ogrevanje in klimatizacijo. Prepoznaven pa je tudi zaradi 

urejene tehnične podpore kupcu, ki je sestavni del prodaje. Podjetje je 
izvajalec inženiring storitev z dolgoletnimi izkušnjami in številnimi 
referencami tovrstnih sistemov ter izvajalec servisnih storitev po naročilu, 
vključno z letnimi vzdrževalnimi pogodbami na objektih vseh vrst. 

Na tržišču že 15 let delujemo celovito in 
strateško. Naša vloga je ključna pri načr-
tovanju kompleksnih sistemskih rešitev 
že v fazi projektiranja novih objektov, 
funkcionalne rešitve pa ponujamo tudi 
poslovnim okoljem, ki rešujejo probleme s 
klimatiziranjem, prezračevanjem, gretjem 
in hlajenjem v obstoječih objektih. V vseh 
teh procesih svojim poslovnim partnerjem 
zagotavljamo celovito podporo in zanje 
poiščemo najoptimalnejšo sistemsko 
rešitev, ki bo povsem ustrezala identiteti 
posameznega objekta in pričakovanju 
uporabnika. 

Podjetjem, izvajalcem in projektantom 
tako nudimo strokovno pomoč in sveto-
vanje pri vseh fazah priprave in izvedbe 
investicije, vanj pa implementiramo 
svoje dolgoletne izkušnje ter tako uspešno 
gradimo dolgoročne partnerske vezi s 
svojimi kupci. 

Smo eno redkih podjetji  na področju pre-
zračevanja, ogrevanja in klimatizacije,   ki 
ima v sklopu prodaje organizirano visoko 
usposobljeno tehnično ekipo,  ki kupcu 
zagotavlja visok nivo poprodajnih storitev 
z vso tehnično podporo. 
Energo Plus razpolaga s strokovno uspo-
sobljeno servisno ekipo za izvajanje rednih 
pogodbenih vzdrževanj in izvedbe servi-
snih popravil po naročilu, ne glede na 
vrsto ali starost naprav in sistemov.

Nudimo:
- izvedbe zagonov v sklopu pro-

daje;
- izvedbo zagona po naročilu;
- servisiranje različnih naprav po 

naročilu z licencami proizvajal-
cev hladilnih naprav,

- redno pogodbeno vzdrževanje 
na objektih.

Zavedamo se, kako pomemben je servis 
in redno vzdrževanje naprav, zato se tru-
dimo, da bi našim strankam zagotovili 
kakovostne storitve po konkurenčnih 
cenah z učinkovitim delom, nadpovpreč-
nim tehničnim znanjem in dolgoletnimi 
izkušnjami.

Zaposleni v podjetju Energo Plus smo 
si zastavili ambiciozne cilje in s svojimi 
poslovnimi partnerji gradimo močne 
poslovne vezi. Zavedamo se, da so naše 
vrednote, kot so ustvarjalnost, poštenost 
in etičnost, temelj za uspešno poslovanje 

Poslovna stavba podjetja Energo Plus d.o.o.

ENERGO PLUS d.o.o., Ljubljana
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podjetja in motivacija za kakovostne od-
nose z našimi kupci. 

Prodajni program

Naš prodajni program obsega vrhunsko 
opremo za prezračevanje, opremo za hlajenje 
in ogrevanje z zrakom ter za hlajenje tekočin, 
dodatno pa še opremo za hlajenje in ogreva-
nje stanovanjskih in poslovnih prostorov ter 
opremo za ogrevanje s plinom. 

Nudimo proizvode svetovno priznanih 
proizvajalcev; AB REGIN, ATC INTER-
NATIONAL, B.A.C., BIDDLE, CA-
RRIER, CLYMASYSTEM, DE WAAL 
STAAL, DEC INTERNATIONAL, 
DANTHERM, FCR, KE FIBERTEC, 
KÜBLER, LENNOX, LTG, MELTEM, 
NORDMANN, O’ERRE, ROBUR, 
SCHAKO, SYSTEMAIR, SWEGON.

Reference

Energo Plus že več kot petnajst let ponuja 
kupcem po vsej Sloveniji kakovostno opre-
mo in storitve ter jim omogoča udobno 
poslovanje in bivanje v številnih poslovnih 
in industrijskih objektih, bankah, hotelih, 
gostinskih in trgovskih centrih,  javnih in 
protokolarnih objektih, šolah in poštah, 
pa tudi v individualnih hišah in v drugih 
bivanjskih enotah. 

Ekipa tehnične podpore kupcu in servisa

PREDSTAVITEV
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Sistem, ki združuje šest povezanih 
podjetij (Fori d.o.o., Fori Tinko d.o.o., 
Elvel d.o.o., TT Okroglica d.d., Emo 
Tech d.o.o. in Qingdao Sinositec Lth., 
Kitajska), je zaradi načrtnega dolgoroč-
nega izvajanja razvojnih aktivnosti tudi 
lansko leto zabeležil skoraj 15% letno 
rast prihodkov. Pod svojim okriljem 
združuje dejavnosti proizvodnje, trgovine 
in posredništva, glavnino dejavnosti pa 
predstavlja proizvodnja komponent za 
belo tehniko iz različnih osnovnih ma-
terialov (nerjaveča pločevina, pločevina, 
plastike, cevi, žice). Tehnološki park je v 
celoti avtomatiziran in robotiziran, saj so 
v preteklem srednjeročnem obdobju za 
investicije v najsodobnejšo tehnologijo 
namenili 5 mio € na letni ravni. Zaradi 
diverzifikacije dejavnosti je lokalno de-
lovanje kmalu postalo globalno. Danes 
se PS FORI kot dobavitelj pojavlja v 
38 državah sveta, med katerimi izsto-
pajo Italija, Nemčija, Španija, Avstrija, 
Hrvaška in Francija. Skupni načrtovani 
prihodki vseh povezanih in priključenih 
družb v poslovnem sistemu za leto 2007 
pa znašajo že 60 mio €. 

V preteklem letu sta bili k sistemu 
pridruženi dve podjetji: Emo-Tech in 
Qingdao Sinositec, Kitajska. Podjetje 
Emo-Tech s tridesetletno tradicijo razvoja 
in proizvodnje kompleksnih orodij za 
preoblikovanje pločevine in proizvodnje 
mehatronskih sistemov za avtomobilsko 
industrijo pomeni dopolnitev in nad-
gradnjo osnovne proizvodne dejavnosti 
komponent za belo tehniko, Qingdao 
Sinositec pa nadgrajuje in širi proizvodnjo 
tehničnega tekstila ter omogoča razvoj 
konkurenčnih prednosti poslovnega siste-
ma zaradi približevanja azijskemu trgu.

Dejavnost inženiringa, ki jo izvaja pod-
jetje Elvel d.o.o., poslovni sistem tesno 
povezuje tudi s priključenim podjetjem 
CGP Gradis. Področje inženiringa 
predstavlja finančni inženiring pri večjih 
investicijskih projektih v gradbeništvu 
in industriji. Skupaj s podizvajalci za-
gotavljamo kakovostno, pravočasno in 
stroškovno optimalno izvedbo celotne 
investicije ali pa samo enega dela le-te.  
Velik del naših aktivnosti na tem podor-
čju pa usmerjamo tudi v v lastne projekte 

PREDSTAVITEV

POSLOVNI SISTEM 
FORI, VELENJE 
SE PREDSTAVI

Poslovni sistem Fori je fleksibilno in dinamično podjetje, ki se s svojo 
kreativnostjo in podjetnostjo že 18 let uspešno prilagaja spremen-
ljivim tržnim razmeram in skupaj zaposluje 370 delavcev. 

za trg, kjer nastopa v vlogi investitorja. 

Podjetje Fori TinKO d.o.o., ki se ukvarja 
z maloprodajo in veleprodajo, je bilo 
ustanovljeno leta 2000 z namenom sa-
mostojnega pokrivanja področja trgovine 
znotraj Poslovnega sistema FORI. Najbolj 
opazno področje dela Fori Tinko d.o.o. 
pa je maloprodaja tekstila v franšizni 
prodajalni Mura Velenje in Mura Outlet v 
Zagorju ob Savi. V lanskem letu so v Fori 
Tinko pridobili še zastopstvo za trženje 
blagovne znamke RCOLLAR in kolekcijo 
za vrhunsko moško modo, preizkušeno na 
vseh večjih svetovnih trgih. Ekskluzivna 
trgovina RCOLLAR se nahaja v Ljublja-
ni, v centru Diamant, BTC City. Segment 
veleprodaje je v večini specializiran na trg 
elektro-strojne opreme za rudarstvo, tržijo 
pa tudi ostalo opremo za industrijo, kot 
npr.: transportni sistemi za industrijo, 
varnostni sistemi za gradnjo tunelov in 
površinske kope, sisteme injekciranja na 
bazi polimerov za področje gradbeništva. 
V segment veleprodaje pa uvrščamo tudi 
večje zaključene, enkratne nabave investi-
cijske opreme za znanega kupca.

V poslovnem sistemu Fori verjamejo, da 
dopolnjevanje prodajnega asortimana 
ter investicije v sodobno strojno opre-
mo predstavljajo osnovo za dolgoročno 
rast in razvoj podjetja, zato je ena od 
pomembnih investicij v letošnjem letu 
tudi izgradnja nove orodjarne na lo-
kaciji Ločica v občini Polzela. Nov, po 
evropskih standardih zasnovan poslovno 
-proizvodi objekt, se bo razprostiral na 
površini 12.500 m2 , sestavljen pa bo iz 
treh proizvodnih enot, površine 8.024 
m2. Poleg dveh proizvodnih hal za serijsko 
proizvodnjo bo v največjem delu zrasla še 
moderna orodjarna z vso potrebno infra-
strukturo. Skupna vrednost investicije pa 
je 9 mio €.

POSLOVNI SISTEM FORI, Velenje
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IZPOSOJA KLIME

HALO-KLIMA!

Program KlimaRent predstavlja hitre in učinkovite rešitve 
vseh vprašanj, povezanih s klimatskimi razmerami v 
proizvodnih prostorih in procesih. 

Inpro d.o.o. Novo mesto v okviru progra-
ma KlimaRent že več kot desetletje uspe-
šno zagotavlja ustrezne klimatske pogoje 
v delovnih prostorih številnih proizvodnih 
podjetij iz Slovenije in širše okolice. S 
široko paleto izdelkov za obdelovanje 
mikroklime, KlimaRent danes predstavlja 
vodilno blagovno znamko za izposojo kli-
matizacijske tehnike na področju srednje 

in jugovzhodne Evrope.
V asortiment artiklov, ki si jih lahko pri 
nas izposodite, sodijo sistemi za prezra-
čevanje, sistemi za hlajenje, sistemi za 
ogrevanje, hladilno-grelni sistemi, sušilci, 
vlažilci in osveževalci zraka, agregati za 
pripravo hladilne in grelne vode, elektro 
agregati in podobno. Vsi ti artikli so 
naleteli na ugoden odziv tržišča tako v 

smislu interventnih rešitev, kot tudi v 
smislu dolgoročnega najema, saj jih poleg 
izjemne fleksibilnosti odlikuje tudi visoka 
stroškovna učinkovitost.

Pri tem se naša storitev ne konča zgolj 
pri izposoji posameznih sistemov. Našim 
naročnikom zagotavljamo celovito izved-
bo klimatiziranja, kar vključuje popolno 
zagotovilo za pravilno delovanje sistemov, 
vključno s servisiranjem in nadomestnimi 
deli.

V prihajajočem zimskem obdobju lahko 
skrb za primerno toploto vaših prostorov 
v celoti prepustite nam. Z mobilnimi 
grelniki zraka moči od 4,2 do 220 kW za-
dovoljujemo začasne in trajne potrebe po 
svežem ter primerno ogrevanem zraku v 
industrijskih, poslovnih, javnih in drugih 
prostorih. Naši sistemi omogočajo hitre 
postavitve, ter velike učinke z majhnimi 
energetskimi zahtevami. 

INPRO d.o.o., Novo Mesto
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Podjetje Intercom ima desetletno tradicijo na slovenskem 
trgu. Na začetku je naš prodajni program zajemal samo le-
žaje in tesnila. Skozi leta smo dopolnjevali prodajni program 
s sorodnimi artikli in tako danes ponujamo našim strankam 
celovit program pogonske tehnike, hidravlike in industrijske 
pnevmatike. Danes zaposlujemo mlad tim 12 ljudi, ki znajo 
prisluhniti potrebam strank ter hitro in učinkovito najti in do-
baviti tudi bolj specifične elemente. Imamo veliko partnerjev v 
Italiji, Nemčiji, na Poljskem in Madžarskem.

Od leta 2003 poslujemo na lokaciji v Celju, kjer imamo 1000 
m2 skladiščnih prostorov in preko 10.000 artiklov na zalogi. 
Za program pogonske tehnike imamo redne tedenske dobave 
iz Italije in Nemčije. Na področju pnevmatike in hidravlike 
sodelujemo s podjetjem Prva Petoletka iz Srbije in Caproni 
iz Bolgarije. Posebno pa smo ponosni na industrijsko pnev-
matiko STNC, ki je postala zelo zanimiva za naš trg zaradi 
dobre kvalitete in solidno nizkih cen. Primerna je tudi za bolj 
obremenjene obrate in proizvodnje linije. Za elektromegne-
tne razvodnike nudi proizvaljalec garancijo 10 mio intervalov. 
Pnevamtika STNC je tudi dobro uveljavljena v Franciji in Ita-
liji ter v ZDA.

Zastopamo tudi podjetje Manuli iz Italije, ki je eden izmed vo-
dilnih svetovnih proizvajalcev visokotlačnih hidravličnih cevi. 
Na zalogi imamo velike količine cevi in priključkov, izdelamo 
pa lahko cevi do 2 1/2”.
Cevi Manuli odlikuje kvaliteta in zanesljivost, za vsako cev, ki 
je izdelana v celoti pri nas, pa podjetje Manuli nudi garancijo.

INTERCOM d.o.o., Celje
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Naš prodajni program:
Ležaji znamke KDYD, ACCOR, KDF, ISB

Ležajne enote, tudi v INOX izvedbi KDF, JIB, FKL
Iglični ležaji in linearna tehnika NBS

Ležaji za hidravlične in pnevmatske cilindre LSK
Verige BEA, ACCOR, tudi verige z nastavki

Tesnila, oringi, tesnila za hidravliko
Verižniki, zobniki, zobate letve, zatezne puše

Jermeni in jermenice, ter zobate palice
Hidravlične cevi, manometri, hitre spojke, priključki MANULI, DNP

Hidravlični razvodniki, zobniške črpalke CAPRONI, META
Hidromotorji

Pnevmatika STNC
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AGREGATI IN 
PREZRAČEVANJE

RAČUNSKI 
CENTRI

Zanesljivost obratovanja sistemov v računskih centrih zagotavljamo 
z vrhunsko usposobljenimi serviserji in 
do 2-urnim odzivnim časom servisne službe.

Smo strokovnjaki za opremo, ki jo prodajamo. Njeno delovanje 
zagotavljamo v vseh pogojih. Montažo in servis opravlja vrhunsko 

usposobljena ekipa, zato nam prepustite skrb za delovanje 
vgrajenih sistemov kot celote.

www.klimapetek.si

02 / 290 91 20
Klima Petek, d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 14, 2000 Maribor, 

telefon: 02 290 91 20, telefax: 02 252 25 50, e-pošta: info@klimapetek.si

S pogodbenim vzdrževanjem
si zagotovite neprekinjeno ugodno klimo skozi vse leto.
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Stavba je opremljena z integrirano cen-
tralno napravo, ki oskrbuje s 65.000 
m3/h ter skoraj 3 MW hladilne moči, ki 
jo pripravimo s hladilnimi agregati YORK 
in TRANE.
Posebnost sistema stavbe so vodno hla-
jeni kondenzatorji, ki jih hladimo preko 
Ljubljanice v centru mesta. Za rešitve 
sistema klimatizacije je v sodelovanju s 
Klimo Petek  d. o. o., prispevala tudi lastna 
vzdrževalna služba NLB Propria d.o.o., ter 
njihov takratni vodja, gospod Ivan Petek, 
s katerim smo spregovorili nekaj besed o 
vzdrževanju sistema zgradbe:

Kaj zahteva vzdrževanje 
takšne zgradbe?
Vzdrževanje takšne hiše zahteva velike 
strokovnjake širokega profila, ne ozko spe-
cializirane. Samo to je prvi pogoj, da lahko 
upravljaš s takimi napravami, ker to je v 
prvi vrsti obratovanje, šele potem vzdrže-
vanje. Imamo velike naprave, kar pomeni, 
da imamo tudi določene zunanje izvajalce, 
to so pa tisti serviserji, ki so specializirani. 

Načeloma imamo elektrotehnike, strojne 
tehnike, telefoniste, ključavničarje. Profil 
naše dejavnosti je širok in zajema celotno 
vzdrževanje zgradbe. Vsa vzdrževanja 
obvladujemo sami, razen naprav, ki po 
zakonu zahtevajo servisne dejavnosti, kot 
so dvigala, hladilni agregati, protipožarni 
sistemi. Moje mnenje je, da nobeno 
podjetje ni sposobno v celoti vzdrževati 
takšnega sistema, kar tudi ne bi bilo eko-
nomsko upravičeno, predvsem iz stališča, 
ker ni specialistov in orodja za določene 
posege in s tem razlogom smo vezani na 
zunanje servisne službe. 

Sistem … o kakšnem siste-
mu govorimo?
Tukaj imamo sistem klimatizacije dveh 
stolpnic, dveh prizidkov v celoti, imamo 
pa še hlajenje kompresorjev iz Ljubljani-
ce, za nas in dodatno še za Maximarket 
ter Cankarjev dom. Pomeni, da smo 
veliki center za štiri firme. Sam sistem 
je 4-cevni, na katerega je priključeno 
720 ventilatorskih konvektorjev v eni 
in drugi hiši, velika centralna naprava, 
ki nas oskrbuje s 65.000 m3/h zraka ter 
20 ostalih klimatov, ki so za specifične 
ostale prostore, kot so razni tehnični 
centri in dvorane. Priključena moč je 
1.600 kW za pripravo hladne vode ter 
7.000 kW za pripravo tople vode. Sistem 
je reguliran preko centralne regulacije in 
prostorskih termostatov, ki se izvaja po 
potrebi, morebiti gre za hlajenje ali gretje. 
Srce naše hiše sta hladilna agregata YORK 
in TRANE, s katerima pripravimo skupaj 
za 2,8 MW hladilne moči. Sistem hlajenja 
agregatov poteka preko vodno hlajenih 
kondenzatorjev, vodo pa prejemamo iz 

KLIMATIZACIJA

ZAHTEVNO 
VZDRŽEVANJE TR3

Kot eno pomembnejših referenc predstavljamo vzdrževal-
no službo NLB Propria d.o.o., hčerinsko podjetje NLB    
d.d., ter vzdrževanje zgradbe TR3 na Trgu republike v 

Ljubljani.

Piše: Gorazd Brumec, KLIMA PETEK d.o.o., Maribor

Ljubljanice. Projekt je bil zasnovan že na 
samem začetku, saj smo se na ta način 
izognili vodnim stolpom, s katerimi smo 
privarčevali dodatna dela z izpusti ter 
občutno zmanjšali prostor strojnice.

Glede danih podatkov moči 
... poraba energije je ogro-
mna, kaj se je v preteklosti 
naredilo za privarčevanje 
energije?
Dejavnost naše službe je bila predvsem pri-
varčevanje energije, in sicer se to reflektira 
v smeri, da smo zmanjšali porabo energije 
v zadnjih 5 letih za 4 milijone SIT na leto. 
Kljub temu, da je cena ogrevanja narasla za 
60 %, porabimo do 40 % manj energije. 
Naknadno smo dali dograditi rekuperacijo 
centralne prezračevalne naprave. Osnovali 
smo jo s pomočjo podjetja Klima Petek,  
d. o. o., ki je tudi naš vzdrževalec hladilnih 
naprav ter izvajalec naše nove strojni-
ce. S samo rekuperacijo prej odpadno 
toplotno energijo sedaj izkoriščamo za 
gretje svežega zraka. S tem smo pridobili  
3 °C pri svežem zraku, kar se v praksi re-
flektira s 64.000 litri kurilnega olja letno.  
Govorimo o objektu, ki je že lep čas na 
trgu, o pogodbeni stranki, ki ji je najpo-
membnejše zadovoljstvo lastnih strank, 
podnajemnikov, za katere izpolnjujejo 
zahteve klimatizacije, ki jih stranka plača 
in želi. Glede na zasedenost prostorov 
zgradbe ter najemnikov, kot so: Evrop-
ska banka za obnovo in razvoj, Konzulat 
združenih mehiških držav, Konzulat 
Avstralije, Veleposlaništvo Švice in Kra-
ljevine Belgije in mnogi drugi, to kaže 
na kvalitetno in strokovno zagotavljanje 
standardov klimatizacije prostorov, zato 
lahko predstavimo NLB Proprio kot 
podjetje, ki kvalitetno opravlja svoje delo. 
Zaposleni pri nas imajo veliko skrb in od-
govornost za dobro in temeljito izvajanje 
del in homogenost sodelovanja, na katero 
smo lahko ponosni. Enaka odgovornost 
se kaže tudi skozi sklenjene vzdrževalne 
pogodbe, ki so podpora naši vzdrževalni 
službi. Vse to je edina možnost, da lahko 
sistem brezhibno funkcionira.

“S pomočjo podjetja Klima Petek 
smo zmanjšali porabo energije 

v zadnjih 5 letih za 20 milijonov 
tolarjev.”

Zgradba TR3 na Trgu republike v Lju-
bljani, ki jo vzdržuje lastna vzdrževalna 
služba.
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Kotorna d.o.o.
Brnčičeva 19 e

1231 Ljubljana – Črnuče
Telefon: 01 561 32 26

Fax: 01 561 89 37
E-pošta: info@kotorna.si
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ZAŠČITA NA DELOVNEM MESTU

IZBOLJŠATI UČINKOVITOST IN 
STORILNOST NA DELOVNEM MESTU

Podjetje Kotorna d.o.o. iz Ljubljane,  
skupaj z vodilnim evropskim proizva-
jalcem higienskih papirjev, industrijskih 
brisač, krp, mil in delovnih zaščitnih 
sredstev Kimberly-Clark Professional,  
pomaga izboljšati učinkovitost in sto-
rilnost na delovnem mestu, ter povečati 
kakovost Vašega dela in izdelkov. S široko 
paleto visoko zmogljivih in kakovostnih 
artiklov, dnevno oskrbo, konkurenčnimi 
cenami, brezplačno dostavo, servisom, 
svetovanjem, kontrolo stroškov in teh-
nično podporo, prihranijo uporabnikom 
dragoceni čas in denar. 
Zanesljivost, inovativnost in učinkovitost 
so ključni del politike podjetja Kotorna, 
ki je v letošnjem letu pridobilo tudi cer-
tifikat kakovosti ISO 9001.

Kotorna d.o.o.
Brnčičeva 19 e, 1231 Ljubljana – Črnuče, telefon: 01 561 32 26, Fax: 01 561 89 37

E-pošta: info@kotorna.si
 www.kotorna.si

Industrijske brisače in 
brisalne krpe

Za različna dela, od lažjih opravil do 
zahtevnejših nalog, za brisanje, čišče-
nje in poliranje različnih površin, oro-
dij in izdelkov. S svojo zmogljivostjo, 
kombinirano z učinkovitimi sistemi 
podajanja (stojala, nosilci, podajal-
niki, …), omogočajo kontrolirano 
porabo in nadzor stroškov. 

Wypall L10 do L40 – mehke, vpojne 
brisače za enkratno uporabo. Za suha in 
mokra brisanja, za odstranjevanje vode, 
maščob ali olj. 
Wypall X60 do X80 – vsestranske 
krpe za večkratno uporabo. Krpe imajo 
sposobnost hitrega vpijanja zahvaljujoč 
edinstvenemu netkanemu materialu 
HYDROKNIT®. Primerne za zahtevnej-
ša opravila, tudi za uporabo z razredčili 
in topili, za čiščenje maščob in olj.

KOTORNA d.o.o., Ljubljana Črnuče
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Kimtech – čvrste krpe za brisanje pri 
posebno zahtevnih nalogah, ne puščajo 
vlaken, odporne na kislino, baze in topila; 
Kimtech prep  polirne krpe, Kimtech Pure  
krpe za specifična opravila, za uporabo v 
»clean rooms« (ISO klasa 4 in več), Kim-
tech Science za uporabo v laboratorijih, 
za čiščenje leč, pipet, mikroskopskih 
stekel, ipd.

Industrijska mila in 
kreme

Iko protect – zaščitna krema
Iko premier – z mikrogranulati, odstra-
njuje olja, maščobe, lepila, črnilo, ipd. 
Vsebuje aloe vero za nego in zaščito rok.
Kimtuf – čistilni robčki v kantici za teren-
ska dela, odstranjujejo tudi trdovratnejšo 
umazanijo.

Zaščitna oblačila, 
rokavice in maske 

Ne le zaradi zakonodaje, ki zahteva upo-
rabo prave osebne zaščite za zaposlene, 
temveč predvsem za ohranjanje zdravja 
in varnosti na delovnem mestu, nudimo 
zaščitna oblačila, rokavice in maske več 
zaščitnih stopenj in lastnosti, ki ustrezajo 
različnim potrebam, se pravilno prilegajo, 
so udobna za nošenje in imajo certifikat 
CE v skladu z direktivami PPE89/686/
EE. 
Zaradi neprestanega vlaganja v raziskave, 
razvoj in zaradi poudarka na udobju, 
prileganju in kakovosti, je Kimberly-
Clark Professional, z blagovno znamko 
Kleenguard, postal vodilni ponudnik 
osebne zaščite. 

- Kleenguard zaščitne obleke A10 do 
A80 
Oblačila, ki dihajo. Močen, vzdržljiv, tri-
plasten polipropilen. Ergonomična obli-
ka. Enostaven identifikacijski sistem.
- Kleenguard rokavice G10 do G80
Celovita ponudba rokavic za učinkovito 
zaščito rok. Različni materiali za pravilno 
razmerje med zaščito in udobjem. 
- Kleenguard dihalne maske M10 do 
M30
Prah, kovinski dim, pršenje, hlapi, in po-
dobni tujki ogrožajo dihala. Zato je izbira 
ustrezne zaščite ključnega pomena.

Izboljšate varnost. Bodite 
učinkoviti. Nudimo 

zanesljivost, kakovost in 
inovativnost. Prihranite čas 

in denar s pravo izbiro.

Kotorna d.o.o.
Brnčičeva 19 e,  1231 Ljubljana – Črnuče
Telefon: 01 561 32 26, Fax: 01 561 89 37

E-pošta: info@kotorna.si, 
www.kotorna.si
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MEROSLOVJE

LOTRIČ d.o.o., 
AKREDITIRAN 
LABORATORIJ ZA 
MEROSLOVJE

Korenine današnjega podjetja Lotrič d.o.o. segajo v leto 1991, ko 
je Marko Lotrič kot samostojni podjetnik registriral dejavnost 
servisiranja tehtnic in pripravo tehtnic za žigosanje. Istega leta 

je od pristojnih institucij pridobil vsa potrebna potrdila o izpolnjevanju 
pogojev za preglede in žigosanje meril mase, ki jih lahko opravljajo kon-
trolorji tehtnic in uteži s strani takratnega Urada za standardizacijo in 
meroslovje. Podjetje je tako uvedlo na trg svoje prve storitve, to je servis 
tehtnic in pripravo tehtnic za žigosanje.

Leta 2001 je podjetje zaradi povečanega 
obsega poslovanja in z namenom boljšega 
pregleda in možnosti nadaljnjega razvoja 
spremenilo pravni status in se preoblikova-
lo v družbo z omejeno odgovornostjo.

Sedež podjetja je v Selcih 163 v Selški 
dolini. Sprva je podjetje delovalo v pro-
storih razširjene družinske hiše v Selcih 
120. S širitvijo dejavnosti in rastjo števila 
zaposlenih je postala potreba po večjih 
prostorih nujna, zato se je podjetje v letu 
2002 odločilo za investicijo v nove poslov-
ne prostore.

Podjetje Lotrič d.o.o. je skozi 16 letno 
tradicijo delovanja in razvoja na področju 
meroslovja postalo akreditiran labora-
torij in sodoben izvajalec kalibracijskih 
postopkov meril mase, prostornine, sile, 
temperature, tlaka, vlage, dolžine in meril 
tehničnih pregledov. Imenovana oseba za 
izvajanje kontrolnih postopkov meril mase, 
tlaka, meril izpušnih plinov, naprav z valji 
za preverjanje zaviralne sile pri vozilih na 
motorni pogon in priklopnih vozilih, ter 
dolžinskih meril splošnega namena in 
strojev za merjenje dolžine žice in kabla za 

potrebe različnih panog, od razvojno razi-
skovalnih ustanov, do inštitutov, bolnišnic 
in živilsko predelovalne industrije.

Podjetje opravlja tudi servisne storitve na 
omenjenih merilih. Na vseh področjih 
svojega dela skrbi za izobraževanje svojih 
odjemalcev s pripravo seminarjev, šolanj 
in s primerjavami med uporabniki meril, 
zaposleni v podjetju pa stalno spremljajo 
novosti s področja kalibracij in kontrol na 
izobraževanjih oziroma izpopolnjevanjih 
doma in v tujini ter s tem širijo svoje stro-
kovno znanje in usposobljenost.

S strani Slovenske akreditacije je podjetje 
Lotrič d.o.o. akreditirani organ za izva-
janje:
- kalibracije meril, po standardu SIST EN 
ISO/IEC 17025, kar dokazuje listina št. 
LK-008 in
- kontrole meril, po standardu SIST EN 
ISO/IEC 17020 - tip C, kar dokazuje 
listina št. K-003.

Prav tako je podjetje s strani Urada za me-
roslovje pri Ministrstvu za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo prejelo odločbo o 

podaljšanju imenovanja za izvajanje stro-
kovno tehničnih nalog v okviru postopkov 
ugotavljanja skladnosti ter rednih in izre-
dnih overitev meril mase, tlaka, meril iz-
pušnih plinov, naprav z valji za preverjanje 
zaviralne sile pri vozilih na motorni pogon 
in priklopnih vozilih ter dolžinskih meril 
splošnega namena in strojev za merjenje 
dolžine žice in kabla.

Po vsaki kalibraciji stranka prejme certifikat 
z merilnimi rezultati in merilno negoto-
vostjo, ki zagotavlja merilno sledljivost 
instrumenta pri vzpostavitvi in vzdrževanju 
sistemov kakovosti in je v skladu z zahteva-
mi GMP, GLP in GCP. Po vsaki kontroli 
pa stranka prejme certifikat, ki zagotavlja 
ustreznost z nacionalnimi ali mednarodni-
mi standardi.

Kot nosilec omenjenih akreditacij in 
imenovanj, kot izvajalec kalibracijskih in 
kontrolnih postopkov ter overitev, podjetje 
Lotrič d.o.o. nudi močno infrastrukturno 
podporo vsem, ki si želijo oziroma morajo 
zagotoviti merilno sledljivost v svojih 
tehnoloških procesih, to je gospodarstvu, 
raziskovalnim ustanovam, inštitutom, 
zavodom. Večina procesov odjemalcev je 
podrejena nacionalnim merilom in tujim 
standardom in s tem prilagajanju evrop-
skemu redu na področju prostega prehoda 
blaga in storitev.

Podjetje Lotrič d.o.o. omogoča svojim 
naročnikom še elektronsko spremljanje 
meril, ki jih kalibrira, kontrolira oziroma 
overja z informacijskim orodjem MeOL. Z 
uporabo MeOL-a ima uporabnik v vsakem 
trenutku na razpolago želene podatke za 
lastno evidenco, za ocenjevalce sistema 
kakovosti ter za potrebe Urada RS za me-
roslovje. Seznam inštrumentov in meril 
lahko uporabniki sami pregledujejo preko 
spletnega portala Lotrič d.o.o. z lastnim 
uporabniškim imenom in geslom po na-
slednjih kriterijih: tip, tovarniška številka, 
številka certifikata, z iskalnikom«išči po« 
ali po vnosu znanega podatka.

Poleg programa MeOL podjetje strankam 
nudi še dva programa. Prvi temelji na Win-
dows aplikaciji in se imenuje MeWIN@, 
drugi pa temelji na Intranet aplikacii. Ime-
nuje se MeNET@. Aplikaciji omogočata 
elektronsko vodenje opreme in hkrati tudi 
pregled pretečene opreme.

LOTRIČ d.o.o., Selca
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Iz programa ZÜND ponujamo:
• Digitalni konturni razrez ploščatih materialov 

(do debeline cca 30 mm in več) in materialov iz  
role s strojem za razrez Zünd Graphic cutter.

• Design in izdelavo vzorcev embalaže iz papirja, 
kartona in valovite lepenke (vseh debelin) s po-
močjo CAD sistema EngView in stroja za razrez 
Zünd Samplemaker.

Rešitve so  uporabne v:

• Sito, offset, flexo in digitalnem tisku vseh formatov 
(do 3,2 m širine)

• Oblikovanju in proizvodnji embalaže iz papirja, 
kartona in valovite lepenke

• Digitalnem konturnem razrezu umetnih mate-
rialov (pvc, plexiglas, kappa, forex, dibond ipd.) 
ter razrezu tehničnega tekstila (zaščitni in tesnilni 
materiali, ipd.)

• Izdelavi in opremljanju P.O.S./P.O.P. propagan-
dnih izdelkov (reklamna stojala, bannerji, pro-
mocijski panoji, ponjave, šotori, napisi, zastave 
ipd.).

Oprema za preprečevanje statične elektrike 
Meech

Program MEECH zagotavlja rešitve za težave z elektro-
statiko. Statična elektrika predstavlja problem, s katerim 
se srečuje mnogo panog v industriji, kjer se uporabljajo 
materiali, ki ne prevajajo ali slabo prevajajo električni naboj 
(papir, PVC, plastika, granulat, stiropor, ipd).

Meech nudi širok asortiman proizvodov, od merilcev sta-
tičnega naboja, do čistilcev, neutralizatorjev in generatorjev 
statike.

Iz programa RIMAGE  ponujamo rešitve za 
produkcijo CD in DVD medijev

Rimage™ sistemi se odlikujejo z:   
• Hitrimi in visoko zmogljivimi pekači CD/DVD 

medijev                  

• Naprednimi robotskimi mehanizmi za manipu-
lacijo z diski

• Visoko kakovostnimi tiskalniki, ki dosegajo 
foto-kvaliteto odtisa

• Vrhunskim software-om in network rešitvami za 
kreacijo in upravljanje produkcije.

Prvi UV digitalni industrijski tiskalnik

Durst Rho 600 Pictor je kompaktna verzija modela Rho 
600. Z zmožnostjo tiska do 160 cm širine se Pictor ponaša z 
mnogimi značilnostmi večjih “družinskih članov”. To vklju-
čuje Durstovo preverjeno Quadro® Array tehnologijo tiska, 
ki kot prva omogoča soočanje z izzivi visoke produktivnosti 
z istočasnim doseganjem vrhunske kakovosti tiska.   
Izjemno visoka resolucija predstavlja idealno rešitev za 
tisk tudi manjših stvari. S posebnim softwareom je možno 
tiskati istočasno, eno zraven druge, več manjših aplikacij, s 
čimer se maksimira produktivnost in profitabilnost.

Je zelo kompaktne velikosti (ne zavzema veliko prostora) in 
robustne konstrukcije ter zagotavlja odlično kombinacijo 
uporabnosti in dolge življenske dobe. Možno ga je tudi nad-
graditi z dodatnimi printing funkacijami, kot je Durstovo 
svetovno uspešno tiskanje bele barve ter posebnega laka.

Detektorji in razločevalci kovin

•  Zaznavajo in razločujejo kovinske in druge tujke
•  Sortirajo nečiste snovi
•  Preprečujejo nastanek poškodb na napravah
•  S številnimi nastavitvami omogočajo popoln in stalen  
 nadzor nad pritokom nečistih snovi.

Industrijski tiskalniki nalepk, etiket Matan

• Termal transfer tiskalniki za tisk nalepk, etiket, oznak
• Solventni digitalni tiskalniki 2,5 in 3,2 m širine

MERUS d.o.o., Maribor
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METRONIK d.o.o., Ljubljana
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OMEGA AIR d.o.o. 
Ljubljana 
Cesta Dolomitskega 
odreda 10,
1000 LJUBLJANA,
SLOVENIJA
Tel.: 01 200 68 00
Faks: 01 200 68 50
E-pošta: info@omega-
air.si

IZMERITE
porabo
  zraka in se odločite za

ENERGETSKO VARČNO
kompresorsko postajo!

Kar
ni izmerljivo
ni dokazljivo!

stisnjenega

www.omega-air.si
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Kompresorji vsrkavajo atmosferski zrak 
skupaj z vsemi nečistočami in jih pri kom-
presiji večkratno skoncentrirajo. Pri kom-
presiji na 10 bar nadtlaka (11 bar) se 
koncentracija nečistoč poveča 11 krat. V 
1 m3 stisnjenega zraka je tako do 2 mili-
jardi delcev nesnage, prav tako pa vanj iz 
kompresorja prehajajo tudi mazalna olja 
in ostala maziva. 
Raziskave so pokazale, da je v m3 zraka 
običajno do 140 milijonov delcev neči-
stoč (v področjih težke industrije je ta 
vrednost še višja). Osemdeset odstotkov 
teh delcev je manjših od 2 milijonink 
milimetra in so zmožni prodreti skozi 
vstopne filtre kompresorja. Primešani so 
vodni pari skupaj z nezgorelimi ogljiko-
vodiki pogonskih goriv letal in vozil ter 
ogrevanja.
Pri strojih z zrakom je poglavitni faktor 
masa vnesenih trdnih delcev. Tako lahko 
na primer velik kompresor v primeru, da 

nima vgrajenega zračnega filtra na vsto-
pu, vsesa v enem tednu več kot 4,5 kg tr-
dnih delcev. Vsesani delci se nabirajo na 
ventilih, glavah cilindrov, batih, vijaku 
in ostalih notranjih komponentah stro-
ja. Pri tem obstaja velika verjetnost, da 
se zlepijo z oljnim filmom, ki je na takih 
površinah pogosto prisoten. Trdni delci v 
stroju povzročajo abrazivnost površin ter 
blokado mazalnih površin. 

Kakovost filtracije na vstopu v kompresor 
mora biti izbrana z določeno mero kom-
promisa. Zelo fin filter ni priporočljiv, saj 
poveča strošek vgradnje, hkrati pa pove-
ča pogostost zamašitve filtra. Prav tako 
ne sme biti pregrob, saj mora zagotavljati 
določeno najmanjše filtriranje vsesanega 
zraka. Za veliko večino strojev je zado-
stno odstranjevanje delcev velikosti do 
20 μm, kar je dovolj učinkovita zaščita 
pred trdnimi delci.

FILTRACIJA

FILTRACIJA 
STISNJENEGA 
ZRAKA

Moderna proizvodna oprema potrebuje stisnjen zrak. 
Številna stanja, v katerih je uporabljen, segajo od 
neobdelanega zraka za pihanje, do absolutno suhe-

ga, sterilnega zraka ter zraka, ki ne vsebuje olja. Nečistoče v 
atmosferi so sicer s prostim očesom nevidne, a kljub temu lahko 
resno ovirajo naprave in procese pnevmatskih sistemov ter s tem 
škodljivo vplivajo na kakovost izdelka. 

Pravilna obdelava stisnjenega zraka 
ima več prednosti:
- podaljšanje dobe trajanja naprav,
- izboljšanje kakovosti izdelkov,
- pnevmatski sistemi so brez   
 kondenzata in rje,
- zmanjšanje števila okvar,
- cevovodi brez zbiralnikov   
 kondenzata,
- manjši servisni stroški, 
- manjše tlačne izgube zaradi   
 puščanja in uporov, 
- manjša poraba energije kot po-  
 sledica manjših tlačnih padcev.

STOPNJE FILTRACIJE 
STISNJENEGA ZRAKA 
Številne stopnje filtracije in tipi filtrirnih 
medijev, ki so primerni za te stopnje, so od-
visni od vira plina (in s tem oblike in ko-
ličine onesnaženja) ter od stopnje čiščenja. 
Glede na to sledeči pregled opisuje najprej 
stisnjen zrak za splošno uporabo in nato še 
dodatne stopnje odstranjevanja nečistoč, ki 
so potrebne za doseganje najvišje stopnje či-
stosti, primerne za medicinske namene. 
Vir stisnjenega zraka je zrak iz okolice 
kompresorja, ki je lahko precej nečist. 
Zmanjšano vsebnost delcev nečistoč v 
zraku dosežemo s kombiniranim učin-
kom vstopnega filtra, ki ščiti kompresor 
pred vstopom škodljivih trdnih delcev, 
ter izločevalnika olja iz zraka na izstopu 
iz kompresorja. 

Vstopni filter 
Vstopni filter je ponavadi sestavljen iz me-
hanske izločevalne stopnje, kombinirane 

Piše: Damjan Verhovec, OMEGA AIR d.o.o., Ljubljana

Kubični meter atmosferskega zraka vsebuje veliko nečistoč, kot so:
- do 180 milijonov delcev prahu velikosti od 0,01 do 100 μm,
- 5 do 40 g/m3 vode v obliki atmosferske vlage,
- 0,01 do 0,03 mg/m3 olja v obliki aerosolov mineralnih olj in nezgorelih
  ogljikovodikov,
- sledi težkih kovin kot so svinec, kadmij in železo. 
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s filtrom iz pletenih papirnatih vlaken z 
veliko filtrirno površino. Filtrirni medij je 
ponavadi celulozni papir, ki je impregni-
ran s smolo. Stopnja filtracije za tovrstne 
filtre znaša od 5 do 10 μm.

Izločevalnik olja iz zraka
Izločevalnik olja iz zraka je v osnovi ko-
alescentni filter in vključuje primarno in 
sekundarno stopnjo z namenom odstrani-
tve mazalnega olja iz zraka pred njegovo 
distribucijo v sistem. Primarna stopnja 
izrablja gravitacijsko usedanje s pomočjo 
zmanjševanja hitrosti zraka. Tu se izloči 
od 5 od 50 g/m3 oljnih aerosolov. 
Sekundarna stopnja je po navadi večpla-
stni vložek, ki opravlja nalogo nadaljnje-
ga zbiranja in odvajanja oljnih kapljic. 
Izločevalnik je mehansko zaprt s konč-
nicama, njegova učinkovitost izločanja 
delcev večjih od 0,3 μm je 99,995 %. 

Predfilter
Predfilter je namenjen prvemu koraku čišče-
nja zraka. Filtrira trdne nečistoče do veli-
kosti 3 μm, vendar pa prestreže zelo malo 
olja in vlage. Nameščamo jih za filtriranje 
zraka tam, kjer je v njem velika vsebnost 
prahu. Uporaba predfiltra se lahko opusti v 
primeru, če zahteve po kakovosti zraka niso 
visoke.
Predfilter deluje po načelu površinskega 
filtriranja in sita. Velikosti por določajo 
velikost delcev, ki jih filter lahko pre-
streže. Standardni materiali za filtrirne 
elemente so sintrani bron, visoko mo-
lekularni polietilen, sintrana keramika, 
bronasta ali medeninasta vlakna (groba 
filtracija) ter vložki iz gubanega celulo-
znega papirja. 
Predfilter ščiti pred največjimi nečisto-
čami toplotni izmenjevalec v sušilniku 
zraka. Zrak potuje skozi filtrirni element 
od njegove notranje proti zunanji steni. 
Grobi delci nečistoč so prestreženi na no-
tranji steni predfiltra. Olje, voda in pre-
ostala drobnozrnata snov nato potujejo 
skozi sušilnik na mikrofilter. 
   
Mikrofilter
Mikrofilter se uporablja, ko je zahtevana 
visoka kakovost stisnjenega zraka, ki ne 
vsebuje olja. Ta zniža vsebnost olja v sti-
snjenem zraku do stopnje 0,01 mg/m3 ter 
odstrani delce velikosti do 0,01 μm z učin-
kovitostjo 99,9999 %.

Mikrofiltri so filtri z globinsko filtracijo. 
Izdelani so kot tkanina iz posameznih 
prepletenih vlaken, ki tvorijo porozno 
strukturo. Med vlakni je sistem labirin-
tov, kanalov in prehodov. Ti so včasih 
precej večji od delcev nečistoč. Filtracija 
poteka po celotni poti skozi filtrirni ele-
ment. Mikrofiltrski papir je naguban, kar 
povečuje učinek razpoložljive površine 
elementa za približno 30 % v primerja-
vi z navitimi, hkrati pa je zmanjšan tudi 
tlačni padec skozi filtrirni element. Med 
prednosti štejemo tudi povečan pretok, 
manjšo izgubo energije in daljšo dobo 
trajanja filtrirnega elementa. 

Filtri z aktivnim ogljem
Zrak, ki je že očiščen olja, po prehodu skozi 
filtre z visoko učinkovitostjo odstranjevanja 
delcev ter skozi sušilnike še vedno vsebuje 
ogljikovodike, razne vonjave in priokuse. 
Filtri na osnovi aktivnega oglja so name-
njeni odstranjevanju vonja iz stisnjenega 
zraka, delno pa so učinkoviti pri odstra-
njevanju onesnaženih oljnih par. Stisnjen 
zrak lahko vsebuje veliko plinskih one-
snaženj, kot so oksidi ogljika in dušika, 
metan, etilen, amoniak, žveplove spoji-
ne, itd. Adsorbiranje z aktivnim ogljem 
teh nečistoč ne odstrani popolnoma, 
zato so za njihovo učinkovito odstranitev 
potrebni kemični, katalitični ali selektiv-
ni načini adsorpcije. 

Aktivno oglje je odličen adsorbent za olj-
ne pare in je zato primerno za čiščenje 
stisnjenega zraka. Biti mora v drobno-
zrnati obliki, da ustvari čim večjo povr-
šino, na kateri se lahko vrši adsorpcija.  

Sterilni filtri za stisnjen zrak in
pline 
Normativi za sterilni stisnjen zrak in pline 
ves čas naraščajo, zato je izbira sterilnega 
filtra za sistem stisnjenega zraka ali plinski 
sistem zahtevna naloga. Proizvodnja pro-
teinov, cepiv, protiteles, hormonov, vitami-
nov in encimov vključuje visoko tehnološke 
procese, ki v svoji proizvodnji zahtevajo 
aseptično in sterilno dobavo plinov ali te-
kočin. Proizvodnja in pakiranje mlečnih 
in prehrambnih proizvodov, kot so pivo, 
jogurt, smetana in sir, zahtevajo uporabo 
stisnjenega zraka ali CO2. Na žalost je na-
rava takih izdelkov taka, da so dovzetni za 
okužbe z mikroorganizmi, ki se nahajajo v 
stisnjenem zraku ali plinu.

