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CENE OGLASOV

          

NAVODILA 
AVTORJEM

DVSKAZALO

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

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

CENE VELJAJO OD JANUARJA 2007

 oblikovanja oglasa 
reklamnih člankov 

30 dni pred izdajo, 
oglase in gradivo pa 15 dni pred izdajo revije.

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

Silvo Božičko

PRIMER DOBRE PRAKSE SODELOVANJA 
MED IZOBRAŽEVALNO USTANOVO IN 
PROIZVODNJO

Sestavek prikazuje primer dobre prakse pove-
zovanja med izobraževalnim centrom in de-
lovno organizacijo. Obravnava praktično izo-
braževanje novega kadra na področju kovinske 
in elektro stroke s poudarkom na elektroniki. 
Dijaki oziroma študenti si z velikim številom 
opravljenih ur v določeni delovni organizaciji 
pridobijo boljšo možnost za kasnejšo zaposli-
tev. Prikazan je postopek usposabljanja brez-
poselnih oseb za boljšo zaposljivost in pomoč v 
proizvodnji ob sezonskih potrebah.  

Ključne besede: višješolsko izobraževanje, 
sodelovanje med delovnimi obrati in izobra-
ževalnimi centri, sodobni pristopi, praktično 
usposabljanje, prilagajanje programov, pove-
zovanje

Št. članka: 775

Milivoj Kačič

ORGANIZACIJA VZDRŽEVANJA 
STROJEV IN NAPRAV (CILJI, METODE, 
STRATEGIJA) 

Članek predstavlja niz parametrov, ki so po-
membni za uspešno dinamično organiziranje 
službe vzdrževanja v tehnološko zahtevnem 
podjetju. Spoznati moramo naše prednosti in 
slabosti in postaviti jasne cilje v vzdrževanju 
ob optimiranju stroškov. S pravilnim planira-
njem dela ob uporabi kvalitetne dokumenta-
cije, kadrov, znanja, pravih odnosov in raču-
nalniškega vodenja bomo te cilje tudi dosegli. 

Ključne besede: organiziranje službe vzdrže-
vanja, cilji vzdrževanja, outsourcing, optimi-
ranje stroškov, planiranje dela, PDCA, doku-
mentacija, računalniški nadzor vzdrževanja

Št. članka: 776

Kamilo Domitrovič

KDO BO »JUTRI« ŠE VZDRŽEVAL?

Kako pomembno je vzdrževanje se zavemo, ko 
se nam nenadoma pokvari hladilnik, morda 
kosilnica za travo ali avtomobil. Najprej po-
skušamo stvari urediti sami, ko pa to ne gre, 
iščemo pomoč na servisu. Malokdaj pomisli-
mo, kdo so ti serviserji, včasih boljši, včasih 

slabši in kje so se naučili teh znanj. Še toliko 
manj pomislimo na poklicne šole in srednje 
šole, ki vzgajajo take kadre in vzdrževalce za 
mnoga, vse zahtevnejša področja.    
   
Ključne besede: vzdrževanje, srednješolsko 
in poklicno izobraževanje, mehatronik, stroj-
ni mehanik 

Št. članka: 777

Boris Klenovšek

VZDRŽEVANJE HIDRAVLIČNIH 
SISTEMOV

Sodobni hidravlični sistemi slonijo na podpori 
krmilne elektronike. Ta uporabniku zagota-
vlja stalen nadzor nad stanjem v času delo-
vanja. Preko kontrolne plošče se z utripanjem 
posameznih lučk dobi povratna informacija 
nad delovanjem sistema. Prav zaradi priso-
tnosti elektronike v sistemih se je način vzdr-
ževanja spremenil v tej smeri, da ni potrebno 
dolgotrajno iskanje vzrokov. Hkrati te vrste 
nadzor pripomore pri morebitni pozabljivosti 
zamenjave filtra, zmanjšanja moči, stanja ni-
voja in kvalitete olja.

Ključne besede: tesnjenje, cevne zveze, filtri-
ranje, O tesnila, materiali za tesnila, tlaki, 
temperatura  

Št. članka: 778

mag. Boštjan Lilija

UČINKOVITO  Z ASINHRONSKIMI 
MOTORJI – III. del

Prvi članek je na  kratko opisoval asinhronski 
motor, princip delovanja, njegove energetske 
izgube ter obnašanje motorja pri različnih 
obremenitvah. V drugem članku sem opisoval 
načine spreminjanja števila vrtljajev asinhro-
nega motorja s poudarkom na frekvenčnih 
pretvornikih . 

Današnji članek bo opisoval elektromotorne 
pogone, ki so zaradi velike porabe energije 
(60-80 % električne energije, ki se porabi v 
industriji) vredni razmisleka, kako prihraniti 
pri električni energiji. Predvsem mislimo tukaj 
pogone, ki so trajno v pogonu in pri katerih 
krmilimo želeno veličino na različne načine  
(z dušenjem, z bypasom ...), npr. pri venti-
latorjih in črpalkah. Z uporabo frekvenčnih 
pretvornikov za pogone ventilatorjev in črpalk 
lahko prihranimo ogromne količine električne 

energije. Pogonom z ventilatorji in črpalkami 
je skupno, da imajo kubično karakteristiko 
(potrebna električna moč teh strojev narašča s 
tretjo potenco hitrosti medija). To pomeni, da 
bo na primer pri 85% pretoku medija motor 
delal s približno 55% moči. V industriji pa 
tudi drugje še vedno delujejo pogoni, ki so zelo 
potratni, ker pa imajo z njimi veliko opravka 
vzdrževalci in poznajo tudi njihovo delovanje, 
lahko tudi od njih pride pobuda za morebitne 
prihranke. Zavedati se moramo, da je ener-
gija, ki jo prihranimo oziroma ne porabimo, 
najcenejša in podnebno najbolj ugodna.

