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Spoštovani udeleženci 29. TPVS, sejma, delavnic, posvetovanja in
srečanja vzdrževalcev Slovenije ter bralci revije Vzdrževalec!
Tehniško posvetovanje vzdrževalcev Slovenije (TPVS) že osmo leto poteka na
Otočcu. Ohlajanje gospodarske rasti je nekoliko oklestilo število starih razstavljalcev,
vendar so prišli novi z novim in raznolikim programom, ki ponuja tako industriji kot tudi
storitvam, malim ter srednjim podjetjem veliko delovnih sredstev, naprav in strojev, tudi
storitev in idej za uspešno, napredno vzdrževanje.
V okviru Industrije 4.0 se pojavlja vse več tehničnih rešitev v vedno bolj uporabljani veji
vzdrževanja, tj. vzdrževanja po stanju (CBM - Condition Base Maintenance). Na razpolago
so pametne naprave, predvsem tudi pametni senzorji, ki javljajo opozorila (alarme) kar na
mobitele ali pa znajo shranjevati obilico podatkov v oblake, ki jih nato lahko s sodobnimi
zelo zmogljivimi računalniki tudi analiziramo, da lahko potem ustrezno ukrepamo.
Letošnja usmeritev je namenjena rezervnim delom. Ob obrabi, okvari ali celo zlomu
je potrebno popraviti ali zamenjati rezervni del. Z računalniško podporo spremljamo
stanje kritičnih delov strojev in naprav in zagotavljamo pravočasno in ustrezno nabavo
novih rezervnih delov. Več o reševanju problematike rezervnih delov boste slišali na
okrogli mizi, z moderatorjem mag. Mihaelom Hameršakom, kjer bodo spregovorili vodje
vzdrževanja več naših priznanih podjetij. Prav tako je večina predavanj posvetovanja
namenjena tej tematiki.
Vabljeni tudi na delavnico o Asset Managementu (AM, upravljanje s premoženjem),
ki postaja glavni trend po svetu za zagotavljanje celovitega vzdrževanja in na kateri
se izraža vloga vzdrževalcev za uspešnost in učinkovitost celotnega podjetja, kar
mora upoštevati najvišje vodstvo, managerji. Delavnico bo vodil priznani praktik in
teoretik Janez Tomažin, član komisije za AM pri stanovski evropski vzdrževalni organizaciji EFNMS.
Predsednik Organizacijskega odbora in predsednik DVS g. Darko Cafuta se je sam in s
svojo ekipo zelo trudil, da je pripravil vse potrebno za letošnji 29. TPVS.
Razstavljalci so naši največji podporniki, ki nam pomagajo ohranjati naše poslanstvo, da se
vzdrževanje enakovredno vključuje v napredek človeške družbe v povezavi z globalnimi
trendi. Vsakoletnim razstavljalcem se zahvaljujemo za zaupanje, novim pa želimo veliko
vztrajnosti in še nadaljnjega sodelovanja.
TPVS je poleg strokovnega posvetovanja tudi srečanje vzdrževalcev, razstavljalcev, vodij
vzdrževanja in managementa. Skupaj želimo napredovati in pomagati dobaviteljem in
kupcem izdelkov ter storitev s področja vzdrževanja.
V zborniku so predstavljeni rezultati natečaja za izbor najboljše diplomske naloge na višjih
strokovnih šolah Slovenije. Aktivnosti natečaja je letos vodil urednik te revije. Preostali
referati bodo objavljeni v decembrski številki Vzdrževalca.
Hvala vsem, ki ste se trudili pri organizaciji posvetovanja, delavnic in sejma s kvalitetnimi
predstavitvami razstavljalcev, da ostaja Otočec osrednja strokovna prireditev vzdrževalcev
Slovenije z druženjem in izmenjavo strokovnih izkušenj.
Lep pozdrav od uredniškega odbora, organizacijskega odbora TPVS, organov DVS in
urednika, mag. Viktorja Jemca
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CENE OGLASOV
Cenik oglaševanja v reviji Vzdrževalec velja od marca 2019 (vse cene so v EUR, brez DDV):
Pozicija in dimenzija oglasa
Naslovnica A4
Zadnja stran A4
Druga in predzadnja stran A4
Notranja stran A4
Notranja stran A5
Notranja stran 1/3
Reklamni članek A4
Reklamni članek A5
Vložni list v revijo (različne dimenzije)
Ostale oblike oglaševanja (po želji naročnika)
Objava logotipa na koledarju (enojni, dvojni, trojni)
Cene veljajo od marca 2019.

Cena
580
365
320
280
200
110
140
100
300
po dogovoru
380 / 700 / 1.000

Vsem, ki bodo v letu 2019 v naši reviji objavili več kot en oglas, za objavo oglasa v dveh
številkah revije ponujamo 10%, za letni zakup oglasnega prostora v vseh številkah pa
15% popusta!
Naročila za oglaševanje sprejemamo po mailu, telefonu ali osebno na zgoraj
navedenih naslovih, 30 dni pred izdajo. Oglase v ustreznem formatu (.TIF, .JPG,
.EPS, …) in ločljivosti najmanj 300 dpi sprejemamo do 15 dni pred objavo.
Oglase vam lahko tudi oblikujemo; cena oblikovanja oglasa formata A4 je 126 €,
formata A5 pa 85 €. Cene veljajo od 28. 3. 2019.

NAVODILA AVTORJEM
Vsak članek naj bo po vsebini zaključena
celota, tudi če je v nadaljevanjih, in naj ne
presega osem tipkanih strani v urejevalniku
teksta Word, stil Arial, font 11. Članke pošiljajte
po elektronski pošti na uredništvo revije:
tajnik@drustvo-dvs.si.
Vse skice, fotografije, načrte in ostalo slikovno
gradivo lahko pošljete po pošti na naslov DVS,
Stegne 21 c, 1000 Ljubljana. Zaradi možnih
napak pri konverziji člankov, poslanih po
elektronski pošti, priložite k slikovnemu gradivu tudi izpis članka na vašem tiskalniku.
Vse fotografije in skice, ki jih imate vključene
v urejevalniku, obvezno pošljite na CD-ju ali
po elektronski pošti posebej.
Članki morajo biti v uredništvu vsaj 20 dni pred
izdajo revije. Za vsebino, ki naj bo namenjena
vzdrževalni stroki, odgovarjajo avtorji sami.
Članki morajo na začetku vsebovati naslov,
navedbo ključnih besed in kratek povzetek
(nekaj stavkov) v slovenskem in angleškem
jeziku. Avtorji naj k članku priložijo tudi osebno
fotografijo. Ob koncu članka naj obvezno
navedejo strokovno literaturo, svoje ime in
priimek ter podjetje, kjer so zaposleni. Navodila avtorjem so podrobno navedena tudi na
http://www.drustvo-dvs.si/.
Za izplačilo honorarja preko avtorske agencije
potrebujemo od avtorja še naslednje podatke:
kraj bivališča, davčno številko, številko transakcijskega računa in banko, pri kateri je ta
odprt, telefon in naslov elektronske pošte.

URADNE URE DRUŠTVA
• Vsak torek, sredo in četrtek od 9. do 14.
ure v pisarni društva, Stegne 21 c, 1000
Ljubljana:
Telefon: 01 5113 006
Faks: 01 5113 007
E-pošta: tajnik@drustvo-dvs.si
• Vsak dan na mobilni telefon
041 387 432.
• Internet naslov:
http://www.drustvo-dvs.si/.
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POVZETKI C�LANKOV
Dr. Hasan Avdić, dr. Joel Levitt, mag. Viktor Jemec in
Alma Avdić

UPRAVLJANJE Z REZERVNIMI DELI
Za uspešno spremljanje gospodarskih učinkov
podjetja je treba rešiti eno glavnih težav na področju
vzdrževanja, in sicer problem nadomestnih delov. Prekinitev zaradi pomanjkanja rezervnih delov povzroča
večkratno škodo. Poleg neposrednega zmanjšanja
proizvodnje običajno prihaja do motenj na drugih
tehničnih sistemih, obstajajo stroški zaradi čakanja
in podobno.
Po drugi strani pa presežek zalog po nepotrebnem
sproži dodatna sredstva, kar oslabi likvidnost podjetja
in poveča njegove operativne stroške.
Prekomerna dobava ne pomeni tudi dobre ponudbe
rezervnih delov. Medtem ko se zaloge nekaterih rezervnih delov po nepotrebnem povečujejo, primanjkuje
drugih rezervnih delov.
Osnovni elementi, ki jih je treba razrešiti, so: reševanje
problema načrtovanja in nabave rezervnih delov,
skladiščenje rezervnih delov in razvoj sistema za
spremljanje porabe rezervnih delov glede na lokacijo.
Članek bo predstavil upravljanje nadomestnih
delov v nekem velikem podjetju. Naredila se bo
analiza obstoječega sistema upravljanja z vsemi
prednostmi in slabostmi s predlogom ukrepov za
njegovo izboljšanje.
Ključne besede: rezervni deli, zaloge, upravljanje
Št. članka: 1123

Aljaž Gradišnik, dipl. ing. el.

UČINKOVITO UPRAVLJANJE IN
PLANIRANJE REZERVNIH DELOV S
POMOČJO INFORMACIJSKE REŠITVE
ZAGOTAVLJA PRIHRANKE IN
NEMOTENO PROIZVODNJO

Mihael Kukovec, dipl. inž. str., spec.

PRAVOČASNA DOBAVA REZERVNIH
DELOV
Pomen in vlogo vzdrževanja in rezervnih delov
si podjetja in njihovi zaposleni predstavljajo zelo
različno. Vsi pa imajo v primeru okvare skupno željo,
in sicer imeti za izrabljen strojni del nadomestni
del takoj pri roki. V podjetjih so zato tudi različni
pristopi k načinu vzdrževanja. Vodstvo podjetij in
oddelki vzdrževanja ter delavci za stroji bi morali
tesno sodelovati, saj so prav vzdrževalci tisti, ki skupaj
s posluževalci strojev in naprav skrbijo, da so stroji
dobro vzdrževani in ne povzročajo neplaniranih
zastojev. Izkušeni inženirji, snovalci strojev in naprav,
se zavedajo, kako pomembno je vgrajevati kvalitetne standardne dele, ki so hitro dobavljivi in čim
enostavneje zamenljivi. Razumevanje pomembnosti
celovitega produktivnega vzdrževanja TPM omogoča
podjetjem konkurenčno prednost, s tem pa boljši
položaj na trgu [2].
Hitro dobavljivi in kvalitetni rezervni deli so danes
pogoj, da proizvodnja materialnih dobrin nemoteno
teče in za podjetja ne predstavlja prevelikih stroškov.
Velika prednost je tudi v dobavni verigi rezervnih
delov, saj je na trgu veliko pooblaščenih zastopnikov
podjetij, ki proizvajajo vgradne komponente in strojne
dele FAG, INA, Bosch Rexroth…, ki te elemente zelo
hitro dostavijo. Ti zastopniki imajo svoja skladišča in
nudijo zelo hitro oskrbo z rezervnimi deli. Nudijo tudi
tehnično pomoč in celo outsourcing.
Vzdrževalna funkcija v podjetjih že dolgo ne
predstavlja več samo popravljanja delovnih strojev
in naprav ter njihovega vzdrževanja, ampak
se vse skupaj usmerja v koncept organiziranosti
vzdrževanja, katerega največji pomen ima informacijski sistem vzdrževanja, ki dokazano vpliva na
učinkovitost in stroške vzdrževanja. V prispevku bo
predstavljena dobra praksa z načini vzdrževanja in
stroški, ki nastanejo ob nenačrtovanih zaustavitvah
strojev ter preskrbo z rezervnimi deli.

Gregor Velepec, univ. dipl. inž. el., Žiga Stržinar, mag.
inž. el., Tomaž Štupar, inž. el.

POVEČANJE ZANESLJIVOSTI
NAPAJALNIH SISTEMOV Z
DALJINSKIM SPREMLJANJEM
NAPAJALNIH NAPRAV
Sistemi za neprekinjeno napajanje kritične infrastrukture so bistvenega pomena v številnih podjetjih
in organizacijah. Na tržišču ima vsak dobavitelj UPS
naprav svojo aplikacijo, ki lahko povezujejo UPS
naprave v omrežje za nadzor in obveščanje. Vendar
te aplikacije so »zaprte« in večinoma ne sprejemajo
naprav drugih proizvajalcev, kot tudi ne podpirajo
najbolj pogostih industrijskih komunikacijskih protokolov, s tem pa ne podpirajo v isti sistem integracije
DEA agregatov in drugih pomembnih spremljevalnih
naprav. V podjetju Kolektor Sisteh d. o. o. smo zasnovali nadzorno aplikacijo, ki odpravlja omenjene pomanjkljivosti in naj bi v prvi vrsti olajšala upravljalcem
naprav biti v realnem času obveščen o vseh dogodkih
in stanju različnih naprav ter s tem bistveno zvišala
pričakovano razpoložljivost. Aplikacija je zasnovana
kot »pametna aplikacija« in je sposobna prepoznavati
trenutno stanje naprave in vgrajenih komponent.
Tako lahko uporabnik v vsakem trenutku ve trenutno
zdravje naprave in pravočasno planira določene
stroške povezane z napravo. S tem se bo bistveno
povečala razpoložljivost napajanja. Članek govori o
celoviti rešitvi, ki smo jo zasnovali na podlagi naših
izkušenj in realnih potreb, ki prihajajo iz »terena« in ki
je dobra osnova, za boljše in celovitejše obvladovanje
naprav in opreme v strukturi elektroenergetskega
napajanja objektov, sistemov , proizvodnih procesov
ali infrastrukture.
Ključne besede: vzdrževanje, UPS, DEA, spremljanje,
obveščanje, pametna aplikacija
Št. članka: 126

Ključne besede: rezervni deli, vzdrževanje, informacijski sistemi, izobraževanje, celovito produktivno
vzdrževanje, zastopniki
Št. članka: 1125

Zagotavljanje nemotene proiz vodnje brez
nenačrtovanih zastojev je ključno za uspešno poslovanje vseh vrst podjetij. Razpoložljivost opreme
in strojev je odvisna od ustreznega vzdrževanja, ki
vključuje tudi rezervne dele. Pomembno je, da so
rezervni deli ob nenačrtovanih zastojih na razpolago,
hkrati pa prevelike količine rezervnih delov pomenijo
dodaten strošek. Kako torej učinkovito upravljati z
rezervnimi deli?
Ključne besede: Informacijska rešitev za podporo
vzdrževanju, CMMS, rezervni deli, ABC skladiščna
analiza, KOPA EAM, IBM Maximo
Št. članka: 1124
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ABSTRACTS
Dr. Hasan Avdić, dr. Joel Levitt, mag. Viktor Jemec in
Alma Avdić

SPARE PARTS MANAGEMENT
In order to successfully monitor the economic effects
of the company, one of the main problems in the
field of maintenance needs to be solved, namely the
problem of spare parts. Downtime due to lack of
spare parts causes multiple damage. In addition to
the direct reduction of production, there is usually
a chain disruption on other technical systems on a
given technical system, there are costs due to waiting
and the like.
On the other hand, excess inventory unnecessarily
engages additional funds, which weakens the company’s liquidity and increases its operating costs.
Excessive supplies do not also mean a good supply
of spare parts. While stocks of some spare parts are
unnecessarily increased, there is a shortage of other
spare parts.
The basic elements that need to be resolved are:
solving the problem of planning and procurement of
spare parts, how to store spare parts, and developing
a system for monitoring the consumption of spare
parts by location,
This paper will outline the management of spare parts
in one large company. An analysis of the existing
management system with all the advantages and
disadvantages will be made, with the proposal of
measures to improve it.
Keywords: spare parts, supplies, management
Article No: 1123

Aljaž Gradišnik, dipl. ing. el.

EFFECTIVE MANAGEMENT AND
PLANNING OF SPARE PARTS
SUPPORTED WITH IT SOLUTION
ENSURE SAVINGS AND SMOOTH
PRODUCTIONS
Ensuring smooth production without unplanned
downtime is crucial to the successful operation of all
types of companies. The availability of equipment
and machinery depends on proper maintenance,
including spare parts.

Mihael Kukovec, dipl. inž. str., spec.

SPARE PARTS JUST IN TIME
The meaning and role of spare parts has another
meaning to different companies and their employees.
However, all of them have one wish in common in
case of a defect: They want to have a spare part for
the used machine part on hand immediately. For this
reason companies use different approaches to the
way of maintenance. The company management,
the maintenance departments, and the employees
working with machines should work closely together,
since the maintenance workers, together with the workers on the machines, take care that the machines are
in good shape and that they do not cause unplanned
standstills. Experienced engineers, machine and device creators are aware how important it is to install
standard parts of good quality, which are quickly
available and easy to change. The understanding and
importance of the total productive management TPM,
enables companies competitive advantage, and with
that a better position on the market [2].
Quickly available and quality spare parts are
necessary to enable that the production of material
goods runs smoothly and that it does not bring very
high expenses. A big advantage lies in the spare parts
supply chain, since there is a big amount of authorised
company representatives, which produce replacement
components and machine parts FAG, INA, Bosch
Rexroth, which deliver these elements very fast. These
representatives have their own warehouses and offers
very quick spare parts supply. They offer technical help
as well, and even outsourcing.

Gregor Velepec, univ. dipl. inž. el.,
Žiga Stržinar, mag. inž. el., Tomaž Štupar, inž. el.

SMART REMOTE MONITORING
SYSTEM TO INCREASE OPERATIONAL
RELIABILITY OF POWER SUPPY
DEVICES
Systems for uninterrupted power supply of critical
infrastructure are crucial for many businesses and
organizations. Many UPS manufacturers have proprietary applications for control and notifications.
However, these applications are not designed to monitor devices from other manufacturers. They also
do not support common industrial communication
protocols and are therefore not suitable to also monitor DEA aggregates and other important auxiliary
devices. At Kolektor Sisteh d. o. o. we designed a control
application to eliminate the mentioned disadvantages
and most importantly to enable device managers to
be notified of events in real time and therefore greatly
increase availability. The application is designed as
a smart application – capable of device-condition
estimation. This enables the user to better understand
the condition of their devices and plan for upcoming
costs. The end result is a significant increase in power
supply availability. The article describes the solutions
designed based on our experience and the needs of
our customers.
Keywords: maintenance, UPS, DEA, monitoring,
notification, smart application
Article No: 1126

The maintenance function in companies does not only
mean machine and device repair, but it is becoming
a concept of maintenance organisation. The most
important is the maintenance information system,
which is proven to affect maintenance efficiency and
costs. In this article, I will present the good practices
with ways of maintenance and expenses that come
with unplanned standstills and the supply with spare
parts.
Keywords: spare parts, maintenance, information
system, education, total productive management,
representatives.
Article No: 1125

It is important that spare parts are available in the
event of unplanned downtimes, but at the same time
oversized spare parts stock means high costs.
Maintenance workers need effective IT support that
allows them to focus on work and to eliminate downtimes effectively and as quickly as possible. With the
help of the Computerized maintenance management
system (CMMS) and IT system for managing spare
parts, we can significantly increase the responsiveness, efficiency and quality of the maintenance
work performed.
Keywords: Computerized maintenance management system, CMMS, spare parts, ABC analysis,
KOPA EAM, IBM Maximo
Article No: 1124
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KOLUMNA, NAGOVOR PREDSEDNIKA
Piše: Darko Cafuta, predsednik DVS

REZERVNI DELI …
Letos imamo na 29. Tehniškem posvetovanju vzdrževalcev Slovenije (29. TPVS) glavno temo o preskrbi z rezervnimi
deli, o upravljanju z rezervnimi deli.
O rezervnih delih se bomo pogovarjali na okrogli mizi, pripravljenih je tudi nekaj predavanj na to temo. Vsi se zavedamo,
da se na področju rezervnih delov obrača veliko denarja, zato
moramo imeti v podjetjih skladišča rezervnih delov, ki jih imajo
vzdrževalci na voljo, ko jih potrebujejo. V nekaterih podjetjih
posvečajo področju upravljanja z rezervnimi deli veliko skrb,
v nekaterih pa se komaj kaj ukvarjajo s tem področjem, saj
imajo preveč ostalih problemov.
V društvu vzdrževalcev imamo na tehniških posvetovanjih
možnost, da izmenjajo izkušnje napredni na tem področju in
tisti, ki bi radi spoznali, kako se da tudi na področju rezervnih
delov privarčevati, zmanjšati zaloge rezervnih delov, obenem
pa imeti rezervni del, ki ga potrebujejo vzdrževalci v primeru
nenadne okvare stroja ali naprave, na razpolago v skladišču
rezervnih delov.
Upravljanje z rezervnimi deli je pa tudi del znanosti. Tega
sem se naučil pri prevajanju študije, ki jo je izvedel v Rudnikih
»Banovići« prof. dr. Hasan Avdić s sodelavci. Prevedel sem del
njegove študije, ki je objavljena v tej številki Vzdrževalca in
ki jo bo dr. Avdić predstavil 10. oktobra 2019 na Otočcu na
29. TPVS.

V Sloveniji težko dobiš avtorja, ki bi lahko pripravil podobno
študijo. Poslovanje podjetij je postalo velika skrivnost in če
imajo podjetja težave na področju upravljanja z rezervnimi
deli, jih zatajijo in o njih molčijo. Podjetja, ki imajo na tem
področju uspehe, pa se sicer rada pohvalijo, vendar brez
dejstev, zato ne vemo natanko, kolikšen je njihov uspeh.
Iz članka dr. Avdića izvemo, kakšne uspehe imajo na področju
upravljanja z rezervnimi deli v Rudnikih »Banovići«, izvemo
pa tudi za neuspehe. Vsi podatki so opremljeni pri enem
primeru delovnega sredstva, ki ga je avtor študije s sodelavci
opremil tudi z argumenti. V članku so navedeni tudi ukrepi,
kako izboljšati stanje, kar je najboljše. Pogovarjati se moramo
o težavah, saj samo tako lahko strokovnjaki s področja rezervnih delov pridejo do optimalnih rešitev.
Naša tehniška posvetovanja so torej zelo pomembna. Znanje
prehaja od bolj do manj naprednih, vendar se lahko tudi
napredni vedno še česa naučijo. Zato so potrebne izmenjave
izkušenj pa tudi teoretična znanja na področju upravljanja
z rezervnimi deli.
Samo če imamo urejeno področje rezervnih delov, je tudi
vzdrževanje lahko učinkovito in uspešno.

