Interni informator SŽ – VIT SŽ – Vleka in tehnika

V novi številki preberite:
Stran 2
Prva remotorizirana lokomotiva 642/643
predana v promet

Stran 7
Obnova termopan stekel EMG
Zanesljiva in hitra pomoč na tirih

Stran 4
SŽ – VIT na sejmu Transport Logistic v
Münchnu

Stran 8
Vpenjalno streme za pritrjevanje nosilca
podstavnega vozička 642/643
Energija – ogrevamo in hladimo

Stran 5
Obnova obrata 3 v Centru Ljubljana

Stran 10
Podelitev priznanj jubilantom

Stran 6
Novo urejeno skladišče v Centru Ljubljana

Stran 11
VITka križanka

Letnik 8 številka 3 junij 2019

AKTUALNO

Prva remotorizirana lokomotiva 642/643 predana
v promet
Besedilo: Andrej Blejc
Fotografije: Miško Kranjec
6. maja 2019 je odšla nabirat nove kilometre popolnoma obnovljena dizel premikalna lokomotiva vrste 642/643. Projekt
remotorizacije 12 lokomotiv je pripravila na javnem natečaju izbrana družba NRE, Global Headquarters Mount Vernon, Illinois,
izvajamo pa ga v SŽ – VIT Center Maribor.

Slovenske železnice se že vrsto let ukvarjamo s posodobitvijo
voznega parka, med drugim tudi z modernizacijami,
nadgradnjami in remotorizacijami obstoječih vozil serij 642 in
643. Da bi omogočili čim večjo razpoložljivost vozil, pocenili
vzdrževanje in zmanjšali vpliv na okolje ter poboljšali pogoje
uporabe lokomotiv, se je lastnik omenjenih vozil, Tovorni
promet, odločil za projekt remotorizacije in modifikacije
obstoječih lokomotiv v sodelovanju z našimi delavnicami,
splecializiranimi za vzdrževanje dizelskih železniških vozil, v
Mariboru.

- zamenjavo glavnega DC- in vzbujalnega DC-generatorja ter
alternatorja Statody za polnjenje baterij z alternatorjem AC
proizvajalca MARATHON (ta bo gnan za proizvodnjo električne
energije, potrebne za vleko in napajanje pomožnih naprav);

Obsežen in zahteven projekt zajema:

- nadgradnjo že preizkušene zavorne opreme proizvajalca
WABTEC MTZ Skopje na P-bloku s sodobnejšimi sklopi za
varnejšo in preprostejšo uporabo elementov, ki so vgrajeni na
lokomotivo (glavne spremembe so na regulaciji in upravljanju
neposredne zavore, peskanja, siren, izvršilnih komponent ASN
in budnika in ne nazadnje na pritrdilni ročni zavori, ki jo
nadomesti sistem parkirne – zračnovzmetne zavore).

- zamenjavo starega dizelskega motorja SACM-MGO oz.
WARTSILA s sodobnim dizelskim motorjem proizvajalca MTU,
ki odgovarja trenutnim zahtevam kakovosti emisij-stopnje EU
IIIB pri 25 °C temperature okolice, in predelavo obstoječega
hladilnega sistema z novim ventilatorjem, krmiljenim z
inverterjem;
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- zamenjavo pogonov pomožnih naprav, ki bo izvedena s
pomočjo električnih motorjev proizvajalca KONČAR;
- rekonstrukcijo strojevodske kabine s krmilnimi mizami,
stikalnimi elementi upravljanja, načinom posluževanja vožnje in
uporabe lokomotive, zvočno in toplotno izolacijo kabine;

AKTUALNO
Vsi navedeni sklopi, stroji in naprave so
nadzirani in krmiljeni z lokomotivskim
računalnikom NForce podjetja NRE ter
ECM (krmilni sistem motorja MTU),
nadzorovani so preko LDU - monitorjev
na vsaki krmilni mizi, omogočeno je
shranjevanje posameznih podatkov in
diagnostika delovanja. Nov HMI (Human
Machine Interface – nadzorno – krmilni
vmesnik) LDU je bolj prijazen do
uporabnika in zagotavlja boljši vpogled v
delovanje lokomotive. Poleg tega nov HMI
zagotavlja dodatne funkcionalnosti
nadzora (nadzor kontaktorjev smeri in
moči, delovanja relejev …).
FGHFGFHFHUHUIHUIHUHUHHUHIHUH
Poleg navedenega je izboljšana zaščita
strojev in naprav, glavni rezervoar goriva
z volumnom 3.000 l je opremljen z
nadzorom in prikazom stanja ter porabe
goriva.
KKJKJKKLKLKLKLKLKLKLKKLKKOO
Zaradi potrebne prestavitve
visokonapetostne opreme vlečnega
tokokroga, nizkonapetostne električne
opreme pomožnih in varnostnih naprav,
pnevmatske opreme ter zavorne opreme
na novo lokacijo, so na novo zasnovane
prerazporeditve posameznih sklopov (npr.
premeščene akumulatorske baterije,
usmernik nizke napetosti s konverterji