Ključne besede: asinhronski motor,  vrtilni 
moment, izkoristek, frekvenčni pretvornik, 
črpalka, ventilator

Št. članka: 779

mag. Ivan Božič

NEVARNI ELEKTROSTATIČNI POJAVI PRI 
ROKOVANJU S TEKOČINAMI

Fizikalno ozadje elektrostatičnih pojavov je 
pri tekočinah enako kot pri trdnih snoveh. Po-
javi so zlasti pri delu z vnetljivimi tekočinami 
zelo nevarni, ker imamo pogosto ob tem priso-
tne tudi eksplozivne atmosfere. Hitre elektro-
statične razelektritve so med najbolj pogostimi 
vzroki požarov in eksplozij. Ogroženi so lahko 
tudi vzdrževalci, ki se pogosto srečujejo z vne-
tljivimi tekočinami in njihovimi ostanki.

Ključne besede: elektrostatika, naelektritev 
tekočin, razelektritev, eksplozija

Št. članka: 780

Dušan Rožencvet

NEVARNOSTI SEVANJA SONCA NA 
DELOVNEM MESTU

Sevanje sonca je za nas življenjskega pomena 
in večinoma prijetno. Zaradi  splošno znanega 
tanjšanja ozonske plasti se v zadnjih letih po-
javlja nova nevarnost, ki je pred 15 - 20 leti 
skoraj nismo upoštevali – to je UV sevanje, ki 
povzroča opekline kože, poškodbe oči in posle-
dično kožnega raka. 

Ključne besede: sevanje sonca, varnost pri 
delu 

Št. članka: 781
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tovo nisem ne prvi ne zadnji, ki se mu 

delovnem kolektivu smo to napetost ali 

diagnostike, ki pri nas še niso tako pozna

splošna situacija organizacije in napredka 

trenutek, ko vzpostavimo sistem merje
nja, izgube ozavestimo in ovrednotimo 

Metoda je preprosta, poteka pa v slede

opredelimo in analiziramo ter odpravimo 

in leta, da se vzpostavi ustrezen nivo, ki 

KOLUMNA

Piše: Bojan Šinkovec, Revoz d.d.

Ko nastopi čas dopustov

Ker je to moja prva kolumna, bi se rad 

ništva in sem inštruktor in pilot metode 
MPM - Management de la Performan-
ce des Moyens
metoda upravljanja zmogljivosti sredstev, 

pnim ciljem: pozitivno vplivati na razvoj 

pasove in se pripravite na polet na višje 
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DRUŠTVENE NOVICE

Piše:  Suzana Štefanič

Vsako leto ob tem času se nam zapiše po-
doben stavek – za društvo ni pravega pole-
tja, saj se ukvarjamo s pripravami na naš 
vsakoletni paradni dogodek – Tehniško po-
svetovanje vzdrževalcev Slovenije. Letošnje, 
že 18. posvetovanje po vrsti, bo po številu 
razstavljavcev rekordno – na razpolago 
je kar 98 razstavnih mest, katerih skoraj 
90% je že zasedenih. Zahvaljujemo se 
sponzorjem in glavnim sponzorjem posve-
tovanja, razstavljavcem, predavateljem in 
diplomantom, ki ste se odločili sodelovati 
na letošnjem posvetovanju in vabimo tiste, 
ki o morebitni udeležbi še razmišljate, da se 
čimprej odločite! Pozivamo tudi podjetja 
– razstavljavce k prijavi na natečaj za 
»naj vzdrževalski pripomoček« (več na 
spletni strani www.drustvo-dvs.si)! 

September bo torej čas intenzivnih priprav 
za društvo in naše razstavljavce. Prosimo 
sponzorje in razstavljavce, da nam čimprej 
pošljete pisne prispevke – logotipe, oglase 
in članke ter besedila za opis dejavnosti v 
Zborniku. Razstavljavce opozarjamo, 
da naročite dodatno opremo za svoja 
razstavna mesta. Kot vsako leto, to tudi 
letos lahko storite preko podjetja ENTER 
LETIČ. Ponudbo in cenik dodatne opreme 
za razstavne prostore si lahko ogledate na 
naši spletni strani, naročite pa jo, kot re-

čeno, preko enter.letic@siol.net. V osnovno 
opremo razstavnega prostora namreč sodi 
postavitev boksa (ena stran je polna – pra-
viloma zadnja), mizica (okrogla Ø 80 cm 
ali kvadratna 80 x 80 cm), 4 stoli in eno-
tna napisna tabla razstavljavca (z nazivom 
podjetja in številko razstavnega mesta).

Najpomembnejši del vsakoletnega posveto-
vanja na Rogli pa so obiskovalci! Letos še 
posebej lepo in vljudno vabimo naše člane, 
da se posvetovanja udeležite v čim večjem 
številu, obenem pa prosimo, da na dogo-
dek opozorite tudi vaše poslovne partnerje, 
znance, kolege, ... 

Z veseljem najavljamo, da nas bo na 
otvoritveni slovesnosti 18. TPVS na-
govoril predsednik EFNMS (European 
Federation of National Maintenance 
Societies), krovne evropske organizaci-
je vzdrževalcev, gospod Hans Klemme-
Wolff.  

Vse podrobnosti letošnjega TPVS najdete 
v prilogi tokratne številke Vzdrževalca – v 
Vabilu udeležencem. Poleg prijaznega po-
vabila predsednika DVS, ki je namenjeno 
vsem našim članom in zunanjim obisko-
valcem, v njem objavljamo tudi bogat 
in pester program predavanj ter spisek 

naših sponzorjev in razstavljavcev. Na 
srečanje, ki bo potekalo pod diamantnim 
sponzorstvom poslovnega sistema FORI, 
zlatim sponzorstvom družbe HYDAC ter 
generalnim sponzorstvom družbe SICK, 
se prijavite s pomočjo priložene prijavnice. 
Tudi hotelsko rezervacijo lahko opravite s 
priloženo prijavnico; za tiste pa, ki ste bolj 
»domači« na spletu, sta prijavnici na sre-
čanje in hotelska prijavnica na voljo tudi 
na naši spletni strani www.drustvo-dvs.si. 
Seveda pa smo vam na voljo tudi preko te-
lefonskih številk. Prosimo, oddajte svojo 
prijavo udeležbe najkasneje do 26. sep-
tembra 2008!