V članku nas avtor prepriča, da je upravljanje z rezervnimi deli
posebno področje znanosti, ki lahko izredno močno vpliva
na poslovanje podjetja. Kljub temu da imamo vzdrževanje
v podjetju na izredno visokem nivoju, se lahko zaradi pomanjkanja rezervnih delov zgodijo zastoji, ki imajo lahko
katastrofalen vpliv na poslovanje podjetja.

Na svidenje na Otočcu!
oktober 2019 | št. 191
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Spoštovani!

I Strokovni in znanstveni prispevki
I Iz prakse za prakso
I Ventil na obisku
I Novice - zanimivosti
I Aktualno iz industrije
I Novosti na trgu
I Podjetja predstavljajo
I Ali ste vedeli
I Dogodki

Ventil je znanstveno-strokovna revija in
objavlja prispevke, ki obravnavajo razvojno in
raziskovalno delo na Univerzi, inštitutih in v
podjetjih s področja fluidne tehnike, avtomatizacije in mehatronike. Revija želi seznanjati
strokovnjake z dosežki slovenskih podjetij, o
njihovih izdelkih in dogodkih, ki so povezani z
razvojem in s proizvodnjo na področjih, ki jih
revija obravnava. Prav tako želi ustvariti povezavo med slovensko industrijo in razvojno in
raziskovalno sfero ter med slovenskim in svetovnim proizvodnim, razvojnim in strokovnim
prostorom. Naloga revije je tudi popularizacija
področij fluidne tehnike, avtomatizacije in
mehatronike še posebno med mladimi. Skrbi
tudi za strokovno izrazoslovje na omenjenih
področjih.
Revija Ventil objavlja prispevke avtorjev
iz Slovenije in iz tujine, v slovenskem in angleškem jeziku. Prispevkom v slovenskem jeziku
je dodan povzetek v angleščini, prispevki
v angleščini pa so objavljeni z daljšim povzetkom v slovenskem jeziku. Člani znanstveno
strokovnega sveta so znanstveniki in strokovnjaki iz Slovenije in tujine. Revijo pošiljamo
na več naslovov v tujini in imamo izmenjavo z
drugimi revijami v Evropi. Revija je vodena v
podatkovni bazi INSPEC.
Štiriindvajsetletno izhajanje revije Ventil
pomeni, da je v prostoru neprecenljiva za
razvoj stroke. Uredništvo si skupaj z znantveno
strokovnim svetom prizadeva za visokokvalitetno raven in relevantnost objav, ki bosta v
prihodnosti vse napore usmerila v to, da bo
kvalitetna raven še višja. V ta namen vključuje
v znantveno strokovni svet priznane znanstvenike, raziskovalce in strokovnjake, ki s svojim
znanjem vspodbujajo vsak na svojem področju
objavljanje rezultatov razvojnega in raziskovalnega dela. Uredništvo spremlja razvoj stroke in
znanstveno raziskovalno delo doma in vtujini
preko konferenc, delavnic in seminarjev ter z
izmenjavo tuje periodike.

revija Ventil
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 4771 704, Faks: 01/ 4771 772
E-pošta: ventil@fs.uni-lj.si, Internet: www.revija-ventil.si
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Revija je priznana v tujini, še posebno na področju fluidne tehnike, kar želimo doseči tudi na
področju mehatronike in avtomatizacije. Preko
objav v reviji se promovirajo dosežki slovenske
znanosti in industrijske proizvodnje. Revija je
in bo tudi v prihodnje prostor za predstavljanje
kvalitetnih razvojnih in raziskovalnih dosežkov
slovenske industrije in raziskovalne sfere na
področju fluidne tehnike, avtomatizacije in
mehatronike.
Uredništvo
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VABILO NA 29. TPVS
Piše: Darko Cafuta, predsednik DVS

Glavna tema 29. TPVS: OSKRBA VZDRŽEVALCEV Z REZERVNIMI DELI

VZDRŽEVANJE NE MORE BITI UČINKOVITO IN USPEŠNO,
ČE NI OSKRBA Z REZERVNIMI DELI NA DOVOLJ VISOKEM NIVOJU!
Na 29. TPVS na Otočcu 9. in 10. oktobra 2019 imamo glavno
temo predavanj drugi dan posveta, to je 10. oktobra 2019,
ko se bodo zvrstila brezplačna predavanja.

Tako kot vsako leto bo potekalo tekmovanje diplomskih nalog.
Razpis tekmovanja vodi mag. Viktor Jemec in je objavljen v
tej številki.

Prvi dan posveta dne 9. oktobra 2019 bosta potekali
dve plačljivi delavnici. Naslovov delavnic še nimamo, saj
bomo izbrali med štirimi temami dve, ki bosta imeli dovolj
udeležencev. Zanimanje zanje bomo preverili po elektronski
pošti in objavili dokončne programe v avgustovski številki
VZDRŽEVALCA. Prvi dan posveta ne bo razstave!

Izbrani diplomski nalogi se bosta predstavili 10. oktobra 2019
na brezplačnih predavanjih.

Na temo o oskrbi rezervnih delov bomo imeli tudi okroglo
mizo, ki jo bo vodil mag. Mihael Hameršak, udeležili pa se je
bodo vodje vzdrževanj uspešnih slovenskih podjetij.

Upamo, da bo letos več razstavljalcev kot lansko leto. Seveda
pa je potrebno doseči večji obisk razstave kot prejšnja leta.
Glede na to, da bo razstava samo en dan, od 10. do 18.
ure, računamo, da se je bo lahko udeležilo več vzdrževalcev,
tudi tisti, ki ne morejo na posvetovanje med službo, ker so
polno zaposleni.

Izvedeli bomo, kako vodijo nabavo rezervnih delov v uspešnih
podjetjih, kako in kdo skrbi za rezervne dele na zalogi, kako
se nabavljajo rezervni deli v nuji, izven delovnega časa.

Letos smo trajanje razstave omejili samo na en dan, na
10. oktober 2019. Tako 9. oktobra 2019, ko bosta potekali
plačljivi delavnici, ne bo razstave.

Spoštovani razstavljalci, predavatelji, gostje in
udeleženci, pridite na 29. TPVS, da skupaj postavimo temelje za učinkovito in uspešno vzdrževanje!

Na okrogli mizi bomo izvedeli tudi to, kakšne so izkušnje
podjetij z dobavitelji rezervnih delov in jih poskušali postaviti
na višji nivo.
Na brezplačnih predavanjih, ki bodo potekala cel dan, bo
del predavanj posvečen tudi oskrbi z rezervnimi deli. Za
ostala predavanja bodo poskrbeli razstavljalci ali pa bodo
vabljeni predavatelji.
Na vsak način bomo poskušali vzdrževalce seznaniti tudi z
novostmi v tehnologiji vzdrževanja, meritvah in analizah
ter orodjih in merilnih inštrumentih, pa tudi organizaciji
vzdrževanja.

Možnosti sodelovanja na 29. TPVS so predstavljene
na naslednjih straneh, za kakršnokoli pomoč smo
vam na voljo člani organizacijskega odbora, ki vas
prijazno vabimo in z veseljem pričakujemo.
Predloge in prijave pošljite na mail:
tajnik@drustvo-dvs.si.

Dobrodošli na Otočcu 2019, v Šport hotelu!

Organizacijski odbor 29. TPVS
DARKO CAFUTA
Predsednik, sponzorji,
razstavljalci
GSM: 051 264 365
E-mail: darko.cafuta@gmail.com
TOMAŽ JELENKO
Podpredsednik, strokovna
predavanja
GSM: 041 335 453
E-mail: tomaz.jelenko@amis.net
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BRANKO CASAR
Spletna stran in tehnična podpora
GSM: 068 165 763
E-mail: branko.casar@drustvo-dvs.si

MAG. VIKTOR JEMEC
Zbornik in mediji,
Državno tekmovanje za najboljšo diplomsko
nalogo s področja vzdrževanja
GSM: 040 556 200
E-mail: viktorjemec1@gmail.com

MAG. MIHAEL HAMERŠAK
Okrogla miza
GSM: 031 877 595
E-mail: mihael.hamersak@talum.si
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29. TPVS

29. TPVS – PROGRAM POSVETOVANJA
Otočec, 9. in 10. oktober 2019
Sreda, 9. oktober 2019
RAZSTAVE 9. OKTOBRA 2019 NI!
10.00–14.00
velika dvorana
v Šport hotelu Otočec
10.00–14.00
predavalnica
pri športni dvorani

Delavnica ASSET MANAGEMENT (obvladovanje fizičnih sredstev) z naslovom:
Uvajanje Asset Management-a v prakso v svetu in pri nas
Delavnico bo vodil: Janez Tomažin
Udeležba na delavnici: 100 € + DDV za člane DVS oz. 150 € + DDV za nečlane
Delavnica CONDITION MONITORING (nadzor stanja strojev)
Na delavnici je predvidenih 7 predavanj: termografija, vizualna analiza gibanja s kamero IRIS,
nadzor nad vibracijami, monitoring olja, mazanje ležajev z mastjo s pomočjo ultrazvoka, uporaba
ultrazvoka pri nadzoru strojev in naprav, meritve in analiza vibracij
Udeležba na delavnici: 50 € + DDV za člane DVS oz. 100 € + DDV za nečlane

Četrtek, 10. oktobra 2019
VSI DOGODKI IN VSTOP NA RAZSTAVO SO BREZPLAČNI IN POTEKAJO V HOTELU ŠPORT OTOČEC.
RAZSTAVA POTEKA OD 10.00 do 18.00
9.30–10.00

Sprejem udeležencev

10.00–10.30

Otvoritev 29. TPVS: pozdrav organizatorja

11.00–12.30

Okrogla miza in razprava: ZAGOTAVLJANJE REZERVNIH DELOV ZA POTREBE VZDRŽEVANJA
Okroglo mizo bo vodil: mag. Mihael Hameršak

12.30–12.45

Razglasitev rezultatov Državnega tekmovanja za najboljšo diplomsko nalogo s področja vzdrževanja
in podelitev priznanj najboljši izobraževalni instituciji

12.45–13.15

Predstavitev najboljše diplomske naloge (višješolska diploma) s področja vzdrževanja
Predavanja po navedenem urniku

14.00–18.00
14.00–14.30

Jovan Jovanovič:
Vizualizacija in analiza gibanja in vibracij strojev – kamera IRIS, svetovna novost v Sloveniji

14.30–15.00

dr. Avdić Hasan, dr. Joel Levitt, mag. Viktor Jemec, Alma Avdić:
Upravljanje z rezervnimi deli

15.00–15.30

Aljaž Gradišnik:
Učinkovito upravljanje in planiranje rezervnih delov s pomočjo informacijske rešitve

15.30–16.00

dr. Damjan Maletič:
Obvladovanje premoženja (Asset Management): kompetence menedžerjev in Industrija 4.0

16.00–16.30

Bojan Težak:
Infrardeča okna za večjo varnost vzdrževalcev in opreme

16.30–17.00

Mihael Kukovec:
Pravočasna dobava rezervnih delov

17.00–17.30

Tomaž Štupar, Žiga Stržinar, Gregor Velepec:
Povečanja zanesljivosti napajalnih sistemov z daljinskim spremljanjem napajalnih naprav

17.30–18.00

Janez Tomažin:
Monitoring olja v praksi
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PCB parcele
profesionalna tiskana vezja:
stop lak, montažni tisk, poljubne oblike

LT1303
LT13
303
0

hitra izdelava

vaše tiskanine izdelamo v 7 do 14 dnevih
od dneva naročila

cenovno ugodno:

enostranska ali dvostranska vezja
po ceni 0,22 Evro/cm2

racionalna količina za prototipe:
najmanjše naročilo 2 kosa

telefon: 01 549 14 00,
e-pošta: bojan@svet-el.si
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Najcenejša
izdelava
vašega
prototipnega
vezja
v Sloveniji!

enoslojna ali dvoslojna
tiskana vezja, enaka cena

AX elektronika d.o.o
Špruha 33
1236 Trzin
https://svet-el.si
oktober 2019 | št. 191
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Št. članka: 1123

REZERVNI DELI

Pišejo: Dr. Hasan Avdić1, dr. Joel Levitt2, mag. Viktor Jemec3,
in Alma Avdić4
1. Ekspert za vzdrževanje tehniških sistemov, Banovići, BiH
2. Predsednik Springfield Resources
3. Urednik revije Vzdrževalec, Društvo vzdrževalcev Slovenije
4. Direktorica prodaje, Pavić-Komerc d. o. o. Tuzla, BiH

UPRAVLJANJE Z REZERVNIMI DELI
Za uspešno spremljanje ekonomskih učinkov podjetja je najprej potrebno rešiti enega od osnovnih problemov
s področja vzdrževanja, to je problem rezervnih delov. Rezervne dele lahko tudi obravnavamo kot področje
upravljanja rizikov. Enačba rizika je vrednost zastoja stroja zaradi pomanjkanja rezervnih delov glede na stroške
lastništva. Zastoji zaradi pomanjkanja rezervnih delov povzročajo mnogokratno škodo. Poleg direktnega zmanjšanja
proizvodnje se na tehničnem sistemu običajno dogodijo verižne motnje na drugih tehničnih sistemih, nastanejo
stroški zaradi čakanja in podobno.
Prevelike zaloge po nepotrebnem vežejo dodatna sredstva, kar slabi likvidnost podjetja in povečuje njegove
operativne stroške.
Prevelike zaloge ne pomenijo dobre založenosti z rezervnimi deli. Medtem ko se zaloge nekaterih rezervnih delov
nepotrebno povečujejo, primanjkuje drugih rezervnih delov.
Osnovni elementi, ki jih je potrebno rešiti, so: upravljanje z rizikom, reševanje problemov planiranja in nabave
rezervnih delov, način skladiščenja rezervnih delov in razvoj sistema za spremljanje porabe rezervnih delov glede
na lokacijo.
V tem delu je prikazano upravljanje z rezervnimi deli v velikem podjetju, narejena je analiza obstoječega sistema
upravljanja z rezervnimi deli ter podan predlog ukrepov za izboljšavo.
Ključne besede: rezervni deli, zaloge, upravljanje

1. UVOD
V sedanjem poslovnem okolju, izrazito kompleksnem, in
pogojih poslovanja podjetja iščejo razne načine povečanja
učinkovitosti, zmanjšanja stroškov in pametnejšega upravljanja
vzdrževanja fizične lastnine. Eno kritičnih področij, ki vpliva na
učinkovitost in upravljanje stroškov, je mesto, ki ga še vedno
preveč podjetij šteje kot »strošek poslovanja« - v skladišču
rezervnih delov. Poznamo več primerov podjetij, pri katerih
so zaloge rezervnih delov dobesedno izven vsake kontrole.
Zaloge so prevelike, za isti del obstaja več nomenklaturnih
šifer, evidentirano stanje delov ne odgovarja fizičnemu stanju,
nekateri deli pa sploh niso evidentirani. Poleg tega postopki
in procedure skladiščnega poslovanja niso kvalitetni, inventura zalog se izvaja samo zaradi izpolnjevanja formalnosti,
kontrola nabave, koriščenja in prometa zalog rezervnih delov
pa ni ustrezna.
Celotni posel z rezervnimi deli za vzdrževanje je dinamičen.
Prišlo je do temeljnih sprememb v prodaji, distribuciji in
skladiščenju rezervnih delov, potrebnih za vzdrževanje
strojev in drugih fizičnih sredstev. Deloma so te spremembe
povzročene z globalizacijo in vse večjo konkurenco. Istočasno
je internet povzročil motnje pri distribuciji delov. Poleg tega
je splošni napredek tehnologije prinesel hitro staranje strojev
in povečevanje števila potrebnih rezervnih delov (1).
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Upravljanje z zalogami rezervnih delov je brez dvoma
eden najpomembnejših logističnih procesov v vzdrževanju
tehničnih sistemov. Problematika iskanja optimalne politike
upravljanja z zalogami je zelo kompleksna in odvisna od
raznih dejavnikov, kot so nepredvidljivost iskanja rezervnih
delov, dobavni roki, veliko število artiklov itd.
Razpoložljivost in uporaba rezervnih delov imata pomembno
vlogo znotraj vzdrževanja v smislu zmožnosti pravočasnega
opravljanja dela in s tem omejitve izpada proizvodnje ali
storitev. Slika 1 nam prikazuje, da rezervni deli v povprečju
predstavljajo do 30 % stroškov vzdrževanja.

Slika 1: Porazdelitev vrst stroškov vzdrževanja
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V povprečju vrednost zalog rezervnih delov znotraj panoge
predstavlja 1,7 % vrednosti sredstva, kar je prikazano na Sliki 2.
To se nanaša na zaloge, ki jih hranijo skladišča za vzdrževanje,
popravila in remont v industriji, ki intenzivno uporablja
sredstva in tehnične storitve. Raven v predelovalnem sektorju
je približno 15 % višja od povprečja v panogi (2).

Slika 2: Vrednost zalog rezervnih delov

2. METODOLOGIJA RAZISKOVANJA
Cilj izdelave tega dela je dati doprinos raziskovanju
kvalitetnejšega upravljanja z rezervnimi deli v rudnikih s
površinskim in podzemnim kopom premoga. Prav zato je bil
opravljen pregled literature za to področje tehnike. Podane
so teoretične osnove, nujno potrebne za razumevanje te
problematike. Sledi analiza upravljanja rezervnih delov v
enem od rudnikov s površinskim kopom z uporabo metode
študije primera. Za eno skupino strojev je narejena analiza
zastojev, posebno še zastojev, ki so povezani s pomanjkanjem
rezervnih delov. Na osnovi izvršene analize so dani predlogi
za izboljšanje upravljanja z rezervnimi deli v tem rudniku.

3. TEORETIČNE OSNOVE
3.1 Definicija rezervnega dela
V vsakdanjem pogovornem jeziku se kot rezervni del razume
vsak sestavni del tehničnega sistema, ki se potem, ko ni več
sposoben opravljati funkcije, ki se od njega pričakuje, in
ogroža kapaciteto celotnega tehničnega sistema – zamenja
z drugim, istovrstnim delom.
Ta pojem lahko razširimo, ker se v njem imenujejo rezervni
deli vsi posamezni deli, konstrukcijske skupine (sklopi) ali
agregati, ki so potrebni tako za izdelavo kot tudi za popravilo
nekega finalnega izdelka oziroma tehničnega sistema.
»Rezervni del« je vsak enostaven ali zapleten del, ki sam
od sebe opravlja neko koristno funkcijo oziroma je za
funkcioniranje nekega tehničnega sistema nujno potreben.
Rezervni del se vgradi v tehnični sistem namesto dela,
ki je prej opravljal to funkcijo, sedaj je pa ni več zmožen
opravljati na zadovoljujoč način.
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V slovarju Merriam Webster je podana naslednja definicija
rezervnih delov: Rezervni deli so posebni deli vozil ali strojev,
ki jih hranimo za uporabo v sili ali za zamenjavo.
Splošni tehnični slovar vsebuje naslednje geslo rezervnih
delov: Rezervni deli so deli, ki se nahajajo v rezervi za zamenjavo.Razširjena definicija se glasi: Rezervni deli so tisti
sestavni deli in sklopi tehničnih sistemov, za katere se oceni,
da jih je koristno imeti na zalogi v določeni količini, kljub
temu da ne vemo, kdaj jih bomo potrebovali. Sestavni deli
tehničnih sistemov se delijo na:
• neobrabne (trajne) dele, ki se ne obrabljajo, ne starajo,
niti jih ni možno onesposobiti tako, da ne bi opravljali
svoje funkcije (npr. ohišja in podobno);rezervne dele, ki se
obrabljajo; trošijo se v časovnem obdobju, ki je krajše, kot
je čas trajanja tehničnega sistema, ali se lomijo in podobno
(ležaji, osi, gredi, varovalke …).
Neobrabnih delov ni potrebno imeti na zalogi, saj bi bilo to
predrago, verjetnost, da jih bi potrebovali, je majhna.
Rezervni deli zahtevajo posebno pozornost, saj so največkrat
težavni za izdelavo. Če jih nimamo na zalogi v skladišču, lahko
poteče precej časa, predno jih nabavimo.
Rezervni deli se delijo tudi na:
• namenske (deli, izdelani po dokumentaciji), ki so posebno oblikovani in izdelani za zamenjavo v določenem
tehničnem sistemu; standardne, ki se izdelujejo za široko
uporabo in so vgrajeni v tehnični sistem.
3.2 Definicija zalog
V literaturi obstaja več definicij zalog. Pri nekaterih avtorjih
so zaloge lastni material, ki se koristi v poslovanju oziroma
je namenjen notranji potrošnji ali za prodajo in vključuje
surovine, polproizvode, material v delu in gotove izdelke.
Ravno tako se lahko najde v literaturi podobna definicija,
ki navaja, da so razumljivo zaloge uskladiščeni materiali, ki
se potrebujejo za zagotavljanje normalne proizvodnje in za
zadovoljevanje potreb kupcev.
Zaloge lahko delimo tudi glede na to, v kateri fazi proizvodnega
procesa se nahajajo:
• zaloge surovin (repromateriala) in rezervnih delov,
• zaloge nedokončane proizvodnje (materiali znotraj
proizvodnega procesa),
• zaloge gotovih izdelkov.
3.3 Stroški zalog
Zaloge v podjetjih angažirajo obratna sredstva. Poleg tega
angažiranja vzdrževanje zalog povzroča še posebne stroške.
Višina teh stroškov je po posameznih industrijskih vejah
različna, v nekaterih primerih doseže celo 25 % skupne letne
vrednosti zalog:
1. stroški obresti na angažirana sredstva so najpomembnejši
stroški. Znašajo 8–12 % letno oziroma toliko, kolikor je višina
neustvarjenega dohodka zaradi vezave obratnih sredstev
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v zaloge, namesto da so ta sredstva bila uporabljena za
financiranje procesa proizvodnje in ustvarjanje dobička;
2. stroški amortizacije lahko znašajo tudi do 5 % letno;
3. stroški skladiščenja se pojavljajo kot stroški angažiranega
prostora, stroški zavarovanja, osebni dohodki s prispevki
itd. Višina teh stroškov lahko znaša tudi do 4 % letno; stroški
rabata se lahko pojavijo zaradi sprememb na izdelkih,
za katere so material oz. deli uskladiščeni. Ti stroški se
pojavljajo občasno, vendar lahko znašajo do 1 % skupne
vrednosti zalog letno.
Stroški zalog Tzl so linearno proporcionalni velikosti zalog.
Za enkratno nabavo se računajo po formuli:
x
–
2

