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Po dokaj mili zimi uživamo v pomladanskem rastju in cvetenju. Napovedujejo nam 

gospodarsko rast in ureditev nerešenih problemov v družbi, tako da tudi na področju 

vzdrževanja lahko pričakujemo ugodnejše razmere tako v podjetjih, kot tudi v samem 

društvenem življenju. Čakajo nas uskladitve predpisov z novo zakonodajo, intenzivnejše 

sodelovanje z ostalimi društvi in zvezami, povezave s sosednjimi vzdrževalskimi orga-

nizacijami preko meje, povečanje članstva, itd. Kot sem zapisal že v prejšnji številki, naj 

bi novi obrazi prinesli nove ideje, ki pa jih je treba tudi uresničiti v čim krajšem času, ker 

svet se vedno hitreje vrti …

Priprave na  

 na Otočcu so v polnem teku in že nestrpno čakamo na novosti 

naših pogodbenih partnerjev, vzpostavitev novih povezav in utrditev starih. Predsednik 

društva se, seveda spet ob pomoči neumornega , trudi 

za pridobitev čim več razstavljavcev  Predstavitve referatov, ki se bodo odvijale na 

ločenem prostoru na razstavišču, bodo potekale pod vodstvom predsednika Odbora za 

izobraževanje , ki je postal novi podpredsednik društva. Izbor najboljših 

diplom bo usklajeval ravnatelj višje šole iz Nove Gorice, , okroglo mizo 

pa bo tudi letos organiziral in vodil  . V reviji so vse načrtovane 

dejavnosti 25. TPVS podrobneje predstavljene.

Osrednja tema te številke zajema

. 

Za rubriko nam je mag. Slavko Hočevar iz Slovenskih 

železnic za to številko opisal 

. Vabimo še ostale vodje vzdrževanja, da opišejo dobre 

prakse vzdrževanja v svojih podjetjih!

Med ostalimi rubrikami in prispevki opozarjamo na nadaljevanje zelo praktično na-

ravnanega članka  v rubriki  ter ostale 

strokovne članke. V rubriki  najdete več vprašanj o našem društvu in v 

povezavi z njim. Pogumno jih rešite in nam pošljite svoje rešitve, morda vas čaka nagrada! 

V zadnjem času se nam pridružujejo tudi novi člani, eno izmed njih – podjetje MATRIS 

iz Kranja - se že predstavlja v reviji!

V reviji napovedujemo osrednjo temo za naslednjo številko Vzdrževalca, ki izide v začetku 

septembra,  . Industrijski objekti, delavnice, laboratoriji 

in stanovanjski objekti morajo imeti razsvetljavo, ki mora biti ustrezno projektiranja, 

implementirana in vzdrževana. Avtorje vabimo, da nam pošljejo članke na to temo.

Upam, da ste že, ali pa boste kmalu začeli z  kot tudi 

duha, da bomo laže premagovali vedno težje obremenitve sodobnega življenja. Uspešen 

prehod v poletje vam želijo vodstvo društva, člani uredniškega odbora ter

urednik revije, mag. Viktor Jemec
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Vsak članek naj bo po vsebini zaključena 

celota, tudi če je v nadaljevanjih, in naj ne 

presega treh tipkanih strani v 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 gra-

divu 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 na-

menjena vzdrževalni stroki, odgovarjajo 

avtorji sami. 

Članki morajo na začetku vsebovati naslov, na-

vedbo ključnih besed in kratek povzetek (nekaj 

stavkov) v slovenskem in angleškem jeziku. 

Avtorji naj k članku priložijo tudi osebno foto-

grafijo. 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 tran-

sakcijskega računa in banko, pri kateri je ta 

odprt, telefon in naslov elektronske pošte.

Cenik oglaševanja v reviji Vzdrževalec v letu 2015 (vse cene so v EUR, brez DDV):

Pozicija in dimenzija oglasa Cena Cena v Zborniku

Naslovnica A4 680 840

Zadnja stran A4 365 450

Druga in predzadnja stran A4 320 400

Notranja stran A4 280 360

Notranja stran A5 200 280

Notranja stran 1/3 110 160

Reklamni članek A4 140 180

Reklamni članek A5 100 140

Vložni list v revijo (različne dimenzije) 365 450

Ostale oblike oglaševanja (po želji naročnika) po dogovoru po dogovoru

Objava logotipa na koledarju (enojni, dvojni, trojni) 480 / 920 / 1.340 /

CENE VELJAJO OD JANUARJA 2009.

V cenah ni vračunano oblikovanje oglasov in DDV. Naročila za oglaševanje 

sprejemamo po mailu, faxu, telefonu ali osebno, 30 dni pred izdajo. Oglase 

in reklamne članke v ustreznem formatu (.TIF, .JPG, .EPS, .PDF, …) in ločljivosti 

najmanj 300 dpi sprejemamo do 15 dni pred objavo. Oglase vam lahko tudi oblikujemo; 

cena oblikovanja oglasa formata A4 je 126 EUR, formata A5 pa 85 EUR, v Zborniku pa 160 EUR.

Društvo je davčni zavezanec. Transakcijski račun DVS: 02017-0016297584.

Vsak torek, sredo in četrtek od 9. do 14. 

ure v pisarni društva, Stegne 21 c, 1000 

Ljubljana:

Telefon: 

Faks: 

E-pošta: 

Vsak dan na mobilni telefon

 .

Internet naslov:

.
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V tujih revijah najdemo članke z naslovi: 

 učinkovitega 

vzdrževanja ( ); 

najdemo naslove z vprašanjem na koncu naslova: 

 ( -
);

najdemo pa tudi takšne z odgovorom kar v naslovu: 

Če ni učinkovitega vzdrževanja tudi ni energetske 

učinkovitosti (No maintenance – no energy efficiency).

Kako se znajti, ko se v podjetjih pogovarjamo o varčevanju 

z energijo?

Takoj je potrebno napisati, da že povezava besed »varčevanje z 

energijo« zavaja. Večina si predstavlja, da bomo varčevali tako, da 

bomo zmanjšali temperaturo v pisarni, na delovnem mestu itd. in s 

tem varčevali z energijo. Skratka: zmanjšali bomo to, zmanjšali ono ….

 in torej 
sploh ne bo potrebno zmanjševati denimo temperature ogrevanja 
prostorov.

V prejšnji številki revije Vzdrževalec je bil objavljen članek o ener-
getskem menedžmentu. Med končnimi cilji so napisani nizka raba 
energije, nizki energetski izdatki, manjše onesnaževanje itd.

Najvišje vodstvo podjetja je zavezano, da z vodstvenim pregledom 
preveri izpolnjevanje energetske politike in zastavljenih ciljev v 
podjetju. Seveda je potrebno pregledati pri takšnem vodstvenem 
pregledu tudi kazalnike uspešnosti. Med drugim je potrebno pregle-
dati tudi učinkovitost rabe energije, torej izkoristke strojev in naprav.

Nikakor pa ne smemo govoriti o varčevanju. 

Včasih celo dobesedno, seveda če imamo okna z visoko toplotno 
prestopnostjo. Vendar se tudi predpisi zaostrujejo. Danes pri novo-
gradnjah ne moreš več vgraditi okna , ki ni »energetsko učinkovito«, 
torej takšno, ki ustreza po toplotni prevodnosti zahtevanim 
predpisom.

 Glede na to, da se 
večina tako povzročenih slabih izkoristkov 
strojev in naprav sploh ne vidi, če nimamo 
vgrajene ustrezne merilne opreme in si-
stema zajemanja podatkov ter analize 
podatkov, vodstvo podjetja praviloma ne zazna potencialov, ki 
jih izgublja. Vsa izgubljena energija pa je nepovratno izgubljena.

Če hočemo zgraditi v podjetju 

, je potrebno najprej izšolati vzdrževalce 
za področje vzdrževanja ali povečevanja energetske učinkovitosti. 
To pa so po navadi kar zahtevna znanja in torej traja kar nekaj časa, 
preden si jih pridobimo, potem pa je potrebno vzpostaviti tudi 
nadzorne sisteme porabe energije, ki nas takoj pričnejo opozarjati 
na energetsko neučinkovitost.

Poleg tega je potrebno investirati tudi v merilne instrumente za 
vzdrževalce in jih izšolati za uporabo le-teh.

Na koncu naredimo izračun prihrankov zaradi povečane energetske 
učinkovitosti strojev in naprav in čas, v katerem se povrne investicija 
v vzdrževanje.

V podjetjih, kjer poteka procesna proizvodnja 24 ur na dan, znaša 
prihranek energije do 20%, kar je nazadnje konec meseca ogromen 
znesek.

Ja, seveda se povečuje ugled tistih, ki sodelujejo pri projektu 
učinkovite rabe energije, tako da drugič, ko bo nov projekt s področja 
učinkovite rabe energije, ne stopite na stran.

Velikokrat smo slišali, kako se ZDA nočejo vključiti v sistem zmanjšanja 
onesnaževanja okolja. Vendar to ni čisto res. Država se je vključila v 
projekte energetske učinkovitosti že pred daljnimi 20 leti. Ravno tako 
Kanada. Države organizirajo izobraževanja, delavnice in objavljajo 
primere dobre prakse za energetsko učinkovitost ravno s pomočjo 
vzdrževanja. 

Obstajajo priročniki za vzdrževalce in operaterje, kako vzdrževati 
stroje in naprave, da bodo energetsko učinkovite na takšnem nivoju, 
kot so bile projektirane.

Ugotavljanje potencialov za program vzdrževanja in operaterjev za 
izboljšanje energetske učinkovitosti se ugotavlja na nivoju podjetja 
in tudi državnem nivoju. Glede na višino prihrankov se povečuje 
pomen projektov in priznanja udeležencem v projektih, v tem 
primeru tudi vzdrževalcem.

V tej številki Vzdrževalca si bomo pogledali, kako so se v letalskem 
centru v ZDA (Letalski center Robins, Georgia, ZDA) lotili povečevanja 
energetske učinkovitosti s pomočjo vzdrževanja.

Članek je sicer relativno star, je pa za nekatera slovenska podjetja 
in ustanove še kako aktualen.

Kondenčni lončki ne puščajo samo v ZDA, puščajo tudi po celi 

Sloveniji …

Piše:  predsednik DVS
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Zjutraj smo se zbrali pri MIC-u v Velenju, 

odkoder nas je avtobus popeljal na ogled Ve-

lenja in Šoštanja. Kar z avtobusa smo si ogle-

dali tovarno Gorenje - proizvodne dvorane 

z ogromnim avtomatiziranim skladiščem 

gotovih izdelkov. V podjetju je zaposlenih 

okrog 6000 ljudi, na dan pa približno 250 

večjih tovornjakov odpelje njihove izdelke 

po problematični regionalni cesti proti Arji 

vasi. Peljali smo se tudi mimo proizvodnih 

hal, kjer so nameravali izdelovati zloglasne 

Patrie; od vsega je ostal le preizkusni poli-

gonski hrib, namenjen preizkušanju teh vozil, 

v proizvodnih prostorih pa zdaj izdelujejo 

različne sestavne komponente za tovarno 

Gorenje. 

Po nekaj minutah smo se pripeljali v Šoštanj, pred termo-

elektrarno. Predstavnik termoelektrarne nam je v kratkem 

razložil zgodovino in delovanje termoelektrarne, ki jo se-

stavljajo bloki 1, 2, 3 (ki ne obratujejo več), bloka 4 in 5 (ki še 

delujeta) in znameniti blok 6, ki je v pogonu od lanskega leta. 

Ima moč 600 MGW ter vgrajeno najsodobnejšo tehnološko 

opremo z visokim izkoristkom in zelo nizkimi emisijami 

dimnih plinov. 

Novi blok dimnika nima, saj gredo prečiščeni dimni plini 

nazaj v hladilni stolp. Če je še pred nekaj leti termoelektrarna 

proizvajala kar 180.000 ton H
2
S, danes s posodobitvami in 

novo tehnologijo spravi v zrak le 7000 ton omenjenega 

plina. Blok 6 bo v nekaj letih prevzel celotno proizvodnjo 

električne energije v termoelektrarni, bloka 4 in 5 pa bosta 

v hladni rezervi. 

Termoelektrarna je zelo pomembna za slovensko energetiko, 

kjer je njen delež nad 30%. Celotna proizvodnja električne 

energije v termoelektrarni, skupaj z rezervnima plinskima 

turbinama, je približno 1300 MGW, ki je lahko preko daljno-

vodnega omrežja posredovana potrošnikom. 

Pot smo nadaljevali skozi nadomestna naselja, ki so jih zgra-

dili zaradi dolgoletne eksploatacije rudnika. Zaradi velikega 

podzemnega odkopa lignita se je na šoštanjski in velenjski 

ravnini začela zemlja ugrezati in tako sta nastali dve veliki 

jezeri, z globino okrog 100 m in višinsko razliko približno 7 

m. Za stabilnost in nepropustnost jezer skrbi debela plast 

gline. Jezeri se zaradi nadaljnjega odkopa pod zemljo počasi 

povečujeta. Ocenjeno je, da bodo zaloge lignita zadostovale 

tja do leta 2055, ko naj bi rudnik prenehal delovati. 

Po ogledu deponije premoga in transportnih linij za dostavo 

le-tega v termoelektrarno smo se vrnili v MIC, kjer smo si 

ogledali, kako funkcionira lesena pasivna hiša, ki deluje v 

okviru tega centra in v kateri se vrstijo razna predavanja 

in izobraževanja. Pasivna hiša je opremljena z vsemi načini 

ogrevanja, posebnost hiše pa je vodni bazen pod zgradbo, 

ki služi kot toplotni izmenjevalec. Čez leto se zbira energija 

Piše: , član Uredniškega odbora DVS 
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v vodnem bazenu in v zemlji, pozimi pa hiša to energijo 

uporablja za gretje. 

Po krajšem odmoru je sledil skupni sestanek v prostorih 

MIC-a, kjer sta predsednika društev, g. Rudi Leskovšek in g. 

Darko Cafuta, razlagala zgodovino društev in organiziranost 

vzdrževanja od nekdanje Jugoslavije vse do danes. Spomnili 

smo se obletnice revije Vzdrževalec, ki v kratkem praznuje 35 

let izhajanja, ter poudarili, da je za DVS leto 2015 v znamenju 

jubilejev, saj društvo praznuje 40 let obstoja ter 25. obletnico 

organizacije Tehniških posvetovanj. V razgovoru je bilo 

ugotovljeno, da ni enotnih meril za merjenje učinkovitosti 

vzdrževanja in da se premalo primerjamo s tujimi vzdrževalci. 

Nazadnje smo se dogovorili, da bo povezovanje med društvi 

v prihodnje boljše. 

Na koncu nas je čakal še ogled Rudarskega muzeja. Po uvodni 

predstavitvi muzeja smo se, opremljeni z zgornjimi oblačili in 

čeladami ter z rudarsko malico v žepu, z rudarskim dvigalom 

spustili 160 m globoko v rudniški jašek. S pomočjo vodiča 

smo si ogledali, v kako težkih in nevarnih razmerah so rudarili 

nekoč. Po rudarski malici in vožnji z rudarskim vlakcem smo 

se po krožni muzejski poti vrnili z dvigalom na površje. 

Na vseh področjih, ki smo jih ta dan obiskali, je vzdrževanje 

izredno pomembno, tako v tovarni Gorenje, v premogovniku, 

na transportnih linijah, kot tudi v termoelektrarni. Rezultati, ki 

jih vzdrževalci tu dosegajo, so zagotovo primerljivi z rezultati 

iz drugih evropskih držav na teh področjih. 
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Piše:  predsednik DVS

Začetki v okviru Jugoslovanskega društva 

vzdrževalcev

Društvo je bilo ustanovljeno v času povezovanj evropskih 

društev vzdrževalcev. Društvo vzdrževalcev Slovenije je 

zraslo leta 1975 in delovalo v okviru Jugoslovanskega društva 

vzdrževalcev (YUMO). Jugoslovansko društvo vzdrževalcev, 

ustanovljeno leta 1972, se je takoj včlanilo v Evropsko zvezo 

nacionalnih društev vzdrževalcev (EFNMS), ki je bilo usta-

novljeno leta 1970. Društvo je tako vzdrževalo zvezo z drugimi 

evropskimi društvi in prinašalo v takratno državo novosti s 

področja vzdrževanja v Evropi.

Vendar je število članstva v začetku le počasi napredovalo, 

ravno tako prenos znanja iz tujine, vse do leta 1983. Takrat 

pa je bil razvoj družbe v bivši Jugoslaviji malo samosvoj, 

prinesel je samoupravne sporazume (pogodbe s podjetji), 

ki so financirali tudi delovanje društva. Z dotokom finančnih 

sredstev so se začele aktivnosti na vseh področjih dela 

društva, od izdajanja revije Vzdrževalec do organiziranja 

strokovnih ekskurzij v tujino in prenosa tega pridobljenega 

znanja iz tujine.

Nov zagon je društvo dobilo aprila 1991, ko je organiziralo 

prvo srečanje vzdrževalcev Sloveniji na Rogli. Pričel se je 

neprekinjen prenos znanja v društvu. Povečalo se je število 

članstva, ravno tako število pogodbenih partnerjev (več 

kot 250), kar je pomenilo veliko rast društva. Vzdrževalci 

so omogočali podjetjem nemoteno obratovanje in 

 v podjetjih. Toda 

ne za dolgo.

Razvoj družbe in vzdrževanja po 

osamosvojitvi 
Razvoj slovenske države je bil zopet samosvoj. V nekaterih 

podjetjih je prišlo do čudnih privatizacij, nekatera podjetja so 

zato tudi propadla. Nekatera podjetja so se zelo dobro znašla 

v novih razmerah, nekatera manj. Nekatera so znala izkoristiti 

dokaj visok nivo znanja in organiziranosti vzdrževalne službe 

in ga v novih razmerah celo izboljšati. Druge firme pa se niso 

znašle, pričele so zmanjševati število zaposlenih vzdrževalcev, 

brez da bi povečali učinkovitost preostalih z novimi prijemi 

in tehnikami v vzdrževanju. Celo več, zaradi varčevanja so 

celo zaustavili izobraževanje vzdrževalcev in onemogočili 

prenos znanja od tistih, ki so se pač bolje znašli. Prenos 

znanja iz tujine se je zaustavil, razen pri firmah, ki so imele 

lastnika v tujini in ki je pač dobro vedel, kako pomembna 

je učinkovita vzdrževalna služba v podjetju. Prenehalo se 

je z ekskurzijami v tujino, celo število vzdrževalcev, ki so se 

udeleževali vsakoletnih srečanj vzdrževalcev na Rogli in sedaj 

na Otočcu, je upadlo. Število pogodbenih partnerjev se je 

prepolovilo. Vzdrževalci v večini podjetjih so preobremenjeni, 

ni jim omogočeno najenostavnejše izobraževanje.

Učinkovito vzdrževanje prinaša podjetju 

profit – vzdrževanje jutri

Kljub vsem tem problemom je Društvo vzdrževalcev ostalo 

v Evropski zvezi nacionalnih društev vzdrževalcev (EFNMS). 