Procesni zrak je namenjen za zračenje ka-
pljevin, fermentacijo semen in za labo-
ratorijske namene. Pri mešanju zraka v 
pripravljene kemikalije ali v končne pro-
izvode je potrebno zagotoviti, da je le-ta 
čist tako kot material, katerega obdeluje. 
Tako ni dvoma o morebitni vsebnosti 
tekočin, trdnih delcev ali mikroorganiz-
mov. 

Kakor že njihovo ime pove, so mikro-
organizmi izredno majhni in vsebujejo 
bakterije, viruse in spore. Ponavadi so 
bakterije velikosti od 0,2 do 4 μm, virusi 
so manjši kot 3 μm, spore pa manjše kot 
0,04 μm. 

Kljub njihovi neznatni velikosti so mi-
kroorganizmi lahko resen problem v 
mnogih industrijah, ki uporabljajo sti-
snjen zrak in pline, saj so se ti živi or-
ganizmi sposobni pod ugodnimi pogoji 
močno namnožiti.

IZBIRA FILTRA 
Najbolj pogosto se pojavlja vprašanje, ka-
kšen filter uporabiti za določeno uporabo. 
Odgovor ni vedno lahek. Pri tem ni nekega 
univerzalnega pravila, saj ima vsak sistem 
svoje karakteristike, kompresor, dimenzije 
cevovodov, namen uporabe …

Pomembni faktorji pri izbiri filtra so:
- vstopna temperatura, relativna  
 vlažnost, količina nečistoč, tlak,
- temperatura okolice, temperatura 
 hladilne vode, stanje hladilnega 
 medija,
- tesnilni materiali in pogoji, 
 hladilni medij kompresorja, 
 obratovanje kompresorja, 
- vstopni filter kompresorja, 
- temperatura izstopa zraka, 
 delovni tlak, delovni režim,
- tip in temperatura olja, hladilni 
 sistem, vzdrževanje, intervali 
 menjave olja.
Velikosti filtrov so ponavadi prilagojene 
razmerju pretoka in tlačnega padca. Pri 
tem je potrebno upoštevati tlačne padce 
zaradi uporov v ohišju filtra, cevovodu, 
ventilih in ostalih elementih razvoda. 
Pred odločitvijo o velikosti filtra je po-
trebno poznati podatek, ali bo obratoval 
v suhih ali mokrih pogojih.

FILTRACIJA
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PEPPERL&FUCHS, Brunn am Geburge, Avstrija
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 Hitrost in zanesljivost 
 Krmilniki družine SIMATIC S7-300 s PROFINET komunikacijskimi vrati 

simatic
SIEMENS A&D vam ponuja širok spekter produktov
(centralno procesnih enot, distribuiranih vhodno izhodnih
modulov, …), ki omogo�ajo povezovanje prek PROFINET-a.

Obiš�ite nas na spletnih straneh: www.siemens.com/s7-300
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Naš prvi dobavitelj viličarskih polnih SE 
gum je nemško podjetje GUMASOL 
GmbH z 90-letno tradicijo na tem področju 
in je ekskluzivni dobavitelj proizvajalcev 
viličarjev, kot so Linde – 70% vseh proizvo-
dov, Jungheinrich – 60% vseh proizvodov, 
Still in ostalih. Gumasol so polne gume, ki 
imajo trislojno zmes, kar pomeni, da so izre-
dno elastične in imajo zelo dolgo življenjsko 
dobo ter izredno trakcijo. Življenjska doba 
teh gum je pri normalnih voznih pogojih 
tudi do 6000 obratovalnih ur, s čimer se ne 
more pohvaliti noben drug proizvajalec SE 
polnih gum.
Zaradi približevanja čim večjemu številu 
kupcev, proizvaja Gumasol tri vrste SE pol-
nih gum in sicer Gumasol Softy®, Gumasol 
Rebell® in najnovejše Gumasol Corsair®.

* GUMASOL SOFTY®
so najkvalitetnejše SE gume z izredno trak-

cijo in zelo dolgo življensko dobo do 6000 
obratovalnih ur.

* GUMASOL REBELL®
So zelo kvalitetne SE gume, ki imajo 
robustnejšo obliko, imajo dobro trakcijo 
in dolgo življensko dobo. Zaradi cene so 
izredno zanimive za kupce.

* GUMASOL CORSAIR®
So polne SE gume, ki so proizvedene iz 
enakega materiala kot Softy®, vendar po-
teka proizvodnja na Šri Lanki, zato so tudi 
cenovno najbolj ugodne.

Naš drugi dobavitelj viličarske pnevmatike 
je SOLIDEAL, ki je največji proizvajalec 
omenjenih pnevmatik na svetu in opremlja 
vse največje proizvajalce viličarjev na svetu 
(Toyota, Caterpillar, Mitsubishi, Nissan, 
Komatsu, Hyster, JCB in druge). Solide-

VILIČARSKE PNEVMATIKE

SKIRO d.o.o.
SE PREDSTAVI

Podjetje Skiro d.o.o., Prebold je bilo ustanovljeno leta 1997 
in je že od vsega začetka vodilni prodajalec in serviser 
viličarske pnevmatike in polnih gum SE v Sloveniji. Ta 
primat smo obdržali po zaslugi kvalitetnega prodajnega 

asortimana in strokovnih delavcev, ki že vrsto let delujejo na 
področju viličarskih pnevmatik in polnih SE gum. Strankam 
smo bili vedno pripravljeni svetovati, kakšne vrste pnevmatik 
ali polnih SE gum je potrebno montirati na njihove viličarje ali 
druga transportna vozila glede na potrebe in finančno zmožnost. 
Kupljene pnevmatike ali polne SE gume strankam montiramo 
v njihovih podjetjih s prvo mobilno stiskalnico v Sloveniji in 
vrhunsko usposobljenim osebjem.

alov program je izredno velik in zajema 
pnevmatiko in polna SE kolesa za vse vrste 
transportnih vozil in viličarje, ki se prilagaja 
trgu glede na potrebo in željo kupcev glede 
kvalitete in cene. Njihov program zajema tri 
vrste oz. tri kvalitete in tri cenovne razrede, 
tako v segmentu pnevmatskih za gradbene 
stroje in viličarje, kot na segmentu polnih 
SE gum za viličarje.
Pnevmatike
• Solideal®
• Hauler®
• Ecomatic®
Polne gume
• Solideal®
• Magnum®
• Ecomatic®.

Naš tretji in zelo pomemben dobavitelj je 
WICKE GmbH iz Nemčije, ki proizvaja vse 
vrste VULKOLLAN® koles za transportne 
naprave, regalne in ročne viličarje. Njihova 
VULKOLLAN® kolesa so montirana na 
vseh največjih regalnih viličarjih po svetu, 
kot so: Jungheinrich, Linde, Still-Wagner, 
Stocklin, Yale, Hyster, Crown, Pimespo, 
MIC, Sichelschmidt, Kahl, Faba, Lifter, 
HU-lift.
Vezano na kolesa proizvajalca WICKE, smo 
v našem podjetju pričeli s sodelovanjem  s 
še enim proizvajalcem koles AVO iz Italije. 
AVO je bolj specializirano na kolesa s polyu-
retansko maso in so cenovno zelo ugodni v 
odnosu s konkurenco. 

Poleg vseh naštetih proizvajalcev gum lah-
ko pri nas dobite tudi pnevmatiko ostalih 
proizvajalcev po zelo ugodnih cenah kot 
so: Continental, Michelin, Rota-Vorwerk, 
Trelleborg, Bridgestone, Alliance, Good-
Year, Dunlop.

V našem na novo zgrajenem modernem 
pnevmatik centru v Latkovi vasi, 500 me-
trov od izhoda Šempeter na avtocesti Celje 
– Ljubljana, pa lahko vsak dan montirate 
pnevmatike za osebna vozila, traktorje, 
gradbene stroje in tovorna vozila.

Naši kupci so najboljša in največja slovenska 
podjetja, ki so s svojim delom in inovacijo 
dokazala, da znajo slediti svetovnim tren-
dom in biti v koraku s časom. To pa daje 
nam dodatno moč in obenem nalogo, da 
našo ponudbo obdržimo na enakem nivoju 
in jo še izboljšujemo v obojestransko korist. 
Naj naštejemo nekatera izmed podjetij, s ka-
terimi sodelujemo: Gorenje d.d., Mercator 
d.d., Talum d.d., Impol d.d., Arcont d.d., 
Hidria Rotomatika d.d, ...

SKIRO  d.o.o., Prebold
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Proizvodni sistemi d.o.o.

TR ELECTRONIC

SMM Proizvodni sistemi, Jaskova 18, 2001 Maribor 

razstavni prostor 52

tel.: 02 450 23 00, fax.: 02 450 23 02, mail: info@smm.si, web: www.smm.si 
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S SafetyEYE (varen sistem treh kam-
er) podjetje Pilz odpira popolnoma 
nove perspektive. SafetyEYE uvaja 
namreč tretjo dimenzijo v sistem var-
nosti. Primer robotska celica: prosto 
definirajoča varnostna območja se 
lahko definirajo kot tridimenzion-
alna v delovnem območju robota. Se 
pravi, da odpadejo toge varnostne 
bariere, kot so ograje, svetlobne 
zavese ali scannerji. Tako se sistemu 
SafetyEYE ne odpirajo vrata samo v 
okolici robotov, ampak tudi v drugih 
panogah, kot so obdelovalni stroji, 
pakirna industrija ipd. 

Industrijski roboti se pojavljajo v 
različnih branžah avtomatizacije. 
Robotska celica obsega enega ali več 
robotov in je zaščitena z varnostno 
ograjo. K tej ograji so pogosto dodane 
tudi druge varnostne enote (svetlobne 
zavese, laser scannerji, končna stikala 
na robotih). Te enote spremljajo 
gibanje človeka v nevarnem območju. 
Te dosedanje varnostne rešitve im-
ajo v mnogih pogledih slabosti. Z 
optoelektričnimi napravami nismo 
sposobni opazovati prostora, ampak 
le polje in če so vmes še kakšne pre-
preke, je ta del potrebno zavarovati s 
pohodnimi preprogami. Da bi lahko 
robotsko celico popolnoma zavar-

ovali, je potreben precejšen obseg var-
nostnih ukrepov, ki pa večinoma niso 
izvedljivi. Zgoraj navedene naprave 
za zagotavljanje varnosti povzročijo 
ustavljanje naprave v načinu IZK-
LOP V SILI, kar pa je pri robotu 
težavno v smislu ponovnega zagona. 
Pri ponovnem zagonu je namreč 
potrebno opraviti referenciranje 
robota in zagon celotne celice, kar 
zahteva čas in se odraža na poteku 
celotne proizvodnje. Kot tretji aspekt 
se nam ponuja sledeče dejstvo, da 
je za zaščito robota potrebno veliko 
različnih varnostnih komponent, ki 
so na koncu cenovno vprašljive, nas 
pa ovirajo v gibanju. 

Nadzor tridimenzionalnega 
prostora

Zaradi zgoraj navedenega so pri pod-
jetju PILZ pričeli z razvojem varnega 
prostorskega nadzora s pomočjo sis-
tema kamer. Tako kot pri PILZu, so 
tudi pri podjetju DaimlerChrysler v 
kraju Sindelfingen pričeli z realizacijo 
podobnega sistema prostorskega nad-
zora. Iz tega je nastalo obetajoče part-
nerstvo, ki je rezultiralo v produktu 
SafetyEYE. Medtem ko je podjetje 
DaimlerChrysler prispevalo ustrezne 
algoritme za analizo tridimenzional-

VARNOST

VARNOST V 3-D
SafetyEYE

Zaščita človeka in stroja v industrijskem okolju ne sme zadoščati 
samo najvišjim standardom, ampak mora zadoščati tudi 
ekonomskim vidikom. Da bi zadostili novim zahtevam in s tem 

združili nasprotujoča položaja, so potrebne nove ideje. Pomembno mesto 
pri tem zaseda interakcija med strojem in človekom, ker bližje, ko sta si 
človek in stroj, zahtevnejši so varnostni ukrepi.

nih slik, je bila naloga podjetja PILZ 
te algoritme prilagoditi na indus-
trijsko okolje, jih razviti in izdelati. 
Sistem SafetyEYE sestavljajo štiri 
komponente: senzorska komponenta 
z visokozmogljivim računalnikom, 
varnostnim krmilnikom PSS in os-
ebnim računalnikom, ki nam služi 
za konfiguriranje sistema. 

Fleksibilni varnostni koncepti

S SafetyEYE varovano območje bo 
na prvi pogled delovalo popolnoma 
odprto in nezavarovano, šele pogled 
na monitor sistema nam bo izdal 
prisotnost varnostnega sistema. Sliko 
robotske celice prekrivajo barvne 
polprosojne kocke in kvadri, ki opisu-
jejo tridimenzionalna opozorilna in 
nevarna območja. V teh območjih 
bo robot izvajal svoje premike in 
ogroženi so samo objekti, ki prodrejo 
v ta območja. V primeru, da delavec 
z roko poseže v nevarno območje, 
se robot ustavi najkasneje v 300 ms. 
Posebnost pri SafetyEYE je, da poseg 
v nevarno območje ne pomeni izk-
lopa v sili. Iz tega izhaja, da v primeru 
delavčeve prisotnosti v nevarnem 
območju, ki bi ga robot dosegel šele 
čez nekaj sekund, izvede krmilje 
le za upočasnitev gibanja robota 
ter ustrezno alarmiranje. Če s tem 
dosežemo, da se delavec umakne iz 
nevarnega območja, se delovni proces 
nadaljuje brez omejitev. SafetyEYE 
sproži izklop v sili samo v primeru 
neposredne nevarnosti.

Piše: Boris Ivančić, SMM d.o.o., Maribor
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Realizacija zahtevane stopnje varnosti robotske celice 
– klasično ali SafetyEYE

Nevarna in opozorilna območja so kompleksne strukture, 
ki se kljub temu brez večjih naporov konfigurirajo na 
osebnem računalniku. V primeru potrebe po fleksibilnem 
sistemu varovanja, se pravi, da potrebujemo za različne 
obratovalne režime različne varovalne režime, lahko to 
enostavno krmilimo preko vodila SafetyBUS oz. digitalnih 
vhodov na varnem krmilju PSS. 

Shematski prikaz varnostnih polj s SafetyEYE

Instalacija SafetyEYE s konfiguracijo varnostnih območij 
zahteva le nekaj ur. Pozicioniranje, umerjanje in prever-
janje samega sistema pa nam lahko vzame tudi en dan. 
Glede na to, da smo do sedaj potrošili samo dan in 
pol za postavitev sistema, je ta sistem tudi investicijsko 
opravičljiv, saj odpadejo vse klasične varnostne naprave 
(zavese, zaklepi, varnostna stikala, pohodni tepihi, scan-
nerji ipd.).
S tem SafetyEYE ni samo revolucionaren izdelek na 
področju varnosti, ampak odpira popolnoma nove 
perspektive v koncipiranju delovnih mest moderne 
proizvodnje. Z investicijskega vidika dosegamo stopnjo 
sprejemljivosti v časovni in materialni prednosti pred 
klasičnimi elementi varovanja.

Obiščite nas na 17. Tehniškem posvetovanju vzdrževalcev 
Slovenije – razstavni prostor 52.

VARNOST
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Unior je danes globalno usmerjena delniška 
družba štirih programov odličnosti: program 
Odkovki, Ročno orodje, Strojna oprema in 
Turizem. Jasno vizijo in poslovno odličnost 
uresničuje z več kot 2500 predanimi zaposle-
nimi, z nenehnim zagotavljanjem kakovosti, 
napredno tehnologijo in varovanjem okolja. 
Odstotek izvoza naših proizvodov na tuje trge 
je že leta 1947 znašal 11 odstotkov, danes 
pa jih izvozimo kar 90 odstotkov.  Delniška 
družba Unior je v letu 2006 dosegla 130 
milijonov EUR prihodkov. Izvoz je dosegel 
88,3 milijonov EUR,  dobiček pa je znašal 7,3 
milijona EUR. V desetih letih smo v družbi 
Unior povečali prodajo za 5  krat, dobiček 
za  77  krat, število zaposlenih  za  500, 
knjigovodska vrednost delnice pa je narasla 
iz 20,434 EUR  v letu 1996 na 40,4 EUR v 
letu 2006. Delniška družba Unior se v Slove-
niji uvršča na 24. mesto po lestvici največjih 
podjetij, na 9. mesto po številu zaposlenih, 
na lestvici čistega dobička pa na 30. mesto. 
V letu 2006 smo bili med največjimi podjetji 
po mestu dodeljenih sredstev za štipendije 
na prvem mestu.  Delniška družba Unior je 
vključena v  poslovne sisteme vodenja ISO 
9001, ISO 14001, ISO TS 16949, VDA 
6.4, HACCP , ki so primerno vzdrževani in 
tečejo po zahtevah standardov. Ugled podjetja 
oblikuje z odličnim odnosom do zaposlenih, 
kakovosti, okolja in družbe. Visoka stro-
kovnost zaposlenih, vlaganje v razvoj novih 

kadrov, sodobna opremljenost proizvodnje 
in prilagoditev kupcu so temeljna načela 
podjetja. Med najpomembnejšimi razlogi za 
uspeh so odgovorno in skrbno poslovanje, 
zavedanje pomembnosti medsebojnih odno-
sov in obojestranskega zaupanja s poslovnimi 
partnerji in z lastniki.

Sledimo jasni viziji
Mednarodni poslovno uspešen sistem Unior 
z različnimi proizvodnimi, prodajnimi in 
storitvenimi dejavnostmi išče tržne možnosti 
in zmanjšuje tveganje tržne odvisnosti od 
ene same dejavnosti, ljudem z znanjem in 
izkušnjami pa daje možnost izražanja inven-
tivnosti na vseh področjih zaposlitve. Vizija 
je usmerjena k največjim vrednotam Uniorja: 
zadovoljstvo kupcev, zaposlenih in uspešnost 
poslovanja.
 

Globalno usmerjena družba 
štirih programov odličnosti

Program Odkovki - Partner evropske 
avtomobilske industrije 
Največji delež svoje prodaje – 45,2 % ustvarja 
Unior s programom Odkovki, s katerim se 
podjetje uvršča med najpomembnejše slo-
venske izvoznike in je nepogrešljiv partner 
evropske avtomobilske industrije.  Uspešnost 
temelji na odličnem obvladovanju toplega 

Lastniška struktura na dan 30. 4. 2007

UNIOR d.d., Zreče

PREDSTAVITEV

DELNIŠKA DRUŽBA 
UNIOR SE PREDSTAVI

Unior se ponaša s tradicijo strokovnosti in inovativnosti, ki jo 
skrbno gradi že vse od leta 1919, ko je bila ustanovljena Šta-
jerska železoindustrijska družba z omejeno zavezo. Kovaški 

obrat s skrajšanim nazivom Štajerska Zreče, je pred drugo svetovno 
vojno zaposloval že 250 delavcev. Izdelovali so kovano ročno orodje 
za kmetijstvo, gozdarstvo in različne obrti.  

kovanja jekla, mehanski obdelavi odkov-
kov in proizvodnji sintra. Program Odkovki 
z 962 zaposlenimi najkakovostnejšim proi-
zvajalcem s področja avtomobilske industrije 
ekskluzivno dobavlja zahtevne odkovke 
visokih varnostnih zahtev. Razvoj, kakovost 
in hkrati vse višja produktivnost sta temeljni 
vodili nadaljnjega razvoja programa Odkovki, 
ki ga Unior z naložbami nenehno posodablja. 
Proizvodnja toplo kovanih odkovkov je name-
njena proizvajalcem znanih blagovnih znamk 
avtomobilov, kot so VW, Audi, Renault, 
BMW, Peugeot, Ford in drugi. Del proizvo-
dnje je namenjen pomembnim sistemskim 
dobaviteljem, kot so ZF Lemforder, GKN, 
Arvin Meritor. Proizvodnja sintranih delov, 
ki ustrezajo najvišjim stopnjam zahtevnosti 
in kakovosti, se vgrajujejo v volanske sklope 
in prestavne mehanizme avtomobilov znamk 
BMW, Audi, VW, Volvo in drugih. 
V letu 2006 je bilo na programu Odkovki 
skupaj proizvedeno 20.825 ton odkovkov 
oziroma 72,1 milijonov kosov. Proizvodnja 
je bila glede na primerljivo obdobje lani v 
teži večja za 8%. 

Program Ročno orodje - Nepogrešljiv 
pomočnik poklicnih in ljubiteljskih 
mojstrov
Tretjino prodaje, 27 % , družba z 550 zapo-
slenimi dosega s svojo najstarejšo dejavnostjo 
– izdelavo ročnih orodij, ki jih Unior na vseh 
celinah trži pod lastno blagovno znamko. 
Program ročnega orodja, ki obsega več kot 
5.000 različnih izdelkov, kar 90 odstotkov 
prihodkov ustvari z izvozom. Odlikujejo ga 
funkcionalna učinkovitost, visokokakovostni 
materiali in dolga življenjska doba. 
Unior je širom sveta sinonim za zanesljivo, 
kakovostno in funkcionalno premišljeno 
ročno orodje. Zaradi zdaj že tradicionalne 
kakovosti je znamka ročnega orodja Unior 
znana in priljubljena tako med profesional-
nimi, kot med domačimi mojstri. Bogata tra-
dicija orodnega kovaštva, upoštevanje novih 
tehnoloških dognanj in vrhunski materiali, 
kot sta krom-vanadijevo jeklo, zagotavljajo 
dolgo življenjsko dobo orodij Unior. Snova-
nje, razvoj in izdelava ročnega orodja Unior 
se nenehno prilagajajo novim potrebam 
uporabnikov. Izvirne izvedbene rešitve za-
gotavljajo izjemno uporabnost, učinkovitost 
in estetski izgled orodja. Za trženje skrbi 
razvejana distribucijska mreža, v kateri so 
še posebej pomembna Uniorjeva trgovska 
podjetja v Avstriji, Nemčiji, Franciji, Italiji, 
Rusiji, Španiji, Grčiji, Avstraliji, ZDA, Veliki 
Britaniji, Singapurju, Makedoniji, Romuniji, 
Srbiji  in Bolgariji. Ročno orodje je dostopno 
kupcem po vsem svetu, največ izvoza pa je na-
menjenega evropskim državam ter Bližnjemu 
in Daljnemu vzhodu. Trženje orodja je med 
drugim povezano tudi s sejemskimi nastopi. 
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Unior se že več kot dve desetletji udeležuje 
različnih sejmov. Posebna odlika orodja 
UNIOR je privlačno razmerje med vrhunsko 
kakovostjo in dostopno ceno.

Program Strojna oprema – Odlični 
v avtomatizaciji z vrhunsko 
prilagodljivostjo
Inovativnost podjetja Unior dokazuje in 
utrjuje program Strojna oprema s 13.4 
% deležem prodaje in 347 zaposlenimi. S 
programom, ki temelji na lastnem znanju 
in izdelkih, se Unior uvršča med ugledne 
orodjarje in ponudnike sodobnih računalni-
ško krmiljenih strojev za obdelovanje jekel, 
aluminijastih zlitin, odlitkov in odkovkov 
(CNC-stroji). Program zagotavlja celovite 
tehnično-tehnološke rešitve za serijsko ob-
delavo, od načrtovanja do servisne podpore. 
V programu Strojna oprema združujemo dve 
zahtevni inovativni dejavnosti s področja 
razvoja in gradnje namenskih strojev za 
obdelavo kovin ter preoblikovalnih orodij za 
pločevino: Strojegradnjo in Orodjarno. 

Strojegradnja 
Proizvodni program sestoji iz prototipne 
gradnje namenskih strojev za serijsko ob-
delavo aluminijastih odlitkov ali odkovkov. 
Po namembnosti uporabe strojev progam 
obsega: stroje po principu vrtljive mize, 
stroje za globoko vrtanje, stroje za obdelavo 
koncev, fleksibilne obdelovalne celice. Vi-
soka strokovnost, vlaganje v razvoj novih 
kadrov, sodobna opremljenost proizvodnje 
in prilagoditev kupcu so temeljna načela 
našega programa. V konkurenci z evropsko 
namensko strojegradnjo se tako že dese-
tletja kot dobavitelj strojev uveljavljamo 
v avtomobilski industriji pri renomiranih 
avtomobilskih proizvajalcih, kot so npr. 
VW, DaimlerChrysler, GETRAG - FORD, 
DEUTZ, BMW ...

Orodjarna 
Z razvojem in gradnjo preoblikovalnih oro-
dij dopolnjujemo našo dejavnost. Orodja za 
globoki vlek pločevine, obrezilna, upogibna 
in kombinirana orodja so del programa, kjer 
kupcu nudimo celovito rešitev, od zasnove 
do končnega izdelka. Z uporabo sodobnih 
simulacijskih metod za vlečenje materiala, 
3D-konstruiranjem, sodobnimi več osnimi 
proizvodnimi stroji, preizkušanjem na sti-
skalnici ter 5-osnim laserskim obrezom vle-
čencev nudimo celovitost končnega izdelka. 
S kakovostjo izdelkov smo danes dobavitelj 
širokemu krogu kupcev iz avtomobilske in 
spremljevalne industrije. Razvoj in izdelava 
preoblikovalnih orodij je prvenstveno na-
menjena avtomobilski industriji: VW, Dai-
mlerChrysler, Škoda, Audi, BMW, Renault 

in njenim dobaviteljem: Magna, Bendler, 
Gdia, Stancltech.
Program Strojna oprema je ponosen na svojo 
pridobitev fleksibilne celice FPZ-250, ki je 
bila na predstavitvi podjetniških inovacij 
in izumov v okviru prireditve Hevreka 06 
izbrana v skupino 50 inovacij.

Program Turizem – Zaveznik narave 
in sprostitve 
Uniorjev življenjski slog ponosno poudar-
jamo z vitalnostjo programa Turizem, ki 
se že od sedemdesetih let razvija na osnovi 
naravnih danosti in nudi turistično ponudbo 
za vse leto s  14,4 % deležem prodaje in 414 
zaposlenimi. 
Z idilično pokrajino snežnega Pohorja na 
nadmorski višini 1517 metrov vabijo klimat-
sko zdravilišče ter olimpijski in smučarski 
center Rogla, ki zagotavljajo sto dni snežnih 
radosti. Niz rekreacijskih objektov na Rogli 
je pravi raj za kondicijske in taktične priprave 
vrhunskih športnikov z vsega sveta. Za potrebe 
poslovnih konferenc in drugačnih srečanj je v 
hotelu Planja na voljo več seminarskih pro-
storov. Bogata je tudi kulinarična ponudba 
pohorskih jedi in vin, kakor tudi programi 
za wellness, ki jih nudimo v sodelovanju s 
termalnim zdraviliščem Terme Zreče. Terme 
Zreče v sveži gorski klimi nudijo bogato 
izbiro vodnih doživetij in paleto programov 
za zdravje z izkušeno ekipo zdravnikov in 
terapevtov, ki se uvrščajo na vrh zdraviliške 
ponudbe. Žuborenje termalnih vrelcev, 
sprostitev v Savna vasi ter krepitev zdravja v 
Sawaddee, centru tradicionalne tajske terapi-
je, so vir dobrega počutja in sprostitve, kakor 
tudi primerno okolje za gostitev konferenc, 
poslovnih srečanj in seminarjev. 

O skupini Unior 
Skupina Unior z mednarodno mrežo podje-
tij gradi na prepoznavnosti in utrjevanju bla-
govne znamke Unior, ki povečuje naš tržni 
delež in konkurenčnost. Odličen položaj na 
trgu je posledica jasno zastavljene strategije, 
aktivnega tržnega pristopa in razvejane mre-
že povezanih podjetij, ki v  procesu svetovne 
globalizacije omogoča dolgoročno stabilnost 
skupine. Skupino UNIOR sestavljajo krov-
na družba Unior, d.d. in 20 družb, v kate-
rih ima nad 50% lastniški delež, od tega 16 
v tujini. Skupini pripada še 9 pridruženih 
družb, od tega 5 v tujini.   Skupina Unior je 
v letu 2006 ustvarila 230,39 milijonov EUR 
v čistih prihodkov od prodaje, kar pomeni 
9-odstotno preseganje prihodkov, doseženih 
v letu 2005. Čisti poslovni izid skupine je 
dosegel 12,8 milijonov EUR. Delež prihod-
kov delniške družbe v skupini Unior je 51,4 
%.

Pomembna podjetja v 
skupini:

Štore Steel, d. o. o. v Sloveniji – proizvo-
dno podjetje jekla, v katerem ima delniška 
družba Unior  54,35 %  lastniški delež in 
prinaša skupini največji delež prihodkov  - 
35 % ali 80.741.026 EUR. Štore Steel je 
proizvodno podjetje jekla in je speacilaist za 
vzmetna jekla, kjer je eden vodilnih v Evropi, 
ki zagotavlja delniški družbi Unior zaneslji-
vost in trdnost kovanih izdelkov programa 
Odkovki in programa Ročnega orodja, za 
katerih izdelke je kvaliteta jekla odločilnega 
pomena.
Ningbo Unior Forging, Co. Ltd.  na Ki-
tajskem – proizvodnja jeklenih odkovkov 
za potrebe avtomobilske industrije za 
Kitajsko tržišče, v katerem ima Unior 50 
% lastniški delež, delež prihodkov v skupini 
Unior pa 2,4 %.
Unior Components, a. d. v  Srbiji – proi-
zvodnja orodij za stroje, v katerem ima Uni-
or 82,18 % lastniški delež, delež prihodkov v 
skupini Unior pa 1,4 %.
RTC KRVAVEC d. d. v Sloveniji – Rekrea-
cijski turistični center, v katerem ima Unior 
95,465 % lastniški delež, delež prihodkov v 
skupini Unior pa 1,1 %. 
Starkom, d.o.o. v Sloveniji - Proizvodnja 
delov in dodatne opreme za motorna  vozila 
in njihove motorje, v katerem ima podjetje 
49 % delež. Podjetji Unior d. d. in Daimler-
Chrysler sta razširili medsebojno sodelovanje 
s podjetjem Starkom za proizvodnjo krmilnih 
mehanizmov (Hinterachse, Querlenker,.... ), 
maloserijsko proizvodnjo elementov, proizvo-
dnjo rezervnih delov. Proizvodnja naštetih 
elementov obsega: izdelavo odpreskov iz 
pločevine ali aluminija, sestavljanje elemen-
tov, varjenje z robotom, montaža pomožnih 
elementov, površinska zaščita, lakiranje, 
končna montaža. 

Za trženje programa Ročno orodje skrbi 
razvejana distribucijska mreža z nasle-
dnjimi podjetji:
Unior Australia Tool, Co. PTY Ltd., 
Solion Ltd., Unior Tools S.A.S., Unior 
Hellas S.A., Unior Italia, S.p.A., Unior 
Komerc, d.o.o., Unior Deutschland, 
GmbH, Unior Professional Tools Ltd., 
Unior Singapore, Pte. Ltd., Unior Espańa, 
S.L., Unior International Ltd., Unior USA, 
Corporation, Unior-Tepid, S. R. L., Unior 
Teos alati, d.o.o. ter Unior Bulgaria, Ltd.
Delež  prodaje  lastnim  prodajnim podje-
tjem znaša 52 % skupne prodaje ročnega 
orodja.

PREDSTAVITEV
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Podjetje Hydra & Co. deluje osmo leto kot založba strokovne literature s 
področja profesionalne in hobi elektronike, avtomatizacije industrijskih 
in poslovnih procesov, robotike, mehatronike, informacijskih tehnologij 
in komunikacij. V ta namen izhajata reviji AVTOMATIKA in ELEK-
TRONIKA, pravkar pa se pripravljata tudi novi spletni multimedijski 
reviji AVTOMATIKA Online (www.avtomatika.com) in ELEKTRO-
NIKA Online (www.elektronika-fd.com). 
Poleg interaktivnosti in neposrednega stika z bralcem, bodo novi ele-
ktronski mediji prinesli tudi vse tisto, kar papir že po svoji naravi ne 
more in bodo primerni tudi kot samostojne elektronske publikacije 
ali/in kot podpora tiskanim. Na kratko predstavljamo glavni tiskani 
publikaciji iz založbe Hydra & Co.:

AVTOMATIKA - REVIJA ZA AVTOMATIZACIJO PROCESOV, 
PROFESIONALNO ELEKTRONIKO IN TELEKOMUNIKACIJE

Revija Avtomatika se ukvarja z 
elektroniko, ki je na kakršen koli 
način v funkciji ustvarjanja dobrin 
ali nudenja storitev. V njej ne boste 
našli hobi projektov in opisov ele-
ktronskih komponent in vezij. Ne 
zanima je torej notranjost sklopov, 
ampak vhodno/izhodne veličine in 
učinki na tok proizvodnih proce-
sov, delovanja stroja ali inteligen-
tne zgradbe. Avtomatika obravnava 
elektroniko na nivoju modulov. 
Zanimajo jo vsa spremljajoča doga-
janja, vključno s povezavo nekega 
procesa v poslovni informacijski 
sistem ali sistem za upravljanje 
zgradb. Revija torej gleda na svet 
okrog sebe s perspektive uporabni-
ka in se spušča v teoretične osnove in zakonitosti le izjemoma, ko je njiho-
vo razumevanje pomembno za pravilno namestitev ali uporabo sistema. 
CILJI: 
• Skozi aplikacije in opise opreme in rešitev predstaviti možnosti 

in tehnologije avtomatizacije industrijskih procesov, strojev in 
inteligentnih zgradb

• Predstavljati novosti svetovnih in domačih proizvajalcev opreme, 
rešitev in internetnih tehnologij s področja avtomatizacije in 
komunikacij

• Predstavljati opremo za ročno in samodejno projektiranje ter 
spremljanje in vrednotenje sistemov avtomatizacije

• Obveščati bralce, avtorje člankov in oglaševalce o kapacitetah 
ponudnikov opreme in rešitev

• Obveščati ciljno publiko o prihajajočih pomembnejših dogodkih, 
seminarjih, sejmih, workshopih itd.

• Predstavljati nova podjetja in novosti v programih ali usmeritvah 
pri znanih podjetjih

• Služiti kot informacijski vmesnik med ponudniki in potrošniki.
CILJNA SKUPINA BRALCEV  
Avtomatika je namenjena vsem, ki imajo kakorkoli opraviti z avto-
matizacijo ali se v tej smeri izobražujejo (šole). Med njimi bi lahko 
izpostavili nekaj glavnih skupin:
• strokovnjaki, odgovorni za nakup in vzdrževanje sistemov avto-

matizacije
• načrtovalci in izvajalci sistemov avtomatizacije 
• osebje v proizvodnih postopkih, zadolženo za nadzor kakovosti, 

integracijo podatkov in sistemov upravljanja 
• fakultete, ki poučujejo smer avtomatika, študenti in njihovi 

profesorji ter mentorji 
• projektivni biroji, ...

ELEKTRONIKA – REVIJA ZA POPULARIZACIJO ELEKTRONIKE IN 
KOMUNIKACIJSKIH TEHNIK

ELEKTRONIKA je revija, ki se z elektroniko ukvarja v polnem obsegu. 
Obravnava vse, od telekomunikacij, digitalne elektronike, RF-tehnike, 
preko avdiosistemov, programske 
opreme in programiranja, pove-
zanega z razvojem elektronike 
(embedded sistemi, CAD itd.) do 
izobraževalnih člankov, malih šol 
elektronike in opisov osnovnih 
principov. Sto-stranska, v celoti 
barvna revija zaenkrat izhaja pri-
ložnostno, predvsem kot podpora 
sejmu elektronike, v načrtu je 
šestkrat letno, verjetno pa bo 
njeno vlogo prevzela spletna revija 
ELEKTRONIKA Online.

CILJI:
• Seznanjati profesionalce s 

tekočim stanjem in trendi v 
elektroniki in z njo poveza-
nih tehničnih vejah.

• Dajati elektronikom ideje tako za implementacije kot tudi izdelke 
in tehnike (merilne, proizvodne itd.).

• S konkretnimi aplikacijami pomagati razvijalcu elektronske 
opreme.

• Predstaviti novosti v razvoju elektronskih komponent in materi-
alov ter ponudbo na slovenskem in drugih evropskih trgih.

• Predstaviti novosti v ponudbi razvojnih sistemov, merilne opreme, 
opreme za proizvodnjo elektronike.

• Predstaviti tehnike in pravila za serijsko strojno proizvodnjo 
elektronskih naprav v izogib kasnejšim težavam v proizvodnji.

• Skozi zanimive hobije, kot je radioamaterstvo ali modelarstvo 
in skozi radovednost pri gradnji praktičnih izdelkov, pritegniti 
mlade in starejše v uporabo in proučevanje elektronike ali jih celo 
pritegniti v študij elektronike, računalništva in telekomunikacij.

CILJNA SKUPINA BRALCEV 
Glede na vsebinsko širino pokriva revija Elektronika široko paleto 
bralcev, vendar se orientiramo na nekaj glavnih skupin:
• Glavna skupina so profesionalni uporabniki v podjetjih, ki se 

ukvarjajo z razvojem in proizvodnjo elektronike, seveda jim je 
elektronika večinoma tudi hobi.

• Naslednja skupina so višji letniki osnovne šole, tehnično-nara-
voslovne srednje šole, tehnične fakultete – torej učenci, dijaki in 
študenti.

• Tretja skupina so radioamaterji, modelarji in drugi hobisti, ka-
terih osnovna dejavnost temelji na elektroniki, računalništvu in 
telekomunikacijah. Mnogo od teh je elektroniko sprejelo tudi 
kot poklicno pot, veliko pa se jih z elektroniko ukvarja zgolj 
ljubiteljsko.

Primerek revije ELEKTRONIKA v pdf formatu (Adobe Acrobat) si 
lahko ogledate na naslovu: www.avtomatika.com/ArhivElektronika/
E1.pdf.

ZALOŽNIŠTVO

ZALOŽBA STROKOVNE LITERATURE

HYDRA & CO d.o.o., Ljubljana
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Podjetje AX elektronika d.o.o., bolj znano kot založnik 
revije Svet elektronike, ki že 14 let objavlja strokovne in 
poljudne članke s področja elektronike, avtomatizacije in 
telekomunikacij, je razširilo svoje delovanje. Novosti so na 
področju profesionalnih programatorjev, kjer so razširili 
svojo ponudbo na Beeprog+, ki je verjetno najugodnejši 
univerzalni 48-pin programator na trgu. Nadalje so svojo 
ponudbo razširili s svojim proizvodom – USB programator 
Proggy, ki je namenjen programiranju AVR in AT89Sxx 
mikrokontrolerjem. S programatorjem Proggy je AX 
elektronika zaokrožila svoje razvojno orodje MiniPin, s 
katerim lahko enostavno razvijamo mikrokontrolerske 
aplikacije. Na posvetu bomo prikazali delovanje Proggy in 
MiniPin v povezavi z različnimi razširitvenimi moduli, kot 
je Matrična tipkovnica, LCD zaslon, 1Wire temperaturni 

senzor, RS232, RS485, vezavo enkoderja, VF sprejemnik 
ter VF oddajnik in podobno. Prikazana bo tudi demon-
stracija programskega jezika Bascom, ki je primeren tako 
za AVR kot 8051 mikrokontrolerje. Bascom je v zadnjem 
času doživel veliko sprememb in novosti, zato se vedno več 
„klasičnih“ elektronikov odloča, da se nauči programirati 
mikrokontrolerje ravno z Bascom programskim jezikom. 
K temu dodobra doprinese nova knjiga: Bascom – teorija 
in praktični projekti, ki bo tudi prikazana na posvetu.

Nadalje bo na posvetu prikazana nova linija profesional-
nih plastičnih ohišij, ki jih v Sloveniji zastopa podjetje 
AX elektronika. Vabljeni na naš razstavni prostor 
- številka 69.

ZALOŽNIŠTVO

NOVI PROIZVODI V PODJETJU 
AX ELEKTRONIKA d.o.o.

AX ELEKTRONIKA d.o.o., Ljubljana
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NOV POGODBENI PARTNER

01dB-METRAVIB

www.01db-metravib.com

www.hbm.com

HOTTINGER BALDWIN MESSTECHNIK
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PROJEKT LEONARDO DA VINCI

PREDSTAVITEV SPLETNEGA 
ORODJA »ValidMaint«, 
NAMENJENEGA VALIDACIJI 
ZNANJ VZDRŽEVALCEV V 
OKVIRU MEDNARODNEGA 
PROGRAMA LEONARDO 
DA VINCI

Ohranjanje konkurenčnosti na globalnem tržišču je naloga, s 
katero se ubadajo vsa ambiciozna podjetja. Dva od pogojev za 
to, da so v teh prizadevanjih uspešna, sta stabilen proizvodni 

proces in tehnološko dovršena oprema. Pri zagotavljanju zanesljivega 
delovanja tovrstnih tehniških sistemov imajo vzdrževalci z vsaj srednješol-
sko strokovno izobrazbo vse večji pomen! V okviru evropskega programa 
Leonardo da Vinci je bilo, skupaj s še šestimi partnerji iz držav članic 
EFNMS, razvito spletno orodje ValidMaint, namenjeno nepristranskemu 
preverjanju znanja vzdrževalcev – tehnikov.

1 UVOD

Standard EN 13306:2001 »Terminologija 
vzdrževanja« v opisu termina vzdrževanje 
navaja: »Kombinacija vseh tehničnih, 
administrativnih in menedžerskih dejanj 
med uporabnim obdobjem sredstva, ki 
ima namen ohraniti ali vzpostaviti stanje, 
v katerem lahko izvršuje zahtevano funk-
cijo.« Če ob tem upoštevamo še dejstvo, 
da je za ohranjanje konkurenčnosti na 
globalnem tržišču potrebno zagotoviti 
stabilen in predvidljiv proizvodni proces 
s tehnološko dovršeno opremo in s čim 

manjšimi stroški postane očitno, da so 
za to potrebna obsežna strokovna znanja! 
Zaradi naravnega procesa upokojevanja, 
omejenega števila kakovostnih mladih 
kadrov in zahtevnosti dela je vse težje 
zadostiti potrebam po ustreznih kadrih.  

V procesu vzdrževanja tehniških sistemov 
imajo vzdrževalci z vsaj srednješolsko 
strokovno izobrazbo vse večji pomen!  V 
okviru evropskega programa Leonardo da 
Vinci je bilo, skupaj s še šestimi partnerji 
iz držav članic EFNMS, razvito spletno 
orodje ValidMaint, ki je namenjeno 

Piše:  doc. dr. Samo Ulaga, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo Št. članka: 744

Ključne besede: usposabljanje vzdrževalcev, validacija znanja, EFNMS, 
Leonardo da Vinci

nepristranskemu preverjanju znanja vzdr-
ževalcev – tehnikov. Orodje je uporabno 
tako za ugotavljanje usposobljenosti novih 
sodelavcev, kot tudi za določevanje potreb 
po dodatnem usposabljanju tistih, ki že 
delujejo na področju vzdrževanja. Spletno 
orodje pokriva vsa področja, ki jih je kot 
nujna predlagala Evropska federacija naci-
onalnih društev vzdrževalcev – EFNMS.

2 KRONOLOGIJA PROJEKTA

Društvo vzdrževalcev Slovenije je že od 
leta 1998 aktiven član Evropske federa-
cije nacionalnih društev vzdrževalcev. Na 
rednem zasedanju delovnih teles EFNMS, 
konec leta 2000, so predstavniki DVS 
predlagali izvedbo projekta ugotavljanja 
primerljivosti znanj vzdrževalcev v različ-
nih evropskih državah. Idejo so podprle 
tudi ostale članice EFNMS. Leta 2004 
je bila pripravljena prijava na razpis za 
pilotske projekte v okviru programa Le-
onardo da Vinci. Predlog projekta je bil 
pozitivno ocenjen in oktobra 2005 se je 
začelo njegovo 2-letno izvajanje. Namen 
predlaganega projekta je bil razviti spletno 
orodje za validacijo znanja vzdrževalcev na  
nivoju tehnika. Orodje naj bi omogočalo 
ugotavljanje trenutne usposobljenosti in 
načrtovanje dodatnih usposabljanj za od-
pravljanje morebitnih pomanjkljivosti. 

Kot partnerji pri projektu sodelujejo:

• UTEK (Švedsko društvo vzdrževal-
cev),

• Gavle University (Švedska),
• BEMAS (Belgijsko društvo vzdrže-

valcev), 
• DDV (Dansko društvo vzdrževal-

cev),
• DIT (Dublin Institute of Technolo-

gy, Irska),
• SSU (Slovaško društvo vzdrževal-

cev),
• DVS (Društvo vzdrževalcev Sloveni-

je).

Prvi sestanek partnerjev, kjer je bil dogo-
vorjen način dela in naloge posameznih 
partnerjev, je bil v organizaciji DVS izve-
den oktobra 2005 v Šenčurju. Dogovorjen 
je bil potek izvajanja nalog po korakih, kot 
jih prikazuje spodnja shema. Delo je bilo 
razdeljeno v 17 delovnih nalog.
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Slika 1: Diagram poteka aktivnosti. 

Ko so bila dogovorjena strokovna področja, za katera mora DVS pripraviti 
nabor vprašanj in odgovorov, so bili k sodelovanju povabljeni slovenski 
strokovnjaki s področja vzdrževanja. Formiranih je bilo šest delovnih skupin, 
v katerih sodelujejo strokovnjaki iz naslednjih podjetij: CINKARNA Celje 
d.d., DIMAS d.o.o., Fakulteta za strojništvo LJ, Fakulteta za strojništvo 
MB,  GORENJE d.d., Holding Slovenske železnice, d.o.o., KOLEKTOR 
d.o.o., NLB PROPRIA d.o.o., Nuklearna elektrarna Krško, NUMIP 
d.o.o., REVOZ d.d., SKF Slovenija, Srednja šola Domžale, TALUM d.d., 
TITAN Kamnik d.d. in TSP d.d.. Skupaj s partnerji smo razvili bazo z 
več kot 1200 vprašanji in 4 x toliko odgovori. Pripravljeno gradivo je bilo 
prevedeno v jezike vseh partnerskih držav. Usklajene vsebine so vnesene v 
posebej pripravljeno spletno orodje. 