Pod rubriko »pa še to« vas obveščamo, da 
je bila v poletnem času ena seja Izvršilnega 
odbora, na kateri smo obravnavali tekoče 
zadeve, en sestanek Organizacijskega od-
bora 18. TPVS in en sestanek Uredniškega 
odbora.  

V poletnem času sta se Društvu pridružila 
dva nova pogodbena partnerja, podjetji 
LOTRIČ d.o.o. in HYDAC d.o.o.. Nova 
pogodbena partnerja se predstavljata v tej 
in naslednji številki revije, udeležila pa se 
bosta tudi 18. TPVS.

Nasvidenje na Rogli!

Mali oglas            50 € / mesec

Srebrni oglas             75 € / mesec

Zlati oglas   100 € / mesec

Letni oglas   600 € / leto

Branko Casar
in Suzana Štefanič

Spoštovani člani DVS, spoštovani bralci,
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INTERVJU

Piše:  Sergeja Javornik, novinarka

Višja strokovna šola Ptuj je bila ustano-
vljena pred štirimi leti znotraj Šolskega 
centra Ptuj. S kakšnimi nameni, željami 
in cilji je bila ustanovljena?

smo vpisali prve študente v programu me

Katere programe izvajate? 

tudi šestdeset 

Z vsemi izobraževalnimi programi je po-
vezana vizija šole. Kakšna je?

usmerjene  v posodabljanje in razvijanje no

v naši regiji, zato se tudi intenzivno povezu
jemo z organizacijami in našimi poslovnimi 

Robert Harb, ravnatelj Višje strokovne šole Ptuj

»Inženir mehatronike 
je multidisciplinarno 
izobražen strokovnjak.«

Za tehnično stroko je najbolj zanimiv pro-
gram mehatronika. Zakaj ste ga uvedli?
»Ugotovili smo, da  v našemu gospodarstvu 

potrebne za dosego poklicne mature, ponu

Kdo se lahko vpiše; katere pogoje mora 
izpolnjevati za izobraževanje po tem pro-
gramu?

opravil splošno ali poklicno maturo oziroma 

strski, delovodski ali poslovodski izpit, tri 

Katera znanja pridobijo vaši diplomanti?

ekonomijo, vodenjem in poslovnim spora

bljati temeljno zakonodajo, standardizacijo, 

in prevzemati pobude za uvajanje novosti v 

Robert Harb, ravnatelj Višje strokovne šole Ptuj
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Kakšno je zanimanje za izobraževanje v tem programu? Koliko 
vpisanih je v novem študijskem letu? 

smo, da je bila naša šola prva, ki je slovenskemu trgu delovne sile 

Je ta poklic morebiti zanimiv tudi za dekleta ali je to tipično mo-
ški poklic?

stvo, da sta letos med kandidatkami za zagovor diplome tudi dve 
študentki, med novo vpisanimi pa smo tudi letos v prvem vpisnem 

Koliko diplomantov je doslej že končalo izobraževanje?

Kakšne so njihove zaposlitvene priložnosti, možnosti? 

So diplomanti vaše šole v Sloveniji cenjen kader?

Z gospodarstveniki dobro sodelujejo; to se odraža tudi v različnih donaci-
jah; posnetek je s predaje donacije podjetja Spar. 

Za promocijo šole in izobraževalnih programov skrbijo na različnih sej-
mih, prireditvah…

Kaj pa v tujini; kakšne možnosti imajo recimo na trgu Evropske 
unije?

Morebiti spremljate delo svojih diplomantov pri njihovem delu, 
se vam oglasijo, prenesejo kakšno izkušnjo, praktični nasvet za 
izboljšanje izobraževalnega programa?

 si pridobijo VIP kar-
tico pripadnosti, zaupanja in prijateljstva

Napredek v tehnologiji seveda zahteva nova znanja; kako se vi z 
izobraževalnim programom temu prilagajate? Kako pogosto pre-
navljate program?

smo skupaj z ostalimi šolami pripravili novi program za smer me

Kdo vam pomaga pri oblikovanju, dopolnjevanju, prenavljanju 
izobraževalnega programa?

glede na potrebe partnerjev, celotne programe pa pripravljamo v kon

Kakšno vlogo imajo pri izobraževanju kadrov vaši partnerji, ki 
jim na svoji spletni namenjate precej prostora?
»

Vizija Višje strokovne šole Ptuj je, da postane Ptuj center mehatronike, 
zato so vse njihove glavne aktivnosti usmerjene v posodabljanje in razvi-
janje novih programov.

INTERVJU
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NOV POGOBENI PARTNER
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Piše: Silvo Božičko, SŽ – CD Ljubljana, d.o.o., Proizvodnja PtujŠt. članka: 775

IZOBRAŽEVANJE

Primer dobre prakse sodelovanja 
med izobraževalno ustanovo in 
proizvodnjo

estavek prikazuje primer dobre prakse povezovanja med izobraževalnim centrom in delovno organizacijo. 
Obravnava praktično izobraževanje novega kadra na področju kovinske in elektro stroke s poudarkom na 
elektroniki. Dijaki oziroma študenti si z velikim številom opravljenih ur v določeni delovni organizaciji pridobijo 

boljšo možnost za kasnejšo zaposlitev. Prikazan je postopek usposabljanja brezposelnih oseb za boljšo zaposljivost in 
pomoč v proizvodnji ob sezonskih potrebah.  