Sledi razvoju vzdrževanja po svetu, prihaja do prenosa znanja 

in društvo sedaj točno ve, kako lahko vzdrževalci v podjetjih 

pripomorejo k povečanju profita podjetja.
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Seveda z učinkovitim vzdrževanjem, ki ga lahko dosežemo le 

z učinkovito organizacijo vzdrževanja in s sposobnimi kadri.

Profit pa lahko povečujemo v uspešnih firmah s povečanjem 

razpoložljivosti strojev in naprav in z vzdrževanjem oz. 

povečevanjem energetske učinkovitosti strojev in naprav.

To slednje lahko dosežemo z učinkovitim vzdrževanjem in 

seveda z usposobljenimi operaterji v podjetjih. Seveda pa 

morajo vzdrževalci in operaterji sodelovati pri doseganju 

teh ciljev.

Povečevanje profita v podjetjih pa je jezik, ki ga razumejo 

ekonomisti in najvišji menedžment v firmi. V kolikor pride 

do uspešne zgodbe, da lahko vzdrževanje prepriča najvišji 

menedžment v firmi, da je potrebno investirati v vzdrževanje, 

da lahko potem izvede ukrepe, lahko pride potem tudi do 

zgodbe o uspešnem podjetju, kjer vzdrževalci niso več strošek.

V tujini je takšnih firm veliko, v Sloveniji pa tudi že nekaj. 

Upajmo, da jih bo s časom vedno več.

Vse zgoraj navedeno velja tako za firme v privatni lasti kakor 

tudi za podjetja v državni lasti. 

Z ukrepi učinkovitega vzdrževanja in skrbi za celotno 

življenjsko dobo stroja in naprave se bi lahko v Sloveniji 

privarčevala kar velika vsota denarja. Na žalost je še nismo 

izračunali. Zasedaj poznamo le izračune iz Nizozemske in lahko 

povlečemo le grobe primerjave, ker se pač ne da primerjati 

nizozemskega in slovenskega gospodarstva.

In nazadnje še nov cilj društva: prispevati k osveščanju, 

 

in kako to izpeljati. S tem se bo 

. Posredno se bo povečalo zanimanje 

za ta poklic, saj je v zadnjem času začelo primanjkovati 

vzdrževalcev.
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Piše: , SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o., Služba za načrtovanje in tehnologijo

Kolesne dvojice so eden izmed tistih delov železniških vozil, 

ki imajo odločilen vpliv na varnost železniškega prometa, 

zato jim je pri vzdrževanju potrebno posvečati še posebno 

pozornost.

V Pravilniku o vzdrževanju vozil (Uradni list RS, št. 70/2008), je 

vzdrževanju kolesnih dvojic namenjeno celotno VII. poglavje. 

Med drugim je v pravilniku navedena zahteva, da se pri vseh 

kontrolnih pregledih, razen pregledov P0 (štirinajstdnevni 

pregledi), opravijo meritve profilov kolesnih obročev oz. 

kolesnih vencev in meritve premerov koles oz. debeline 

kolesnih obročev in/ali vencev.

To v praksi pomeni, da je potrebno na vsakem vozilu v 

vsakem kontrolnem pregledu opraviti meritve več parame-

trov na vseh kolesih in preveriti, ali so ti znotraj predpisanih 

toleranc. Za vsako vozilo je potrebno izdelati merilne liste, o 

vseh meritvah pa se vodi tudi enotna evidenca. Poleg tega 

je potrebno o rezultatih meritev oz. o stanju kolesnih dvojic 

sprotno obveščati tudi lastnika vozil. 

Vse to predstavlja obsežno bazo podatkov, ki se je vodila 

v obliki ročnih zapisov in Excelovih tabel. Zadeva je bila 

dokaj nepregledna in zaradi ogromnega števila zapisov, ki 

so nastajali na različnih lokacijah, težko obvladljiva. Dodatna 

pomanjkljivost tega načina je bila tudi ta, da so bili v Excelovi 

tabeli zabeleženi samo zadnji rezultati meritev.  

Pojavila se je ideja, da bi se za to področje izdelala posebna 

računalniška aplikacija. Ta bi omogočala enostaven in delavcu 

prijazen vnos potrebnih podatkov o podstavnih vozičkih, 

kolesnih dvojicah in rezultatih meritev ter avtomatsko izvedla 

vse potrebne primerjave in analize.
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V našem podjetju - SŽ Vleka in tehnika - razpolagamo z 

vrhunskim strokovnjakom za računalniške aplikacije, g. An-

drejem Lajevcem, ki je z veseljem prevzel ta izziv. S potrebnimi 

podatki ga je pri nastajanju aplikacije podpiral dober pozna-

valec te problematike, g. Danijel Majcenovič.

Aplikacija je v grobem razdeljena v tri sklope. Prvi sklop 

omogoča vpisovanje vseh podatkov, vezanih na kolesne 

dvojice (serijo vozila, številko vozila, številke podstavnih 

vozičkov, številke kolesnih dvojic, sarže, …), rezultatov posa-

meznih meritev, vrsto pregleda, število prevoženih kilometrov 

ter podatkov o tem, kdaj in kdo je meritev opravil. 

Drugi sklop omogoča pregled rezultatov meritev. Z eno-

stavnim klikom na posamezno vozilo se na ekranu izpišejo 

rezultati vseh meritev, poleg tega pa tudi tabela s predpi-

sanimi tolerančnimi vrednostmi in slika sledilnega venca, 

iz katere je razvidno, kaj pomeni posamezen parameter (s 

klikom nanjo jo lahko tudi povečamo). 

Če je kateri izmed izmerjenih parametrov izven tolerančnega 

območja, se polje pred vrstico s tem vozilom obarva rdeče in 

v polje se izpiše besedilo »ODSTAVITE«. Z rdečim pa se obarva 

tudi vpisana izmerjena vrednost, ki je izven tolerančnega 

polja. Program opozori tudi, če smo se pri vnosu podatkov 

»zatipkali« in vnesli neko nerealno vrednost (npr. pozabili 

decimalno vejico). V tem primeru se polje v vrstici pred 

vozilom, za katerega je vnesena taka vrednost parametra, 

obarva modro in izpiše se besedica »OBSEG?«, prav tako pa 

se modro obarva tudi vpisana vrednost, ki je napačna. Pro-

gram opozori tudi na tiste parametre, ki so se približali eni 

od tolerančnih mej in je zahtevana dodatna pozornost pri 

odločanju o nadaljnjih korakih. V tem primeru se polje pred 

vozilom, na katerem je bila zaznana taka meritev, obarva 

zeleno in vpiše se besedica »PRIPOROČILO«. Z zeleno se 

obarva tudi tista vrednost (ali vrednosti), ki se je približala eni 

od tolerančnih mej. V okviru tega sklopa je omogočen tudi 

avtomatski izpis merilnega lista, kar je izrednega pomena 

in predstavlja pomembno pridobitev v smislu optimiranja 

tega procesa.

Tretji sklop je namenjen analizi. Program ponuja številne 

možnosti analiziranja pridobljenih podatkov. Omogočena je 

možnost izbire poljubnega časovnega obdobja in različnih 

filtrov. Z že vgrajenimi filtri lahko opravimo na primer analize 

po posameznih parametrih, po serijah vozil, po saržah itd.

Ena od najpomembnejših možnosti je spremljanje obrabe 

koles na posameznem vozilu skozi celotno obdobje uporabe. 

Na podlagi teh rezultatov oz. izrisanih grafov, ki jih program 

omogoča, je namreč z veliko verjetnostjo mogoče predvideti, 

kdaj bo potrebno posamezno kolesno dvojico (ali več kolesnih 

dvojic) stružiti oz. zamenjati.

Program zagotavlja tudi sledljivost v primeru zamenjave 

posamezne kolesne dvojice. Potrebno je le vpisati podatke 

o novi kolesni dvojici, o vozilu, na katerem je bila zamenjana 

kolesna dvojica in njeni lokaciji vgradnje. 

S to aplikacijo smo pridobili orodje, ki nam zagotavlja pregled 
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o stanju kolesnih dvojic na vseh vlečnih vozilih slovenskih 

železnic. Ne glede na to, da se meritve opravljajo na različnih 

lokacijah, so vse informacije dostopne vsem na enem mestu. 

To pomeni tudi to, da lahko tehnolog ne glede na trenutno 

lokacijo vozila pride tudi do podatkov o vseh prejšnjih me-

ritvah in gibanju obrabe.

Z določenimi korekcijami bi omenjeno aplikacijo lahko s 

pridom uporabili tudi na številnih drugih področjih, ki imajo 

podobne zahteve glede spremljanja obrabe oz. spremljanja 

in analiziranja predpisanih parametrov.
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Piše: , ENERGO PLUS STORITVE, d.o.o., Ljubljana

Št. članka: 

klimatska naprava, hlajenje, ogrevanje, prezračevanje, čiščenje, servis, preventiva, izvajalec, mazanje

Uvod

Zakaj pride do potrebe po vzdrževanju? Vse tehnično grajene 

naprave so podvržene okvaram zaradi najrazličnejših vzrokov. 

Te okvare lahko nastanejo v začetnem obdobju, bodisi v 

obdobju normalnega delovanja bodisi zaradi iztrošenosti. 

Bistveni cilj vzdrževanja je zagotoviti delovanje naprav v 

delovnem stanju , in da v svoji življenjski dobi 

delajo z dovoljenim pragom storilnosti in gospodarnosti. 

Preventivno vzdrževanje zajema periodično izvajanje vzdr-

ževalnih postopkov, ne glede na stanje, v katerem se naprava 

nahaja, s ciljem zmanjševanja obrabe strojnih delov. S tem 

se jim podaljšuje tako jska doba kot tudi perioda 

med zamenjavami, preden pride do dejanske okvare zaradi 

popolne obrabe. Preventivno vzdrževanje je lahko načrtno 

vzdrževanje po planu oziroma vzdrževanje glede na stanje 

naprave.

Opredelitev preventivnega vzdrževanja

Najverjetneje je največji vzrok za izvajanje preventivnega 

vzdrževanja dejstvo, da le-to ohranja daljše delovanje opreme. 

Večini ljudi je servisiranje avtomobila najbolj poznana 

dejavnost s področja preventivnega vzdrževanja. Preverjanje 

ravni olja in menjava olja v našem avtomobilu sta nalogi 

preventivnega vzdrževanja, ki ju kar pogosto opravljamo. 

Upajmo, da z menjavo olja ne bomo čakali do trenutka, ko 

se naš avto zaradi tega pokvari. Da bi motor avtomobila 

ohranili v dobrem stanju, je potrebno zamenjati olje na vsakih 

15000 km oziroma tako pogosto, kot priporoča proizvajalec. 

Slednje moramo izvajati tudi v času, ko naš avtomobil deluje 

brez večjih težav. Zavedamo se dejstva, da moramo slediti 

priporočilom proizvajalca in redno servisirati naš avtomobil, 

če se že prvih nekaj let ne želimo soočiti s katastrofalno okvaro 

motorja. V nasprotju z navedenim pa s preverjanjem in redno 

menjavo olja lahko zelo enostavno podaljšamo življenjsko 

dobo vozila za desetletje ali celo več. Nihče od nas ne bi čakal, 

da se naš motor ustavi zaradi pomanjkanja maziva, preden 

bi zamenjali olje v njem, vendar pa kljub temu na tak način 

deluje kar veliko število oddelkov za vzdrževanje. 

Vemo, da lahko s pomočjo preventivnega vzdrževanja 

podaljšamo življenjsko dobo opreme. Moralo bi biti očitno, 

da podaljšanje življenjske dobe opreme prihrani denar. Kadar 

oprema deluje dlje, ni potrebna njena pogosta menjava. 

Slednje zmanjšuje dolgoročne stroške lastništva opreme. 

Namreč, ni potrebno, da preteče veliko let, preden dosežete 

prihranke iz vzdrževanja hladilnega stolpa in posledične 

menjave šele po 15 letih, v primerjavi z ignoriranjem 

vzdrževanja in menjavo po petih letih. 

 

Če vzdržujete prodajni prostor, zdravstveno ustanovo, hotel, 

šole, pisarniški objekt ali drugo vrsto objekta, imate nadzor 

nad malenkostmi, ki za vašega stanovalca/-ko lahko pred-

stavljajo pozitivno ali negativno izkušnjo. Klimatski ali og-
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revalni sistemi, ki se redno kvarijo, so po eni strani lahko 

zgolj malenkost, vendar po drugi strani lahko predstavljajo 

zelo neprijetne izkušnje, ki jih je mogoče rešiti že s povsem 

enostavnim programom preventivnega vzdrževanja, to 

je s pomočjo načrtovanih pregledov in popravil. Ko imate 

implementiran program preventivnega vzdrževanja, boste 

omenjene probleme našli in rešili, še preden jih najdejo 

stanovalci objekta.

Stroške energije je mogoče zmanjšati s preprostimi na-

logami preventivnega vzdrževanja. Zaradi nedavnega 

povečanja stroškov zemeljskega plina, elektrike in goriva 

so prihranki energije, ki so ustvarjeni s pomočjo preven-

tivnega vzdrževanja, bolj pomembni kot kadarkoli prej. Zdrsi 

pogonskih jermenov, umazani elektromotorji in zamašeni 

zračni filtri povzročajo porabo energije. Le-to je mogoče 

odpraviti s pomočjo ustreznega preventivnega vzdrževanja. 

Naloge s področja preventivnega vzdrževanja se morajo 

opravljati v rednih časovnih presledkih, saj se le na ta način 

lahko preprečijo prihodnje težave opreme. Če čakamo do 

trenutka, ko nek del opreme nujno potrebuje našo po-

zornost, potem je to popravilo in ne dejavnost s področja 

preventivnega vzdrževanja. Popravila so draga in zamudna. 

Naloge preventivnega vzdrževanja so na splošno zelo poceni 

in nam obenem ne vzamejo veliko časa. Velikokrat je draga 

in zamudna popravila potrebno opraviti zaradi tega, ker 

nismo izvedli cenejšega in tudi hitrejšega preventivnega 

vzdrževanja. 

Verjetno smo vsi imeli izkušnjo s popravilom kakšnega dela 

opreme (na primer z vodno črpalko), pri katerem smo odkrili, 

da so bili ležaji popolnoma suhi in brez maziva. Najbrž ste si 

mislili, da tega popravila ne bi bilo potrebno opraviti, če bi 

nekdo vsake toliko časa namazal ležaje. Do takšnih popravil 

torej prihaja takrat, ko se zanemarjajo naloge preventivnega 

vzdrževanja. 

Preventivno vzdrževanje klimatskih naprav
Vzdrževanje klimatskih naprav je zelo pomembno tako 

s tehničnega (pravilno in varno obratovanje) kot tudi hi-

gienskega in zdravstvenega vidika, ki je odvisno od kako-

vostne  priprave zraka, saj v bivalne in delovne prostore 

vpihujemo zunanji zrak. Z rednimi preventivno-vzdrževalnimi 

deli se zagotavlja visoka kakovost zraka in ustrezna tempe-

ratura zraka. 

Najbolj pogosta izvedba klimatske naprave je t. i.  izvedba, 

ki vključuje notranjo stensko enoto (DX enota) in zunanjo 

(kondenzatorsko) enoto. Pri takšnih izvedbah je lahko pri pra-

vilnem in rednem vzdrževanju pričakovana življenjska doba 

naprave tudi do 15 let. Pri nerednem vzdrževanju pa lahko 

zaradi pregrevanja posameznih delov postane neučinkovita 

(slabo gretje/hlajenje), kar povzroči večjo porabo energije. 

Poleg tega postane tudi precej glasna in moteča za okolje, v 

prostor se začnejo zaradi razvoja plesni in mikroorganizmov 

širiti neprijetne vonjave, nastanejo lahko težave na dihalih, 

koži, alergije itd. S planiranim preventivnim vzdrževanjem 

se temu lahko izognemo. Če se klimatska naprava uporablja 

samo v določenem obdobju oziroma ni čez celo leto v pogonu, 

je zadosten en letni servisno-vzdrževalni poseg, najbolje 

pred začetkom poletja. V primeru celoletnega delovanja 

naprave ali območja s prekomerno onesnaženostjo zraka 

se poseg opravi večkrat letno. Kolikokrat je to potrebno, vas 

opozorijo že zamašenost zračnega filtra ali pa neprijetne 

vonjave. V sklop preventivnega vzdrževanja pri klimatski 

‹›split›› napravi spadajo naslednji mehanski deli: uparjalnik 

(notranji register), kondenzator (zunanji register), ventilator, 

filtri, električni tokokrogi, kompresor, banjica kondenzata.

Če izvajamo preventivni servis med hladilno sezono, je 

priporočljivo napravo vklopiti v grelnem režimu za nekaj 

minut, da se register osuši. 

Kakovosten zrak, očiščen mikrodelcev, kot so pršice in bak-

terije, in obogaten z vsebnostjo kisika, je velika korist, ki jo 

imamo od rednega menjavanja ali čiščenja filtrov klimatske 

naprave. Slednjo odklopimo iz omrežja. Vsaka notranja enota 

je opremljena s sklopom filtrov, ki zahtevajo redno čiščenje 

oziroma menjavo. Nahajajo se pod sprednjo masko. Pokrov 

sprednje maske se enostavno privzdigne navzgor (pri večini 

enot). Grobi filter (zadržuje največje delce) se posesa ali 

opere pod tekočo vodo. Bolj kompaktne izvedbe klimatskih 

naprav imajo poleg grobih filtrov lahko še dodatne filtre za 

zadrževanje najmanjših delcev in odstranjevanje vonjav. Ker 

so filtri po navadi narejeni iz občutljivejšega materiala, se jih 

ne pere z vodo, lahko se jih rahlo posesa ali zamenja z novim. 

Medtem ko se filtri sušijo, s pomočjo čopiča in sesalnika pazl-

jivo očistimo register. Registri so sestavljeni iz aluminijastih 

hladilnih reber in so del sistema, kjer poteka prenos toplote. 

Nečistoče, ki se nabirajo na registru ali med rebri registra, 

delajo neke vrste izolacijo, s tem zmanjšujejo pretok zraka 

in otežujejo učinkovit prenos toplote. To kaj hitro privede 

do povečanja stroškov delovanja vsakega klimatizacijskega 

sistema, kar slabi kakovost zraka v zaprtih prostorih. Ker 

so aluminijasta hladilna rebra tanka, moramo paziti, da jih 

ne poškodujemo in da se na njih ne porežemo (uporabite 

rokavice). Če opazimo, da so rebra ukrivljena, se jih zgladi s 

posebnim glavnikom. Suhega čiščenja je deležen tudi ven-

tilator, ki se nahaja pod registrom. Dostop do ventilatorja je 
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mogoč skozi izpihovalno loputo, ki jo previdno potisnemo 

navzdol. Tudi tukaj si pomagamo s sesalnikom in čopičem. Z 

mokro krpo pobrišemo še notranji del enote in usmerjevalne 

lopute. Dostikrat samo suho čiščenje registra ni zadovoljivo, 

potrebno ga je očistiti še s čistilnim sredstvom. Na trgu je 

veliko takšnih in drugačnih čistil različnih proizvajalcev, 

priporočamo pa uporabo profesionalnih z učinkovitim de-

lovanjem. Eno od takšnih čistilnih sredstev (po navadi so v 

posodah pod tlakom) se enostavno nanese med hladilna 

rebra registra in pusti učinkovati približno od 5 do 10 minut. 