V drugi fazi projekta je bilo spletno orodje predano v testiranje vzdrževalcem 
v vseh partnerskih državah. V slovenskem prostoru smo k sodelovanju pri-
tegnili več podjetij, v katerih so spletno orodje preizkusili ljudje, ki delujejo 
na področju vzdrževanja. Njihova mnenja o vsebini vprašanj in primernosti 
spletnega orodja smo potem zbrali s pomočjo posebnega anketnega obrazca. 
Takšno testiranje je potekalo v državah vseh partnerjev projekta. Predlagane 
spremembe in popravki so bili upoštevani in zdaj je orodje nared za uporabo 
v vsakodnevni praksi.
 

3 OPIS SPLETNEGA ORODJA 

Spletno orodje ValidMaint je zasnovano tako, da si kandidat posameznik 
ali podjetje s plačilom pristojbine (ki je namenjena stalnemu nadgrajevanju 
in posodabljanju baze vprašanj in vzdrževanju potrebne aparaturne opre-
me), pridobi geslo za opravljanje določenega števila preizkusov znanja. V 
postopku prijave si kandidat izbere državo in s tem tudi jezik, v katerem 
želi izvajati preizkus znanja.

Slika 2: Prijavno okno sistema ValidMaint. 

Vprašanja so razdeljena v tri module: splošna znanja, posebna strokovna 
znanja in angleški jezik. 

Slika 3: Tematika preizkusa je razdeljena v tri module. 

Na vsako od vprašanj so reševalcu ponujeni alternativni 
odgovori, med katerimi mora izbrati pravilnega. Reševanje 
je časovno omejeno, kandidat ima možnost prehajanja med 
vprašanji in popravljanja svojih odgovorov.

Slika 4: Vprašanje in alternativni odgovori. 

Po končanem reševanju je kandidat takoj obveščen o uspešno-
sti preizkusa znanja in so mu v primeru neuspeha posredovana 
priporočila za dodatno usposabljanje.

Slika 5: Obvestilo o uspešnosti in priporočila. 

4 ZAKLJUČEK

Pri zagotavljanju poslovne uspešnosti podjetja je zelo po-
membno poznati nivo usposobljenosti zaposlenih in identi-
ficirati potrebe po dodatnem usposabljanju. Zato smo razvili 
spletno orodje za preverjanje znanja imenovano ValidMaint, 
ki omogoča povsem nepristransko ugotavljanje znanja in 
sposobnosti tehnikov  na področju vzdrževanja. Znanja 
in  veščine tehnikov vzdrževalcev predstavljajo strateško 
prednost podjetja!

VIRI
1. EN 13306:2001: Terminologija vzdrževanja.
2. The European Federation of National Maintenance 

Societies: The specification for requirements of a 
European maintenance specialist, 2001.

3. http://www.utek.se/.

PROJEKT LEONARDO DA VINCI
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OUTSOURCING – 
ENOSTAVNEJŠE, CENEJŠE 
IN UČINKOVITEJŠE 
VZDRŽEVANJE ORODIJ Z 
VARJENJEM ZA TLAČNO 
LITJE LAHKIH KOVIN

Članek opisuje možnosti vzdrževanja orodij za tlačno litje lah-
kih kovin, ki naj bi ga za livarne izvajale zunanje institucije 
oziroma naj bi livarne uvedle tako imenovano outsourcing 

aktivnost. To pomeni, da livarne za tlačni liv aluminija, magnezija, 
cinka in njihovih zlitin prepustijo vzdrževanje in sanacijo poškodova-
nih orodij specializirani organizaciji, ki ni v ekonomski niti drugačni 
povezavi z matično livarno. V splošnem je znano, da je za učinkovito 
delovanje vseh livarn vzdrževanje orodij izjemnega pomena. Osrednji 
del članka opisuje napake na orodjih, vzroke za njihov nastanek in 
podrobno predstavi reparaturno varjenje kot edino možno uporabno 
tehnologijo za sanacijo poškodovanih orodij. Nadalje članek opisuje 
in prikazuje nekatera vzdrževalna dela, ki jih je smiselno organizirati 
kot outsourcing in nekatera vzdrževalna dela, za katera outsourcing 
matični tovarni ne predstavlja nobene prednosti. Na koncu članka so 
podane sklepne ugotovitve.

Piše: prof. dr. Janez Tušek, TKC d.o.o., Ljubljana

Ključne besede: Outsourcing, reparaturno varjenje, lasersko varjenje, varjenje TIG, 
orodje za tlačni liv

1. Uvod 

Osnovna zahteva vseh uporabnikov 
vzdrževalnih del je, da je odziv vzdrževal-
cev kar se da hiter, da je zanesljiv in čim 
cenejši. Podobno velja za tudi za livarne. 
Večina livarn pri nas in v svetu potrebuje 
zelo zanesljivo in hitro vzdrževanje oro-
dij, ki v največjem obsegu predstavlja 
reparaturno varjenje. To še posebno velja 

za večje livarne oziroma za orodja večjih 
dimenzij. Vsaka motnja v delovanju ve-
čjih strojev je še toliko bolj opazna in 
stroškovno mnogo bolj občutljiva kot pri 
orodjih manjših dimenzij.

Glede na izkušnje pri vzdrževanju oro-
dij lahko zapišemo, da je reparaturno 
varjenje ena  pomembnejših aktivnosti 
v celotnem spektru vzdrževalnih del pri 

Št. članka: 745

OUTSOURCING
sanaciji orodij. Celo več - z uspešnim 
varjenjem poškodovanih orodij lahko v 
veliki meri podaljšamo njihovo uporab-
no življenjsko dobo.

2. Kaj vpliva na uporabno 
življenjsko dobo orodja

Velika večina orodij za tlačno litje barv-
nih kovin je izdelanih iz kakovostnih legi-
ranih jekel. Iz jeklenih surovcev izdelamo 
zahtevano obliko, s predpisano toleranco 
in z zaželeno kakovostjo površine. Po 
mehanski obdelavi oziroma po obdelavi 
z elektroerozijo je orodje še toplotno ob-
delano. Pri tem moramo dobiti ustrezno 
trdoto in druge mehanske lastnosti. Naj-
pomembnejša lastnost orodij je trdota. 
Ko govorimo o orodjih za tlačno litje, 
imajo ti trdoto od 42 do 45 HRc.  

Pod uporabno življenjsko dobo orodij 
razumemo tisti čas, v katerem orodje de-
luje in proizvaja izdelke predpisane ka-
kovosti. Življenjsko dobo orodja najpo-
gosteje merimo s številom izdelkov, ki jih 
z orodjem izdelamo. Na življenjsko dobo 
orodij vpliva več dejavnikov. V smislu 
faktorjev, ki vplivajo na življenjsko dobo, 
lahko le-te razdelimo v tri ločene skupi-
ne, ki pa so med seboj smiselno poveza-
ne:

- izdelava orodja,
- uporaba orodja,
- sanacija poškodovanega ali 
  iztrošenega orodja z varjenjem.  

Med vsemi sodobnimi tehnikami je var-
jenje edina tehnologija, s katero je možno 
poškodovano orodje sanirati in ponov-
no usposobiti za delo. Življenjska doba 
orodja po sanaciji pa je skoraj izključno 
odvisna od načina izvedbe varjenja z vse-
mi dodatnimi ukrepi pred reparaturnim 
varjenjem, med njim in po njem.

3. Izdelava orodij

V celotni uporabni življenjski dobi vsa-
kega orodja igra način njegove izdela-
ve zelo pomembno vlogo. Pri izdelavi 
orodja moramo upoštevati več različnih 
faktorjev. Že pri načrtovanju orodja 
moramo izbrati vrsto materiala. Jekla za 
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orodja v največji meri razlikujemo po kemični sestavi. Pri tem 
je splošno znano, da moramo upoštevati vrsto orodja in namen 
uporabe orodja. Prav tako je pomembno, da pri izbranem jeklu 
(surovcu) poznamo način izdelave in s tem tudi usmerjenost 
strukture, ki je odvisna od načina mehanskega preoblikovanja 
pri izdelavi jekla. Vzdržljivost orodja je v močni meri odvisna 
od »povezave« med usmerjenostjo strukture in načinom obre-
menitve. Glede na usmerjenost strukture v materialu moramo 
določiti lego gravure na orodju. 

    

Slika 1: Shematski prikaz treh jeklenih surovcev različnih di-
menzij za izdelavo orodij za tlačni liv: A, C – surovca z izrazito 
usmerjeno strukturo in posledično z nehomogenimi lastnostmi po 
celotnem volumnu, B – surovec s homogeno strukturo in lastnostmi 
po celotnem preseku.

Nekateri proizvajalci jekel surovce za orodja izdelujejo s kova-
njem, drugi z valjanjem in tretji s kovanjem in valjanjem. Splo-
šno je znano, da ima kovan surovec zelo homogeno in drob-
nozrnato strukturo, medtem ko ima valjan surovec usmerjeno 
strukturo zrn, kar pomeni, da ima nesimetrične lastnosti po 
celotnem volumnu. Prav zato igra zelo pomembno vlogo prav 
izbira surovca; to je odvzem zaželenega kosa za izdelavo orodja 
od večjega jeklenega kosa, kot prikazuje slika 1A in 1C.

Na sliki 1A vidimo surovec z relativno velikimi dimenzijami in 
z usmerjeno strukturo, kar pomeni, da mehanske lastnosti niso 
po vsem volumnu enake, kar je na sliki z napetostnim tenzor-
jem tudi prikazano. Iz tega lahko sklepamo, da je bil surovec 
izdelan samo z valjanjem ali pa s kovanjem in valjanjem. V tem 
primeru ni vseeno, ali del za naše orodje odvzamemo iz sredine 
surovca ali pa od strani.

Na sliki 1B pa je prikazan surovec, ki je izdelan s kovanjem in 
ima zato homogeno drobnozrnato strukturo. Njegove mehan-
ske lastnosti so po celotnem volumnu in v vseh smereh enake. 
Zaželeno je, da dimenzije surovca, ko ga pridobimo od dobavi-
telja, v čim večji meri ustrezajo dimenzijam orodja, ki ga želimo 
izdelati. 

Na sliki 1C pa je prikazan podoben surovec, kot na sliki 1A, z 
izrazito usmerjeno strukturo. V primeru, da orodje za tlačno 
litje barvnih kovin izdelujemo iz takega surovca, moramo izde-
lati gravuro, to je aktivni del orodja, na mestih, ki sta označeni 
z oznako »j« in »k«, nikakor pa ne na mestu z oznako »i«. Če 
izdelamo gravuro orodja na površini z oznako »i«, se na gravuri 
zelo hitro pojavijo razpoke v obliki pajčevine po celotni povr-
šini. Razpoke se z uporabo orodja širijo in večajo ter iz gravure 
začnejo odpadati posamezni deli.   

Večino orodij še vedno izdelujemo z odrezovanjem. Različni 
postopki odrezovanja na površini in neposredno pod njo pov-
zročijo različne zaostale napetosti. Nekateri odrezovalni po-
stopki obdelave povzročajo v površini obdelovanca natezne in 
drugi tlačne zaostale napetosti. Posebno poglavje predstavlja 
elektroerozijska obdelava. Material se pri tej obdelavi odvzema 
praktično z uparjanjem, kar pomeni, da je površina po takšni 
obdelavi močno spremenjena. Površino po erozijski obdelavi je 
potrebno odstraniti z brušenjem ali poliranjem, da odstranimo 
»zažgano« plast. Za optimalno izdelavo orodja moramo vse te 
faktorje upoštevati. Način izdelave, vrsta mehanske obdelave 
(rezkanje, brušenje, itd.), hrapavost površin na orodju in druge 
informacije moramo zapisati in jih vnesti v certifikat za mehan-
sko obdelavo.  

Po mehanski obdelavi orodja orodje toplotno obdelamo. Ka-
kovostno toplotno obdelavo na orodju lahko izvedemo le s so-
dobnimi napravami (vakuumska peč), z ustreznimi hladilnimi 
mediji in z zelo dobro usposobljenimi ljudmi. Danes poznamo 
celo vrsto različnih toplotnih obdelav in celo vrsto različnih po-
stopkov za povečanje trdote in obrabne obstojnosti na površini 
orodja. 

Ena izmed metod za izboljšanje mehanskih lastnosti na povr-
šini orodja je tudi navarjanje, metalizacija ali nabrizgavanje z 
enakim ali različnim materialom, kot je osnovni material. 

4. Uporaba orodij

Z orodjem za tlačni liv moramo skrbno ravnati. V prvi vrsti gre 
za livarje, ki orodje uporabljajo za izdelavo ulitih izdelkov. Oni 
morajo orodje pred uporabo predgreti, mazati s pravim mazal-
nim sredstvom in liti z optimalnimi parametri. Med pomemb-
nejše parametre litja spadajo: temperatura orodja, sila stiskanja 
med litjem, velikost in oblika orodja, vrsta materiala, ki ga li-
jemo, specifični tlak stiskanja taline, hitrost taline med litjem, 
čas polnjenja orodja, vrsta in temperatura maziva, temperatura 
orodja pred litjem. Na vse te parametre mora biti pozoren ope-
rater, ki dela na livarskem stroju.    

  

5. Predstavitev poškodb na  orodjih za 
tlačni liv

Orodje za tlačni liv je med uporabo obremenjeno z mehansko 
silo in s toplotno energijo. Oba dejavnika material orodja obre-
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menjujeta ciklično, kar s časom obratovanja vpliva na  utruje-
nost materiala. Na orodju za tlačno litje se zaradi obremenitve 
lahko pojavi več različnih napak zaradi različnih razlogov. Na 
sliki 2 so te napake shematsko prikazane.

Napake oziroma poškodbe na orodju lahko razdelimo v štiri 
večje skupine. Prva skupina so napake, ki jih imenujemo termo 
razpoke. Te so za orodje najbolj nevarne in tudi najpogostejše. 
Termo razpoke lahko razdelimo še v dve podskupini. V prvi so 
razpoke, ki nastanejo na površini orodja zaradi abrazije mate-
riala. Na površini orodja zaradi pretoka taline nastane zarezni 
učinek, ki predstavlja začetek razpoke, ki se širi v globino. Dru-
ga podskupina termo razpok pa so tipične termo razpoke, ki 
nastanejo zaradi raztezanja in krčenja materiala med tlačnim 
litjem.

Druga skupina napak je obraba na posameznih delih orodja. Ta 
obraba se najpogosteje pojavi na stiku dveh delov orodja ali na 
stiku posameznih jeder orodja ali pa na stiku drsnika z ostalimi 
deli orodja.  Obraba na posameznih delih orodij povzroča na 
ulitem izdelku srh (glej sliko 3!).  

Slika 2: Shematski prikaz orodja za tlačno litje s prikazom različ-
nih napak, ki se pojavijo na takšnih orodjih

Tretja skupina napak na orodju nastane zaradi abrazije. Tekoča 
in vroča talina, ki z visoko hitrostjo prileti v orodje, iz površine 
orodja odnaša posamezne delce. S časom se površina obrabi in 
poškoduje orodje (glej sliko 2 in 3!). 

Četrta skupina napak pa se imenuje nalepek. Del taline se pri-
lepi ali celo prispajka na površino orodja. Ko se orodje odpre, 
del strjenega materiala, ki ga lijemo, ostane na površini, ali pa 
se delček materiala iz površine orodja odtrga in ostane na povr-
šini ulitega izdelka. Oba primera sta nezaželena in povzročata 
defekte na ulitkih in na orodjih.

Poškodbe na površini orodja povzročajo napake na ulitih iz-
delkih. Na sliki 3 so napake na površini litih proizvodov za vse 
štiri skupine napak, ki smo jih omenili zgoraj, tudi prikazane. 
Na tej sliki so posneti deli površin posameznih izdelkov. Na 
sliki 3a je prikazana napaka na ulitem izdelku, ki je nastala, 
ker je orodje poškodovano zaradi abrazije. Abrazija pa nastane 
zaradi pretoka taline po površini orodja. Tekoča talina s časom 
razje površino orodja in iz nje odnese posamezne delce, kar smo 
omenili že zgoraj.  

Na sliki 3b so prikazane napake na ulitku zaradi termo razpok 
na površini orodja. 

Slika 3c pa prikazuje del ulitega izdelka z napakami, ki so nasta-
le zaradi nalepa taline, ki jo lijemo na površino orodja. 

Na sliki 3d pa vidimo del ulitega izdelka s srhom. Razlogi za 
nastanek srha so omenjeni zgoraj.       

Slika 3: Napake na ulitih izdelkih zaradi napak na orodju za 
litje

6. Sanacija orodij z varjenjem  

Že v uvodu smo zapisali, da je varjenje edina tehnologija, s ka-
tero lahko saniramo orodje in ga ponovno usposobimo za delo. 
Celo več - s sodobnimi metodami reparaturnega varjenja in z 
vsemi ukrepi pred varjenjem, med njim in po njem je možno 
življenjsko dobo orodjem za tlačno litje barvnih kovin, za bri-
zganje plastike in tudi drugim orodjem podaljšati tudi za več 
kot 100 % življenjske dobe novega orodja.

6.1 Zahteve na varilski tehnologiji za izvajanje 
reparaturnega varjenja

Če želimo kakovostno izvajati reparaturno varjenje na orodjih 
za tlačno litje barvnih kovin, moramo izpolnjevati kar nekaj 
pogojev, ki jih lahko razdelimo na štiri področja. Prvo področje 
je osebje, drugo dodajni materiali, tretje oprema in četrto ukre-
pi pred varjenjem, med njim in po njem. 

6.2 Varilno osebje

Po vseh mednarodnih študijah, klasifikacijah in razvrstitvah po-
klicev v zahtevnostne razrede, spada poklic varilec med najtežje 
poklice z več vidikov. Kot prvo mora biti varilec dobro teo-
retično in praktično izobražen na področju varilstva. Nadalje 
mora biti dobro seznanjen s področjem varstva pri delu in s 
področjem zagotavljanja kakovosti del. Varilci zaradi nevarnosti 
dela povzročijo zelo veliko nesreč z veliko materialno škodo in 
tudi s človeškimi žrtvami. Glede kakovosti pa velja, da morajo 
biti vsi zahtevni zvari pregledani, kar pomeni, da morajo varilci 
stalno potrjevati svoje znanje za opravljanje poklica  z atesti in 
s certifikati. 
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Poleg teoretičnega in praktičnega znanja mora varilec imeti 
zelo dobro fizično in psihično kondicijo. Vodenje varilnega go-
rilnika po predpisani poti s praktično konstantno razdaljo od 
varjenca zahteva od varilca veliko moči in energije. Stalno delo 
pod zaščitno masko pa varilca psihično izčrpa.

Vse to pomeni, da mora biti varilec nadarjen za to delo in da 
mora biti od delodajalca stimulativno in relativno dobro na-
grajevan.

6.3 Dodajni materiali

Za kakovostno reparaturno varjenje orodnih jekel igrajo dodaj-
ni materiali izjemno pomembno vlogo. 
 
Dodajni material izbiramo glede na vrsto osnovnega materiala, 
na vrsto uporabljenega postopka, glede na stanje orodja (su-
rovec, kaljeno, poboljšano, iztrošeno) in glede na mehanske 
zahteve vara. Od vseh mehanskih lastnostih, ki jih mora imeti 
var sta najpomembnejši trdota in žilavost. Nekateri proizvajalci 
dodajnih materialov za reparaturno varjenje orodij v svojih ka-
talogih navajajo za posamezne dodajne materiale trdoto, ki jo 
ima zvar po varjenju in pa tudi po toplotni obdelavi. Za žilavost 
zvarov, ki je ravno tako pomembna, pa proizvajalci dodajnih 
materialov ne navajajo nobenih podatkov. 

Zaradi odgora nekaterih elementov (Ti, Cr, Al, Zr) med varje-
njem moramo uporabiti nekoliko prelegirane dodajne materia-
le. Za slabo varlive materiale pa je priporočljivo, da uporabimo 
dve različni vrsti dodajnega materiala. Za korenske in vmesne 
varke uporabimo zelo žilav material in za temenske - to je za 
delovne površine orodij - pa material, ki zagotovi zahtevane 
mehanske lastnosti.

Dodajni material lahko uporabimo v obliki oplaščenih elek-
trod, golih palic, na kolut navite žice (masivne, strženske) ali 
v obliki prahu. Oblika dodajnega materiala je  v največji meri 
odvisna od vrste varilnega postopka.

Pred reparaturnim varjenjem moramo dodajni material ustre-
zno pripraviti. Gole palice in žice za varjenje TIG moramo oči-
stiti z brusnim papirjem in z acetonom, ter oplaščene elektrode, 
strženske žice in kovinski prah sušiti pri ustrezni temperaturi, 
da preprečimo prisotnost vodika v varu ali celo toplotno vpli-
vanem področju.

Danes na trgu lahko dobimo dodajne materiale za reparaturno 
varjenje različnih proizvajalcev in vsak proizvajalec ponuja zelo 
široko paleto različnih vrst žic, palic ali oplaščenih elektrod.

Glede na razvoj reparaturnega varjenja orodij lahko zapišemo, 
da se danes v več kot 80 % primerih za sanacijo orodij upora-
bljata le dva postopka. Prvi je obločno varjenje TIG in drugi 
lasersko varjenje. Oba postopka sta s fizikalno metalurškega vi-
dika tako različna, da moramo pri izbiri dodajnega materiala za 
vsak postopek posebej izbirati varilne žice. 

6.4 Varilna in pomožna oprema  

Razvoj varilne opreme za reparaturno varjenje je danes podo-
ben razvoju opreme na drugih področjih. Prav razvoj naprav za 
varjenje TIG, ki jih uporabljamo za reparaturno varjenje TIG, 
je bil v zadnjem desetletju izjemno silovit. V mnogih primerih 
lahko po TIG postopku varimo kot z mikro plazmo; kar pome-
ni, da lahko varimo z zelo nizko jakostjo toka. In prav varjenje z 
nizko jakostjo toka je za reparaturno varjenje orodij za livarsko 
industrijo izjemnega pomena.

Mnogo večji razvoj opreme in tehnologije pa opazimo pri la-
serskem varjenju in še posebno pri laserskem reparaturnem var-
jenju orodij. 

Na sliki 4 je shematsko prikazana laserska naprava z vsemi ele-
menti, ki se danes največ uporablja v praksi za sanacijo napak 
na orodjih za tlačno litje barvnih kovin in tudi na orodjih za 
brizganje plastike. Laserski žarek nastane v trdnem aktivnem 
mediju (Nd-YAG kristal) (1) med nepropustnim (3) in pol-
propustnim (4) ogledalom. Laserski žarek v aktivnem mediju 
vzbudi močna svetilka (2). Nato žarek iz Nd – YAG kristala po-
tuje po optičnem kablu (5) do optičnega sistema (6). V tem sis-
temu je možno regulirati premer laserskega žarka v fokusu (8). 
Pri kakovostnem varjenju mora žarišče žarka ležati na varjencu 
(7) ali pa na varilni žici, če varimo z dodajnim materialom. 

Veliko število sodobnih laserskih naprav ima v svojem sistemu 
vgrajeni enoti za energetsko delitev (10) in za časovno (9) de-
litev žarka.  

Slika 4: Shematski prikaz naprave za lasersko varjenje: 1 – ak-
tivni medij (Nd: YAG kristal) za ustvarjanje laserskega žarka, 2 
– bliskovna luč, 3 – nepropustno zrcalo, 4 - polprepustno zrcalo, 5 
– optični kabel, 6 – laserski optični sistem, 7 - varjenec, 8 – fokus 
laserskega žarka, 9 – sistem za časovno delitev žarka, 10 - sistem 
za energetsko delitev žarka.

K pomožni varilni opremi štejemo razne vpenjalne naprave, 
priprave za podajanje žice na mesto varjenja, zaščitna sredstva 
in drugo.

6.5 Ukrepi pred varjenjem

Pred varjenjem moramo pripraviti zvarni žleb, orodje očistiti 
in ga, če je potrebno, predgreti do ustrezne temperature. Pri 
pripravi zvarnega žleba moramo paziti na obliko žleba in njego-
vo lego. Zvarni žleb ne sme imeti ostrih kotov, ostrih robov ali 
drugih ostrih prehodov. Koren žleba mora biti zaokrožen. Pri 
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izbiri lege žleba moramo, če je le mogoče, upoštevati vrsto obre-
menitve orodja med njegovo uporabo. Priporočljivo je, da na 
žleb delujejo (preko vara) čiste tlačne obremenitve in ne strižne, 
natezne ali druge kombinirane obremenitve. Na sliki 5 vidimo 
prikazan primer ustrezne in neustrezne priprave zvarnega žleba. 
Slika 5a prikazuje poškodbo na orodju, slika 5b neprimerno 
pripravljen zvarni žleb in slika 5c ustrezen zvarni žleb. Z »1« je 
označeno toplotno vplivano področje, z »2« predvidena oblika 
zvara in s »3« smer delovanja obremenitve na orodje med upo-
rabo.

Slika 5: Primer ustrezne (C) in neustrezne (B) priprave zvarnega 
žleba za reparaturno varjenje orodij: 1 – toplotno vplivano po-
dročje, 2 – zvar, 3 – smer delovanja obremenitve med uporabo 
orodja

Temperaturo predgrevanja določamo na podlagi vrste osnovne-
ga materiala in na osnovi predhodne toplotne obdelave, ki jo je 
doživelo orodje pri izdelavi. 

Odločilno vlogo igra temperatura MS. Orodja preko te tem-
perature ne smemo predgreti Pri določanju temperature pred-
grevanja nam je lahko v veliko pomoč TTT diagram jekla, ki 
ga varimo. Poleg temperature predgrevanja moramo med var-
jenjem vzdrževati tudi medvarkovno temperaturo, ki je največ-
krat za konstrukcijska in tudi orodna jekla enaka temperaturi 
predgrevanja.

6.6 Ukrepi med varjenjem  

Med varjenjem je najpomembnejše, da se strogo držimo pred-
videne tehnologije. Poleg zgoraj omenjenih dejstev je za repa-
raturno varjenje orodij zelo pomembna medvarkovna tempe-
ratura, dolžina varkov, vrstni red varjenja in še drugi dodatni 
ukrepi, med katere sodi tudi čiščenje varkov. Pri tem moramo 
pravilno izbrati pripomočke za čiščenje - krtače in kladiva iz 
ustreznih materialov, uporaba acetona za čiščenje posameznih 
varkov, žic in drugo. 

Za zelo zahtevna reparaturna varjenja priporočamo varjenje v 
več varkih in kovanje varkov. Na sliki 6 je prikazano kovanje 
varka takoj po varjenju. Po varjenju se talina ohlaja in se zaradi 
krčenja v varu pojavijo zaostale natezne napetosti. S kovanjem 
točno po sredini vara (3 - slika 6) pa zaostale natezne napetosti 
pretvorimo v tlačne, ki jih orodje mnogo lažje prenaša. Kujemo 
lahko ročno ali avtomatsko. V obeh primerih pa moramo upo-
rabiti primerno orodje, to je kladivo s primernim radiusom, 
kot je prikazano z oznako 4 na sliki 6. Paziti moramo, da v 
zvar ne vnesemo ostrih zarez, v katerih se lahko skoncentrirajo 
napetosti. Tudi vrsta materiala, iz katerega je izdelano kladivo, 

je pomembna in mora biti kompatabilna z materialom, ki ga 
varimo.

Slika 6: Shematski prikaz kovanja zvara za odpravo zaostalih na-
petosti v njem: 1- varjeno orodje, 2 – zvar, 3 – sredina vara, 4 
– kladivo, 5 – gibanje kladiva.

6.7 Ukrepi po varjenju

Po varjenju je za vsako orodje zelo pomembna toplotna obde-
lava. V največji meri je ta odvisna od zahtev livarjev, od vrste 
materiala orodja in tudi od vrste dodajnega materiala, s katerim 
smo var izdelali. Na primer - pri varjenju orodij iz avstenitnih 
nerjavnih jekel moramo variti brez predgrevanja, z zelo nizko 
energijo, temperatura varka mora pasti pod 150 °C, da lahko 
varimo naslednji varek in po varjenju se mora orodje ohladiti 
počasi brez dodatne toplotne obdelave. 

Pri varjenju orodij iz martenzitnih nerjavnih jekel pa posto-
pamo ravno obratno. Orodje moramo predgreti do 350°C, to 
temperaturo vzdrževati med varjenjem in po varjenju orodje 
žariti pri temperaturi 750°C.
 
V primeru, ko gre za orodja za tlačno litje barvnih kovin in če 
pri varjenju uporabimo kot dodajni material maraging jeklo, 
moramo orodje z varom temperaturno  starati. Temperatura in 
čas staranja vplivata na mehanske lastnosti vara; predvsem na 
trdoto in žilavost. Pogoji staranja so določeni z vrsto varilnega 
dodajnega materiala.

V splošnem pa velja, da moramo orodja za tlačni liv po varje-
nju napetostno žariti, da odpravimo zaostale napetosti, ki jih je 
orodje dobilo med uporabo, med litjem in med reparaturnim 
varjenjem.

7.  Zakaj outsourcing za reparaturno 
varjenje orodij?

Z zgornjim opisom reparaturnega varjenja orodij smo želeli 
prikazati, kako zahtevna je ta dejavnost, kako hiter in raznolik 
je razvoj na tem področju in na kaj vse moramo misliti in kaj 
upoštevati pri opravljanju te dejavnosti.
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Podjetja, ki so specializirana za tlačno litje barvnih kovin, ne 
morejo v celoti pokrivati razvoja na področju reparaturnega 
varjenja orodij.

Iz zgoraj opisanih dejstev lahko zaključimo, da je reparaturno 
varjenje z vsemi potrebnimi ukrepi pred pričetkom varjenja, 
med njim in po njem ter z izobraženim in izkušenim osebjem, 
s sodobno varilno opremo, z izbiro dodajnega materiala in ne 
nazadnje z zaščitnimi sredstvi izjemno zapletena tehnologija, ki 
se podobno kot druge veje znanosti zelo hitro razvija in spre-
minja. Prav to je razlog, da mora podjetje, ki je specializirano 
za tlačno litje in potrebuje varilska vzdrževalna dela, poiskati 
zunanjo institucijo, če želi vzdrževalna dela izvajati učinkovito, 
zanesljivo in kakovostno.

Izkušnje, ki jih ima podjetje TKC d.o.o. s servisiranjem repara-
turnega varjenja v več livarnah v Sloveniji, so zelo dobre. Enako 
lahko trdimo, da so livarne z outsourcingom reparaturnega var-
jenja ogromno pridobile. Tu naj samo omenim izjavo vodilnega 
človeka ene večjih livarn v Sloveniji, ki pravi, da je se je upo-
rabna življenjska doba orodjem z outsourcingom podaljšala za 
100 %. Stroški serviranja orodij z varjenjem za prej omenjeno 
podaljšano življenjsko dobo pa znašajo okoli 15 %.  

Verjetno pa ta ugotovitev velja le za vzdrževalna varilska dela. 
Za vsa druga orodjarska dela, ki so potrebna pri vzdrževanju 
orodij, pa je uvedba outsourcinga vprašljiva. Večina livarn ima 
v svoji sestavi tudi orodjarno za izdelavo orodij, kar pomeni, 
da ima tudi opremo in usposobljeno osebje za delo na vseh 
orodjarskih strojih in za vsa ročna dela, ki so pri vzdrževanju 
orodij potrebna.  

8. Sklepna ugotovitev

Sklepna ugotovitev je lahko samo ena. Outsourcing za repara-
turno varjenje orodij je smiselno uvesti v vseh livarnah ne glede 
na njihovo velikost. Pogoj je samo ta, da je odziv outsourcing 
takojšen in da je kakovost izvedenih del odlična. Naj to trditev 
argumentiramo še enkrat. Reparaturno varjenje orodij za tlač-
no litje je zelo zahtevna tehnologija, ki doživlja velik razvoj in 
temu razvoju v celoti lahko sledi le specializirano podjetje za 
reparaturno varjenje, z izobraženim in izkušenim osebjem ter 
z ustrezno opremo.  

OUTSOURCING
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ENERGETSKI NADZORNO 
INFORMACIJSKI 
SISTEMI KOT OSNOVNO 
ORODJE ZA KVALITETNO 
VZDRŽEVANJE

Področje energetike predstavlja pomembno vzdrževalno področje. 
Aktualna področja vzdrževanja, ki lahko bistveno vplivajo na 
porabo in strošek družb, so odprava puščanj pare, komprimirane-

ga zraka, vode ali preprečevanje toplotnih izgub in potrebe po hlajenju 
s kvalitetnim vzdrževanjem. Velikokrat se delo vzdrževalcev niti ne 
opazi, ker učinek njihovega dela ni spremljan. Energetski nadzorno 
informacijski sistemi bistveno vplivajo na kvaliteto izvajanja in tudi 
vrednotenja vzdrževalnih del. V članku so predstavljeni najnovejši pri-
stopi k spremljanju porabe energije in njihova integracija z energetskimi 
nadzornimi sistemi.

Pišejo: mag. Bogomil Kandus, Gregor Kustec, Janez Križaj, ENEKOM, Inštitut za energetsko svetovanje, d.o.o.

Ključne besede: nadzorno informacijski sistem, energetski nadzorni sistem, 
ciljno spremljanje rabe energije, vzdrževanje energetskih sistemov, energet-
ska učinkovitost

Št. članka: 746

NADZORNI SISTEMI

Uvod

Področje energetike predstavlja pomemb-
no vzdrževalno področje. Delovne naloge 
vzdrževalcev v podjetjih se med seboj 
razlikujejo. V veliko primerih na primer 
vzdrževalci pokrivajo celotna področja 
energetike, tako da poleg vzdrževalnih 
del skrbijo tudi za upravljanje določenih 
energetskih naprav. Veliko vzdrževal-
nih del je povezano z vzdrževanjem 
energetskih sistemov. Pri vzdrževanju je 
potrebno zagotavljati tudi funkcionalno 
in učinkovito delovanje naprav, ki poleg 
ustreznih nastavitev pokriva na primer 
tudi področje odprave puščanj. Aktualna 
področja vzdrževanja, ki lahko bistveno 

vplivajo na porabo in strošek družb, so 
odprava puščanj pare, komprimiranega 
zraka, vode ali preprečevanje toplotnih 
izgub in potrebe po hlajenju s kvalitetnim 
vzdrževanjem. 
Vzdrževalci morajo imeti za svoje delo 
kvalitetna orodja. Velikokrat se delo vzdr-
ževalcev niti ne opazi, ker učinek njihove-
ga dela ni spremljan. Energetski nadzorno 
informacijski sistemi bistveno vplivajo 
na kvaliteto izvajanja in tudi vrednotenja 
vzdrževalnih del. Rečemo lahko, da se z 
uvajanjem sodobnih informacijskih orodij 
v energetiki spreminja vloga energetskih 
nadzornih sistemov in posega tudi na 
področje vzdrževanja.
Najboljša razpoložljiva tehnika (NRT) 
na področju energetskega menedžmenta, 

ki vrednoti učinkovitost porabe energije 
na osnovi karakterističnih kazalcev, je 
metoda ciljnega spremljanja rabe energije. 
Določeni karakteristični kazalci porabe in 
stroška za energijo neposredno določajo 
kvaliteto vzdrževalnih del. Da lahko spre-
mljamo gibanje karakterističnih kazalcev, 
potrebujemo celostno zasnovan energetski 
nadzorno informacijski sistem.

Energetski nadzorni sistemi
 
Energetski nadzorni sistemi predstavljajo 
osnovo za učinkovito vzdrževanje naprav, 
povezanih s porabo energije. Dostopnost 
merilnikov in informacijskih tehnologij se 
je v zadnjih letih, na osnovi ekonomskih 
kriterijev, povečala. To omogoča vzposta-
vitev kvalitetnega nadzora nad delovanjem 
naprav, povezanih s porabo energije, tudi 
že v manjših podjetjih.
Eno od klasičnih področij vzdrževanja 
je na primer nadzor nad proizvodnjo in 
porabo komprimiranega zraka. Z ener-
getskim nadzornim sistemom lahko spre-
mljamo delovanje sistema, kar omogoča 
optimizacijo delovanja kompresorjev, ta-
kojšnje opozarjanje v primeru napak in 
alarmov ali spremljanje ter optimizacijo 
sistemskega tlaka. 
Pomemben podatek je tudi podatek o 
porabi komprimiranega zraka. Iz diagra-
ma porabe komprimiranega zraka lahko 
vidimo, kakšna je dinamika porabe zraka. 
Pomembna je na primer pasovna poraba 
komprimiranega zraka, ki jo običajno do-
ločajo puščanja. Z redno odpravo puščanj 
se lahko nadzira in obvladuje delež porabe 
komprimiranega zraka, ki ga povzročajo 
puščanja. Če hkrati merimo še porabo 
električne energije kompresorske posta-
je, lahko spremljamo specifično porabo 
električne energije za proizvodnjo kom-
primiranega zraka. Na specifično porabo 
komprimiranega zraka lahko vzdrževalci 
vplivajo z optimalno nastavitvijo delovanja 
kompresorske postaje. Specifična poraba 
električne energije se v veliki meri določi 
ob investiciji, s pravilnim izborom kom-
presorjev. Če želimo rekonstruirati kom-
presorsko postajo, je pred rekonstrukcijo 
nujno poznati osnovne parametre porabe 
in učinkovitosti obstoječe kompresorske 
postaje. Te podatke prav tako pridobimo 
z nadzornim sistemom.
Energetske nadzorne sisteme lahko nad-
gradimo oziroma dopolnimo s sistemi za 
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porabe (lahko tudi KPI kazalec (Key Performance Indicator), ki ga na področju ener-
gije zamenjuje vrednotenje porabe na osnovi ciljne premice. Pri vrednotenju porabe 
energije običajno vedno pride do neke porabe energije (pasovne porabe energije), ki je 
neodvisna od obsega proizvodnje. To povzroči, da se z večanjem obsega proizvodnje 
avtomatsko niža specifična poraba energije. Dobre rezultate lahko torej dosegamo torej 
tudi, če nismo nič naredili na področju učinkovite rabe energije. To pomanjkljivost 
odpravlja metoda ciljnega spremljanja rabe energije, ki vrednoti učinkovitost porabe 
energije glede na ciljno premico oziroma karakteristično porabo. S statističnimi meto-
dami (določanje učinkovitosti porabe energije na osnovi regresijske premice, uporaba 
metode kumulativnih vsot CUSUM) je možno na primer na dan natančno določiti 
spremembe pri porabi energije. Ta metoda omogoča tudi bistveno bolj transparentno 
spremljanje učinkov vzdrževalnih del. 
Če bodo na primer vzdrževalci izvedli akcijo za odpravo puščanj, bodo lahko naslednji 
dan že ovrednotili, koliko prihranka so s svojim delom dosegli. Podobno velja tudi 
za preprečevanje puščanj, ali pa za vrednotenje učinka nastavljanja energetskih ali 
tehnoloških parametrov. Sistemi ciljnega spremljanja rabe energije delujejo na osnovi 
podatkov iz podatkovnih baz. Sodobni energetski nadzorno informacijski sistemi morajo 
zagotoviti posredovanje ključnih informacij o porabi energije na osnovi avtomatskega 
posredovanja podatkov v podatkovne baze.

Zaključek

Sodobno vzdrževanje mora določiti in spremljati karakteristične kazalce za vrednotenje 
učinkovitosti vzdrževanja na področju rabe energije. Na ekonomskih osnovah je smi-
selno vzpostaviti energetske nadzorne sisteme, ki omogočajo posredovanje informacij. 
Informacije o porabi energije je potrebno integrirati s podatki o obsegu proizvodnje ter 
jih vrednotiti v sistemih ciljnega spremljanja rabe energije. Celoviti energetski nadzorno 
informacijski sistemi omogočajo učinkovito detekcijo potrebnih vzdrževalnih del, kakor 
tudi vrednotenje njihovih učinkov.

NADZORNI SISTEMI
avtomatizacijo. V večjih družbah imajo 
običajno več različnih energetskih nadzor-
nih in regulacijskih sistemov. Pri izboru 
sistemov je potrebno paziti na njihovo 
informacijsko združljivost. Smiselno je, da 
se pred investiranjem podrobneje določi 
energetski informacijski sistem. 
Na ekonomsko učinkovitost nadzornih 
sistemov vpliva njihova sposobnost po-
sredovanja informacije. Točno je potrebno 
vedeti, katere vrednosti bomo s sistemom 
spremljali, koliko nas bo to stalo, na 
kakšen način in komu bomo posredovali 
informacijo in kaj bomo s spremljanjem 
te informacije pridobili. 
Obstoječi energetski nadzorni sistemi 
so v večini namenjeni zgolj indikaciji 
obratovanja posameznega energetskega 
sklopa ter v nekaterih aplikacijah tudi 
alarmiranju v primeru doseganja kritič-
nih vrednosti. Le redko se z energetskimi 
nadzornimi sistemi spremlja specifična 
poraba energije. 
Največja pomanjkljivost energetskih nad-
zornih sistemov pa je, da ne omogočajo 
vrednotenja porabe energije.
Za izdelavo energetskih bilanc ter vre-
dnotenje porabe energije je nujno, da  
energetski nadzorni sistemi omogočajo 
enostaven dostop do podatkov ter da 
so podatki, ki jih dobimo iz nadzornega 
sistema, točni. 
Za vrednotenje podatkov lahko upora-
bimo preglednice razširjene programske 
opreme, kot je na primer Excel, ali pa 
specializirano programsko opremo, katere 
uporaba je v Sloveniji še redka. Najvišja 
stopnja spremljanja rabe energije so siste-
mi ciljnega spremljanja rabe energije, ki 
delujejo podobno, kot deluje vrednotenje 
učinkov v okviru sistema ISO 14.001. 
Določijo se ciljne vrednosti porabe ener-
gije na osnovi karakterističnih kazalcev. 
S sistemom ciljnega spremljanja rabe 
energije se združujejo energetski nadzorni 
sistemi in poslovno informacijski sistem v 
celovit energetski nadzorno informacijski 
sistem, ki ciljno vrednoti porabo in strošek 
energije.

Sistemi ciljnega spremljanja 
rabe energije

Enega od temeljev spremljanja predstavlja 
kazalec porabe energije na enoto proizvo-
dnje. Običajno se za vrednotenje porabe 
energije uporablja kazalec specifične 

Slika 1: Prikaz delovanja kompresorske postaje v energetskem nadzornem sistemu
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VZPOSTAVITEV PROGRAMA 
PREDIKTIVNEGA 
VZDRŽEVANJA S 
TERMOGRAFSKIMI PREGLEDI 
ELEKTROENERGETSKIH IN 
STROJNIH NAPRAV

Infrardeča termografija postaja ključna metoda prediktivnega vzdr-
ževanja elektroenergetskih in strojnih naprav. Dobro pripravljen 
program termografskih pregledov omogoča velike prihranke. Kako 

izvesti učinkovit program termografskih pregledov v podjetju, je odvisno 
od mnogih faktorjev. Usposobiti ekipo znotraj podjetja ali uporabiti 
zunanjo storitev (outsourcing)? Morda je rešitev nekje vmes. V prispevku 
bodo navedene prednosti in slabosti različnih pristopov. 

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

Ključne besede: infrardeča termografija, preventivno vzdrževanje, 
prediktivno vzdrževanje.

Št. članka: 747

PREDIKTIVNO VZDRŽEVANJE

1. Uvod

Vse elektro in mehanske komponente 
imajo nekaj skupnega - preden odpovedo, 
se pregrevajo. Posledica slabega električ-
nega spoja, povečanja mehanskih vibracij 
ali trenja, je namreč povišana temperatura. 
Zgodnje odkritje takih neobičajnih pre-
grevanj prepreči nenadne zastoje in je zato 
ključnega pomena. Termografija je pri tem 
zelo učinkovita.
Prednosti termografskega pregleda so 
številne, zato danes dilema termografija 
v vzdrževanju da ali ne, ni več prisotna. 
Ključno vprašanje je le, na kakšen način 
vzpostaviti učinkovit in cenovno opravi-
čljiv program termografskih pregledov. 
Ponujajo se nam tri možnosti:

• uporabiti  zunanjo termografsko 
storitev (outsourcing),

• vzpostaviti lastno ekipo in opre-
mo znotraj hiše,

• kombinacija zgornjih načinov.

V nadaljevanju bom poskušal podati 
nekatere prednosti in slabosti posamezne 
izbire. 

2. Zunanja termografska 
storitev (outsourcing)

Dokler termografija še ni bila tako razšir-
jena, je večina podjetij skoraj izključno 
uporabljala storitve zunanjega servisa, ki 
je ustrezno usposobljen, certificiran in 
izkušen. Termografski pregled povprečno 
traja en delavnik. V tem času se pregleda 
vse ali pa večino pomembnih naprav.

2.1. Prednosti zunanje 
termografske storitve

Visoko kvaliteto pregleda zagotavlja izku-
šen in certificiran termografer, ki upora-

blja visokokvalitetno profesionalno kame-
ro. Termografer, ki je na terenu praktično 
vsak dan, zna ločiti med pomembnimi 
in manj pomembnimi pregrevanji, med 
resničnimi anomalijami in navideznimi 
pregrevanji zaradi, recimo, refleksije. Tudi 
nepotrebno popravilo namreč stane.

Slika 1: Pokrovi elektro omaric, obsijanih 
s soncem. Pokrov desno zgoraj je prebarvan 
z visokorefleksno barvo. Tega s prostim 
očesom ni videti.. Zaradi visoke refleksije 
se je pokrov segrel manj kot ostali in je na 
termogramu viden celo hladnejši, kot je v re-
snici. Neizkušen termografer, ki ne upošteva 
različne emisivnosti materialov, lahko samo 
na osnovi termograma postavi popolnoma 
napačno diagnozo.

Pregled, ki ga izvaja zunanji termografer, 
spremlja en sam vzdrževalec, zato je izguba 
časa lastnih zaposlenih minimalna. Po 
pregledu nastane termografsko poročilo, 
v katerem je navedena resnost posamezne 
napake. Poročilo je osnova za načrtovanje 
popravila. Zgledno pripravljeno poročilo 
je zelo prepričljivo pri vodstvu, ki odobra-
va denarna sredstva za odpravo napak.
Ustaljena in uspešna praksa je, da se 
pregled izvede enkrat letno, običajno 
pravočasno pred načrtovanim remon-
tom. Cene takih pregledov so znane in 
predvidene vnaprej v letnem planu in so 
do sedemkrat nižje od nabavne cene celo 
najcenejše termografske kamere.  
Uporaba zunanje storitve je najcenejši 
način za identifikacijo potreb in pre-



{t. 119,  oktober 2007 115    Vzdr`evalec

verjanje kvalitete vašega termografskega 
programa.