Pomen simbolov:
Tzl - stroški zalog enkratno nabavljene količine
Cr - cena proizvoda na enoto
X - količina za nabavo (v komadih) v enem naročilu
tz - koeficient letnih stroškov skladiščenja po enoti proizvoda
3.4 Upravljanje z rezervnimi deli
3.5.1 Splošno o zalogah
Odločitev o tem, kdaj naročiti nek rezervni del, se lahko
zasnuje na konstantnem času pregleda zalog ali na konstantnem času ponovnega naročila. Večina podjetij prakticira
drugi pristop.
Obstajata predvsem dve zahtevi glede na zaloge rezervnih
delov:
• stanje »V OKVARI« tehničnega sistema zaradi tega, ker
rezervnega dela ni na zalogi, mora biti zmanjšano na
minimum;
• stroški zalog rezervnih delov ne smejo prekoračiti določene
sprejemljive višine.
Ti dve zahtevi sta si v nasprotju, zato je potrebno poiskati optimalno ravnotežje. Ekonomika zalog mora predstavljati poseben
podsistem v proizvodnem sistemu in sistemu vzdrževanja.
Osnovna zahteva v ekonomiki zalog rezervnih delov je doseganje optimalnega razmerja med prevelikimi zalogami,
ki povzročajo finančne probleme, in premajhnimi, ki imajo
neželene vplive na stabilnost proizvodnega procesa kot tudi
na možnost zadovoljevanja kupcev glede na njihove potrebe.
3.5.2 Analiza zalog rezervnih delov
Mnogi stroški v vzdrževanju nastajajo v času od nabave in
vzdrževanja zalog do vgradnje rezervnih delov. Cilj mora biti
zagotoviti maksimalno pripravljenost zalog rezervnih delov
pri minimalnem angažiranju sredstev z najnižjimi stroški
nabave in skladiščenja. Da bi ta cilj dosegli, je potrebno najti
pravi odgovor na naslednji vprašanji:
• kdaj naročiti rezervni del,
• koliko rezervnih delov naročiti.
•
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3.5.3 Priprava začetnih podatkov
Zelo pomembno je spremljati podatke o tem, kako so potekale
potrebe v preteklosti. Kot minimalno časovno obdobje je
potrebno vzeti zadnjih šest mesecev (ali neko drugo, daljše
obdobje).
Ko zberemo podatke, dobimo tudi trend, ki je lahko:
• horizontalen (potrebe ostajajo na istem nivoju),
• sezonski,
• proporcionalno rastoč ali padajoč (z metodo čakanja se
lahko izračuna potrebno število rezervnih delov za vsak
tehnični sistem).
3.5.4 Čas naročanja
Učinkovita stopnja kontrole zalog se mora prilagoditi
proizvodnim in prodajnim pogojem v soglasju s hitrostjo
sprememb poslov.
Točka naročila je vrednost zalog, ki je izračunana ali ocenjena,
da bo dovolj velika za porabo rezervnih delov tehničnega
sistema v času, ki je potreben za popolnitev zalog. To časovno
obdobje se lahko imenuje tudi vodilni čas. Ko se na skladišču
doseže ta nivo zalog, se naročijo nove količine rezervnih delov.
V kolikor je pravilno izbran trenutek naročila, bo količina za popolnitev rezervnih delov prispela v trenutku, ko so obstoječe
zaloge izčrpane. Potrebno je dodati še pogojne definicije:
• vodeči čas je dolžina intervala, ki je dovoljen za nabavo
določene količine ene pozicije zalog;
• ciklus dobave je splošni izraz za normalni interval, potreben
za izdelavo ali nakup ene pozicije;
• rezervni ciklus je dovoljen interval med planiranim dnem
dobave in pričakovanim dnem uporabe rezervnega dela
enega naročila.
3.5.5 Varnostna zaloga
Varnostna zaloga je najvažnejša za tiste sestavne dele in/ali
sisteme, ki imajo veliko uporabno vrednost. Zaradi tega je
zaželeno, da se ocenijo stroški različnih nivojev uslug, preden
sprejmemo odločitev.
Z zmanjšanjem obsega porabe rezervnih delov postane
tudi povpraševanje stabilnejše in varnostna zaloga se lahko
progresivno zmanjša.
Prva postavka, ki se izračuna, je količina rezervnih delov. Varnostna zaloga je količina, ki je potrebna, da zaščitite zaloge,
če se uporaba rezervnih delov spreminja. Varnostna zaloga
vas deloma ščiti pred spremembami v času trajanja.
Formula za izračun varnostnih zalog (SS) je (1,4):
SS = (|Umax-U|) x L,
kjer je:
U – povprečna poraba v enem tednu,
Umax – najmanjša verjetnost uporabe v obdobju enega
tedna,L – čas izvajanja v tednih.
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Ta enostaven izračun za varnostno zalogo deluje samo, če
gre za tipične zaloge. Najbolje ga je uporabljati za dele, ki
imajo povprečno uporabo, in ne ekstremne. Varnostna zaloga predpostavlja maksimalno uporabo vsakega tedna za
celotno obdobje trajanja dela.
3.5.6 Naročanje ekonomskih količin (EK)
Glavni stroški upravljanja s skladiščem so stroški uslug, stroški
vzdrževanja, stroški nabave in stroški skladiščenja. Stroški
nabave in skladiščenja so si v nasprotju. Ko se naroča velike
količine, se teži k zmanjšanju stroškov nabave, vendar pride
do povečanja stroškov skladiščenja. Praksa je pokazala, da ni
smotrno enako obravnavati vseh elementov pri upravljanju
z dispozicijo. Da bi izločili visoko vredne in vredne dele kot
osnovo za odločitev o intenzivnosti upravljanja, služi ABCanaliza (Pareto analiza). Omogoči nam, da se z manjšim število
sestavnih delov (na primer: 20 %) upravlja z odločujočo večino
sredstev, angažiranih v skladišču (na primer: 80 %).
Formula za izračun ekonomske količine (EK) postane precej
bolj zapletena, ko se cena enote spreminja v odvisnosti od
količine naročila (kar je pogosto v praksi). V kolikor se cena
enote precej spreminja, se mora izračunavati po formuli za
vsako spremembo cene.
Faktorji (K) , ki jih je potrebno upoštevati, vključujejo (1,4):
uporabo, vodilni čas, ceno, popuste, količinske popuste, število enot v paketu, izgubo, v kolikor del ni dostopen, strošek
pridobivanja in strošek lastništva.
Izračuni EK poskušajo uravnotežiti stroške pridobivanja s
stroški lastništva.

določenem obdobju. Običajno jo uporabljamo za obdobje
enega leta.
Posledica zastoja zaradi pomanjkanja rezervnih delov predstavlja skupen finančni vpliv zastoja na poslovanje. Z računanjem frekvence zastoja v času enega leta in računanjem
izgub zaradi zastoja v denarni valuti predstavlja enačba
letno vrednost rizika. To je kvantitativni letni strošek vsakega
dogodka za podjetje. Ta enačba omogoča boljšo sliko vpliva
enega rizika v primerjavi z drugim in nastavljanje prioritet
za reševanje rizika.
Štiri osnovne funkcije pomagajo pri upravljanju z rizikom (1):
• identifikacija rizika,
• kvantifikacija rizika,
• verjetnost rizika,
• odgovor na rizik.
Prve tri so včasih navedene pri analizi rizika ali oceni rizika.
S temi štirimi funkcijami je zadnji korak vaja: budnost rizika.
Budnost rizika pomeni prepoznavanje pogojev rizika, stalno
reagiranje na pogoje rizika na terenu in izpeljava odgovarjajočega odgovora na rizik. Budnost zahteva, da ugotovite
odgovarjajoč sprožilec in ta sprožilec definira parametre za
vašo budnost. Po navadi rečemo prikladni odgovor na rizik,
ker različni riziki zahtevajo različne pristope.
Potrebno je razumeti posledice izgube funkcije opreme.
Izguba funkcije je po navadi rezultat okvare. Drugi vzroki so
lahko napake operaterjev, problemi s surovinami itd.
V kolikor se rezervni del uporablja za popravljanje izgube
funkcije, predpostavljamo, da se je nekaj pokvarilo ali pa se
je obrabilo in se je moralo zamenjati.

Standardna EK formula za aktivno koriščene dele je (1):

kjer je:
A – letna poraba rezervnega dela,
B – strošek nakupa ali ponovnega polnjenja,
C – del stroškov (zadnja cena enote rezervnega dela).
3.6 Upravljanje z zalogami rezervnih delov na osnovi
tveganja (rizika, angl. Risk)
Najpogosteje se uporablja naslednja olika formule tveganja:

Risk = L . f ,
kjer je:
L – stroški, nastali zaradi zastoja, ki je posledica pomanjkanja
rezervnih delov;
f – frekvenca zastoja.
Rizik je enak zmnožku frekvence zastoja zaradi pomanjkanja
rezervnih delov in stroškov, ki so nastali zaradi tega zastoja.
Frekvenca predstavlja število zastojev, ki so se zgodili v
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Izguba funkcije opreme ima lahko nekoliko posledic, običajno
so te varnostne, ekološke in ekonomske. Pravilo upravljanja z
rizikom narekuje, da se odstrani soroden rizik, če je mogoče
eliminirati stanje. Ta pristop se posebej nanaša na nevarnosti
v zvezi z varnostjo in okoljem.
Vsak posamezni rezervni del v zadostnih količinah zagotavlja,
da ni nobena zaloga pretirano draga, ne zavzema preveč
prostora in je učinkovita. Da bi imeli pravilno količino zalog,
moramo razumeti tako posledice pomanjkanja rezervnega
dela kot tudi verjetnost, da ga bomo potrebovali.

4. EKSPERIMENTALNO RAZISKOVANJE
Raziskovanje je bilo opravljeno v resničnih pogojih, z metodo
študija primera, na primeru upravljanja z rezervnimi deli v
Rudnikih rjavega premoga „Banovići“ d. d. v kraju Banovići.
Rudniki premoga Banovići letno proizvajajo 1.500.000 ton
premoga in 12.000.000 jalovine. Od skupne letne proizvodnje
se 70 % prodaja znanemu kupcu: Elektrogospodarstvu Federacije BiH, ostalih 30 % se proizvaja za široko potrošnjo.
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Rudniki uporabljajo za proizvodnjo visoko produktivno
opremo različnih proizvajalcev. Zastoji te opreme povzročijo
zastoj proizvodnje, kar pomeni visoke direktne in indirektne
stroške. Zato se vzdrževanju te opreme posveča posebna
pozornost. Da bi lahko izvajali kvalitetno vzdrževanje, je
eden od glavnih dejavnikov urejeno upravljanje z rezervnimi
deli. Ker je v podjetju oprema različne starosti in različnih
proizvajalcev, je podjetje obremenjeno z velikimi zalogami
v skladiščih. Trenutne vrednosti zalog so okoli 15 milijonov
€. Ni težko zaključiti, kako te zaloge obremenjujejo poslovanje podjetja. Vsakodnevno je potrebno analizirati zaloge
in predlagati ukrepe za njihovo zmanjšanje.
V okviru raziskovanja sta se izvedli naslednji analizi:
• analiza obstoječega procesa upravljanja z rezervnimi deli
in predlog izboljšav,
• analiza logističnih zastojev za eno vrsto strojev.
4.1 Analiza obstoječega procesa upravljanja z
rezervnimi deli s predlogom izboljšav
Kot je navedeno že v odstavku 2.4, sistem upravljanja z rezervnimi deli sestoji iz sledečih podsistemov:
• planiranja in nabave rezervnih delov,
• skladiščenja rezervnih delov in upravljanja z zalogami in
podsistemi,
• spremljanja porabe rezervnih delov po mestu nastanka.
4.1.1 Planiranje in nabava rezervnih delov
V Rudnikih premoga „Banovići“ d. d. se na osnovi triletnega
plana vsako leto izdelajo letni plani proizvodnje premoga
in odpiranja odkopa. Plani se izdelajo tako, da tehnologi na
osnovi planiranih količin premoga in odpiranja odkopov
izračunajo potrebne kapacitete osnovne opreme. Tako se
ve natanko, koliko bagerjev, kamionov, vrtalk, buldožerjev in
ostale opreme bo potrebno priskrbeti za proizvodnjo. Poleg
tega tehnologi izračunajo tudi potrebno število delovnih ur
opreme za planirano proizvodnjo.
Po drugi strani pa delavci v vzdrževanju (dalje vzdrževalci)
izdelujejo plane:
• tekočega vzdrževanja,
• investicijskega vzdrževanja obstoječe opreme.
Osnova za izdelavo teh planov sta stanje obstoječe opreme in
planirane potrebe po delovnih urah opreme, ki so jih izračunali
tehnologi. Vzdrževalci poleg plana vzdrževanja izdelajo
razpoložljive ure opreme, ki bo na voljo za proizvodnjo in
tudi specifikacijo potrebnih rezervnih delov.
Po sprejetju plana se izdela prioriteta nabave rezervnih delov
glede na stanje opreme in finančne možnosti podjetja. Med
planiranjem je potrebno izdelati detajlno analizo potrošnje
rezervnih delov v preteklem letu in analizo zastojev zaradi
pomanjkanja rezervnih delov z ABC-analizo.
Ker so Rudniki „Banovići“ delniška družba, v kateri je Federacija BiH večinski lastnik, je sistem nabave rezervnih delov
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določen z Zakonom o javnih nabavah (ZJN). Ta zakon je eden
od razlogov, da se zaloga rezervnih delov povečuje.
Nalogi za nabavo rezervnih delov, ki se izdajajo v organizacijskih enotah rudnika, gredo preko sektorja za strojno in
elektro vzdrževanje v komercialni sektor v realizacijo. Pred
realizacijo nalogov za nabavo je potrebno izdelati analizo
nabave in potrošnje rezervnih delov v prejšnjem obdobju z
oceno, kaj se dogaja v zalogah.
4.1.2 Skladiščenje rezervnih delov in upravljanje z zalogami
Rudniki „Banoviči“ razpolagajo z velikim centralnim skladiščem,
v katerem so nameščeni vsi rezervni deli in repromaterial.
Manjši del rezervnih delov za potrebe izmenskega vzdrževanja
je nameščen v priročnih skladiščih v organizacijskih enotah.
Vsi rezervni deli so šifrirani in se urejeno vodijo s pomočjo
računalnika. Izvršena je bila povezanost vseh organizacijskih
enot s centralnim skladiščem, tako da se lahko vsak trenutek
izvede preverjanje stanja vseh rezervnih delov.
Za prevzem rezervnih delov iz skladišča se uporablja dokument „naročilnica za rezervni del“, potrebe po rezervnih delih
določajo rudnik in posamezne enote.
V podjetju ne obstaja noben sistem za upravljanje z zalogami
rezervnih delov. Občasno se imenujejo delovne skupine,
ki izvršijo analizo in predlagajo ukrepe za reševanje nekorantnih zalog. Vendar to ni dovolj. Zaloge se v povprečju
letno povečujejo za 500.000 €.
Potrebno bi bilo vsakodnevno izvajati analizo zalog rezervnih
delov. V podjetje bi bilo potrebno uvesti enega od modelov
upravljanja z zalogami. Eden od teh, ki se je v praksi začel
uporabljati, je upravljanje z zalogami na osnovi rizika. Ravno
tako bi bilo nujno čimprej povezati skladiščno poslovanje
in spremljanje porabe rezervnih delov po mestih nastanka.
4.1.3 Spremljanje porabe rezervnih delov po mestu
nastanka
V podsistemu spremljanja porabe rezervnih delov se kot
nosilci informacij koristijo naslednji dokumenti:
• naročilnica za delo,
• delovni nalog,
• naročilnica za material,
• delovni list,
• poročilo o opravljenem delu,
• povratnica materiala.
Potrebno je poudariti, da se povratnica materiala nanaša na
vračanje novih, nevgrajenih delov v centralno skladišče in
vračanje demontiranih delov v delavnico.
Posebej pomembno mesto v okviru sistema informacij
predstavlja funkcija obdelave in analize informacij. Od
uspešnosti te funkcije je v veliki meri odvisna učinkovitost
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informacijskega sistema oziroma kvaliteta informacij glede
ažurnosti. To je posebno pomembno pri velikih poslovnih
sistemih, v katerih je za sprejemanje najboljših odločitev nujno
potrebno zagotoviti kroženje velikega števila informacij. V
takšnih primerih se morata obdelava in analiza informacij izvajati na osnovah moderne informacijske tehnike z računalniki.
Informacijski podsistem za spremljanje porabe rezervnih
delov in repromateriala je sestavni del informacijskega sistema
vzdrževanja oziroma sestavni del informacijskega sistema
celotnega poslovnega sistema. Spremljanje porabe rezervnih delov se izvaja z elektronskimi delovnimi nalogi. Za te
potrebe je bil izdelan namenski software na osnovi elaborata
o upravičenosti. Ta način spremljanja porabe rezervnih delov
po mestih nastanka daje mnogo kvalitetnih podatkov in informacij. Potrebno je detajlno vsakodnevno izvajati analizo
spremljanja porabe, vse s ciljem kvalitetnejšega upravljanja
z zalogami in stroški.

Slika 1: Izgled kamiona TEREX MT 3600B

4.2 Analiza logističnih zastojev za eno grupo strojev
Analiza logističnih zastojev je narejena za skupino dumper
kamiona tip TEREX MT 3600B (Slika 1), ki so namenjeni za transport premoga in materiala pri odpiranju površinskega kopa.
Pogon kamiona je izveden z elektromotorji, nameščenimi v
pogonskih kolesih, napajajo pa se z enosmernim tokom, ki
ga proizvaja generator, tega pa poganja diesel motor.
Tehnične karakteristike dumper kamiona TEREX MT 3600B
so prikazane v Tabeli 1.
Podatki o delu in zastojih so vzeti iz časovne slike stanja za
pet kamionov. Po urejanju podatkov so izvršene ABC-analize
skupnih in logističnih zastojev (Sliki 2 in 3)
Tabela 1: Tehnične karakteristike kamiona

ABC-analiza zastojev (slika 2) prikazuje, da so največji zastoji
v opazovanem obdobju zaradi čakanja na popravilo in za
opazovano obdobje znašajo 20.271 ur. Z detajlno analizo
zastojev se je dokazalo, da so ti seštevek logističnih in administrativnih časov. Dokazano je, da od skupnih zastojev
čakanja na popravilo na logistični čas odpade 19.564 ur ali
96,5 %, na administrativni čas pa odpade 707 ur oz. 3,5 %.
Za to skupino kamionov je narejena ABC-analiza logističnih
zastojev (zastojev zaradi pomanjkanja rezervnih delov) za
opazovano obdobje in je prikazana na sliki 3.
ABC-analiza je pokazala, da so zastoji iz skupine „A“ najvplivnejši. To so zastoji zaradi pomanjkanja pnevmatik in znašajo 10.345 ur oz. 52,9 % od vseh logističnih zastojev ter
pomanjkanja diesel motorjev, ki znašajo 4.527 ur oz. 23,1 %
od vseh zastojev.
Ta analiza je pokazala absurdno situacijo na področju zalog
rezervnih delov v Rudnikih „Banovići“.

Slika 2: ABC-diagram zastoja kamiona TEREX MT 3600B
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Slika 3: ABC-diagram logističnih zastojev

ABSTRACT
SPARE PARTS MANAGEMENT

Po eni strani ima podjetje ogromne zaloge rezervnih delov,
ki se stalno povečujejo, po drugi strani pa ima velike zastoje
in stroške zaradi pomanjkanja rezervnih delov. Ta situacija
zahteva hitro in temeljito analizo, da se premosti obstoječe
stanje v sistemu upravljanja z zalogami rezervnih delov.