Nanašati pričnemo v zgornjem kotu, nadaljujemo po dolžini 

registra in nato navzdol. Po vklopu naprave kondenz odplavi 

nesnago iz registra v banjico in nato v odtok. Ta tip čistil po 

navadi tudi dezinficira in se uporablja za manj umazane 

registre. Paziti je potrebno, da nesnaga ne zamaši odtoka 

za kondenz. Pretočnost odtočnega kanala preverimo tako, 

da postopoma vlivamo vodo v kondenčno banjico. Voda 

mora enakomerno odtekati v odtok. Če ima enota vgrajeno 

pumpico kondenza, se očisti plovec in preveri delovanje. Pri 

večji nesnagi, nabrani v registru, se za čiščenje uporabi agre-

sivnejše čistilo (v obliki pene). Pri nanosu aktivna pena prodre 

globlje skozi reže registra. Učinkovati pustimo približno od 

5 do10 minut, register po tem splaknemo z vodo, najbolje s 

tlačno pršilko. Pozorni bodite, da voda sproti odteka v odtok, 

kajti kaj hitro se lahko zgodi, da se začne prelivati iz banjice. 

Nikoli registra ne čistite z vročo vodo ali paro, če je v sistemu 

hladilni plin, ker lahko povzroči dvig tlaka v sistemu in s tem 

poškodbe na kompresorju ali na spojnih delih. Med samim 

postopkom čiščenja poskrbimo, da je prostor zadosti zračen. 

Zunanji register ali kondenzator je za čiščenje bolj primeren, 

saj je postavljen zunaj. Ker kondenzatorji niso zaščiteni z 

nobenim filtrom, jih je potrebno čistiti enkrat letno (najbolje 

pred začetkom hladilne sezone). Pred posegom se prepri-

čajte, da je odklopljen iz omrežja, oziroma zavarovan pred 

vklopom druge osebe. Zunanja zračno hlajena enota ima 

ventilator (enega ali več). Ker pri delovanju povzroča tresljaje, 

je potrebno preveriti in pritegniti vijake. Lopatice ventilatorja 

morajo biti čiste, saj umazanija na njih močno vpliva na 

njegovo učinkovitost in na zmanjšano količino potisnjenega 

zraka. Ventilatorji bi morali biti pregledani vsaj dvakrat letno 

(pred hladilno in grelno sezono). Rebra kondenzatorja najprej 

posesamo, pomagamo si s čopičem (previdno pri rebrih, da 

jih ne poškodujete). Pred čiščenjem kondenzatorja z vodo 

je potrebno zaščiti električni del in motor ventilatorja. Kot 

čistilo se lahko uporabi pena; pustite učinkovati približno 15 

minut, s tlačno pršilko sperite, postopek ponavljajte, dokler 

med rebri ne bo prost pretok; oziroma agresivnejša, najbolje 

profesionalna čistila, ki so namenjena izključno za zunanjo 

uporabo ter ne razžirajo aluminija (pri uporabi takšnih čistil 

je priporočljiva uporaba zaščitne maske). Pri električnem 

delu preventivni pregled obsega kontrolo vseh kontaktorjev, 

relejev s pritrditvijo kontaktov žic in pregledom izolacije 

vodnikov. Kompresor v kondenzatorski enoti je hermetično 

zaprt in ne potrebuje vzdrževanja.

Po končanem čiščenju obeh enot preverimo še delovanje 

sistema (v režimu hlajenja), in sicer s pomočjo termometra. 

Temperatura zraka na izpihu notranje enote mora biti pri-

bližno za od 8 do 10 °C nižja od temperature vstopnega zraka.

Vzdrževanje sistemov HVAC 

Poznamo štiri osnovne tipe sistemov HVAC, ki se uporabljajo 

v komercialnih stavbah. To so: zrak/zrak, zrak/voda, voda/

voda in samostojna enota.

 zagotavljajo ogrevan ali ohlajen zrak v 

prostore skozi kanalske razvode. Pri takšnem sistemu je gretje 

in hlajenje v povezavi s pomešanim zrakom (kombinacijo 

povratnega in zunanjega zraka) speljano preko hladilnega 

(za hlajenje) ali toplotnega izmenjevalnika (za ogrevanje). 

 je podoben sistemu zrak-zrak, le da je 

za potrebe hlajenja namesto s hladilnim sredstvom z vodo 

ohlajen izmenjevalnik (z zunanjim zračno hlajenim konden-

zatorjem) in za ogrevanje z vodo ogrevan izmenjevalnik. 

 so sistemi, pri katerih centralna hladilna 

naprava dobavlja ohlajeno vodo skozi vodne registre končnih 

enot (ventilatorskih konvektorjev), nameščenih v prostorih, 

kjer je potreba po hlajenju.

 so naprave, ki imajo vse komponente, 

kot so ventilator, filtri, kontrole, hladilno opremo (freonski 

izmenjevalnik, bakrene cevovode, kompresor, kondenzator) 

združene v eni celoti. 

Vsi klimatski sistemi obratujejo z zunanjim svežim zrakom in 

hkrati tudi z rekuperacijo odpadne energije. Vse naprave imajo 

vgrajeno avtomatiko za popolnoma avtomatsko delovanje, 

t.j. vzdrževanje ustreznih mikroklimatskih pogojev, vključno 

z zagotavljanjem ustrezne kakovosti zraka v prostorih. Večina 

velikih komercialnih in poslovnih zgradb danes temelji na neki 

vrsti neposrednega digitalnega nadzora (DDC) ali avtomati-

zacijskega nadzora, in sicer z namenom kontrole ambienta 

notranjih prostorov. Tipično ti sistemi uporabljajo zapleteno 

omrežje termostatov, regulatorjev vlage, stikal za pretok zraka 

in vode, raznih senzorjev in še drugih naprav. Vse te naprave 

pošiljajo podatke centralnemu krmilniku. Ta izpopolnjen 

računalnik nadzoruje vsako podrobnost delovanja centralne 

hladilne naprave, in sicer z zagotavljanjem udobnih klimat-

skih pogojev v prostorih stavbe ob hkratnem zmanjševanju 

izgub energije. Za to je potrebno dobro razumevanje delo-

vanja sistema kot celote. Ročno nastavljanje, preklapljanje, 



Vzdrževalec 19februar-april 2015 | št. 163-164

prilagajanje,… vpliva na delovanje celotnega sistema. Po 

nekaj letih takšnih ročnih nastavljanj sistem ne deluje več 

tako, kot je bil zasnovan. Kot primer navajam odklopljeno 

pretočno stikalo ali pogon lopute zraka; kontrole za pretoke, 

ročno prenastavljene v poziciji OPEN; frekvenčni regulatorji, 

zaklenjeni na frekvenci 50 Hz (brez možnosti variiranja); tem-

peraturni senzorji onemogočeni,… Večina vzdrževalnega 

osebja spremembe v nastavitvah kontrolnih naprav izvede 

z dobrim namenom odprave trenutnega problema, nezave-

dajoč se, kaj se bo s to spremembo zgodilo na preostalem 

sistemu. Ko sistem ne deluje z začrtano učinkovitostjo, se 

med drugim hitro povečajo stroški elektrike in plina. Zato se 

priporočajo preventivni letni pregledi vsakega centralnega 

sistema z računalniškim posnetkom stanja med obratovanjem, 

optimizacija nastavitev, kontrola, testi in preskusi delovanja 

varnostnih elementov in elementov avtomatike. Te preglede 

naj opravijo strokovnjaki, pooblaščeni za vzdrževanje takšne 

opreme. Ena od učinkovitih poti za vzdrževanje nastavljenih 

operacij avtomatskih kontrol je kratka in jedrnata razlaga 

delovanja celotnega sistema objekta. Dostopna naj bo vsem, 

ki so zadolženi za delovanje klimatskega sistema. Ta razlaga 

naj pojasnjuje funkcije vseh kontrolnih komponent sistema, 

prav tako pa tudi, katere komponente sistema se sprožijo pri 

določenih okoliških pogojih. 

Ustrezno usposobljeno vzdrževalno osebje lahko upravlja z 

vsakim klimatskim sistemom. Pri preventivnih vzdrževanjih 

znajo opraviti natančne preglede ali osnovna popravila 

opreme, ki je v zvezi s hladilnim agregatom, kot so obtočna 

črpalka, pretočna stikala, sistemi za kemično obdelavo vode 

itd. Eden takšnih pregledov vključuje tudi redno kontrolo 

olja kompresorja. 

Srce vsakega hladilnega sistema oziroma agregata je kom-

presor, za katerega je pomembno podmazovanje. Večino 

večjih kompresorjev ima pokazno steklo za prikaz nivoja olja 

v kompresorju. Nivo olja se mora gibati v območju pokaznega 

stekla. Če črte olja ni videti, ga verjetno primanjkuje in se 

mora doliti v sistem (s tlačno oljno črpalko). Izbira ustreznega 

hladilnega olja je ključnega pomena. Ni vsako kompresorsko 

olje združljivo z vsemi vrstami hladilnega sredstva in niso vsa 

olja primerna za mešanje z oljem v sistemu. Obstaja ogromno 

število mineralnih in sintetičnih olj in izbira napačnega olja 

lahko povzroči okvaro ali celo odpoved kompresorja. Pro-

izvajalec kompresorjev ponavadi navede tip olja na napisno 

tablico kompresorja. 

Dela, ki jih izvajajo za to usposobljeni servisi v sklopu letnega 

preventivnega servisnega pregleda hladilnega agregata, 

naj obsegajo:

vizualni pregled centralnega hladilnega agregata,

strojne in mehanske kontrole,

električne kontrole,

računalniški nadzor delovanja in posnetek stanja med 

obratovanjem,

pregled zgodovine dogodkov,

optimizacijo in nastavitev parametrov za pravilno delo-

vanje,

kontrolo količine hladiva in olja,

odvzem vzorca za pregled kakovosti olja - kontrola obra-

tovalnih tlakov (za nizko in visoko tlačno stran),

pregled in oceno stanja čistosti uparjalnika in konden-

zatorja,

kontrolo stanja oljnih filtrov in dehidratorjev hladiva,

izvajanje predpisanih določb po uredbi št. 3492 iz Ur. l. RS, 

št.78/2008 o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih 

toplogrednih plinov,

preverjanje uhajanja ozonu škodljivih snovi ali toplog-

rednih plinov,

izdajo in potrjevanje o izvedenih preverjanjih za letno 

poročanje o polnjenju in/ali zajemu ozonu škodljivih snovi.
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letno čiščenje zunanjega kondenzatorja (najbolje pred 

začetkom ogrevalne sezone)

dvakrat letno menjavanje filtrov 

letno preverjanje čistosti uparjalnika (na začetku sezone 

hlajenja)

letno preverjanje čistosti lovilnih posod kondenza, odtokov 

za kondenz in po potrebi dodajanje tablet proti razvijanju 

alg in drugih organizmov  

mesečno (v času obratovanja) testiranje pumpice kondenza 

dvakrat letno pregled ventilatorjev, motorjev ventilatorjev 

in jermenov

dvakrat letno podmazovanje motorjev ventilatorjev in 

črpalk z oljem ali mastjo

letno (pred začetkom ogrevalne sezone) preverjanje grel-

nikov kompresorjev

letno (pred začetkom ogrevalne sezone) pregled plinskih 

naprav s strani pooblaščenega servisa

štirikrat letno pregled jermenov hladilnih stolpov

štirikrat letno podmazovanje motorjev ventilatorjev hla-

dilnega stolpa 

mesečno (v sezoni hlajenja) pregled, čiščenje ali menjava 

pršilnih šob hladilnega stolpa 

mesečno pregled in odstranitev naplavin v zbirnem bazenu 

hladilnega stolpa in kontrola delovanja plovnega ventila

letno (na začetku zime) preverjanje grelnih elementov 

hladilnega stolpa

letno praznjenje zbirnega bazena hladilnega stolpa z 

namenom pregleda pojava rje ali korozije.

Zaključek

Sistemi HVAC so eni izmed najdražjih in kompleksnih delov 

zgradbe. Zaradi njihove kompleksnosti si je potrebno zagoto-

viti tudi zunanji specializiran pogodbeni servis za vzdrževanje 

in servisiranje opreme HVAC. 

Zasnova klimatskih naprav se ni bistveno spremenila od 

njene iznajdbe leta 1902 (iznašel jo je Willis Haviland Car-

rier). Še vedno pa velja osnovno pravilo, da jo je treba redno 

preventivno vzdrževati, kajti to je izrednega pomena, če 

želimo, da nam služi tako kot prvi dan. Vsako klimatsko 

napravo naj pregleda za to usposobljen servis, ki natančno 

pozna njeno delovanje. Nekatere preglede, teste, kontrole je 

potrebno izvajati mesečno, druge večkrat letno, odvisno od 

posameznih segmentov hladilno-grelne izvedbe. 

[1] Cruzan, Ryan, (1970)  

 The Fairmont Press, Inc. 

[2] Golnaraghi, F. (2010) Automatic Control Systems, 9th 

Edition; Hoboken, John Wiley&Sons Inc.

 air conditioner, cooling, heating, ventilation, 

cleaning, service, prevention, contractor, lubrication
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Št. članka: 1014

 merjenje, merilna oprema, pretok

Piše: , ŠC Nova Gorica 

Uvod

Merilniki pretoka so instrumenti, ki izmerijo pretok tekočin, 

plinov ali pare na določenem mestu cevi. Z njimi je mogoče 

meriti trenutno velikost pretoka ali količino pretečene snovi v 

določenem časovnem intervalu. Poznamo več vrst merilnikov 

pretoka, razdelimo pa jih lahko v dve skupini. V prvo spadajo 

merilniki volumskega pretoka, ki merijo volumen pretečene 

snovi v časovni enoti in podajo rezultat v m3/s. Med to vrsto 

merilnikov uvrščamo merilnike: na tlačno razliko, z lebdečim 

telesom, rotacijske, elektromagnetne in ultrazvočne. V drugo 

skupino uvrščamo merilnike masnega pretoka, ki merijo maso 

pretečene snovi v časovni enoti in podajo rezultat v kg/s. 

Predstavnika sta merilnik pretoka na toploto in Coriolisov me-

rilnik. Spoznali bomo dva načina brezkontaktnega merjenja 

pretoka in sicer elektromagnetni in ultrazvočni merilnik.

Elektromagnetni merilnik pretoka

Deluje na principu indukcije električne napetosti. V električno-

prevodnem materialu se pojavi električna napetost, če mate-

rial premikamo v magnetnem polju prečno na polje. Prevodni 

material je tekočina v cevi. Cev se na merilnem mestu postavi 

v magnetno polje (slika 1).

Velikost električne napetosti, ki se inducira, je sorazmerna 

velikosti magnetnega polja in hitrosti premikanja prevodnega 

materiala. 

Torej DvBU i  

B = velikost magnetnega polja

V = hitrost pretoka tekočine in 

D = premer cevi.

Velikost pretoka q
V
 je določena s hitrostjo v in presekom cevi S:

vDvSqV 4

2

Če združimo obe enačbi dobimo, da je inducirana napetost 

sorazmerna z volumskim pretokom 

( VqU 0 ).

Ta tip merilnika ima veliko dobrih lastnosti. Ne posega v 

pretok tekočine in nima gibljivih delov, kar zmanjša možnost 

mehanskih poškodb in servisiranja. Lahko meri pretok jedkih 

tekočin (kisline, baze), vode in vodnih raztopin. Ima majhno 

energijsko porabo, meri pa velik razpon pretokov (od zelo 

majhnih do zelo velikih), lahko tudi dvosmerno.
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Merilnik ima poleg dobrih lastnosti tudi pomanjkljivosti: meri 

lahko le pretok električno prevodnih tekočin, zato ne more 

meriti npr. ogljikovodikov brez primesi in plinov.

Ultrazvočni merilniki pretoka
Ultrazvočni merilnik deluje na dveh različnih principih:

na Dopplerjevem učinku

na merjenju časov prehoda ultrazvočnega signala.

 meri razliko frekvence, ki 

jo povzroča pretok. Oddajno-sprejemni del je nameščen na 

zunanji strani cevi (slika 2). Oddajni del pošlje ultrazvočni 

signal točno določene frekvence v cev, katere pretok se meri. 

Nečistoče v tekočini (trdi delci, plinski mehurčki) povzročijo 

odboj vala v sprejemni del. Ker se delci, od katerih se signal 

odbije, premikajo v smeri ultrazvočnega signala, se frekvenca 

odbitega vala nekoliko poveča. Povečanje frekvence je so-

razmerno s hitrostjo merjene tekočine.

Hitrost tekočine je določena z 

cos2 t

tr

f
ffc

v
 

pri čemer je

f
r
 = frekvenca odbitega vala

f
t
 = frekvenca oddanega vala

v = hitrost pretoka tekočine

φ = kot med smerjo oddajanja ultrazvočnega vala in smerjo 

pretoka

c = hitrost vala v tekočini.

Ta način merjenja zahteva, da so v tekočini delci, od katerih 

se ultrazvočni signal odbije. Torej je ta način merjenja neu-

poraben za merjenje pretoka čistih tekočin brez primesi.

S tem merilnikom je mogoče meriti pretoke redke brozge 

in tekočin z zračnimi mehurčki, kar je z ostalimi principi 

merjenja nemogoče. 

Dobre lastnosti merilnika: ne posega v pretok (je nameščen 

zunaj cevi), ne povzroča dodatnega padca tlaka, meri lahko 

šibke pretoke, odporen proti koroziji in ima majhno električno 

porabo.

Omejitve so: zmogljivost merilnika je močno odvisna od 

fizikalnih lastnosti tekočine (zvočne prevodnosti merjene 

tekočine, gostote primesi v tekočini in profila pretoka).

Dve enoti z oddajnim in sprejemnim delom sta nameščeni 

na nasprotni strani cevi (slika 3). Oddajna dela na strani 1 in 

2 izmenično oddajata impulze ultrazvočnega signala. Ko 

odda impulz oddajni del zgoraj (1), porabi signal čas t
1
, da 

ga sprejme sprejemni del spodaj (2). Ko odda impulz oddajni 

del spodaj (2), porabi signal čas t
2
, da ga sprejme sprejemni 

del zgoraj (1). Čas t
1
 je manjši od časa t

2
. Večja kot je razlika 

časov, večji je pretok.