2.2. Slabosti zunanje 
termografske storitve

V času pregleda ne delujejo vse naprave, 
zato nekaj napak ostane neodkritih. Obča-
sno se pojavi potreba po dodatnem prever-
janju določene naprave, za kar je potrebno 
ponovno klicati zunanji servis. V kolikor 
je potrebno meritev izvesti hitro, je težko 
čakati na prihod zunanjega servisa. 
Preverjanje naprav takoj po popravilu je 
ključnega pomena. Klicati zunanji servis 
samo za preverjanje popravila nekaj napak 
je lahko neekonomično. 

3. Samostojna izvedba
termografskega programa

Ta program predvideva nabavo lastne opreme 
in usposobitev merilca – termograferja.

3.1. Prednosti samostojne izvedbe

Lasten termografski servis znotraj hiše omo-
goča meritev v vsakem trenutku. Z večkra-
tnimi meritvami bodo vse naprave preverjene 
pod obremenitvijo. Uspešnost popravila 
lahko preverimo takoj po popravilu.

3.2. Slabosti samostojne izvedbe

Osnovni problem je izbira termografske 
kamere. Katera kamera je najboljša? Na to 
vprašanje ni enostavno odgovoriti. Najdražja 
kamera ni vedno tudi najboljša kamera. Teh-
nične lastnosti različnih proizvajalcev niso 
vedno direktno primerljive. Ali res potrebu-
jete najdražjo kamero z vsemi uporabnimi 
in tudi neuporabnimi »okraski«?

Slika 2: Visokoresolucijska termografska ka-
mera. Resolucija 640x480 točk je trenutno 
največ, kar ponuja tržišče.

Danes so na tržišču tudi 10x cenejše 
kamere, kot so bile pred leti in z njimi je 
mogoče popolnoma zadovoljivo izvesti 
termografski program. Nižje cene so pred-
vsem posledica razvoja in  uporabe detek-
torja z manjšim številom elementov. 

Slika 3: Nizkoresolucijska termografska 
kamera. Resolucija 120x120 točk znatno 
zmanjšuje ceno kamer in je trenutno trend 
proizvajalcev.

Pred nakupom kamere si predvsem 
določite osnovne minimalne tehnične 
zahteve za kamero -  kateri tehnični 
podatki so za vaše potrebe ključni in jih 
kamera mora imeti in kateri niso ali so 
za vas bolj kozmetičnega pomena. To 
je pomembno predvsem zaradi velikih 
cenovnih prihrankov, ki jih lahko dobite 
z optimalno izbiro.

Na osnovi tehničnih podatkov, ki jih po-
dajajo proizvajalci, si sami lahko ustvari-
te primerjalno tabelo, ki vsebuje vse za 
vas pomembne podatke. Pomembno je, 
da so vam vsi parametri razumljivi, sicer 
se pozanimajte pri dobaviteljih, kaj toč-
no pomenijo. 

Identificirajte potrebe. Za kakšen na-
men bo kamera uporabljena danes in v 
bodoče? Ali imate velik ali majhen ob-
seg naprav, ki jih je potrebno pregleda-
ti? Ali imate zahtevno proizvodnjo, ki 
dela neprekinjeno in si zastoja ne smete 
privoščiti, ali se proizvodnja po potrebi 
lahko zaustavi brez škode? Za velik obseg 
pregleda je pomembna tudi velikost in 
teža kamere. Ali je kamera dovolj robu-
stna za vaše potrebe? Kamera mora biti 
odporna na težke industrijske razmere. V 

kakšnem okolju mora kamera delovati? 
Kvalitetno delovanje na visokih tempera-
turah (nad 40°C) ali na nizkih (pod 0°C) 
je za nekatere kamere problem. Hitro 
menjavanje okolja – prenos iz vročega 
prostora na hladno in obratno ne prene-
sejo vse kamere enako dobro. Lahko se 
pojavljajo napake pri meritvi tempera-
ture in kvaliteti slike. Primerjajte nabav-
no ceno in ceno vzdrževanja kamere ter 
usposobljenost dobavitelja za pomoč pri 
morebitnih težavah pri meritvah. Kako 
hitro se bo povrnila investicija v kamero, 
je predvsem odvisno od vrste, zahtevno-
sti in obsega proizvodnje, ki določa po-
gostost uporabe kamere.

Vsi proizvajalci hvalijo svoje kamere in 
prikrivajo slabosti. Edina prava pot pred 
končno izbiro kamere je zato njeno testira-
nje na terenu z merjenjem vaših naprav.

Nabava kamere je ne glede na visoko 
ceno najcenejše dejanje pri vzpostavitvi 
termografskega programa. Ključni člen 
v programu je operater oziroma termo-
grafer. Ukrepanje na osnovi podatkov 
neusposobljenega in neizkušenega merilca 
ima lahko katastrofalne posledice. Šola-
nje za pridobitev certifikata termografer 
poteka v tujini in vsebuje osnove teorije 
infrardečega valovanja in termodinamike, 
opis termalnih kamer, tehnike merjenja, 
itd. Večje firme lažje najdejo in usposobijo 
med zaposlenimi človeka, ki bo delal s 
kamero in spremljal razvoj na področju 
IR tehnologije. Vprašanje pa je, ali si 
lahko podjetje, ki toliko vloži v program 
privošči, da je odvisna samo od enega 
termograferja.

Problemi nastanejo tudi v primeru okvare 
kamere. V najboljšem primeru popravilo 
traja vsaj 14 dni. Podobno je v primeru 
rekalibracije kamere. Vse to tudi nekaj 
stane.

Termografsko poročilo je pomemben do-
kument, ki je osnova za pripravo kasnejše-
ga popravila. Kameri je običajno priložen 
osnovni računalniški program za obdelavo 
termogramov in pripravo enostavnega 
poročila, za boljši program je potrebno 
dodatno doplačilo. Žal največkrat zaradi 
pomanjkanja časa tudi enostavno poročilo 
le redko nastane.

PREDIKTIVNO VZDRŽEVANJE
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Tabela 1: Prednosti različnih načinov izvedbe termografskega programa.

Servis v hiši Zunanji servis Kombinacija obeh

Prednosti Možna meritev v vsakem 
trenutku.

Merjenje z 
visokokvalitetno IR 
kamero.

Merjenje z visokokvalitetno IR kamero.

Vse naprave bodo izmerjene 
pod obremenitvijo.

Usposobljen in 
certificiran termografer. Usposobljen termografer.

Preverjanje naprav je možno 
takoj po popravilu. Veliko izkušenj. Veliko izkušenj.

Določitev resnosti 
napake. Določitev resnosti napake.

Zanesljiva izdelava 
profesionalnega poročila 
v kratkem času.

Zanesljiva izdelava profesionalnega 
poročila v kratkem času.

Objektivni in neodvisni 
pregled. Objektivni in neodvisni pregled.

Minimalna izguba časa 
vzdrževalcev v času 
pregleda.

Minimalna izguba časa vzdrževalcev v času 
pregleda.

Stroški pregleda so znani 
in v naprej predvideni: 
okoli 800 €/dan.

Stroški pregleda so znani in v naprej 
predvideni:
okoli 800 €/dan.

Preverjanje naprav, ki med generalnim 
pregledom niso delovale z lastnim IR 
termometrom ali cenejšo IR kamero.

Preverjanje naprav je možno takoj po 
popravilu.

Izmenjava izkušenj s profesionalnim 
termograferjem.

4. Kombinacija zunanje sto-
ritve in samostojne izvedbe

Kombinacija obeh načinov predvideva, 
da sami znotraj podjetja sicer uporabljate 
brezkontaktne merilnike temperature 
(IR termometer ali cenejšo IR kamero), 
vendar običajno vsaj enkrat letno naja-
mete zunanjo storitev, ki naredi generalni 
termografski pregled. 

4.1. Prednosti kombinacijskega 
programa

Poleg že vseh naštetih prednosti, ki jih 
nudi najem zunanjega servisa, kom-
binacijski program nudi še dodatne 
prednosti. 
V obdobju med dvema generalnima 

pregledoma lahko sami z razmeroma 
cenenim IR termometrom ali cenejšo IR 
kamero preverjate ključne naprave in pre-
verite uspešnost popravila napak, ki so bile 
odkrite med generalnim pregledom. 

Slika 4: Izbira ustreznega infrardečega termometra 
in njegova pravilna uporaba lahko pri preverjanju 
popravila nadomesti termografsko kamero. 

S sodelovanjem z zunanjim servisom 
izmenjujete izkušnje in pridobivate nova 
znanja za uspešno lastno preverjanje.

4.2. Slabosti kombinacijskega 
programa

Edina slabost kombinacijskega programa 
je investicija v merilno opremo. Glede 
na to, da zaradi sodelovanja z zunanjim 
servisom, ki nudi vrhunsko storitev, ni 
potrebe po najdražji merilni opremi, 
se tudi ta slabost ob uspešnih meritvah 
prevesi v prednost.

PREDIKTIVNO VZDRŽEVANJE
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Tabela 2: Slabosti različnih načinov izvedbe termografskega programa.

Servis v hiši Zunanji servis Kombinacija 
obeh

Slabosti

Visoki stroški nabave IR 
kamere. 
Kamera: 6.000 € do 35.000 € 
Letni strošek: 1.200 do 7.000 
€/leto (pri amortizacijski dobi  
5 let).

Meritev ni stalno pri 
roki.

Stroški nabave IR 
termometra (do 
700 €) ali cenejše 
IR kamere (do 
6.000 €).

Stroški usposabljanja 
termograferja: Okoli 3.000 € 
bruto.

Med generalnim 
pregledom ne delujejo 
vse naprave.

Stroški termograferja: 1.500 € 
bruto mesečna plača (20 dni)
1 dan meritev: 75 € 
1 dan priprava poročila: 75 €

Preverjanje naprav takoj 
po popravilu je možna 
le po vnaprejšnjem 
dogovoru.

Določitev resnosti napake je 
zaradi neizkušenosti težka.
Visoki stroški zaradi napačne 
diagnoze.

Nabava zmogljivejše 
računalniške opreme za 
izdelavo poročila.

Za izdelavo poročila običajno 
zmanjka časa tako, da 
običajno niti ne nastane.

Stroški popravila in 
rekalibracije kamere.
V nekaj letih kamera zastari.

Pregled naj še posebno zajema vse nove ali 
obnovljene naprave. Tako se pravočasno 
odkrije pomanjkljiva montaža, slabo priviti 
spoji, poddimenzioniranost, neustreznost 
elementov, pregrevanje zaradi nepravilne 
ali pretesne montaže, pregrevanje zaradi 
vrtinčnih tokov  itd. 
Vse pomanjkljivosti, odkrite ob prevzemu 
naprave ali v garancijskem roku, bo doba-
vitelj na osnovi prepričljivega termograf-
skega poročila odpravil brezplačno. 

Popolno, nazorno in pregledno poročilo 
omogoča vzdrževalcem kvalitetno pripra-
vo na popravilo. Vsebovati mora lokacijo 
pregleda, naziv in oznako elementa, 
termogram in fotografijo, opis napake, 
pomembne temperature, morebitno gra-
fično analizo in priporočilo za prioriteto 
ukrepanja. Ključno je, da to poročilo dobi 
v roke vzdrževalec, ki bo izvedel popravilo. 
V poročilu naj bo prostor, ki ga izpolni 
vzdrževalec ob popravilu. Vanj zapiše svoja 
opažanja in izvedene ukrepe. Skrbno do-
kumentiranje napak omogoča spremljanje 
stanja naprav, ki jih iz različnih vzrokov ni 
mogoče takoj popraviti. Poročilo naj bo 
pripravljeno tudi v elektronski obliki, ki 
omogoča hitro distribuiranje v celoti ali 
delno na posamezne lokacije. 
Ko je enkrat vzpostavljena baza pregledov, 
lahko analizirate, katere so najpogostejše 
napake, na katerih lokacijah se pojavljajo 
in zakaj. Tako lahko planirate zalogo re-
zervnih delov, izločite dobavitelje slabih 
komponent itd.  

6. Zaključek

Infrardeča termografija prevzema vidno 
vlogo v prediktivnem vzdrževanju. Kako 
velika je ta vloga, je odvisno od izbire in 
kvalitete vzpostavljenega programa termo-
grafskih pregledov.  
Kvaliteten program omogoča pravočasno 
ukrepanje in prihrani podjetju neprecenlji-
va sredstva. Napačna odločitev je najdražja 
odločitev.

Literatura
Termografska poročila Terming 
termografija d.o.o.
www.terming.si
www.irinfo.org/Articles/article_10_1_
2006_cawlfield.html
www.prothermographer.com/new_page_
1.htm
www.irinfo.org/articles/article_elements.
html
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5. Izvedba termografskega programa

Ne glede na to, za kateri način se odločite, mora biti termografski program skrbno in 
resno pripravljen. Osebje, zadolženo za vzdrževanje, mora biti seznanjeno s tem, kaj 
termografski pregled omogoča in kako poteka, da lahko vključi v pregled vse naprave, 
ki jih je mogoče pregledati, ter tako od pregleda iztrži kar največjo korist. 
Za začetek potrebujete popis predvsem vseh kritičnih, kasneje pa tudi vseh ostalih kom-
ponent. Časovni potek pregleda je potrebno uskladiti z obdobjem največje obremenitve 
naprav. Dokumentirajte toplotno stanje kritičnih naprav, ki vam služi kot osnova (refe-
renčno stanje) pri kasnejših meritvah. Popis termografskega pregleda mora vsebovati vse 
pregledane komponente in ne samo tiste, na katerih so bile odkrite anomalije. Navedeno 
mora biti, pri kakšni obremenitvi in drugimi delovnimi pogoji so bile naprave pregle-
dane. Določite kritične temperaturne vrednosti. Pomembna je primerjava s starejšimi 
posnetki in spremljanje stanja. 

Pogosto slišim pomisleke proti termografskemu pregledu novih naprav, kar je zmotno. 

 
Slika 5: V novi kompenzacijski napravi se pregreva priključek na kondenzator. Podroben pregled je 
pokazal, da je vzrok pregrevanja slabo privita matica, ki jo je bilo z lahkoto odviti z roko. Pregled 
novih naprav obvezno sodi na spisek termografskega pregleda.
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VZDRŽEVALNE POGODBE 
– NUJA ALI LE DOBRI 
ZASLUŽKI?

Pogodbeno vzdrževanje omogoča varno in čim bolj nemoteno delo-
vanje sistema in zmanjšuje stroške, ki nastanejo pri večjih izpadih 
zaradi nevzdrževane infrastrukture. Prednosti pogodbenega 

vzdrževanja so številne – od bistvenega zmanjšanja izpadov sistema, po-
večanja učinkovitosti delovanja lastnega tehničnega osebja do zmanjšanja 
možnosti izpada energetskega sistema. Pri tem lahko poudarimo, da je v 
večini primerov pogodbeno vzdrževanje bolj ekonomično kot naknadno 
reševanje napak. Med slabostmi pa velja omeniti, da dolgoročnost pogodb 
zmanjša naročnikovo sposobnost za sklepanje drugih pogodb.

Piše: Gorazd Brumec, KLIMA PETEK d.o.o., Maribor Št. članka: 748

VZDRŽEVALNE POGODBE

UVOD

Vzdrževanje se prepogosto obravnava kot 
nujno zlo, ki pač obstaja. Žal ne upošte-
vamo možnosti, da dobro organizirano 
in strokovno vzdrževanje lahko veliko 
prispeva k boljšemu poslovnemu uspehu 
posameznega podjetja. Uporabniki raje 
izvajajo t.i. kurativno vzdrževanje in s tem 
zaostajajo v organizacijskem smislu ter 
povzročajo višje stroške vzdrževanja. 
Zavedati se moramo, da je vzdrževalna 
dejavnost v posameznih podjetjih dobila 
že tak obseg, da je ne moremo več uspešno 
reševati na »pamet«, brez nekega organizi-
ranega in sistematičnega pristopa.

KDAJ PRIČETI Z 
VZDRŽEVANJEM?

Že v fazi projektiranja je treba analizirati 
stroške vzdrževanja in gospodarnost upo-
rabe posameznega objekta. V fazi gradnje 
je potrebno upoštevati ustrezne predpise, 
standarde in normative s kakovostjo grad-
benih proizvodov in opreme. Že majhna 

napaka ali nakup cenejšega materiala 
nas lahko kasneje stane mnogo več, zato 
pri novogradnji ni smiselno varčevati na 
način, da bi izbirali manj kakovostne in 
cenejše materiale. Pomembno je zago-
toviti stalno kontrolo na gradbišču, ter 
investitorju zagotoviti jamstvo o kakovosti 
opravljanja del, saj nima vedno toliko 
potrebnega strokovnega znanja, da bi 
lahko opazil, da se vgrajujejo neustrezni 
materiali. 

V fazi uporabe objekta je treba upo-
rabniku (lastniku) izročiti projekt za 
vzdrževanje, ki lastniku določa temelje 
za racionalno gospodarjenje z objektom 
in s tem tudi za vzdrževanje. 

ZAKAJ VZDRŽEVANJE 
SISTEMOV?

Po poteku določenega časa in ob stalni 
uporabi se na materialu pričnejo kazati 
prvi procesi staranja in obrabe, s tem pa 
seveda zmanjševanje tehnološke uporab-
nosti in učinkovitosti. Žal so vsa sredstva 

Ključne besede: način, ekonomičnost in analiza vzdrževanja

nekega tehničnega sistema podvržena 
okvaram zaradi najrazličnejših vzrokov, 
ki pa jih lahko omilimo s planskim in 
preventivnim vzdrževanjem.
V primeru objektov, ki nimajo namen-
sko-strokovnega vzdrževanja, so napake, 
ki nastopijo na sistemih, nenadne in 
nepredvidene. Posledično okvara ogrozi 
ritem proizvodnje, saj dobava rezervnih 
delov in njihova vgradnja oz. zamenjava 
zahteva svoj čas. V tem primeru govorimo 
o kurativnem vzdrževanju, ki pa se pri nas 
še zmeraj največ koristi!

Ne pozabimo definicije, da vzdrževa-
nje zagotavlja in bistveno prispeva k 
ohranjanju zanesljivosti posameznega 
izdelka.

STOP! KURATIVNO 
VZDRŽEVANJE

Pod kurativno vzdrževanje spadajo vzdr-
ževalna dela, ki jih opravimo po nastopu 
okvare ali poškodbe in tako predmetno 
napravo spet usposobimo za izvajanje 
njene namenske funkcije. V sodobnem 
času govorimo v tem primeru o inter-
vencijah, ki so pogostejše pri podjetjih, ki 
nimajo sklenjene pogodbe o vzdrževanju 
posameznih tehničnih naprav v smislu 
outsourcinga.

Kurativnih vzdrževalnih del ne moremo 
časovno načrtovati vnaprej, ker ne po-
znamo točnega časa nastopa odpovedi 
delovnega sredstva, zato so to neplanirani 
vzdrževalni procesi. Okvare so nenadne, 
posledice pa v posameznih primerih 
tudi katastrofalne. S takšnim načinom 
vzdrževanja lahko izzovemo dolgotrajne 
zastoje in s tem stroške podjetja dvignemo 
v višave!

POGODBENO ALI NAČRTNO 
VZDRŽEVANJE 

V pogodbeno vzdrževanje z gotovostjo 
spadajo naslednji načini vzdrževanja v 
smislu zagotavljanja varnosti in brezhib-
nosti delovanja posameznih tehničnih 
naprav tj. preventivno, korektivno in 
načrtno vzdrževanje.



{t. 119,  oktober 2007 119    Vzdr`evalec

Preventivno vzdrževanje sloni na prepre-
čevanju in ne samo odpravljanju napak. 
Pomeni, da se opravijo po načrtu v naprej 
določena vzdrževalna dela, preden pride 
do okvare pomembne naprave in posledič-
no zastoja posameznega obrata. Tehniki 
opravljajo ciklične preglede naprav v ko-
ordinaciji z naročnikom pogodbe, kar je 
posebej pomembno tam, kjer lahko zaradi 
okvare nastopi zastoj in izpad celotnega 
sistema. Danes se ciklični pregledi opra-
vljajo večinoma v sistemskih, nadzornih 
in drugih pomembnih prostorih, kjer so 
napake neoprostljive. 

Korektivno vzdrževanje pomeni predvsem 
nadgrajevanje obstoječe opreme z name-
nom zvišanja zanesljivosti in brezhibnosti 
delovanja.

PREDNOSTI POGODBENEGA 
VZDRŽEVANJA ZA 
UPORABNIKA

Pogodbeno vzdrževanje dovoljuje uporab-
niku letno primerjavo stroškov s kvaliteto 
tehnične podpore (dodana vrednost na 
vložen denar), potencialno nižanje stro-
škov na dolgi rok, letni predvidljiv strošek 
vzdrževanja, dogovorjen proces reševanja 
in odpravljanja napak, poročila z natanč-
no opredeljenimi servisnimi storitvami, 
vedno razpoložljiv vir za odpravljanje 
napak oz. pomoč pri razvoju novih objek-
tov ali sistemov, redno šolanje lastnih 
vzdrževalcev in nenazadnje podaljšanje 
življenjske dobe naprav na objektu.

Cilj tako uporabnikov kot izvajalcev je, da 
vsak opravi svoje delo, vendar žal mno-
gokrat uporabnik razmišlja v navidezno 
lastno korist. Pomeni, da se osredotoči 
na svoj letni zaslužek in prevzame od-
govornost brezhibnega delovanja naprav 
- sprejme način kurativnega vzdrževanja. 
S tem izbranemu vzdrževalcu onemogoči 
tehnične prednosti in sposobnosti, ki bi 
jih bil deležen ob cikličnem vzdrževanju, 
v svojo korist pa prestavi finančni izdatek 
do prve večje okvare na sistemu, kar pa 
je po statistiki eno leto po pretečenem 
garancijskem roku.

PREDNOSTI POGODBENEGA VZDRŽEVANJA ZA IZVAJALCA

Z gotovostjo so prednosti pogodbenega vzdrževanja za izvajalca urejen proces servi-
siranja, posledično manjši obseg nenačrtovanih del in odpravljanja napak, razdelitev 
preventivnih aktivnosti in možnost realizacije, maksimalno izkoriščen delovni čas 
vzdrževalcev naročnika, točno definirane relacije z naročnikom oz. uporabnikom, po-
znavanje tehnične strani objekta in s tem dvig kvalitete delovanja, pridobitev pomoči 
s strani naročnikovih vzdrževalcev in navsezadnje redni mesečni prihodki.

Izvajalci smo deležni prednosti, ki niso samo finančne narave, kot jih ponavadi 
vidijo uporabniki, temveč pridobimo osnovne stvari, zaradi katerih lahko opra-
vljamo svoje delo kvalitetnejše.

Slika 1: Vrste vzdrževanja

Pogodbeno vzdrževanje omogoča varno in čim bolj nemoteno delovanje sistema in 
zmanjšuje stroške, ki nastanejo pri večjih izpadih zaradi nevzdrževane infrastrukture. 

Prednosti pogodbenega vzdrževanja:
- bistveno zmanjšanje izpadov sistema 
- povečanje učinkovitosti delovanja lastnega tehničnega osebja 
- pregled nad celotnimi stroški  
- optimizirano delovanje opreme 
- tehnično tveganje, ki je povezano z vgradnjo, načinom obratovanja in še po-

sebej z zanesljivostjo naprav, ki jih vgradi in upravlja izvajalec, je v pristojnosti 
izvajalca, 

- sodelovanje s samo enim ponudnikom storitev in dostop do njegovega stro-
kovnega znanja, 

- dodatno izobraževanje in dodatno uvajanje za delo
- morebitne napake že vnaprej ali sproti odstranimo
- zmanjšamo možnost izpada energetskega sistema.

Pri tem lahko poudarimo, da je v večini primerov pogodbeno vzdrževanje bolj ekono-
mično kot naknadno reševanje napak. Med slabostmi velja omeniti, da dolgoročnost 
pogodb zmanjša naročnikovo sposobnost za sklepanje drugih pogodb.

VZDRŽEVALNE POGODBE
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VZDRŽEVALNE POGODBE

ZAKLJUČEK

Za konec želimo na podlagi 27 – letnih izkušenj servisnih storitev v grafični obliki 
predstaviti stroške vzdrževanja s tehnično kvalificiranim podjetjem oz. način vzdrževanja 
z lastnim kadrom naročnika za dobo 10-ih let.

Slika 2: Stroški vzdrževanja v podjetju z ali brez pogodbenega vzdrževanja

Na kratko: tekoče 
vzdržujemo, 

da znižamo stroške 
dolgoročno!

LITERATURA

1 Viri podjetja Klima Petek d.o.o.
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IZBOR REGULACIJSKIH 
VENTILOV IN NJIHOV 
VPLIV NA UČINKOVITOST 
PROCESNEGA VODENJA

Regulacijski ventili so povezovalni element med sistemom za vode-
nje in instrumentacijo ter tehnološkim procesom. Predstavljajo 
zelo pomemben inženirski dejavnik v pravilnosti in ekonomič-

nosti delovanja celotnega sistema. Veliko izvedb, še posebno regulacij-
skih ventilov s čepom, dovoljuje optimalno izbiro za specifične pogoje 
delovanja. Poznavanje posameznih izvedb in njihovih karakteristik je 
predpogoj za uspeh. Primeren ventil je lahko definiran in načrtovan samo 
v primeru, da poznamo delovanje procesa in podatke procesa.

Piše. Arnold Muschet, Flowserve GmbH, Avstrija Št. članka: 749

VENTILI

Ključne besede: regulacijski ventil, regulacija, aktuator, tehnološki proces, 
ekonomičnost, tekočine, učinkovitost

Regulacijski ventili se uporabljajo za vode-
nje in regulacijo nevtralnih in agresivnih 
plinov, par in tekočin na vseh področjih 
v industriji. Uporabljajo se za regulacijo 
temperature, doziranja v kemičnih pro-
cesih ali kot varnostne naprave v tlačnih 
sistemih.
Bistveni kriteriji za razlikovanje osnovnih 
tipov regulacijskih ventilov so delovni pre-
miki čepa in pretok v območju zapiranja. 
Osnovni tipi ventilov so: ventil s čepom, 
ventil z vrtljivim čepom, membranski 
ventil, ventil z zasunom, krogelni ventil 
in loputasti ventil. 
Regulacijski ventili so povezovalni ele-
ment med sistemom za vodenje in in-
strumentacijo ter tehnološkim procesom. 
Predstavljajo zelo pomemben inženirski 
dejavnik v pravilnosti in ekonomičnosti 
delovanja celotnega sistema. Veliko število 
izvedb ventilov, še posebno v primeru tipa 
regulacijskih ventilov s čepom, omogoča 
optimalno izbiro izvedbe za specifične 
pogoje delovanja. 

Slika 1: Enosedežni regulacijski ventil 
z opremo tipa FlowTop za nizek hrup v 
kombinaciji z membranskim akuatorjem 
tipa FloAct

Ventil s čepom kot regulacijski ventil z 
enojnim sedežem je enota, ki lahko deluje 
s pnevmatičnim aktuatorjem, električnim 
linearnim-potisnim aktuatorjem, električ-
nim večobratnim aktuatorjem ali elektro-
hidravličnim aktuatorjem in se uporablja 
za spreminjanje pretoka medija v sistemu. 
Najpogostejša uporaba teh ventilov je, 
kadar se zahteva visoka kvaliteta regula-
cije, visok padec tlaka na ventilu, dobro 
tesnenje, delovanje v pogojih kavitacije in 
kjer je zahtevan nizek nivo hrupa.
Sestavni deli ventila so telo, pokrivalo z 
zaščito proti parnemu prodiranju, notra-
nji deli ventila za nadzor pretoka (valve 
trim) in aktuator z različno opremo, ki 
spreminja pozicijo čepa znotraj telesa 
ventila glede na signal iz regulatorja. 
Konstrukcija telesa ventila s tremi pri-
robnicami je najpogosteje uporabljena 
konstrukcija. Telo s štirimi prirobnicami 
je zahtevano, ko se zahteva zgornje in 
spodnje vodenje čepa. Kotna konstrukcija 
telesa je zahtevana, ko je smer zapiranja 
nasprotna smeri pretoku tekočine. Končni 
priključki so lahko različnega tipa: prirob-
nice, varilni in vijačni priključki. 
Deli telesa ventila, ki so pod tlakom, mo-
rajo biti narejeni iz materialov, ki ustrezajo 
tehničnim predpisom in standardom za 
ventile. Ostali materiali morajo biti strogo 
testirani, preden so lahko uporabljeni. 
Izbor materialov in dimenzij telesa ventila 
temelji na omejitvah materialov, medija in 
delovnega tlaka/temperature.
Telo ventila je potrebno segreti, če ima 
medij visoko viskoznost ali trdnost pri 
sobni temperaturi. Telo ventila se segreje 
z ogrevalnim plaščem. To se pogosto upo-
rablja v procesih s paro ali vročim oljem. 
Druga možnost je električno ogrevanje 
ventila. 
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Slika 2: Zgoraj voden enosedežni regulacijski 
ventil s standardnim pokrivalom in parabo-
ličnim čepom tipa FlowTop V726

Izbor pravilnega tipa pokrivala za regulacij-
ski ventil je odvisen od sistema, v katerem 
deluje, zahtev po učinkovitosti tesnenja in 
tipa aktuatorja. 
Navadno pokrivalo se uporablja pri de-
lovnih temperaturah pod 250ºC. Če so 
temperature višje, lahko zaradi toplotnega 
sevanja nastane poškodba na aktuatorju. 
Kupolasto pokrivalo (lantern bonnet) ima 
dvojni sistem tesnenja. To pokrivalo se 
uporablja, ko je v ventilu vakuum, ali ko 
je potrebna visoka stopnja varnosti pred 
pronicanjem medija na prosto. Podaljšano 
pokrivalo se uporablja, ko delovne tempe-
rature prekoračijo 250ºC. Sistem tesnenja 
mora biti dosegljiv za potrebe vzdrževanja. 
Pokrivalo s tesnenjem meha se uporablja 
pri zahtevi po visokem tesnenju pare ali v 
primerih eksplozijskih, strupenih ali toksič-
nih medijev. Za mehom je dodatni tesnilni 
sistem, ki zadržuje pronicanje medija, če se 
meh poškoduje. Tesnilna učinkovitost meha 
je lahko testirana na dodatni odprtini med 
mehom in tesnilnim sistemom. Uporablja 
se tudi v primeru regulacije vakuuma, 
kjer je potrebna preprečitev vdora zraka v 
vakuumski sistem. Izolacijsko pokrivalo se 
uporablja, ko so delovne temperature pod 
-200ºC. V tem temperaturnem območju so 
regulacijski ventili v splošnem postavljeni v 
izolirno ohišje. Zaradi izolacijskega pokri-
vala je aktuator izven izolacije in tesnilna 
prirobnica je lažje dostopna. To pomeni, da 
je nevarnost obliva ventila s paro drastično 
zmanjšana.
Za tesnenje parnega ventila se navadno 
uporabljajo tesnilni sistemi ali V-obroči. 
Tesnilni sistem z vzmetjo omogoča daljšo 

življenjsko dobo in manj vzdrževanja. 
Izvedba tesnila z mehom se uporablja za 
toksične in nevarne tekočine, ko je zahteva 
popolno tesnenje. Dovoljena odstopanja so 
določena s strani pooblaščene organizacije, 
ki potrjuje ustreznost sistema z okolje-
varstvenim zakonom. Predpis TA-Luft 
(Technical Instructions for the Clean Air Act) 
predpisuje, kako mora biti steblo ventila 
speljano skozi meh in tesnilni sistem, da 
bo tesnilnost zadovoljiva. 
Deli v telesu ventila morajo ustrezati 
mnogo zahtevam, kot so: odpornost na 
korozijo, obrabo, kavitacijo, tesnenje na 
klinu, tolerance pretočnih karakteristik in 
območja pretokov. Vzdrževanje mora biti 
preprosto. Tipične vrste čepov za sedežne 
ventile so on/off čep, parabolični čep, čep 
z V izrezom, naluknjan čep ali več sto-
penjski čep. 

Slika 3: Kombinacija paraboličnega čepa 
z naluknjano kletko konstrukcije FlowTop 
XStream

On/off čep v regulacijskih ventilih je 
uporabljen za hitro odpiranje in zapira-
nje. Kolutni čep (disk plug) s posebnim 
grlom zmanjša možnost za tlačne udare v 
cevnem sistemu.
Paraboličen klin je robusten, pri zapiranju 
odporen na umazanijo in zelo primeren 
za večino regulacijskih funkcij. S tem 
klinom lahko dosežemo izvrstne regula-
cijske karakteristike. Če je konturni čep 
(contoured plug) uporabljen za regulacije, 
potem mora biti smer pretoka obratna 
smeri zapiranja. Pretok v nasprotni smeri 
je nezaželjen in hrupen zaradi nadzvočne 
hitrosti. 
Klin s sedežno karakteristiko se nanaša 
na zapiralno enoto z regulacijskim obri-

som na sedežu. Uporablja se, ko je medij 
mokra para, led ali želimo večfazni pre-
tok.
Naluknjan čep razbije en pretok medija na 
več pretokov. Dosežena je manjša količina 
hrupa zaradi manjšega števila vrtincev in 
manjšega frekvenčnega prenosa tlačnih 
oscilacij na medij. Večje tlačne razlike ali 
kavitacije (pretok proti smeri zapiranja) 
so lahko kontrolirane s konturnim čepom 
(contoured plug). Slabost tega čepa je izre-
dna občutljivost na umazanijo. Zmanjša 
lahko nivo hrupa do 15dB(A) glede na 
standardni konturni čep brez dodatkov 
za zmanjševanje hrupa.
Princip večstopenjskega spuščanja medija 
skozi ventil je ta, da je razlika v tlaku na 
ventilu razdeljena na številne zapiralne 
stopnje, ki zmanjšajo spremembo energije 
v vsaki zapiralni točki. Ta čep se uporablja, 
ko se zahteva visoka tlačna razlika na 
ventilu, ko je pričakovana kavitacija pri 
tekočinah, ali ko se želimo izogniti kri-
tični hitrosti plinov oz. pare skozi ventil. 
Rezultat tega je podaljšana življenjska 
doba regulacijskega ventila, ker delovanje 
ventila postavimo pod kritične pogoje. Z 
večstopenjskim spuščanjem lahko zmanj-
šamo hrup do 30 dB(A).
V stabilnem stanju so notranji deli sede-
žnega regulacijskega ventila načrtovani na 
takšen način, da so statične in dinamične 
sile, ki delujejo na čep in steblo ventila, 
čim manjše. Razbremenilni tip ventila ni 
priporočljiv pri tekočinah s trdnimi, smol-
nimi ali katerimi drugimi delci, zaradi 
tesnenja v mrtvih točkah ventila.
Karakteristika ventila opisuje odvisnost 
razmerja vrednosti Kv na premik čepa, 
določen pod standardnimi pogoji. Za 
dosego primerne regulacije je potrebna 
ustrezna karakteristika pretoka, kot sta 
enako procentna in linearna karakteristi-
ka. Za diferencialni tlak, kjer je razmerje 
p0/p100 med 1 in 2, priporočamo line-
arno karakteristiko pretoka. Če razmerje 
p0/p100 prekoračuje vrednost 2, pripo-
ročamo enako procentno karakteristiko.

V industrijskem okolju nastaja hrup zara-
di turbolenc, zaradi stisnjenega valovanja, 
vplinjevanja pri večjih padcih tlaka ali za-
radi kavitacije. Dovoljene mejne vrednosti 
za hrup so v večini primerih določene s 
predpisi, kot so naprimer dovoljen hrup 
na delovnem mestu ali predpisi za pre-
prečitev nesreč (UVV hrup). Če je hrup 
prevelik, je potrebno utišati zvočni izvor 

VENTILI
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ali zmanjšati prenos zvoka v okolje. To lahko naredimo v ventilu 
z ustreznim izborom delov v ventilu v kombinaciji z opremo za 
zmanjšanje hrupa ali utiševalnikom. Da se izognemo prevelikemu 
nivoju hrupa ali drugim nevšečnostim, ki jih ustvarja resonanca 
cevi, je potrebno narediti ustrezno konstrukcijo cevi. Vgradni 
dodatki, kot so podaljšek, reducirka, T-kos ali L-kos, v znatni 
meri tišajo zvočni izvor. Hitrost pretoka in namestitev cevi imata 
zelo pomembno vlogo pri hrupu. Nizka hitrost pretoka ima 
akustično ugoden vpliv.
Zato, da bi izločili možne poškodbe v industrijskem okolju, mora 
operater izpolnjevati vrsto preventivnih varnostnih ukrepov in 
predpisov. Pripomočki se morajo ujemati s pravilniki, ki so posta-
vljeni s strani Zavoda za varstvo pri delu, gradbenih komisij, po-
licije in ostalih javnih teles, kot tudi z zakonskimi predpisi. Nekaj 
predpisov, ki jim morajo ustrezati ventili, so: Pressure Equipment 
Directive (97/23/EC), Gas Appliance Directive (90/396/EEC), 
ATEX (94/9/EC), Machinery Directive (98/37/EC), Steam Boiler 
Regulations, IEC 61508 in IEC 61511 za varnostne naprave in 
ISO 9000 za zagotovitev kvalitete sistema. Minimalne zahteve 
za konstrukcijo in delovanje se nahajajo v tehničnih pravilnikih 
za različna področja v industriji.

Primeren ventil je lahko specificiran in načrtovan glede na 
podatke procesa in specifične podatke medija. Pravilna izbira 
končnega regulacijskega elementa v procesu ima bistven pomen 
na delovanje proizvodnje in stroške vzdrževanja.

Prevedel in uredil:
Davorin Gec, Colbyco d.o.o.

VENTILI

Slika 4: Direktiva za tlačno opremo 97/23/EC Certifikat za modul 
H
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SPREMENJENA VLOGA 
VZDRŽEVANJA ZA VEČJI 
USPEH PODJETJA

Prilagajanje in izboljševanje poslovanja je neprestan odziv 
organizacij na izredno hitre in nepredvidljive spremembe 
poslovnega okolja. Spremembam v industriji, ki so posledica 

sprememb na trgu, vseskozi sledi tudi proces vzdrževanja, ki mora  
povečati razpoložljivost in zanesljivost tehničnih sistemov ob uspešnem 
obvladovanju stroškov. 
Rešitve za izboljšanje procesa vzdrževanja se iščejo med drugim v 
uvajanju modernih strategij vzdrževanja, novi organiziranosti, 
izobraževanju, planiranju in informacijski podpori. 

Piše: Branimir Glinšek, HTZ Velenje Št. članka: 750

VLOGA VZDRŽEVANJA

Ključne besede: prenova procesov,  RCM, TPM, OEE, proaktivno 
vzdrževanje

1. Uvod

Organizacije so pod velikim pritiskom zu-
nanjih dejavnikov, kot so hiter tehnološki 
napredek, zaostanek za razvitimi, potro-
šniške navade in konkurenca ekonomij 
z nizkimi cenami dela. Pomemben vpliv 
imajo na drugi strani notranji dejavniki, ki 
so izraženi v organizacijski strukturi, zapo-
slenih s svojim znanjem, motivacijo, izku-
šnjami in pripravljenostjo na spremembe 
ter s sposobnostmi managementa.
Da bi podjetja ostala konkurenčna, so mo-
rala doseči zadostno hitrost prilagajanja in 
izbrati lastni pristop ter poiskati odgovore 
na pritiske okolja. Odzivanje organizacije 
se največkrat kaže kot varčevanje, stalen 
pritisk na stroške proizvodnje in vzdrže-
vanja, zmanjševanje staleža, na izboljšanje 
kakovosti proizvodov ter na prilagajanje 
in spreminjanje. Poti do izboljšanja po-
slovnih procesov in procesa vzdrževanja 
je več, v nadaljevanju pa je opisano le 
nekaj trenutnih trendov in možnosti za 
izboljšanje. 

2. Trendi vzdrževalnih služb 
in izkušnje z njihovo 
organiziranostjo

Moderna proizvodnja zahteva, da morajo 
imeti organizacije, ki želijo biti uspešne in 
dosegati proizvodnjo na svetovni ravni, 
učinkovito kot tudi uspešno vzdrževanje. 
Kupci se osredotočajo na kakovost izdelka, 
dobavne roke in ceno izdelka. Podjetja 
so morala uvesti učinkovito, kakovostno 
in ceneno proizvodnjo, prepoznavna 
pa so predvsem po odlični informacij-
ski podpori in po multifunkcionalnih 
vodstvenih timih. Vzdrževanje je v njih 
opredeljeno kot potreben in pomemben 
del proizvodnega procesa. Čas, predviden 
za vzdrževanje, je načrtovan skupaj s pro-
izvodnjo in kot tak vključen v proizvodni 
proces, zmanjševanje zastojev pa je postalo 
del proizvodne strategije. Učinkovitost 
procesa vzdrževanja se kaže v čim večji 
razpoložljivosti opreme, na katero imajo 
vzdrževalci direkten vpliv. 

Rešitev procesa vzdrževanja ne moremo 
iskati samo z uporabo ene strategije ali 
metode, ker je uporaba odvisna od stopnje 
razvoja organizacije. Danes se vse bolj teži 
h kombiniranju različnih metodologij, ki 
so uravnotežene s cilji podjetja, ker bi le 
tako dosegli najboljše rezultate. 
Za večino podjetij v domači lasti bi analiza 
procesa vzdrževanja pokazala, da imajo 
uvedeno načrtovano do proaktivno vzdr-
ževanje, uporabljajo sisteme za načrtova-
nje in planiranje, sisteme za upravljanje 
rezervnih delov in imajo učinkovito 
postavljen standard kakovosti ISO 9001: 
2000. Večina tujih podjetij pa ima osvo-
jeno četrto generacijo vzdrževanja.

Pomanjkljivosti pa se kažejo predvsem v:  
pomanjkljivem planiranju in razporejanju 
nalog, upravljanju zalog, spremljanju stro-
škov tehničnega sistema, uvajanju novih 
pristopov orodij in tehnik (RCM, TPM, 
vzdrževanje po stanju,...), zunanjem 
izvajanju del (outsourcing) ter večinoma 
v informacijskem sistemu za računalni-
ško podprto vzdrževanje CMMS (ang. 
Computerized Maintenance Management 
Suite).
Opaziti je tudi močno odvisnost procesa 
vzdrževanja od velikosti organizacije, 
saj so za izvajanje procesa vzdrževanja 
primerno organizirane in opremljene 
le večje organizacije. Večje organizacije 
imajo uvedeno ustrezno informacijsko 
podporo, izvajajo šolanje in certificiranje 
osebja, za vzdrževanje namenjajo dovolj 
sredstev, vzdrževanje pa je del celovitega 
proizvodnega procesa.  

Navajam nekaj priporočil za izboljšanje 
procesa vzdrževanja povprečnih domačih 
podjetij, ki so prikazana na sliki 1 in iz 
katere vidimo, da so največkrat predlagane 
metodologije RCM1, TPM2 ob predhodni 
vzpostavitvi stanja faze 1 (planirano vzdr-
ževanje) na sliki 3.
 
Vidimo, da so predlagane metodologije 
podobne metodologijam obvladovanja 
celovite kakovosti TQM3. Vendar pa 
TQM ne pomeni obvladovanja kakovosti, 

1 RCM - v Zanesljivost Naravnano Vzdrževanje 
(ang. Reliability Centered Maintenance)
2  TPM - Celovito Produktivno Vzdrževanje (ang. 
Total Productive Maintenance), v katerem postane 
odgovornost za vzdrževanje porazdeljena med za-
poslene in katerega glavni cilj je stalno izboljševanje 
strategije, ki zajema vsa področja organizacije
3  TQM - celovito – kakovost – ravnanje (ang. 
Total Quality Management)



{t. 119,  oktober 2007 125    Vzdr`evalec

ampak predvsem ravnanje podjetja na način, ki kakovost vgradi v zavedanje vseh za-
poslenih, v delovne procese, v odnose do lastnikov in v produkte za stranke (Dolinšek 
in drugi 2006, 128).

Na osnovi tujih izkušenj lahko trdimo, da je strategija vzdrževanja ključni faktor, ki 
vpliva na učinkovitost vzdrževanja. Tako navajajo, da v kolikor se vzdrževalni posegi 
zmanjšajo za 40%, se razpoložljivost opreme poveča za okoli 30% in število delovnih 
mest v vzdrževanju zmanjša za 10%. 

Slika 1: Izbira strategij za izboljšanje procesa vzdrževanja
Vir: prirejeno po Vzdrževanje – sistemi, strategije, procesi in optimiranje, B. Aber-
šek, J. Flašker, 2005

3. Strategija za izboljšanje vzdrževanja - RCM 

RCM se je pojavil kot rezultat številnih študij zanesljivosti v ameriški letalski industriji 
in se kasneje razširil v nuklearno in ostale industrije kot odgovor na hitro rastoče stroške 
vzdrževanja in  slabo razpoložljivost opreme. Razvite so bile nove krivulje odpovedi 
opreme za ostale vrste industrije, ki so določale ustrezno taktiko vzdrževanja in po-
daljšale čas med posameznimi ustavitvami. S približanjem proaktivnemu vzdrževanju 
se je izboljšala storilnost vzdrževanja in povečalo se je sodelovanje in podpora med 
operativnimi in tehničnimi funkcijami. Z uporabo RCM imamo sodobno orodje, 
s katerim dosežemo raven naravne zanesljivosti opreme, ki je funkcija konstrukcije 
opreme in se ne more izboljšati brez rekonstrukcije le-te. RCM uporablja dve ključni 
orodji: odločitveni graf (MSG 3), ki se uporablja za izbiro taktik vzdrževanja in FMECA 
(posledice odpovedi in analiza kritičnosti).

V svoji študiji Sandy Dunn ugotavlja, da se z uporabo strategije RCM: 

- zmanjša število delovnih ur za preventivno vzdrževanje  za 87%,
- zmanjša skupno število delovnih ur vzdrževanja  do 29%,
- zmanjšajo stroški repromateriala    za 64%,
- poveča razpoložljivost opreme     za 15%,
- poveča zanesljivost     do 100%

Uvajanje RCM je dolgotrajno, zahtevno in traja od 3-6 let, sama investicija v RCM 
pa se povrne med 3 do 12 meseci.

Potrebno pa je poudariti, da je uvajanje novih strategij vzdrževanja ovirano, če niso 
predhodno rešena vprašanja delovnih standardov, pospešenega kvarjenja in osnovnega 
stanja opreme, kot so: zrahljanost delov, onesnaženje in mazanje.