ZAKLJUČEK
Razpoložljivost rezervnih delov pogosto odločujoče vpliva
na celoten proces vzdrževanja tehničnih sredstev, s tem pa
tudi na njihovo razpoložljivost in vzdrževalnost. Če gre za
rezervne dele, ki jih nujno potrebujemo za izvajanje postopka
vzdrževanja, jih moramo naročiti. To povečuje stroške in
povzroča zastoje čakanja, včasih prav dolga. To, da imamo
v skladišču veliko število rezervnih delov, tudi veliko stane.
Zato je potrebno veliko pozornost posvetiti racionalnemu
dimenzioniranju skladišča rezervnih delov. Ker je to zapletena
in specifična problematika, se metode upravljanja z rezervnimi deli včasih smatrajo kot posebna tehnična disciplina.
Upravljanje z rezervnimi deli predstavlja zapleten sistem, ki
obsega večje število dejavnikov, z večkratnimi direktnimi in
povratnimi povezavami. Karakter in struktura tega sistema
sta odvisna predvsem od tega, ali ta sistem tvori sestavni
del organizacije, v kateri se koristijo tehnični sistemi, ki se
vzdržujejo, ali je predan v upravljanje zunanjemu partnerju.
Globalne potrebe oz. politika in cilji upravljanja z rezervnimi
deli se ustvarijo z razpoložljivimi človeškimi in materialnimi
kapacitetami, vključujejo tudi informacijsko tehnologijo.
Na osnovi modernega znanja in znanstvenih dosežkov se
uvajajo v podjetja sistemi upravljanja z rezervnimi deli, posebno še metoda upravljanja z zalogami.
V tem delu je izvedena analiza upravljanja z zalogami rezervnih delov z uporabo metode primera v Rudniku premoga
„Banovići“. Ugotovljene so nekatere slabosti, predlagani pa
so ukrepi za premostitev le-teh, vse s ciljem kvalitetnega
upravljanja z rezervnimi deli in zmanjšanja vrednosti zalog
rezervnih delov.
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In order to successfully monitor the economic effects
of the company, one of the main problems in the field
of maintenance needs to be solved, namely the problem of spare parts. Spare parts can be considered
an exercise in risk management. The risk equation is
the value of downtime due to the lack of spare parts
relative to the cost of ownership. Downtime due to lack
of spare parts causes multiple damage. In addition to
the direct reduction of production, there is usually a
chain disruption on other technical systems on a given
technical system, there are costs due to waiting and
the like.
Excessive inventories unnecessarily raise additional
funds, which weakens the liquidity of the company
and increases its operating costs.
Excessive supplies do not also mean a good supply
of spare parts. While stocks of some spare parts are
unnecessarily increased, there is a shortage of other
spare parts.
The basic elements that need to be addressed are: risk
management, solving the problem of planning and
purchasing spare parts, how to store spare parts, and
developing a system to monitor the consumption of
spare parts by location.
This paper presents the management of spare parts
in one large company. An analysis of the existing
management system with all the advantages and disadvantages was made, with the proposal of measures
to improve it.
Keywords: spare parts, supplies, management
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UČINKOVITO UPRAVLJANJE IN
PLANIRANJE REZERVNIH DELOV
S POMOČJO INFORMACIJSKE REŠITVE
ZAGOTAVLJA PRIHRANKE IN NEMOTENO
PROIZVODNJO
Zagotavljanje nemotene proizvodnje brez nenačrtovanih zastojev je ključno za uspešno poslovanje vseh vrst
podjetij. Razpoložljivost opreme in strojev je odvisna od ustreznega vzdrževanja, ki vključuje tudi rezervne dele.
Pomembno je, da so rezervni deli ob nenačrtovanih zastojih na razpolago, hkrati pa prevelike količine rezervnih
delov pomenijo dodaten strošek. Kako torej učinkovito upravljati z rezervnimi deli?
Ključne besede: Informacijska rešitev za podporo vzdrževanju, CMMS, rezervni deli, ABC skladiščna analiza, KOPA EAM,
IBM Maximo

Uvod

2. Določitev pomembnosti rezervnih delov

Uporaba opreme, strojev in transportnih sredstev neodvisno
od branže je podvržena vzdrževanju opreme. Vzdrževanje
je lahko obdobni remont z menjavo komponent, delov z
ustreznimi rezervnimi deli, popravilo in menjava ob odpovedi
ali samo obdobno mazanje. V večini primerov samo pridne
roke in znanje vzdrževalcev niso dovolj in potrebujemo tudi
ustrezne rezervne dele. Skladiščenje oz. zagotavljanje rezervnih delov je povezano s stroški, ustreznim skladiščenjem
ter življenjsko dobo.

V proizvodnih podjetjih so pogosto v rabi rezervni deli
različnih proizvajalcev. Uporabljajo se pri vzdrževanju in imajo
neenak vpliv na vrednost zalog in funkcijo oz. pomembnost za
zagotavljanje proizvodnje oz. delovanja s čim nižjimi zastoji.
Pomoč pri določitvi pomembnosti rezervnih delov je znana
skladiščna ABC-analiza.

1. Optimizacija zalog rezervnih delov
Vodstvo podjetja oz. finančne službe spremljajo zaloge rezervnih delov predvsem iz vidika vrednosti zalog, medtem ko
se tehniki v vzdrževalni službi ukvarjajo predvsem s stanjem
zalog – ali so rezervni deli na zalogi ali ne. Pritisk vodstva
podjetja na zniževanje vrednosti zalog rezervnih delov lahko
povzroči težave. Te se pojavijo ob odpovedih in zastojih,
ko ni možno v najkrajšem možnem času odpraviti okvare,
saj na zalogi ni ustreznega rezervnega dela. Vzdrževalne
službe so zato pred izzivi, kako sočasno znižati vrednosti
zalog rezervnih delov in zagotoviti vse potrebne rezervne
dele, da so na zalogi.
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Skladiščna ABC-analiza
Pomemben dejavnik pri ABC-analizi so fizične lastnosti posameznega artikla (rok uporabe, način skladiščenja ...) in
drugi pomembni kriteriji, kot so masa, volumen, dobavni
rok in skupine glede na vrednost rezervnih delov na zalogi.
Upravljalci določajo normative za razvrščanje rezervnih
delov v pomembnost rezervnega dela, in sicer s pomočjo
ABC-analize razvrstijo artikle v smiselne skupine A, B in C
glede na naslednje normative:
• rok trajanja uporabnosti,
• potencialne stroške zaradi pomanjkanja rezervnega dela
na zalogi,
• strošek na enoto mere rezervnega dela,
• področje, kjer se uporabljajo,
• posebne zahteve glede skladiščenja.

Vzdrževalec
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Princip ABC-analize pogosto temelji na pravilu 80–20, kar
pomeni, da se na 20 % izdelkov nanaša 80 % celotne vrednosti
zalog. Je pa ta odstotek lahko različen.
Skupina A
Zelo pomembni rezervni deli, ki so nujni za nemoteno
vzdrževanje, predstavljajo 20 % skupnega števila rezervnih
delov in 80 % vrednosti zalog.
Skupina B

Sestavnice strojev
Za vsak rezervni del imamo zapisano, v katerem sredstvu je
uporabljen. Ta podatek je pomemben tudi zato, da ob odpisu
nekega tipa stroja iz podjetja lahko sočasno odpišemo te
rezervne dele (če niso alternativni deli za druge stroje) tudi
v skladišču in zopet znižamo vrednost zalog.
Prikaz na Sliki 1 je kombinacija ABC-razvrstitve in hkrati podatka o številu vgrajenih kosov posameznega rezervnega
dela na stroju.

Srednje pomembni rezervni deli predstavljajo 30 % skupnega
števila rezervnih delov in 15 % vrednosti zalog.
Skupina C
Manj pomembni rezervni deli predstavljajo 50 % skupnega
števila rezervnih delov in 5 % vrednosti zalog.

Slika 1: Pregled rezervnih delov strojev s številom vgrajenih kosov in tipom ABC
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Določanje pomembnosti rezervnih delov
glede na tip proizvodnje
Poleg ustaljenih praks (ABC-skladiščna analiza) pomen rezervnih delov glede na proizvodnjo ali izvajanje storitev pogosto
(tako v industriji kot v storitvah) delijo tudi na:
• kontinuirano proizvodnjo,
• redundantno proizvodnjo in podporno funkcijo.
Na podlagi teh dveh dejavnikov se upravljalci skladišča rezervnih delov in služba vzdrževanja odločajo za pomembnost
rezervnega dela.
Kontinuirana proizvodnja lahko poteka 24 ur na dan, 7 dni
na teden ali tudi od zaključka do konca nekega zaključenega
proizvodnega procesa, kot je primer taljenje stekla od začetka
taljenja do izlitja v kalupe oz. končnega izdelka. Odpoved v
takih primerih lahko povzroči ne samo izpada prihodkov,
temveč tudi uničenje obdelovanega/predelovanega materiala
in strojev, kar je še dodatna škoda. Rezervni del nizke vrednosti,
ki ni na zalogi, lahko povzroči škodo visoke vrednosti.

3. Minimalne in maksimalne zaloge
Pogosto se uporablja minimalna, včasih tudi varnostna
zaloga, redkeje maksimalna zaloga. Maksimalna zaloga
se uporablja predvsem pri rezervnih delih, ki so povezani
z visoko vrednostjo in rokom uporabnosti rezervnih
delov.
Nastavitve minimalnih zalog so odvisne tudi od ABC-analize
in povezanih podatkov: ključni rezervni deli in dobavni časi.

Nastavitve maksimalnih zalog so odvisne od podatkov:
vrednosti rezervnih delov in roka uporabnosti/veljavnosti
rezervnih delov.
Koristna rešitev je, da sistem opozarja, če je minimalna zaloga
pošla in je potrebno kreirati zahtevek ali še bolje samodejno
sistem kreira zahtevek za ponaročilo nabavni službi za ključne
rezervne dele. Tako sistem lahko samodejno predlaga tudi
primarnega dobavitelja ali pa tudi alternativnega glede na
zahtevani čas dobave, ceno in ekonomično naročilno količino.

4. Kakovost vgrajenih rezervnih delov - MTBF
Kakovost rezervnih delov se lahko ugotavlja tudi s pomočjo
podatka o času med dvema odpovedma (MTBF-Mean time
between failures). Vgrajen rezervni del lahko odpove pred
‚remontom‘ in povzroči izpad delovanja. Analiza in spremljanje
časa med dvema odpovedma posameznega rezervnega
dela nam podata novo informacijo, po kolikšnem času bo
potrebno zamenjati posamezni del oz. lahko prilagodimo
remont na pričakovano življenjsko dobo rezervnega dela ali
obratno, da zamenjamo dobavitelja/proizvajalca, ki nam bo
zagotavljal želeno/potrebno življenjsko dobo.

5. Kazalniki v realnem času
Kazalniki in preglednice, ki so v realnem času, pomagajo
uporabnikom z vizualnim opozarjanjem in prikazujejo podatke, ki so izven nastavljenih kriterijev v kazalnikih, npr.
preseganje minimalnih in maksimalnih zalog, Slika 3 in slika
4, ali trenutna vrednost zalog, Slika 5.

Slika 2: Prikaz rezervnih delov, kjer je zaloga nižja od minimalne zaloge
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Slika 3: Prikaz rezervnih delov, kjer je zaloga višja od maksimalne

6. Informacijska podpora upravljanju
vzdrževanja in rezervnih delov
V članku Sedanjost in prihodnost sodobnega vzdrževanja s
pomočjo informacijske podpore v Zborniku DVS št. 149 iz leta
2012 (stran 56) sem opredelil, zakaj in kakšno informacijsko
podporo potrebujemo v vzdrževanju. Trend v gospodarstvu
glede tega vprašanja je pozitiven, saj večina odločevalcev
spoznava potrebo po informacijski podpori.

Tako sem v članku zapisal, da je za zagotavljanje najvišjega
nivoja vzdrževanja v podjetju treba zagotoviti dobre kadre
in kvalitetne rezervne dele, opremo vzdrževalcev (OV),
usposobljene vodje vzdrževanja in strategijo vzdrževanja
(UV) ter ustrezno in dostopno informacijsko podporo (IP).
Najboljši rezultat bomo dobili, če bomo na vseh področjih
zagotovili ustrezne rešitve.

Slika 4: Prikaz rezervnih delov, kjer je zaloga nižja od minimalne zaloge
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Slika 5: Kazalnik v realnem času za prikaz vrednosti zalog po skladiščih

Zaključek

ABSTRACT:

Vzdrževalci potrebujejo učinkovito informacijsko podporo,
ki jim omogoča, da se lahko osredotočajo na delo (evidentiranje opravljenega dela, obveščanje o napakah, izračuni in
obveščanje o periodičnih preventivnih delih, skrbništvo nad
rezervnimi deli in optimizaciji skladiščnega poslovanja … ) in
hkrati omogoča analizo izvajanega dela. S pomočjo informacijskega sistema za upravljanje vzdrževanje in rezervnih delov
(CMMS, KOPA EAM) lahko pomembno dvignemo odzivnost,
učinkovitost in kakovost opravljenega dela vzdrževalcev, s
tem pa dosežemo višjo razpoložljivost opreme in seveda
poslovno uspešnost podjetja.

EFFECTIVE MANAGEMENT AND PLANNING OF SPARE
PARTS SUPPORTED WITH IT SOLUTION ENSURE
SAVINGS AND SMOOTH PRODUCTIONS
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[1] Interna gradiva za analizo in implementacijo informacijske podpore vzdrževanju Kopa d. d.
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Ensuring smooth production without unplanned downtime is crucial to the successful operation of all types
of companies. The availability of equipment and machinery depends on proper maintenance, including
spare parts.
It is important that spare parts are available in the
event of unplanned downtimes, but at the same time
oversized spare parts stock means high costs.
Maintenance workers need effective IT support that allows them to focus on work and to eliminate downtimes
effectively and as quickly as possible. With the help of
the Computerized maintenance management system
(CMMS) and IT system for managing spare parts, we can
significantly increase the responsiveness, efficiency
and quality of the maintenance work performed.
Keywords: Computerized maintenance management
system, CMMS, spare parts, ABC analysis, KOPA EAM, IBM
Maximo
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PRAVOČASNA DOBAVA
REZERVNIH DELOV
Pomen in vlogo vzdrževanja in rezervnih delov si podjetja in njihovi zaposleni predstavljajo zelo različno. Vsi pa
imajo v primeru okvare skupno željo, in sicer imeti za izrabljen strojni del nadomestni del takoj pri roki. V podjetjih
so zato tudi različni pristopi k načinu vzdrževanja. Vodstvo podjetij in oddelki vzdrževanja ter delavci za stroji bi
morali tesno sodelovati, saj so prav vzdrževalci tisti, ki skupaj s posluževalci strojev in naprav skrbijo, da so stroji
dobro vzdrževani in ne povzročajo neplaniranih zastojev. Izkušeni inženirji, snovalci strojev in naprav, se zavedajo,
kako pomembno je vgrajevati kvalitetne standardne dele, ki so hitro dobavljivi in čim enostavneje zamenljivi.
Razumevanje pomembnosti celovitega produktivnega vzdrževanja TPM omogoča podjetjem konkurenčno prednost, s tem pa boljši položaj na trgu [2].
Ključne besede: rezervni deli, vzdrževanje, informacijski sistemi, izobraževanje, celovito produktivno vzdrževanje, zastopniki

1. Rezervni deli in njihov pomen
Rezervni del je vsak del, ki v vzdrževanju nadomesti oz. zamenja neustrezen ali pokvarjen del. Tehnični razlogi (okvara,
obnova delovnega sredstva, preventivno vzdrževanje), ekonomski razlogi (večja produktivnost, znižanje stroškov obratovanja) in varnostni razlogi (zakonodaja, varnostni predpisi)
narekujejo zamenjavo rezervnega dela. Vzdrževalci se vedno
bolj zavedajo, da je za dobavljene strojne komponente potrebno skrbeti skozi njihovo celotno dobo. Poznati dobavni
rok posameznega rezervnega dela pa je bistvenega pomena
pri izvajanju preventivnih vzdrževalnih del [1].
Vzdrževanje v podjetjih postaja vse pomembnejši dejavnik
zagotavljanja konkurenčne prednosti. V bitki za obstoj na
trgu vsak zastoj v proizvodnji, zamude pri dobavah ali slaba
kakovost izdelka slabijo tržno pozicijo, povečujejo stroške in
zmanjšujejo dobiček podjetja [4]. Pri dobavnih rokih rezervnih
delov se zato poskušamo držati načela Just in time.
Nepremostljivo je sodelovanje med nabavno službo,
vzdrževanjem, dobaviteljem, proizvajalcem, projektnim
delom in skladiščem. Temeljiti mora na skupni politiki
naročanja rezervnih delov v organizaciji. Optimalna zaloga
rezervnih delov predstavlja v vsaki organizaciji zahtevno
nalogo, saj nabavna služba in skladišče ne moreta sama
rešiti problematike optimalne preskrbe z rezervnimi deli [2].
V vzdrževanju govorimo o univerzalnih rezervnih delih, ki
so načeloma nižjega cenovnega razreda in ne predstavljajo
večjih težav. Nasprotno je s specifičnimi rezervnimi deli,
ki pripadajo določenemu stroju in za sabo povlečejo veliko večje stroške in težave. Pri teh okvarah se srečujemo
z daljšimi zastoji stroja, ki so lahko posledica zmanjšanja
proizvodnje ali pa celo odpovedi dela proizvodnje za dalj
časa. Za preprečevanje takšnih dogodkov je potrebno imeti
optimalno zalogo rezervnih delov v proizvodnji [2].
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Slika 1 in 2: Rezervni deli [6 in 7]
Dejavniki, kot so cena rezervnega dela, čas dobave rezervnega
dela, odpoved določenega rezervnega dela, prioriteta stroja
itd. v večini podjetij narekujejo, kateri rezervni deli bodo
na zalogi v skladišču in kateri se bodo dobavljali sprotno. V
podjetjih se zato veliko posvečajo izdelavi sistema optimalne
zaloge rezervnih delov [1].
2. Optimizacija rezervnih delov
O optimizaciji rezervnih delov govorimo, kadar želimo
uravnotežiti z ene strani tveganje pomanjkanja rezervnih
delov, ki onemogoča hitro zamenjavo rezervnega dela in s
tem zmanjšuje razpoložljivost delovnega sredstva, z druge
strani pa težnjo k čim manjši nemobilnosti kapitala, vezanega
v zaloge rezervnih delov [2].
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Za potrebe optimalnega stanja zalog je potrebno poznati
verjetnost nastopa potreb po rezervnih delih, ali natančneje,
poznati je potrebno statistične zakonitosti glede potreb po
rezervnih delih.
Podjetja rezervne dele delijo po različnih pristopih. Vzdrževalci
govorijo o slučajnih in neslučajnih okvarah. Če okvara ni
slučajna, npr. obraba, iztrošenost, korozija, staranje, obstajajo dokaj dobre možnosti za napoved nastopa potrebe po
rezervnem delu. Kjer pa potreba po rezervnem delu izhaja
iz slučajne okvare, ki ni bila vnaprej predvidena, se stvari
glede pravočasne dobave rezervnega dela in vzdrževanja
lahko podaljšajo.
3. Delitev rezervnih delov
Vzdrževalci in nabavne službe rezervne dele delijo glede
verjetnosti okvare v dve skupini, pri čemer je kriterij delitve
povprečni cikel uporabe stroja.
V prvo skupino spadajo rezervni deli (glavni deli stroja in
ohišja), ki jih težko uničimo pri normalni uporabi, zato je
verjetnost potrebe po nadomestnem delu zelo majhna.
Življenjska doba uporabe takšnega dela stroja je daljša
od povprečne uporabe stroja, zato takšnih delov podjetja
nimajo na zalogi [2].
Rezervni deli, za katere je značilno, da se obrabijo ali uničijo
oz. obstaja velika verjetnost okvare komponente stroja, pa
spadajo v drugo skupino. To vrsto rezervnih delov vzdrževalci
morajo imeti na zalogi in je za nemoteno delo v proizvodnji
nujna (npr. zobniki, jermeni, ležaji, filtri, tesnila itd.). To skupino
rezervnih delov pa se deli še na tri podskupine [2]:
• standardni rezervni deli
• specifični rezervni deli
• potrošni rezervni deli
3.1 Standardni rezervni deli

odločijo in izberejo prvega dobavitelja, ki jim zagotavlja
redno in pravočasno dobavo rezervnih delov. Ti dobavitelji so
vredni zaupanja in podjetjem nudijo tudi tehnično podporo
za svoje komponente. Nabavni roki za te rezervne dele so
praviloma krajši kot ciklusi njihove zamenjave.
Za standardne nadomestne dele določamo optimalne zaloge po različnih poznanih tehnikah ABC analize na podlagi
Paretovega diagrama (Slika 7).
Iz slike je razvidno, da pride le za okoli 10 % sestavnih delov
delovnega sredstva okrog 70 % vse letne porabe rezervnih
delov, za 30 % sestavnih delov okoli 20 % letne porabe in za
preostalih 60 % sestavnih delov le okoli 10 % letne porabe
rezervnih delov. To pomeni, da le majhen odstotek rezervnih delov predstavlja zelo velik del celotne letne porabe
rezervnih delov [1].
Glede na potrebe posameznega stroja se naročajo zaloge
standardnih rezervnih delov. Minimalna zaloga je določena
glede na porabo teh rezervnih delov v določenem časovnem
obdobju. Ti rezervni deli so večinoma na stalni zalogi v
glavnem skladišču rezervnih delov.

Standardni rezervni deli in materiali se več ali manj stalno
uporabljajo in se jih v vzdrževanju letno večkrat naroča. Letna
potreba in poraba po teh delih je večja od dveh enot. Podjetja
se z leti uspešnega sodelovanja z dobavitelji rezervnih delov

Slika 5 in 6: Festo komponente [9 in 10]

Sliki 3 in 4:Vrste rezervnih delov [4 in 8]

Slika 7: Paretov zakon letne potrebe rezervnih delov [1]
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3.2 Specifični rezervni deli
V to skupino rezervnih delov spadajo t. i. specifični rezervni
deli, ki imajo zelo majhno letno porabo, običajno en rezervni
del oziroma garnituro rezervnih delov na leto.
Izkušnje vzdrževalcev kažejo, da je za te rezervne dele najtežje
določiti optimalno zalogo, ker je najmanj znana verjetnost nastopa okvare in s tem potreba po rezervnem delu. Ti rezervni
deli imajo praviloma visoko nabavno ceno, dolgo nabavno
dobo in so kritični za delovanje delovnih sredstev. Vprašanje
rezervnih delov se optimalno reši z bazo specifičnih rezervnih
delov za čim širši krog potencialnih uporabnikov. Če je delovno sredstvo unikatno in specialno izdelano za naročnika,
je določanje zalog rezervnih delov predvsem po občutku.
Velikokrat so v pomoč le informacije o starosti delovnega
sredstva, izkušnje, ure obratovanja, podatki iz preteklosti o
kritičnosti rezervnega dela, ceni in roku dobave [2].
V glavnem skladišču materiala so majhne zaloge specifičnih
rezervnih delov. Te rezervne dele predstavljajo deli, ki jih
uporabljamo za točno določene stroje. Iz tega razloga so
ti rezervni deli skladiščeni v skladišču vzdrževanja v posameznem obratu.
3.3 Potrošni rezervni deli
Minimalna zaloga te skupine rezervnih delov je precej višja
kot specifičnih rezervnih delov, saj je možnost loma oz.
okvare tega dela velika. Potrošni rezervni deli se naročajo po
minimalni zalogi in so skladiščeni v večini primerov na dveh
skladiščnih lokacijah, in sicer v glavnem skladišču rezervnih
delov ter v skladišču vzdrževanja v posameznem obratu. Minimalna zaloga je določena glede na porabo posameznega
materiala v določenem časovnem obdobju.
Dobavitelji nudijo zanimive rešitve, kot so na primer segmentni jermeni različnih profilov in karakteristik. S temi
jermeni lahko nadomestimo klasične klinaste jermene.
Prednost je v hitri in enostavni montaži in demontaži jermenov, poudariti pa je potrebno tudi zmanjšanje stroškov
skladiščenja, saj lahko z nekaj velikosti segmentnih jermenov
nadomestijo komplet klinastih jermenov, ki jih imajo na zalogi.

lika 9: Segmentni jermeni [4]

4. Servisno vzdrževalne storitve
Kvalitetnejši dobavitelji strojnih delov že nekaj časa presegajo
samo trženje rezervnih delov in drugih strojnih komponent.
Zagotavljajo kompletno tehnično podporo vzdrževalcem in
konstruktorjem. V svoje storitve vključujejo izposojo orodja
za vgradnjo in razgradnjo strojnih delov, opravljajo nastavitve
geometrije in masne uravnoteženosti pogonov. Prav tako merijo vibracije na strojih in napravah ter ponujajo vzdrževalne
posege s strokovnim kadrom in namensko opremo.
Podjetja, ki se ukvarjajo z visoko tehnologijo CNC-obdelave
različnih gradiv, se nemalokrat srečujejo s servisiranjem
obdelovalnih strojev. Določeni dobavitelji se ukvarjajo tudi
s takim načinom servisiranja. Visoka natančnost teka in visoke vrtilne hitrosti vreten zahtevajo posebne konstrukcije
vležajenj z vretenskimi, včasih celo hibridnimi ležaji. Za delo
z vreteni je potrebno imeti strokovno usposobljen kader.
Različne konstrukcije vreten zahtevajo analitičen pristop, s
katerim določimo postopek dela in način nastavitve vležajenja
in pretesnitve [4].