Hitrost tekočine je določena s povezavo med hitrostjo pre-

toka in časi prehoda.

cos2cos12

12 l
tt

ttv
, 

pri čemer so:

t
1
 = čas prehoda signala od zgoraj navzdol (od 1 do 2)

t
2
 = čas prehoda signala od spodaj navzgor (od 2 do 1)

l = razdalja med oddajno–sprejemnima enotama

φ = kot med smerjo oddajanja ultrazvočnega vala in smerjo 

pretoka

φ 

v 
2 

1 

φ v l 
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S temi merilniki je mogoče meriti tudi pretoke čistih tekočin, 

plinov in vodne pare.

Zaključek
Merilnikov pretoka je veliko vrst. Vsaka vrsta ima svoje 

prednosti in slabosti. Poznavanje značilnosti posameznih 

vrst je bistvenega pomena pri izbiri pravega merilnega in-

strumenta. Pri izbiri je potrebno upoštevati namen uporabe 

(nadzor procesov, merjenje dobavljene količine, obračun do-

bave), lastnosti snovi (viskoznost in čistost tekočin), električno 

prevodnost snovi, specifično težo in gostoto, velikost pretoka, 

temperaturo in tlak v sistemu. Podatki kažejo, da kar 75% vseh 

nameščenih instrumentov v industrijskih procesih ne deluje 

optimalno, vzrok temu pa je neustrezen tip instrumenta. 

Prednost dajemo brezkontaktnim načinom merjenja, saj 

instrumenti niso v direktnem stiku s pretočno snovjo in zato 

niso podvrženi škodljivemu vplivu vode in jedkih tekočin. 

Tako se podaljša življenjska doba instrumentov in zmanjša 

število okvar. 

[1] Friedrich Hofmann. Fundamentals of Ultrasonic flow 

measurement. URL: http://cdn.krohne.com/dlc/BR_UL-

TRASONIC_en_72.pdf, 15.4.2015

[2] Magnetic Flowmeter Applications. URL http://www.

thomasnet.com/articles/instruments-controls/magnetic-

flowmeter-applications, 15.4.2015

[3] Posifa Massflow Sensors. http://www.engineeringto-

olbox.com/ultrasonic-doppler-flow-meter-d_495.html, 

15.4.2015

measurement, measurement equipment, flow

Jelenčeva 1

SI-4000 Kranj

Slovenija

Tel: 04 29 26 900

E-mail: info@matris.eu

Spletna stran: 

www.matris.eu

Servis servomotorjev in elektromotorjev

Remontna dela in vzdrževanja
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Spoštovani vzdrževalci!

Verjamemo, da je po 25 letih, kolikor letos mineva od našega 

prvega srečanja, Tehniško posvetovanje vzdrževalcev Slovenije 

že zelo prepoznaven dogodek. 

Upamo, da se je njegovo dobro ime razširilo doma in v tujini, in 

da se boste v čim večjem številu odzvali na vabilo na jubilejni, 

25. TPVS, ki bo od

Vsako leto se trudimo na naš dogodek uvesti kakšno novost, 

zanimivost: od sodelovanja lokalne skupnosti, priprave ko-

mercialnih predstavitev, razstave eksponatov, … letos pa za 

udeležence pripravljamo možnost udeležbe na delavnici (več 

na ostalih straneh), nekoliko pa smo razgibali (posodobili) tudi 

razstavni prostor. 

Pred leti smo začeli naša srečanja povezovati z neko osrednjo 

temo, ki se kot rdeča nit pojavlja v obliki predavanj, razprave 

na okrogli mizi, v predstavitvah razstavljavcev,…Trudili smo se, 

da bi vsako leto naše srečanje zaznamovali z izbiro aktualne in 

zanimive teme. Ko smo stali pred izzivom izbire osrednje teme 

našega jubilejnega srečanja, nismo mogli mimo dejstva, da 

Zato smo se odločili, da vas na 25. TPVS na Otočec letos po-

vabimo pod sloganom

V zvezi s tako častitljivo obletnico bomo pogledali, kaj smo 

naredili na področju vzdrževanja do sedaj in predvsem, kaj 

želimo in bomo morali narediti v prihodnosti.

Poudarek je torej na JUTRI! Zavedamo se, da še nismo na-

redili dovolj, da bi v večini podjetij povečali učinkovitost 

vzdrževanja. Vemo, da so velike rezerve, ki jih lahko izkoristimo 

v dobrobit podjetij in ustanov.

Do sedaj smo v okviru osrednjih tem na TPVS iskali odgo-

vore o tem, ali je prihodnost vzdrževanja v outsourcingu; 

skušali smo povezati vzdrževanje in energetsko sanacijo; 

iskali smo odgovore na izzive sodobnega vzdrževanja in 

iskali argumente za to, da prepričamo poslovno javnost, da 

je vzdrževanje investicija. Društvo vzdrževalcev Slovenije 

sledi novim trendom v vzdrževanju po svetu. Učinkovito 

vzdrževanje prinaša podjetju dobiček, ki se ga da točno 

izračunati in s tem ugotoviti, kolikšen je doprinos vzdrževanja 

k uspešnemu poslovanju podjetja. Temu doprinosu primerno 

se potem tudi ocenjuje vzdrževanje. Seveda pa je potrebno 

vzdrževanje najprej urediti tako, da bo učinkovito; brez in-

vesticij v vzdrževanje ne moremo doseči tega cilja.

Vse možnosti sodelovanja na 25. TPVS so predstavljene na 

naslednjih straneh, za kakršnokoli pomoč pa smo vam na 

voljo člani organizacijskega odbora, ki vas prijazno vabimo 

in z veseljem pričakujemo. 

Piše: , predsednik DVS in organizacijskega odbora 25. TPVS

DARKO CAFUTA

Predsednik

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

BRANKO CASAR

Spletna stran in tehnična 

podpora

GSM: 068 165 763

E-mail: branko.casar@drustvo-dvs.si

FELIKS DOKL

Sponzorji, razstavljavci

GSM: 041 406 336

E-mail: feliks.dokl@gmail.com

MAG. MIHAEL HAMERŠAK

Okrogla miza

GSM: 031 877 595

E-mail: mihael.hamersak@talum.si

MIRAN SAKSIDA

Državno tekmovanje za najboljšo 

diplomsko nalogo in najboljši 

projekt s področja vzdrževanja

GSM: 031 394 956

E-mail: miran.saksida@drustvo-dvs.si

SUZANA ŠTEFANIČ

Zbornik in udeleženci

GSM: 041 387 432

E-mail: tajnik@drustvo-dvs.si

JOŽE TOPOLE

Natečaj za najboljšo idejo s 

področja vzdrževanja

GSM: 031 683 836

E-mail: jtopole@pivo-lasko.si
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# #

LEGENDA
Tloris razstavnih mest na 

25. Tehniškem posvetovanju vzdrževalcev Slovenije

Otočec, 15. in 16. oktober 2015

Piše: , član organizacijskega odbora 25. TPVS za razstavljavce in sponzorje 

3.000 EUR Vse podrobne informacije 

(prijavni obrazci, zasedenost 

mest, …) so na voljo na 

spletni strani

. 

Podjetja lahko izbirajo med:

 o večjimi osrednjimi mesti, 

ki so namenjena glavnim 

sponzorjem (diamantnemu, 

zlatemu, srebrnemu ali 

bronastemu); 

 o manjšimi osrednjimi mesti, ki 

so namenjena sponzorjem ter

 o razstavnimi mesti po levi in 

desni strani dvorane.

Podjetja lahko izbirajo med:

 o oglaševanjem v Zborniku 

posvetovanja (objava oglasov, 

prispevkov, opisa dejavnosti 

podjetja, …);

 o drugimi možnostmi 

predstavitve na samem 

dogodku (postavitev panojev, 

oglaševanje na LCD ekranih, 

delitev reklamnih gradiv, …).
Stegne 21c, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 5113 006
Faks: 01 5113 007
GSM: 041 387 432

E-pošta: tajnik@drustvo-dvs.si
www.drustvo-dvs.si

# #

# #

# #

LEGENDA
Razporeditev razstavnih

mest, po skupinah,

velikost 3 x 3 m

Glavni sponzor

Razstavno mesto Rezerva

Sponzor

VHOD

DOSTAVA

RECEPCIJA
ODER

MEDIJI

RAZSTAVNI
EKSPONATI

šank
jur k

Diamantni sponzor

Srebrni sponzor

Zlati sponzor

Bronasti sponzor

1

3

2

4

Sponzor

5
Sponzor

6
Sponzor

7
Sponzor

8

Sponzor

9
Sponzor

10
Sponzor

11
Sponzor

12

13 14 15

19 20 21

25 26 27

31 32 33

37 38

43 44 45

39

49 50

55 56 57

51

61 62

67 68 69

63

16 17 18

22 23 24

28 29 30

34 35 36

40 41

46 47 48

42

52 53

58 59 60

54

64 65

70 71 72

66

73 74 75 76 77 78
Po potrebi Po potrebi Po potrebi Po potrebi Po potrebi Po potrebi

Organizacijski odbor si glede na stanje dejanskih prijav ob koncu razpisa pridržuje pravico, 

da končni tloris prilagodi tem prijavam in prostorskim omejitvam s tem, da nobenemu 

razstavljavcu pri tem ne bodo v ničemer kršene njegove pravice.
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Piše: , član organizacijskega odbora 25. TPVS za strokovna predavanja

Skupaj z avtorji referatov, razpravljavci na okrogli mizi in razstavljavci 

bomo prikazali, kako lahko sodobno organizirano vzdrževanje, kjer se 

prepletajo izkušnje, znanje, inovacije in sodobna oprema, pripomore 

k dvigu produktivnosti in dvigu kakovosti izdelkov v proizvodnji. 

Večja produktivnost, ki bo dala vrhunsko kakovostne izdelke, bo 

naša podjetja postavila ob bok uspešnim evropskim podjetjem. 

Vabimo vas, da z vašimi prispevki - referati predstavite, kako lahko 

sodobne metode, oprema in inovativni projekti v vzdrževanju in 

investicijah pripomorejo k uspešnosti podjetja že danes. Vzdrževalci 

so željni izzivov, s katerimi bodo lahko v svojih podjetjih pripomogli k 

dvigu učinkovitosti vzdrževanja, ter s tem učinkovitejšemu delovanju 

strojne opreme. Naše skupno poslanstvo, spoštovani avtorji, pa je, 

da jim omogočimo čim več kvalitetnih informacij in predlogov na 

področju vzdrževanja in energetike, ki jim bodo koristili že danes 

in jih bodo lahko nadgrajevali tudi v prihodnosti.

Prijava referata je možna samo preko spletne strani , 

kjer so na voljo tudi natančna navodila!

Upoštevali bomo izključno referate s strokovno vsebino. Vsak preda-

vatelj lahko prijavi samo en referat, posamezen referat lahko izdela 

tudi skupina avtorjev. Referati naj bodo napisani v slovenskem jeziku.

Na 25. TPVS bo predstavljenih 7 referatov, zato bo komisija v 

primeru večjega števila prijavljenih referatov izvedla izbor ter 

izbranim avtorjem posredovala vsa navodila za pripravo predavanj 

do 31. 8. 2015.

Izbrane avtorje bomo prosili, da svoja predavanja pripravijo tudi 

v obliki članka za objavo v Zborniku. Članek bodo avtorji poslali 

na e-pošto tajnik@drustvo-dvs.si najkasneje do 10. 9. 2015 ter 

mu priložili svojo osebno fotografijo (v .jpg obliki). V članku bo 

potrebno naslov, povzetek in ključne besede prispevka zapisati 

tudi v angleškem jeziku.

Referate, ki morajo biti pripravljeni v Powerpoint predstavitvi, bodo 

avtorji predstavili na 25. TPVS v četrtek, 15. oktobra 2015 v popol-

danskem času. Predviden čas za predstavitev enega referata je 25 

minut, obiskovalcem seminarjev pa bomo namenili tudi 5 minut 

za vprašanja. O točnem času predavanja bodo avtorji pravočasno 

obveščeni.

Piše: , član organizacijskega odbora 25. TPVS – moderator okrogle mize 

Gospodarski kazalniki so se v zadnjem obdobju v Evropi obrnili 
navzgor in počasi je tem trendom začela slediti tudi okorna Slovenija, 
a ne zaradi lastnih strukturnih sprememb, marveč zaradi tega, ker 
se je uvoz tradicionalnih kupcev slovenskih proizvodov in storitev 
povečal, torej se je posledično povečal tudi slovenski izvoz. Na ve-
liko žalost pa slovenski delavec išče službo v sosednjih, razvitejših 
državah, saj slovensko gospodarstvo v lastno državo ni sposobno 
pripeljati dovolj dela z zadovoljivo visoko dodano vrednostjo - 
razlog so slovenski strukturni problemi, v katere v Sloveniji še niti 
»ugriznili« nismo. 

Na evropsko in svetovno konkurenčnost podjetja vplivajo razni 
dejavniki, od stroškov in kakovosti surovin, materialov ter storitev, 
kakor stroški in zanesljivost dobav energentov, zakonodaja, višina 
stroškov dela, razpoložljivost potrebnega kadra, stroški logistike, 
razvitost podpornega okolja, … Med temi stroški imajo še kako 
pomembno vlogo tudi stroški in kakovost vzdrževanja. Ključen je 
strošek vzdrževanja na enoto proizvoda. Vzdrževanje torej ni funkcija, 
na katero bi vplivalo zunanje okolje, marveč si lahko z vzdrževanjem 
podjetje samo ustvarja konkurenčno prednost ali pa tudi ne.

Pri iskanju odgovora, ali v slovenskih podjetjih znamo vzpostaviti 
učinkovito vzdrževanje in kako, bomo med drugimi odgovarjali 
na naslednja vprašanja:

Kako oceniti, ali je vzdrževanje v podjetju učinkovito ali ne? Katere 
kazalnike za merjenje učinkovitosti vzdrževanja najpogosteje 
uporabljamo v slovenskih podjetjih?

Kakšen je proces razvoja stroke vzdrževanja v slovenskih 
podjetjih?

Kakšno bo učinkovito vzdrževanje prihodnosti?

 o Kako se bo razvijala stroka?

 o Kako se bo razvijal posel v smislu optimalnega razmerja med 
»insourcingom« in »outsourcingom«?

Kakšna vlaganja v kader in sodobno opremo bo učinkovito 
vzdrževanje prihodnosti potrebovalo?

Kako si zagotoviti vire za razvoj (finančne, kadrovske, …)? Koliko 
in katere vire imamo v Sloveniji, katere vire bomo morali poiskati 
izven države?

Kakšno podporo podjetja pričakujejo od Društva vzdrževalcev 
Slovenije?

Okrogla miza z delovnim naslovom Učinkovito vzdrževanje - 
vzdrževanje včeraj, danes, jutri bo organizirana v sklopu 25. TPVS na 
Otočcu v četrtek, 15. oktobra 2015, takoj po otvoritveni slovesnosti 
(ob 11. uri) v .

Na okrogli mizi bodo sodelovali odgovorni za področje vzdrževanja 
iz prepoznavnih slovenskih podjetij ter predstavniki DVS. Okroglo 
mizo bo vodil mag. Hameršak Mihael, direktor družbe Talum Servis 
in inženiring d.o.o.
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Piše: , član organizacijskega odbora 25. TPVS za natečaj diplom

TEME DIPLOMSKIH NALOG IN PROJEKTOV

 Vsebine, teme 

in cilji so lahko raziskovalni ali aplikativni. 

Teme so lahko s področja strojništva, elektrotehnike, meha-

tronike, komunale, gradbeništva, računalništva in drugih na-

ravoslovnih ved. Nanašajo se lahko na: vzdrževanje sistemov, 

inovacije in nadgradnje (izboljšave) sistemov, investicije v po-

vezavi z vzdrževanjem, rekonstrukcije in remonte, preventivno 

vzdrževanje, (samo)zaposlovanje na področju vzdrževanja, 

vzdrževanje po stanju, menedžment in vzdrževanje, avto-

matizacijo proizvodnje in vzdrževanje, CAM, CAD, CAE, 

učinkovitost v vzdrževanju in še posebej URE, OVE, IKT, 

meritve in vzdrževanje, certifikate (kakovosti) na področju 

vzdrževanja, servisno dejavnost, strokovno terminologijo in 

vzdrževanje, analizo zanesljivosti, uporabo inženirskih metod 

pri vzdrževanju (npr. TPM) in podobno.

POSTOPEK PRIJAVE IN ODDAJE NALOG IN 

PROJEKTOV

Diplomante in nosilce projektov prosimo, da svoje izdelke 

prijavijo najkasneje do . Prijava in oddaja je mogoča 

samo preko spletne strani , kjer so na voljo tudi 

natančna navodila. 

IZBOR IN OCENJEVANJE NALOG TER 

PROJEKTOV

Komisija za izbor najboljše diplomske naloge in projekta bo 

izobraževalnim ustanovam na njihovo zahtevo posredovala 

nasvete oziroma napotke, na osnovi katerih bo posamezna 

šola opravila predizbor nalog in projektov ter po potrebi 

izvedla šolsko tekmovanje. Iz vsake izobraževalne ustanove 

bo organizacijski odbor tekmovanja sprejel največ tri di-

plomske naloge in en projekt. Če bo posamezna institucija 

na tekmovanje prijavila več diplomskih nalog ali projektov, 

bodo v postopek ocenjevanja prednostno sprejete le prve 

tri prijavljene diplomske naloge in prvi prijavljeni projekt.

Komisija bo izmed prispelih prijav izbrala tri najboljše naloge 

in tri projekte. Izbranim študentom, diplomantom oz. njihovim 

mentorjem bo do  posredovala vsa navodila za pri-

pravo predstavitve diplomskih nalog in projektov na 25. TPVS. 

Najbolje ocenjeni sodelujoči bodo naprošeni za predstavitev 

svojega dela tudi v obliki članka, ki bo objavljen v Zborniku 

posvetovanja in ga bodo v e-obliki morali posredovati najka-

sneje do . Obsega naj eno stran besedila ter vsaj 

eno fotografijo; naslov, povzetek in ključne besede morajo 

biti zapisane tudi v angleškem jeziku. 

NAGRADE IN RAZGLASITEV REZULTATOV
Izmed treh diplomskih nalog in treh projektov, uvrščenih v ožji 

izbor natečaja, bo komisija izbrala eno diplomsko nalogo in en 

projekt, ki bosta nagrajena z zlatim priznanjem za najboljšo 

diplomsko nalogo oz. projekt s področja vzdrževanja za leto 

2015. 

 in 

, ki ju podeljuje Društvo vzdrževalcev Slovenije. 

Organizator tekmovanja bo skušal zmagovalcem zagotoviti 

tudi sponzorske nagrade.

Komisija bo izmed vseh izobraževalnih ustanov, ki bodo prija-

vile diplomske naloge in projekte na natečaj, izbrala 

. 

Določena bo na osnovi seštevka točk ocen dveh najbolje 

uvrščenih diplomskih nalog in projekta. Najboljša šola bo 

dobila zlato plaketo in možnost za brezplačno dvostransko 

predstavitev šole v kontekstu izobraževanja oz. usposabljanja 

na področju vzdrževanja v reviji Vzdrževalec.