4. Mnogo več kot 
vzdrževanje – TPM 

V preteklosti so se proizvodni postopki 
odvijali z višjimi varnostnimi zalogami in 
se ob ustavitvi posameznega stroja v liniji 
ni ustavil celoten proces. Z zmanjševa-
njem varnostnih zalog in uvajanjem JIT 
so se povečale zahteve po razpoložljivosti 
opreme, saj se je z ustavitvijo enega stroja 
ustavil celoten proizvodni postopek in je 
tako oprema postala medsebojno odvisna. 
Razpoložljivost postopka je postala pro-
dukt posamezne razpoložljivosti vsakega 
kosa opreme. Za izboljšanje razpoložlji-
vosti postopka je tako potrebno izboljšati 
posamično razpoložljivost in zanesljivost 
opreme ter zmanjšati odzivne čase vzdr-
ževanja. To pa zahteva več sredstev za 
vzdrževanje in spremembo organizacije 
službe vzdrževanja. 

Nov način vodenja proizvodnje v pod-
jetjih je tako v nasprotju s tradicionalno 
miselnostjo, v kateri s stroški vzdrževanja 
uravnavajo sprejemljivi nivo razpoložlji-
vosti in zanesljivosti opreme. 
Da bi našli stroškovno sprejemljivo rešitev 
so se, podobno kot pri uvajanju TQC - 
celovite kontrole kakovosti, koncentrirali 
na izboljšanje procesa in na »preprečevanje 
problema na izvoru« ter se usmerili na 
prepoznavanje in odpravljanje virov za 
kvarjenje opreme. Ta nov pristop je bil 
prenesen v vzdrževanje preko koncepta 
TPM, ki izhaja iz japonske avtomobilske 
industrije in predstavlja nov koncept or-
ganiziranosti podjetja. TPM je pobuda za 
izboljševanje poslovanja v celem podjetju 
in vključuje vse zaposlene.

Za temeljne cilje izvajalcev TPM navaja 
Ulaga (2005,38):
-  razumeti, kaj vpliva na zmogljivost  
 opreme,  
-  vedeti, kako odpraviti zmanjšanje 
 zmogljivosti opreme, 
-  poiskati načine za povečanje 
 zmogljivosti.

Metoda daje velik poudarek analizi stanja 
procesov. Za izvedbo analize procesa je 
potrebno dobro poznavanje samega pro-
cesa, podprocesov in povezav med njimi 
ter imeti na razpolago  ustrezne podatke in 
merila, na podlagi katerih bomo ocenjeva-
li ustreznost. V procesu izboljšav mora biti 
glavna pozornost usmerjena v izbiro meril 
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in kazalcev za merjenje učinkovitosti. Veliko podjetij spoznava 
potrebo po izboljšanju skupne učinkovitosti celotne opreme in 
optimiranju stroškov. 

5. Merjenje zmogljivosti proizvodnega 
procesa

Metoda OEE4 ( ang. Overall Equipment Effectiveness) oziroma 
Skupna Učinkovitost Opreme - SU daje celovit pregled nad 
celotnim proizvodnim procesom in je edini način povezave 
med proizvodnjo, tehnologijo, vzdrževanjem in poslovnim 
sistemom. 
Celovita učinkovitost opreme ne vključuje le razpoložljivosti, 
ampak tudi stopnjo zmogljivosti in stopnjo kakovosti ter tako 
obravnava vse izgube, ki jih povzroči oprema. Metoda obravnava 
delovanje delovnih sredstev oziroma procesov in ne storilnosti 
delavcev. 
Z merjenjem razpoložljivosti opreme in s tem učinkovitosti 
proizvodnje lahko merimo učinkovitost vzdrževanja. Je osnovno 
merilo TPM in z  njo tudi poskušamo prepričati vodstva podjetij 
o smiselnosti uvedbe TPM. Metoda ne  daje finančnih podat-
kov, lahko pa z njeno pomočjo pokažemo izgube dobičkov in 
poiščemo vzroke zanje.

Slika 2: Skupna učinkovitost opreme – OEE 

Ključni cilj OEE je stroškovno učinkovito povečanje celotne 
učinkovitosti opreme skozi odpravljanje ali zniževanje vseh izgub, 
ki jih povzroča oprema.

Z internim samoocenjevanjem učinkovitosti proizvodnje lahko 
preprosto pokažemo izgube dobičkov in učinkovitost celotne 
organizacije. 

4  OEE - Skupna Učinkovitost Opreme SU (ang. Overall Equipment Effective-
ness)

Splošne smernice glede izračunanih vrednosti OEE:
• Pod 65 % - za resen konkurenčen boj podjetje ni 

usposobljeno. Potrebno je takojšnje ukrepanje.
• Nad 75% - zadovoljivo, vendar ne dovolj dobro. 

Nadaljevati z dejavnostmi stalnega izboljševanja.
• Nad 80 % - za serijsko proizvodnjo. Podjetje 

dosega svetovni razred.

6. Vrstni red izboljševanja procesa

Čeprav lahko vsako podjetje pristopi k prenovi procesa vzdrže-
vanja na lasten način, je zelo pomemben vrstni red in izvedba 
nekaterih aktivnosti, ki so nujne za uvedbo novih vzdrževalnih 
strategij. 

Management vzdrževanja mora pripraviti pogoje in upoštevati 
vrstni red uvajanja posameznih faz pri uvajanju novih strategij. 
Pred uvedbo je potrebno izboljšati proces planiranja vzdrže-
valnih aktivnosti, uvesti informacijski sistem za vzdrževanje in 
spremljanje  zalog rezervnih delov ter izvajati merjenje skupne 
učinkovitosti opreme OEE.
Priporočila, s katerimi aktivnostmi pričeti ter stalno izboljševati 
proces vzdrževanja, so prikazana na sliki 3. Izboljšanje se prične 
na dnu trikotnika v Fazi1 - Planirano vzdrževanje  in se nadaljuje  
proti vrhu.

Slika 3: Vrstni red izboljševanja vzdrževanja 
Vir: SAMI trikotnik vzdrževanja – Bradley Peterson, 2002

7. Zaključek

Uporaba novih strategij vzdrževanja zahteva spremembo or-
ganizacije ter spremembo dosedanjega načina razmišljanja od 
reaktivnega k proaktivnemu načinu. Določeno izboljšanje bi 
moralo biti vidno v šestih mesecih po uvedbi strategije, vendar 
pa celotno izvajanje zaradi spreminjanja opreme in delovnih mest 
traja od 5 do 8 let, seveda odvisno od trenutne pozicije podjetja 
glede kakovosti, vzdrževanja in razpoložljivih sredstev. 
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Nov pristop k upravljanju opreme zahteva spremembo načina 
razmišljanja vodstva, ki spozna, da je vzdrževanje strateško po-
membno za poslovanje podjetja in ne more biti vpeljano samo v 
vzdrževalni službi, ampak je to pobuda za izboljšave v celotnem 
podjetju, ki vključuje vse zaposlene.
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PRENOVA POKLICNEGA 
IZOBRAŽEVANJA 
V POVEZAVI Z 
VZDRŽEVANJEM

Srednje poklicno in strokovno izobraževanje v Sloveniji se izvaja 
na programih, ki so večinoma zastareli in ne dajejo rezultatov, ki 
jih gospodarstvo oz. delodajalci pričakujejo. Uveden je bil projekt 

MUNUS v okviru evropskega socialnega sklada, ki je usmerjen v pri-
pravo novih izobraževalnih programov v skladu z strateškimi usmeri-
tvami Slovenije na področju znanstveno-tehnološkega, delovno organi-
zacijskega pa tudi socialno-kulturnega razvoja, upoštevaje pri tem po-
trebe po sodobni, kvalitetni in razvojno usmerjeni izobrazbi mladine, 
zaposlenih in drugih odraslih ter zahteve po mednarodno primerljivih 
standardih znanja slovenske populacije.

Piše: mag. Viktor Jemec, Srednja šola Domžale Št. članka: 751

POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Ključne besede: poklicno izobraževanje, izobraževalni program, modul, 
katalog znanj, izpitni katalog

UVOD

Že leta 2001 so bila sprejeta nova izho-
dišča, ki med drugim predpisujejo večjo 
povezanost med šolskimi izobraževalnimi 
programi in sfero dela. Na podlagi teh iz-
hodišč je že nastalo nekaj programov na 
področju srednjega poklicnega in stro-
kovnega izobraževanja. Ti programi nam 
lahko služijo kot podlaga za prenovo in 
pridobitev nižje in srednje poklicne ter 
srednje strokovne izobrazbe na nasle-
dnjih področjih: strojništvo, elektroteh-
nika in računalništvo, gradbeništvo in 
geodezija, lesarstvo ter varovanje okolja.
 

CILJI PROJEKTA

V gospodarstvu in obrti so potrebni novi 
kadri, ki so se sposobni hitro prilagajati 

potrebam trga dela in ki ob zaključku šo-
lanja znajo opravljati svoj poklic. Sedanji 
progami izobraževanja teh rezultatov ne 
morejo zagotoviti, saj so premalo pove-
zani z delodajalci in nimajo umeščenega 
dovolj praktičnega usposabljanja. Pri ra-
zvoju programov se med drugim upošte-
va modularizacjo programov, povezova-
nje splošnega, strokovnega in praktične-
ga znanja, interdisciplinarnost, odpiranje 
kurikula.

Glavni cilji: 
• Primerljivost izobraževalnih pro-

gramov in enakovrednost standar-
dov v doseženi poklicni izobrazbi z 
razvitimi evropskimi državami ter 
ustvarjati programske in izvedbene 
možnosti za izobraževanje, ki ga 
zahteva na znanju temelječa ekono-
mija; 

• Izboljšati kakovost poklicnega in 

strokovnega izobraževanja, ki bo 
omogočalo večjo praktično usposo-
bljenost in zaposljivost udeležencev 
izobraževanja; 

• Zagotoviti pogoje za uspešno uve-
ljavljanje partnerstva  med šolami 
in podjetji, zlasti z odprtostjo kuri-
kula; 

• Analizirati možnosti umestitve eu-
ropassa v srednje poklicno izobraže-
vanje in srednje strokovno izobraže-
vanje; 

• Analizirati možnosti kreditnega 
vrednotenja v srednje poklicno iz-
obraževanje in srednje strokovno 
izobraževanje; 

• Zagotoviti večjo fleksibilnost izo-
braževalnih programov; 

• Zagotoviti sistem in organizacijo 
poklicnega in strokovnega izobra-
ževanja na načelih vseživljenjskega 
učenja; 

• Razviti nove oblike in metode uče-
nja in poučevanja ter zagotavlja-
ti pogoje izobraževanja, s ciljem 
zmanjšati osip v poklicnem in stro-
kovnem izobraževanju; 

• Vključiti ključne kvalifikacije v izo-
braževalne programe; 

• Povezati splošna strokovna in prak-
tičnega  znanja, da bi dosegli večjo 
vsebinsko povezanost in preplete-
nost znanja; 

• Pripraviti programe usposabljanja 
za potrebe regionalnega  gospodar-
stva; 

• Analizirati zaposljivost diploman-
tov srednjega poklicnega in stro-
kovnega izobraževanja; 

• Pripraviti in ponuditi izobraževanje 
mentorjem praktičnega izobraževa-
nja dijakov poklicnega in srednjega 
strokovnega izobraževanja v delov-
nem procesu; 

• Izmenjati si primere dobre prakse 
z inštitucijami v razvitih EU drža-
vah.

Osnova vseh prenov poklicev v projektu 
MUNUS je poklicni standard. Sodelo-
val sem pri prenovi poklica z imenom 
in kodo poklicnega standarda Izdelova-
lec/izdelovalka kovinskih konstrukcij  z 
oznako 5210.013.4.0. 

V tem poklicnem standardu so navedena 
področja v zvezi z vzdrževanjem:
1. izvaja protikorozijsko zaščito in 
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vzdrževanje konstrukcij, predvidi 
vzdrževanje konstrukcije

2. izvaja dnevno čiščenje, enostavno 
vzdrževanje in popravilo naprav ter 
orodja 

3. vodi evidence popravil in vzdrževal-
nih del na konstrukciji

4. vzdržuje naprave, opremo in pro-
stor med delom, vzdržuje urejeno 
in čisto delovno mesto, kontrolira, 
nastavlja ter vzdržuje orodja, napra-
ve in pripomočke, ki jih uporablja 
pri lastnem delu

5. kontrolira naprave in ukrepa ob po-
škodbah

6. sodeluje pri vzdrževanju naprav
7. vnaša podatke o zastojih, nepravil-

nostih na strojih in napravah
8. pozna postopke za redne preglede 

in vzdrževanje naprav, strojev, pri-
pomočkov in orodja, pozna osnov-
na vzdrževalna dela na pripomoč-
kih, napravah in orodju

9. pozna preventivno in kurativno 
vzdrževanje in pomen vzdrževanja

ZAKLJUČEK

V okviru projekta MUNUS je bila uve-
dena fleksibilna shema po modulih, ki 
predstavljajo nek del celote, ki se lah-
ko vmešča v več poklicev. Modul mora 
imeti teorijo in prakso (predpisujejo iz-
hodišča). Pri tako zasnovanih modulih 
je to možno. Delež posameznih delov ni 
predpisan.
Varovanje okolja in ekologija je skupni 
modul za več poklicev in ga je pripravila 
skupina, ki pripravlja program za tehni-
ka varovanja okolja.
Strokovni modul je razdeljen v dva dela, 
kjer je prvi del skupen za vse poklic-
ne standarde (priprava in kontrola de-
lov konstrukcij), drugi del strokovnega 

modula (sestava konstrukcij, transport, 
montaža in zaščita), pa je namenjen 
samo izdelovalcu konstrukcij.
Postopki spajanja so razdeljeni v štiri mo-
dule, kjer je dana možnost, da vsi dijaki, 
ki ne uspejo končati celotnega programa, 
lahko zaključijo izobraževanje kot varilci. 
Za izdelovalca konstrukcij je bil obvezni 
izbran izbirni modul ročno obločno var-
jenje, ostalo bi lahko izbral v izbirnem 
delu. Izbirni moduli so vključeni v kvo-
ti 20% kurikuluma, ki ga predpiše šola 
sama. Tudi obvezni izbirni modul je 
lahko stvar proste izbire. Vzdrževanje je 
vključeno v vse prenovljene poklice.

LITERATURA

Dokumenti projekta MUNUS
http://www.scptuj.si/index.
php?option=com_wrapper&Itemid=76

Shema 1: Primer prikaza modularizacije po obveznih in izbirno obveznih modulih
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STANDARDIZACIJA 
V EX OKOLJU

Standardizacija za naprave v eksplozijsko ogroženi atmosferi se je 
v zadnjih letih precej spreminjala. Prav gotovo lahko pričakuje-
mo spremembe tudi vnaprej, saj glede na določila ATEX direk-

tive vsa področja še vedno niso povsem urejena, uskladiti pa se mora-
jo tudi različni standardizacijski organi po svetu (IEC, CENELEC). 
Razvoj zakonodaje in standardizacije se je torej po svetu različno obli-
koval, zaradi tega je tudi prihajalo do različnih rešitev v standardih. 
Evropski standardi pod okriljem CENELEC-a (European Committee 
for Electrotechnical Standardization) so se izoblikovali bolj na nemški 
praksi, aktualno so še veljavni, značilnost njihovih oznak je v SIST 
EN 500xx, nadomeščajo pa jih harmonizirani standardi v okrilju IEC 
(International Electrotechnical Commission), ki so že razdeljeni za 
plinsko (IEC 60079) in prašno (IEC 61241) Ex-okolje. Zaradi pre-
vzema teh harmoniziranih standardov v evropskem prostoru se oznaka 
IEC zamenja z EN, v slovenskem prostoru pa se doda še oznaka SIST. 
Kljub temu smo prepričani, da boste kje srečali tudi oznako SIST IEC 
namesto SIST EN, kar pa pomeni le to, da je osnova za slovenski stan-
dard vzeta na osnovi sprejete standardizacije v IEC.

Piše: Vili Granda, Elsing d.o.o., Ljubljana Št. članka: 752

STANDARDIZACIJA

Ključne besede: standardizacija v Ex-okolju, CENELEC, IEC, 
ATEX zakonodaja

UVOD
Na začetku bi radi poudarili, da je pred-
stavljen članek prerez skozi znanje pri 
naših dobaviteljih opreme. Predstavljen 
članek je torej aktualen z vidika našega 
trenutnega poznavanja, ki pa morda še 
vedno ne odseva vseh najnovejših spre-
memb, ki se na področju standardizacije 
v Ex okolju aktivno razvijajo v zadnjih 
letih. Zaradi sledljivosti sprememb 
bomo vseeno poskušali predstaviti pove-
zavo med različnimi dokumenti na tem 
področju. V članku so predstavljeni le 
standardi, ki so pomembni za uporabni-
ke, ne pa toliko tisti, ki so pomembni za 
proizvajalce opreme. Omejili smo se le 
na standarde v industrijskem potencial-
no eksplozivnem okolju, rudarstvo (ki ga 

ATEX zakonodaja prav tako pokriva) pa 
je povsem specifično področje, ki se ga 
tukaj ne dotikamo.

ZAKONSKE OSNOVE
Za poznavanje standardizacije je potreb-
no poznati tudi osnovna določila zako-
nodaje. V Sloveniji je to Pravilnik o pro-
tieksplozijski zaščiti (Uradni list RS št. 
102/00 in 91/02), katerega besedilo je na 
voljo tudi na naših spletnih straneh. V le-
tošnjem letu je v Uradnem listu izšla tudi 
ažurirana priloga pravilnika s “Seznamom 
standardov, katerih uporaba ustvari do-
mnevo o skladnosti s Pravilnikom o 
protieksplozijski zaščiti” (Uradni list RS 
št. 79/07 z dne 31.8.2007) - na straneh 
10961 do 10975. 

Osnova za enotni pravilnik sta dve evrop-
ski direktivi: 

1. Direktiva ES/94/9, ki so jo 
ob sprejemu poimenovali tudi 
ATEX 100a, nato pa je dobila 
naziv ATEX 95, ki govori pred-
vsem o samem Ex okolju in 
primernosti opreme za določe-
no Ex okolje in

2. Direktiva ES/99/92, ki so jo 
ob sprejemu poimenovali tudi 
ATEX 118a, nato pa je dobi-
la naziv ATEX 137, ki govori 
predvsem o obveznostih delo-
dajalcev in uporabnikov opre-
me.

STANDARDIZACIJA
Zaradi sprememb zakonodaje so se na 
novo oblikovali tudi standardi. Poudariti 
je potrebno, da so bile evropske direktive 
zastavljene tudi v sodelovanju z ostalimi 
neevropskimi deželami, tako da so tudi 
ZDA napravile konkreten korak k zbliže-
vanju med svojo zakonodajo in evropski-
mi direktivami. Konkretno se to odraža 
v njihovih določilih skladno z NEC 505, 
kjer je poimenovanje in označitev prak-
tično zelo podobna, kot v evropskem 
okolju (CENELEC). Starejša določila 
NEC 500 so imela namreč povsem svoj 
način označevanja v Ex okolju.

Nekaj osnovnih značilnosti standardiza-
cije lahko povzamemo v naslednjih toč-
kah:

• oblikovala se je skupina stan-
dardov za plinsko Ex-okolje se-
rije SIST EN 60079 (prej SIST 
EN 500xx)

• enakovredno so se na novo obli-
kovali standardi tudi za prašno 
Ex-okolje SIST EN 61241 

• pojavila se je nova serija stan-
dardov za neelektrične naprave 
SIST EN 13463.

Boljšo preglednost ponazarjamo v nasle-
dnjih tabelah protieksplozijske zaščite za 
plinsko (slika 1) in prašno (slika 2) Ex-
okolje.

Iz preglednic lepo vidimo, da se tudi 
UL standardi (veljajo za okolje ZDA na 
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osnovi NEC 505) harmonizirajo z IEC standardi za to področje. Torej lahko kmalu pričakujemo, da bodo tako v Evropi kot drugje 
po svetu uveljavljeni enotni standardi. Zraven standardov, ki opisujejo vrste protieksplozijske zaščite, so v Ex-okolju veljavni še 
naslednji standardi:

 Električne naprave za eksplozivne plinske atmosfere - 0. del: Splošne zahteve (IEC 60079-0:2004) - 
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 0: General requirements

SIST EN 50014:2000

SIST EN 60079-0:2004

Električne naprave za eksplozivne plinske atmosfere - 0. del: Splošne zahteve (IEC 60079-0:2004, 
spremenjen) - Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 0: General requirements (IEC 60079-
0:2004, modified)

SIST EN 60079-0:2006

Električne naprave za potencialno eksplozivne atmosfere – 10. del: Razdelitev eksplozijsko ogroženih 
območij - Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 10: Classification of hazardous areas

SIST EN 60079-10:1997

SIST EN 60079-10:2003

Električne naprave za potencialno eksplozivne atmosfere – 14. del: Električne napeljave v eksplozijsko 
ogroženih območjih (razen v rudnikih) - Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 14: 
Electrical installations in hazardous areas (other than mines)

SIST EN 60079-14:1998

SIST EN 60079-14:2003

Električne naprave za potencialno eksplozivne atmosfere – 17. del: Pregledovanje in vzdrževanje 
električnih napeljav v eksplozijsko ogroženih območjih (razen v rudnikih) - Electrical apparatus for 
explosive gas atmospheres - Part 17: Inspection and maintenance of electrical installations in hazardous areas 
(other than mines)

SIST EN 60079-17:1998

SIST EN 60079-17:2003

Električne naprave za eksplozivne plinske atmosfere – 19. del: Popravilo in obnova naprav, ki se 
uporabljajo v eksplozivnih atmosferah (brez eksplozivov) - Electrical apparatus for explosive gas atmospheres 
– Part 19: Repair and overhaul for apparatus used in explosive atmospheres (other than explosives)

SIST IEC 60079-19:1996

oSIST prEN 60079-19:2005

Slika 1: Vrste protieksplozijske zaščite za plinsko Ex okolje

Slika 2: Vrste protieksplozijske zaščite za prašno Ex okolje

STANDARDIZACIJA
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Električne naprave za potencialno eksplozivne atmosfere – 26. del: Gradnja, preskušanje in označevanje 
električnih naprav skupine II v kategoriji 1G - Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 26: 
Construction, test and marking of Group II Category 1 G electrical apparatus

SIST EN 60079-26:2005

Električne naprave za potencialno eksplozivne atmosfere – 26. del: Konstruiranje, preskušanje in 
označevanje električnih naprav skupine opreme II, cone 0 - Electrical apparatus for explosive gas atmospheres 
– Part 26: Construction, test and marking of Group II Zone 0 electrical apparatus

oSIST prEN 60079-26:2005

Električne naprave za potencialno eksplozivne atmosfere – 28. del: Zaščita opreme in prenosnih sistemov 
z optičnim sevanjem - Electrical apparatus for explosive atmospheres – Part 28: Protection of equipment and 
transmission systems using optical radiation

oSIST prEN 60079-30-1:2006

Eksplozivne atmosfere – 30-2. del: Električni uporovni grelni trakovi – Vodilo za zasnovo, inštalacijo in 
vzdrževanje - Explosive atmospheres - Part 30-2: Electrical resistance trace heating - Application guide for 
design, installation and maintenance

oSIST prEN 60079-30-2:2006

Električne naprave za uporabo v prisotnosti gorljivega prahu - 0. del: Splošne zahteve (IEC 61241-
0:2004, spremenjen, s popravkom nov. 2005) - Electrical apparatus for use in the presence of combustible 
dust - Part 0: General requirements (IEC 61241-0:2004, Modified + corrigendum Nov. 2005)

SIST EN 61241-0:2007 

Električne naprave za uporabo v prisotnosti vnetljivega prahu – 10. del: Razdelitev območij, v katerih 
je lahko prisoten vnetljiv prah - Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust – Part 10: 
Classification of areas where combustible dusts are or may be present

SIST EN 50281-3:2003

SIST EN 61241-10:2005

Električne naprave za uporabo v prisotnosti gorljivega prahu - 14. del: Izbira in inštalacija (IEC 
61241-14:2004) - Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust – Part 14: Selection and 
installation

SIST EN 61241-14:2005 

Električne naprave za uporabo v prisotnosti vnetljivega prahu – 17. del: Pregledovanje in vzdrževanje 
električnih napeljav v eksplozijsko ogroženih območjih (razen v rudnikih) (IEC 61241-17:2005) - 
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust – Part 17: Inspection and maintenance of 
electrical installations in hazardous areas (other than mines) (IEC 61241-17:2005)

oSIST prEN 61241-17:2004

 SIST EN 61241-17:2005

Električne naprave za eksplozivne plinske atmosfere - Električni uporovni grelni trakovi - 1. del: Splošno 
in zahteve za preskušanje (IEC 62086-1:2001 + popravek 2003) - Electrical apparatus for explosive gas 
atmospheres – Electrical resistance trace heating – Part 1: General and testing requirements (IEC 62086-
1:2001 + corrigendum 2003)

SIST EN 62086-1:2005

Električne naprave za eksplozivne plinske atmosfere - Električni uporovni grelni trakovi - 2. del: Vodila za 
zasnovo, vgraditev in vzdrževanje (IEC 62086-2:2001) - Electrical apparatus for explosive gas atmospheres 
- Electrical resistance trace heating - Part 2: Application guide for design, installation and maintenance (IEC 
62086-2:2001)

oSIST prEN 15207:2005

Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 2-1: Test methods - Methods of 
determining the minimum ignition temperature of dust SIST EN 50281-2-1:2000

STANDARDI ZA NEELEKTRIČNE EX NAPRAVE
Prav je, da se dotaknemo še področja neelektričnih Ex naprav, ki se počasi tudi standardizira:

Neelektrična oprema za potencialno eksplozivne atmosfer – 1.del: Osnove in zahteve; Non-electrical 
equipment for potentially explosive atmospheres – Part 1: Basic method and requirements

SIST EN 13463-1:2002

Neelektrična oprema za uporabo v potencialno eksplozivni atmosferi - 2. del: Zaščita z omejenim 
pretokom - Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres - Part 2: Protection by flow 
restricting enclosure ‘fr’

SIST EN 13463-2:2005

STANDARDIZACIJA
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Neelektrična oprema za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah - 3. del: Zaščita z neprodirnim 
okrovom “d” - Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres - Part 3: Protection by 
flameproof enclosure ‘d’

SIST EN 13463-3:2005

Neelektrična oprema za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah – 5. del: Zaščita s konstrukcijsko 
varnostjo “c” - Non-electrical equipment intended for use in potentially explosive atmospheres - Part 5: 
Protection by constructional safety “c”

SIST EN 13463-5:2004

Neelektrična oprema za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah - 6. del: Zaščita s kontrolo virov 
vžiga “b” - Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres - Part 6: Protection by control 
of ignition source ‘b’

IST EN 13463-6:2005

Neelektrična oprema za potencialno eksplozivne atmosfere – 8. del: Zaščita s potopitvijo v tekočino “k” 
- Non-electrical equipment for potentially explosive atmospheres - Part 8: Protection by liquid immersion ‘k’ SIST EN 13463-8:2003

Eksplozivne atmosfere - Preprečevanje eksplozije in zaščita pred njo - 1. del: Osnovni pojmi im 
metodologija - Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic contepts and 
methodology

SIST EN 1127-1:1998

ZAKLJUČEK
Na prvi pogled bi lahko rekli, da je zmeda na področju standardizacije popolna, saj veljajo tako stari kot novi standardi. Poudariti 
je potrebno, da smo zopet v prehodnem obdobju (tako, kot je bilo ob uvajanju ATEX-a, je podobno sedaj pri uvajanju standardi-
zacije). V Evropi naj bi novi standardi serije 60079 in 61241 kot edini standardi na tem področju stopili v veljavo šele v naslednjih 
letih, verjetno bo podobno odločitev sprejel tudi naš Inštitut za standardizacijo, ki skrbi za aktualno stanje na tem področju v 
Sloveniji.  

Upamo pa, da ste lahko iz predstavljenih informacij izbrskali predvsem to, da bomo čez nekaj let govorili le še o standardih, ki jih 
je pripravila IEC, saj je to usmeritev, ki jo zastopa tudi večina znotraj CENELEC-a.

Skoraj prepričani smo, da je informacija sicer aktualna, vendar verjetno tudi nepopolna, saj bi morda lahko še kaj dodali za boljšo 
osvetlitev tega problema. Upamo pa, da so podane informacije kljub vsemu točne in zadostne.

LITERATURA
• podatki naših partnerjev

• zakonodaja

• standardi Ex

STANDARDIZACIJA
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KAKO VZDRŽEVANJE 
PRISPEVA K 
PRODUKTIVNOSTI 
PODJETJA?

Proizvodne organizacije so veliki sistemi, ki nikoli niso do kraja 
razumljeni. To je eno najbolj pomembnih dejstev v konkurenčni 
tekmi. V prizadevanju za razvoj proizvodnega sistema na višjo 

raven, se vedno opiramo na pretekle izkušnje. Vzdrževalci so navadno 
najbolj kvalificiran in izjemno izkušen del tehnično izobraženega 
moštva. Njihovo sodelovanje pri razvoju skupne produktivnosti je za 
organizacijo neprecenljivo.

Piše: mag. Matjaž Kutin, Ljubljana Št. članka: 753

VZDRŽEVANJE IN PRODUKTIVNOST

Ključne besede: produktivnost, vzdrževanje, izdelavni sistem, razvoj 

Kakšna mera je produktiv-
nost?
Pomagajmo si s prispodobo. Predstavljaj-
mo si človeka, ki pripravlja drva za bliža-
jočo se zimo. Ko delo konča, ni pridobil 
samo skladovnice polen, ampak občuti 
tudi vrsto stranskih dosežkov, predvsem 
večjo fizično moč in kondicijo, ostalo 
pa mu je tudi prijetno zadovoljstvo nad 
opravljeno nalogo. Razen tega je ob delu 
pridobil tudi vrsto informacij o kakovosti 
in vrsti pripravljene kurjave.Tudi če svojo 
prvo bero kurjave proda, mu bodo ti 
stranski produkti v celoti ostali, kot dobro 
izhodišče za nadaljnje delo in odločanje. 

Uspešnost sekača merimo s količino drv, 
ki jih lahko pripravi v časovni enoti – z 
njegovo produktivnostjo. Njegovi stranski 
dosežki pa so vir te produktivnosti.

Podobno kot posamezen sekač, si tudi 
večja združba, na primer proizvodna or-
ganizacija, ob svojem osnovnem opravilu 
nabira vrsto, pogojno rečeno, stranskih 
dosežkov, ki jih merimo kot: produktiv-
nost, kakovost, stroškovno uspešnost, 
prilagodljivost, varnost obratovanja in 
delovno moralo. 

Produktivnost je stvarna mera. V odnosu z 
‘nadrejeno’ donosnostjo jo lahko izrazimo 
takole (slika 1):

V tej enačbi smo ločili notranje vplive 
(produktivnost) od zunanjih (cene) in 
hkrati dolgoročne od kratkoročnih.

Produktivnost je relativna mera. Zato 
primerjave produktivnosti različnih or-
ganizacij ali primerjave dosežkov iste or-
ganizacije v različnih razvojnih obdobjih 
niso kdo ve kako zanesljive. Produktivnost 
analiziramo zato, da odkrivamo svoj lasten 
razvojni potencial ali pa izmerimo uspe-
šnost izboljšav, ki so že v teku. Osnovno 
enačbo produktivnosti:  P = izložek / 
vložek, si vedno priredimo za določen 
namen. Kadar v imenovalcu enačbe upo-
števamo samo eno vrsto vložka, govorimo 
o parcialni produktivnosti. Produktivnost 
dela je na primer parcialna produktivnost. 
Celotno produktivnost merimo takrat, ko 
upoštevamo vložek dela in kapitala.

Produktivnost in 
vzdrževanje
Kadar produktivnost omenimo vzdr-
ževalcem, seveda najprej pomislijo na 
produktivnost lastnega dela, na porabljene 
vzdrževalne ure. 

Vloženi napor vzdrževalcev štejemo v 
imenovalec enačbe. Vzdrževanje pa je 
v tesnem odnosu tudi z dejavniki, ki 
spadajo v števec enačbe produktivnosti. 
Pomislimo na problem kratkih zastojev, 
pomanjkljivih izdelkov, zamudnih nasta-
vljanj orodij in podobno, kaj niso vsi tudi 
posledica kondicije strojev?

Če predpostavimo, da vse kar izdelamo 
tudi prodamo, lahko števec enačbe izra-
zimo takole: 

Dejansko prodana količina =  
=Teoretično možno izdelana količina X SU.  

[SU = skupna učinkovitost opreme]

Izraz pokaže, da je produktivnost mogoče 
povečati z izboljšanjem tehnologije izdela-
ve (skrajšanjem tehnološkega takta) in/ali 
z zmanjšanjem notranjih izgub v izdelav-
nem procesu (povečanjem SU).

SU je pomemben dejavnik produktiv-
nosti, zato zgornjo enačbo obrnimo še 
malo drugače: 

SU =
  dejansko izdelano 

 teoretično možno. Slika 1: Produktivnost in donosnost
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To pa lahko zapišemo tudi takole:

Iz prakse vemo, da je v organizacijski hierarhiji, za vsak člen tako preoblikovanega izraza, 
odgovorna druga funkcija. Posebej pa nas zanima prvi člen, ki predstavlja največjo no-
tranjo rezervo organizacije in je zato dolgoročno tudi najbolj pomemben. Opišemo ga 
lahko takole: medtem, ko se v organizaciji ves čas trudimo premikati tehnološke meje 
možnega (teoretično), skušamo ves čas tudi zmanjševati zevajočo vrzel med možnim 
in obstoječo prakso (standardom). S prvim problemom se ukvarjajo razvojni oddelki, 
z drugim pa, v Sloveniji že skoraj izumrli, industrijski inženirji.

Problem je v tem, da v praksi standard ali normo pogosto poenostavljeno razumemo kot 
mero-stalnico, pridobljeno iz skromnih napotkov proizvajalca opreme, z nekaj statistike 
in začinjeno s tradicijo. Pri tem si, zaradi velikih variacij v stvarnih delovnih pogojih, 
razumljivo prizadevamo za čim bolj ohlapne delovne standarde. Kadar se pojavijo 
resnične težave, kar se prej ali slej tudi zgodi, potem ne iščemo vzrokov, ampak krivce 
in se v prizadevanju za lasten prav spopadamo z drugimi. Tako se vrtimo v začaranem 
krogu obstoječega stanja. Od kod ta ukoreninjen način obnašanja?  

Raziskovalci ugotavljajo, da so mnoge od opisanih reakcij neizbežne. Pripisujejo jih 
obče človeški pomanjkljivosti pri upravljanju velikih sistemov – omejeni zmožnosti 
človeških možganov: omejenosti memoriranja, počasnosti razmišljanja, nujne težnje 
po ohranjanju pozitivnega mnenja o lastnih zmožnostih in iz tega izvirajoči potrebi 
po poenostavljanju in osredotočanju. 

Obseg problema poskušajmo raziskati na simuliranem primeru vzdrževanja [slika 2].

Slika 2: Primer vzdrževanja

Ilustracija ponazarja simulirane spremembe trdnosti nekega sestavnega dela, pa potek 
obremenjevanja in posledične zaporedne odpovedi mehanizma. 

Hitro nam je jasno, da smo v shemi opisali le majhen del dejanskih razmer. Razmišljanje 
nas vodi nekako takole:

• posamezni dogodki - nenadne porušitve sestavnega dela (prikazani so v okviru), 
so tisto, kar operaterji in vzdrževalci v resnici vidijo. Razvidna je tudi variabilnost 
intervala med dogodki, ki je glavna ovira za načrtovanje vzdrževanja.

• ko razmišljamo naprej, si brez dvoma želimo razumeti tudi nevidno – vzorec obna-
šanja opazovanega dela. Na sliki je prikazan s časovnim potekom njegove porušitvene 
napetosti. Za to v praksi seveda nimamo primernih tehničnih sredstev. Opazujemo 
lahko samo simptome tega dogajanja, na primer: spremembo delovne temperature, 
pojav vibracij, nabiranje odkruškov, spremembe dimenzij, pojav oksidacije in po-
dobno. 

Čeprav prepoznavanje vzorca olajša 
nekatere odločitve, pa vendar ne da 
pravega odgovora na začetno vprašanje: 
kako zmanjšati variabilnost?

* da bi lahko zadovoljivo odgovorili na 
vprašanje, moramo razumeti celotno 
strukturo dejavnikov, ki ustvarjajo 
razmere za staranje opazovanega dela. 
Razumeti moramo na primer: kakovost 
standardov, raven delovne discipline, 
raven veščin vzdrževalcev, kakovost 
dobavljenih rezervnih delov in povezave 
med njimi. 

V tako zapletenem sistemu, kot je pro-
izvodnja, se čuti posameznik precej 
nebogljenega. Nikoli ni zmožen vsega do 
kraja razumeti. Ker pa mora biti sposoben 
odločati se, saj je odgovoren za konkretne 
dosežke, si prizadeva na različne načine 
svojo nalogo olajšati: 

• zateka se k poenostavljanju in/ali 
ukrepa, preden stvari do konca razume 
-  sklicuje se na pravila in standarde; 
osredotoči se na eno samo spremen-
ljivko; linearno ekstrapolira dogajanje 
v času; sprejema ad hoc odločitve in 
podobno;

• zanemari posledice lokalnih odločitev za 
druge dele proizvodnega sistema, ki jih 
enostavno razume kot ‘zunanje’; loteva 
se zgolj tistih problemov, ki jih zmore 
rešiti; postavlja enostavne hipoteze, ki 
mu ekonomizirajo zbiranje informa-
cij;

• zanemarja tiste posledice svojih od-
ločitev, ki jih ne pričakuje v tekočem 
planskem obdobju; sprejema tako 
imenovane balistične odločitve, s ka-
terimi se izogne kasnejši refleksiji in ne 
razmišlja o težavah, ki jih (trenutno) 
nima. 

Opisane miselne racionalizacije so neizbe-
žne. Posledično so neizbežne tudi napačne 
odločitve. Zato je pomembno, da čim 
več razmišljamo o lastnem razmišljanju. 
Temeljite refleksije bi morale biti reden 
del odločitvenega cikla. 

Kljub trudu pa bo obnašanje zapletenih 
sistemov ostalo vedno do neke mere ne-
predvidljivo. Človeške omejitve so vzrok 
napakam pri načrtovanju sistemov, njihovi 
izgradnji, vzdrževanju in upravljanju. Za 
razvoj proizvodnih sistemov, na katerem 
temelji tekma v produktivnosti, so zato 

VZDRŽEVANJE IN PRODUKTIVNOST

dejansko       standardno     planirano        dejansko 

teoretično 
=
  teoretično   

X 
standardno 

X
   planirano
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neprecenljive izkušnje, ki jih moštvo 
nabira med obratovanjem.

Izkušnje se kopičijo najprej v podzavesti 
ljudi, kasneje pa so, vendar samo v zelo 
omejenem obsegu, opredmetene v obliki 
teorij, načrtov, navodil in standardov. Prav 
zaradi omejenih možnosti formalizacije, 
so izvirne izkušnje glavni vir napredka. 

Človeške izkušnje še posebej vplivajo 
na kakovost odločanja v nepredvidenih 
razmerah. To so s preizkusi in študijami 
dokumentiranih primerov človeških 
napak jasno dokazali. Razmere, v katerih 
vse hitreje uvajamo nove tehnologije, ko se 
tržne zahteve nenehno spreminjajo in ko 
proizvodne vire nabavljamo z vseh koncev 
sveta, pa so prav to - v veliki meri nepred-

videne. V takih razmerah je izkoriščanje 
izkušenj glavni izziv organizacije dela.

 

Prihodnost vzdrževanja
Zamislimo si skrajno poenostavljen pri-
mer, da smo celotno vzdrževanje opreme 
prepustili zunanjemu izvajalcu. V enačbi 
produktivnosti lahko spremljamo preraz-
poreditev vrednosti. Primerjati moramo 
razmerja količin in cen storitve. Vprašaj-
mo pa se tudi, kaj smo zanemarili in kaj 
smo odmislili? Kakšne posledice bo imela 
izločitev vzdrževanja iz sestava organizacije 
na razmerja v števcu enačbe produktivno-
sti in na dolgi rok? Bo ta ukrep izboljšal ali 
poslabšal izkoriščanje izkušenj? Si ukrep 
res lahko privoščimo tudi pri vzdrževanju 

ključnih tehnologij?

V razvitih proizvodnih procesih ostajata 
samo dve vrsti človeške intervencije: 
logistika in vzdrževanje. Vzdrževalci so 
brez dvoma tudi sicer najbolj kvalificiran 
del tehnično izobraženega moštva. Iz-
kušnje vzdrževalcev, nabrane v soočanju 
s stvarnimi problemi obratovanja, so 
neprecenljive za razvoj produktivnosti. 
Teh izkušenj podjetja ne znajo dovolj 
izkoristiti. Na sliki 3 je prikazan primer 
naprednega razvoja vzdrževanja. Prikazani 
pa so samo zelo kratkoročni trendi. Toda 
to je prava smer.  

‘Produktivno vzdrževanje’ je več kot 
samo perfekcionizem v vzdrževanju ... je 
aktivni prispevek vzdrževanja k razvoju 
produktivnosti podjetja. Verjetno pa se 
moramo s temi vprašanji soočiti najprej 
vzdrževalci sami.
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Slika 3: Spremenjena struktura vzdrževalnih del
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DALJINSKI NADZOR 
KOMPRESORSKE POSTAJE 

Povezanost, pa naj si bo še tako šibka, je v današnjem času nujnost. 
Pretok informacij omogoča bistveno hitrejše odzive na dogajanje 
v okolju, brez informacij je težko pričakovati pravilno reakcijo, o 

proaktivnem in vnaprej načrtovanem delovanju pa brez pravih signalov 
in pokazateljev sploh ni mogoče razmišljati.
Prednosti, ki jih prinaša daljinski nadzor kompresorjev, se praktično 
ponujajo same, vse skupaj je podrejeno boljši in učinkovitejši porabi 
komprimiranega zraka, ki kot najdražji energent zahteva vso našo 
pozornost.

Piše: Daniel Česko, Atlas Copco d.d., Ljubljana Št. članka: 754

KOMPRESORSKE POSTAJE

Ključne besede: povezanost, optimizacija stroškov vzdrževanja, zanesljivost 
proizvodnje, prednost, preventivnost

Zamislite si, da se vozite po avtocesti, ko 
se vaše vozilo naenkrat ustavi in vas prisili 
zapeljati na odstavni pas. Znajdete se v 
zelo neprijetni situaciji, za katero že od 
začetka veste, da bo sila nadležna, poleg 
tega pa boste zapravili še veliko časa in 
denarja, tudi zaradi tega, ker je odstranitev 
in popravilo vozila na avtocesti bistveno 
dražje kot na navadni cesti.

Sedaj pa si zamislite, kakšna bi bila vaša 
reakcija, če bi vas v samo nekaj minutah 
na vaš prenosni telefon poklical lokalni 
zastopnik znamke vašega avtomobila in 
bi oseba na drugi strani vedela, kdo ste in 
kje ste, ter vam ponudila takojšnjo rešitev 

vašega problema?
Verjetno bi bili zelo pozitivno presenečeni 
nad izjemno hitro, učinkovito in koristno 
pomočjo!

Pa vendar obstaja še bistveno bolj impre-
sivna možnost!

Kaj, če bi vas taista oseba poklicala takoj, 
ko bi se vi ravno zapeljali z domačega 
dvorišča in vas opozorila, da je z vašim vo-
zilom nekaj narobe in obstaja velika nevar-
nost okvare, ki vas bo spravila v zadrego, 
obenem pa bi vas v isti sapi tudi natančno 
seznanila s problemom in njegovo rešitvi-
jo, oziroma bi vas napotila do najbližjega 

servisa, ki bi napako odpravil?

To bi bila servisna usluga brez primere, 
ki vam ne bi prihranila le časa in denarja, 
ampak bi vam tudi omogočila pravočasen 
prihod na vaš cilj.

Servisni uslužbenec, ki vas je opozoril ter 
vas prikrajšal za slabo voljo na vaši poti, 
pa ni jasnoviden, ampak je zgolj povezan 
- povezan je s strojem, ki pošilja signale o 
svojem delovanju, ter tako še pred zasto-
jem ali okvaro opozori na slabše delovanje 
in predvidi možnost neizbežne napake.

Zgoraj opisano, sicer fiktivno situacijo, 
lahko prenesemo v vašo kompresorsko po-
stajo, kjer se bohotijo stroji, ki omogočajo 
nemoteno delovanje tehnologije v vaši 
proizvodnji, stroji, ki so sila pomembni 
in obenem energetsko zelo potratni, zah-
tevajo nenehno skrb in »nego«, saj lahko 
v nasprotnem primeru predstavljajo pravo 
nočno moro vsakega vzdrževalca!

Prav zaradi nenehne pozornosti in nad-
zora, je daljinski nadzor odlična rešitev 
za miren spanec.

Ker ima tudi vaše podjetje za osnovni 
cilj brezhibno proizvodnjo pri najnižjih 
možnih stroških, je seveda optimizacija 
proizvodnih stroškov in poraba ener-
gentov logična posledica, oziroma način, 
kako dosegati osnovni cilj, k temu pa 
lahko dodamo še izboljšanje učinkovitosti 
proizvodnje in delovne sile, povečanje 
proizvodnje in njene zanesljivosti, zmanj-
šanje števila nepredvidenih zastojev ter 
zagotavljanje visoke stopnje varnostnih 
in zdravstvenih pogojev dela.

Z novo generacijo daljinskega nadzora je 
mogoče spremljati delovanje kompresor-
jev z obveščanjem preko SMS sporočil 
na mobilne telefone odgovornih oseb in 
samega servisnega centra, omogočena pa 
je lahko tudi vizualna kontrola na raču-
nalnikih znotraj podjetja preko internega 
LAN omrežja.
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Daljinski nadzor kompresorjev je velika 
prednost in omogoča:

• zmanjšanje obremenitve vzdr-
ževalcev, oziroma operaterjev 
in s tem povezane stroške, 

• zmanjša število nepredvidenih 
zastojev in čas za odpravo na-
pak, 

• optimizira delovne stroške 
posameznega stroja  

• omogoča pregledno delovanje 
instalirane opreme ter 

• zmanjša ali pogosto povsem 
odpravi stroške neposrednega 
vzdrževanja in morebitnih 
intervencij.

Daljinski nadzor vas obenem tudi obve-
šča o nujnosti in pravočasnosti servisnih 
posegov ter s tem poveča zanesljivost de-
lovanja kompresorja in podaljša njegovo 
življenjsko dobo. Predhodna opozorila in 
ugotovitve o napaki na daljavo so odlična 
preventiva in so lahko ključnega pome-

na za nemoten in zanesljiv proizvodni 
proces.