Ključne besede: višješolsko izobraževanje, sodelovanje med delovnimi obrati in izobraževalnimi centri, sodobni 
pristopi, praktično usposabljanje, prilagajanje programov, povezovanje

1. UVOD

skoraj popolnoma zamrlo, saj so obrati 

kmetijci, kleparji, kmetijski, strojni in 

ptujskem centru pa svoje znanje dopol

šolski študij za redne in izredne študente 

projekte, kjer neposredno sodeluje z 

tno tradicijo delovanja rabijo za svoje 
varno in nemoteno delovanje stalen do
tok kadra predvsem strojne in elektro 

2. SODELOVANJE MED ŠC PTUJ IN CD PROIZVODNJO PTUJ

Slika 1: Primer merjenja notranjih napetosti v plošči obroča kolesne dvojice
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IZOBRAŽEVANJE

nega procesa in predstavlja bistveni del študijskega programa 
višje strokovne šole, saj oblikuje poklicne lastnosti študentov 

ima ustrezne prostore in opremo,− 
njegovo poslovanje obsega dejavnost poklica, za katerega − 

− 

sokošolska izobrazba ustrezne smeri in potrdilo o opravljenem 

3. ZAKLJUČEK

Roto Job

na razpolago v trenutku pomanjkanja delovne sile, za katero 
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ELEKTROTEHNIKA
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Piše: Milivoj Kačič, TŠC Nova GoricaŠt. članka: 776

IZOBRAŽEVANJE

Organizacija vzdrževanja 
strojev in naprav (cilji, 
metode, strategija) 

Članek predstavlja niz parametrov, ki so pomembni za 
uspešno dinamično organiziranje službe vzdrževanja v 
tehnološko zahtevnem podjetju. Spoznati moramo naše 

prednosti in slabosti in postaviti jasne cilje v vzdrževanju ob 
optimiranju stroškov. S pravilnim planiranjem dela ob uporabi 
kvalitetne dokumentacije, kadrov, znanja, pravih odnosov in 
računalniškega vodenja bomo te cilje tudi dosegli. 

Ključne besede: organiziranje službe vzdrževanja, cilji vzdrževanja, outsour-
cing,  optimiranje stroškov, planiranje dela, PDCA, dokumentacija, računal-
niški nadzor vzdrževanja

Uvod 

izbire dinamične strategije vzdrževa-
nja:

• 

na znanje in izkušnje vnaprej pre

• 

nas v dani situaciji trenutno najbolj

nost v razumevanju problemov in 

• 

šnje tudi razvojni partner za našo 

sta od velikosti obrata, postrojenja, obli

bodo minimalni ob maksimalni razpolo

ben je tudi stalen nadzor nad stroški in 

Primer: 

dobra investicija 

produktivnost in kvaliteto dela na stroju 

Pregled  razvoja  službe 1. 
vzdrževanja

Specializacija dela) 

stroja mora po pogodbi zagotavljati 
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IZOBRAŽEVANJE

vršijo dnevne preventivne preglede 

je osnova za korektivno in preven

celovito obvladali osnovne elektro, 
elektronske in strojniške probleme 
ob uporabi programske opreme ter  

Zaradi znižanja stroškov vsa osta-b) 
la dela običajno vežemo na zuna-
nji servis (outsourcing), takrat ko 
jih rabimo

reduktorjev, varilska dela, obdelavo 

Vzdrževanje (povezano s tehnolo-c) 
škimi prenovami) naj bo usmerje-
no v naslednje cilje:

dvig produktivnosti  bolj
ši rezultat poslovanja podjetja 
 dvig kapitala v podjetju, 


jetje kredita v tem primeru je še 

avtomatske kontrole izdelkov v 
avtomatizirani proizvodnji, to 

in nadzor merilne in kontrolne 

na enoto proizvoda, kg, m  
produkta naj bo minimalen 

2. Osnovni cilji vzdrževanja so:

ki je sestavni del osvojenega standar

in naprav v tovarni, kar pomeni 

in treniranja s simulacijskimi igrami 

uvedba celovitega produktivnega 

zvodni delavci stimulirani, da sami 

razbremenijo strokovne delavce v 

imeti ‘partnerski odnos'

kako odvisno od skupnega proizvo

nova znanja, nove prijeme, nove 

’prave 
stvari'

bo centralnega nadzornega sistema 

zagotavljanje ustrezne varnosti in 

ZAKAJ? (zakaj je prišlo do 
okvare, analiza vzrokov za na-
stalo okvaro) -  japonski pri-
stop

• 
pravilno razporejanje ljudi po 
profilu, številu, znanju, izku

• 
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IZOBRAŽEVANJE

popravilo prednost pred reševanjem 

rabo pnevmatskega orodja za vija

3.  Pomen vodenja kvalitetne   
 dokumentacije v vzdrževanju  
 (zahteve ISO standarda):

»Scripta manet« nam 

Ustvariti in voditi  je potrebno pregle
dno, kratko, jasno in jedrnato dokumen

• 

druga oprema morajo biti klasificira

• 

dobaviteljem, nabavo, dobavitelji in 

kratki sestanki za usklajevanje dela, 

• 
ranje dela z gantogrami in normira

ugotavljanje odgovornosti in uspe• 

• 

• 

• 
Just in time

celovito registracijo izkušenj, rešitev popravil, reklamacij, vzrokov in posledic za • 

• 

• 

• 

Slika 1: Nove ideje in metode dela (fleksibilnost, planiranje, stalne izboljšave in kontrola 
kakovosti) vodijo do stalnega napredka in zadovoljstva kupcev naših storitev  

Pravilo: vsak dan moramo biti boljši, kvalitetnejši, cenejši in s tem konkurenčnej-
ši. Planiraj, izvedi, preverjaj in ukrepaj (PDCA – metoda organizacije dela)!  

    
nepričakovan izpad elektromotorja na valjarniški progi slovenske 

»naravnih nesreč«
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4.  Pomen in cilji pravilnega   
 planiranja dela

sna deska, osebni plani dela, intranet, 

planiranje zastojev in intervalov za 

• 

• 

• 

• 

plan potrebnega kadra in posebna • 

• 

• 

• 

deli razbijanje betona in merjenje 

vibracij z balansiranjem rotorjev ne 

predvideti medsebojne vplive vzdr• 

predvideti ustrezno varstvo pri delu, • 

5.  Prednosti računalniškega   
 vodenja vzdrževanja 

denje dokumentov in obdelavo podatkov 
Document managment sistem in 

nterprise resource planning

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

matskega zapisa in odprave alarmov, 

• 

pis podatkov in povezavo z  interne

• 

vrši samodejni izpis plana preventiv• 

za material, orodja, merila, rezervne 

• 

• 

Zaključek

pravilen pristop in zelo premišljeno orga

uporabe dokumentacije, planiranja in                    

stalen osebni razvoj in kvalitetno odgo

IZOBRAŽEVANJE
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Piše: Kamilo Domitrovič, Srednja šola Domžale, DomžaleŠt. članka: 777

IZOBRAŽEVANJE

Kdo bo »jutri« še vzdrževal?