Razglasitev rezultatov tekmovanja in predstavitev najboljših 

bosta potekala  na 25. Tehniškem posvetovanju 

vzdrževalcev Slovenije na Otočcu

O času in načinu predstavitev bodo sodelujoči pravočasno 

obveščeni.
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Piše: , član organizacijskega odbora za natečaj najboljših idej

naprava, stroj, objekt, orodje, samostojna konstrukcijska 

rešitev, v povezavi z boljšim upravljanjem tehničnih sred-

stev ali objektov oziroma vzdrževanjem le-teh(izboljšave 

pri tehnični izvedbi strojev in naprav, izboljšava orodja, 

izboljšava tehnologije vzdrževalnih del, ki so bolj prijazne 

uporabniku – vzdrževalcu, …);

postopek dela (lažja izvedba vzdrževanja, nove metode 

dela, analize, …);

organizacija (lažje delo, manjši stroški, krajši roki, boljša 

kakovost, …);

material ali izdelek (boljša odpornost, trajnost, prihranki 

pri uporabi materiala, …);

varnost in delovni pogoji (pripomočki, ki zagotavljajo 

varnejše ali boljše delovne pogoje);

človeški viri (nove tehnike vodenja, upravljanje kompetenc, 

prenos znanja);

energija in ekologija ter varnost (zagotavljanje energetske 

učinkovitosti z učinkovitim vzdrževanjem, zmanjševanje 

negativnih vplivov na okolje, ...) …

Skratka, pričakujemo vse ideje, ki so v neposredni zvezi z 

aktivnostjo upravljanja in vzdrževanja tehničnih sredstev 

ali objektov. Pri tem ne gre zgolj za tehnične rešitve oz. 

izboljšave, temveč tudi za izboljšanja na področjih orga-

nizacije, tehnologije vzdrževanja.

KDO LAHKO SODELUJE?

Vabljeni ste vsi, ki ste ali boste - sami ali v skupini - v letu 

2015 do zaključka natečaja realizirali posamezno praktično 

in izvirno izboljšavo na izbranem področju.

 

KAKO LAHKO SODELUJETE?
Prijava izboljšave na natečaj je možna samo preko prijavnice 

na spletni strani , kjer se nahajajo tudi vsa na-

vodila. Izpolnjeno prijavnico ter prikaz izboljšave pošljite na 

e-pošto jtopole@pivo-lasko.si.

Natečaj pripravlja Jože Topole, prispele ideje pa bo ocenila ne-

odvisna tričlanska strokovna komisija, ki bo vloge obravnavala 

po kriterijih, objavljenih v Pravilniku o podeljevanju priznanj 

na natečaju za najboljšo idejo s področja vzdrževanja.

Tri najboljše ideje bomo predstavili in nagradili z zlato, srebrno 

in bronasto plaketo na slovesni prireditvi na 25. Tehniškem 

posvetovanju vzdrževalcev Slovenije, 15. oktobra 2015 zvečer, 

ter objavili v reviji Vzdrževalec.

Zmagovalec natečaja bo prejel nagrado v znesku 100,00 EUR. 

Vse nagrajence bomo obdarili tudi s praktičnimi darili, ki jih 

podarjajo pogodbeni partnerji DVS.
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Piše: , Demetra L.VV. d.o.o., Šentjernej

  

Uspešni posamezniki in uspešne organizacije niso brez problemov 

ali odpovedi (okvar), vendar vedo, kako jih reševati in kako učinkovito 

ukrepati, kadar se pojavijo. Vsaka organizacija se nenehno ukvarja z 

izboljševanjem na vseh področjih, z namenom, da bi vedno zadovoljila 

svoje kupce, tako da stalno išče kompromise med kakovostjo, stroški 

in roki. Da bi ohranili to krhko ravnotežje glede na vse večje zahteve 

kupcev, organizacije sistematično preganjajo vse pomanjkljivosti in 

izgube, ki se pojavljajo. 

Problemi, kot tudi odpovedi so prisotni, in ko jih imamo, ne moremo 

ostati ravnodušni, saj nas to običajno drago stane. Najprej jih moramo 

razumeti-spoznati, da jih potem lahko odpravimo. Za ta proces ni 

dovolj, da smo odločni; imeti moramo tudi ustrezen model, če želimo 

doseči dober rezultat.

Pri reševanju je potrebno upoštevati razliko med teorijo in prakso. 

V teoriji je problem običajno realen, znan, čist in ima največkrat eno 

rešitev. V praksi je potrebno problem ali okvaro najprej jasno definirati, 

potrebno je raziskovanje in analiziranje, posvetovanje s kolegi; možno 

je najti več rešitev.

Toda kateri model izbrati? Obstaja več modelov za reševanje problemov, 

kot tudi odpovedi oziroma okvar. Vsem je skupno, da se opirajo na ciklus 

PDCA, vendar je smiselno, da izberemo najbolj preizkušene modele, 

ki v različnih praksah dobro funkcionirajo že dlje časa. Govorimo o 

modelu (reševanje problema skozi zgodbo) in (Analiza 

vzrokov za odpoved), ki spadajo med najbolj razširjene v naši in tudi 

svetovni praksi.

ZAKAJ SE UDELEŽITI DELAVNICE?
Bistvena značilnost novejših pristopov je, da problema ali odpovedi ni 
mogoče trajno odpraviti zgolj v dveh ali treh korakih, temveč je za to 
potrebno bistveno več. V osnovi je potrebno zagotoviti tri elemente:

pravo orodje, 

robusten sistem, ki zagotavlja operativno delovanje in organizacijo;

sposobne in motivirane ljudi.

V praktični delavnici želimo uveljavljeni praktiki in predavatelji z vami 
deliti predvsem praktične izkušnje, kako bolje obvladati probleme 
in odpovedi v procesih vzdrževanja ter vam predstaviti najnovejše 
svetovne trende na tem področju.

IZVAJALCI ANIMACIJ IN IZOBRAŽEVANJA
Usposabljanje temelji na bogatih izkušnjah predavateljev, ki vas bodo 
v praktični delavnici popeljali do boljših kompetenc za obvladovanje 
okvar in različnih problemov, s katerimi se srečujemo v procesih 
vzdrževanja:

, inž. str., usposobljen v JIMP – 
, certificiran praktik ameriškega svetovalnega 

podjetja Perfomance Solutions, izkušen specialist za razširjanje 
priznanih metod stalnega napredovanja.

, univerzitetni diplomirani inženir organizacije dela 
in magister organizacijskih znanosti. Je predavatelj na Fakulteti za 
informacijske študije in Fakulteti za industrijski inženiring v Novem 
mestu. Ukvarja se s kakovostjo v podjetništvu.

. , univerzitetni diplomirani inženir strojništva, ma-
gister informacijsko-upravljavskih ved in doktor menedžmenta 
kakovosti. Je predavatelj na Fakulteti za organizacijske študije v 
Novem mestu, Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu 
in Fakulteti za industrijski inženiring v Novem mestu, ki se ukvarja 
z menedžmentom informacijskih sistemov in menedžmentom 
poslovnih procesov.

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN?
Program je namenjen menedžmentu, vodjem, tehnikom in inženirjem 
iz vzdrževanja in tudi proizvodnje. Vabljeni vsi, začetniki in izkušeni, ki 
želite izpopolniti svoje znanje ter izkušnje pri obvladovanju okvar ali 
odpovedi in ostalih problemov v procesu vzdrževanja.

VSEBINA DELAVNICE 
Postopanje včasih in danes

Prepreke pri reševanju

Načini reševanja

Orodja

Proces reševanja

Praktično reševanje problema z metodo QC story

Praktično reševanje okvare ali odpovedi z analizo ACF

KDAJ, KJE?
Delavnico bomo organizirali v okviru 25. TPVS v petek, 16. oktobra 

2015 od 9.0 do 13.00 ure v predavalnici v Športni dvorani kompleksa 

Otočec (nad razstaviščem).

KOTIZACIJA
Kotizacija za delavnico znaša 50 EUR (+ DDV) za člane DVS ter 100 EUR 
(+ DDV) za obiskovalce, ki niso člani DVS. Poleg izobraževanja in urjenja 
vsak udeleženec prejme pisno gra divo in potrdilo o usposabljanju. 

Program, podrobnejšo predstavitev predavateljev ali dodatne informa-
cije poiščite na , kjer se na delavnico lahko tudi prijavite. 

24. Tehniško posvetovanje vzdrževalcev Slovenije se je na najbolj 
prijeten način zaključilo za člana DVS,  iz Cinkarne 
Celje. 

Potem, ko je oktobra lani na 24. Tehniškem posvetovanju izpolnil 
nagradno anketo, mu je bila na žrebanju naklonjena sreča in je postal 
dobitnik kompleta zvočnikov Q Acoustics.

Izročitev nagrade je potekala na sedežu podjetja TIFT v njihovem 
razstavnem salonu. 



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

ENERGETIKA MARKETING d.o.o., Pavšičeva ulica 30, 1370 Logatec, tel: 01/ 540 50 09, tel/faks: 01/ 540 50 08, e-mail: eges@e-m.si

MOJA KOPALNICA - poljudno strokovna revija o kopalnicah, sanitarijah, bazenih, inštalacijah, savnah ter o ostali 
opremi za higieno in udobje bivanja …

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.
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Piše: , KRILOTIM d.o.o., Kranj

Št. članka: 

(MISCANTHUS GIGANTEUS, 
ELEFANTENGRAS, CHINASCHILF

 miskantus, energetska rastlina, biomasa, neinvazivna rastlina, sekanci, peleti, briketi

UVOD

Obnovljivi viri energije (OVE) vključujejo vse vire energije, ki 

jih pridobivamo iz trajnih naravnih procesov, kot so sončno 

sevanje, veter, vodni tok v rekah ali potokih (hidroenergija). 

Za nas je zelo pomembna fotosinteza, s katero rastline gra-

dijo biomaso.

Rastline s pomočjo fotosinteze zajemajo sončno energijo. 

Ko rastline gorijo, se ta shranjena sončna energija sprošča 

in v tem primeru deluje biomasa kot nekakšna baterija, ki 

sprošča shranjeno sončno energijo. Poznamo dva postopka 

za proizvodnjo biomase, in sicer gojenje rastlin predvsem 

za uporabo energije in uporaba ostankov rastlin v druge 

namene. Proizvodnja biomase se razlikuje po regijah in je 

odvisna od podnebja in tal.

Z biomaso najpogosteje pridobivamo toploto, ki jo nato lahko 

uporabimo za ogrevanje ali pa tudi za proizvodnjo električne 

energije. Biomaso predstavljajo les, trave, energetske rastline, 

rastlinska olja itd. Okrog 7-10% osnovnih energetskih potreb 

na svetu pokrijemo z uporabo biomase.

KAJ JE MISKANTUS?

MISKANTUS ali latinsko miscanthus giganteus je C4 ener-

getska rastlina iz družine trav. Je hibrid med vrstama sinensis 

(lat. miscanthus sinensis) in sacchari florus (lat. miscanthus 

sacchariflorus) iz rodu miscanthus. Slovensko ime za trave 

iz rodu miscanthus je prstasti trstikovec. Rastlina izhaja iz 

jugovzhodne Azije. 

Za miskantus je značilno, da reducira CO
2
 pri fotosintezi najprej 

s spojinami s štirimi ogljikovimi atomi (C4). Ima tudi drugačno 

razporeditev kloroplastov v listih in se zato drugače odziva na 

svetlobo, toploto in vodo. Ker za enako količino proizvedene 

biomase porabi pol manj vode, je bolje prilagojen na vroče 

in sušno okolje. Miskantus ima to prednost, da lahko ohranja 

visoke fotosintetične vrednosti v velikem temperaturnem 

razponu in tako izrabi nadpovprečno dolgo rastno sezono. 

Posledično pa ima dvakrat večji donos biomase v primerjavi 

z drugimi energetskimi rastlinami.

o 
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Maksimalni dnevni prirast je maja in junija - dnevni prirast po 

steblu je 30 -35g suhe mase, oziroma 0,28 -0,32 t/ha. V jeseni se 

prirast biomase zmanjšuje zaradi staranja in odpadanja listov.

Miskantus je večletna rastlina z velikim letnim donosom 

biomase. Steblo vsako leto v polni rastni dobi zraste od 

3,5 do 4 metre visoko. Rastlina ne oblikuje semena, zato 

je  NEINVAZIVNA in STERILNA. Miskantus razmnožujemo s 

pomočjo korenin (rizomov). 

V Evropo so ga prinesli danski trgovci v prvi polovici tride-

setih let prejšnjega stoletja. Od takrat se površine, posajene 

z miskantusom, povečujejo iz leta v leto. V Evropi in na 

ameriškem kontinentu nastajajo novi nasadi velikosti nekaj 

100 ha na letni ravni. V Sloveniji imamo posajenega okrog 

20 ha (Avstrija: 6.000 ha, Nemčija: 40.000 ha, Francija: 20 ha, 

Poljska: 8.000 ha, Velika Britanija: 60.000 ha, Belgija: 1.200 

ha, Madžarska: 500 ha, Srbija: 50 ha).

Miskantus sadimo s pomočjo rizomov. Nadzemna rast stebla 

se začne spomladi, ko je temperatura tal med 10-12 stopinj 

Celzija. V našem podnebju se že meseca aprila začne rast 

stebla in listja. Steblo miskantusa ima hitro rast, je trdo in je 

odporno na poleganje. V prvem letu doseže višino enega 

metra.

Na prvi pogled je steblo zelo podobno bambusu ali trstiki. 

Pri razvoju stebla ni vej, notranjost pa je izpolnjena z vsebino 

(parenhim), ki oblikuje trdo in gosto jedro stebla. S koncem 

poletja se začne odmiranje nižjih rodnih listov na steblu. 

Proces sušenja biomase se pospeši v jeseni. V teku sušenja 

stebla in listov se proces fotosinteze prenese v korenine 

(biološka translokacija). Čez zimo odpade suho listje in ustvari 

debelo listno steljo okrog debla. Listi, ki ostanejo na deblu, 

se posušijo in zmrznejo. Steblo se v teku zime izsuši zaradi 

zmrzali, tako da je vsebnost vlage pred žetvijo spomladi 

brez težav pod 15%. 

Donosnost suhe biomase je od 20 do 30 t/ha na leto. Časovni 

okvir maksimalnega in enakomernega prirasta biomase je 

25 let. Življenjska doba miskantusa je več kot 40 let.

UPORABA MISKANTUSA

Zaradi svojih lastnosti je miskantus vsestransko uporaben kot 

ekološka surovina. Če ga uporabljamo kot biomaso, imajo 

iz njega pridelani sekanci ali briketi visoko kurilno vrednost 

(19,6 kJ/kg - 4.683 kcal/kg - 4,5 MWh/t). Površina 1 hektarja, 

posejanega z miskantusom, je primerljiva z energijo 8.000 

litrov kurilnega olja (2,3 kg miskantusa ~ 1 liter kurilnega olja). 

Uporabljamo ga kot nastil za živali (nadomešča žagovino, 

slamo). Njegov pH je 7, zato ne prihaja do zakisanja njivskih 

površin. Uporaben je kot izolacijski material v gradbeništvu, 

nadomešča celulozo pri izdelavi papirja, kot naravni biopo-

limer lahko nadomešča plastiko, kot biodizel druge generacije 

(Sundisel), uporaben je kot zastirka okrasnih zasaditev v 

parkih ali jagodnih nasadih.

Sajenje korenin se izvaja v mesecu aprilu ali maju. Korenine 

se sadi 5 do 10 cm v globino, odvisno od vrste tal. Razdalja 

sajenja je ena korenika na 1 m2 . Sajenje se lahko izvede ročno 

ali s prirejenim sadilcem za krompir. 

V prvem letu je zaščita pred pleveli nujna (kemijska ali me-

hanska), v drugem letu zatiranje plevelov ni več potrebno. 

Rastlina z odpadlim listjem v zimskem času poskrbi za zado-

stno zastirko in s tem onemogoči rast plevelom.

Gnojenje z mineralnimi ali organskimi gnojili ni potrebno.

V prvem letu ni pridelka. Miskantus zraste do enega metra. 

Stebla čez zimo olesenijo in se spomladi pokosijo ali zmulčajo.

V drugem letu rasti je prva žetev. Miskantus zraste do dveh 

metrov. 

V tretjem letu imamo polni pridelek. Miskantus zraste do štiri 

metre visoko. Žetev se nato ponavlja vsako leto. 
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VPELJAVA MISKANTUSA NA NAŠI KMETIJI

Ob višanju cen energentov za kurjenje smo iskali alternativo 

za ogrevanje in se v letu 2009 srečali z miskantusom. Ker 

imamo lastne kmetijske površine, smo se odločili, da rastlino 

posadimo. Življenjski prostor miskantusa je povsod tam, kjer 

uspeva koruza. Velika prednost nasada miskantusa je v tem, 

da se enkrat posadi in potem rastlina raste nadaljnjih 20 -25 

let. Zatiranje plevelov je potrebno samo v letu zasaditve. 

Letni pridelek na 1 ha nadomesti približno 6000 - 8000 litrov 

kurilnega olja. 

V aprilu 2010 smo zasadili 2 hektara površine - 20.000 ko-

renik. Cena zasaditve enega hektarja zemljišča je bila 1.600 

EUR. Rastlina je prvo leto zrasla približno 1 m, pridelka prvo 

leto ni bilo. 

Bujna rast se je pričela v drugem letu. 

V drugem letu smo prvi pridelek poželi s kombajnom za 

silažno koruzo (žetev se izvede, ko je v rastlini pod 20% 

vlage - marec, april). 

Pridobljena bio masa je brez dodatnega sušenja primerna za 

takojšnje kurjenje na sistemih za sekance. Ker mi tako velikih 

energetskih potreb nimamo, smo se leta 2013 odločili, da 

postavimo lastno testno peletirno linijo s kapaciteto 60 kg/h. 

Leta 2014 smo peletirno linijo uspešno zagnali in pridobili 

prve pelete iz miskantusa. 

Le-te smo brez predelav na kurilni napravi za pelete tudi 

uspešno uvedli kot gorivo.

Zanimivost …

Miskantus se lahko upora-

blja tudi v cvetličarstvu in 

kot dekorativna rastlina.