Kakorkoli že, za doseganje ciljev posa-
meznega podjetja je daljinski nadzor 
opreme odlična in tako rekoč nujna 
rešitev, ki ni zgolj modna muha, am-
pak predvsem odlična pridobitev ter z 
zgoraj naštetimi koristmi tudi prednost 
podjetja, ki lahko odigra ključno vlogo 
na trgu, obenem pa zagotovi varno in 
brezskrbno pot do zastavljenih ciljev.

KOMPRESORSKE POSTAJE
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RAČUNALNIŠKO PODPRTO 
PROJEKTIRANJE, 
DIMENZIONIRANJE 
IN OPTIMIRANJE 
ELEKTRIČNIH INSTALACIJ 

Projektanti uporabljajo več različnih računalniških orodij, ki 
so jim v pomoč pri izdelavi načrtov in izvedbi tehničnih iz-
računov. Pri tem prihaja do večkratnih vnosov istih podatkov 
in prehodov iz ene aplikacije v drugo. V članku bo opisan po-

stopek rešitve, ki projektantom omogoča vključitev eksaktnih rezultatov 
izračunov vseh tokokrogov instalacij v grafično sliko instalacij. Pri tem 
ne prihaja do podvajanja vnosa podatkov ter dodatnega obremenjevanja 
ali dodatne izgube časa.

Pišeta: Edvard Sternad, Andrej Orešnik, IB-PROCADD d.o.o., Ljublja- Št. članka: 755

ELEKTRIČNE INSTALACIJE

Ključne besede: projektiranje, dimenzioniranje, optimiranje, vzdrževanje, 
električne instalacije, CADdy++/SEE, ELIN, baze podatkov

Tehnična dokumentacija, oz. projekt 
izvedenih del (PID) je zelo pomemben za 
vzdrževanje industrijskih objektov. Vzdr-
ževalci v primeru izpada obstoječega ali 
priključitvi novega porabnika potrebujejo 
tehnični preračun, ki preveri ustreznost 
posameznega tokokroga. S programom 
Caddy++/SEE V4R1 je možno narisati 
potek električne instalacije (v kolikor 
ni s strani projektanta že pridobljena 
taka podloga), kjer se za vsak tokokrog 
spremlja trasa polaganja kabla. Ti podatki 
se samodejno prenesejo v programsko 
opremo ELIN, ki preveri dimenzioniranje 
tokokrogov v odvisnosti od obremenitve, 
kratkostičnih razmer in padcev napetosti. 
Preračunani podatki se samodejno vpišejo 
nazaj v načrte (Caddy++/SEE V4R1), 
kar je pomembno za izpis materiala, ter 
samodejno generiranje enopolnih shem 
električnih instalacij.

Računalniško podprto 
projektiranje, 
dimenzioniranje in 
optimiranje inštalacij

Prikazana rešitev je plod neposredne 
povezanosti dveh profesionalnih računal-
niških aplikacij, ki sta namenjeni izdelavi 
tlorisne razporeditve električnih instalacij 
ter dimenzioniranju in optimiranju elek-
tričnih instalacij. Proces je sestavljen iz 
več faz, vendar so vsi prehodi med temi 
fazami izvedeni samodejno brez  ročnega 
poseganja. 
Osnovne faze so:
• Zajem obstoječe grafične podloge 

tlorisa objekta (import DWG, DXF, 
DXB formata) ali uporaba posebnih 
funkcij za hitro izdelavo tlorisov 
zgradb

• Izdelava tlorisne razporeditve ele-
ktričnih instalacij (postavitev sim-
bolov, ki služijo za preračune na 
ustrezno višino)

• Ustrezno povezovanje med simboli 
in samodejni izračun dolžin kablov

• Prenos podatkov v program za 
izračune in samodejno generiranje 
topološke strukture omrežja

• Samodejna izvedba izračunov in 
optimizacija

• Ročno spreminjanje vrednosti atri-
butov (ročna izbira zaščitnih naprav, 
način polaganja kablov,...), kjer je 
to potrebno ter ponovni samodejni 
izračun in optimizacija

• Možnost izpisa izračunanih vredno-
sti

• Shranjevanje in samodejni prenos 
izračunanih vrednosti nazaj v načrt 
(tipi kablov, moči, tokovi, faze na 
katere so priključeni porabniki,...)

• Samodejno kreiranje enopolne 
sheme razdelilnikov na osnovi pre-
nesenih izračunanih podatkov

• Samodejno kreiranje seznamov ma-
teriala vključno s popisom kablov in 
zaščitnih naprav

• Možnost ponovitve poljubnega 
zgoraj navedenaga koraka v vsakem 
trenutku.

Načrt električnih instalacij

V stroki velja splošno mnenje, da sama iz-
delava načrta hišnih instalacij običajno ne 
zahteva posebno zahtevnih računalniških 
orodij. Elektro projektanti, vzdrževalci,... 
tlorisne podloge objektov z dodanimi 
elektrotehniški simboli ponavadi prido-
bijo ali naredijo v vektorski grafiki brez 
dodatne funkcionalnosti. Takšen rezultat 
je podoben načrtu na papirju, edina 
prednost je enostavnejše popravljanje in 
spreminjanje načrta. Dodatno je potrebno 
ročno izdelati popis materiala, izračunati 
obremenitve posameznih tokokrogov, 
oceniti razdaljo med virom in bremeni,... 
V primeru potrebe po naknadnem vnosu 
sprememb na osnovi že izvedenih izraču-
nov pri dimenzioniranju in optimiranju 
oziroma ob spremembi zahtev naročnika, 
se lahko postopek bistveno oteži. S tem 
se čas elektro dokumentacije bistveno po-
daljša. Iz tega razloga je smiselno uvajanje 
hitrejših, naprednejših metod načrtovanja 
in sicer grafiki dodati še eno komponento, 
to je bazo podatkov.
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Računalniška orodja lahko naredijo marsikaj namesto nas, vendar 
za to potrebujejo ustrezne vhodne podatke, kot so moč porabnika, 
razdalja med virom in bremenom, faktor istočasnosti, način po-
laganja vodov,... V primeru definiranja teh podatkov neposredno 
v načrtu, jih lahko samodejno prenašamo v druge aplikacije. V 
kolikor je omogočen pretok podatkov v obe smeri, pomeni, da 
lahko projektant poljubno spreminja strukturo instalacij v načrtu 
glede na rezultate, ki jih pridobi ob izračunanih presekov vodni-
kov in na ta način zelo hitro pride do optimalne razporeditve in 
večje gospodarnosti. Kot bistvena prednost definiranja vhodnih 
podatkov neposredno v načrtih se izkaže v primerih, ko projektant 
v primeru vzdrževanja ali izdelave dopolnitev naknadno vnaša 
spremembe, ki lahko bistveno vplivajo na rezultate termičnega, 
električnega ali mehanskega dimenzioniranja.

Program za načrtovanje

Ob uporabi E-CAD programskih orodij je vnos dodatnih atributov 
enostaven, saj so ta orodja temu posebej prilagojena. Za risanje 
tlorisne razporeditve elementov, povezovanja in samodejni izračun 
dolžin kablov je uporabljena CADdy++/SEE programska oprema, 
v kateri so vključeni standardni simboli s privzetimi vrednostimi, 
ki jih projektant lahko po potrebi spreminja. Uporabniki lahko 
svoje simbole tudi dodajo in si prilagodijo knjižice glede na njihove 
potrebe. O eksaktnosti izračunov lahko govorimo, saj program 
upošteva tudi tretjo dimenzijo, to je višina polaganja vodov in 
višina montaže elementov.

Slika 1: Tlorisna razporeditev elementov v CADdy++/SEE

Program ELIN za dimenzioniranje in 
optimiranje električnih instalacij

Za izvedbo tehničnih preračunov je uporabljen program ELIN, 
kjer je dimenzioniranje elementov usklajeno z zahtevami IEC stan-
dardov in PRAVILNIKA O TEHNIČNIH NORMATIVIH ZA 
NIZKONAPETOSTNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE (Ur. 1. 
SFRJ 53/88), ki še vedno velja. Tako so pri izračunih upoštevani 
in navedeni veljavni JUS predpisi, kakor tudi slovenski standardi 
SIST in obstoječi ali v pripravi novi IEC standardi.

Izračun poteka v dveh smereh, to je od zadnjega porabnika do 

mrežnega priključka in obratno. Pri izračunu impedance mreže 
upoštevamo impedanco vhodne točke, ki je podana z R inX 
komponentama ter vse kabelske povezave. Program v enem 
koraku kontrolira padec napetosti, kratkostične vrednosti in 
selektivnost.

Določitev preseka kabla in zaščite je dosežena v sedmih korakih 
v skladu s predpisi IEC 364-4-43 in IEC 364-4-473.:
• Določitev bremenskega toka Ib
• Izbira zaščite glede na nazivni tok In
• Izbira ali izračun preseka vodnika S
• Izračun kratkostičnega toka Ikmax in preverjanje ustrezne 

kratkostične zmogljivosti zaščite
• V TN-sistemu izračun kratkostičnega toka Ikmin in pre-

verjanje dolžine okvarne zanke, okvarna impedanca Zs
• Preverjanje selektivnosti zaporednih zaščitnih sistemov
• Preverjanje padca napetosti dU.

Slika 2: Optimiranje in dimenzioniranje el. instalacij v ELIN 
programski opremi
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IZPIRANJE 
HIDRAVLIČNIH 
SISTEMOV

Dolga življenjska doba in zanesljivost delovanja hidravličnega 
sistema sta odvisni od pravilnega ravnanja z njim tako v fazi 
načrtovanja, montaže, zagona, kot tudi med njegovo upora-

bo. Pomemben dejavnik pri tem je izpiranje sistema pred zagonom za-
radi vnosa nečistoč v sistem med montažo ali vzdrževalnim posegom. 

Piše: Andrej Kunc, Kladivar Žiri, d.d., Žiri Št. članka: 756

HIDRAVLIČNI SISTEMI

Ključne besede: hidravlični sistem, delci nečistoč, izpiranje sistema  

Hidravlični sistemi se v procesu izdelave, montaže, preskušanja, ali med vzdrževalnim 
posegom onesnažijo z nečistočami. Kot nečistoče se v hidravličnem sistemu pojavljajo 
trdni delci, voda in plini. Njihov vpliv na hidravlični sistem se kaže v staranju olja 
in obrabi hidravličnih sestavin, povzročajo pa tudi odpoved delovanja posameznih 
sestavin in posledično celotnega sistema. 

Pri obravnavanju nečistoč, prisotnih v hidravličnem sistemu, se bomo omejili na vseb-
nost trdnih delcev. Kot nečistoče smatramo vse proste delce umetnega in naravnega 
izvora (npr. ostanki mehanske obdelave, varjenja, vlaken ipd.), ki so prisotni v siste-
mu. Delci so posledica obrabe sestavin hidravličnega sistema ali pa prihajajo v sistem 
z novim hidravličnim oljem, z novimi sestavinami in drugimi deli pri montaži in po-
pravilih. Delci vstopajo v hidravlični sistem iz okolice skozi zračne razbremenilnike, 
tesnila pri hidravličnih cilindrih in na druge načine. Na sliki 1 so predstavljeni izvori, 
oblika in posledice nečistoč v hidravličnem sistemu.

Slika 1: Izvori, oblika in posledice nečistoč v hidravličnem sistemu

Kljub dejstvu, da pri vseh novih sestavi-
nah proizvajalec zagotavlja ustrezno sto-
pnjo čistoče sestavine, se pri sestavljanju 
sistema vnese ali povzroči nastanek veli-
kega števila delcev. Preglednica 1 prika-
zuje nastanek delcev pri montaži cevnega 
priključka v aluminijasti blok. 

Preglednica 1: Število nastalih delcev pri 
montaži cevnega priključka v aluminijasti 
blok.

Velikost delcev v 
μm

Število 
delcev

7 57 000

25 17 000

50 2 000

100 17

Pred zagonom novega sistema ali po 
vzdrževalnem posegu je potrebno sistem 
izprati po predpisanem postopku izpira-
nja, da odstranimo delce iz sistema. Po-
membno je, da v fazi načrtovanja hidra-
vličnega sistema načrtujemo tudi posto-
pek izpiranja in določimo vse potrebne 
parametre in komponente za izvajanje 
postopka izpiranja. Postopek izpiranja 
mora biti predpisan s strani proizvajalca 
hidravličnega sistema in vključen v na-
vodila za montažo, zagon in vzdrževanje 
sistemov. 

Stanje notranjih površin 
Z izpiranjem sistema ni mogoče od-
straniti prisotnosti rje, neraziglanih ro-
bov ali ostankov žlindre varjenja, ki so 
lahko prisotni na notranjih površinah. 
Cevi je potrebno pred montažo raziglati 
in očistiti, varjene in toplotno obdela-
ne cevi morajo biti mehansko očiščene 
in lužene. Jeklene in gibke cevi morajo 
biti dobavljene ustrezno zaprte s čepi, 
ki jih odstranimo tik pred uporabo cevi. 
Za čistočo hidravličnih sestavin po pre-
jemu s strani odjemalca je od prevzema 
do vgradnje v hidravlični sistem ali pre-
daje sestavine drugi stranki odgovoren 
odjemalec. Odjemalec mora poskrbeti 
za ustrezno razpakiranje, uporabo ustre-
znih metod skladiščenja in skrbeti, da ne 
vnaša nečistoč v sestavino po odstranitvi 
zaščitnih čepov.
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HIDRAVLIČNI SISTEMI
Tok tekočine pri izpiranju
Tok mora biti vsaj turbulentni (vrtinčasti 
tok), ki je nestacionarni tok, pri katerem 
se tokovnice s časom premikajo, iz njih pa 
se lahko ustvarjajo vrtinci. Zgled za tur-
bulentni tok je tok v ceveh pri vrednostih 
Reynoldsovega števila, ki so višje od števila 
2320. Reynoldsovo število je odvisno od 
prečnega prereza cevi, hitrosti gibanja 
tekočine in kinematične viskoznosti 
tekočine. Delci so prisotni na notranjih 
površinah oziroma v t.i. mejni plasti. 

Debelino mejne plasti δ  notranje omo-
čene površine izračunamo z enačbo:

δ - debelina mejne plasti notranje omo-
čene površine
d – notranji premer cevi
Re – Reynoldsovo število

Slika 2: Debelina mejne plasti

Debelina mejne plasti se z večanjem 
Reynoldsovega števila manjša, s tem pa 
se povečuje efektivnost izpiranja delcev 
manjših velikosti. 

Tekočine za izpiranje   
Za izpiranje sistema uporabljamo hidra-
vlično olje ali posebna olja za izpiranje, 
topila in kemična sredstva. Tekočina za 
izpiranje mora imeti naslednje lastnosti: 
ne sme povzročati reakcij korozije, imeti 
mora nizko viskoznost, nizko površinsko 
napetost, sposobnost topnosti delcev ne-
čistoč, biti mora negorljiva, netoksična, 
nehlapljiva, večkratno uporabna, ustre-
zna za recikliranje.

Notranji premer cevi d = 25 mm
Re 2300 10000 100000 1000000
δ v μm 1793 496 66 9

Preglednica 2: Debelina mejne plasti za notranji premer cevi 25 mm v odvisnosti od 
Reynoldsovega števila

Slika 3: Izpiranje delcev majhne velikosti v odvisnosti od Reynoldsovega števila 

Izpiranje s hidravličnim oljem
Izpiranje s hidravličnim oljem ali posebnim oljem za izpiranje, deluje na principu 
dovoda zadostne energije olja za odstranitev nečistoč in njihovo odplakovanje iz notra-
njih površin. Olje deloma absorbira tudi zrak in vodo, ki sta prisotna v sistemu. Delci 
nečistoč se zbirajo v filtru, ki je del sistema za izpiranje.

Izpiranje s topili 
Se uporablja, kadar ni mogoče odstraniti sloja nečistoč, ki je prisoten na notranjih 
površinah z uporabo postopka izpiranja z oljem. To so običajno nanosi, ki varujejo 
površine pred vplivi korozije in sredstva za konzerviranje. Za izpiranje se uporabljajo 
mešanice organskih in neorganskih topil. Če postopek ni uspešen, moramo uporabiti 
postopek luščenja slojev s termičnimi vplivi.   

Kemično izpiranje
Obsega postopke čiščenja s kemikalijami, ki reagirajo z nečistočami in jih odstranijo. 
Pri uporabi kemičnih sredstev za izpiranje, ki imajo funkcijo topnosti delcev nečistoč, 
tekočina ne sme povzročati reakcij s posledico korozije.

Zasnova sistema za izpiranje
Sistem za izpiranje je lahko stacionaren ali mobilen, odvisno od velikosti sistema, 
inštalirane moči in zasnove hidravličnega sistema. Črpalka, ventili, cevne povezave in 
filtri morajo biti ustrezno dimenzionirani, da dosežemo zahtevane parametre izpiranja. 
Pretok črpalke mora zagotoviti vsaj turbulentni tok, Re>2320. Varnostni ventil naj bo 
nastavljen višje kot je padec tlaka zaradi uporov v sistemu. Volumen rezervoarja naj bo 
večji od količine olja v hidravličnem sistemu. Priporočajo se dvojni »duplex« filtri brez 
»by-pass« ventila, ker lahko menjamo filtrski vložek brez prekinitve procesa izpiranja. 
Priporoča se uporaba filtrskih vložkov, ki imajo sposobnost izločanja vode, kapaciteta 
vložkov naj bo čim večja. Sistem naj ima vgrajene grelnike, da dosežemo ustrezno 
viskoznost tekočine, ki upada z naraščanjem temperature tekočine.
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HIDRAVLIČNI SISTEMI

Slika 4: Potreben pretok v l/min za turbu-
lentni tok po cevi z notranjim premerom in 
določeno viskoznostjo tekočine.

Priprava sistema na izpiranje 
Ko je definiran postopek izpiranja, sistem 
razdelimo po delih v zaključene enote 
glede na notranji premer cevi. Jeklene cevi 
povežemo z gibkimi cevmi v tokokroge. 

Cevovod mora biti opremljen z merilnimi 
priključki. Obidemo izvršilne komponen-
te, črpalke, hidromotorje, izmenjevalnike 
toplote, cilindre, za katere se smatra, da 
zagotavljajo ustrezno stopnjo čistoče. 
Ohišja sistemskih filtrov lahko vključi-
mo v izpiranje, po odstranitvi filtrskih 
elementov. Servo ventile nadomestimo z 
izpiralnimi ploščami ali potnimi ventili 
enake velikosti. Sistem izperemo po navo-
dilih proizvajalca hidravličnega sistema.

Zaključek

Statistika kaže, da je pri hidravličnih sis-
temih, ki so odpovedali, v 70% vzrok 
onesnaženost sistema. Pomembno je, 
da v fazi načrtovanja hidravličnega siste-
ma načrtujemo tudi postopke izpiranja 
in določimo vse potrebne parametre in 
komponente za izvajanje postopkov izpi-
ranja. Postopek izpiranja je potrebno iz-
vajati pred zagonom sistema ali po vzdr-

ževalnem posegu. Izpiranje je pomemben 
dejavnik pri zagotavljanju predpisane 
stopnje čistoče hidravličnega  sistema. Za 
dolgo življenjsko dobo sistema in zane-
sljivost delovanja ni dovolj, da zagotovi-
mo le ustrezno čistočo hidravličnega olja, 
temveč moramo zagotoviti tudi ustrezno 
čistočo hidravličnega sistema.   
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RAZVOJ 
APLIKATIVNE REŠITVE 

Raziskovalna naloga »Razvoj aplikativne rešitve« kaže eno izmed mo-
žnosti pri optimizaciji procesa razvoja aplikativne rešitve z uporabo 
orodij za simulacijo poslovnih procesov v konkretnem podjetju. Podjetja 

se v današnjem svetu srečujejo s svetovno konkurenco, problemi globalizacije 
in ostalimi dejavniki, ki vplivajo na obstoj in razvoj podjetij. Konkurenčne 
prednosti podjetja se odražajo s kvaliteto izdelkov in storitev, ki jih ponuja. To 
se doseže samo s stalnim prilagajanjem spremembam v okolju in pravočasnim 
reagiranjem na nastale probleme. Prenovo poslovnih procesov lahko opredelimo 
kot temeljito preverjanje procesov in njihovo spreminjanje, ki ga sprožimo, da 
bi dosegli pozitivne rezultate, kot so zniževanje stroškov, povečanje kakovosti 
izdelkov in storitev, skrajšanje dobavnih rokov in podobno. Prenova poslovnih 
procesov je zahtevna naloga, ki terja znanja na področju človeških zmogljivosti, 
ekonomike, trženja, informatike, drugih tehnologij in seveda proizvodnega 
procesa, ki poteka v okviru organizacije. V raziskovalni nalogi smo uporabili 
možnosti in pristop do orodij, ki jih uporabljamo za simulacijo procesov. Od-
ločili smo se, da bomo procese poskusili simulirati z orodjem iGrafx. To orodje 
smo dobili v demo različici, zato smo se tudi odločili zanj. Rezultati simulacije 
so spodbudni in kažejo možnosti uporabe takih orodij. Glede na to, da je naš 
projekt ozko fokusiran, smo lahko uporabili le del zmožnosti, ki jih imajo 
orodja. Te zmožnosti so veliko večje in jih je možno uporabiti pri analizah in 
simulacijah kompleksnejših sistemov.

Piše: Aleš Rodman, Vipava Št. članka: 757

POSLOVNI PROCESI

Ključne besede: organizacija, procesi, analiza, simulacija, orodja BMP. 

1. UVOD

Gospodarski razvoj Slovenije je do sedaj 
uresničeval temeljna načela trajnostnega 
razvoja. Razvojno smo dohitevali EU in 
postopoma izboljševali nacionalno kon-
kurenčnost. 

Ključni vzvod nove konkurenčnosti in go-
spodarske rasti temelji na mikroekonom-
skih temeljih. To so sposobna in uspešna 
podjetja, ki imajo zmožnost in sposobnost 
nenehnega učenja, podjetniško fleksibil-
nost, tehnološko inovativnost ter sposob-
nost komercializacije novih tehnologij in 
proizvodov na globalnih trgih. Prav tako 
pa na tej ravni razvoja lahko postane pre-
komerna zaščita domačih gospodarskih 

dejavnosti in podjetij pred konkurenco in 
tujimi vlagatelji pomembna ovira hitrejše 
gospodarske rasti. 

2. POSLOVNI PROCESI IN 
MODELIRANJE

2.1. Opredelitev in pomen 
modeliranja poslovnih procesov

V literaturi najdemo več definicij, ki 
opredeljujejo poslovni proces, omenimo 
dve izmed njih (Gradišar et al. 2005, 
246-247):
o Poslovni proces opredeljujemo kot 

skupek logično povezanih izvajalskih 
in nadzornih postopkov in aktivno-
sti, katerih posledica oziroma izid je 

načrtovani izdelek ali storitev.
o Poslovni proces je zbirka aktivnosti, 

ki prejme enega ali več tipov vhodov 
in kreira izhod, ki stranki prinese 
neko vrednost.

Proces ni prepoznaven le po aktivnostih, 
ki jih opravljajo njegovi izvajalci, pač 
pa predvsem po zaporedju dejavnosti in 
opravil, ki jih je potrebno izvesti, da bi na 
izhodni strani procesa dobili predvidene 
rezultate. Govorimo o ureditvi procesnih 
aktivnosti skozi čas in prostor, z začetkom 
in koncem ter z jasno zaznanimi vhodi in 
izhodi (Kovačič in Bosilj 2005, 29).

Poslovni proces je potrebno obravnavati 
celovito in imeti vzpostavljen sistem 
nadzora nad izvajanjem procesa. Poslov-
ne procese lahko delimo na temeljne, 
podporne in upravljavske (Gradišar et al. 
2005, 257).

Pojem modeliranje poslovnih procesov 
vključuje vse aktivnosti, ki se nanašajo na 
preslikavo značilnosti poslovnega sistema 
v model, ki opisuje poslovne procese posa-
meznega podjetja. Modeliranje poslovnih 
procesov je izrazito interdisciplinarno 
delo, ki ga informatiki nikakor ne zmorejo 
opraviti sami. Izpeljati ga je potrebno 
z aktivnim sodelovanjem uporabnikov, 
ki najbolje poznajo svoje delo oziroma 
poslovne procese. Metodološke osnove 
za modeliranje zagotavljajo informatiki, 
uporabniki pa nudijo vsebinsko pomoč 
pri (re)organizaciji poslovnih procesov 
(Gradišar et al. 2005, 250).

2.2. Orodja za modeliranje in 
simulacijo poslovnih procesov

Danes je v svetu na voljo že več kot 50 
uveljavljenih orodij za modeliranje in 
simuliranje poslovnih procesov, kar v 
praksi pomeni, da je izbira primernega 
orodja zelo težka. Večina orodij za po-
slovno modeliranje predstavlja modele 
grafično. Poleg tega nekateri omogočajo 
tudi simulacije izvajanja procesov, ki so 
uporabne tako pri analizi obstoječega 
stanja kot pri izvajanju »kaj če« analiz. 

Večja slovenska podjetja se pogosteje odlo-
čajo za nakup tujih informacijskih rešitev, 
ker menijo, da slovenski trg ne more po-
nuditi ustreznih informacijskih rešitev, ki 
lahko konkurirajo tujim. V tem poglavju 
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bo prikazana primerjava med enim izmed 
vodilnih orodij za management poslovnih 
procesov Ultimus, Igrafx, MS Visio in 
slovensko informacijsko rešitvijo Neoarc. 
V tej primerjavi bo izpostavljeno dejstvo, 
da lahko tudi manjše slovensko podjetje 
ponudi dobro informacijsko rešitev, ki 
se prilagaja in podpira poslovne procese 
na istem nivoju, in to za dosti nižjo ceno 
(Seničar 2006, 56).
iGrafx® Process Central je zelo močna 
zakladnica za vsebino procesov, ki nudi 
podporo pri proizvodnji in učinkovito-
sti razvoja in implementaciji ter optimi-
ranju poslovnih procesov. Orodje vam 
nudi shranjevanje vseh informacij in da-
totek povezanih s procesi. iGrafx Process 
Central je tako samostojen izdelek za op-
timiranje procesov, ki je kompatibilen z 
ostalimi izdeki iGrafx.

Glede na opisano in možnost pristopa do 
orodja smo se odločili, da bomo procese 
poskusili simulirati z orodjem iGrafx. To 
orodje smo dobili v demo različici. Zato 
smo se tudi odločili zanj. 

3. PRIMER UPORABE 
SIMULACIJE POSLOVNIH 
PROCESOV V PRAKSI 

Obvladovanje poslovnih procesov je za 
podjetje SAOP bistvenega pomena. Pod-
jetje je v svojih 2 desetletjih povečevalo 
število zaposlenih. S tem, ko je podjetje 
pridobivalo nove in nove stranke, je posta-
lo poslovanje vse bolj kompleksno. Poleg 
tega postajajo tudi zahteve kupcev vse 
večje. Vse to je narekovalo, da je podjetje 
želelo urediti njihovo notranje poslovanje 
in svoje poslovne procese. Porodila se je 
tudi želja po pridobitvi ISO certifikata 
za kakovost.  V letu 2005 so v podjetju 
popisali vse procese in pridobili želeni 
standard ISO 9001.   

Da bi ugotovili pomen poslovnih procesov 
za stranke, poslovne partnerje podjetja, je 
bila izvedena analiza. Poslovni partnerji 
ocenjujejo sodelovanje s  podjetjem SAOP 
zelo dobro. Dve tretjini jih meni, da bi 
se v primeru prenove informacijskega 
sistema ponovno odločili za nakup pro-
duktov podjetja SAOP. Največji pomen 
prepoznavnosti podjetja dajejo progra-
mom in strokovnjakom, ki so zaposleni 
v podjetju. 

3.1.  Vnos opisa procesa in njegovih podatkov v BPM orodje 

Slika 1: Vnos opisa procesa in njegovih podatkov v BPM orodje

Pomanjkljivost delovanja poslovnih procesov vidijo v prepočasnem reševanju rekla-
macij in slabi odzivnosti na potrebe strank. Informacije o izidu nove verzije prihajajo 
do strank prepočasi. Velika večina pridobi informacije po preteku 1 tedna (38%), v 
roku 1 meseca (24%), v roku pol leta pa 10%. Ta čas je za stranke predolg, saj jih 
polovica meni, da so pravočasno prejete novice ključnega pomena pri sprejemanju 
njihovih odločitev. 

35% poslovnih partnerjev se je že srečalo s pritožbami oziroma reklamacijami. Večina 
jih ni bila zadovoljna s kvaliteto in hitrostjo rešitve, ker menijo, da je ta čas predolg. 
Rešitve, ki so bile predlagane in izvedene, niso v skladu s pričakovanji strank; tretjina 
jih meni, da rešitve sploh niso v skladu s pričakovanji.

Da bi delovanje programov prilagodili svojim potrebam, se stranke poslužujejo po-
sredovanja koristnih predlogov in izboljšav. Kar 35% strank je že podalo tak predlog.

POSLOVNI PROCESI
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4. ZAKLJUČEK  

Namen in cilj raziskovalnega projekta je 
bil optimizirati proces »Razvoj aplikativne 
rešitve«, identificirati ozka grla v poslova-
nju, prikazati uporabnost orodja za simu-
lacijo poslovnih procesov pri izboljšavi 
procesov ter podati usmeritve vodstvu na 
področju optimizacije poslovnih procesov.  
Glede na hitro spreminjanje poslovnega 
okolja in velikega nabora različnih orodij 
in informacijskih rešitev, ki pripomorejo 
k obvladovanju poslovnih sprememb v 
podjetju, je potrebno zelo dobro preučiti 
potrebe podjetja in ceno same naložbe v 
nova orodja oziroma rešitve. 

Podjetja se morajo pri prenovi in nakupu 
informacijskih rešitev zavedati svojih pro-
blemov in zahtev za informacijske rešitve 
ter sama raziskati vse možnosti pri ponu-
dnikih takih informacijskih rešitev. Na 

trgu je veliko ponudnikov, vendar le redki 
ustrezajo specifičnim potrebam podjetja. 

S programskim orodjem iGrafx lahko 
prikazujemo simulacije delovanja procesov. 
Program se da preprosto naučiti in nasta-
viti. S hitrimi spremembami podatkov se 
pride do prvih hitrih simulacij. Omogoča  
nam  hitro grafično postavitev okolja in 
vnos osnovnih podatkov o resursih in 
stroških. Operira se lahko z veliko opci-
jami procesov. 

iGrafx je orodje z nestrukturiranim upo-
rabniškim vmesnikom. S tem orodjem 
lahko uporabnik z majhnimi omejitvami 
postavlja elemente za okolje, ki ga bo si-
muliral. Dopolnjuje potrebne podatke o 
virih, času aktivnosti, stroških. Z vsemi 
zgoraj omenjenimi deli iGrafixsa lahko 
simuliramo procese za različne standar-
de.  
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VZDRŽEVANJE ZAVORNIH 
SISTEMOV TIRNIH VOZIL

Vzdrževanje postaja vse bolj pomembno, saj mora spremlja-
ti stalni tehnično-tehnološki napredek, ki bo uvedel v večino 
industrijskih panog visoko stopnjo mehanizacije, robotike in 

avtomatike. Zaradi potrebne industrijske racionalizacije in avtoma-
tizacije železniškega prometa, zaradi varnostnih razlogov, kontinuira-
nih izboljšav in posodobitvev sistemov, dobiva vzdrževanje vedno večji 
pomen pri zagotavljanju le-teh. 

Piše: Jože Vavh, Prevalje

PREDSTAVITEV DIPLOMSKEGA DELA

Ključne besede: vzdrževanje, tirna vozila, zavorni sistemi 

Vzdrževanje zavor pri tirnih vozilih je poseben, pomemben člen za zagotavljanje var-
nosti potnikov in tovora, ki ga vozilo prevaža. Glavni namen vzdrževanja tirnih vo-
zil je preventivno ohranjanje njihovega zadovoljivega tehničnega stanja, s katerim se 
stalno zagotavlja zanesljiv, varen, urejen, ekonomičen in okolju prijazen železniški 
promet. Vzdrževanje vozil se mora opravljati načrtovano s posameznimi vrstami, kot 
so vzdrževanje vozil glede na stanje, in se po potrebi dopolnjuje z vnaprej določenim 
vzdrževanjem. Opravlja se na mestih, ki se določajo glede na vrste vozil, značaj in ob-
seg vzdrževalnih del ter pogoje uporabe. Ker je vzdrževanje zavor in celotnega vagona 
osnovni segment za zagotavljanje varnosti, je vsekakor potrebno najprej podrobno 
preveriti delovanje zavornega sistema in nato izdelati primerni načrt vzdrževanja.  

Dejansko stanje

Področje vzdrževanja tirnih vozil je še 
vedno dokaj slabo dodelano. Pomemben 
segment - vzdrževanje zavor in zavornih 
sistemov, je do sedaj podano le z zakon-
skimi predpisi o vzdrževanju tirnih vo-
zil. Pri tem prevladujejo UIC navodila 
in navodila o vzdrževanju, ki so podana 
v Uradnem listu Republike Slovenije. 
V praksi se ugotavlja, da teh obsežnih, 
pogosto suhoparno napisanih predpisov 
vzdrževalci ne poznajo in tudi ne razu-
mejo dovolj podrobno oziroma nazorno. 
Zato je pogosto vse preveč odločitev pre-
puščenih njim samim. 

Cilji diplomskega dela

Na področju zavor in zavornih sistemov 
kot pomembnega sklopa tirnega vozila, je 
vodilni proizvajalec podjetje KNORR iz 
Nemčije. Literatura na področju vzdrže-
vanja tirnih vozil je zelo skopa in za veči-
no uporabnikov nedostopna. S pomočjo 
zbranega gradiva in dokumentacije bo 
podan opis elementov zavornega sistema 
in dodana navodila o vzdrževanju le-teh. 
Na ta način bo dokument uporaben za 
praktično rabo. Prav tako bo naloga do-
prinesla k večji preglednosti trenutnega 
stanja na področju vzdrževanja. 

Cilji so:

• podati pregled tirnih vozil, opisati 
delovanje zavornega sistema in  po-
sameznih delov;   

• narediti seznam najbolj obremenje-
nih elementov zavornega sistema in 
podati predlog vzdrževanja ter pri 
tem upoštevati vse predpise;

• z enostavnim računalniškim pro-
gramom prikazati preprost način 
opozarjanja na vzdrževalne aktiv-
nosti.

Slika 1: Osnovni prikaz zavornega sistema
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Tabela 1: Vrste in roki kontrolnih pregledov vlečnih vozil

Vrste in roki kontrolnih pregledov vlečnih vozil

V r s t a 
pogona Vrsta vozila Tip vozila D e l o v n i  r o k 

(km+20%)

Vrsta kontrolnega pregleda

P0
1) P1

2) P3
2) P6

2) P12
2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

EL
EK

T
R

IČ
N

I

LOKOMOTIVE

342 15.000 + + + +
362 13.000 + + + +
363 18.000 + + + +
541 25.000 + + +

MOT.GARNITURE

310/316 20.000 + + + +
311/315 15.000 + + + + +

312/3173) 18.000 + + + +

D
IZ

EL
SK

I

LOKOMOTIVE

642
  6434) 4.000 + + + +

644 10.000 + + + +
661 7.000 + + + +
664 14.000 + + + +
732 3.000 + + +

MOT.GARNITURE
711 10.000 + + + + +
713/715 14.000 + + + +
813/814 10.000 + + + + +

1)  Po največ 30 dnevih (mejni časovni rok) v naslednji pregled, če je bilo vozilo ves čas v uporabi, sicer  
    pa podaljšano za čas izločitve.
2) Po največ 60 dnevih (mejni časovni rok) v naslednji pregled, če je bilo vozilo ves čas v uporabi, sicer pa  
    podaljšano za čas izločitve.
3) V času garanjcijske dobe vozil se upoštevajo roki in ciklusi, ki so določeni v odločbah o obratovanju in   
   navodilih za vožnjo lokomotiv in elektromotornih garnitur.
4) Za lokomotive s starimi dizelmotorji se upošteva ciklus kontrolnih pregledov z začetnim pregledom P0,    
   za lokomotive z novimi dizelmotorji pa se upošteva ciklus z začetnim kontrolnim pregledom P.

Vzdrževanje vozil se opravlja v skladu s splošnimi načeli, po katerih je treba:
• novim tipom vozil določiti vrste, pogostost in postopke vzdrževanja. Nato je na osnovi ugotovljenega dejanskega stanja 

vozil v eksploataciji optimiranega vzdrževanja,  potrebno vzdrževalna dela prilagajati navodilom njihovih proizvajalcev in 
dejanski obrabi ter poškodbam sklopov in delov;

• vozila vzdrževati kvalitetno z optimalno rabo časa in materiala;
• pravočasno zagotavljati potrebne rezervne dele za zamenjavo pokvarjenih in izrabljenih sklopov;
• pri zamenjavi izrabljenih in poškodovanih delov, uporabljati originalne dele, s potrjeno tehnično dokumentacijo prevzete 

od predstavnikov ali naročnikov;
• specializirati posamezne delavnice za popravila določenih vrst vozil oziroma njihovih sklopov in delov;
• ustrezno usposabljati delavce in jih specializirati za vzdrževanje posameznih delov, sklopov in naprav.

Kot predlog je podan časovno načrtovan vzdrževalni poseg napisan v programskem okolju Excel. Deluje tako, da nam program 
avtomatsko izpiše trenutni datum. Datum 1, ki ga vpišemo v polje P1 se primerja s trenutnim datumom in, v kolikor je enako, 
se izpiše obvestilo, ki je zapisano v polju obvestilo - (datuma enaka); če datuma nista enaka, polje ostane prazno. Datum 2, ki ga 
vpišemo v polje P2, se primerja s trenutnim datumom in v kolikor je med datumoma 30 dni razlike se izpiše obvestilo - (minilo je 
30 dni); če je razlika drugačna polje ostane prazno. Zraven programa imamo dodano hiperpovezavo do tabele s seznamom vzdr-
ževanih delov, kjer vzdrževalec dobi vsa navodila, kaj in kako naj opravi pregled.

PREDSTAVITEV DIPLOMSKEGA DELA
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Slika 2: Delček programa za vzdrževanje delov zavornega sistema

PREDSTAVITEV DIPLOMSKEGA DELA

Sodoben, tržno naravnan način življenja zahteva hiter, varen in 
konkurenčen prevoz oseb in blaga. Te kriterije lahko zagotovi-
ta le dober koncept in izvedba vzdrževanja. Zato tradicionalne 
metode vzdrževanja enostavno ne morejo več zadostiti vse bolj 
kompleksnim vzdrževalnim procesom in tehnično visoko razvi-
tim delovnim sredstvom. Poudariti je treba, da moramo vzdrže-
vanje razvrstiti med enakovredne strateško pomembne poslovne 
funkcije slehernega podjetja.

Dejstvo je, da je literatura na področju vzdrževanja tirnih vozil 
zelo skopa in nedostopna. To je botrovalo odločitvi, da v diplom-
skem delu zberem teoretične podatke in naredim sistematični 
povzetek obstoječe literature na področju vzdrževanja zavornih 
sistemov tirnih vozil in tako prispevam dokument, ki bo v po-
moč tako študentom, kakor že zaposlenim, ki se ukvarjajo z iz-

brano problematiko. Predvsem pa je pomembno, da bodo zbrani 
podatki tudi praktično uporabni.
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PRISTOP K NAČRTOVANJU 
HIDRAVLIČNIH 
REZERVOARJEV

Diplomska naloga obravnava problematiko snovanja hidravlič-
nih rezervoarjev, ki razen shranjevanja tekočine opravljajo 
številne in pomembne naloge v hidravličnem sistemu, vendar 

so, žal, prepogosto zapostavljena komponenta.

Piše: Gregor Urbančič, Maribor

PREDSTAVITEV DIPLOMSKEGA DELA

Ključne besede: hidravlika, hidravlični agregati, rezervoarji, načrtovanje, 
vzdrževanje

Praksa kaže, da se ob vedno večji prisotnosti mikroelektronike in celo vgrajenih nad-
zornih sistemov na gradnikih hidravlične pogonske tehnike, vse pogosteje pozablja na 
»izvor hidravlične energije« - na hidravlični agregat in na hidravlični rezervoar, kot na 
enega od pomembnejših gradnikov, ki je v prvi vrsti namenjen shranjevanju tekočine in 
ohranjanju njene delovne primernosti. Hidravličnemu rezervoarju je vsekakor potrebno 
nameniti več pozornosti, kot je je deležen, saj je od njegove pravilne zasnove odvisno 
delovanje celotnega hidravličnega sistema. Pogoste napake, storjene prav pri snovanju 
rezervoarja, se pokažejo šele med obratovanjem, čez čas, ter povzročajo številne preglavice 
uporabnikom in vzdrževalnemu osebju (konstruiranje za vzdrževanje!).

Slika 1: Tipične oblike industrijskih rezervoarjev

Vsebina naloge je namenjena ustreznemu oblikovanju najpogosteje uporabljanih 
pravokotnih hidravličnih rezervoarjev, pri čemer sta v ospredju obravnave vpliv in 
problematika izločanja zraka, ter ugotavljanja tokov v rezervoarju in ukrepom umirjanja 

tekočine. Oboje je razen problematike 
učinkovitega izločanja zraka tudi v tesni 
povezavi tako s problematiko izločanja 
vode, kot tudi izločanja nečistoč in učin-
kovitosti hlajenja tekočine.

Izhodišče naloge so splošno znana pri-
poročila za grobo oblikovanje in gradnjo 
hidravličnih rezervoarjev, ter teoretična 
ozadja fizikalno-kemijskega in tokovnega 
dogajanja v rezervoarju. Ta služijo kot 
izhodišče za praktične poskuse, ki so bili 
opravljeni na prozornem modelu hidra-
vličnega rezervoarja. 

Slika 2: Model hidravličnega rezervoarja 
iz pleksi stekla

Na osnovi teh poskusov je ponazorjeno, 
vizualizirano dogajanje v notranjosti rezer-
voarja: vpliv različnih izvedb pregradnih 
sten in povratnih ter sesalnih cevi, ki omo-
gočajo številne konstrukcijske variacije in 
z njimi povezano dogajanje v rezervoarju.
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Slika 3: Vizualni prikaz tokovnega dogajanja v rezervoarju

Iz eksperimentalnega dela je bilo ugotovljeno, da pri različnih 
oblikah in postavitvah povratne in sesalne cevi ni bilo opaziti 
povečanega izločanja zraka. Tudi pregradno usmerjevalne plošče 
niso pospeševale izločanja zraka, vendar pa umirijo tokove v rezer-
voarju, in v primeru prehodne odprtine blizu stene rezervoarja, 
močno izboljšajo hladilno kapaciteto rezervoarja. Učinkovito 
izločanje zraka je bilo opazno le pri pregradni plošči z mrežo.

Na osnovi tako teoretičnih kot praktičnih ugotovitev ter poda-
nih priporočil, je bil zasnovan hidravlični rezervoar, ki ustreza 
vsem sodobnim zakonskim in okoljevarstvenim predpisom ter 
zagotavlja optimalno, vzdrževalcem prijazno delovanje celotnega 
hidravličnega sistema.

Slika 4: Zasnova praktičnega agregata glede na optimalno funkci-
onalnost in obratovalnost

Velikokrat so tudi primeri, ko je potrebno hidravlični rezervoar 
prilagoditi vgradnemu prostoru. Pri takšnem oblikovanju je 
posebno pozornost potrebno posvetiti analizi delovnih pogojev 
in oblikovati rezervoar tako, da bo omogočena pravilna funkci-
onalnost rezervoarja.
Diplomsko delo naj bo koristen pripomoček vsem, ki se ukvar-
jajo z gradnjo rezervoarjev, in zanimivo branje vsem, ki bi želeli 
izvedeli kaj več o samem dogajanju in o razmerah v notranjosti 
hidravličnega rezervoarja ter posebnostih, ki se kot posledica 
pojavljajo v hidravličnem sistemu.

PREDSTAVITEV DIPLOMSKEGA DELA
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UPORABA METOD 
UČENJA NA DALJAVO NA 
PODROČJU INDUSTRIJSKE 
DIAGNOSTIKE

Osredotočil sem se na predstavitev učenja na daljavo s pomočjo 
programske opreme ilearnVibration, proizvajalca Mobius. 
Prav tako sem želel predstaviti nekaj primerov delovanja tega 

programa z namenom, da bi ga uporabniki najbolje razumeli. Omenil 
sem  tudi nekaj osnovnih načinov vzdrževanja in seveda tudi nekaj 
temeljev o merjenju vibracij, ter o njihovem nastanku. Hkrati smo 
predstavili tudi osnove delovanja pospeškometrov, saj igrajo pri merjenju 
vibracij ključno vlogo. 

Piše: Jernej Kert, Črna na Koroškem

PREDSTAVITEV DIPLOMSKEGA DELA

Ključne besede: programska oprema ilearnVibration, vzdrževanje glede 
na stanje, merjenje vibracij, frekvenčna analiza

1. NASTANEK VIBRACIJ

Vzrok za nastanek vibracij (nihanja) je vzbujanje, ki želi sistem premakniti iz ravnovesne 
lege. Neuravnovešenost, nesoosnost, napaka v ležaju, odlomljen zob zobnika,… so vse 
dejavniki vzbujanja. Če teh dejavnikov ne bi bilo, tudi vibracij ne bi bilo.
Vsak telesni premik ali gibanje elementov rotirajoče naprave je pogosto omenjeno kot 
vibracije. Vibracij ne moremo meriti z dotikom in vidom, ampak jo moramo z neko 
napravo pretvoriti v uporabno obliko, ki jo bomo lahko merili in analizirali. Elektro-
nika, mehanika in kemija so med seboj zelo povezane. Zaradi tega je povsem logično, 
da je pretvorba mehanskih vibracij v elektronski signal ena od boljših rešitev. Sredstvo, 
s katerim pretvarjamo mehansko nihanje v električni signal, imenujemo pretvornik. 
Pretvornikov izhod je proporcionalen hitrosti spremembe gibanja  naprave  (frekvenca), 
in velikosti premika naprave (amplituda). Frekvenca nihanja nam pove, kako pogosto 
se pojavi delež nihanja in nudi informacijo o izvoru vibracij. Amplituda nihanja kaže 
na velikost vzbujanja in s tem na resnost problema [3]. 