Slika 8: Strojni del [11]

Slike 10, 11, 12: Vzdrževanje vreten
CNC-obdelovalnih strojev [4]

Slika 9: Veriga [12]
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4.1 Poraba rezervnih delov
Vsak strojni del ima določeno življenjsko dobo, ki je izračunana
in določena s strani strokovnjakov. V primeru, da se strojni
del obrabi že v garancijskem času, ga mora dobavitelj strojne
opreme nadomestiti z novim in preveriti, zakaj je prišlo do
obrabe. Vzrok se lahko išče tudi pri nekvalitetnih proizvajalcih
strojnih delov. Velikokrat je težava predvsem v materialih
strojnih delov, ki so dobavljeni iz držav Daljnega vzhoda.
Poraba rezervnih delov za posamezne stroje je odvisna
predvsem od zasedenosti stroja, načina obratovanja stroja, ali
obratuje v več izmenah itd. Vse to pa so dejavniki, ki vplivajo
na možnost okvare stroja in posledično na količino porabe [1].
Izposoja različnih naprav in orodij, ki jih ponujajo dobavitelji strojnih komponent za lažje in kakovostnejšo menjavo
rezervnih delov:
• mehanski snemalci (zunanji in notranji izvlačilci),
• hidravlični snemalci (različnih velikosti in moči vleka),
• hidravlične ročne črpalke,
• induktivne segrevalne naprave,
• termometri, tahometri,
• mehanske in akustične naprave za merjenje napetosti
jermenov,
• laserske naprave za nastavitev soosnosti pogonov (centriranje sklopk) ali vzporednosti jermenic,
• termovizija za termično analizo strojev, pogonov in naprav,
• naprave za kontrolo stanja ležajev (merjenje vibracij in
temperature ležajev).

5. Obnova rezervnih delov
Na podlagi dobrega planiranja in izvrševanja preventivnega
vzdrževanja ter na podlagi statističnih ugotovitev okvar delov
stroja se v oddelkih vzdrževanja v podjetjih odločajo za preventivno zamenjavo dela stroja, ki jim lahko povzroči velike
stroške izpada proizvodnje, če pride do nepredvidene okvare.
Takšen pomemben strojni del, komponenta ali sklop se zamenja po planu preventivnega vzdrževanja. Ta del se obnovi
in se vrne v skladišče rezervnih delov, kjer ga vzdrževalci lahko
uporabijo za nadaljnje vzdrževanje. Čas obnove takšnih delov
lahko traja do mesec dni, cenovno pa predstavlja 30−50 %
vrednosti novega dela.
V osnovi velja, da je vrednost obnovitve rezervnih delov
naslednja [2]:
• črpalke, cilindri, motorji 30−50 % vrednosti novega,
• hidravlični ventili okoli 85 % vrednosti novega,
• elektronski moduli 50 % vrednosti novega.
V skupini obnovljivih specifičnih rezervnih delov se podjetja
srečujejo s problematiko odločanja, kateri rezervni del posredovati v obnovo in katerega v uničenje. Rezervne dele, ki jih
lahko, popravijo sami, rezervne dele, ki pa jih ne morejo sami
obnoviti, pošljejo k proizvajalcu na obnovo. V to skupino
rezervnih delov spadajo predvsem sklopi višjega cenovnega
razreda, pri katerih pa naj pogojno cena obnovitve ne bi presegla 60 % nove vrednosti rezervnega dela. Potek odločanja
prikazuje Slika 15.

Zaključek

Slika 13 in 14: Izposoja orodja [4]
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Osnovno vodilo CPV – celostnega produktivnega vzdrževanja
je, da so stroji vedno usposobljeni za izvajanje primarne
proizvodnje, kar pa pomeni, da med obratovanjem ni zastojev [3]. V sistem so vključena razmišljanja o vzdrževanju
strojev in opreme že pri konstruiranju novih proizvodov, kjer
naj bo dosežena konstrukcija takšna, da bodo potrebe po
vzdrževanju čim manjše [5].
Podjetja pri načrtovanju in izvajanju operativnega vzdrževanja
na podlagi analiz sprejemajo smernice za izboljšave.
Proučujejo problematiko naročanja rezervnih delov, ki so
potrebni za učinkovito izvajanje dejavnosti vzdrževanja in
izračunavajo stroške izpada proizvodnje. Dajejo poudarek
predvsem na načrtovanje preventivnega vzdrževanja in
izvajanje preventivnega vzdrževanja ter na natančnejšo razdelitev rezervnih delov. Pomembna je tudi obnova specifičnih
rezervnih delov. Tak pristop še vedno daje najugodnejše
rezultate z vidika stroškov izpada proizvodnje. Ugotovitve
v raziskavi so pokazale, da predstavlja 10 % vseh rezervnih
delov 70 % celotnih stroškov, ki jih porabimo za nabavo vseh
rezervnih delov v določenem časovnem obdobju.
Dokazano je, da stroški izpada proizvodnje lahko večkratno
presegajo vrednost rezervnega dela, še posebej, ko rezervnega dela ni na zalogi. Torej je področje vzdrževanja
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OBNOVA REZERVNEGA DELA
POVPRAŠEVANJE

ODLOČITEV

€ >60 %

IZLOČITEV

€ < 60 %

VZDRŽEVANJE

LASTNA OBNOVA

ODLOČITEV

OBNOVA PROIZVAJALCA

NAROČILO
MATERIALA

POSREDOVANO
PROIZVAJALCU

VZDRŽEVANJE

PROIZVAJALEC
PAKING LISTA

SKLADIŠČE MATERIALA
Slika 15: Odločanje o obnovi strojnega dela [2]
ključnega pomena za dolgoročno uspešnost podjetja.
Nenazadnje je potrebno izpostaviti tudi povezavo med
vzdrževanjem in kakovostjo. Primerno vzdrževanje nedvomno
vodi k boljšemu stanju delovnih sredstev ter ohranjanju
osnovnih karakteristik. Slednje pa v veliki meri prispeva h
kakovosti izdelkov, nižjim stroškom proizvodnje in nenazadnje
k višji dobičkonosnosti podjetja [2].
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ABSTRACT
SPARE PARTS JUST IN TIME
The meaning and role of spare parts has another
meaning to different companies and their employees.
However, all of them have one wish in common in case
of a defect: They want to have a spare part for the
used machine part on hand immediately. For this reason companies use different approaches to the way
of maintenance. The company management, the maintenance departments, and the employees working
with machines should work closely together, since the
maintenance workers, together with the workers on
the machines, take care that the machines are in good
shape and that they do not cause unplanned standstills.
Experienced engineers, machine and device creators
are aware how important it is to install standard parts
of good quality, which are quickly available and easy
to change. The understanding and importance of the
total productive management TPM, enables companies
competitive advantage, and with that a better position
on the market [2].

Quickly available and quality spare parts are
to enable that the production of material goods runs
smoothly and that it does not bring very high expenses.
A big advantage lies in the spare parts supply chain,
since there is a big amount of authorised company representatives, which produce replacement components
and machine parts FAG, INA, Bosch, which deliver these
elements very fast. These representatives have their own
warehouses and offers very quick spare parts supply.
They offer technical help as well, and even outsourcing.
The maintenance function in companies does not only
mean machine and device repair, but it is becoming a
concept of maintenance organisation. The most important is the maintenance information system, which is
proven to affect maintenance efficiency and costs. In
this article, I will present the good practices with ways
of maintenance and expenses that come with unplanned
standstills and the supply with spare parts.

Keywords: spare parts, maintenance, information system, education, total productive management, representatives.
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NEPREKINJENO NAPAJANJE - UPS
Pišejo: Gregor Velepec, univ. dipl. inž. el., Žiga Stržinar,
mag. inž. el., Tomaž Štupar, inž. el., Kolektor Sisteh d. o. o.

POVEČANJE ZANESLJIVOSTI
NAPAJALNIH SISTEMOV Z DALJINSKIM
SPREMLJANJEM NAPAJALNIH NAPRAV
Sistemi za neprekinjeno napajanje kritične infrastrukture so bistvenega pomena v številnih podjetjih in organizacijah. Na tržišču ima vsak dobavitelj UPS naprav svojo aplikacijo, ki lahko povezujejo UPS naprave v omrežje
za nadzor in obveščanje. Vendar te aplikacije so »zaprte« in večinoma ne sprejemajo naprav drugih proizvajalcev, kot tudi ne podpirajo najbolj pogostih industrijskih komunikacijskih protokolov, s tem pa ne podpirajo
v isti sistem integracije DEA agregatov in drugih pomembnih spremljevalnih naprav. V podjetju Kolektor Sisteh
d. o. o. smo zasnovali nadzorno aplikacijo, ki odpravlja omenjene pomanjkljivosti in naj bi v prvi vrsti olajšala
upravljalcem naprav biti v realnem času obveščen o vseh dogodkih in stanju različnih naprav ter s tem bistveno
zvišala pričakovano razpoložljivost. Aplikacija je zasnovana kot »pametna aplikacija« in je sposobna prepoznavati
trenutno stanje naprave in vgrajenih komponent. Tako lahko uporabnik v vsakem trenutku ve trenutno zdravje
naprave in pravočasno planira določene stroške povezane z napravo. S tem se bo bistveno povečala razpoložljivost
napajanja. Članek govori o celoviti rešitvi, ki smo jo zasnovali na podlagi naših izkušenj in realnih potreb, ki
prihajajo iz »terena« in ki je dobra osnova, za boljše in celovitejše obvladovanje naprav in opreme v strukturi
elektroenergetskega napajanja objektov, sistemov , proizvodnih procesov ali infrastrukture.
Ključne besede: vzdrževanje, UPS, DEA, spremljanje, obveščanje, pametna aplikacija

UVOD
Vsako podjetje ali organizacija ima določen del kritične infrastrukture, ki ji mora področje vzdrževanje opreme in naprav
posvečati posebno pozornost. V kolikor pride do odpovedi
katerega od ključnih gradnikov t. i. kritične infrastrukture, se
posledice kažejo v prvi vrsti v finančnem merjenju izpadov in
škode, v drugi vrsti pa seveda tudi na ugledu in okrnjenem
zaupanju strank in odjemalcev do podjetja. Kot tovrstno
infrastrukturo vsekakor smatramo sisteme električnega
napajanja, ki z dvigovanjem avtomatizacije in digitalizacije
različnih procesov v organizaciji postajajo vse zahtevnejši, vse
večje pa so tudi potrebe po vgradnji sistemov za zagotavljanje
neprekinjenega napajanja tovrstne infrastrukture. V podjetju
Kolektor Sisteh že vrsto let razvijamo sisteme napajanja in
elektroenergetske oskrbe v industriji in energetiki ter poleg
instalacije tovrstnih sistemov izvajamo tudi servisno podporo
različnim strankam. Skozi dolgoletno prakso na tem področju
se nam ob reševanju težav naročnikom pojavljajo tudi nove
ideje za učinkovitejši in sistemski razvoj orodij in rešitev, ki
pripomorejo k zanesljivejšemu obratovanju tovrstnih sistemov, stroškovni optimizaciji in nenazadnje k zmanjšanju
intervencij in lažjemu delu vzdrževalnega osebja.
V članku smo se posvetili predstavitvi sodobne rešitve za
področje vzdrževanja naprav in opreme za sisteme neprekinjenega napajanja, kjer so uporabljene najsodobnejše
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tehnologije s področja digitalizacije, ki jih tako v podjetju
kot koncernu razvijamo in na njih gradimo nove produkte
in rešitve.
Koncept Pametne tovarne v okviru smernic INDUSTRIJE 4.0
prinaša vrsto novih možnosti za izboljšanje učinkovitosti in
kvalitete upravljanja procesov v proizvodnji in vzdrževanju.
Uporaba novih tehnologij in orodij, ki izkoriščajo potencial
napredka v računalniških in komunikacijskih tehnologijah,
vodi k boljši uporabniški izkušnji pri upravljanju in izkoriščanju
zajetih podatkov. Uporaba tehnologij prenosnih naprav,
oblačnih storitev, sodobnih komunikacij, naprednih analitičnih
orodij in dosegljivosti podatkov nas je vodila pri razvoju aplikacije za nadzor in vzdrževanje UPS in DEA naprav v okviru
Sinapro.IIoT platforme.

Sinapro. IIoT. UPS/DEA
Nadzorno aplikacijo smo zasnovali kot modul znotraj Industrijske IoT platforme Sinapro.IIoT (IIoT – Industry Internet Of
Things) v podjetju Kolektor Sisteh d. o. o. Razvoj se je začel
zaradi potreb in povpraševanja strank po nadzorni aplikaciji za
UPS-naprave, DEA-agregate in ostale spremljevalne naprave
v manjših, srednjih in velikih podjetjih ter tovarnah. Nadzorna
aplikacija naj bi v prvi vrsti olajšala upravljalcem naprav biti
v realnem času obveščen o vseh dogodkih in stanju naprav
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Slika 1: Koncept industrije 4.0
in bistveno zvišala pričakovano razpoložljivost in zanesljivo
neprekinjeno napajanje kritičnih naprav, priključenih na
UPS- naprave in DEA-agregate (dieselski agregat).
Na tržišču ima vsak dobavitelj UPS-naprav svojo aplikacijo, ki lahko povezuje UPS-naprave v omrežje za nadzor in
obveščanje. Vendar te aplikacije so »zaprte« in večinoma ne
sprejemajo naprav drugih proizvajalcev, tudi ne podpirajo
najbolj pogostih industrijskih komunikacijskih protokolov
(npr. OPC UA, Modbus SNMP …), s tem pa ne podpirajo v
isti sistem integracije DEA-agregatov in drugih pomembnih
spremljevalnih naprav (npr. klimatske naprave, meritve distribucije in druga senzorika), ki so tudi pomemben člen v

zagotavljanju zanesljivega neprekinjenega napajanja porabnikov električne energije.
Zgoraj opisana problematika je bilo naše vodilo pri razvoju
nadzorne aplikacije z modernimi IIoT gradniki. S sodobnimi
koncepti INDUSTRIJE 4.0 smo oblikovali industrijsko aplikacijo,
ki uporabnikom zagotavlja enostavno uporabo ter istočasno
industrijsko kvaliteto razpoložljivosti in zanesljivosti obratovanja 24/7. Uporabnik za dostop do podatkov o napravi na
objektu enostavno z mobilnim telefonom ali tablico prebere
QR-kodo naprave. Takoj so mu na voljo vsi podatki o napravi
(npr. alarmi, trenutni statusi, meritve, grafi, navodila, servisni
list …). Tako upravljalcu/uporabniku ni potrebno več iskati

Slika 2: Prikaz statusa UPS Ljubljana
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Slika 3: Spremljanje upravljanja in vzdrževanja
podatkov na lokalnem prikazovalniku posamezne naprave,
kar je težavno, saj ima vsak proizvajalec in vsak tip naprave
drugačen način dostopa do podatkov.
Aplikacija je zasnovana kot »pametna aplikacija« in je sposobna prepoznavati trenutno stanje naprave in vgrajenih
komponent. Tako lahko uporabnik v vsakem trenutku pozna
trenutno zdravje naprave in pravočasno planira določene
stroške, povezane z napravo. S tem se bo bistveno povečala
razpoložljivost napajanja, ki je bistveni faktor pri načrtovanju
napajanja kritičnih porabnikov.
Uporabniško izkušnjo lahko razdelimo na tri nivoje:
Prvi nivo, portalni, je namenjen hitremu pregledu stanja
naprav. Odvisno od želja stranke so naprave lahko razdeljene
po kategorijah (npr. UPS, DEA …) ali pa so vse prikazane
v skupnem pregledu. Za vsako napravo so uporabniku
takoj jasno vidni opis naprave, lokacija, status naprave ter
pričakovan naslednji servis. Naš cilj na tem nivoju je bil
uporabniku omogočiti pregledovanje vseh njegovih naprav na enem mestu, s skupnim uporabniškim vmesnikom
in neodvisno od razreda, proizvajalca ali tipa naprav, ki jih
upravlja – uporablja.
Drugi nivo, nivo naprave, uporabniku omogoča podrobnejši
pregled stanja ter zgodovine ene naprave. Informacije, prikazane na tem nivoju, so odvisne od tipa konkretne naprave.
Uporabnikom tukaj omogočamo, da za vsako napravo dodajo
fotografijo konkretne naprave ali okolice, saj tako uporabniki
z večjim številom naprav lažje prepoznajo napravo, s tem se
zmanjša odzivni čas ter izboljša učinkovitost. Uporabnikom
za nekatere tipe naprav (motorji ipd.) priporočamo tudi, da
v aplikacijo vnesejo še fotografijo ploščice s tehničnimi podatki o napravi, kar jim še dodatno pomaga pri vzdrževanju
naprav. Na nivoju naprave uporabniku poleg trenutnega
stanja prikazujemo tudi bistvene pretekle spremembe stanja
– na primer izpad napajanja v UPS-napravah in prehod na
baterijsko delovanje. Znanje o zgodovini stanja je bistve-
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nega pomena pri diagnosticiranju težav ter preventivnem
ukrepanju, preden nas težave drago stanejo. Prikaz nivoja
naprave je možen tudi z mobilnim telefonom ali tablico,
kar nam omogoča hitrejše ugotavljanje realnega stanja,
zgodovinski pregled ter diagnostiko kar na terenu – ob sami
napravi. Za direktni dostop do drugega nivoja (kot je bilo že
opisano) dostopamo z mobilnim telefonom ali tablico, tako
da preberemo QR-kodo na napravi, ki nas pripelje na stran
ustrezne naprave v aplikaciji. S povezavo na ostale sisteme
lahko poleg zgoraj omenjenih podatkov zagotovimo tudi
ostale pomembne podatke za kvalitetno vzdrževanje naprave, kot so: uporabniška in servisna navodila za posamezno
napravo, servisni listi, delovni nalog ...
Tretji nivo, nivo meritev, uporabniku omogoča detajlni vpogled v delovanje naprave, na voljo so vse shranjene meritve
o tokovih, napetostih, močeh, temperaturah na napravi ali
v okolici. Ta pogled je namenjen strokovnjakom, ki iz teh
podatkov črpajo poglobljena znanja o zdravju naprave.
Predstavljena nadzorna aplikacija omogoča alarmiranje in
obveščanje uporabnikov ob izbranih dogodkih. Za obveščanje
imamo na voljo več kanalov, od SMS- in mail-obveščanja, do
obvestil na pametnih telefonih. Strankam omogočamo tudi
integracijo z obstoječimi sistemi za obveščanje, ki jih imajo
vzpostavljene v podjetju.
Sinapro. IIoT. UPS/DEA je zasnovan na sodobnih konceptih
INDUSTRIJE 4.0 in IIoT in zagotavlja uporabnikom enostaven
in zanesljiv sistem za izboljšanje upravljanja in vzdrževanja z
UPS- in DEA-napravami ter ostalimi napravami.

ZAKLJUČEK
Pričujoči članek govori o celoviti rešitvi, ki smo jo zasnovali
na podlagi naših izkušenj in realnih potreb, ki prihajajo
s konkretnega področja in so dobra osnova za boljše in
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celovitejše obvladovanje naprav in opreme v strukturi elektroenergetskega napajanja objektov, sistemov, proizvodnih
procesov ali infrastrukture. V preteklosti smo skozi različne
izkušnje pri naših naročnikih že izvajali parcialno reševanje
tovrstnih problemov, predstavljena rešitev pa zagotavlja
celovit in sistemski pristop k obvladovanju tovrstnih naprav.
Uporabljene so najsodobnejše tehnologije s področja digitalizacije, ki jih razvijamo znotraj koncerna Kolektor. Skozi
tovrstne rešitve lahko naročniku ponudimo tudi različen pristop k obvladovanju sistemov, glede na potrebe in možnosti
samega naročnika. Pričujoča rešitev je zagotovo eden od
produktov v širšem okolju, ki je na eni strani podkrepljen z
realnimi potrebami, na drugi strani pa z znanjem in obvladovanjem tovrstnih tehnologij, ki jim v podjetju z našo vizijo in
usmerjenostjo dajemo še poseben pomen. Naročniki bodo z
vpeljavo tovrstnih rešitev vsekakor veliko bolj na »varni« strani,
tovrstna rešitev pa bo nov dokaz, da sta slovenska industrija
in gospodarstvo inovativna in napredna ter na tak način
izboljšujeta konkurenčnost in ugled na mednarodnem trgu.