ZAKLJUČEK

Miskantus bo v prihajajočem obdobju zagotovo našel svojo tržno 

nišo kot energent. Pridelava in uporaba miskantusa je velika 

priložnost v kmetijstvu kot dodaten vir zaslužka. Z razširitvijo 

nasadov pa bo sledila tudi uveljavitev na drugih gospodarskih 

področjih, kot so gradbeništvo, papirna industrija, biogoriva itd.



silver grass, energy plant, biomass, non-invasive 

plant, chips, pellets, briquettes
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Pišeta: , Fakulteta za strojništvo, UL, Laboratorij za pogonsko-krmilno hidravliko 

(LPKH), oz. Laboratorij za fluidno tehniko (LFT) in , zunanji sodelavec LPKH 

Št. članka: 

1

0

pogonsko-krmilna hidravlika, hidravlični sistemi, notranje puščanje, hidravlični akumulator, termodinamične 

preobrazbe stanja plina 

1. UVOD 

V decembrski (2014) številki te revije je bil objavljen 1. del 

naslovnega članka. Obravnavane so bile sestavine PKH s 

poudarkom na kontaktih elementov znotraj njih, reže in 

pretakanje skozi nje ter vpliv nečistoč v hidravličnih kaplje-

vinah na povečevanje notranjega puščanja v času delovanja 

sestavin oziroma sistemov PKH. V tem 2. delu članka bomo 

obravnavali fizikalno-teoretične osnove, na katerih temelji 

metoda ugotavljanja notranjega puščanja v hidravličnem 

sistemu (HS) ali v delu sistema. Metoda temelji na uporabi 

hidravličnega akumulatorja (HA). 

Te metode, ki jo podajamo v nadaljevanju tega članka, nismo 

zasledili v svetovni literaturi, ampak smo jo razvili in presku-

sili v LPKH. V svetovni literaturi je sicer veliko napisanega o 

hidravličnih akumulatorjih, o dimenzioniranju le-teh v HS, o 

termodinamičnih preobrazbah plina v HA, itd. Soavtor tega 

članka sem svojih prvih 14 delovnih let preživel na vzdrževanju 

sistemov PKH v železarstvu ter nato, zadnjih ca. 15 let (do 

nedavne uvedbe ) predaval predmete s 

področja vzdrževanja na Fakulteti za strojništvo Univerze v 

Ljubljani. Že kot mlad inženir sem se srečaval s problematiko 

notranjega puščanja v sistemih PKH v železarstvu. Proizvodni 

procesi v industriji ne dopuščajo kakšnih daljših „študijskih“ 

posegov v delujoče stroje in postrojenja. Kako torej ugotoviti 

stanje notranjega puščanja v posameznem sistemu PKH brez 

zaustavljanja proizvodnje? 

V sodobnih sistemih PKH je vgrajenih vse več HA, večinoma 

za dodajanje hidravlične kapljevine pod tlakom v HS v tistih, 

običajno kratkih, fazah delovanja, ko so potrebne velike 

količine, pa ni smotrno dimenzionirati črpalk na takšno 

porabo. Te konice porabe „pokrije“ HA. V času, ko nobena 

izvršilna sestavina (hidravlični valj, hidromotor, zasučni valj, 

...) v HS ne deluje, tlak v HA kljub temu upada, počasi ali hitro. 

Iz HA iztekajoči fluid (kapljevino), seveda pod tlakom, namreč 

nadomešča fluid, ki je iztekel iz sistema zaradi notranjega 

puščanja HS, odnosno sestavin v sistemu. Ob poznavanju 

fizikalnih osnov delovanja HA, predvsem sprememb para-

metrov ob termodinamičnih spremembah stanja plina v HA, 

torej lahko določimo velikost iztekanja iz HA in s tem velikost 
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notranjega puščanja sistema PKH, oziroma dela sistema. Že 

takoj uvodoma naj navedemo, da je pri projektiranju HS 

smotrno le-tega izvesti tako, da so z ročnimi zapirnimi ventili 

možna zapiranja posameznih delov sistema. S tem je možno 

ob iskanju napake v sistemu le-to hitreje „lokalizirati“. 

V nadaljevanju najprej obravnavamo fizikalno-teoretične 

osnove delovanja HA in sicer tistih, ki so polnjeni s plinom. 

Podana metoda velja za HA z mehom (teh je v industriji 

največ), z membrano in batne.    

2. HIDRAVLIČNI AKUMULATOR (HA) 

V tem članku predstavljena metoda ugotavljanja velikosti 

(intenzivnosti) notranjega puščanja v sistemu PKH, ali v 

delu sistema, temelji na uporabi HA, polnjenega s plinom. 

V industrijskih hidravličnih sistemih z  kot hidravlično 

kapljevino, je to običajno dušik (

). Za uporabo te metode ni nujno, da je HA vgrajen 

v sistemu. Bistveno je, da je projekt sistema PKH izveden 

tako, da ima eno ali več prostih priključnih mest za začasno 

priključitev HA. Prosta mesta so med normalnim delovanjem 

sistema „blindirana“. HA imamo lahko v skladišču (naj bo znan 

tlak predpolnitve s plinom). Za čas ugotavljanja – merjenja 

velikosti notranje lekaže sistema ga torej začasno priključimo 

na prosto oziroma eno od prostih priključnih mest ter izve-

demo meritve. 

Slika 1 prikazuje izgled hidravličnega akumulatorja z mehom 

in sicer v 5 različnih velikostih. V industriji so večinoma ve-

likosti celotne prostornine (V
0
) do 50 litrov (l). V posameznem 

sistemu jih je pogosto več, lahko tudi 4, ali 6, itd. Bolj smotrno, 

predvsem z vidika vzdrževanja, je vgraditi npr. 4 x 50 l, kot 

1 x 200 l.  

Slika 2 prikazuje tipične 4 faze v delovanju HA v funkciji 

dodajanja fluida v hidravlični sistem. To funkcijo HA, ki je 

najpogostejša, smo že uvodoma omenili.  

Od leve proti desni si sledijo: 

Razmere v HA, ko v njem ni kapljevine pod tlakom; v tej 

fazi izvajamo predpolnitev s plinom do predpisanega tlaka 

predpolnitve (običajno označen s ); „elastični“ (guma) 

meh zapolnjuje celotno notranjost HA; prostornina plina 

je nazivna prostornina HA ( ). 

Razmere v HA, ko je v njem spodnji delovni tlak (p
1s

); 

spodnji del mehu ne sme nalegati na ; 

če nalega, to skrajša uporabno dobo mehu. 
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Razmere v HA, ko je v njem zgornji delovni tlak (p
1z

); to je 

najvišji „računsko-uporabni tlak“. 

Razmere v HA, ko je v njem najvišji dopustni tlak (p
2
); to je 

običajno tlak, pri katerem se razbremeni črpalka. Območje 

p
2
  p

1z
 lahko imenujemo „histerezno območje tlaka“. 

Za medsebojni odnos tlakov (slika 2) velja neenačba:

po < p1S < p 1Z < p2 (1)

Tlak predpolnitve plina (p
0
) je nižji od najnižjega delovnega 

tlaka (p
1s

) predvsem zaradi zaščite gumijastega meha v HA, 

da se ne poškoduje ob „gobastem“ sedežnem ventilu. 

Običajno je:

po = ( 0,6  do  0,9 ) p1S       (2)

Natančnejšo, oziroma pravilno višino tlaka predpolnitve 0, 

praviloma znotraj tega območja (0,6 . . . 0,9), izračunamo 

z upoštevanjem temperaturnih sprememb ter razmerja 

tlakov in prostornin ob preobrazbah plina v HA 

 

Notranjo lekažo hidravličnega sistema (HS) ugotavljamo/

izračunamo med dvema poljubnima vrednostima tlakov v HA, 

oz. v sistemu ob HA. Višjega označimo s  („zgornji računski 

tlak“), drugega, nižjega („spodnji računski tlak“), pa s 1. To 

sta dve poljubno izbrani vrednosti tlakov vmes med p1z  in p1s.   

Lahko pa tudi za ugotavljanje notranje lekaže uporabimo 

tlak 2 (glej sliko 2) kot naš zgornji računski tlak in tlak 

(glej sliko 2), kot naš spodnji računski tlak  

Za ugotavljanje notranjega puščanja sistema PKH (ali dela 

sistema) potrebujemo naslednje podatke: 

prostornino HA; običajno izražena z V0 v litrih l

tlak predpolnitve plina; običajno izražen s p0 v barih [bar]

zgornji računski tlak p2 v barih [bar]

spodnji računski tlak p1 v barih [bar]

čas upadanja tlaka t v sekundah [s]

Naštete parametre vnesemo v matematično-računski model 

te metode; rezultat izračuna je velikost notranjega puščanja 

sistema (dela sistema) PKH. 

Metodo oziroma matematični model bomo v tem prispevku 

predstavili v dveh oblikah: 

, ki obravnava plin (dušik) kot idealni 

plin in  sprememb tlakov in pro-

stornin ob splošnih politropnih spremembah stanja plina; 

dokaj točno pa velja za izotermne spremembe stanja plina.   

, ki v izračunu  

plina s pomočjo korekcijskih faktorjev in nadalje 

 tudi spremembe tlakov in prostornin ob 

splošnih politropnih spremembah stanja plina. 
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Fizikalno-geometrijske razmere tlakov in prostornin znotraj 

HA z mehom je težko ponazoriti, zato to izvedemo v batnem 

HA. Na sliki 3 so prikazane te razmere ob naštetih treh vredno-

stih tlaka (p
0
, p

1 
in p

2
 ) ter pripadajočih prostorninah.  

Ko v HA (slika 3) doteka hidravlična tekočina (kapljevina) 

pod tlakom, ki je višji od tlaka predpolnitve plina (dušika) 

, nastopi komprimiranje plina v skladu z enačbo (3), kjer nk 

pomeni eksponent preobrazbe stanja plina ob kompresiji.  

knnn VpVpVp kk
221100 ...                                                                             (3)

Ko HA dodaja kapljevino v hidravlični sistem, nastopa faza 

ekspanzije plina v skladu z enačbo (4), kjer ne pomeni ekspo-

nent preobrazbe stanja plina ob ekspanziji.  

ee nn VpVp 1122 ..
                                                                                           (4) 

Ko tlak plina v HA upade od tlaka 2 do tlaka 1 (ekspanzija), 

izteče iz HA količina kapljevine ΔV: 

V = V1 – V2  ( =  V1 po sliki 3)   (5)                                                                                 
 

Tlak iz HA iztekajoče kapljevine in kapljevine v sistemu se 

seveda spreminja istočasno in enako kot tlak plina v HA (to 

velja, če zanemarimo lokalne in linijske izgube tlaka kapljevine 

ter trenje tesnil v batnem HA).         

Kompresija plina (dušika) in ekspanzija sta lahko v eni 

skrajnosti izotermni (počasen proces) ali, v drugi skrajnosti, 

izentropni (hiter proces), ali pa nekje vmes – splošna politropa. 

Za osvežitev znanja v sliki 4 podajamo termodinamične 

preobrazbe v  p –V  Izohora in izobara za našo 

metodo nista interesantni. 

Dušik, ki se praviloma uporablja v sistemih PKH, je dvoatomni 

plin, zato zanj veljajo sledeči eksponenti kompresije nk  

in ekspanzije ne: 

1,0 <_        nk        1,4           in         1,0       ne        1,4 (6)  

V katero vrsto preobrazbe uvrstimo posamično preobrazbo 

pri obravnavi aplikativnih primerov, je odvisno predvsem 

od trajanja kompresije oz. ekspanzije. Pri delovanju HA so 

priporočene časovne razmejitve naslednje [1] in [2]: 

trajanje preobrazbe t < 1 min  

 n = 1,4  (proces je izentropen/adiabaten)

trajanje preobrazbe t > 3 min  

 n = 1,0  (proces je izotermen)

trajanje preobrazbe 1 < t < 3 min  

 1 <  n  < 1,4  (proces je politropen)

Ker smo bili do navedenih „razmejitvenih“ parametrov malo 

skeptični, smo v LFT – LPKH izvedli tudi sami ustrezne toza-

devne preskuse, ki so potrdili te vrednosti. Pri aplikativni rabi 

metode smo se ob trajanju preobrazbe v času od ene do treh 

minut poslužili preproste linearne interpolacije vrednosti 

eksponenta. Tako smo npr. za čas trajanja preobrazbe 2 

minuti računali z eksponentom   

Za izračun notranje lekaže hidravličnega sistema (HS) torej 

potrebujemo znano iztočno količino V  (enačba (5)) in čas 

iztekanja te količine. Če v HS nobena izvršilna sestavina 

(hidravlični valj (cilinder), hidromotor, zasučni valj) ne opravlja 

delovnih gibov, v to svrho ni porabe kapljevine pod tlakom. 

Količina V, ki je v tem času t kljub temu iztekla iz HA, je torej 

tista količina, ki je nadomestila količino izgub notranje lekaže 

sistema (dela sistema). Vendar pa je v praksi to količino v 

batnem HA težko meriti, v HA z mehom pa sploh nemogoče. 

Zelo enostavno pa lahko merimo tlake. Torej moramo iztočno 

količino V izraziti s pomočjo tlakov in celotne prostornine 

HA, to je V0, ki je praviloma znana (glej tudi sliki 2 in 3).  

Z izvajanjem enačb (3), (4) in (5) dobimo enačbo (7), ki nam, 

izraženo z V0 in s tlaki, podaja količino kapljevine, ki izteče 

iz HA ob upadu tlaka od vrednosti p2  na p1. 

1..
1

1

2
1

2

0
0

ek nn
p
p

p
pVV l (7)

V enačbi (7) veličina V0 pomeni nazivno prostornino HA, 

običajno je izražena v litrih l .    

                                

VT

izoterma

V

p

0
p

izentropa

politropa

p
p

nV kV vV

izo
ho

ra

izobara



Vzdrževalec 41februar-april 2015 | št. 163-164

Če smo čas t upadanja tlaka od vrednosti p2  na p1 merili npr. 

v sekundah („štoperica“), izrazimo notranjo lekažo sistema 

QL z enačbo (8): 

povpLL Q
t
VQ  l/s  (8)                                                   

Izračun nam, seveda, poda povprečno lekažo QL povp. V času 

„lekažnega iztekanja“ iz HA namreč tlak upada, s čemer se 

iztok zmanjšuje. Z enostavno interpolacijo si lahko rezultate 

aplikativno priredimo – prilagodimo. Ker so v praksi običajno 

podane lekaže v [l/min], zapišemo enačbo (8) v obliki: 

 
povpLL Q

t
60.VQ l/min   (9) 

V enačbo (9), ki je številska enačba, vstavljamo vrednosti za 

ΔV v litrih [l] in čas t v sekundah [s].   

Komentar „hipotetičnega primera“:
v nekem HS imamo 10 potnih ventilov 

NV 6 in NV 10,  pet dvostopenjskih potnih 

ventilov NV 16 in 25 ter nekaj protipo-

vratnih in tlačnih ventilov sedežnega 

tipa. Za nove ventile pri tlaku ca. 300 

bar in viskoznosti kapljevine ca. 30 mm2/s 

velja: protipovratni in tlačni ventili imajo 

približno nič lekaže, en potni ventil NV6 ali 

NV 10 ima Q
L
 50 do 100, največ do 200 ml/

min, NV 16 ali 25 ima lahko največ do 400 

ml/min. Od takšnega novega sistema torej 

pričakujemo pri upadu tlaka od 270 bar 

na 230 bar (p
povp

 = 250 bar) največ do ca. 

3,5 l/min lekaže. Če smo takšen sistem po 

predstavljeni metodi preskusili in dobili 

manjšo vrednost, je sistem s tega vidika 

„OK“, če pa smo dobili večjo ali celo znatno 

večjo vrednost za QL, pa iščemo razlog, 

ali pri novem sistemu PKH (garancija!), 

pokličemo dobavitelja „na razgovor“.   

ter 

, izvedenih v laboratoriju LFT – 

LPKH, in praktične napotke za uporabo 

metode/modela bomo podali v 3. delu 

tega prispevka; to bo v naslednji številki 

. 

V tem 2. delu članka pa predstavljamo 

še laboratorijsko preskuševališče, na ka-

terem smo preverjali to našo metodo ugo-

tavljanja notranje lekaže hidravličnega 

sistema s pomočjo HA. 

3. LABORATORIJSKO PRESKUŠEVALIŠČE 

Na tem preskuševališču smo uporabljali mineralno hidravlično 

olje VG 46. 

Iz radialne batne črpalke hidravličnega agregata (v sliki 5 ni 

prikazan) dovajamo olje pod tlakom v preskuševališče (dovod 

je v shemi označen z oznako P). Olje teče preko merilnika 

pretoka (MP). Na vtoku olja v preskuševališče poleg pretoka 

z manometrom merimo še vstopni tlak in s termome-

trom  vstopno temperaturo olja. Preko gibke cevi in 

protipovratnega ventila je dovod povezan s priključnim 

blokom . Na ta blok je preko gibke cevi  povezan 

. Na zgornjo stran HA je priključeno tlačno zaznavalo ,

s katerim merimo tlak plina v gumijastem mehu HA. Na blok 

PBHA sta priključena še tlačno zaznavalo  in manometer

, ki merita tlak olja na vstopno / izstopni strani HA. Eden 

od priključkov je preko sedežnega tipa ventila  in gibke cevi 

 povezan z rezervoarjem. Na iztoku iz sedežnega tipa ventila 

je nameščen še manometer . Ta ventil (V2) je namenjen 

segrevanju olja v preskuševališču na delovno temperaturo. Pri 

pripravi na preiskus je bolj ali manj odprt. S tem, zaradi padca 

tlaka preko njega, segrevamo olje. Med samim preskusom 

pa je nepropustno zaprt. Drugi priključek iz priključnega 



Vzdrževalec42 februar-april 2015 | št. 163-164

bloka PBHA je preko sedežnega ventila  in gibke cevi B 

povezan s priključnim blokom , na katerem je pritrjen 

preskušani ventil. Na priključnem bloku PBV je na tlačnem 

vodu nameščeno tlačno zaznavalo P1. Vsak od priključkov 

ventila je preko priključnega bloka PBV razdeljen na dva dela. 

Tako je (izmenično) po en priključek (A, B, T) blokiran, na 

drugih pa so nameščene (podstavljene) merilne menzure, in 

sicer: priključek A ima merilno menzuro M1, priključek B ima 

merilno menzuro , priključek T pa menzuro . V največji 

menzuri M2 je nameščen še termometer . 

Prvi del meritev lekaže je bil izveden tako, da je bil preskušani 

ventil obremenjen s tlakom na priključku P. Drugi del pa je bil 

izveden tako, da je bil preiskušani ventil tlačno obremenjen na 

priključku B. V tem primeru smo merili lekaže na priključkih 

 (M1),  (M2) in P (M3).

Najprej smo ogreli hidravlično olje v rezervoarju (z varno-

stnim ventilom – nastavitev ca. 315 bar – brez „porabe“) 

na okoli 80°C. Olje smo ogreli na tako visoko temperaturo 

zaradi ohlajanja po ceveh in celotnem sistemu. Nato smo 

s hitro kompresijo napolnili 20 litrski ( o  hidravlični 

akumulator (s tlakom predpolnitve o = 200 bar) na tlak 

približno 315 bar. Po končani hitri kompresiji smo počakali 

ca. 5 minut, da se je temperatura plina v HA ustalila. Nato 

smo s sedežnim ventilom V2 počasi (v 3 minutah zaradi želje 

po izotermni spremembi) spustili tlak na 255 bar. S tem smo 

zagotovili ustaljeno – stabilno stacionarno točko (izotermna 

sprememba stanja plina – dušika). Počasi smo odprli sedežni 

ventil V1 in s štoparico merili čas padanja tlaka vse do tlaka 

p
o
. Zaradi nadaljnje kontrole izračunanega volumna smo v 

treh merilnih menzurah merili lekažni tok. 