Slika 1.1 :  Izvor vibracij

1.1 MERJENE VIBRACIJ

Pri merjenju vibracij nas zanima spremi-
njanje pospeška v odvisnosti od časa, ki 
ga z merilnikom zaznamo na določenem 
delu stroja ali naprave. To nam pove, 
kakšno je stanje naprave tudi po daljšem 
času obratovanja. Merilnike vibracij, 
imenovane tudi pospeškometer, pritrdimo 
na del vibrirajoče strukture, preko katere 
se vibracije prenašajo na okoliški zrak 
ali na druge dele stroja. Nihajoči deli 
stroja oz. naprave se premikajo do nekaj 
deset μm glede na mirujoče notranje dele 
stroja, katerega vibracije merimo. Opis 
merilnih naprav sledi v nadaljevanju, kjer 
bomo bolj natančno spoznali njihovo 
delovanje. 

2. PROGRAMSKO ORODJE 
Ilearn Interactive

Vedno več podjetij posveča pozornost 
vzdrževanju in analizi vibracij, posle-
dica tega pa je vedno večja težnja po 
izobraževanju delavcev. V preteklosti je 
bil običajno v uporabi samo en način 
izobraževanja, in sicer v obliki seminar-
jev. Večina seminarjev, ki so lahko trajali 
več dni v navadnih učilnicah, pogosto ni 
prinesla želenih rezultatov. Udeleženci so 
poskušali v teh dneh odnesti kar največ 
informacij, vendar so odhajali s seminarja 
s polnimi mapami tehničnih rešitev oz. 
podatkov in meglenimi spomini na veliko 
število predstavljenih prosojnic.
Podjetje Mobius je s programom, ki ga 
bom predstavil podrobneje v nadaljeva-
nju, obrnilo na bolje  definicijo učenja na 
daljavo o industrijski diagnostiki. 

Slika 1.2 : Primer usposabljanja z progra-
mom ilearnVibration
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Začetki programa ilearnVibration segajo v leto 1999, saj je začetek razvoja programa zahteval veliko časa, kjer je bilo potrebno zbrati 
vse podatke za usposabljanje, razviti aplikacije za razlago in vse ostale potrebne komponente za delovanje programa. To je trajalo 
okoli leto dni, nato je sledila prva izdaja. Avtorji programa si prizadevajo, da ta program vedno znova posodabljajo in izboljšujejo, 
tako obstaja sedaj že verzija 3.1, h kateri so dodani novi primeri in teme.  

Programsko opremo  ilearnVibration uporabljajo v 60 - ih državah po vsem svetu. Tako obstaja mnogo jezikovnih različic progra-
ma (angleška, španska, kitajska in francoska različica). Za usposabljanje delavcev programsko opremo ilearnVibration uporabljajo 
predvsem podjetja s proizvodnjo celuloze in papirja, rudarstva, letal, vojaške opreme in razne komunalne organizacije. Takšnega 
načina usposabljanja se poslužujejo tudi univerze za šolanje svojih študentov in celo razna velika podjetja, kot je na primer SKF in 
mnogi drugi (Siemens, General Motors, Ford, NASA, Western Mining, Boeing, …).

Programsko orodje ilearnVibration je eden izmed najboljših programov, ki temeljijo na računalniški bazi za učenje vibracij. Prav ta 
program je bil leta 2002 izbran za najboljši program na področju učenja vibracij s pomočjo računalniške opreme na svetu. Program 
temelji na načelu, da bi  najbolj zapletene sklope oz. naprave razumevali na lahek način in je nasploh enostaven za uporabo. Program 
zajema teorijo o vibracijah in njihovi analizi, hkrati pa vse to povezuje s praktičnimi primeri. Snovalci programa ilearnVibration so 
zasnovali program tako, da uporabnik najprej preuči oz. osvoji teorijo, nato pa osvojeno znanje uporabi še na praktičen način.

Slika 1.3 : Prikaz programa ilearnVibration in programa Iinterpreter

3. ZAKLJUČEK

Osnovni namen diplomskega dela je predstavitev možnosti 
učenja na daljavo na področju industrijske diagnostike. V našem 
primeru smo si izbrali program ilearnVibration in ga seveda tudi 
predstavili. Ta program je namenjen vsem ljudem, ki jim je v 
interesu spoznavati nove metode učenja in analiziranja vibracij. 
Program je sestavljen iz petih modulov in vsak ima drugo nalogo 
učenja z isto osnovo analiziranje meritev.
Za boljše razumevanje programa smo predstavili še nekaj osnov 
o vibracijah, ter njihov način merjenja. Spoznali smo tudi način 
delovanja različnih pospeškometrov (piezoelektrični), s katerimi 
merimo vibracije.
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DEJAVNOSTI NAŠIH PARTNERJEV

ARMSTRONG-KOBILŠEK d.o.o.
Cankarjeva 21
1234 Mengeš
Telefon: 01 7230 038
Telefaks: 01 7237 402
Davčna številka: SI41367430

Kontaktna oseba: Urban Kobilšek
GSM: 041 674 732
Elektronska pošta: info@armstrong-kobilsek.si

Opis glavne dejavnosti:
Zastopanje, prodaja in servis armatur, stacionarnih in prenosnih 
detektorjev plina ter naprav za iskanje napak na plinskih in vo-
dovodnih instalacijah, proizvodnja odvajalnikov kondenzata.

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
Armature za paro, pline in tekočine, prenosni plinski detektorji, 
naprave za iskanje napak na vodovodnih instalacijah, stacionarni 
detektorji za eksplozivne in toksične pline.

Zastopamo družbe:
Armstrong International, Belgija; Mankenberg, Nemčija; Hora 
Holter Regelarmaturen, Nemčija; Niezgodka, Nemčija; Spi-
rotech, Nizozemska; VYC Industrial, Španija; W.T. Armatur, 
Nemčija; KFM Regelungstechnik, Nemčija; Noris Armaturen 
Burkenstein, Nemčija; Oseco Europe, Nizozemska; Hermann 
Sewerin, Nemčija; ExTox, Nemčija.

Program:
Armature za paro, pline in tekočine, prenosni plinski detektorji, 
naprave za iskanje napak na vodovodnih instalacijah, stacionarni 
detektorji za eksplozivne in toksične pline.

ATLAS COPCO d.d.
Dunajska 159
1000 Ljubljana
Telefon: 01 5600 710
Telefaks: 01 5600 724
Davčna številka: SI40371891

Kontaktna oseba: Daniel Česko
GSM: 041 781 616
Elektronska pošta: daniel.cesko@si.atlascopco.com

Opis glavne dejavnosti:
Atlas Copco je v svetu vodilni ponudnik industrijskih in proi-
zvodnih rešitev! V svoji široki paleti proizvodov in servisa zajema 
celotno opremo za komprimirani zrak, generatorje, gradbeno in 
rudarsko mehanizacijo, pnevmatska orodja in montažne sisteme 
z ustreznim servisom in možnostjo najema! Z inovativnostjo 
in stalnimi izboljšavami svojih produktov omogočamo svojim 
partnerjem ohranjati prednost pred konkurenco.

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
Oljne in brezoljne kompresorje, sušilce in filtre zraka, generatorje, 
pnevmatska orodja ter montažne sisteme! Enostavno vzdrževanje 

s servisnimi paketi, 24-urno razpoložljivost serviserjev ter cen-
tralni nadzor kompresorskih postaj.

Program:
Kompresorji, generatorji, pnevmatska orodja, gradbena in ru-
darska mehanizacija.

AX ELEKTRONIKA d.o.o.
Pot heroja Trtnika 45
1000 Ljubljana
Telefon: 01 5491 400
Davčna številka: SI12795275

Kontaktna oseba: Jurij Mikeln
GSM: 040 678 867
Elektronska pošta: stik@svet-el.si

Opis glavne dejavnosti:
Založništvo revije Svet elektronike, razvoj mikrokontrolerskih 
aplikacij, svetovanje in  izvajanje seminarjev programiranja 
mikrokontrolerjev, izdelava prototipnih tiskanih vezij v cca. 2 
urah, distribucija Elnec programatorjev, distribucija USB čipov 
FTDI, Bascom in Target 3000! programskih jezikov, distribucija 
profesionalnih plastičnih ohišij.

Zastopamo družbe:
Elnec Slovaška, MCS Nizozemska, Ing.-Büro FRIEDRICH 
Nemčija, FTDI Škotska.

Program:
Založništvo, razvoj, distribucija.

BELMET MI d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 23 a
1000 Ljubljana
Telefon: 01 5188 810
Telefaks: 01 5188 820
Davčna številka: SI47078332

Kontaktna oseba: Matjaž Marinko
GSM: 040 202 745
Elektronska pošta: matjaz.marinko@belmet.si

Opis glavne dejavnosti:
Prodaja, svetovanje, servis in kalibracije merilnih instrumentov- 
VSE NA ENEM MESTU.  Razpolagamo z lastnim akreditiranim 
laboratorijem za kalibracije temperature, tlaka in vlage, poleg 
tega pa nudimo še meritve kakovosti električne energije s sve-
tovanjem. V prodajnem programu poleg druge opreme lahko 
najdete osciloskope, tokovnike ter vgradne instrumente (več na 
http://www.belmet.si).

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
od instrumentov za obratnega inženirja pa do opreme laborato-
rija, svetovanje pri nabavi instrumentov, monitoring industrij-
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skih procesov; neelektrične fizikalne veličine kot npr. kakovost 
električne energije.

Zastopamo družbe:
FLUKE, CIRCUTOR, NIEAF SMITT, RAYTEK, AHLBORN, 
EUROTRON, GENERAL ELECTRIC, HAMEG, BAUR, 
BEHA, CHAUVIN ARNOUX,  TEKTRONIX, ERSA in ostale 
(zastopamo več kot 30 priznanih proizvajalcev).

Program:
Merilni instrumenti, oprema in svetovanje s področja vzdrževa-
nja, elektronike, elektroenergetike, temperature, vlage in tlaka, 
avtomatizacije, varnosti pri delu, kalibracij, spajkalne tehnike, 
telekomunikacij. Pri nakupu vam svetujejo naši strokovnjaki, 
za vse pri nas kupljene merilne instrumente in opremo nudimo 
garancijo. Opravljamo pa tudi servis instrumentov z omenjenih 
področij.

BETAPLAST d.o.o.
Pot na Tičnico 5
1351 Brezovica
Telefon: 01 7571 360
Telefaks: 01 7571 366
Davčna številka: SI36502545

Kontaktna oseba: Branimir Tomanič
GSM: 041 611 023
Elektronska pošta: betaplast@siol.net

Opis glavne dejavnosti:
Dobava cevovodov (cevni elementi, krogelni in avtomatski ven-
tili) iz naslednjih plastičnih  materialov: PE, PVC, ABS, PVDF. 
Proizvodi so namenjeni za vgradnjo v naprave za obdelavo vode 
(priprava, mehčanje, čiščenje vode), za agresivne medije in super 
čiste medije.

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
Cevi, spojni elementi, ventili, avtomatske armature, merjenje 
in regulacija.

Zastopamo družbe:
GEORG FISCHER +GF+, SERTO, ARGAL.

Program:
Cevi, spojni elementi, ventili, avtomatske armature, merjenje 
in regulacija.

BRINOX INŽENIRING D.O.O.
Sora 21
1215 Medvode
Telefon: 01 3619 130
Telefaks: 01 3619 720
Davčna številka: SI76790584

Kontaktna oseba: Tina Paš

GSM: 041 630 585
Elektronska pošta: tina.pas@brinox.si

Opis glavne dejavnosti:
Naše dejavnosti na področjih prehrane, farmacije, kemije in 
druge procesne industrije so: inženiring, projektiranje, sveto-
vanje, proizvodnja, montaža, servis, avtomatizacija procesne 
opreme in sistemov, zastopanje priznanih tujih proizvajalcev 
procesne opreme.

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
črpalke in nerjavno armaturo za procesno industrijo, reaktorske 
posode in dozirne sisteme, modifikacije obstoječe procesne 
opreme (reaktorji, dozirni sistemi, črpalke,...), ki se nahajajo v 
EX conah (ATEX), mehanska drsna tesnila in tesnilni sistemi za 
tesnjenje reaktorskih mešalnih posod, avtomatizacijo procesov 
v industriji, polnilne stroje in drugo opremo za prehrambeno 
industrijo, tesnilne pletenice za tesnjenje črpalk in ventilov, 
tesnilni material za statično tesnjenje, tesnila za hidravliko in 
pnevmatiko, tehnične produkte (maziva, čistila in razmaščevalna 
sredstva, izdelke za antikorozijsko zaščito).

Zastopamo družbe:
LEWA - Nemčija, CHESTERTON – ZDA, M&S – Nemčija, 
A+R – Nemčija, AMPACK AMMANN – Nemčija, WCB 
– Danska.

Program:
Procesna oprema, reaktorji, dozirni sistemi, tesnilni sistemi, 
tesnila, črpalke.

CELJSKI SEJEM d.d.
Dečkova cesta 1
3000 Celje
Telefon: 03 5433 000
Telefaks: 03 5419 164
Davčna številka: SI51469243

Kontaktna oseba: Boris Štuhec
GSM: 041/829-442
Elektronska pošta:  info@ce-sejem.si

Opis glavne dejavnosti:
Celjski sejem d.d. je največja sejemska hiša v Sloveniji, ki letno 
pripravi preko 10 specializiranih mednarodnih sejemskih pri-
reditev. V letu 2008 bo med drugim ponovno organizirala že 
13. mednarodni sejem TEROTECH - VZDRŽEVANJE, 14. 
mednarodni sejem ENERGETIKA in 3. sejem VARJENJE in 
REZANJE. Sejmov se boste lahko udeležili kot razstavljavec ali 
obiskovalec med 13. in 16. majem 2008. Dobrodošli!

Program:
Prirejanje sejmov.
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CERO, VERIŽNI IN JERMENSKI POGONI d.o.o. 
Dobrnež 10 a 
3210 Slovenske Konjice 
Telefon: 03 7594 100 
Telefaks: 03 5755 300
Davčna številka: SI93425759

Kontaktna oseba: Franc Cerovšek
GSM: 041 512 808
Elektronska pošta: cero@cero.si 

Opis glavne dejavnosti:
Dobava elementov pogonske tehnike najkvalitetnejših evropskih 
in japonskih proizvajalcev, servis in montaža na terenu. 

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
Pogonske verige najvišjega kvalitetnega razreda - RENOLD in 
SUGIYAMA. Pogonski in transportni (spojeni) zobati jermeni 
in ustrezne jermenice - BANDO. Pogonski klinasti jermeni 
za industrijske pogone, klimatske naprave in ventilatorje ter 
ustrezne jermenice - BANDO. Vodila iz umetne mase za verige 
in jermene - MURTFELDT. Dobava in spajanje transportnih 
klinastih in okroglih jermenov iz umetne mase - FENNER.

Zastopamo družbe:
RENOLD – Anglija, BANDO – Japonska, MURTFELDT - 
Nemčija, SUGIYAMA - Japonska, FENNER - Anglija.

Program:
Pogonske verige, transportne verige, napenjalci in vodila za 
verižne pogone. Pogonski zobati jermeni, transportni (spojeni) 
zobati jermeni, jermenice in napenjalci za pogone z zobatimi 
jermeni. Pogonski klinasti jermeni - antistatični, jermenice in 
napenjalci za pogone s klinastimi jermeni. Vodila iz umetne mase 
za verige in jermene. Razrez zobatih jermenov tudi na poljubno 
(nestandardno) širino. Spajanje jermenov na terenu - toplotno 
ali s kovinskimi sponkami.

CINKARNA CELJE d.d., PE VEFLON
Kidričeva 26
3000 Celje
Telefon: 03 4276 645, 4276 641
Telefaks: 03 4276 639
Davčna številka: SI15280373

Kontaktna oseba: Tomo Gorenšek
GSM: 041 660 576
Elektronska pošta: gorensek.veflon@cinkarna.si 

Opis glavne dejavnosti:
Predelava PTFE-teflon, proizvodnja elementov za transport agre-
sivnih medijev, zaščitenih s fluorpolimeri, proizvodnja krogelnih 
pip, loputastih in membranskih ventilov, zaščita procesne opreme 
z ETFE, ECTFE, PVDF, nanos PTFE disperzij, gumiranje pro-
cesne opreme s trdo ali mehko gumo. PTFE (TEFLON) palice, 
cevi, plošče, folije, teflonirana steklena tkanina. PTFE tesnila 
raznih oblik, kompenzatorji, strojni deli, krogle, drsni elementi in 

izdelava elementov in sklopov po naših oz. načrtih kupcev. PTFE 
batni obročki za suhe kompresorje, tesnilna vrvica VEFLEX, 
tankostenske cevi iz PTFE, FEP premer 12 do 16 mm, debelina 
stene 0,5 do 1 mm, izmenjevalci toplote, cevovodi in priključni 
elementi, znotraj zaščiteni s PTFE, PFA, FEP do premera 150 
mm, PTFE, PFA, FEP gibljive cevi dim. premera od 6 do 65 
mm z ali brez opleta, kroglasti, loputasti in nepovratni ventili z 
oblogami s FEP, PFA, DN 15-250 NP16, elektrostatični nanos 
ETFE, E-CTFE, PVDF sloj deb. 500-800 mikronov na metale, 
površina je neporozna in neadhezivna. Zaščita za procesno opre-
mo v agresivnih sredinah do temperature 180°C, nanos PTFE 
disperzij na metalne predmete daje površini dobre drsne lastnosti 
in neadhezivnost, gumiranje procesne opreme z elastomeri na 
osnovi NR, IR, IIR in drugih, odvisno od zahtevnosti medijev, 
vulkanizacija gumenih oblog v avtoklavu ali na terenu (premer 
avtoklava 3,3 m, dolžina10 m), membranski ventili, elastične 
sklopke in drugi izdelki v kalupih.

Program:
Program predelav fluoriranih polimerov in elastomerov.

CMC MAK d.o.o. 
Tbilisijska ulica 81 
1000 Ljubljana 
Telefon: 01 4233 355
Telefaks: 01 4234 044
Davčna številka: SI71956166

Kontaktna oseba: Aleksandra Mak
GSM: 041 691 600
Elektronska pošta: aleksandra.mak@siol.net 

Opis glavne dejavnosti:
Projektiranje, proizvodnja, montaža, vzdrževanje in servisira-
nje.

Program:
Priprava pitne vode, vode za potrebe tehnologije, energetike in 
hladilnih sistemov.

COLBYCO d.o.o. 
Cesta 24. junija 23 
1000 Ljubljana 
Telefon: 01 5631 113
Davčna številka: SI55562264

Kontaktna oseba: Davorin Gec 
GSM: 040 341 898
Elektronska pošta:  davorin.gec@colbyco.si 

Opis glavne dejavnosti:
Colbyco je tehnološko inženiring podjetje, usposobljeno za 
projektiranje in gradnjo industrijskih objektov ter dobavo mer-
ilne, regulacijske opreme in opreme za računalniško vodenje 
tehnoloških procesov. Večletne izkušnje in zadovoljne stranke 
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so potrdilo za strokovno izpeljavo projektov.

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
V podjetjih, kjer je neprekinjeno delovanje proizvodne linije 
ključnega pomena, nudimo redne strokovne preglede sistemov 
in strokovno pomoč. Med drugim nudimo tudi merilno opremo, 
ventile in kalibracijsko opremo za trajno vzdrževanje kvalitete 
proizvodnje.

Zastopamo družbe:
YOKOGAWA, Avstrija; FLOWSERVE, Avstrija; SCANDURA 
& FEM, Italija.

Program:
Storitveni program: projektiranje avtomatizacije tehnoloških 
procesov, razvoj programske opreme, vzdrževanje sistemov 
vodenja. Prodajni program: nadzorni sistemi, merilna oprema, 
regulacijski ventili, kalibracijska oprema.

DASTAFLON – PREDELAVA PFTE 
STANKO NOVAK s.p.
Vaše 11 c
1215 Medvode
Telefon: 01 3611 011, 01 3613 693
Telefaks: 01 3611 011
Davčna številka: SI34423974

Kontaktna oseba: Stanko Novak, Dare Krajšek
Elektronska pošta: dastaflon@siol.com 

Opis glavne dejavnosti:
Lastna proizvodnja PFTE (teflon) polizdelkov: palice, cevi, 
plošče, folije. Izdelava končnih izdelkov iz PFTE po načrtih, 
vzorcih, skicah in dogovoru. PFTE platna (teflonizirana stek-
lena tkanina), brezkončni trakovi (navadni, varilni, transportni, 
mrežasti). PFTE tesnilne pletenice, tesnilni trakovi. ePFTE 
ekspandirani PFTE trakovi, plošče. Silikonska platna za zavese 
tunelskh peči, folije, trakovi.

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
PFTE polizdelki, končni izdelki, varjenje PFTE platen in trakov, 
zavese za tunelske peči, teflonska plana pri proizvodnji PVC 
stavbnega pohištva, embalirne industrije in pekarstva, ePFTE ek-
spandirani PFTE za tesnjenje prirobnic, pokrovov, inšpekcijskih 
odprtin toplotnih izmenjevalcev – GORE-TEX.

Zastopamo družbe:
W. L. GORE & ASSOCIATES, Nemčija – program ek-
spandiranega GORE-TEX ePFTE, PROPACK – tesnilne 
pletenice.

ECONOMOS d.o.o.
Ptujska cesta 343
2000 Maribor
Telefon: 02 6295 276

Telefaks: 02 6295 277
Davčna številka: SI32651163

Kontaktna oseba: Sanela Musič
GSM: 031 303 803 
Elektronska pošta: sanela.music@economos.si

Opis glavne dejavnosti:
Ponujamo vam kvalitetne rešitve na področju tesnjenja, s proiz-
vodnjo specialnih in standardnih tesnil, popravilom hidravličnih 
in pnevmatskih cilindrov ter izdelavo tesnil iz tehnične plastike. 
Odlikuje nas hitra izdelava in dobava, ter nenehno odkrivanje in 
testiranje novih vrhunskih rešitev in oblik tesnjenja.

Program:
Pnevmatska in hidravlična tesnila za vso industrijo do premera 
4000 mm.

ELEKTRA DROLE d.o.o.
Špruha 44
1236 Trzin
Telefon: 01 5620 010
Telefaks: 01 5620 009
Davčna številka: SI31650198

Kontaktna oseba: Jure Žnidaršič
GSM: 041 336 995
Elektronska pošta:  j.znidarsic@elektra-drole.si

Opis glavne dejavnosti:

Podjetje je specializirano za izvajanja vseh elektromehaničnih 
storitev na področju lesne, papirne, avtomobilske, prehram-
bene in tekstilne industrije. Previjamo vse vrste elektromotorjev, 
generatorjev, transformatorjev, itd. Ob tem se zagotavljajo vse 
vrste mehanskih popravil naprav (obnova reduktorjev, črpalk, 
ročnega orodja,…). 

Zastopamo družbe:
Podjetje uspešno zastopa in prodaja nove elektromotorje (Dutchi 
Motors, Elko,..) in agregate (Geko in Eisemann).

ENERGO PLUS d.o.o.
Koprska 108 d
1000 Ljubljana
Telefon: 01 2007 350
Telefaks: 01 4233 346
Davčna številka: SI42296765

Kontaktna oseba: Dragica Boldin
GSM: 051 683 600
Elektronska pošta:  dragica.boldin@energoplus.si

Opis glavne dejavnosti:
Energo Plus je eno izmed vodilnih podjetij na področju kli-
matizacije in prezračevanja objektov  na slovenskem trgu. Kot 
dobavitelj je Energo Plus prepoznaven po svoji specializirani in 
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celoviti ponudbi profesionalne sistemske opreme in vrhunskih 
naprav ter kakovostnih storitvah inženiringa, vključujoč tehnično 
podporo ter strokovno vzdrževanje in servisiranje opreme iz  
lastnega zastopniškega prodajnega programa.

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
Investitorjem oz. njihovim pooblaščencem pri vodenju inves-
ticij nudimo ustrezne storitve inženiringa od same zasnove in 
projektiranja do izvedbe elektro in strojnih instalacij za sisteme 
prezračevanja, ogrevanja in klimatizacije. Energo Plus razpolaga 
s strokovno usposobljeno servisno ekipo za izvajanje rednih 
pogodbenih vzdrževanj in izvedbe servisnih popravil po naročilu, 
ne glede na vrsto in starost naprav in sistemov. Nudimo izvedbo 
zagonov v sklopu prodaje, izvedbo zagona po naročilu, servi-
siranje različnih naprav po naročilu z licencami od proizvajalcev 
hladilnih naprav, redno pogodbeno vzdrževanje na objektih.

Zastopamo družbe:
CARRIER, Francija; REGIN, Švedska; AIR TRADE CENTRE 
BELGIUM, Belgija; BIDDLE, Nizozemska; BALTIMORE 
AIRCOIL, Belgija; DANTHERM, Danska; DEC INTERNA-
TIONAL, Nizozemska; De Waal staal, Nizozemska; F.C.R., 
Italija, KE Fibertec, Danska; KUEBLER SALES, Nemčija; LEN-
NOX DISTRIBUTION, Francija; LTG, Nemčija; MELTEM, 
Nemčija; NORDMANN ENGINEERING, Švica, O.ERRE, 
Italija; SYSTEMAIR, Švedska; SWEGON, Švedska; SCHAKO, 
Švedska.

Program:
Naš prodajni program obsega vrhunsko opremo za prezračevanje, 
opremo za hlajenje in ogrevanje z zrakom ter za hlajenje tekočin, 
dodatno pa še opremo za hlajenje in ogrevanje stanovanjskih in 
poslovnih prostorov ter opremo za ogrevanje s plinom. 

ESOT  d.o.o.
Kersnikova  21
3000 Celje
Telefon: 03 4256 350
Telefaks: 03 4928 413
Davčna številka: SI64781895

Kontaktna oseba: Zoran Blatnik
GSM: 041 612 044
Elektronska pošta:  esot@siol.net

Opis glavne dejavnosti:
Projektiranje, dobava in izdelava hladilnih sistemov, proizvodnja 
in montaža hladilnih stolpov, projektiranje in izdelava sistemov 
za pripravo tehnoloških in pitnih  vod (filtracija, mehčanje, 
demineralizacija, ultrafiltracija, EDI...). Kemična obdelava vod 
tehnoloških in odpadnih voda. Servisi in vzdrževanje hladilnih 
sistemov in sistemov za pripravo vod. Kemično čiščenje instalacij 
in naprav.

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
Hladilne stolpe in različne vrste filtrov,  naprave z ionsko iz-
menjavo, reverzno osmozo, EDI, dozirno in merilno tehniko, 

kemikalije. Za vse sklope nudimo rezervne dele, servis in 
vzdrževanje.

Zastopamo družbe:
Ashland, Axima, Arbo, Dosatronic, Herco, Legio

Program:
Hladilni stolpi, naprave za pripravo tehnoloških in pitnih vod, 
kemična obdelava tehnoloških in pitnih vod, merilna tehnika 
za vode, obdelava odpadnih vod, kemično čiščenje instalacij in 
naprav.

FUCHS MAZIVA LSL d.o.o.
Trdinova ulica 1
8250 Brežice
Telefon: 07 4991 030
Telefaks: 07 4991 040
Davčna številka: SI91864755

Kontaktna oseba: Bogomil Polavder
GSM: 041 688 055
Elektronska pošta: bogomil.polavder@fuchs.si

Opis glavne dejavnosti:
FUCHS MAZIVA d.o.o. je podjetje s celovito ponudbo olj 
in maziv ter specializiranih proizvodov na slovenskem tržišču. 
V svetovnem merilu ima Skupina FUCHS med neodvisnimi 
družbami vodilni položaj na področju industrijskih maziv, maziv 
za obdelavo kovin, industrijskih čistil ter sredstev za protikoro-
zijsko zaščito.

Program:
Motorna in mazalna olja, masti ter ostale specialitete.

GABRIJEL ŠMELCER s.p.
Zgornje Pirniče 124
1215 Medvode
Telefon: 01 3623 393
Telefaks: 01 3623 393
Davčna številka: SI54637147

Kontaktna oseba: Tina Šmelcer
GSM: 040 225 021
Elektronska pošta:  smelcer.klimatizacija@siol.net

Opis glavne dejavnosti:
Na sejmu strankam predstavljamo storitveno dejavnost pod-
jetja: svetovanje na področju klimatizacije objektov, pred-
stavitev storitve čiščenja, adaptacije, novogradnje in montaže 
prezračevalnih ter klimatskih sistemov, predstavitev prezračevalne 
tehnike (strešnih in kanalskih ventilatorjev, regulatorjev hitrosti, 
prezračevalnih rešetk, kuhinjskih nap, lovilcev olja), predstavitev 
čistil za odstranjevanje maščobnih oblog, predstavitev dejavnosti 
prevoz blaga (kamion, kombi).
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HENNLICH INDUSTRIJSKA TEHNIKA d.o.o.
Podnart 33
4244 Podnart
Telefon: 04 5320 610
Telefaks: 04 5320 620
Davčna številka: SI38289636

Kontaktna oseba: Matej Tomšič
GSM: 041 608 979
Elektronska pošta: matej.tomsic@hennlich.si

Opis glavne dejavnosti:
Dobava, montaža in vzdrževanje investicijske opreme.

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
Prodaja, montaža, vzdrževanje in servis.

Zastopamo družbe:
Argal, Dopag, Hallite, Honsberg, Igus, Isopad, Kito, Knörzer, 
Kobold, Lechler, Lincoln, Lumiglas, Magnetrol, Maso, Ma-
zurczak, Möller, Papenmeier, Pondorf, Raychem, Schmitt, 
Seybert&Rahier, Straub, Tyco, Voss.

Program:
Termo Tech - naše vgradne komponente kontrolirajo temperature 
do 1000°C. 
Mr Tech - naj bo pretok, nivo, tlak ali temperatura, vedno je 
nujna točnost in kvaliteta. Z našimi vgrajenimi komponentami 
vam to omogočamo.
Hydro Tech - obvladovanje tekočin s komponentami zahteva 
individualen pristop naših svetovalcev.
Tribo Tech - mazanje je eno najpomembnejših tehnoloških 
spremljevalnih procesov pri delovanju strojev in naprav. Kval-
itetno mazanje omogoča nemoteno delovanje strojev, hkrati pa 
se obraba strojnih delov optimizira.
Lin Tech - obsega proizvode in naprave, povezane z linearnim 
gibanjem. Pri gibanju so komponente izpostavljene različnim 
fizikalnim vplivom, zato je izbor ponudbe širok in inovativnost 
pri rešitvah na visokem nivoju. Tudi zaščite obdelovalnih strojev 
sodijo v ta program.
Spring Tech - je področje vzmeti, ki so nepogrešljivi in zelo 
razširjeni strojni elementi.
V programu Seal-Tech so združeni vsi elementi, ki skrbijo za 
dobro tesnost na vseh področjih delovanja strojev in naprav.
Storitve - našim partnerjem prodajnega programa ne le prodamo, 
temveč tudi vgradimo. 
Sisteme, ki morajo brezhibno delovati, periodično pregledujemo 
in po potrebi tudi odpravimo morebitne pomanjkljivosti.

HYDRA & CO. VIZUALNE KOMUNIKACIJE, 
ZALOŽBA IN TRGOVINA d.o.o.
REVIJA AVTOMATIKA
Sostrska cesta 43 c
1000 Ljubljana
Telefon: 059 010 948
Telefaks: 059 011 070

Davčna številka: SI40529410

Kontaktna oseba: Dragan Selan
GSM: 040 423 302
Elektronska pošta: stik@avtomatika.com

Opis glavne dejavnosti:
Založba strokovne literature s področja elektronike, avtoma-
tizacije, robotike, mehatronike, informacijskih tehnologij in 
telekomunikacij. Tiskani reviji ELEKTRONIKA in AVTOMA-
TIKA, elektronski mediji: CD in web revija ELEKTRONIKA 
Online ter CD in web revija AVTOMATIKA Online. Druga 
glavna dejavnost so internetne tehnologije.

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
Vizualne komunikacije in spletne tehnologije - Studio Digital.

Program:
Predstavitev revij AVTOMATIKA in ELEKTRONIKA na 
SEJMU ELEKTRONIKE 2008.

IB-PROCADD d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
Telefon: 01 5657 250
Telefaks: 01 5684 578
Davčna številka: SI81235020

Kontaktna oseba: Andrej Orešnik
Elektronska pošta:  caddy@ib-procadd.si

Opis glavne dejavnosti:
Podjetje IB-PROCADD d.o.o. je vodilno slovensko podjetje na 
področju računalniško podprtega načrtovanja v elektrotehniki in 
storitev na področju upravljanja s podatki in dokumenti. Celotna 
ponudba zaokroža tehnologija velikoformatnega skeniranja in 
digitalnega tiska v 2D in 3D svetu. Vse informacije so dostopne 
na www.ib-procadd.si.

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
Tehnično pomoč, distribucijo in razvoj najsodobnejše program-
ske opreme za načrtovanje v elektrotehniki CADdy++/SEE 
Electrical in ELIN programske opreme. Zagotavljamo prilaga-
janje aplikacije na kožo uporabnikom, izgradnjo PDM sistemov, 
organizacijo podatkov in relacij med njimi. Uspešno rešujemo 
problematiko ažuriranja obstoječe projektne dokumentacije in 
povezovanje CADdy++/SEE Electrical z obstoječimi informa-
cijskimi sistemi.

Zastopamo družbe:
IGE-XAO, Elsyst, Abakus, Canon, BeDigital, Roland, HP, 
Encad, Contex, Seiko, Azon, Neolt, SCP, Plasticuit.

Program:
CAE/CAD programska oprema za načrtovanje in sestavljanje 
elektrotehniških dokumentacij; ELIN programska oprema za 
dimenzioniranje in optimiranje električnih instalacij v zgradbah; 
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velikoformatni 2D in 3D tiskalniki, velikoformatni laminatorji; 
velikoformatni rezalniki penastih materialov po konturi, rezal-
niki za obrez izrisov in zlagalci v format; velikoformatni barvni 
optični čitalci; 3D optični čitalci; mobilni marketing/vizualne 
komunikacije; celoten program na http://www.ib-procadd.si.

IMI INTERNATIONAL d.o.o. - PE NORGREN
Orliška ulica 13
8250 Brežice
Telefon: 04 5317 550
Telefaks: 04 5317 555
Davčna številka: SI51602563

Kontaktna oseba: Borut Kralj
GSM: 041 744 180
Elektronska pošta: info@norgren.si

Opis glavne dejavnosti:
IMI International - PE Norgren je prodajno podjetje skupine 
IMI plc, ki ima dve glavni področji delovanja, kontrolo fluidov 
(pnevmatika, ventili za težke pogoje, notranja klima) in doziranje 
(doziranje pijač, trgovski sistemi).

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
Delovni valji, potni ventili, elementi priprave zraka, procesni 
ventili, klasični in proporcionalni regulatorji, varnostni ventili, 
rezervni deli in pribor. Celoten standardni program držimo na 
zalogi, odprema isti dan!

Zastopamo družbe:
Naše globalne blagovne znamke so Norgren, Herion, Marto-
nair, Buschjost, FAS, KIP,  Webber, Walter, Thompson, Syron, 
Watson Smith itd.

Program:
Elementi in celovite rešitve za industrijsko pnevmatiko, hi-
dravliko, avtomatiko, procesno tehniko, vakuumsko tehniko, 
proporcionalno tehniko.

IMPAKTA d.d.
Leskoškova 9 e
1000 Ljubljana 
Telefon: 01 5867 551
Telefaks: 01 5867 574
Davčna številka: SI85786586

Kontaktna oseba: Slavko Lamovšek, Janez Skvarča
GSM: 041 775 639, 031 560 477
Elektronska pošta: s.lamovsek@impakta.si; j.skvarca@impakta.
si

Opis glavne dejavnosti:
Poleg obsežne ponudbe vrhunskih industrijskih maziv Mobil, ki 
podaljšajo intervale mazanj ter življenjsko dobo orodij, nudimo 
tudi zanesljiv in ažuren sistem dobave ter celostni storitveni 

program, ki poleg tehničnega svetovanja in sistemskih rešitev ma-
zanja vključuje tudi odvoz odpadnih olj in prazne embalaže.

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
Strokovno in tehnično pomoč pri optimizaciji mazanja strojne 
opreme.

Zastopamo družbe:
ExxonMobil, ZDA

Program:
Program maziv Mobil: olja za hidravliko, reduktorje, kompre-
sorje, vodila in centralne mazalne sisteme, vretena, plinske mo-
torje, turbine, pnevmatiko; maziva za prehrambeno industrijo; 
masti; rezalna olja in emulzije za strojno obdelavo; sredstva za 
proti korozijsko zaščito; čistilo za pranje strojnih elementov ter 
razmaščevanje.

INOTEH d.o.o.
Ruška cesta 34
2345 Bistrica ob Dravi
Telefon: 02 6651 131
Davčna številka: SI32439580

Kontaktna oseba: Iztok Klemenc
GSM: 040 308 506
Elektronska pošta: info@inoteh.si

Opis glavne dejavnosti:
Komponente in stroji za avtomatizacijo proizvodnje.

Program:
Kabelske verige, sistem montažnih profilov, filtri za olje in prah, 
premočrtna vodila, linearne enote, prijemala, vakuumska tehni-
ka, pnevmatski koračni motorji, blažilci sunkov, plinske vzmeti, 
momentne puše, servo pogoni, svetlobna okna za štetje.

INPRO d.o.o.  NOVO MESTO
Loke 14
8351 Straža
Telefon: 07 3084 850
Telefaks: 07 3084 851
Davčna številka: SI89639804

Kontaktna oseba: Darko Bauer
GSM: 041 327 683
Elektronska pošta: darko.bauer@inpro.si

Opis glavne dejavnosti:
Hitre in učinkovite rešitve klimatskih pogojev v proizvodnih 
prostorih in procesih.

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
Projektiranje in izvedba.
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Program:
Hlajenje, ogrevanje, prezračevanje, rekuperacija, sušenje v obliki 
projektiranja / izvedbe ali Klimarent.

INTERCOM CELJE d.o.o.
Teharje 6 b
3000 Celje
Telefon: 03 4260 260
Telefaks: 03 4260 265
Davčna številka: SI97493945

Kontaktna oseba: Jernej Volavšek
GSM: 031 704 450
Elektronska pošta:  Jernej@intercom.si

Opis glavne dejavnosti:
Ponujamo celovit program pogonskih elementov, hidravlike in 
pnevmatike. Na zalogi imamo preko 10.000 artiklov ter redne 
tedenske dobave blaga iz tujine. Opravljamo tudi servis in vzdr-
ževanje hidravličnih naprav.

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
Ležaje, hidravliko, pnevmatiko – pogonske elemente.

Zastopamo družbe:
MANULI, STNC

Program:
Ležaji, hidravlika, pnevmatika – pogonski elementi.

INŽENIRING PLUS d.o.o.
Stegne 21 d
1000 Ljubljana
Telefon: 01 5001 355
Telefaks: 01 5112 002
Davčna številka: SI 89473396

Kontaktna oseba: Boštjan Zadnik
GSM: 041 794 925
Elektronska pošta:  bostjan.zadnik@ing-plus.si

Opis glavne dejavnosti:
Projektiranje, gradnja, vzdrževanje in servisiranje opreme in 
sistemov avtomatizacije v industriji, tehnično svetovanje in 
dobava opreme oz. komponent SIEMENS SIMATIC, izobraže-
vanje uporabnikov sistemov SIEMENS SIMATIC na področju 
industrijske avtomatizacije.

Program:
Avtomatizacija industrijskih procesov.

JUMO MESS UND REGELGERÄTE GmbH 
Podružnica Maribor
Pekrska cesta 6
2000 Maribor
Telefon: 02 4215 183
Telefaks: 02 4200 264
Davčna številka: SI100700346

Kontaktna oseba: Darko Slana
GSM: 041 669 315
Elektronska pošta: info@jumo.si

Opis glavne dejavnosti:
Temperaturna tipala, merilniki in pretvorniki tlaka, temperature, 
vlage, analize; regulatorji temperature, termostati, programatorji, 
registratorji, priključni kabli, prikazovalniki.

Program:
JUMO merilne in regulacijske naprave.

KLADIVAR ŽIRI d.d.
Industrijska ulica 2
4226 Žiri
Telefon: 04 5159 100
Telefaks: 04 5192 234
Davčna številka: SI19330316

Kontaktna oseba: Milan Kopač
GSM: 031 641 053
Elektronska pošta: info@kladivar.si

Opis glavne dejavnosti:
Razvoj, proizvodnja in trženje sestavin, sistemov in storitev za 
fluidno tehniko.

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
Inženiring (svetujemo); preskrba (širok proizvodni in prodajni 
program sestavin, sistemov in storitev s področja oljne hidravlike, 
celovita oskrba z informacijami o proizvodih, usposabljanje in 
izobraževanje); 24 urna dosegljivost; montaža in zagon; storitve 
po prodaji (servisiranje, vzdrževanje hidravličnih fluidov); raz-
položljivost rezervnih delov.

Zastopamo družbe:
- PARKER Hannifin, Nemčija; SUN HYDRAULICS, Nemči-
ja; BUCHER HYDRAULICS, Nemčija; SAMHYDRAULIK, 
Italija; EMMEGI, Italija.

Program:
Sestavine fluidne tehnike; hidravlični sistemi; storitve; program 
zastopstev: HS-ventili, črpalke, motorji; filtriranje in filtri; 
merilniki in merilni sistemi; priključki in cevovodi; hidravlični 
akumulatorji; izmenjevalniki toplote.
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KONUS KONEX d.o.o.
Mestni trg 18
3210 Slovenske Konjice
Telefon: 03 7573 100
Telefaks: 03 5754 140
Davčna številka: SI65406664

Kontaktna oseba: Tone Gošnjak
GSM: 041 982 762
Elektronska pošta: info@konuskonex.com

Opis glavne dejavnosti:
Proizvodnja pogonskih jermen, transportnih trakov, filtrov za 
industrijsko in tekočinsko filtracijo ter klimatizacijo.

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
Pogonske jermene, transportne trakove, industrijske filtre in 
tekočinske filtre ter filtre za klimatizacijo.

Program:
Pogonski jermeni, transportni trakovi, industrijski filtri, teko-
činski filtri in filtri za klimatizacijo.

KOPA RAČUNALNIŠKI INŽENIRING d.d.
Kidričeva 14
2380 Slovenj Gradec
Telefon: 02 8839 700
Telefaks: 02 8839 777
Davčna številka: SI12709743

Kontaktna oseba: Vinko Jelenko
GSM: 041 757 169
Elektronska pošta: vinko.jelenko @kopa.si

Opis glavne dejavnosti:
KOPA računalniški inženiring, d.d., je že skoraj trideset let med 
vodilnimi pri uvajanju celovitih rešitev informacijskih sistemov 
v slovenska proizvodna podjetja. Jedro informacijskega sistema 
KOPA predstavlja popolnoma integrirana aplikativna pro-
gramska rešitev za področje vodenja in spremljanja proizvodnje 
ter poslovanja, ki je v celoti zasnovana na ORACLE relacijski 
tehnologiji.

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
IBM MAXIMO Asset Management; IBM Tivoli Asset Mana-
gement for IT; IBM Tivoli Service Desk.

Zastopamo družbe: IBM

Program:
MAXIMO - najsodobnejši informacijski sistem za podporo upra-
vljanja in vzdrževanja strateških sredstev in storitev v podjetjih 
in organizacijah vseh vrst ter velikosti.

KOTORNA d.o.o.
Brnčičeva 19 e
1231 Ljubljana – Črnuče
Telefon: 01 5613 226
Telefaks: 01 5618 937
Davčna številka: SI73519928

Kontaktna oseba: Anton Bevc
GSM: 041 333 342
Elektronska pošta:  info@kotorna.si

Opis glavne dejavnosti:
Dnevna oskrba podjetij s potrošnim materialom za osebno 
higieno, industrijskimi krpami in delovno zaščito, montaža, 
dostava, svetovanje, šolanje uporabnikov, kontrola stroškov, 
tehnična podpora, ...

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
Industrijske brisače, krpe za čiščenje, brisanje in poliranje; mila, 
kreme in čistila za roke; zaščitna oblačila, rokavice, maske; 
industrijska stojala, podajalniki, milniki, kontejnerji...; drobna 
sanitarna oprema; higienski potrošni material: papirnate brisače, 
toaletni papir, ...

Zastopamo družbe:
Kimberly-Clark Professional.

Program:
Celoten proizvodni program proizvajalca Kimberly-Clark sektor 
Professional.

LOTRIČ d.o.o.
Selca 163
4227 Selca
Telefon: 04 5170 700
Telefaks: 04 5170 707
Davčna številka: SI14379465

Kontaktna oseba: Janez Štibelj
GSM: 041 696 606
Elektronska pošta: marketing@lotric.si

Opis glavne dejavnosti:
Skozi 16 letno tradicijo delovanja in razvoja na področju mero-
slovja smo postali akreditirani laboratorij za merila mase, prostor-
nine, sile, temperature, tlaka, vlage, dolžine in meril tehničnih 
pregledov ter imenovana oseba za izvajanje overitev meril mase, 
tlaka, dolžine, analizatorjev izpušnih plinov motornih vozil in 
naprav z valji za preverjanje zaviralne sile pri vozilih na motorni 
pogon in priklopnih vozilih.

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
Nudimo prodajo proizvodov Radwag ter servisiranje, kalibriranje 
in izvajanje overitev merilne opreme.
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Zastopamo družbe:
RADWAG - Manufacturer of Electronic Weighing Instruments, 
Poljska

Program:
Tehtnice, uteži.

MERUS d.o.o.
Kardeljeva cesta 90
2000 Maribor
Telefon: 02 3205 795
Davčna številka: SI94507767

Kontaktna oseba: Matjaž Kolac
GSM: 041 396 484
Elektronska pošta: matjaz.kolac@merus-on.net

Opis glavne dejavnosti:
Prodaja industrijskih strojev in potrošnega materiala ter servisne 
storitve. Prodaja strojev za tisk in razrez, opreme za odpravljanje 
statične elektrike, detektorjev kovin.

Zastopamo družbe:
DURST Phototechnik Digital Technology, Avstrija; EngView 
Systems, Kanada; MATAN Digital Printers 2001, Izrael; Meech 
International, Velika Britanija; Rimage Europe, Nemčija; ZUND 
Systemtechnik, Švica

Program:
Digitalni razrez materialov, odpravljanje statične elektrike, 
velikoformatni tisk, zaznavanje in razločevanje nečistih snovi 
v materialih.