Ključne besede: vzdrževanje, srednješolsko in poklicno izobraževanje, mehatronik, strojni mehanik

Kako pomembno je vzdrževanje se zavemo, ko se nam nenadoma pokvari hladilnik, morda kosilnica za travo 
ali avtomobil. Najprej poskušamo stvari urediti sami, ko pa to ne gre, iščemo pomoč na servisu. Malokdaj po-
mislimo, kdo so ti serviserji, včasih boljši, včasih slabši in kje so se naučili teh znanj. Še toliko manj pomislimo 

na poklicne šole in srednje šole, ki vzgajajo take kadre in vzdrževalce za mnoga, vse zahtevnejša področja. 

vedno enak, vzgojiti in izobraziti mlade 
za odgovorno in strokovno delo na po

balizacija in prilagajanje šolstva novim 

kodnevno se na naši šoli oglašajo razni  
obrtniki in podjetniki in povprašujejo po 

bil  pred slabimi petnajstimi leti v srednje šole uveden vajeniški ali dualni sistem po

zbornice se projekt ni uveljavil, ker naše gospodarstvo in gospodarska tradicija nista 

Slika 1: Praktična vaja strganja in tuširanja strojnih mehanikov (mehatronikov) 

Kot rešitev predlagam, da je potrebno:
- 
- 
- 
- 
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IZOBRAŽEVANJE

Commercial
Hydraulics

DENISON Hydraulics

zaposlenim je potrebno pokazati - 

šolske delavnice, kjer se izvaja prak- 

                                                                                            

strojev in naprav ni zadosti primerno 

navadi bolj malo spozna na elektroniko, 

pa, da tudi ta poklic ne daje dovolj kva

dijaki, ki se pripravljajo za poklic avtoser

za transport in rekonstrukcijo stroja ali 
naprave, medtem ko naj za elektro sis

lec postaneš z leti, z mnogo prakse, šola 

ker med mladimi ni zainteresiranosti za 

pojavi problem jezika, stanovanja, sorod

prej upoštevajo ter da se sprejmejo pri
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HIDRAVLIČNI SISTEMI

Vzdrževanje hidravličnih 
sistemov

Ključne besede: tesnjenje, cevne zveze, filtriranje, O tesnila, materiali za 
tesnila, tlaki, temperatura  

odobni hidravlični sistemi slonijo na podpori krmilne elektronike. 
Ta uporabniku zagotavlja stalen nadzor nad stanjem v času delo-
vanja. Preko kontrolne plošče se z utripanjem posameznih lučk dobi 

povratna informacija nad delovanjem sistema. Prav zaradi prisotnosti ele-
ktronike v sistemih se je način vzdrževanja spremenil v tej smeri, da ni 
potrebno dolgotrajno iskanje vzrokov. Hkrati te vrste nadzor pripomore pri 
morebitni pozabljivosti zamenjave filtra, zmanjšanja moči, stanja nivoja 
in kvalitete olja.

Piše: Boris Klenovšek, VelenjeŠt. članka: 778

Temeljne lastnosti hidravličnih naprav 
z visoko gostoto energije, enostavnim 
pretvarjanjem vrtilnega momenta v 
premočrtno gibanje in obratno, ter enos-
tavnim krmiljenjem sil in hitrosti zago-
tavlja njihovo široko uporabo. Za upo-
rabo hidravlike je najpomembnejša sku-
pina mobilnih delovnih strojev, kamor 
spadajo predvsem gradbeni, gozdarski, 
kmetijski, komunalni, delovni stroji pri 
katerih stopnja krmiljenja dosega 100%. 
Z uporabo senzorjev in krmilne ele-
ktronike ter računalniške tehnike pos-
tajajo sodobne hidravlične naprave še 
sposobnejše, predvsem pa enostavnejše, 
cenejše in bolj prilagodljive pri uporabi 
in vzdrževanju.  Izvedbe regulacijskih 
ventilov z visokimi dinamičnimi last-
nostmi omogočajo natančno krmiljenje 
toka in tlaka ter hitrosti gibanja in vr-
tilnih momentov. Krmiljene črpalke in 
motorji omogočajo izvedbe pogonov in 
krmiljenja mobilnih strojev in naprav. 
Integrirana uporaba krmilne elektro-
nike in elektrohidravličnih sistemov 
ob računalniškem krmiljenju postaja 
običajen način gradnje teh sistemov. 
Sodobni stroji, njihovi pogoni, indus-
trijska oprema ter krmilja postajajo 
enostavnejši, cenejši in varnejši. Z vgra-
jeno samodejno diagnostiko so prilago-
dljivi tudi za integracijo v večje krmilje-
ne sisteme. 