VIRI:
[1] Interno gradivo

ABSTRACT
SMART REMOTE MONITORING SYSTEM TO INCREASE
OPERATIONAL RELIABILITY OF POWER SUPPY DEVICES
Systems for uninterrupted power supply of critical infrastructure are crucial for many businesses and organizations. Many UPS manufacturers have proprietary
applications for control and notifications. However, these
applications are not designed to monitor devices from
other manufacturers. They also do not support common
industrial communication protocols and are therefore
not suitable to also monitor DEA aggregates and other
important auxiliary devices. At Kolektor Sisteh d. o. o.
we designed a control application to eliminate the mentioned disadvantages and most importantly to enable
device managers to be notified of events in real time and
therefore greatly increase availability. The application
is designed as a smart application – capable of devicecondition estimation. This enables the user to better
understand the condition of their devices and plan for
upcoming costs. The end result is a significant increase
in power supply availability. The article describes the
solutions designed based on our experience and the
needs of our customers.
Keywords: maintenance, UPS, DEA, monitoring, notification, smart application

VZDRZEVANJE
JE LAHKO POMEMBEN VIR
DODANE VREDNOSTI V
PODJETJIH.
GA ZNAMO IZKORISTITI?
Zagotavljanje varnega in stroškovno učinkovitega vzdrževanja,
uvajanje metodologij obvladovanja zanesljivosti, novih tehnologij
vzdrževanja, računalniške podpore, mobilnih aplikacij ter priložnosti,
ki jih prinaša Industrija 4.0, zahteva vrhunska znanja in izkušnje
obvladovanja vzdrževanja. Vključevanje funkcije vzdrževanja je nujno
v celotnem življenjskem ciklu strojev in opreme. To so zahtevne
naloge, za katere je vse bolj pomembno tudi poznavanje ekonomike
in obvladovanja sprememb.
Tovrstne izzive vam pomagamo reševati z učinkovitim svetovanjem
pri projektih vzdrževanja, nadgradnjah procesov, z metodološkimi
usposabljanji ter s prilagodljivim občasnim individualnim delom z vodji
vzdrževanja – coachingom.
Vodje vzdrževanja vzpodbujamo, da dosežete premike, ki ste jih
vedno želeli, in pustite pečat v svojih podjetjih.
oktober 2019 | št. 191
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NATEČAJ ZA NAJBOLJŠO DIPLOMSKO NALOGO
IN NAJBOLJŠO VIŠJO ŠOLO
Piše: Mag. Viktor Jemec, član organizacijskega odbora 29. TPVS za natečaj diplom in projektov

V okviru 29. Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije je potekal tudi natečaj za najboljšo
diplomsko nalogo, prav tako pa tudi točkovanje za najboljšo višjo šolo glede na število poslanih
nalog.

V kategoriji zaključne naloge smo za najboljšo diplomsko izbrali diplomsko nalogo s področja strojništva
glede na dodano vrednost, izdelano na ŠC Postojna, Višji strokovni šoli:
Avtor: Niko Karlovič

Naslov diplomske naloge:
K. M. K. BOX, D. O. O. – OPTIMIZACIJA PROCESA IZDELAVE OKVIRJEV ZA EMBALAŽO
PVC-PROFILA
Mentor-predavatelj: Anton Drobnič, univ. dipl. inž. str.
Mentor v podjetju: Mitja Hodžar, inž. str.

Za najboljšo diplomsko nalogo s področja strojništva glede na praktično uporabnost vzdrževanja smo izbrali na Višji strokovni šoli Academia iz Maribora:
Avtor: Miha Ajster

Naslov diplomske naloge:
ZAKONODAJA IN STANDARDIZACIJA NA ŽIČNIŠKIH NAPRAVAH ZA PREVOZ OSEB –
KROŽNO KABINSKA ŽIČNICA POHORSKA »VZPENJAČA«
Mentor-predavatelj: dr. Darko Friščić
Mentor v podjetju: Janko Breznik, inž. elek.

Za najboljšo izobraževalno institucijo v letu 2019 je bila na osnovi seštevka vseh
prijavljenih diplomskih nalog ter projektov izbrana ustanova
Šolski center Kranj,
Višja strokovna šola,
Elektroenergetika

Vsem sodelujočim na natečaju se zahvaljujemo za sodelovanje,
najboljšim pa seveda čestitamo!
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NAJBOLJŠA DIPLOMSKA NALOGA V KATEGORIJI
ZAKLJUČNE NALOGE
K. M. K. BOX, D. O. O. – OPTIMIZACIJA PROCESA
IZDELAVE OKVIRJEV ZA EMBALAŽO IZ PVC-PROFILA
Študent Niko Karlovič, ŠOLSKI CENTER POSTOJNA, Višja strokovna šola
Mentor-predavatelj: Anton Drobnič, univ. dipl. inž. str.
Mentor v podjetju: Mitja Hodžar, inž. str.
Diplomska naloga obravnava proces izdelave okvirjev za embalažo in namenske stroje, ki se uporabljajo med
procesom.
Vsebina diplomske naloge vključuje analizo in opis procesa, iskanje rešitev za probleme, ki se pojavljajo, teoretična
izhodišča za odločitve, ki sem jih sprejemal, in opis optimizacije procesa.
Diplomska naloga ni zasnovana zgolj kot opredelitev problema in iskanje rešitev zanj, temveč sem se poleg tega
posvetil tudi optimizaciji procesa med implementacijo rešitve ter po njej.
Ključne besede: optimizacija procesa, nadgradnja strojne opreme, PVC, HCL, ločevanje, spajanje, toplotno rezanje, korozija ..
.

UVOD

Delo je potekalo v naslednjem vrstnem redu:

Podjetje K. M. K. BOX se primarno ukvarja
s proizvodnjo trde embalaže iz polipropilena, predvsem za avtomobilsko industrijo,
proizvajajo pa tudi embalažo za farmacevtsko industrijo, elektronsko industrijo
idr. Predvsem pri zadnjih dveh, včasih pa
Niko Karlovič,
tudi v primeru prve, se pojavljajo zahteve
inž. str.
zagotavljanja 'čiste' embalaže, kar pomeni, da
stranke želijo prejeti embalažo v stanju, ki omogoča takojšnje
zlaganje izdelkov, brez možnosti njihovega onesnaženja in
brez potrebe po predhodnem čiščenju embalaže. Problem
zagotavljanja čistoče se pojavi na namenskem stroju pri izdelavi okvirjev, ki se nameščajo na škatle. Okvirji se izdelujejo
iz PVC-profila, ki ga je za izdelavo okvirja treba najprej rezati
na ustrezno dolžino ter nato izrezati V-izreze na štirih pozicijah, kar omogoča, da se profil na teh mestih prepogne pod
kotom 90° in tvori neprekinjen okvir. Oba procesa puščata
na okvirju odrezke, ki nastanejo kot posledica rezanja in
frezanja. Z okvirja lahko padejo v embalažo, na katero se
namesti okvir, kar je za stranke nesprejemljivo. To bo glavni
problem v diplomski nalogi, obravnavane vsebine pa bodo:
• proizvodnja izdelkov, procesi v proizvodnji in optimizacija
procesov,
• izdelava V-izrezov,
• rezanje profila na potrebno dolžino,
• spajanje,
• čiščenje vara,
• lastnosti materialov rezilnih orodij in možne izboljšave
posameznih karakteristik ...

1. Analiza procesa izdelave okvirjev za embalažo
2. Teoretični del: proizvodnja, procesi, optimizacija, rezanje,
varjenje, materiali
3. Praktični del: optimizacija procesa izdelave okvirjev
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V povzetku se bom osredotočil samo na praktični del.
Optimizacija procesa je potekala po naslednjih korakih, ki so
navedeni v časovnem zaporedju:
1. Sprememba tehnologije izrezovanja V-utorov:
a) izbira tehnologije toplotnega rezanja na podlagi
predpostavk, ki so temeljile na lastnostih materialov in teoretičnih izhodiščih,
b) izbira tehnologije rezanja z vročimi noži,
c) izvajanje poskusov toplotnega rezanja na PVCprofilu,
d) snovanje rezilnega orodja,
e) prilagoditev obstoječega stroja za toplotno
rezanje,
f) namestitev novega rezilnega orodja in
preizkušanje nove strojne opreme,
g) nastavitev stroja in kalibracija,
h) izdelava preizkusne serije,
i) odpravljanje pomanjkljivosti,
j) opazovanje in analiza delovanja,
k) optimizacija.
2. Implementacija strojnega čiščenja vara:
a) idejna zasnova strojnih elementov,
b) namestitev novih strojnih elementov,
c) preizkušanje novih strojnih elementov.

Vzdrževalec
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3. Sprememba tehnologije rezanja profila na dolžino:
a) izbira tehnologije toplotnega rezanja na podlagi
rezultatov, ki smo jih dosegli pri spremembi tehnologije izrezovanja V-utorov,
4. snovanje rezilnega orodja.
Nadgrajevanje novih strojnih elementov in implementacija
dodatkov ter pripomočkov:
a) regulacija višine rezilnega orodja na namenskem
stroju za izrezovanje V-utorov,
b) namestitev dolžinskega metra za lažje in hitrejše
prilagajanje stroja za različne dimenzije okvirjev.
Edini spremembi namenskega stroja, ki sta bili zares potrebni, sta bili sprememba tehnologije izrezovanja V-utorov
in implementacija tehnologije, s katero bi se izognili nastajanju odrezkov. To je bil tudi povod za poseg v konstrukcijo
stroja, zato je bil to prvi korak v procesu optimizacije. Ostale
spremembe so bile plod lastne želje po izboljšanju procesa
in so se po implementaciji nove tehnologije izrezovanja Vutorov izvajale postopoma.
Glede na lastnosti materialov, teoretična izhodišča in
predhodne izkušnje posameznikov, ki so sodelovali pri procesu, smo se odločili za toplotno rezanje PVC-profila. Odločili
smo se, da bomo na obstoječo konstrukcijo vpeli grelno telo,
v katero bo vpeto rezilo v obliki narobe obrnjene črke V.
Glede na obliko izreza, na katerega smo se osredotočali, smo
po razpravljanju in prvih skicah v grobem prišli do zaključka,

kako bo naše rezilno orodje videti. Spodaj vidimo osnovni
model, izdelan v programski opremi za modeliranje.
Nato smo začeli z izvajanjem poskusov toplotnega rezanja
PVC-profila. Spodaj vidimo prvo grelno telo, s katerim smo
izvajali poskuse. V grelno telo smo vstavili grelne patrone
in rezilo.

Slika 3: Grelno telo za izvajanje poskusov
S poskušanjem smo določili idealno temperaturo rezanja.
Odločili smo se tudi, da nože nagnemo in ne režemo pravokotno na površino profila, ampak poševno. Spodaj vidimo
prvi pravi model grelnega telesa.

Slika 4: Prvo grelno telo

Slika 1: Osnovni model rezalne glave

Slika 5: primerjava med navpično vpetimi noži
in poševno vpetimi noži

Slika 2: levo: PVC profil, desno: oblika izreza
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S 3D tiskalnikom smo izdelali prototip in ga vpeli na obstoječo
konstrukcijo. Tako smo še enkrat preverili ustreznost načrtov,
preden smo naročili izdelavo orodja v orodjarni.
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Spodaj vidimo naslednjo verzijo grelnega telesa, nadgrajeno
na podlagi ugotovitev, do katerih smo prišli pri uporabi prvega grelnega telesa. Navojne luknje smo zamenjali z utori
za matice in tako poenostavili vzdrževanje (menjava nožev).
Poleg tega smo utore za rezila razširili in poglobili za širša in
debelejša rezila.

Slika 8: Grelno telo 2
Naslednja nadgradnja je bila grelno telo iz dveh delov, ponovno iz vidika poenostavljenja vzdrževanja (menjavanje
grelnih patron).

Slika 6: 3D natisnjen model
Prvo (testno) grelno telo in nosilce smo vpeli na konstrukcijo,
povezali grelne patrone in temperaturno tipalo z namensko
električno omarico s PLC-modulom, ki smo jo predhodno
pripravili in tako preizkusili orodje.

Slika 9: Grelno telo 3
Nato smo nadgradili tudi nosilno ploščo, in sicer tako, da
smo jo razdelili na dva dela in ju povezali z vijačno zvezo,
tako smo omogočili poenostavljeno regulacijo višine.

Slika 7: Korozija na testni rezalni glavi
Na sliki je prikazano orodje po preizkusni seriji. Do korozije
je prišlo zaradi klorovodikove (HCl) kisline, ki nastaja pri topljenju PVC-ja. Izdelali smo novo grelno telo iz nerjavečega
izboljšanega jekla in rezila preplastili s CrN-zaščitno prevleko.
Namestili smo tudi odsesovalni sistem za odvajanje strupenega plina.
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Slika 10: Nosilna plošča
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Isto tehnologijo (rezanja z vročim nožem) smo uvedli tudi
za rezanje profila na dolžino ter tako nadomestili rezanje
s krožno žago ter združili procesa izrezovanja V-utorov in
rezanje profila na dolžino. Spodaj vidimo model glave za
navpični rez (za rezanje profila na dolžino).

Slika 11: Rezalna glava za rezanje profila na dolžino

Zaključek
Rešitev za neželeno nastajanje motečih odrezkov smo našli
v zamenjavi tehnologije ločevanja, in sicer smo se odločili,
da bomo odrezovanje s frezali zamenjali za rezanje utorov
z vročimi noži. Tako smo se izognili nastanku odrezkov, saj
smo dobili odpad v obliki enega kosa. Poseg v stroje, ki je bil
potreben za zamenjavo tehnologije ločevanja, smo izkoristili
tudi za nadgradnjo strojnih elementov in optimizacijo procesa.
Med izdelavo diplomske naloge sem se poglobil v opisano
tematiko in se veliko naučil na področju optimizacije procesov
v proizvodnji, ločevanja in spajanja materialov, lastnosti
materialov ter trdih prevlek. Navdušilo me je sodelovanje
s strokovnjaki na področju trdih prevlek, s katerimi sem
sodeloval pri reševanju praktičnega primera, s čimer sem
pripomogel k uspešnosti podjetja, v katerem delam. Razširil
sem naš splošni »know-how« in to pokazal tudi naši dolgoletni stranki. Obenem sem videl, kako obsežen je tak projekt.
Sam bi le stežka izpeljal projekt, saj se je izkazal za pravi
izziv in tako sem prvič videl, koliko dela obsega razvoj novega namenskega stroja oziroma kako je videti nadgradnja
obstoječe strojne opreme.
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ABSTRACT
K. M. K. BOX, D. O. O. – PACKAGING PVC-FRAME
PRODUCTION PROCESS OPTIMISATION
The thesis covers the production process of frames for
packaging units and the dedicated machninery, used
during the process.
The content includes the analysis and description of
the process, the search for solutions of the problems
that arise, theoretical basis for my decisions and the
description of the optimisation of the process.
The thesis is not designed just as a definition of a problem and proposal of a solution, but also deals with
the optimisation of the process during and after the
implementation of the solution.
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NAJBOLJŠA DIPLOMSKA NALOGA V KATEGORIJI
ZAKLJUČNE NALOGE
ZAKONODAJA IN STANDARDIZACIJA NA ŽIČNIŠKIH
NAPRAVAH ZA PREVOZ OSEB – KROŽNO KABINSKA
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Študent: Miha Ajster, Višja strokovna šola Academia iz Maribora
Mentor-predavatelj: dr. Darko Friščić
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Od začetka žičničarskega prometa se je zgodilo veliko nesreč. Vsaka izmed njih je pripomogla k dodatnim ukrepom,
tako da so naprave danes vedno varnejše.
Prav tako se je spreminjala in vedno bolj izpopolnjevala zakonodaja. Izpopolnjevali so se tudi standardi, ki so v
žičničarstvu nepogrešljivi, saj so zavezujoči.
V diplomskem delu smo se osredotočili na tri cilje:
• Varnost uporabnikov na žičniških napravah za prevoz oseb je ključnega pomena, zagotavljamo jo z upoštevanjem
zakonodaje in standardov.
• Pri načrtovanju žičniških naprav so ob zakonodaji in standardih ključnega pomena tudi znanje in izkušnje
upravljalcev, ki zagotavljajo varno in zanesljivo upravljanje.
• Nesreče na žičniških napravah za prevoz oseb se preprečijo z upoštevanjem zakonov in standardov.
V nalogi smo z induktivno in deduktivno metodo primerjali obstoječe stanje s trenutnim in splošnim stanjem pri
nas na Pohorju ter končno pristopili k analitično kritični obravnavi obstoječega stanja. Ta pristop je osnovan na
lastnih izkušnjah, saj v podjetju aktivno sodelujemo pri izobraževanju ljudi, kar je še vedno ključnega pomena
za varnost uporabnikov naprave.
V nalogi pridemo do ugotovitve, da držijo vse trditve (cilji, hipoteze), ki smo si jih zadali, saj je vzrok za nesreče
večinoma človeškega izvora. Veliko nesreč se je zgodilo zaradi nepravilno oziroma površno usposobljenega osebja.
Najpogostejši vzrok za nesreče je neupoštevanje navodil proizvajalcev, ki so priložena žičničarski napravi in so
sestavni del tehnične dokumentacije.
Naloga je sestavljena iz treh sklopov:
• Predstavitev žičniške naprave, na kateri sem zadolžen za vzdrževanje, s ključno zakonsko regulativo.
• Predstavitev osebja, ki skrbi za obratovanje žičniških naprav.
• Obratovanje žičniške naprave v normalnih in izrednih razmerah.
Ključne besede: varnost, zakonodaja, standardi, dobra praksa, interno usposabljanje osebja, pravilni pristop, upoštevanje
navodil proizvajalca

UVOD

Žičničarstvo se je pojavilo že pred približno
2000 leti, saj je osnovna težava, zaradi katere
uporabljamo žičnice, ostala enaka. Na splavih
so prečkali reke s pomočjo vrvi, z vrvno tehniko so prečkali globoke globeli itd.
Osnovna ideja žičnic je, da na geografsko
Miha Ajster
težko dostopnem terenu, predvsem zaradi višinskih razlik, pridemo na cilj in pri
tem ne izgubimo veliko energije in časa. V
Evropi se prve žičnice za prevoz oseb pojavijo na začetku
20. stoletja.
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Z razvojem žičničarstva se je začela hkrati razvijati zakonodaja in standardizacija žičniških naprav, da so te postajale
varnejše za uporabnike.
Kljub napredku tehnike smo vsako leto ob zagonu zimske
smučarske sezone priča žičničarskim nesrečam.

Opis področja in opredelitev problema

V uvodu smo že povedali, da se na žičniških napravah dogajajo nesreče. Največkrat je vzrok za nesrečo malomarnost
upravljalcev, redkokdaj se zgodi nesreča, ker bi zatajil material
naprave.
Najpogosteje je za nesrečo odgovorno osebje upravljalca,
in sicer zaradi:
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•
•
•
•

nepoznavanja navodil za uporabo naprave,
nestrokovnosti pri uporabi naprave,
neizvajanja rednih dnevnih kontrol naprave,
neizvajanja rednih vzdrževalnih del, čeprav so zakonsko
določena,
• slabo usposobljenega osebja za nadzor potnikov na
žičniških napravah.
Če bi upravljalci dosledno upoštevali navodila proizvajalcev,
ki so priložena žičničarski napravi, smernice za izdelavo navodil pa so opisane v žičničarskih standardih, in bi dosledno
izšolali osebje – pri čemer ne mislim, da je dovolj, da se
držimo zakonskih določil in izpolnjujemo njegov minimum,
temveč predvsem to, da posvetimo dovolj časa vsaki napravi
in da se osebje dosledno izšola in nauči pravilno ravnati ob
izrednih dogodkih.

Namen, cilji in osnovne trditve
Opredelili smo se predvsem glede varne in pravilne uporabe
žičniških naprav. Žičnice predstavljajo osnovno transportno
sredstvo v smučarskih turističnih središčih, zato je ključnega
pomena, da so uporabniki žičniških naprav zadovoljni in
predvsem varni na smučiščih.
V nalogi smo skušali dokazati naslednje trditve:
• H1: Varnost uporabnikov na žičniških napravah za prevoz
oseb je ključnega pomena, zagotavljamo jo z upoštevanjem
zakonodaje in standardov.
• H2: Pri načrtovanju žičniških naprav so ob zakonodaji
in standardih ključnega pomena tudi znanje in izkušnje
upravljalcev, ki zagotavljajo varno in zanesljivo upravljanje.
• H3: Nesreče na žičniških napravah za prevoz oseb se
preprečijo z upoštevanjem zakonov in standardov.

Predpostavke in omejitve
Trenutno velja v Sloveniji naslednja zakonodaja: Uredba
2016/424, Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb - ZŽNPO
(Uradni list RS, št. 126/03, 56/13 in 33/14) in Pravilnik o žičniških
napravah za prevoz oseb - PŽNPO (Uradni list RS, št. 36/05,
106/05, 57/07 in 87/11) po točkah, ki ne nasprotujejo veljavni
uredbi.
ZŽNPO, na podlagi katerega je nastal PŽNPO, je bil napisan
na podlagi Direktive 2000/9/ES.
Trenutno politično stanje v državi še ni dokončno, saj nova
vlada še ni izbrana, zaradi česar so ministrstva do določene
mere nefunkcionalna. Iz tega razloga še čakamo nov Pravilnik
o žičniških napravah za prevoz oseb (PŽNPO), ki bo veljaven
na podlagi zadnje sprejete uredbe 2016/424. 13.