MESSER SLOVENIJA d.o.o.
Jugova 20
2342 Ruše
Telefon: 02 6690 300
Telefaks: 02 6616 041
Davčna številka: SI59138645

Kontaktna oseba: Alenka Polšak
GSM: 031 300 203
Elektronska pošta: alenka.polsak@messergroup.com

Opis glavne dejavnosti:
Oskrbujemo preko 3500 kupcev v Sloveniji s celotno paleto 
tehničnih in specialnih plinov ter s tem pokrivamo več kot 40% 
potreb slovenskega tržišča po teh proizvodih. Razen dobave 
tehničnih plinov nudimo široko paleto tehnoloških rešitev za 
uporabo tehničnih plinov v praksi, inženiring storitve za to 
področje ter kompletni servis za montažo in vzdrževanje naprav 
za uporabo tehničnih plinov.
Naše tehnološke rešitve izboljšujejo procese  v vseh panogah: 
metalurgija, varjenje in rezanje, živilska industrija, medicina, 
kriobilogoja in farmacija, varovanje okolja, …

Program:
Naš prodajni program vključuje: tehnični plini (kisik, dušik, 
argon, ogljikov dioksid, acetilen,...); specialni plini (plinske 
mešanice za laboratorije, živilski plini, medicinski plini, plini za 
vsa področja plinskih aplikacij); aplikatitve rešitve za področja 
metalurgije, varjenja in rezanja, živilske industrije, medicine, 
farmacije, ekologije,...; servis in vzdrževalne storitve na področju 
plinske tehnologije.

METAL MIKULIĆ d.o.o.
Rusjanova 1
1235 Radomlje
Telefon: 01 7295 111
Telefaks: 01 7295 100
Davčna številka: SI10201297

Kontaktna oseba: Simon Žvanut
GSM: 041 922 752
Elektronska pošta: simon@metalmikulic.si

Opis glavne dejavnosti:
Specializirano podjetje za prodajo in servis ročnega in električne-
ga orodja ter specialnih strojev za gradbeništvo in vzdrževanje.

Zastopamo družbe:
Hitachi stroji, Unior orodje, Perles stroji, IskraVarjenje varilna 
oprema, Varstroj varilna oprema, Kovine Tovarna Meril, Genset 
agregati, Fluke instrumenti, Metrel instrumenti.

METRONIK d.o.o.
Stegne 9 a 
1000 Ljubljana
Telefon: 01 5140 800
Telefaks: 01 5111 635
Davčna številka: SI53206274

Kontaktna oseba: Jurij Jerina
GSM: 041 765 464
Elektronska pošta: info@metronik.si

Opis glavne dejavnosti:
Avtomatizacija in računalniško vodenje proizvodnih procesov; 
avtomatizacija in računalniški nadzor energetskih in klimatskih 
sistemov v industriji in zgradbah; informacijska podpora proizvo-
dnim procesom s sistemom MePIS; distribucija opreme za 
avtomatizacijo.

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
Stikalno tehniko, frekvenčne pretvornike, mehke zagone; pro-
gramsko opremo za nadzor in vodenje procesov; informacijske 
sisteme za računalniško podporo vzdrževanju v industriji in 
zgradbah; programabilne krmilnke in krmilnoregulacijske sis-
teme; industrijske senzorje vlage in temperature.
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Program:
GE Power Controls: stikalna tehnika; Vacon: frekvenčni pre-
tvorniki; GE Fanuc: programska oprema za nadzor in vodenje 
procesov, programabilni krmilniki; Honeywell: oprema ter 
sistemi za avtomatizacijo v zgradbah; OPTO22: distribuirani 
krmilno regulacijski in vhodno/izhodni sistemi; Vaisala: vrhun-
ski senzorji vlage; Mamac: senzorji temperature in tlaka; Satel: 
radijski modemi.

MICOM ELECTRONICS d.o.o.
Dobrave 10
1236 Trzin
Telefon: 01 5896 250
Telefaks: 01 5896 260
Davčna številka: SI13030957

Kontaktna oseba: Primož Juvan
GSM: 041 558 596
Elektronska pošta: primoz.juvan@micom.si

Opis glavne dejavnosti:
Osnovna dejavnost našega podjetja je prodaja profesionalne 
merilne opreme. Le-ta zajema širok izbor izdelkov, od enostavnih 
električnih testerjev, do najzahtevnejših instrumentov za testi-
ranje telekomunikacijskih in računalniških omrežij, sistemov v 
industriji in energetskih omrežij.

Zastopamo družbe:
Zastopamo sledeče svetovne proizvajalce merilne opreme: FLU-
KE, ZDA; AEROFLEX, ZDA; SUNRISE TELECOM, ZDA; 
SPIRENT, Velika Britanija; RADIODETECTION, Velika 
Britanija; POMONA, ZDA.

Program:
Nudimo instrumente za: industrijske meritve; meritve v energet-
skih omrežjih; meritve v telekomunikacijskih omrežjih; meritve 
v računalniških omrežjih; meritve parametrov okolja; meritve v 
laboratorijih; kalibracija merilnikov električnih veličin in tempe-
rature; spajkanje/odspajkovanje v proizvodnji in servisu.

NRG d.o.o.
Kančeva 4
1000 Ljubljana
Telefon: 01 2561 056
Telefaks: 01 2561 055
Davčna številka: SI33599009

Kontaktna oseba: Andrej Drobež
GSM: 031 317 513
Elektronska pošta: info@nrg.si

Opis glavne dejavnosti:
Naša dejavnost je prodaja in tehnično svetovanje na področju 
orodij, strojev ter opreme za plinovodna in vodovodna omrežja. 
NRG je generalni zastopnik izdelkov priznanih svetovnih proi-

zvajalcev profesionalnih orodij, strojev in opreme za vzdrževanje 
in proizvodnjo v industriji ter energetskih omrežjih. 

Zastopamo družbe:
GEDORE Nemčija, ročno orodje; ALBERT ROLLER Nemčija, 
inštalatersko orodje; KRESS Elektrik Nemčija, električno ročno 
orodje; LENA Polska, delovne svetilke; LUNA Švedska, merilno 
orodje, stroji, ročno orodje; RMA Nemčija, plinske armature; 
GMT Nemčija, plinske armature; AVK Danska, plinske, vodo-
vodne armature; MANIBS Nemčija, plinske armature; PAUL 
WEGENER Nemčija, merilna tehnika; PLASSOON Izrael, 
plinske armature, fitingi za vodovod.

Program:
Nudimo široko paleto ročnih orodij, pripomočkov in delavniške 
opreme znamke GEDORE, neiskreče ročno orodje ENDRES 
TOOLS, kovčke, torbe in zaboje znamke B&W, električna in 
baterijska ročna orodja KRESS, prenosne svetilke LENA, orodja 
in stroji za obdelovanje cevi za inštalaterje ROLLER, rezalna 
orodja, ročna orodja, stroji in delavniška oprema LUNA. Na-
slednje prodajno področje obsega prodajo plinskih armatur iz 
jekla in polietilena, plinomerov, regulatorjev, elektronskih naprav 
za merjenja pretoka, tlaka in temperature plina v plinovodih in 
pribora za izgradnjo in vzdrževanje plinovodov. Plinarnam ter 
distributerjem plina v Sloveniji ponujamo raznovrstne nizko-
tlačne in visokotlačne plinske pipe, uvodnice, prehodne kose, 
regulatorje in zasune znamke RMA, mehovne plinomere vseh 
velikosti ter eno in dvostopenjske regulatorje znamke GMT.

OMEGA AIR d.o.o.
Cesta Dolomitskega odreda 10
1000 Ljubljana
Telefon: 01 2006 800
Telefaks: 01 2006 850
Davčna številka: SI51179555

Kontaktna oseba: Bojan ŽABJEK
GSM: 030 362 123
Elektronska pošta: bzabjek@omega-air.si

Opis glavne dejavnosti:
Naše podjetje, ki deluje na slovenskem trgu že 19 let, vam iz 
širokega programa opreme nudi vijačne, batne in turbo kompre-
sorje, hladilniške, adsorbcijske in membranske sušilnike, filtre za 
komprimiran zrak, tlačne posode, pnevmatska orodja in ostalo 
inštalacijsko opremo za komprimiran zrak. Poleg omenjenega 
programa delujemo aktivno tudi na področju industrijskega 
hlajenja vode, tako v zaprtih kot tudi pol-odprtih hladilnih 
krogih, področju klimatizacije, prezračevanja in industrijskega 
ogrevanja. Nudimo vam inženiring, projektiranje, proizvodnjo, 
prodajo in montažo. Za vso opremo iz našega programa vam v 
sklopu podjetja Omega Air d.o.o. nudimo odzivno ter strokovno 
usposobljeno servisno službo.

Zastopamo družbe:
WORTHINGTON CREYSSENSAC, Francija; GARDNER 
DENVER, Finska; M.T.A., Italija; CAMERON COMPRES-
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SION SYSTEMS, ZDA; PREVOST, Francija; PNEUTEC, 
Nemčija; THERMOBILE INDUSTRIES, Nizozemska; FLÄKT 
WOODS, Švedska.

Program:
Komprimiran zrak, industrijsko hlajenje, klimatizacija, prezra-
čevanje, industrijsko ogrevanje.

PARKELJ d.o.o.
Volavlje 1 
1000 Ljubljana
Telefon: 01 5205 020
Telefaks: 01 5205 022
Davčna številka: SI70549800

Kontaktna oseba: Oliver Lavtižar
GSM: 041 676 561
Elektronska pošta: oliver.lavtizar@parkelj.si

Opis glavne dejavnosti:
Prodaja in najem novih in rabljenih viličarjev; popravila viličarjev 
– servisna služba; prodaja rezervnih delov za domače in tuje vili-
čarje; prodaja in montaža industrijskih pnevmatik in polnjenje 
s polivretansko maso; prodaja baterij; svetovanje pri nakupu in 
vzdrževanju viličarjev; svetovanje pri nakupu in vzdrževanju 
viličarjev; tehnični in periodični pregledi.

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
Originalne rezervne dele za Linde, Toyota, Litostroj, Indos in 
druge viličarje. Pnevmatike Evrogrip in gume Comfort. Polnilo 
za pnevmatike Arnco. Novi in rabljeni viličarji.

Zastopamo družbe:
ITALMATIC, Italija; HEUVER, Nizozemska; ARNCO, Velika 
Britanija.

Program:
Servis, trgovina, svetovanje.

PEPPERL & FUCHS GmbH
Industriestrasse 13 b
2345 Brunn am Gebirge, Avstrija
Telefon: 0043 2236 334 41
Telefaks: 0043 2236 316 82
Davčna številka: ATU 19104500

Kontaktna oseba: Peter Gerold
GSM: 040 781 992
Elektronska pošta: pgerold@at.pepperl-fuchs.com

Opis glavne dejavnosti:
Za globalni trg opreme za avtomatizacijo oblikujemo, proizva-
jamo in distribuiramo elektronske senzorje in komponente. 
Osredotočamo se na dva proizvodna segmenta, na industrijsko 
in procesno avtomatizacijo. Proizvajamo tudi komponente za 

eksplozijsko ogrožena (Ex) okolja. S širokim naborom proizvo-
dov in rešitev smo eden izmed vodilnih svetovnih proizvajalcev 
opreme za avtomatizacijo.

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
Celovit program opreme za industrijsko in procesno avto-
matizacijo. Tehnično svetovanje in pomoč pri avtomatizaciji 
proizvodnih sistemov.

Program:
Za področje industrijske avtomatizacije: induktivni senzorji; ka-
pacitivni senzorji; ultrazvočni senzorji; optični senzorji (senzorji 
standardnih izvedb, svetlobne zavese, varnostni senzorji, senzorji 
za avtomatska vrata in lifte); rotacijski dajalniki; AS - Interface 
tehnologija komunikacije; identifikacijski sistemi. Za področje 
procesne avtomatizacije: stikalna oprema za procesno avtoma-
tizacijo (IA); lastnovarne komponente in sistemi za merjenje, 
krmiljenje in regulacijo.

PETROL d.d. LJUBLJANA
Sektor naftni derivati, Služba za industrijska maziva
Dunajska cesta 50
1527 Ljubljana
Telefon: 01 4714 879
Telefaks: 01 4714 135
Davčna številka: SI80267432

Kontaktna oseba: Aleš Arnšek
GSM: 041 745 042
Elektronska pošta:  ales.arnsek@petrol.si

Opis glavne dejavnosti:
Petrol je vodilna energetska družba v Sloveniji in eno največjih 
slovenskih  podjetij. Temeljna dejavnost družbe je oskrba Slove-
nije z naftnimi derivati oziroma zanesljiva in kakovostna preskrba 
industrije ter individualnih uporabnikov s proizvodi iz nafte, s 
plinom in z drugimi kemičnimi izdelki.

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
Program za celovito oskrbo industrije z mazivi - PCUM, ki 
vključuje svetovanje,  optimizacijo maziv, računalniški pro-
gram, vzdrževanje mazalnih olj in emulzij, analize, investicije 
in ekologije.

Zastopamo družbe:
Domače in svetovne proizvajalce maziv. Pri nas dobite tudi 
proizvode drugih proizvajalcev.

Program:
Maziva.
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POLZELA TOVARNA NOGAVIC d.d.
Vzdrževanje
Polzela 171 
3313 Polzela
Telefon: 03 7037 350
Telefaks: 03 7037 222
Davčna številka: SI32541066

Kontaktna oseba: Bojan Grdjan 
GSM: 041 783 271
Elektronska pošta: bojan.grdjan@polzela.com

Opis glavne dejavnosti:
Proizvodnja vseh vrst nogavic.

Program:
Izdelava ženskih, moških in otroških nogavic.

PROFIDTP d.o.o.
Revija IRT3000 - Inovacije-Razvoj-Tehnologije
Zasavska cesta 95
1231 Ljubljana Črnuče
Telefon: 01 6003 000
Telefaks: 01 6003 001
Davčna številka: SI56342764

Kontaktna oseba: Darko Švetak
GSM: 041 669 775
Elektronska pošta: darko@irt3000.si

Opis glavne dejavnosti:
Izdajanje strokovne revije IRT3000 - Inovacije-Razvoj-Tehno-
logije. Revija opisuje strokovne vsebine na področju kovinsko-
predelovalne industrije, IT-tehnologije, avtomatizacije in IT 
tehnologij.

Program:
Revija IRT3000 - Inovacije-Razvoj-Tehnologije.

PS d.o.o. LOGATEC
Kalce 38 b
1370 Logatec
Telefon: 01 7508 510
Telefaks: 01 7508 529
Davčna številka: SI58448624

Kontaktna oseba: Andrej Zupančič
Elektronska pošta: andrejz@ps-log.si

Opis glavne dejavnosti:
Ukvarjamo se z projektiranjem in avtomatizacijo strojev. Izvaja-
mo: konstrukcije in izvedbe specialnih strojev; predelava strojev; 
regulacija vrtenja motorjev; krmiljenje strojev. Dobavljamo: servo 
pogone; frekvenčne in vektorske regulatorje; merilne sisteme s 
prikazovalniki; pozicijske krmilnike; planetne reduktorje.

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
Avtomatizacijo in projektiranje strojev.

Zastopamo družbe:
Control Techniques – Emerson, Anglija; Fairford Electronics, 
Anglija; Elgo Electric,  Nemčija; Gerwah, Nemčija; Tecnoin-
granaggi Ridutori, Italija; Trio Motion, Anglija; Motor Power 
Company, Italija.

Program:
Frekvenčni pretvorniki; Servo sistemi; Mehki zagoni; Pozicij-
ski krmilniki; Magnetni merilni  sistemi; Sklopke; Planetni 
reduktorji.

RITTAL PRODAJA STIKALNIH OMAR d.o.o.
Šmartinska cesta 152
1000 Ljubljana
Telefon: 01 5466 370
Davčna številka: SI95343849

Kontaktna oseba: Bojan Gustinčič
GSM: 041 684 680
Elektronska pošta:  bojan.gustincic@rittal.si

Opis glavne dejavnosti:
Smo proizvajalci in ponudniki elektro omar in ohišij, pribora in 
orodij, vezanih na dejavnost elektro stroke.

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
Široko paleto industrijskih ohišij, komponente za električne 
razdelilnike, klimatizacijo omar in ohišij ter pribor. Strokovno 
svetovanje, kratke dobavne roke, prilagodljive prodajne pogoje 
in konkurenčne cene.

Program:
Industrijska ohišja (male in kompaktne stikalne omare, upra-
vljalna ohišja, pulte …).  Komponente za električne razdelilnike 
(zbiralčni sistem do 3200A, ločilniki, priključne elemente…). 
Ohišja za elektroniko (racki in ohišja za vgradnjo rackov, napa-
jalniki, ohišja za telefonijo…). Klimatizacija omar (klimatske 
naprave, centralne hladilne naprave, izmenjevalce, ventilatorje 
…). Komunikacijska ohišja (komunikacijska in strežniška ohišja, 
napajanje IT ohišij, nadzor…). Ohišja za zunanjo uporabo (do-
datno zavarovana proti klimatskim vplivom in vandalizmu).

SCHIKI d.o.o.
Podjetje za proizvodnjo , trgovino in storitve
Grajska ulica 8 a
3210 Slovenske Konjice
Telefon: 03 7572 350
Telefaks: 03 7572 358
Davčna številka: SI78070945
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Kontaktna oseba: Kene Matija
GSM: 051 324 370
Elektronska pošta: schiki.kene@siol.net

Opis glavne dejavnosti:
Podjetje za proizvodnjo in trgovino, konfekcioniranje in izde-
lava vseh vrst transportnih in pogonskih jermen. Inženiring in 
svetovanje na področju transporta in pogona. Izdelava strojnih 
elementov,...

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
Svetovanje, servis, montaža na licu mesta,..

Zastopamo družbe:
Ammeraal Beltech, Megadyne, Italija-Španija; Contitech, Nem-
čija; Chiaravalli, Italija; Gates, Belgija; Anker, ZDA,...  

Program:
Transportni trakovi za vse aplikacije, visoko produktivni plo-
ščati jermeni, modularni  trakovi, energetske verige, teflonski 
trakovi, jermeni (klinasti, zobati, okrogli, mikro,  sestavljivi, 
specialni,..), strojni deli (verižniki, zobniki, letve, jeremnice, 
sklopke, vodila, vretena,...), inženiring, spajanje trakov, jermen,... 
na licu mesta.

SEAL & TRADE d.o.o
Pri opekarni 5 
2000 Maribor
Telefon: 02 3300 414
Telefaks: 02 3300 419
Davčna številka: SI46940626

Kontaktna oseba: Boris Platovšek, Aleksandra Kmetič
GSM: 030 676 422
Elektronska pošta: www.seal-trade.si

Opis glavne dejavnosti:
Proizvodnja tesnil, servis in obnova hidravličnih in pnevmatskih 
cilindrov in razvodnih ventilov, servis servovolanov, servis hidra-
vličnih črpalk, servis hidromotorjev, strokovno svetovanje.

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
Tesnila za hidravliko in pnevmatiko dimenzij od 3 mm do 200 
mm premera, servis in obnovo hidravličnih in pnevmatskih 
elementov, hidravlične cilindre po željah naročnika, servis ser-
vovolanov, strokovno svetovanje.

Zastopamo družbe:
DMH, Avstrija; Trygonal, Avstrija; Interpromet, Slovenija; 
Dihtomatic, Avstrija.

Program:
Podporni elementi za področje servisa hidravlike in pnevma-
tike.

SICK d.o.o.
Cesta dveh cesarjev 403
1000 Ljubljana
Telefon: 01 4769 990
Telefaks: 01 4769 946
Davčna številka: SI91727634

Kontaktna oseba: Božidar Zajc
GSM: 040 886 634
Elektronska pošta:  office@sick.si

Opis glavne dejavnosti:
Sick je eden vodilnih svetovnih proizvajalcev inteligentnih 
senzorjev in rešitev, katerega produkti in storitve so primarno 
namenjeni industrijskim aplikacijam, igrajo pa pomembno vlogo 
tudi v vsakdanjem življenju.

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
Industrijske senzorje, industrijske varnostne sisteme, sisteme za 
avtomatsko identifikacijo, sisteme z procesno merilno tehniko.

Zastopamo družbe:
SICK, Nemčija.

Program:
Industrijski senzorji: dajalniki impulzov, ultrazvočni in optični 
senzorji, kontrastni, barvni in luminiscenčni senzorji; merilniki 
razdalje, modularne svetlobne mreže, 2D in 3D industrijske 
kamere; induktivni, kapacitivni, magnetni in cilindrični sen-
zorji, sistemi za IR komunikacijo; industrijski varnostni sistemi: 
varnostna stikala, varnostne svetlobne zapore, zavese in mreže, 
laserski skenerji, varnostni moduli; sistemi za avtomatsko inden-
tifikacijo: fiksni, prenosni, standardni in/ali 2D bralniki črtne 
kode in sistemi, OMNI sistemi, sistemi za RF identifikacijo 
(RFID), laserski merilni sistemi, moduli za povezavo, programska 
oprema za nadzor.

SIEMENS d.o.o.
Organizacijska enota: A&D
Bratislavska 5
1000 Ljubljana
Telefon: 01 4746 100
Telefaks: 01 4746 138
Davčna št.: SI73388297

Kontaktna oseba: Krešo Petrošanec
Elektronska pošta: orders.ad.si@siemens.com

Opis glavne dejavnosti:
Prodaja, tehnično svetovanje, servis in projektiva sistemov za 
avtomatizacijo (krmiljenje, nadzor in  vizualizacija, industrijske 
mreže, IT rešitve), pogonske tehnike (motorji, regulatorji, pozi-
cionerji in CNC krmilniki), procesne instrumentacije (senzorji, 
pretvorniki, regulatorji za tlak, temperaturo, pretok tekočin, 
plinov in sipkih snovi, sistemi za tehtanje in doziranje), nizko-
napetostne stikalne tehnike (stikalni elementi, zbiralke, tipsko 
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testirane stikalne omare), elektroinštalacijske tehnike (stikala, 
vtičnice, EIB); UPS sistemi.

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
Projektivno svetovanje, servis, popravila in zamenjavo produktov 
za avtomatizacijo v industriji. 

Zastopamo družbe:
Siemens, Nemčija.

Program:
Prodaja produktov, sistemov in rešitev za avtomatizacijo.

SMM d.o.o.
Jaskova 18
2001 Maribor
Telefon: 02 4502 300
Telefaks: 02 4502 302
Davčna številka: SI46123997

Kontaktna oseba: Boris Ivančić
GSM: 031 651 979
Elektronska pošta: boris.ivancic@smm.si

Opis glavne dejavnosti:
Inženiring, strojegradnja, servis obdelovalnih strojev, obnova 
obdelovalnih strojev.

Zastopamo družbe:
TR ELECTRONIC, Nemčija; PILZ, Nemčija; EUCHNER, 
Nemčija; AUCOTEC, Nemčija.

Program:
Inženiring, avtomatizacija, strojegradnja, zastopstvo.

TEHNING d.o.o.
Zgornja Hajdina 189
2288 Hajdina
Telefon: 02 7883 043
Telefaks: 02 7883 044
Davčna številka: SI95266909

Kontaktna oseba: Dragi Stojadinović
GSM: 041 710 386
Elektronska pošta:  email@tehning.com

Opis glavne dejavnosti:
Tehnično-tehnološko svetovanje, konstruiranje, zastopanje, 
trgovina, proizvodnja paste za poliranje kovine, materiali za 
zaščito proti obrabi.

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
Celostne rešitve vzdrževalnih problemov na področju strojništva, 
energetike in ekologije; tehnični inženiring; storitev montaže; 

varjenje kovinskih konstrukcij; varilno tehniko VARSTROJ 
d.d.

Zastopamo družbe:
TECHNOGENIA, Francija; SEALTEK, Japonska; VARSTROJ, 
Slovenija.

Program:
Varilna tehnika, trdi nanosi, tesnilni materiali, poliranje kovin, 
inženiring. storitve montaže in varjenja.

TERMING TERMOGRAFIJA d.o.o.
Šibeniška ulica 6
1000 Ljubljana
Telefon: 01 2811 696
Davčna številka: SI33921776

Kontaktna oseba: Bojan Težak
GSM: 041 516 034
Elektronska pošta: terming@siol.com

Opis glavne dejavnosti:
Infrardeča termografija, storitve in prodaja termalnih kamer in 
infrardečih termometrov.

Program:
Termografija, infrardeče kamere in termometri.

TINEX, TRGOVSKA DRUŽBA, d.o.o.
Rožna ulica 44
4208 Šenčur
Telefon: 04 2792 222
Telefaks: 04 2792 233
Davčna št.: SI27106870

Kontaktna oseba: Franc Fende
GSM: 041 694 139
Elektronska pošta: franc.fende@tinex.si; info@tinex.si

Opis glavne dejavnosti:
Prodaja, zastopanje, tehnično svetovanje in šolanje za področje 
ležajne, tesnilne in pogonske tehnike; nadzor stanja opreme z 
metodo merjenja vibracij.

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
Nudimo šolanja v lastni opremljeni predavalnici in pri naših do-
baviteljih. Nudimo optimalne tehnične rešitve. Nudimo možnost 
pregleda stanja zaloge preko naše domače spletne strani www.
tinex.si. Iz velike lastne zaloge nudimo hitro dobavo izdelkov 
priznanih svetovnih proizvajalcev: industrijski in avtomobilski 
ležaji, ohišja, masti in merilna ter montažna oprema FAG in 
FIS; iglični, drsni, zglobni in drugi ležaji ter elementi linearne 
tehnike INA; miniaturni ležaji EZO; stožčasti ležaji v metričnih 
in colskih merah; Nilos tesnilni obroči ZILLER&CO; kroglice 
iz jekla, nerjavečega jekla, plastike, teflona PTFE, keramike in 
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drugih materialov KGM; sklopke, zavore, vpenjala, omejevalci 
moči in momentov RINGSPANN; galove in druge transportne 
verige KETTEN WULF; tesnila za hidravliko in pnevmatiko, 
oljna tesnila, membrane in dušilci tresljajev, pletenice za črpalke 
in ventile SIMRIT; tesnilne vrvice, o- in v-tesnila ter ostala tesnila 
DICHTOMATIK; avtomobilska tesnila CORTECO; trakovi, 
vrvice in plošče ter drugi izdelki iz ekspandiranega teflona KWO; 
tesnilne plošče na osnovi grafita za najtežje obratovalne pogoje v 
termoelektrarnah, kemični in petrokemični industriji: jermena 
GOODYEAR in OPTIBELT; lepila in čistila KEMIS.

Zastopamo družbe:
Schaeffler KG, FIS, KGM, Ringspann, Ketten Wulf, Simrit, 
Ziller & Co., Dichtomatik, KWO, Corteco, Kemis.

Program: 
Ležaji, tesnila, elementi linearne tehnike, transportne verige, 
jermena.

TOPOL ARMATURE d.o.o.
Tbilisijska 59
1000 Ljubljana
Telefon: 01 2572 566
Telefaks: 01 2574 125
Davčna številka: SI86349180

Kontaktna oseba: Rudi Žagar
GSM: 031 304 143
Elektronska pošta:  rudi@topol-armature.si

Opis glavne dejavnosti:
Smo podjetje za zastopanje in svetovanje na področju energetike 
in vzdrževanja. Načrtujemo in razvijamo zaključene rešitve, 
kar pomeni delo od zasnove, projektiranja, izdelave, vgradnje, 
zagona ter vzdrževanja. Ukvarjamo se z reševanjem problemov 
in zastojev v proizvodnji ter uvajanjem energetsko varčnejših 
rešitev na področju energetike.

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
Nudimo strokoven odziv uporabnikom na področju energe-
tike in tehniško svetovanje pri investicijah ter predelavah v 
proizvodnji. Pripravljeni smo ponuditi rešitve na projektnem 
nivoju in poskrbeti za hitro dobavo posameznih proizvodov 
ter rezervnih delov. Načrtovanje, projektiranje, sodelovanje 
pri izvedbah in zagonih zaključenih rešitev v parni energetiki 
– od vaše zahteve do zanesljive rešitve: parno reducirna postaja 
– uporaba, kjer je potrebno znižati tlak pare ali komprimiranega 
zraka zaradi procesnih zahtev; toplotna podpostaja – s pomočjo 
pare, termoolja ali vroče vode pripravite toplo vodo zahtevanih 
tehnoloških parametrov; napojni rezervoar za parne kotlovnice 
z vso regulacijsko in varnostno opremo; kondenzatni rezervoar 
za parne kotlovnice z vso regulacijsko in varnostno opremo. Eno 
od naših aktivnosti predstavlja tudi analiza delovanja odvajalni-
kov kondenzata. Blokade v delovanju odvajalnikov kondenzata 
predstavljajo potencialno možnost za izgube energije in poškodbe 
na procesni opremi.

Zastopamo družbe:
SPIRAX SARCO, Anglija; DONALDSON, Nemčija; HYGRO-
MATIK, Nemčija.

Program:
Oprema za kotlovnico – napajalni rezervoarji, zbiralniki kon-
denzata, hladilne posode, razdelilniki; distribucija in uporaba 
pare v sistemih – parne reducirne postaje, regulacije prenosnikov 
toplote, toplotne podpodstaje, sistemi izkoriščanja sekundarne 
pare;  posamezni proizvodi – odvajalniki kondenzata, regulacijski 
ventili s pnevmatskimi ali elektromotornimi pogoni, reducirni 
ventili, sušilniki, varnostni, nepovratni ventili, lopute, filtri 
in ostale cevne armature; opremljanje toplovodnih sistemov z 
regulacijami.

TRACTUS d.o.o.
Jaskova ulica 18
2000 Maribor
Telefon: 02 4601 540
Telefaks: 02 4601 543
Davčna številka: SI83460438

Kontaktna oseba: Ivana Ristič Pelemiš
GSM: 040 467 237
Elektronska pošta:  ivana@tractus.si

Opis glavne dejavnosti:
Trgovina z rezervnimi deli za gospodarska vozila.

Zastopamo družbe:
Rockinger, Ringfeder, Herth+Buss, Erich Jaeger, SWF, Bosch, 
Mekra, Isri, Grammer,  ZKW, Proplast, Spahn, Aspoeck, Mo-
nark, Ermax, Vignal, Hella.

Program:
Vozniški sedeži in njihovi deli, filtertehnika (filtri olja, zraka, 
goriva, hidravlike,  separatorji), avtoelektrika (svetila, kabli, 
vtičnice, stikala, brisalci, ogledala), priklopi in njihovi deli,  
zavorna tehnika.

TRC LIČEN LJUDMILA s.p.
Vrečkova 2
4000 Kranj
Telefon: 04 2358 310
Telefaks: 04 2358 311
Davčna številka: SI87617633

Kontaktna oseba: Ljudmila Ličen 
GSM: 041 344 071
Elektronska pošta:  ljudmila.licen@siol.net

Opis glavne dejavnosti:
Meritve mehanskih veličin: senzorji: sile, mase, momenta, 
pomika, tlaka, vibracij, hrupa; sistemi za zbiranje, analizo in 
obdelavo merilnih podatkov; vzdrževalni sistemi za OF-LINE 
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in ON-LINE monitoring s programsko opremo za napoved 
vzdrževalnih postopkov, laserske meritve.

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
Vzdrževalni sistemi za OF-LINE in ON-LINE monitoring s 
programsko opremo za napoved vzdrževalnih postopkov, termo-
grafska holografija, laserske meritve za centriranje in ravnanje.

Zastopamo družbe:
HBM HOTTINGER BALDWIN MESSTECHNIK, Nemčija; 
01db METRAVIB, Francija; MOBIUS, Avstralija

Program:
Od senzorike do programske opreme: www.trc-hbm.si; www.
hbm.com.

TRIMO d.d
Prijateljeva cesta 12
8210 Trebnje
Telefon: 07 3460 200
Telefaks: 07 3044 569
Davčna številka: SI524310

Elektronska pošta: trimo@trimo.si

Opis glavne dejavnosti:
Poslanstvo delovanja Trima je zagotavljanje originalnih in ce-
lovitih rešitev na področju jeklenih montažnih zgradb, streh in 
fasad, jeklenih konstrukcij ter kontejnerjev. Z znanjem, lastnim 
razvojem, projektiranjem, tehnologijo prihodnosti ter vrhunski-
mi gradbenimi materiali ponujamo kupcem celovite rešitve od 
idejne zasnove do dovršenega objekta.

Program:
Jeklene montažne zgradbe, strehe in fasade (ognjevarni strešni in 
fasadni paneli  Trimoterm, modularni fasadni paneli TrimoRa-
ster, gradbene plošče Trimoval in strešne kritine Trimo), jeklene 
konstrukcije, kontejnerji in inženiring.

ULBRICH HIDROAVTOMATIKA d.o.o.
Sv. Vid 26
2367 Vuzenica
Telefon: 02 8879 910
Telefaks: 02 8879 919
Davčna številka: SI61852295

Kontaktna oseba: Danilo Helbl
GSM: 041 643 116
Elektronska pošta: danilo.helbl@ulbrich-ha.si

Opis glavne dejavnosti:
Podjetje za hidravliko elektroniko in avtomatiko; proizvodnja 
industrijske hidravlične in krmilne opreme (kompletni sistemi, 
agregati, krmilni bloki, proporcionalna tehnika, elektronska 

krmilja, ...); proizvodnja inteligentnih stiskalnic in raznih pre-
izkuševališč; priprava tehničnih rešitev, svetovanje in projekti-
ranje na področju industrijske hidravlike; trženje in servisiranje 
proizvodov pogodbenih partnerjev.

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
Hidravlične cilindre, črpalke, dvigalke; hidravlične in mehanske 
snemalce; hidravlične delavniške stiskalnice; hidravlične momen-
tne stroje za vijačenje; hidravlične krmilne sestavine (konvenci-
onalne in proporcionalne); hidravlične agregate; pnevmohidra-
vlične črpalke in agregate; zviševalnike tlaka zraka; visokotlačne 
kompresorje (do 400 bar) za razne pline; inteligentne stiskalnice 
in razna preizkuševališča; namenske hidravlične stroje in napra-
ve; avtomatizacijo strojev, postrojenj in industrijskih procesov; 
industrijske amortizerje in izolatorje vibracij; specialna maziva 
in drsne lake; tesnilne in zalivne mase; tehnična lepila.

Zastopamo družbe:
ULBRICH Avstrija - industrijska hidravlika; POWER TEAM 
ZDA - hidravlična orodja, snemalci, dvigalke, delavniške sti-
skalnice; ENIDINE ZDA - industrijski amortizerji in izolatorji 
vibracij; HYTORC ZDA - hidravlični momentni stroji za vija-
čenje; ARGO-HYTOS Češka - hidravlične krmilne sestavine in 
kompaktni agregati; WANDFLUH Švica - hidravlične krmilne 
sestavine in elektronika za proporcionalno tehniko; MAXI-
MATOR Nemčija - pnevmohidravlične črpalke, zviševalniki 
tlaka zraka in visokotlačni kompresorji; DOW CORNING 
MOLYKOTE Nemčija - specialna maziva, drsni laki, tesnilne 
in zalivne mase, tehnična lepila; ELECTROLUBE Anglija 
- kontaktne masti, zaščitni laki, zalivne mase in drugi kemični 
proizvodi za elektronsko in elektro industrijo; PERMABOND 
Anglija - tehnična lepila; BONDMASTER Anglija - tehnična 
lepila; ITW PLEXUS Anglija - strukturna lepila; HONLE 
Nemčija - UV lepila in naprave.

Program:
Industrijska hidravlika in elektronika; hidravlična orodja, 
snemalci, delavniške stiskalnice;  hidravlični momentni stroji 
za vijačenje; industrijski amortizerji in izolatorji vibracij; pnev-
mohidravlične črpalke, zviševalniki tlaka zraka in visokotlačni 
kompresorji; inteligentne stiskalnice in razna preizkuševališča; 
namenski hidravlični stroji in naprave; avtomatizacija strojev, 
postrojenj in industrijskih procesov; specialna maziva, drsni 
laki, tesnilne mase; kemični proizvodi za elektro in elektronsko 
industrijo; tehnična lepila.

VIG-FIL d.o.o.
Volčji potok 44 a
1235 Radomlje
Telefon: 01 8314 860
Telefaks: 01 8313 837
Davčna številka: SI33393109

Kontaktna oseba: Anton Belavič
GSM: 040 802 832
Elektronska pošta: vig@siol.net

DEJAVNOSTI NAŠIH PARTNERJEV
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Opis glavne dejavnosti:
Svetovanje, zastopanje in prodaja zapornih in regulacijskih 
elementov za sisteme s čisto, tehnološko in odpadno vodo ter 
za različne vrste blata, odplak, granulatov, prahu in drugih 
zgoščenih medijev.

Za investicije in vzdrževanje nudimo:
Širok program kvalitetnih nožastih zasunov, medprirobnične 
lopute, prirobnične lopute, protipovratne ventile, montažno-
demontažne kose, zapornice za odprte kanale in bazene.

Zastopamo družbe:
SISTAG Absperrtechnik, Švica.

Program:
Poleg standardnih proizvodov nudimo tako imenovani “par-
tnering”. Cilj takšnega sodelovanja so zaporni ali regulacijski 
elementi izdelani po meri, ki bodo zadovoljili želje naročnika in 
izpolnili precizne zahteve, ki jih narekujejo tehnološko zahtevni 
mediji in aplikativno mesto.

DEJAVNOSTI NAŠIH PARTNERJEV
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Oglasi
naših partnerjev
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Lahko dolgo govorimo o naših izkušnjah na
področju tehnike velikih kotlov. Ali pa jih kar 
vgradimo v napravo.

www.viessmann.si

Viessmann d.o.o. · C. XIV. divizije 116a · 2000 Maribor
tel.: 02 480 55 50 · faks: 55 60 · viessmann@viessmann.si

Programske stopnje:

Sistemske rešitve:

Območja moči:

Energenti:





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

Kar ne vidi{, lahko boli.o

© 2006 Exxon Mobil Corporation. Mobil, Mobilgear 600 XP in znak lete~ega konja so za{~itne znamke podjetja Exxon Mobil Corporation ali ene od njegovih podružnic.

Brez pravega olja, lahko te drobne razpoke in razjede vodijo do popolne odpovedi reduktorja.

Novi Mobilgear 600 XP uspešno preprecuje mikro razjedanje in omogoca izboljšano zašcito ležajev ter kompatibilnost 

s tesnili, kar podaljša življenjsko dobo reduktorja – in poveca produktivnost opreme. Za vec informacij, obišcite 

www.mobil.com/mobilgear600xp.

Novi Mobilgear 600 XP preprecuje skoraj nevidni problem mikro razjedanja v tekalnih površinah.

Vodilni v tehnologiji.
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podmazovalna
oprema

hidravli�na
tesnila

izdelamo po meri

na zalogi

www.hennlich.si

HENNLICH d.o.o.  Podnart 33, 4244 Podnart  tel.: 04/532 06 10  fax: 04/532 06 20  info@hennlich.si 

za majhne in
velike sisteme

100 let izkušenj

z razlogom
MONTAŽA  VZDRŽEVANJE  OBNOVA



Vpija olja, kisline, luge, barve ....
še več kot vpojni izdelki

NOVO, NOVO, NOVO!
Sprej za odstranjevanje oljnih madežev

Zastopa:
Trimad d.o.o.
brezplačna številka 080 2088 w
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Commercial
Hydraulics

DENISON Hydraulics







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

Tel: 02/42 15 183, Fax: 02/42 00 26400
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ideja > projektiranje > merilna in nadzorna oprema > objekt > zanesljivost

Vas zanesljiv partner
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Medtem ko sodobni proizvodni pogoni upo-
rabljajo  mehke zagone in frekvenčnike, da bi 
zmanjšali stroške obratovanja - elektrike, vzdr-
ževanja in servisiranja, na trgu obstaja velika 
‘zmeda’, kar se tiče ustrezne električne zaščite 
teh naprav. Takšno stanje pa pušča veliko mo-
torskih pogonov neustrezno zaščitenih. 

Na žalost vsi projektanti, vzdrževalci in tudi 
uporabniki ne prepoznajo prednosti zaščite z  
varovalkami za zaščito polprevodnikov. 
Pred leti so imeli mehki zagoni in tudi fre-
kvenčniki vgrajene varovalke za zaščito polpre-
vodnikov v sami napravi. Ko so z leti te naprave 
postajale vse manjše - z miniaturizacijo in s kle-
ščenjem proizvodnih stroškov so se proizvajalci 
odločili, da ustrezno zaščito prepustijo konč-
nemu uporabniku, s tem, da mu dajo ustrezna 
navodila in priporočila, katere varovalke oz. 
zaščito uporabiti. Pri mehkih zagonih se je ta 
praksa nekako uveljavila  in se tudi upošteva, 
čeprav se lahko najdejo tudi posamezne izjeme. 
Pri frekvenčnikih je situacija povsem drugačna. 
Nekako je obveljalo pravilo med projektanti, 
da je zaščita z avtomatskimi varovalkami (ka-

rakt. C) ustrezna. Ustrezno zaščito motorskiH 
pogonov in testiranje te zaščite obravnava stan-
dard IEC 61800-5- (Polprevodniški močno-
stni pretvorniki za frekvenčne pogone). 
Nekateri se strinjajo, da je elektronska zaščita, 
ki deluje med frekvenčnikom in motorjem do-
volj. Izkušnje v zadnjem času pa so pokazale, da 
zadeva ni tako idealna kot navidezno izgleda, 
saj notranji del frekvenčnika ni ustrezno ščiten 
pred kratkim stikom. 

V primeru frekvenčnika imamo lahko najmanj 
tri vrste napak:
1. blokada motorja- blokada ležajev
2. izkrmiljenje izhodnih IGBT tranzistorjev
3. kratek stik na kondenzatorju-DC del.

Blokada motorja (Ik3): 
V težjih pogojih delovanja motorjev se ponava-
di zgodi, da prihaja do blokade motorja zaradi 
najrazličnejših vzrokov (temperatura, ležaji, 
mehanske ovire, lomi). To povzroči povečanje 
toka skozi navitje, ki ga ponavadi frekvenčnik 
detektira in prekine tok skozi navitje. Vendar 
elektronska zaščita zaradi vzrokov, kot so pre-
napetosti na kablu ipd., ni 100% zanesljiva, s 
časom pa se pojavijo tudi degradacije, ki njeno 
zanesljivost še znižujejo.

Izkrmiljenje IGBT tranzistorjev (Ik2): 
Frekvenčnik je elektronska naprava in kot taka 
tudi občutljiva na motnje iz okolice. Takšna 
motnja, ki ponavadi pride po kablu, lahko 
povzroči izkrmiljenje izhodnih tranzistorjev, 
to pa lahko pomeni, da sta v istem trenutku 
odprta dva tranzistorja hkrati, kar pomeni kra-
tek stik.

Piše: Brane Lebar, ETI d.d.

ZAŠČITA

USTREZNA ZAŠČITA 
MOTORSKIH POGONOV

In today’s industry avoiding “down-time” can be the same as creating 
income !!!
Ta izjava v današnjem času postaja čedalje bolj aktualna. Za-

nesljivost proizvodnih sistemov je pomembna in bo v prihodnje le še 
pridobivala na pomenu. Vsi si želimo, da bi naše proizvodne naprave 
zanesljivo delovale. Če pa že pride do napake, mora biti le-ta čim hi-
treje odpravljena, saj  vsaka proizvodna ura izpada pomeni tudi izpad 
dohodka. Kljub temu, da večina projektantov meni, da zaščita z in-
štalacijskimi odklopniki zadošča, pa izkušnje kažejo, da notranji del 
frekvenčnika ostaja nezaščiten pred kratkim stikom. 

Ključne besede: mehki zagon, frekvenčnik, IGBT, varovalke za zaščito polprevodnikov

Kratek stik na kondenzatorju (Ik1):

 
Kondenzator v enosmernem delu je element, 
ki je najbolj podvržen staranju. Z leti, pribli-
žno po 5-8 letih, pride do padca kapacitivnosti 
kondenzatorja (na cca. 2/3 nazivne vrednosti) 
in to pri normalni uporabi (Tamb je max. 40oC). 
Za vsake 10oC povečanja temperature nad do-
voljeno pa se življenska doba kondenzatorja 
prepolovi. Ker se kondenzator tudi mehansko 
deformira, to lahko povzroči kratek stik.

Novejši frekvenčniki so zgrajeni modularno. 
Napajalni del in izhodni del sta zalita z zalivno 
maso, kar onemogoča kakršnokoli popravilo 
ali zamenjavo uničene komponente. Ponavadi 
je potrebno zamenjati celoten frekvenčnik.
Temu se lahko izognemo samo z ustrezno 
dimenzioniranimi linijskimi  varovalkami 
za zaščito polprevodnikov, ki bodo ustrezno 
ščitile vaš frekvenčnik v primeru kratkih stikov, 
ki se pojavijo znotraj ali zunaj frekvenčnika. 
Cena tipičnega frekvenčnika moči 5kW je v 
rangu nekaj tisoč evrov. Strošek za ustrezno za-
ščito z varovalkami za zaščito polprevodnikov 
pa je z uporabo cenovno ugodnih cilindričnih 
varovalk v rangu nekaj evrov (odvisno od na-
zivne amperaže).

Da bi preprečili nepredvideno škodo, mo-
ramo varovalke za zaščito polprevodnikov 
vgraditi ob inštalaciji sistema in ne šele po-
tem, ko ugotovimo, da brez njih ne moremo 
zagotoviti ustrezne zaščite naprave in je bila 
določena škoda že povzročena. 
Tistim ki bi radi kaj več izvedeli, predlagam da 
si preberejo članek “Short circuit protection 
of Variable Speed drives”. 

Literatura
-Short circuit protection of variable Speed drives, 
Per Reinholdt
http://www.trafomo.com/pdf/No%2013%20-
%20Short%20Circuit%20Protection%20of%
20Variable%20Speed%20Drives.pdf

Marketinško sporočilo
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Sick d.o.o.  |  Ljubljana  |  01 47 69 990  |  www.sick.si

SICK-ov safetyPLUS®:
vaš odločilni PLUS!

SICK nudi v svetovnem merilu raznoliko in inovativno zbirko varnostnih naprav. Naša usposobljenost 
po področjih ponuja za ljudi in stroje edinstvene varnostne rešitve, ki lahko zadovolijo vaše posebne 
zahteve. Naše sistemsko odprte krmilne rešitve, naša opto elektronska zaščitna oprema in naša 
brezkontaktna in elektromehanska varnostna stikala so porok za vsestransko varnost na enem mestu 
in ponujajo vse potrebno za uspešno dosego cilja!

Zagotovite si vaš PLUS na www.sick-safetyplus.com