Problematika tesnjenja – spojev 

med dvema tesnjenima površinama v iz

visokimi obratovalnimi tlaki in mejnimi 

Filtriranje  

nostjo filtracije in z boljšimi dodatki za 

bijo proizvajalci zaupanje na trgu, saj 

Sistemi hidravličnih cevnih zvez 

potrebno upoštevati kriterije, predpise 

z robljenim koncem cevi, tesnjenje z O 

dostopnosti do cevnega prostora in  sla

naprav sta zato v veliki meri odvisni od 
ustreznosti izvedbe v celoti in še posebno 

z nacionalnimi in mednarodnimi stan
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HIDRAVLIČNI SISTEMI

Tesnjenje z O tesnili    
 

Razvoj spremlja tudi tesnila za uporabl

cijsko trajnost in zanesljivost med delo

tesnilnem gradivu O tesnila, sta visoka 

ima obratovalna temperatura, zato izde
lovalci tesnil predpišejo zgornjo in spod
njo dopustno mejo temperaturnega stan

rastom temperature tako raztegnejo, da 

ni prostor, ker bi bilo sicer prednapetje 

znanja in sposobnosti izdelovalca tes



24 Vzdrževalec avgust 2008, št. 124

rvi članek je na  kratko opisoval asinhronski motor, princip delovanja, njegove energetske izgube ter obnašanje mo-
torja pri različnih obremenitvah. V drugem članku sem opisoval načine spreminjanja števila vrtljajev asinhronega 
motorja s poudarkom na frekvenčnih pretvornikih.

Današnji članek bo opisoval elektromotorne pogone, ki so zaradi velike porabe energije (60-80 % električne energije, ki se 
porabi v industriji) vredni razmisleka, kako prihraniti pri električni energiji. Predvsem mislimo tukaj pogone, ki so trajno 
v pogonu in pri katerih krmilimo želeno veličino na različne načine  (z dušenjem, z bypasom ...), npr. pri ventilatorjih 
in črpalkah. Z uporabo frekvenčnih pretvornikov za pogone ventilatorjev in črpalk lahko prihranimo ogromne količine 
električne energije. Pogonom z ventilatorji in črpalkami je skupno, da imajo kubično karakteristiko (potrebna električna 
moč teh strojev narašča s tretjo potenco hitrosti medija). To pomeni, da bo na primer pri 85% pretoku medija motor delal 
s približno 55% moči. V industriji pa tudi drugje še vedno delujejo pogoni, ki so zelo potratni, ker pa imajo z njimi veliko 
opravka vzdrževalci in poznajo tudi njihovo delovanje, lahko tudi od njih pride pobuda za morebitne prihranke. Zavedati 
se moramo, da je energija, ki jo prihranimo oziroma ne porabimo, najcenejša in podnebno najbolj ugodna.

ELEKTROTEHNIKA

Učinkovito z asinhronskimi motorji – 
III. del

Ključne besede: asinhronski motor, vrtilni moment, izkoristek, frekvenčni pretvornik, črpalka, ventilator

5.  VARČEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Z UPORABO  
 REGULIRANIH  IZMENIČNIH POGONOV

5.1 Fizikalne značilnosti pogonov za pretok 
 medijev (ventilator, črpalka...) 

vse pogone, ki poganjajo nek medij, veljajo naslednji zakoni:

Q n   
  Q =kn                             
              

p H (
n  

  p k n2

  H k2n
2

P
 vrtenja n  
  P =k n

Piše: mag. Boštjan Lilija, CeljeŠt. članka: 779

Slika 5.1: H-Q karakteristike in sprememba karakteristike sistema v odvisnosti  od  hitrosti [4]
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5.2 Varčevanje z električno energijo

Slika 5.3: Diagram obremenitve črpalke

kjer pomeni:
S 
P

η

  pretvornika
T

ELEKTROTEHNIKA

Slika 5.2: Moči v odvisnosti od pretoka pri konstantni hitrosti (levo) in pri spremenljivi hitrosti vrtenja (desno) [5]
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ELEKTROTEHNIKA
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VARSTVO PRI DELU

Nevarni elektrostatični pojavi pri 
rokovanju s tekočinami

Ključne besede: elektrostatika, naelektritev tekočin, razelektritev, eksplozija

izikalno ozadje elektrostatičnih pojavov je pri tekočinah enako kot pri trdnih snoveh. Pojavi so zlasti pri delu 
z vnetljivimi tekočinami zelo nevarni, ker imamo pogosto ob tem prisotne tudi eksplozivne atmosfere. Hitre 
elektrostatične razelektritve so med najbolj pogostimi vzroki požarov in eksplozij. Ogroženi so lahko tudi vzdr-

ževalci, ki se pogosto srečujejo z vnetljivimi tekočinami in njihovimi ostanki.

Piše: mag. Ivan Božič, ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d., LjubljanaŠt. članka: 780

1. Uvod

2. Naelektritev tekočin

Kontaktna naelektritev tekočin

Slika 1:  Kontaktna naelektritev pri pretakanju tekočine zaradi stika s trdno steno
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ustrezno neprevodna, ker je tedaj prepre

Slika 2: Ilustrirani primeri kopičenja elek-
trine v tekočinah
A: pretakanje neprevodne tekočine po ceveh     
B: prelivanje neprevodne tekočine
C: mešanje neprevodne tekočine
D: brizganje prevodne ali neprevodne   
 tekočine

v primeru laminarnega toka grobo soraz

Slika 3: Povečanje naelektritve zaradi 
dodajanja neprevodnih materialov (su-
spenzija) 
A: čista prevodna tekočina – slaba naele-
ktritev
B: suspenzija – visoka naelektritev

vode in olja v rezervoar ali pa polnjenje 

pljice, na primer tok, ki naleti na oviro, 

ali meglo, neodvisno od prevodnosti te

Slika 4: Pri brizganju barv ali prahov so 
oblaki iz kapljic ali delcev ter oprema pogo-
sto visoko naelektreni

Delitev tekočin glede na specifično 
prevodnost

uporabljamo naslednjo delitev:

visoka prevodnost  - 

srednja prevodnost  - 

nizka prevodnost  - 
 

Specifična prevodnost je veličina, ki je obra-
tno sorazmerna specifični upornosti. Enota 
je: S/m = 1/Ωm. Volumska specifična upor-
nost snovi oziroma materiala je podana kot 
upornost objekta, ki meri v dolžino enoto 
dolžine in ima za presek enoto preseka (upor-
nost na enoto volumna). Volumsko specifično 
upornost ali kratko specifično upornost zato 
izražamo v Ωm/mm2 (ali v Ωm).