Primerjava dejanskega stanja s ključnimi
zahtevami standardov
Hitrosti vožnje in interval
Najvišja hitrost KKŽ Pohorska vzpenjača je 6 m/s, kot je
definirano v standardu SIST EN 12929-1 za ta tip naprave.
Mi obratujemo v normalnih razmerah s hitrostjo 4,5 m/s, saj
smo ugotovili, da je pri tej hitrosti vožnja prijetnejša in tudi
obraba delov je precej manjša kot pri maksimalni hitrosti.
Poleg tega se tudi porabi manj električne energije. Če je na
KKŽ veliko potnikov, vozimo z najvišjo hitrostjo. Pri vožnji nazaj
je hitrost samodejno omejena, proizvajalec jo je nastavil na
3 m/s. Pri uporabi stikala za zmanjšanje hitrosti se ta zmanjša
na polovico trenutno nastavljene hitrosti. Ob neugodnih
vremenskih razmerah (močno sneženje, močan veter …)
moramo traso izprazniti (kabine pospraviti v garažo oziroma
jih garažirati), ob normalnih pogojih pa traso spet napolniti
s kabinami. V obeh primerih znaša dovoljena hitrost 4 m/s.
Pri lažji premostitvi pogojev znaša hitrost največ 4 m/s, pri
težji pa 2 m/s. Z zasilnim pogonom je maksimalna dovoljena
hitrost 1 m/s.
Razmik med kabinami je na KKŽ Pohorska vzpenjača definiran z izbiro števila kabin na trasi. Teh je lahko 100 % ali 64
kabin, 75 % ali 48 kabin oziroma 50 % ali 32 kabin. Interval
med kabinami je:
• pri 100 % 15 s ali 88 m,
• pri 75 % 20 s ali 118 m,
• pri 50 % 30 s ali 178 m.
Konstanten interval med kabinami ohranjamo s pomočjo
razmikovalca na spodnji in zgornji postaji in s kontrolnimi
induktivnimi stikali.

Maksimalna dovoljena višina od tal

Maksimalna višina KKŽ od tal meri 47,10 m. Na trasi KKŽ so
tri večje globeli.
Te se nahajajo:
1. med stebroma 5 in 6,
2. med stebroma 8 in 11 (stebra 9 in 10 nista postavljena, ker
je bila na tem mestu predvidena vmesna postaja),
3. med stebroma 13 in 14.

Uporabljene raziskovalne metode
Za raziskavo zakonodaje in standardov v diplomskem delu
je uporabljenih več znanstvenih metod, in sicer induktivne
in deduktivne metode. Analizirali smo obstoječe stanje s
trenutnim in splošnim stanjem pri nas na Pohorju ter končno
pristopili k analitično kritični obravnavi obstoječega stanja.

44

Vzdrževalec

Slika 1: Vizualizacija razmikov med kabinami
Vir: (Lasten, 2018)
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Slika 2: Induktivna stikala
Vir: (Lasten, 2018)

Slika 3: Razmikovalec
Vir: (Lasten, 2018) 34

Za žičnice z zaprtimi vozili velja, da naj bi bil profil vrvi
zasnovan z največjo obratovalno višino nad tlemi, ki lahko
znaša največ 30 m.
Kadar je na vozni strani vrvi največ 5 vozil, je lahko, če je tako
ugodneje, oddaljenost od tal za premostitev globeli tudi do
60 m. Več kot 60 m pa je lahko tudi, če je na vsaki vozni strani
hkrati največ do 5 vozil. 35.

• izvajati dnevne preglede v skladu z navodili, izvajati preskuse s pomočjo drugega osebja na žičniški napravi in to
vpisati v dnevnik obratovanja;
• žičniško napravo ustaviti pri motnjah in nepravilnostih med
obratovanjem, o tem nemudoma obvestiti VO in počakati
na ustrezna navodila, v nujnih primerih pa sam ukrepati;
• po navodilih VO z njim sodelovati pri vseh tehničnih
dejavnostih na napravi kakor tudi pri reševanju potnikov;
• se po zaključku delovnega dne ali prekinitvi obratovanja
prepričati, da se v vozilih ne nahajajo potniki;
• skrbeti za shranjevanje in vzdrževanje opreme za gašenje
in prvo pomoč;
• nadzorovati vidne dele žičnice in vestno upoštevati informacije drugega osebja na napravi in še posebej ob zagonu
žičniške naprave paziti, da se ta izvede brez nevarnosti za
osebe ali napravo in sprejemati potrditve iz drugih postaj;
• preprečiti osebam, ki niso povezane z obratovanjem
naprave, dostop do strojnice in območij, kjer se gibljejo
vozila, po potrebi tudi s pomočjo drugega osebja, in
posredovati v primerih, ko se potniki napačno obnašajo;
• po predhodni pisni utemeljitvi v dnevniku obratovanja in
z dovoljenjem VO v skrajnem primeru premostiti varnostne tokokroge in pri tem upoštevati za to vse potrebne
varnostne ukrepe. (Marprom d. o. o., 23. 12. 2009)

Zaznana odstopanja in
možnosti izboljšanja stanja

Do odstopanja pri maksimalno dovoljeni višini od tal
prihaja, vendar pri tem ni odstopanj od zahtev zakonodaje
ali predpisov.
ŽN KKŽ Pohorska vzpenjača je novejša naprava, zgrajena v
skladu z normativi proizvajalca, veljavnimi zakoni, predpisi
in standardi, ki so predpisani za gradnjo tovrstnih žičniških
naprav.

Naloge strojnika

Strojnik mora:
• skrbeti za delovanje naprave in posameznih strojev, varnostnih naprav in drugih delov naprave, po potrebi s
pomočjo drugega osebja na napravi;
• se nahajati v neposredni bližini komandnega mesta, da
lahko hitro ukrepa in nadzoruje pravilnost delovanja
strojnih delov ter drugih naprav;

Slika 3: Razmikovalec
Vir: (Lasten, 2018) 34

oktober 2019 | št. 191

Zaključek

Žičničarstvo se je v preteklosti pojavilo zelo zgodaj, in sicer s
prvim vlačenjem bremena z vrvjo do prečkanja rek na splavih
s pomočjo privezane vrvi na drevesa.…
Danes si ne moremo predstavljati zimskih središč brez
žičniških naprav. Žičniške naprave predstavljajo osnovno
prometno povezavo.
Sčasoma je tehnologija naprav tako napredovala, da so
postale naprave kompleksni stroji, ki jih pa z vidika varne
uporabe strojev oziroma naprav mora še vedno nadzirati
človek. Prav tako pa sta v korist uporabnikov, upravljalcev
in proizvajalcev napredovala žičniška zakonodaja in standardizacija.
V nalogi so predstavljena tri bistvena poglavja:
• predstavitev KKŽ Pohorska vzpenjača s poudarkom na
ključnih prometnovarnostnih parametrih;
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• osebje za obratovanje na žičniških napravah;
• obratovanje žičniške naprave v normalnih in izrednih
primerih.
V vsakem poglavju smo se osredotočili na zakonsko podlago
in na samem koncu analizirali obstoječe stanje s splošnimi
zakonskimi in standardnimi zahtevami.
Ker pa se tako kot na cesti tudi v žičničarskem prometu
dogajajo nesreče, smo si za cilj izbrali naslednje tri trditve,
ki smo jih v nalogi potrdili:
1. Varnost uporabnikov na žičniških napravah za prevoz oseb
je ključnega pomena, zagotavljamo jo z upoštevanjem
zakonodaje in standardov.
2. Pri načrtovanju žičniških naprav so ob zakonodaji in
standardih ključnega pomena tudi znanje in izkušnje
upravljalcev, ki zagotavljajo varno in zanesljivo upravljanje.
3. Nesreče na žičniških napravah za prevoz oseb se preprečijo
z upoštevanjem zakonov in standardov.
Mnoge stvari v diplomskem delu so bile opisane z vidika
lastnih izkušenj.
Dogajajo se torej nesreče na žičniških napravah, za katere je
večinoma odgovoren človek, vzrok zanje sta človeška malomarnost in neznanje. Danes so naprave tehnološko tako
napredovale, da le redkokdaj zataji material. V večini primerov
zataji človek. Kadar je nesreča posledica slabega materiala,
pa se ugotovi, da je bilo za to krivo slabo vzdrževanje, za kar
pa odgovarja ponovno človek.
Bistvenega pomena je, da se držimo zakonodaje in s tem
zagotavljamo minimalne pogoje vzdrževanja, ki jih predpisujejo zakon in standardi. Prav tako bi morali upravljalci več
časa in denarja posvečati vzdrževanju, kot je to določeno
na letni ravni.
Pomembno je tudi usposabljanje osebja, saj so delavci prvi
na napravi, ko pride do težav, preden nastopi katastrofa.
V podjetju aktivno sodelujem pri usposabljanju sezonskih
delavcev, ki jih pred začetkom zime na novo zaposlimo, saj
se le redko vrnejo delavci iz prejšnjih sezon.
Večkrat je že tudi bilo rečeno, da bi morali upravljalci vložiti
več denarja v usposabljanje osebja za varno obratovanje
oziroma reševanje z zasilnim pogonom ali z vrvno tehniko.
V nalogi so potrjene vse tri hipoteze:
1. Če se držimo minimalnih zahtev, ki jih predpisujejo zakoni
in standardi, bodo naprave varne za uporabnike. Ključnega
pomena je, da poleg zakonodaje dosledno upoštevamo
navodila proizvajalcev.
2. Prav tako zagotovimo ob upoštevanju dobre prakse
upravljalcev varnost na napravi in znižamo stroške
vzdrževanja.
3. Če upoštevamo zakonodajo in osebje o tem poučimo,
bomo v večini primerov sami poskrbeli za lastno varnost
kot tudi varnost uporabnikov žičniških naprav.
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A žal smo ljudje takšni, da se mnogokrat ne držimo vseh
pravil in nam zadeve posledično uidejo iz nadzora. Zato je
ključnega pomena, da redno in skrbno vadimo vse postopke
obratovanja žičniških naprav v vseh razmerah in situacijah,
saj ob nesreči ne bomo imeli lepega sončnega dne tako kot
morda na vajah reševanja.
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ŠOLSKI CENTER
POKLICE
KRANJ ZAPRIHODNOSTI

ABSTRACT

SREDNJA TEHNIŠKA ŠOLA

LEGISLATION AND STANDARDISATION OF CABLEWAY
INSTALLATIONS FOR TRANSPORTING PERSONS - THE
POHORSKA »VZPENJAČA« CABLEWAY

ÎÎ mehatronika
ÎÎ elektrotehnika
ÎÎ računalništvo
Programi: računalnikar,
tehnik računalništva, elektrikar,
elektrotehnik, mehatronik operater,
tehnik mehatronike.

There have been many accidents since the start of cableway traffic. Each of those accidents has contributed
to the adoption of additional measures, thus making
today’s cableway installations much safer.
The legislation has also changed and is continually
being improved. Standards that are indispensable in
the cableways industry have also been upgraded and
are binding.
This thesis focuses on three objectives:
• The safety of users of cableway installations for
transporting persons is of crucial importance and
this safety is guaranteed by observing legislation
and standards
• In addition to legislation and standards, the operators’ personal knowledge and experience are
also of key importance in the planning of cableway
installations, and consequently lead to safe and
reliable management
• Accidents on cableway installations for transporting persons are prevented by adhering to laws
and standards

Kidričeva cesta 55, Kranj

STROKOVNA GIMNAZIJA
ÎÎ tehniškaÎgimnazija

Kidričeva cesta 55, Kranj

Keywords: safety, legislation, standards, good practice,
internal training of personnel, correct approach, complying
with manufacturer’s instructions
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ŠOLSKI CENTER KRANJ

ZA POKLICE
PRIHODNOSTI

petek, 15. februar in sobota, 16. februar | www.sckr.si

The thesis compares the existing situation with the
current and general situation on Pohorje by using both
inductive and deductive methods, and, finally, with an
analytically critical examination of the existing situation. This approach also considers personal experience,
as we actively participate in the training of personnel
in the company, which, in our opinion, is still of key
importance for the safety of installation users.
The thesis leads us to the conclusion that all initial statements (objectives, hypotheses) are true, since accidents
mainly involve the human factor. Many accidents have
happened due to incorrectly or insufficiently trained
personnel. Most of these accidents are caused by the
failure to comply with the manufacturer’s instructions
which are supplied with the cableway installation and
form an integral part of the technical documentation.
This thesis comprises three segments:
• A presentation of the cableway installation where
I am responsible for maintenance, including key
legal regulations
• Presentation of personnel operating on cableway
installations
• Operation of the cableway installation in normal
and emergency cases

SREDNJA EKONOMSKA, STORITVENA
IN GRADBENA ŠOLA
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

ekonomija
trgovina
frizerstvo
gradbeništvo

Programi: ekonomski tehnik, administrator, trgovec, ekonomski tehnik –
poklicni tečaj, frizer, gradbeni tehnik,
tesar, slikopleskar - črkoslikar, zidar,
pečar - polagalec keramičnih oblog, pomočnik pri tehnologiji gradnje.

Cesta Staneta Žagarja 33, Kranj

| www.sckr.si

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

mehatronika
informatikaÎ
elektroenergetika
ekonomistÎ
varovanje
organizatorÎsocialneÎmreže
poslovniÎsekretar

Kidričeva cesta 55, Kranj
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AMITEH, MERILNI SISTEMI, d.o.o.

Brnčičeva ulica 13
1231 Ljubljana
Telefon: 05 9017 571
Davčna št.: SI40480526
Spletni naslov: www.amiteh.com, www.rigol.si
Kontaktna oseba: Tomaž Rus
GSM: 031 717 136
Elektronska pošta: prodaja@amiteh.com
Proizvodni program:
Smo med vodilnimi dobavitelji merilne opreme za električne
veličine na področju Slovenije. Naši izkušeni sodelavci vam
skupaj s principali nudijo popolno podporo – svetovanje pri
izbiri, dobavo, servisiranje in kalibracijo izbranih merilnikov.
Ponujamo vam rešitve priznanih proizvajalcev:
- KEYSIGHT TECHNOLOGIES (nekdanji AGILENT/HP): širok
izbor merilnikov za splošno uporabo in telekomunikacije;
- RIGOL in GW INSTEK: osciloskopi, multimetri, napajalniki,
generatorji, analizatorji spektra, …;
- ITECH in EPS: napajalniki in elektronska bremena;
- MICSIG: prenosni osciloskopi in dodatki;
- TEKBOX, DETECTUS, LANGER: EMC/EMI testiranja.

AX ELEKTRONIKA d.o.o.
Špruha 33
1236 Trzin
Telefon: 01 5491 400
Davčna številka: 12795275
Spletni naslov: stik@svet-el.si

Kontaktna oseba: Jure Mikeln
GSM: 031 872 580
Elektronska pošta: jure04@svet-el.si
AX elektronika doo, založnik revij Svet elektronike in Svet
mehatronike, bo na Srečanju vzdrževalcev 2016 praznoval
3. obletnico izdajanja revije Svet mehatronike. Svet mehatronike je bil dobro sprejet kot nov, svež medij z novim
poslovnim modelom. Svet mehatronike je namreč brezplačna
revija in je na voljo tako na spletu, kot tudi na Točkah revije,
kjer bralci lahko dobijo svoj brezplačni tiskani izvod.
Kljub temu, da je Svet mehatronike brezplačni medij, so bralci
zanj pripravljeni plačati naročnino, s katero pokrijejo poštne
stroške pošiljanja revije. Svet mehatronike predstavlja mehatroniko, industrijsko avtomatizacijo, robotiko in strojništvo.
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CELJSKI SEJEM d.d.

Dečkova cesta 1
3000 Celje
Davčna številka: SI51469243
Spletni naslov: www.ce-sejem.si
Kontaktna oseba: Marjana Žgajner
GSM: 041 369 414
Elektronska pošta: marjana.zgajner@ce-sejem.si
Proizvodni program:
Celjski sejem d. d. je podjetje, ki se ukvarja s prirejanjem
sejmov in prireditev ter z oddajo kongresnih dvoran. Smo
največji organizator sejemskih prireditev v Sloveniji. Imamo
bogato 40-letno tradicijo in smo prepoznavni tako v Sloveniji
kot tudi v tujini. Organiziramo 20 sejmov, od katerih nekateri
potekajo vsako leto, nekateri pa so bienalni.
Od 18. do 21. aprila 2018 se veselimo soustvarjanja novega
tehnološkega sejma TechExpo Celje. Četrta industrijska
revolucija, ki že temeljito spreminja naš način življenja,
dela in medsebojnega razumevanja, od vseh nas zahteva
spremembe. Tem sledimo tudi v družbi Celjski sejem, kjer
postavljamo nove temelje tehnološkemu sejmu TechExpo
Celje. Pri tem bomo iz naše tradicije strokovnih bienalnih
sejmov uporabili kar je dobrega in to nagradili z novimi
vsebinskimi področji.
TechExpo Celje 2018 bo pokrival dolgoletna vsebinska
področja energetike ter industrijskega vzdrževanja in čiščenja.
Dodajamo pa jima še nova tehnološka področja avtomatizacija, mehatronika in industrijska elektronika ter lesnoobdelovalni stroji, orodja in repromaterial ter gozdna tehnologija.

DASTAFLON d.o.o.

Vaše 11c
1215 Medvode
Telefon: 01 3613 693
Davčna številka: SI18147917
Spletni naslov: www.dastaflon.si
Kontaktna oseba: Benjamin Novak
GSM: 051 267 597
Elektronska pošta: info@dastaflon.si
Proizvodni program:
Lastna proizvodnja PTFE(teflon*)POLIZDELKOV: palice cevi
plošče, folije. Izdelava KONČNIH IZDELKOV iz TEHNIČNE PLASTIKE po načrtih, skicah, vzorcih in dogovoru. PTFE PLATNA
(teflonizirana steklena tkanina), brezkončni trakovi navadni,
mrežasti, transportni varilni). TESNILNE PLETENICE raznih
izvedb za črpalke in ventile. EKSPANDIRANI ePTFE plošče,
trakovi. SILIKON FOLIJE, PLOŠČE TRAKOVI, PENASTI SILIKON,
plošče in trakovi. SILIKONSKA PLATNA za tunelske peči.
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EGAL, d.o.o., LJUBLJANA

Flandrova ulica 19
1000 Ljubljana
Telefon: 041 665 590
Davčna št.: SI52695433
Spletni naslov: www.egal-eu.com
Kontaktna oseba: Una Süssinger
GSM: 041 665 590
Elektronska pošta: una.sussinger@egal-eu.com
Proizvodni program:
Družinsko podjetje zastopa podjetje PANDUIT, ki je vodilni
proizvajalec opreme za fizično infrastrukturo na svetu v segmentu energetskih, komunikacijskih, računalniških, nadzornih
in varnostnih sistemov. Inovativni proizvodi: komunikacijske
omare, urejevalniki kablov, kabelske vezice, bakreni in optični
sistemi, ozemljitveni sistemi, toplotno skrčljive cevi in zaščita
proti obrabi, proizvodi za identifikacijo in označevanje, instalacijska orodja, varnost in zaščita mrežnih sistemov, napajalni
priključki, kabelske vezice iz nerjavečega jekla in proizvodi
za stalno identifikacijo, parapetni kanali, priključki, kanali za
razvod kablov, sistemi za consko kabliranje ...

ENERGETIKA - MARKETING d.o.o.
revija EGES
Pavšičeva ulica 30
1370 Logatec
Telefon: 01 5405 009
Davčna številka: SI43581986
Spletni naslov: http://www.e-m.si

Kontaktna oseba: Damjana Horvat
GSM: 041 725 879
Elektronska pošta: em.ljubljana@gmail.com
Proizvodni program:
Izdajanje revij in periodike. Strokovna revija EGES (Energetika
Gospodarstvo in Ekologija Skupaj) in wellness revija MOJA
KOPALNICA.

ESTA d.o.o.

Vodovodna 100
1000 Ljubljana
Telefon: 01 580 06 34
Davčna št.: SI 23679581
Spletni naslov: www.esta.si

FILTEC d.o.o.

Prušnikova 6
1210 Ljubljana
Telefon: 041 791 713
Davčna št.: SI24954047
Spletni naslov: www.filtec.si
Kontaktna oseba: Zoran Tomić
GSM: 041 791 713
Elektronska pošta: zoran.tomic@filtec.si
Proizvodni program:
Priprava komprimiranega zraka, filtri, sušilniki, separatorji.
Kontrola kakovosti komprimiranega zraka in N2. Proizvodnja,
prodaja in zastopstvo za generatorje N2. Parker pnevmatika.
Procesna filtracija tekočin in plinov do sterilnosti. Servis in
rezervni deli.

HOFFMANN KVALITETNA ORODJA d.o.o.
Celovška cesta 150
1000 Ljubljana
Telefon: 386 1 507 2002
Davčna št.: SI34261001
Spletni naslov: www.hoffmann-group

Kontaktna oseba: Gregor Jamnik
GSM: 031 385 780
Elektronska pošta: g.jamnik@hoffmann-group.com
Proizvodni program:
Hoffmann Group kot vodilni sistemski partner za kakovostna
orodja v Evropi povezuje kompetenco trgovanja, proizvajalca
in storitev. Takšna kombinacija je za več kot 135.000 kupcev
zagotovilo za zanesljivost dobave, kakovost in produktivnost.
Poleg orodja za odrezovanje, vpenjanje brusnega in rezalnega
orodja, ponudba prav tako obsega ročno orodje, osebno
varovalno opremo, delavniško pohištvo in še več. Vključno
z GARANTOM, Hoffmannovo premium znamko, ponudba
Hoffmann Group obsega 70.000 kosov kakovostnega orodja
vodilnih svetovnih proizvajalcev. S celovito podporo strankam
in več kot 99% dobavno pripravljenostjo je Hoffmann Group
s sedežem v Munchnu zanesljiv partner za svoje kupce.

Kontaktna oseba: Janez Jurjevčič
GSM: 041 761 220
Elektronska pošta: janez.jurjevcic@esta.si
V družbi ESTA d.o.o. (podjetje za proizvodnjo, notranjo in
zunanjo trgovino, zastopstvo, storitve in inženiring), smo že
od leta 1991 partner slovenskim podjetjem najrazličnejših
panog od energetike, komunale ter farmacije. Z nami sodelujejo zaradi izkušenj, znanja in dobaviteljev kakovostnih
komponent.
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INSTRO d.o.o.