[1] Mannesmann Rexroth: , 

-
 

[2] Interno gradivo LPKH; rezultati meritev, raziskav, . . . 

p2
p1 V0

 power-control hydraulics, hydraulic systems, 

internal leakage, hydraulic accumulator, thermodynamic 

transformations of the state of gas  
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Št. članka: 

ohranitev energije, poraba energije, stroji in naprave, vzdrževanje, energetska učinkovitost, stroški

Piše:  predsednik DVS

Ameriško ministrstvo za energijo je pri laboratoriju Pacific 

Northwest v Richlandu, Washington, naročilo študijo o vplivu 

vzdrževanja na energetsko učinkovitost.

Študija je bila izdelana v letu 1994 in predstavljena na 17. 

svetovnem energetskem kongresu v Atlanti (World Energy 

Engineering Congress) leta 1994.

Študijo so predstavili R. Szydlowski, J. Schliesing in D. Winiarski, 

izdelana pa je bila na račun vlade Združenih držav Amerike.

V študiji so s pomočjo raziskav na terenu ugotovili, da ni 

realno pričakovati, da bo nova, visoko zahtevna naprava 

delovala cel čas svoje predvidene življenjske dobe z najvišjo 

učinkovitostjo brez primernega upravljanja z napravo in 

učinkovitega vzdrževanja.

Že z enostavnim inšpekcijskim ogledom večine zgradb se je 

ugotovilo veliko število naprav, ki so obratovale z napačno 

ročno nastavitvijo, bile napačno nastavljene  in so obratovale 

neučinkovito ali pa so bile neuporabne. Ilustrirajmo to dejstvo 

z dvema primeroma iz Letalskega centra Robins v Georgiji 

(Robins Air Force Base). Prvi primer opisuje vzdrževalni pro-

gram kondenčnih lončkov, drugi primer pa govori o ogrevanju 

in hlajenju zgradb.

Namen obeh primerov je ugotoviti pomembnost primer-

nega upravljanja in vzdrževanja naprav. Priporočen sistem 

»O&M First« (»operater in vzdrževanje najprej«) bi pomenil 

večji izkoristek ogrevanja in hlajenja zgradbe, zagotovil bi 

izboljšan servis za vse v zgradbi in zmanjšal porabo energije 

in nepredvidena popravila naprav. Vpeljava primernega 

»O&M« programa bi prinesla 15-25% prihranke energije. Si-

stem »O&M« bi omogočil tudi druge aktivnosti za ohranjanje 

energije ali energetski menedžment ter nadzorne sisteme, s 

katerimi bi omogočili in vzdrževali predvidene energetske 

prihranke.

Uvod
Večina zveznih državnih ustanov je stalno usmerjena v 

posodabljanje naprav kot vir za varčevanje z energijo z 

jasno izraženim izogibanjem kakršnimkoli spremembam 

glede operaterjev in vzdrževanja (O&M). Visokotehnološke 

naprave so v našem primeru vse od velikih računalniško 

vodenih energetskih sistemov pa do kontrolnih sistemov 

manjših sistemov.

Kljub temu, da se ve, da je pristop k operaterskem procesu 

in procesu vzdrževanja napačen, se smatra kot posebni 

problem, ki nima direktnega vpliva na izračunan prihranek 

visokotehnoloških, visoko učinkovitih in dragih naprav. Za 

večino visokotehnoloških naprav se pričakuje zmanjšanje 

zahtev za operaterje in vzdrževanje. Vendar tudi osnovne 

zahteve »O&M« zahtevajo nekaj novih praktičnih znanj, ki 

niso rutinsko vključena pri nakupu novih naprav.

O omalovaževanju operaterjev in vzdrževanja v zveznih 

ustanovah obstaja dolga zgodovina.
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Tukaj bomo sedaj navedli le praktične primere: zelo razširjeno 

puščanje pare, napačno delujoč ali sploh nedelujoč sistem 

upravljanja zgradb, okvarjen ali poškodovan sistem ogrevanja 

in hlajenja zgradb. Kljub temu, da je večina problemov s 

področja upravljanja strojev in naprav in vzdrževanja več 

kot očitna in je popravilo enostavno za izkušene vzdrževalne 

delavce, je jasno, da vzdrževalno osebje v samem podjetju 

ali ustanovi ni sposobno dokončno rešiti problema zaradi 

več razlogov.

Nekateri razlogi so:

Nezadostno število delavcev za »O&M« postopke. Omejeno 

število delavcev in finančna sredstva, ki so na razpolago, 

vodijo v hitro popravilo najhujših problemov, preventivno 

vzdrževanje pa ima nizko prioriteto. Vse to pogosto vodi do 

resnih okvar, lomov in problemov, ki na koncu pomenijo 

drago popravilo ali pa je celo potrebno zamenjati celotni 

stroj ali napravo.

Slabo šolano in neizkušeno moštvo. Moštvo v vojaških cen-

trih je pogosto mlado ali neizkušeno, izkušeno moštvo je v 

pokoju, poleg tega pa prihaja še do pogostih menjav med 

lokacijami  po državi in tudi do menjav službenih področij. 

Rezultat vsega tega je zmanjšana možnost izobraževanja 

moštva oziroma specializacije za posamezne stroje in 

naprave.

Neprimeren oziroma poškodovan sistem nadzora in 

diagnostičnih naprav. Dejansko stanje stroja in vzroki 

problemov so skriti za nepopolno ali netočno informacijo 

s strani diagnostičnih naprav.

Manjkajoča, netočna ali nekompletna dokumentacija 

obstoječih strojev in naprav. Zelo težko je obratovati s 

stroji in napravami brez kompletnega znanja o instaliranih 

strojih in napravah ter o nadzornih sistemih.

Nezadostno financiranje. Letalski centri imajo zelo nizko 

prioriteto pri financiranju in ne dobijo posebnih sredstev 

za izboljšave naprav.

Nimajo merilnih naprav za nadzor, tako da ni možno 

ugotavljati stroškov za vzdrževanje in energijo in tudi ne 

vzpostaviti primernih spodbud za znižanje teh stroškov.

Nizka zavest med O&M moštvom zaradi zgoraj navedenih 

vzrokov.

Rezultat zanemarjanja O&M je pomenil povečanje stroškov 

za gorivo zaradi zmanjšane energetske učinkovitosti, zaradi 

povečanja obsega vzdrževanja in povečanja stroškov kapitala 

zaradi skrajšane življenjske dobe strojev in naprav.

Filozofija »O&M najprej«
Ta filozofija trdi, da:

O&M izboljšava mora biti prvi ovrednoteni ukrep ener-

getske učinkovitosti.

Ljudje, odgovorni za O&M, so temelj za uspeh, ne stroji 

in naprave.

Nove naprave morajo biti primerne za O&M okolje, v 

katerih bodo delovale.

Naloga izboljšane O&M je zmanjšanje obratovalnih stroškov 

na dolgi rok in razvoj trdnih temeljev, potrebnih, da ukrepi 

energetske učinkovitosti dosežejo in vzdržujejo predvidene 

energetske prihranke.

Predvidene prednosti vključujejo:

Povečane energetske prihranke, na dolgi in kratek rok, 

izboljšava energetske učinkovitosti.

Zmanjšanje nepredvidenih okvar, uporabniki so zadovoljni, 

več časa je na razpolago za preventivno vzdrževanje.

Manj zastojev in neplaniranega vzdrževanja.

Zmanjšanje stroškov kapitala za zamenjavo predčasno 

okvarjenih naprav.

Bistven pristop te filozofije je osredotočenje na optimizacijo 

obstoječih strojev in naprav na stanje, za katere so bili kon-

struirani. O&M je prvi ukrep energetske učinkovitosti in ne 

nove naprave. Terenske raziskave so pokazale, da je večina 

strojev in naprav konstruirana primerno, da pa niso bile zgra-

jene tako, kot so bile konstruirane ali pa ne obratujejo tako, 

kot je bilo predvideno v fazi konstruiranja oziroma izgradnje 

strojev in naprav. Pokazalo pa se je, da  te pomanjkljivosti 

nastanejo zaradi relativno majhnih problemov pri opremi 

ali pri nadzornih sistemih. Proces odprave problemov, ki 

ima lahko vpliv na učinkovitost novih ukrepov energetske 

učinkovitosti je nujen, vendar ne zadosten za zagotovitev 

uspeha energetske učinkovitosti.

Enostavna popravila skupaj z majhnimi predelavami in 

zamenjavo naprav lahko prinesejo pričakovan energetski 

prihranek od 15-25%, predno se prične z uvajanjem ukrepov 

energetske učinkovitosti.

Jasno je, da potrebuje izvajalsko osebje »O&M« podporo. To, 

da zagotovimo zunanjo pomoč  za odpravo slabo vzdrževane 

ali pa celo nedelujoče opreme, se bo sicer pokazalo kot 

kratkoročen uspeh, vendar ne bo odpravilo osnovnega vzroka 

problemov. Glede na to, da  »O&M« ne odpravi osnovnega 

vzroka problemov, se bo napaka popravljenega ali novega 

dela ponavljala.

Drugi vidik »O&M« pristopa pa je ta, da je osebje »O&M« ključ  

za rešitev problemov. Učinkovite naprave lahko izpopolnimo 

s sistemom za ugotavljanje napak pri upravljanju z napravo 

in iskanje napak pri delovanju naprave, kot npr. s sistemi za 

upravljanje z energijo in kontrolo (Energy Management and 

Control Systems – EMCS). Kljub vsemu pa je osebje »O&M« 

zadolženo za oboje, torej za napravo in še za EMCS. Tudi 

EMCS mora osebje »O&M« poznati enako dobro kot samo 

napravo; da bo deloval učinkovito, bo ravno tako potreboval 

vzdrževalni poseg.
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Sistem EMCS ni uporaben, če se ga obide, naredi nedelujočega 

ali pa če ni vzdrževan. 

Uspeh ali neuspeh dobrega delovanja vseh naprav je vsekakor 

odvisen od učinkovitega šolanja, izkušenj in motivacije 

»O&M« osebja.

Naprave in upravljanje mora biti primerno za »O&M« okolje, 

v kateri bodo delovale. Izkušnje kažejo, da nas samo vgradnja 

visokotehnološkega, kompleksnega upravljanja naprav  v 

glavnem ne pripelje do pričakovanih rezultatov. Enostavna 

kontrola naprav, ki morda ni tako učinkovita, je pa lažje 

razumljiva, pa nas lahko pripelje na dolgi rok do večjih 

prihrankov.

Pričakovani energetski prihranki znašajo za program 

izboljšanja v procesu upravljanja s stroji in napravami in 

njihovim učinkovitim vzdrževanjem od 15-25%. Upoštevati 

je potrebno, da se ne da enostavno seštevati pričakovane 

posamezne prihranke, ker so v medsebojnih povezavah. 

Pričakovane vrednosti prihrankov so izračunane tako, da je 

obstoječi »O&M« program sposoben upravljati in vzdrževati 

nove naprave, ki smo jih uvedli z ukrepi za učinkovito rabo 

energije. Praksa pa nas uči, da v začetku ni tako in so zato 

dolgoročni prihranki programov učinkovite rabe energije 

vedno manjši od predvidenih.

Letalski center Robins, Georgia, ZDA
Pacific Northwest Laboratory (PNL) je prejela zahtevo, da 

ugotovi obstoječe stanje »O&M« aktivnosti v letalskem centru 

Robins in uvede izboljšan program »O&M« v centru.

Rezultati so prikazani z dvema primeroma. Prvi opisuje poskus 

razvoja sistema vzdrževanja kondenčnih lončkov. Drugi pa 

opisuje ukrepe za nadgradnjo energetske učinkovitosti v 

zgradbah z zamenjavo prezračevanja, ogrevanja in klima-

tizacije, ki bi zamenjalo star sistem, ki je zahteval veliko 

vzdrževanja. Ker je namen ukrepov učinkovite rabe energije 

zmanjšanje stroškov obratovanja, je v tej študiji poudarjena 

pomembnost razvoja primernega »O&M« programa, da se 

predvidijo vse napake, ki bi lahko ogrozile uvedbo učinkovite 

rabe energije.

Letalski center Robins je zelo velik sistem, saj je dnevno pri-

sotnih 19.920 (v letu 1990) ljudi. V okviru letalskega centra 

prebiva 5329 vojakov, preostali živijo v mestu v bližini centra. 

V okviru letalskega centra je 646 komercialnih, industrijskih 

in upravnih zgradb.

Večina porabljene energije je električna energija in zemeljski 

plin. Obstajajo dve glavni in štiri manjše zanke centralnega 

ogrevanja. Tri manjše energetske postaje so locirane zraven 

zgradb, ki jim služijo. Preostale pa se napajajo s 14 km dolgimi 

parovodi in en kilometer dolgimi vročevodi.

Vzdrževalni program za kondenčne lončke
Toplarna dobavlja paro mnogim zgradbam in laboratorijem 

za ogrevanje prostorov in procesno paro. Do mnogo zgradb 

se dovaja para preko celega leta. Kondenčni lončki, ki puščajo, 

predstavljajo direkten in znaten strošek. Poleg tega puščajoč 

ali blokiran kondenčni lonček povzroči mnoge sistemske 

probleme, vključujoč povečano obrabo na sedežih redu-

cirnih ventilov, udare kondenzata, zadrževanje kondenzata 

v grelnih kačah, zmrzovanje le-teh, zmanjšanje obratovalne 

učinkovitosti, povečanje tlaka in temperature kondenzatnih 

povratnih linij in ne nazadnje izgubo kondenzata. Vsi ti 

problemi povzročajo dodatne stroške za neučinkovito rabo 

energije in za popravilo ali zamenjavo poškodovanih naprav.

Do sedaj se je 5000 kondenčnih lončkov v letalskem centru 

vzdrževalo tako, da so poklicali vzdrževalce, ko je bilo kaj 

narobe z lončkom. Izjema je bila le preventivna zamenjava 

kondenčnih lončkov na distribucijskem sistemu in neka-

terih izbranih mestih, ki pa so jih zamenjali brez poskusnih 

testiranj in ne glede na to, kako delujejo. To je pomenilo, 

da je mnogo kondenčnih lončkov, ki so puščali ali bili blo-
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kirani, bilo v obratovanju, mnogo dobro delujočih pa so  

zamenjali.

Energijo in stroške, povezane s kondenčnimi lončki, lahko 

zmanjšamo ali odpravimo s primernim sistemom pregleda 

in vzdrževalnim programom. 

PNL je vodil štiristopenjski projekt za podporo razvoja pri-

mernega testiranja kondenčnih lončkov in vzdrževalnega 

programa:

1. najprej so pripravili program, primeren za »O&M« osebje

2. izvedli so izobraževalni program v učilnicah in na terenu s 

praktičnimi preizkusi delujoče opreme in tudi na testirnih 

mizah

3. razvili so dokumentacijski program z bazo podatkov in 

vzdrževalnih pregledov

4. vodili so vrednotenje privarčevanih stroškov, ki bi jih 

lahko dosegli z učinkovitim programom vzdrževanja 

kondenčnih lončkov.

Letalski center bi zagotovil uspešnost tega programa z na-

pravami za testiranje kondenčnih lončkov, šolanjem kadra 

in vzdrževalnim programom, potrebnim za učinkovito 

dolgoročno delovanje kondenčnih lončkov.

Testna oprema
Za ugotavljanje okvarjenih kondenčnih lončkov se upora-

bljajo različne ultrazvočne naprave ali merilniki temperature. 

Izšolano in izkušeno osebje lahko učinkovito kombinira znanja 

o tipih kondenčnih lončkov, njihovem principu delovanja in 

podatkih o zvoku in temperaturi za določanje vrste okvare 

kondenčnega lončka. Vendar osebje, ki samo občasno opravlja 

dela na iskanju napak, ne more zbrati dovolj izkušenj. Ravno 

zaradi tega se je predvidelo uporabo avtomatske diagnostike 

delovanja kondenčnih lončkov.

Podjetje TLV je razvilo napravo »TrapMan« za diagnosticiranje 

in upravljanje s kondenčnimi lončki pri uporabnikih.

Naprava vsebuje prenosne testne instrumente, ki merijo 

delovno temperaturo in ultrazvočni signal in ga pošiljajo 

do naprave, na kateri nastavimo tip kondenčnega lončka.

»TrapMan«  vsebuje tudi računalniško aplikacijo, ki omogoča, 

da terenska merjenja prenesemo v bazo vzdrževanja. Program 

naprave deluje torej kot testni program in tudi nudi prikaz 

analize okvare kondenčnega lončka na grafičnem zaslonu.

Šolanje
Dr. Thomas Burch z Inštituta za učinkovitost  parnih kotlov 

(BEI) je vodil šolanje za osebje »O&M«. Po predavanjih o 

energetskih osnovah je sledila demonstracija uporabe pare 

na kondenčnem lončku in sicer na testnem mestu in tudi na 

terenu. Predavanja o delovanju parnih lončkov in različnih 

tipih le-teh, o vrstah okvar lončkov ter o tem, kako vpeljati 

sistem testiranja kondenčnih lončkov in vzdrževalni program, 

je trajalo dva dni.

Polovico dneva pa je trajalo testiranje na preizkuševališčih 

in predstavitev testnih tehnik.

Udeleženci šolanja so imeli možnost, da praktično sami 

preizkusijo te tehnike na preizkuševališču pri različnih pre-

tokih kondenzata. Šolanje pa je potekalo tudi za sistem 

diagnostičnega sistema »TrapMan« .   

Tretji in četrti dan so se opravljala terenska testiranja 

kondenčnih lončkov v dveh zgradbah. Skupina se je razdelila 

na dva dela, prva je uporabljala za testiranje tradicionalne 

meritve temperature in ultrazvoka, druga pa »TrapMan«. Vsak 

dan so po meritvah prenašali podatke na PC.

Zadnji dan je potekala predstavitev končnih rezultatov tes-

tiranja kondenčnih lončkov in zaključek  šolanja. V začetku 

tečaja so bili udeleženci skeptični do šolanja, testiranja in tudi 

»TrapMan« se jim je zdel preveč visokotehnološki izdelek. 

Na koncu šolanja so popolnoma spremenili mišljenje in z 

navdušenjem gledali na uvajanje vzdrževalnega programa 

za kondenčne lončke.

Rezultat testiranja kondenčnih lončkov
Vsega skupaj je bilo testirano 90 delujočih kondenčnih lončkov 

v dveh zgradbah. Od teh je bilo ugotovljeno 23 nedelujočih. V 

eni od zgradb so zamenjali vse kondenčne lončke pred dvema 

letoma, zatorej ta vzorec testiranih kondenčnih lončkov kaže 

manj okvar kot v ostalih zgradbah.