VARSTVO PRI DELU
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Tabela 1a: Specifične prevodnosti in razelektritveni časi nekaterih nizko prevodnih tekočin

Tekočina
Prevodnost 

pS/m

Razelektritveni čas

s

Zelo čisti parafini 10-2 2 000

Tipični parafini 10-1 – 10 2 – 200

Očiščene aromatske sestavine 
(toluen, ksilen...)

10-1 – 10 2 – 200

Tipične aromatske sestavine 5 – 50 0,4 – 4

Bencin 10-1 – 102 0,2 – 200

Kerozin 10-1 – 50 0,4 – 200

Plinsko olje 1 – 102 0,2 – 20

Bela olja 10-1 - 102 0,2 – 200

Mazalna olja 10-2 – 103 0,02 – 2 000

Etri 10-1 – 102 0,2 - 200

Patentirane mešanice aromatskih 
topil

1 – 103 0,02 – 20

Zgoščen zemeljski plin brez 
korozijskih inhibitorjev

10 – 102 0,2 – 2

Tabela 1b: Specifične prevodnosti in razelektritveni časi nekaterih srednje prevodnih tekočin

Tekočina
Prevodnost 

pS/m

Razelektritveni čas

 s

Goriva in olja, ki vsebujejo 
disipativne dodatke

50 – 103 0,02 – 0,04

Težko (črno) kurilno olje 50 – 105 2 × 10-4 – 0,4

Estri 102 – 106 2 × 10-5 – 0,2

Tabela 1c: Specifične prevodnosti in razelektritveni časi nekaterih visoko prevodnih tekočin

Tekočina
Prevodnost 

pS/m

Razelektritveni čas

s

Surovo olje ≥ 103 ≤ 0,02
Zgoščen zemeljski plin s 
korozijskim inhibitorjem

≥ 103 ≤ 0,02

Alkoholi 106 – 108 2 × 10-7 – 2 × 10-5

Ketoni 105 – 108 2 × 10-7 – 2 × 10-4

Destilirana voda 5 × 106 10-6

Nedestilirana voda ≥ 108 ≤ 2 × 10-7

VARSTVO PRI DELU
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3. Nevarnost vžiga 

Pojav vnetljive atmosfere

Slika 5: Posledica elektrostatičnega vžiga 
vnetljivih hlapov pri točenju goriva

dnevni svetlobi v zmernem podnebju, 

mo dokazati, da zgornja predpostavka ne 

Nevarne razelektritve pri 
rokovanju s tekočinami 

Če posodo ali rezervoar polnimo z na

Slika 6: Ilustriran primer grmičaste razele-
ktritve pri natakanju cisterne

kovinski rezervoarji, ogrodje rezervoar
jev in ostali izolirani kovinski predmeti, 
ki so namerno ali nenamerno povezani 

Slika 7: Z ustrezno ozemljitvijo in postavi-
tvijo iztočnih delov cevovoda je na ilustri-
ranih primerih odpravljena nevarnost na-
elektritve in posledične razelektritve z iskro

Rezervoarje je potrebno redno pregledo

4.  Varnostni ukrepi pri delu s   
 tekočinami

vnetljiva, kot na primer pri ogljikovem 
disulfidu, so potrebni dodatni varnostni 

Ozemljitve in izogibanje 
izoliranim prevodnikom

VARSTVO PRI DELU
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no uporabiti ukrepe za omejitev nastanka 

Slika 8: Pri delu z  vnetljivimi tekočinami 
morajo biti vsi prevodni deli sistema ustre-
zno ozemljeni

Omejitev nastanka naboja

ramo:

staneta na primer z mešanjem vode, 

pri polnjenju se moramo izogibati 
škropljenju, torej tvorjenju aeroso
lov, zato polnilno cev podaljšamo 

pretoka bistveno zmanjšana in zago
toviti moramo da:
• 

je razdalja med koncem polnilne • 
cevi in najvišjim nivojem teko

rujemo:

Izogibanje vnetljivi atmosferi

najzanesljivejše se izognemo nevar

inertizacija praznega prostora v re
zervoarju z inertnim plinom, na 
primer z dušikom, z ogljikovim dio

izogibanje polnjenju rezervoarja, 

Odvajanje električnega naboja

Slika 9: Ilustrirani primeri varnostnih 
ukrepov pri pretakanju neprevodnih teko-
čin – zmanjšanje hitrosti pretakanja ali 

dodajanje prevodnih aditivov

LITERATURA

m
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Nevarnosti sevanja sonca 
na delovnem mestu

Ključne besede: sevanje sonca, varnost pri delu 

evanje sonca je za nas življenjskega pomena in večinoma prijetno. 
Zaradi  splošno znanega tanjšanja ozonske plasti se v zadnjih letih 
pojavlja nova nevarnost, ki je pred 15 - 20 leti skoraj nismo upošte-

vali – to je UV sevanje, ki povzroča opekline kože, poškodbe oči in posle-
dično kožnega raka. 

Piše: Dušan Rožencvet, SPRINKLER, GrobelnoŠt. članka: 781

Delo na prostem
 

so zlasti cestni delavci,  gradbeni delavci, 

sebno nevarno je delo kleparjev na stre

podobna delovna mesta so izpostavljena 

   

       

      

Slike 1: Nezaščiteni cestni delavci, delavci 
v kmetijstvu, na strehi

da so mejne vrednosti pri zgoraj ome

Koža 

Oči 

Tabela 1: Škodljivi učinki kratkotrajnega 
in dolgotrajnega delovanja UV sevanja na 

kožo in oči

Škodljivi učinki UV sevanja

Kratkotrajno 
delovanje delovanje

opekline 
porjavitve

rak

slabši 
imunski 
sistem

siva mrena 

je potrebno tudi dejstvo, da je sevanje 

Slika 2: Nevarnost pojava kožnega raka 
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Varnostni ukrepi 

Organizacijski varnostni ukrepi: 

Osebna varovalna oprema:

Navodila za varovanje pred nevarnim 

• 
uporabljati obleke, pokrivala,  ro• 

• 

Ustrezna osebna varovalna oprema: 
obleka  z dolgimi rokavi, dolge • 

• 

• 
• 
• 
• 

Slika 3: Osebna varovalna oprema – zado-
voljiva zaščita vratu

• 

• 

• 

• 

• 
dodatno je potrebno poskrbeti tudi • 

Obveznosti delodajalca 

delodajalce  obvezo po reviziji ocene tve
ganja, kjer je delovna mesta na prostem 
potrebno ponovno analizirati  in ugoto
viti nove nevarnosti oziroma  nova tvega

VARSTVO PRI DELU
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Vzdrževanje naprav in opreme

p

kot samo vzpostavljanje prvotnega stanja, 

kovosti, zanesljivosti in še posebej razpo

delovanje in zastoji naprav pomenijo po

WWW

VZDRŽEVALNA SPLETARNA

Piše: Viktor Jemec, urednik revije Vzdrževalec

Odprta enciklopedija

a, 

Maintenance

Na slovenski izdaji še ni opisov vrst vzdr

Zanesljivost 
m

valce zanesljivosti delovanja strojev in 

vodenje in planiranje dejavnosti poveza

SPRINKLER, Bodrež 2b,3231 GROBELNO 

www. sprinkler.si               info@sprinkler.si

Tel : +386 (0) 41 652 807, Fax : +386 (0) 3 57 95 226

DVIŽNA DELOVNA 

PLOŠČAD  ZA VILIČARJE

Za enostavno in varno dosego 
delovnega mesta s pomočjo 

viličarja
 

Nosilnost 300 kg
Dim 1200/800, višina 1900

V skaldu z UVV predpisi 
CE certifikat

Odlična rešitev za sušenje 

mokre delovne obutve

Vgrajen električni grelec v 

vsakem obešalu

Vgrajen ventilator za stalno 

kroženje toplega zraka skozi 

vsako obešalo.

Vgrajena ura za nastavitev 

obratovanja 

Za pritrditev na steno  ali v 

kontejner 

Brez vzdrževanja, 

različne dimenzije 

230 V, do 410 W, CE certifikat

SUŠILEC MOKRE OBUTVE IN ROKAVIC
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OGREVANJE

Dolgocevna plinska ali oljna sevala OHA

podobne ogrevalne sisteme in zagotavljajo toploto, ki jo ob 
najmanjši temperaturni razslojenosti med tlemi in stropom 

Plinski ali oljni sevalni grelniki - INFRA

manjši temperaturni razslojenosti od stropa do tal so usmerjeni 

tesno zaprto komoro zgorevanja proti prostoru namestitve ne 

posebnost zagotavlja zmanjšano toplotno vztrajnost naprave, 

Stenski plinski grelniki - EOLO
(generatorji toplega zraka)

znotraj ali zunaj prostora, ki ga ogrevamo, v vsakem primeru pa 

mene uporabe in so popolnoma tesno zaprti proti ogrevanemu 

nice, cerkve, šole, restavracije in trgovine ter telovadnice in dru

Distributer za Slovenijo:
ŠEMPETER IMP. EXP. d.o.o.

NA HRIBU 9, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI
 

TEL. 05 393 81 70, FAX 05 393 81 71
EMAIL: info@sempeter-ie.si
WEB: www.sempeter-ie.si

Piše: Tomaž Vončina, Šempeter Imp. Exp., Šempeter pri Gorici Marketinško sporočilo
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Marketinško sporočilo

1. Letos boste prvič ponudili specialistične 
podiplomske programe. Ti bodo namenjeni 
ljudem, ki se ukvarjajo z upravljanjem ne-
premičnin na podlagi finančnih in tehnolo-
ških kriterijev. Zakaj ste se odločili ponuditi 
te programe in kaj pričakujete od njih?

slednjimi smermi:

 »Urban Real Estate Management and 

Študijski programi so namenjeni specialistom, 

demski naziv magister znanosti, ki mu ga po

2. Ali nam lahko poveste več o omenjenih 
študijskih smereh in zakaj ste se zanje od-
ločili?

pomembnejša kot vir strateškega upravljanja za 

sestavi tega znanstvenega magistrskega študija, 

nuja širok nabor raznovrstnega znanja, ki ga 

sti v primerjavi z drugimi strokovnjaki s tega 

3. Kdaj potekajo vpisi v nove programe in 
kdaj jih boste začeli izvajati?

4. Vaš magistrski program »Podjetništvo« pa 
je že tradicionalen. Kaj je tisto, kar študente 
pritegne, da se vsako leto množičneje vpisu-
jejo vanj?

in kreativnosti posameznika in organizacije, v 

da bodo boljši od svoje konkurence in s tem 

5. Kakšna znanja in sposobnosti pridobijo 
študenti, ki vpišejo ta magistrski program?

v prakso usmerjenim študijskim procesom raz
vijajo svoje podjetniške ideje, obvladujejo svoje 
kompetence in pridobivajo potrebno znanje za 

podjetništvom, Managementom v podjetništvu 

kujejo vsebino študijskega programa in tako 

6. Boste študij res izvajali na štirih različnih 
lokacijah?

nja in obiskovati naš študijski program, omo

GEA College – Visoka šola za podjetništvo ponuja nove 
podiplomske programe s področja upravljanja z nepremičninami

Intervju z dekanjo GEA College – Visoke šole za podjetništvo, dr. Alenko Temeljotov Salaj

Dekanja dr. Alenka Temeljotov Salaj





Vgradnja? Poravnava? Nastavitev?

Zaščito nevarnih mest bo v prihodnosti lažje doseči z V300 – kompaktnim, univerzalno uporabnim 
varnostnim sistemom z novo inovativno tehnologijo na osnovi kamere, ki ustreza SIL 2.
Impresivno: enostavna vgradnja samo ene komponente z intuitivnim delovanjem ne potrebuje niti 
specifičnega znanja niti zahtevne programske nastavitve.

Več o Sickovih industrijskih varnostnih sistemih na www.sick.com.

Varnostni vidiki:
V300 delovna postaja

SICK d.o.o. | Ljubljana | Slovenija | www.sick.si