Preglov trg 11
1000 Ljubljana
Telefon: 040 243 755
Davčna številka: SI77080432
Spletni naslov:
Kontaktna oseba: Jovan Jovanović
GSM: 040 243 755
Elektronska pošta: jovan.jovanovic@instro.si
Proizvodni program:
Glavna dejavnost podjetja INSTRO d.o.o. so prodaja in usluge
na področju tehnične diagnostike (ultrazvok in vibracije),
elementne analize, vakuumske tehnologije in neporušitvenih
preiskav za različne industrijske panoge (železarstvo, livarstvo,
kemija, plastika, steklarstvo, farmacija, prehrana), nadalje za
znanstveno raziskovalne organizacije (univerze, inštitute,
laboratorije), za zdravstvene organizacije (klinike, bolnice,
laboratoriji), za javne službe (Snaga, promet).
Podjetje INSTRO d.o.o. ima vzpostavljene poslovne odnose
z naslednjimi pomembnejšimi podjetji:
• ELTRA, Haan, Nemčija – elementne analize
• THERMO FISHER, Erlangen, Nemčija – meritve sevanja in
zaščita pred sevanjem
• ELEMENTAL MICROANALYSIS, Devon, Anglija – elementne
analize
• SDT, Bruselj, ultrazvok v vzdrževanju
• VACUUBRAND, Wertheim, Nemčija – laboratorijska
vakuumska tehnika
• Kashiyama Germany, Minhen, nemčija – vakuumska tehnika
v industriji
• SciAps – elementne analize XRF, LIBS
• Neporušitvene preiskave: NORDINKRAFT

KOPA d. d.

Kidričeva ulica 14
2380 Slovenj Gradec
Telefon: 031 635 874
Davčna št.: SI12709743
Spletni naslov: www.kopa.si
Kontaktna oseba: Aljaž Gradišnik
GSM: 031 680 543
Elektronska pošta: aljaz.gradisnik@kopa.si

MTBF in mobilni dostop do podatkov so del rešitve, ki omogoča
podjetjem na področju vzdrževanja dvig razpoložljivosti
delovanja opreme in znižanje zastojev, s tem pa tudi uspešnost
celega podjetja.
IBM MAXIMO® je prilagodljiv sistem, ki inovativnim podjetjem
omogoča celovito podpreti ter izboljšati vzdrževanje in z
njim povezane poslovne procese.

OPL d.o.o., LJUBLJANA
Dobrave 2
1236 Trzin
Telefon: 01 560 22 40
Davčna št.: SI19031858
Spletni naslov www.opl.si

Kontaktna oseba: Jakob Saksida
GSM: 041 383 669
Elektronska pošta: jakob.saksida@opl.si
Proizvodni program:
Avtomatizacija, modernizacija in racionalizacija montažnih
procesov z zagotavljanjem ergonomskih in vitkih pravil pri
projektiranju, je osnovna dejavnost podjetja OPL, d.o.o. iz
Trzina.
Strokovnjaki slovenskih podjetij, ki se ukvarjajo z avtomatizacijo strege in montaže, nedvomno poznajo podjetje, saj
je uradni zastopnik za komponente in sisteme programa
Bosch Rexroth AG Assembly Technologies za Slovenijo že
od leta 1993 .
Osnovna dejavnost podjetja je prodaja in zagotavljanje
rezervnih delov standardnih modulov BOSCH REXROTH :
• ALU-profilov in spojnih elementov ,
• Ergonomskih ročnih delovnih mest in opreme ,
• Montažnih - paletnih linij od 1 kg do 400 kg teže izdelka ,
• Manipulatorjev in robotov
• in izdelava vitkih postrojenj z uporabo standardnih modulov BOSCH REXROTH.
Trenutne razmere v gospodarstvu EU narekujejo predvsem
fleksibilne montažne sisteme s poudarkom na VITKI in ergonomsko ustrezni ročni montaži, z amortizacijsko dobo enega
leta in kratkim zagonskim časom .
To vodilo narekuje projektantom in proizvajalcem tehnološke
opreme modulno gradnjo fleksibilnih montažnih sistemov ,
ki jih trži proizvaja in vzdržuje podjetje OPL, d.o.o. iz Trzina.

Proizvodni program:
KOPA d.d. z informacijskimi rešitvami pomaga podjetjem
računalniško podpreti upravljanje in vzdrževanje sredstev in
storitev skozi celoten življenjski cikel. Z učinkovito podporo
upravljanju sredstev, upravljanju dela, skladiščnemu
poslovanju ter nabavi, omogoča maksimiranje produktivnosti
in podaljšanje življenjske dobe ključnih sredstev ter povrnitvi
investicij v njih. Prijavljanje napak, analiza zastojev, kazalniki
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PROFIDTP d.o.o.

revija IRT3000
Gradišče VI 4
1291 Škofljica
Telefon: 051 322 442
Davčna številka: SI56342764
Spletni naslov: http://www.irt3000.si
Kontaktna oseba: Simona Jeraj
GSM: 051 322 442
Elektronska pošta: simona.jeraj@irt3000.si
Proizvodni program:
Revija IRT3000 prinaša bralcem najnovejše rezultate in smeri
razvoja na področju predelave kovinskih in nekovinskih
materialov, avtomatizacije in informatizacije, proizvodnje
in logistike, IT-tehnologij in drugih naprednih tehnologij,
pa tudi veliko pomembnih in koristnih informacij o inovi
ranju, razvojnih projektih, tehnološkem razvoju in poslovnih
dosežkih inštitucij in podjetij iz znanstvenoraziskovalne sfere
in gospodarstva.

S5TEHNIKA.NET d.o.o.

revija AVTOMATIKA
Sostrska cesta 43 c
1261 Ljubljana Dobrunje
Telefon: 059 010 952
Davčna številka: SI81396236
Spletni naslov: www.avtomatika.com
Kontaktna oseba: Dragan Selan
GSM: 040 423 302
Elektronska pošta: dragan.selan@s5tehnika.net
Proizvodni program:
Izdajanje revij in druge periodike.
Razvoj elektronskih naprav po naročilu.
Izdelava konstrukcij po naročilu (pleksi steklo, MIG varjenje
aluminija, ...).
Spletna trgovina HAMtech za radijske komunikacije (RA,
marine, PMR, avio), orodja in merilno opremo.
Zastopanje in podpora za učne mobilne robote EMoRo,...

TERMING TERMOGRAFIJA d.o.o.
Šibeniška ulica 6
1000 Ljubljana
Telefon: 01 281 16 96
Davčna št.: SI33921776
Spletni naslov: www.terming.si

Kontaktna oseba: Bojan Težak
GSM: 041 516 034
Elektronska pošta: bojan.tezak@terming.si
Proizvodni program:
Svetovanje, izvajanje termografskih storitev, zastopanje in
prodaja na področju infrardeče termografije in brezkontaktnega merjenja temperature.

UNIVERZA V LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

revija VENTIL
Aškerčeva 6
1000 Ljubljana
Telefon: 01 4771 704
Davčna številka: SI28118081
Spletni naslov: http://www.fs.uni-lj.si
Kontaktna oseba: Roman Putrih
GSM: 041 797 281
Elektronska pošta: ventil@fs.uni-lj.si
Proizvodni program:
Revija VENTIL je znanstveno-strokovna revija, namenjena
področjem fluidne tehnike, avtomatizacije in mehatronike.
Osnovno poslanstvo revije je prenos znanja v prakso,
nadaljnji razvoj in popularizacija področij fluidne tehnike,
avtomatizacije in mehatronike, kot tudi skrb za strokovno
izrazoslovje na omenjenih področjih.

www.drustvo-dvs.si
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Dopolnitev članka

VZDRŽEVANJE SISTEMOV

Pišeta: dr. Jožef Pezdirnik, zunanji sodelavec Laboratorija za pogonsko-krmilno hidravliko (LPKH) Fakultete
za strojništvo (FS), LJ in doc. dr. Franc Majdič, LPKH oz. Laboratorij za fluidno tehniko (LFT) na FS

VZDRŽEVANJE HIDRAVLIČNIH SISTEMOV
(HS) V VEČJIH INDUSTRIJSKIH PODJETJIH
DOPOLNITEV ČLANKA IZ PREJŠNJE ŠTEVILKE
Objavljamo slike za članek VZDRŽEVANJE HIDRAVLIČNIH SISTEMOV (HS) V VEČJIH INDUSTRIJSKIH PODJETJIH
avtorjev dr. Jožefa Pezdirnika in doc. dr. Franca Majdiča, objavljen v prejšnji številki Vzdrževalca št. 189-190. Avtorjema
se iskreno opravičujemo, prav tako pa vsem bralcem Vzdrževalca.

Vzdrževanje
KURATIVNO
(popravljalno)

PREVENTIVNO
(preprečevalno)

Glede na stanje
Improvizirano

odloženo

Slika 1: Del postrojenja Blooming v obratu
Vroča valjarna, Acroni Jesenice  

Slika 3: Hidravlični rezervoar z delom pripadajoče opreme
– hidravlika postrojenja Blooming v obratu Vroča valjarna,
Acroni Jesenice   
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Slika 2: »Drevesna« struktura vzdrževanja (vir [6])  

Slika 4: En del HS z vgrajenimi 50-litrskimi HA ter
podsistemom by-pass filtriranja in hlajenja – hidravlika
postrojenja Blooming
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STROKOVNA REVIJA O:

... energetiki in učinkoviti rabi energije ... ogrevalni,
hladilni, prezračevalni, klimatizacijski in sanitarni
tehniki ... plinu in drugih gorivih ... projektiranju,
upravljanju, vzdrževanju, nadzoru energetskih in
procesnih postrojenj ... protieksplozijski zaščiti ...
elektroenergetiki in uporabi jedrske energije ...
obnovljivih virih energije in novih tehnologijah ...
merilni in regulacijski tehniki ... elektroinstalacijah in
razsvetljavi ... graditeljstvu, gradbeni fiziki in toplotnih
izolacijah ... varovanju okolja ter zaščiti zraka in voda
... tehničnih predpisih, certifikatih, smernicah in
standardih ... sejmih, posvetovanjih, kongresih in drugih
strokovnih srečanjih

VEČ O KNJIGAH NA INTERNETNI STRANI

ENERGETIKA MARKETING d.o.o., Pavšičeva ul. 30, 1370 Logatec
tel: 01/ 540 50 09, tel/faks: 01/ 540 50 08, e-mail: eges@e-m.si
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PRAK TIČNA UPORABA
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Nova izdaja v hrvaškem jeziku

Nova izdaja v hrvaškem jeziku

PRAK TIČNA UPORABA

TOPLOTNIH ČRPALK

Če tudi Vi sodite v eno od naštetih skupin,
Vas vabimo, da se na strokovno revijo EGES
naročite. Tako si boste zagotovili stalen
in zanesljiv vir znanja ter najnovejših
informacij o dogajanju in razvoju v tej stroki.

www.e-m.si
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NOV POGODBENI PARTNER
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Radomir Sglunda, Adash Ltd.

Snemanje signalov

- nazaj v prihodnost (2 del)

S funkcijo »snemanje« ne boste zgrešili nobene pomembne informacije, ki se skriva v vibracijah!
Snemanje surovega signala je bil opisano v prvem delu
članka v prejšnji številki Vzdrževalca (št. 189-190). V drugem
delu članka si bomo pogledali obdelavo posnetega surovega
signala.
DVA NAČINA dela, ki se najpogosteje uporabljata za analizo
surovega posnetega signala v programski opremi Adash, sta:
• »Analizator« (angl. Analyse mode)
• »Zagon/zaustavitev stroja« (angl. Run Up / Coast down
mode).
»Analizator« ponuja več načinov odčitavanja : enostavno
(efektivno vrednost), običajno (časovni signal, spekter) ali
napredno (frekvenčni odziv).
Način dela »zagon / zaustavitev« omogoča, da odčitke nepretrgoma merimo in shranimo. Lahko določimo čas vzorčenja
(primer: odčitek je vzet vsako sekundo) ali pa je interval
odvisen od spremembe hitrosti (nov odčitek je vzet takrat,
ko se frekvenca vrtljajev stroja spremeni za več kot 1 Hz od
prejšnjega shranjenega odčitka).

Čas lahko steče hitreje (Time Run)…
Če je zapis obratovanja stroja dolg 20 minut, bo obdelava
signala tudi trajala 20 minut (realni čas).
To je ravno tako, kot da bi se sprehajal nazaj po času in ugotavljal vrednosti pri stroju, vendar imaš možnost večkratne
ponovitve meritev z različnimi nastavitvami, vse do optimalne
analize z optimalno resolucijo in frekvenco.
V primeru, da nočete čakati 20 minut, da bi analizirali podatke,
smo razvili edinstveno možnost – čas lahko steče hitreje.
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Eno minuto lahko zreduciramo na primer na samo 1 sekundo.
To je narejeno s posebnim algoritmom.
Kako hitro nam steče čas je obratno proporcionalno zapletenosti zahtevane analize.
V primeru, da potrebujemo le enostavne odčitke, kot je
efektivna vrednost, potem lahko čas steče 1000 krat hitreje
(1 ura posnetka je obdelana v 3 sekundah).
V kolikor pa potrebujemo obdelavo bolj zahtevnih odčitkov,
ki zahtevajo dolge čase za obdelavo, potem to pomeni, da
čas lahko steče okoli 50 krat hitreje.
Velika prednost, ki jo imamo zaradi te možnosti, je v tem, da
uporabnik lahko preizkusi različne nastavitve in pregleduje
različne rezultate v kratkih razdobjih. Analitiku omogoča
eksperimentirati na terenu tudi s ponovitvijo snemanja z
novimi nastavitvami strojev in naprav.

Navidezni analizator v računalniku
Zanimiva možnost, ki jo omogoča instrument je ta, da lahko
zapis, ki smo ga posneli, enostavno prenesemo iz spomina
instrumenta v računalnik s pomočjo USB kabla.
Programska oprema, ki je instalirana na instrumentu VA4Pro, je
na voljo, da jo prenesemo na računalnik ali tablični računalnik
z Windows programom. Software 4410 Virtual Unit VA4Pro
je na voljo brezplačno na spletni strani www.adash.com.
Ta programska oprema za operacijski sistem Windows je
polna verzija tistega, ki je nameščen na instrumentu VA4Pro.
Ko boste naložili programsko opremo »navidezni instrument«
na vaš računalnik, boste imeli enak prikaz na zaslonu, kot je
na A4400 VA4Pro analizatorju.
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računalnikom ali tabličnim računalnikom. Vaš PC ali tablični
računalnik bo postal 4 kanalni analizator z vsemi lastnostmi
instrumenta Adash VA4.
Veliko uporabnikov ima raje opisano možnost, saj je navigacija
veliko lažja, deli se lahko posnetke v realnem času z drugimi s
pomočjo brezžičnega omrežja in daljinske povezave namizja.
Ta uporaba nudi tudi edinstveno možnost združiti štiri SAB
enote, kar pretvori vaš PC v 16 kanalni monitor.
Majhne SAB enote so veliko cenejše in tudi veliko primernejše
za prevoz.

Kaj bo v prevladalo v prihodnosti, ali samo
snemanje?
Slika 1: potek kasnejše analize posnetka na navidezni enoti
Proces poteka veliko hitreje in prijazno uporabniku, neodvisno
od tega, ali uporabljamo miško in tipkovnico ali zaslon na
dotik, ali uporabljamo Windows 8 ali 10. Glavna prednost je
nadpovprečna hitrost obdelave v večini računalnikov v primerjavi s CPU v Adash instrumentu VA4, kar se nam pokaže
v mnogo hitrejšem času analize.

Delite vaše posnetke!
Enostavna arhitektura datotek vam omogoča, da zapise meritev enostavno prenesete v ».wav« format in delite s kolegi, ki
jih potem lahko uporabijo na različnih računalniških okoljih.
Ko imate enkrat naloženo datoteko posnetka, jo lahko delite
brez omejitev.
Posnetke lahko analizira kdorkoli.
To orodje je lahko zelo učinkovito, saj podatke posnamete
na eni lokaciji, analizira pa jih lahko več analitikov. Če pride
do različnih rezultatov, se jih prediskutira in skupno poišče
optimalni rezultat.

SAB in prenosni računalnik sta enakovredna
analizatorju VA4Pro
Za snemanje surovega signala ne potrebujemo nujno instrument VA4Pro. Enota Adash ima v programu izdelkov 4404
SAB (Signal Acquisition Box), ki ima enake AC/DC vhode kot
A4400 VA4Pro. Enostavno prenesete licenčno datoteko, ki
poveže SAB 4 kanalni modul v 4410 Virtual software, potem
pa povežite SAB s standardnim mini USB kablom s prenosnim

Na voljo je tudi možnost snemanja, ko zbiramo podatke o
vibracijah na posameznih strojih na obhodu. To pomeni, da
lahko snemate za kasnejše analize ločeno od podatkov, ki jih
zbirate na obhodu (efektivne vrednosti signala, spekter…).

Kakšna je naša vizija v prihodnosti?
Zakaj bi odčitavali na obhodu navadne odčitke kot so
efektivne vrednosti ali spekter? Zakaj ne bi naredili samo
posnetke surovih signalov in naredili analizo kasneje na
računalniku?
To vizijo za prihodnost smo v našem podjetju razvijali že kar
nekaj časa. Jasno je, da bodo nasprotniki tega pristopa rekli,
da potrebujejo rezultate meritev v podjetju takoj.
Po drugi strani pa so podjetja, kjer meritve na obhodih
opravljajo tehniki ali celo upravljalci strojev, ki ne vedo kaj
veliko, če sploh kaj, o vibracijah. V teh primerih je boljša
možnost snemanje podatkov, saj ima potem analitik več
možnosti. Pregleda lahko podatke po standardnem postopku,
ima pa tudi možnost naknadne analize v večji resoluciji ali
frekvencah, če je potrebno.
Že dalj časa sodelujemo z eno izmed jedrskih elektrarn
pri razvoju nadzora stanja strojev (Condition Monitoring).
Imajo tisoče merilnih točk, vendar samo dva strokovnjaka
za vibracije, ki analizirata podatke.
V tem primeru strokovnjaka za vibracije ne bi zmogla opraviti vseh meritev, zato ima vzdrževalno osebje enostavne
instrumente za snemanje podatkov, ki jih strokovnjak za
vibracije kasneje analizira.
V kolikor je potrebno zahtevnejše zbiranje podatkov,
strokovnjak za vibracije uporabi napredne analizatorje na
terenu.

Zastopnik za Adash:

Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
e-mail: info@instro.si, tel.: +386 (0)40 243 755
www.instro.si info@instro.si T: 040 243 755
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Avtomatski mazalni sistemi TBE
Več kot polovica vseh poškodb kotalnih ležajev je posledica
neustreznega ali nepravilnega mazanja ležajev. Premalo
podmazani ležaji kot tudi prekomerno mazanje privede
do prezgodnje poškodbe in odpovedi kotalnih ležajev.
Samodejni mazalni sistemi nudijo priložnost za trajno, pravilno
mazanje vaših kotalnih ležajev. Za mazanje verig in odprtih
zobnikov imamo v ponudbi posebna mazalna kolesa, ki mazivo nalagajo natančno na pravo mesto, s čimer se izognemo
nepotrebnemu onesnaženju okolja.
Samodejni mazalni sistemi za razliko od ročnega mazanja
omogočajo krajše intervale mazanja in natančno oskrbo ležaja
s pravilno količino maziva. To tudi ščiti stroje in opremo pred
korozijo in obrabo. Poleg tega lahko občutno prihranimo
mazivo z natančnim odmerjanjem količine.
Vložite denar v kakovost mazanja, ne pa v količino.

Zastopnik za TBE:

Vaše prednosti pri uporabi samodejnih
sistemov mazanja TBE:
• zmanjšuje obrabo
• povečuje razpoložljivost vašega stroja in opreme z
optimalnim mazanjem kotalnih ležajev, zobnikov ali
verig
• izboljšuje varnost na težkih in nevarnih mazalnih mestih
• zmanjšuje stroške vzdrževanja z odpravo ročnega
mazanja
• zmanjšuje porabo maziv
• omogoča veliko fleksibilnost in nizke stroške naložbe
• omogoča sledljivost

Tipične aplikacije
za avtomatske mazalne sisteme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

motorji
črpalke
različni pogoni
kompresorji
ventilatorji
turbine
odprti pogoni
linearna vodila
verige
vetrne turbine

Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
e-mail: info@instro.si, tel.: +386 (0)40 243 755
www.instro.si info@instro.si T: 040 243 755
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VIDETI POMENI VERJETI

Glavne značilnosti:

VIZUALIZACIJA IN ANALIZA
GIBANJA IN VIBRACIJ STROJEV
Podjetje Instro d.o.o. vam v sodelovanju z avstrijskim podjetjem
TBE predstavlja svetovno novost prvič v Sloveniji. To je nova
tehnologijo ojačanja gibanja (Motion amplification), ki
uporabnikom omogoča, da v realnem času vidijo gibanje in
vibracije, ki ga človeško oko ne more videti.
Ojačanje gibanja (Motion Amplifcation)
je patentirana tehnologija video
obdelave, ki zazna gibanje in to gibanje
ojača na raven, vidno s prostim očesom.
Vsak piksel postane senzor, ki v trenutku
ustvari milijone podatkovnih točk.
Programska oprema omogoča merjenje
in analizo vibracij in gibanja strojev in
struktur.

Zastopnik za TBE:

•

Neporušitvena metoda, brezkontaktno
merjenje

•

Merjenje med delovanjem stroja

•

Omogoča vizualizacijo vibracij in
gibanja celotnega stroja ali strukture

•

Merjenje in analizo vibracij in gibanja
posameznih komponent

•

Odlično orodje pri prvem zagonu
strojev ali pri zagonu pred in po servisu

•

Odlično orodje za analizo napak in
odpravljanje napak

•

Vizualna predstavitev gibanja in
vibracij je lahko razumljiva tudi
netehničnemu osebju; ta tehnologija
omogoča veliko bolj učinkovito
komunikacijo med tehničnim in
netehničnim osebjem

•

Učinkovito spremlja kritične
proizvodne procese, kakovost in
strukturne komponente, ki vplivajo na
zanesljivost in produktivnost obratov

•

Enostavna uporaba

Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
e-mail: info@instro.si, tel.: +386 (0)40 243 755
www.instro.si info@instro.si T: 040 243 755
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