S »TrapMan« analizo so pri 15% kondenčnih lončkih ugotovili 

nizko temperaturo (okvara: blokirani), 3% pa jih je puščalo. 

Posebno problematični so kondenčni lončki, ki zadržujejo kon-

denzat in lahko povzročajo okvare na drugih komponentah 

parnega sistema. Za primer so si udeleženci šolanja ogledali 

primer okvare visokotlačnega reducirnega ventila, ki so ga 
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menjavali vsakih nekaj let. Ugotovilo se je, da je kondenčni 

lonček, ki ni deloval, omogočal pretok kondenzata skozi 

visokotlačni ventil in ga uničeval. Zapisov, kako pogosto so 

menjavali reducirni ventil ni bilo, sicer bi lahko izračunali, ko-

liko se privarčuje z zamenjavo kondenčnega lončka in potem 

z vpeljavo vzdrževalnega sistema za kondenčne lončke. Cena 

za kondenčni lonček je 100 €. Ta strošek bi lahko preprečil 

večkratno menjavo reducirnega ventila, ki stane 1000 €.

Vzdrževalni program za kondenčne lončke
Obstoječe stanje (status quo) je v letalski bazi Robins 

povzročalo stroške za zamenjavo kondenčnih lončkov in 

okvare na parnih napravah  v višini 1,100.000 € na leto.

Po uvedbi vzdrževalnega programa za kondenčne lončke 

bi bilo v prvem letu po izračunih 975.000 € stroškov, torej 

za 35.000 € prihrankov. Stroški bi bili prvo leto višji zaradi 

nevzdrževanja kondenčnih lončkov v prejšnjih letih.

V naslednjih letih pa bi znašal prihranek 550.000 €. V to vsoto 

je že všteta večja energetska učinkovitost naprav, ki nastane 

s pravilnim delovanjem kondenčnih lončkov.

Analiza po izvedbi šolanja vzdrževalcev
Januarja 1993 je para še vedno pihala iz kanalov na cesti 

pred pisarno polkovnika, ki je bil zadolžen za vzpostavitev 

prioritet »O&M«. Na žalost se letalski center Robins ni odločil 

za testiranje kondenčnih lončkov in uvedbo vzdrževalnega 

programa. V tem času pa so zmanjšali število vzdrževalcev 

in se pač zato posvečajo zelo malo preventivnemu delu.

Kljub temu, da je PNL zagotovil osebju »O&M« diagnostične na-

prave, software za vzdrževalni program kondenčnih lončkov, 

šolanje in navdušenje za uvedbo vzdrževalnega programa, 

se ugotavlja, da to ni dovolj. Vsi nivoji menedžmenta morajo 

biti vključeni v takšno uvajanje vzdrževalnega programa 

in v primeru letalskega centa Robins ni bilo tako. V bistvu 

potrebuje uvajanje takšnega človeka, ki je predan zadevi in 

potem le-ta z avtoriteto začne graditi program in nadzoruje 

osebje, ki je predano testiranju, izgradnji baze podatkov in 

menjavi kondenčnih lončkov.

Koncept je še vedno zelo zanimiv, saj bi pri letalskem centru 

Robins lahko prihranil 550.000 € vsako leto. 

Vsako leto, v katerem se ne uvede program vzdrževanja 

kondenčnih lončkov, se vrže skozi okno teh 550.000 €. Za-

nimivo je to, da so prišli do tega izračuna, ko bi pa morali 

začeti izvajati program, so odpovedali. Koliko je podjetij po 

svetu, ki se teh prihrankov sploh ne zavedajo?

Zato, ker je marsikatero podjetje v Sloveniji zelo podobno 

temu letalskemu centru pri pristopu k preventivnemu vzdrže-

vanju oz. vzdrževanju po stanju ter energetski učinkovitosti.

Če danes pogledamo spletno stran vzdrževanja letalskega 

centra Robins vidimo, da izvajajo projekt v vrednosti 152.000 

€ za ureditev problema kondenčnih lončkov v zgradbah. Ali so  

tukaj vključeni tudi stroški uvedbe vzdrževalnega programa 

za kondenčne lončke, ne vem. So pa menjavo kondenčnih 

lončkov vključili v program zmanjševanja onesnaževanja 

okolice in zato so se odobrila sredstva.

Seveda se je nazadnje vmešala še država in zahtevala uvedbo 

učinkovitega vzdrževalnega programa za kondenčne lončke 

in predpisala, da morajo število kondenčnih lončkov, ki letno 

odpovedo, zmanjšati pod 5% vseh v letalski bazi.

Izkaže se, da imajo operaterji in vzdrževalci velik vpliv na 

energetsko učinkovitost in da lahko privarčujejo z učinko-

vitim vzdrževanjem velike vsote denarja in s tem povečujejo 

profit podjetja.

 energy conservation, consumption, and utiliza-

tion; equipment; maintenance; operation; military facilities; 

energy efficiency; energy conservation; cost



Vzdrževalec48 februar-april 2015 | št. 163-164

NOVA VIŠJEŠOLSKA PROGRAMA V LJUBLJANI: 
MEHATRONIKA IN OBLIKOVANJE MATERIALOV

V šolskem letu 2015/2016 bodo pričeli izvajati dva višješolska študijska 

programa, Diplomanti bodo pri-

dobili naziv   .

Programa sta ovrednotena s  in sta uskla-

jena z bolonjsko deklaracijo. Raven pridobljene strokovne izobrazbe je 

.  V redni obliki 

Nova višja strokovna šola bo ponudila za mlade res privlačno izobraževanje. 

Veliko bo projektnega dela, vodenega samostojnega dela, dela pri deloda-

jalcih, reševanja praktičnih primerov. Pri višjem strokovnem izobraževanju je 

velik poudarek na praktičnosti študija. Vsak študent sodeluje pri reševanju 

konkretnih praktičnih nalog, zato se lahko po študiju zelo hitro vključi v 

delovne procese. 

Praktičnost študija se izraža že v tem, da študentje vsak letnik kar 10 tednov 

delajo pri delodajalcih. To delo je načrtovano tako, da se študentje resnično 

naučijo opravljati konkretne delovne naloge, primerne nivoju študija. Tudi 

diplomo opravljajo študentje iz praktičnih nalog za podjetja, rezultati 

njihovega dela morajo na koncu delovati. 

Kakšne možnosti nudi poklic inženir / 

inženirka oblikovanja materialov?
Poklic oblikovalca materialov postaja ob vse bolj izrazitem razvoju novih 

materialov in usmerjanju človeštva v rabo naravnih virov (les) in ponovno 

rabo ali predelavo odpadkov vse bolj perspektivno poklicno področje, 

ki odpira veliko možnosti za nove ideje in inovativnost tako na področju 

razvoja izdelkov kot razvoja poslovnih modelov. Ti trendi so vidni tako v 

Sloveniji, kot v Evropski uniji in v svetu.

Glede na zasnovo študijskega programa Oblikovanje materialov bodo 

diplomanti visoko strokovni izvajalci inženirskih del, kot tudi široko kul-

tivirani izobraženci, ki bodo imeli dovolj široko teoretično izhodišče ter 

usposobljenost in iznajdljivost za strokovno - poslovno komunikacijo v 

slovenskem in tujih jezikih ter inoviranje lastnega znanja. Te kompetence 

jim bodo omogočale zaposlitev na različnih področjih gospodarstva in 

negospodarstva, kot tudi usposobljenost za aktivno samozaposlovanje 

v svobodnih poklicih. Prisotni bodo lahko v vseh tistih vejah industrije, 

obrti in storitev, ki so neposredno ali posredno povezane s proizvodnjo 

in dizajnom.

Cilj dobrega oblikovalca je postaviti želje in ideje stranke v ospredje ter v 

skupnem sodelovanju postaviti kreativno osnovo za oblikovanje interierja 

ali izdelkov. Dosežek je uresničiti vizijo stranke v kombinaciji z dobrimi 

materiali in s svežim, privlačnim dizajnom in funkcionalnostjo opreme.

Inženir oblikovanja materialov ima zelo širok razpon znanj s področja 

tehničnih in družboslovno-humanističnih ved. Elementi projektiranja ne 

vključujejo zgolj oblikovanja in postavitve notranjih interierov, temveč tudi 

odnose med posamezniki in prostorom, v katerega postavljamo koncept 

bivanjskega prostora - študije barv, razsvetljave itd. 

Študentje lahko v drugem letniku izbirajo izmed naslednjih treh področij: 

oblikovanje bivalnega in stavbnega pohištva,

oblikovanje umetniških in specialnih izdelkov iz lesa in lesnih tvoriv,

oblikovanje kovin in polimerov.

Posebnost programa je, da bodo diplomanti po eni strani znali oblikovati 

nove izdelke, po drugi strani pa bodo poznali tehnologijo njihove izdelave. 

To daje inženirjem oblikovanja materialov večjo 

pri ustvarjanju novih izdelkov, saj bodo s temi znanji že vnaprej oblikovali 

take izdelke, ki se lahko naredijo na ekonomsko učinkovit način. 
  

Kakšne možnosti nudi poklic inženir / 

inženirka  mehatronike?
Izdelki se izdelujejo na 

čedalje bolj kompleksen 

način – na strojih, ki delujejo 

s pomočjo elektronskih kr-

milnih sistemov in so deloma 

ali v celoti  avtomatizirani 

oz. računalniško vodeni. Da 

bi obvladovali proizvodne 

procese, morajo sodelovati 

strokovnjaki s področja strojništva, elektrotehnike in informatike. Izkazalo 

se je, da je veliko bolj učinkovito, če imamo strokovnjake, ki istočasno obvla-

dajo vse te stroke.  Tedaj je možno zasnovati bolj enostavne, ekonomične, 

zanesljive in mnogostranske proizvodne sisteme.

Vse te stroke združuje veda, ki se imenuje mehatronika. Zato pridobijo 

diplomanti študija mehatronike  znanja s področij strojništva, elektro-

tehnike, avtomatike, informacijskih tehnologij, ekonomije, tujega jezika 

in še mnogo drugih področij.  Ker je študij organiziran izrazito praktično 

in projektno, študentje razvijajo kreativnost in praktičnost. S pridoblje-

nimi znanji so diplomanti , saj so tipično 

vsestransko izobraženi strokovnjaki, ki znajo zaradi tega na nov način 

zasnovati in načrtovati  funkcionalno nove proizvode. 

Zaposlujejo se v vseh industrijskih panogah - elektro, strojni, računalniški, 

živilski, farmacevtski, kemijski, zabavni, avtomobilski;  na prometnem, 

okoljskem področju itd.  Zaposljivi so na delovnih mestih, povezanih z 

robotizacijo in avtomatizacijo procesov, v sistemih za izdelavo, obdelavo, 

doziranje, embaliranje, tiskanje, transport ipd. Poleg tega so zaposljivi 

tudi pri vzdrževanju procesne in proizvodne tehnike ter v široki paleti 

storitvenih dejavnosti. 

Več informacij o program in študiju lahko dobite na: 
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Piše: , urednik revije Vzdrževalec

Spoštovani bralci, danes predstavljamo spletno stran: .

Na njej boste lahko našli obilo gradiva v povezavi z vzdrževanjem, prav tako pa si lahko preberete vse izdaje revije Svet 

strojništva.

Tudi v drugih evropskih mestih so na sejme vključene aktivnosti vzdrževanja. Junija si lahko ogledatee prireditev v naši 

bližini: 



SPLAÈA SE BITI
NAROÈNIK
SPLAÈA SE BITI
NAROÈNIK

Vsak naroènik prejme majico in ovratni trak

Za samo 30 € dobite:

Ugodnosti za
naroènike
revije

Naroèite se!
01/ 5800 884
info@irt3000.si 
www.irt3000.si/narocam
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Osrednja tema naslednje, junijsko-avgustovske številke (165 

– 166) bo    Industrijski objekti, 

delavnice, laboratoriji in stanovanjski objekti morajo imeti 

razsvetljavo. Razsvetljava mora biti ustrezno projektiranja, 

implementirana in vzdrževana. Vzdrževanje razsvetljave je 

nekoč pomenilo zgolj in samo menjavo svetilnega telesa – 

žarnic, »neonk« in podobno. Danes se na področju vzdrževanja 

razsvetljave pojavljajo bolj zahtevne naloge. Pri vzdrževanju 

razsvetljave so potrebne dograditve, preureditve in razne druge 

večje spremembe v električnih instalacijah, ki so pogojene 

z  drugačnimi zahtevami glede količine osvetlitve na določeni 

delovni ali bivalni površini. Večji izziv so tudi nova varčna 

svetila (npr. LED tehnologija). To zajema različna področja 

vzdrževanja - od sistemov aktivne požarne zaščite, varnostne 

razsvetljave, do ostalih vzdrževalnih del, ki jih  mora lastnik ali 

upravnik objekta opraviti v rokih in na način, kot izhaja iz navodil 

proizvajalca oziroma izvajalca, ki je sistem vgradil. Servisiranje 

izvajajo le pooblaščeni serviserji ali vzdrževalci. Poskrbeti je 

treba za potrdila o brezhibnosti vgrajenega sistema in hraniti 

dokumentacijo o pregledovanju in preizkušanju ter vzdrževanju.

Vabimo strokovnjake z najrazličnejših področij, da napišejo 

članke v povezavi z napovedano osrednjo temo in jih pošljejo 

na e-pošto .

Piše: , urednik revije Vzdrževalec

Pravilna rešitev iz prejšnje številke Vzdrževalca je: 1. d (Dobre 

prakse v vzdrževanju), 2. b (25),  3. b (MI = Celotni stroški 

vzdrževanja * ure obratovanja / (količina proizvodnje)2),   4. d 

(40), 5. d (Odpoved sredstva, ki jo je neposredno ali posredno 

povzročila okvara ali odpoved drugega sredstva).

Naloge tokrat žal nihče ni rešil pravilno (najtrši oreh je bilo 

predvsem 3. vprašanje (Kaj je Indeks vzdrževanja – Mainte-

nance index MI?)). Velja torej – več sreče prihodnjič!

Vabimo vas, da obkrožite pravilne odgovore, npr.: 1.a, 2.b, 3.c 

itd. in rešitve pošljete na tajništvo DVS pisno ali po e-pošti 

na do konca junija 2015. 

a) Otočec

b) Maribor

c) Velenje

d) Rogla

a) Obraba tirnic

b) Kolesne dvojice

c)  Električni vodi

d) Ležaji

a) letno čiščenje zunanjega kondenzatorja  (najbolje 

pred začetkom ogrevalne sezone)

b) dvakrat letno pregled ventilatorjev, motorjev venti-

latorjev in jermenov 

c) štirikratno letno podmazovanje motorjev ventilatorjev 

hladilnega stolpa 

d) osemkratno letno menjavanje filtrov

a) Funkcija ali skupek funkcij sredstva, potreben za 

izvajanje storitve namenjena obnovi in posledično 

izvajanje preventivnega vzdrževanja.

b) Skupni pojem za opis razpoložljivosti in dejavnikov, ki 

nanjo vplivajo: zanesljivost, vzdrževalnost in podpora 

vzdrževanja.

c) Vse dejavnosti menedžmenta, ki določajo cilje, stra-

tegije in odgovornosti, povezane z vzdrževanjem, ter 

jih udejanjajo s planiranjem, vodenjem in nadziranjem 

vzdrževanja ter izboljšanjem organizacijskih metod, 

upoštevajoč ekonomske vidike.

d) Sposobnost organizacije vzdrževanja, da zagotovi 

ustrezne vire na želenem mestu in izvede zahtevano 

vzdrževalno dejavnost.
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V nasprotju z diskretnimi 

procesi v industrijski avto-

matizaciji, avtomatizacija 

procesov pomeni nepre-

kinjene procese, večinoma 

mešanje ali fermentiranje 

tekočin, materialov v 

razsutem stanju, plinov 

itd. Za nadzor pretoka v 

teh procesih se uporabljajo 

procesni ventili, ki so 

sestavljeni iz naslednjih 

komponent: 

Standardni ventil VSNC v liniji NAMUR je certificiran po vsem svetu v skladu z običajnimi 

standardi eksplozijske zaščite in se lahko uporablja v številnih segmentih industrije 

in v mnogih aplikacijah. Njegove razpoznavne značilnosti so: moderna oblika, trajna 

kakovost, preizkušena tehnologija in materiali. Izdelek odlikuje tudi zelo privlačno 

razmerje cena/zmogljivost. To je tisto, kar mora sodobni NAMUR ventil tudi biti! 

Enostransko ali dvostransko 

delujoč?

Eksplozivno okolje?

Enostavno upravljanje z nizkimi 

stroški komponent

http://www.festo.com

Standardni ventil VSNC – nova generacija 

v liniji NAMUR

inexpensive

Primer procesnega ventila
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HYDAC NOVI IZDELKI ZA SPREMLJANJE 
STANJA OLJA

Hydac d.o.o.

Zagrebška cesta 20, 2000 Maribor

telefon: 02 460 15 20; faks: 02 460 15 22

www.hydac.com, info@hydac.si

Prvi je set za kvantitativno določanje vode v hidravličnih 

in mazalnih oljih v % ali ppm imenovan WTK 400 (WTK je 

okrajšava za angleški izraz ater est it) na  

Uporaba je enostavna, v merilno celico damo določeno 

količino olja, ter reagent A in reagent B. Sledi kemična 

reakcija, ki privede do povečanja tlaka v merilni celici, ki 

je seveda zaprta. To povečanje tlaka naprava prevede v 

vrednost v % ali ppm in to vrednost prikaže na digitalnem 

zaslonu  Meritev je končana po ca. 2 minutah.

Drugi sistem, imenovan HYDAC 

Contamination Sensor Module 

CSM Economy 1000, je 

pa nov izdelek v seriji opreme 

za online spremljanje stanja 

hidravličnih tekočin.  Na-

menjen je za stalno vgradnjo 

na postrojenje, še posebej za 

olja, ki vsebujejo dosti zračnih 

mehurčkov (veliki reduktorji in 

podobno). V povezavi s sen-

zorjem vlage AquaSensor 1000 

ali 3000 se uporablja tudi za spremljanje onesnaženosti 

olja s trdnimi delci in vodo. Posebnost naprave je v tem, da 

zračni mehurčki v vodi ne motijo meritve trdnih delcev, saj 

ima vgrajen sistem, ki te mehurčke stisne in jih tako naredi 

nevidne za senzor. Je vsestransko uporaben in se lahko 

uporablja v mazalnih ali hidravličnih sistemih v papirništvu, 

jeklarski ali elektroindustriji. Nadzor stanja olja v rezervoarjih 

in ceveh, kjer ni tlaka, ne predstavlja problema za meritve. 

Naprava lahko deluje neprekinjeno, rezultati meritev pa 

se odčitajo neposredno z zaslonov na senzorjih ali pa se s 

pomočjo naprave SMU (Sensor Monitoring Unit) shranjujejo 

za izdelavo arhiva. 
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