napetosti in zračne posode pod okvirjem
ogrodja). Dostop do opreme in sklopov v
kratkem delu in motornem prostoru je
prijaznejši z novim sistemom odpiranja in
pritrjevanja stranskih pokrovov.
MKLMMKMKMKMKMKMKMKKLKLKLK
Vse modifikacije so plod premišljene
zasnove projekta, ki smo se ga skupaj s
Tovornim prometom lotili z vso vnemo.
Sodobna železniška tehnologija omogoča
številne prednosti pri uporabi
modernizirane lokomotive in dokazuje, kar
se na področju vzdrževanja dizelskih vozil
ves čas trudimo, da starejša vozila s
celovito posodobitvijo zlahka konkurirajo
mlajšim in sodobnejšim, pa tudi novim
vozilom.
MLM,LMLMLMLMLMKLKLKLKLKLKKL
Sprostitev prve remotorizirane lokomotive
v promet smo proslavili 29. maja z manjšo
slovesnostjo na postaji Studenci za
ključne udeležence v projektu, kjer sta
bila prisotna direktorica TP mag. Melita
Rozman-Dacar in direktor SŽ – VIT
Dušan Žičkar. S simboličnim prerezom
traku in zagonom lokomotivinega novega
»srca« se je zaključila prva uspešna
remotorizacija. Ostalih 11 lokomotiv bo v
promet vstopalo postopoma.
MKMKMMKMMKMKMKKMKMKMKM
Remotorizacija lokomotiv je velik projekt

za Center Maribor in ponosni smo, da
nam ga je Tovorni promet zaupal v
izvedbo. Ne nazadnje gre zahvala za
uspešnost projekta vsem našim
sodelavcem v delavnici Maribor kot tudi
zunanjim sodelavcem za njihovo
požrtvovalnost, vnemo in nadgradnjo z
njihovimi idejami oz. dodano vrednostjo
za izboljšave pri izgradnji teh lokomotiv.
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AKTUALNO

SŽ – VIT na sejmu Transport Logistic v Münchnu
Besedilo: A. Rozina
Fotografija: Miško Kranjec
Od 4. do 7. junija je v bavarski prestolnici potekal največji mednarodni transportno-logistični sejem na svetu, ki razstavljavcem in
obiskovalcem z vsega sveta vsako drugo leto nudi edinstveno priložnost za srečanja s partnerji, sklepanje poslov, izmenjavo izkušenj, navezovanje stikov, iskanje novih poslovnih priložnosti in okrepitev prepoznavnosti na evropskem in svetovnem trgu.
Organizatorji se tudi letos lahko pohvalijo
s presežki, saj na razstavnem prostoru, ki
se je od prejšnjega sejma povečal za eno
halo, beležijo 10-odstotni porast števila
razstavljavcev in 5-odstotni porast števila
obiskovalcev. Na 125.000 m² razstavnih
površin je sodelovalo 2.374 razstavljavcev
iz 63 držav, prireditev pa si je ogledalo
okoli 64 000 obiskovalcev iz 125 držav.

sejemskih aktivnosti. Z oglaševanjem in
promocijo želimo med drugim doseči, da
si nas stranke zapomnijo. Tako je na
primer kavč na kolesni dvojici po več letih
še vedno prava atrakcija, predmet
občudovanja in dokaz, da dobra ideja
vedno pritegne pozornost kupcev in
obiskovalcev. Stranke cenijo inovativnost
in majhne pozornosti, kot so svinčniki ali
sladkarije z natisnjenimi logotipi podjetja,
saj dokazujejo, da je bila udeležba na
sejmu skrbno načrtovana, v priprave pa
vloženega veliko truda.

na Ptuju smo se dogovorili, da bi začeli z
revizijo podstavnih vozičkov in menjavo
koles na lokomotivi F4. V Centru Ljubljana
načrtujemo tudi obnovo sklopov, ki se
zamenjujejo ob reviziji.

V času sejma so vse dni, od jutra do
večera, strnjeno potekali pogovori in
sestanki s kupci naših storitev, med
katerimi omenjamo samo največje: VTG,
Med razstavljavci z najštevilčnejšo
GATX, TOUAX, ETS, Transwaggon,
udeležbo so bili poleg Nemcev tudi
STVA in Atir Rail. Glede na pridobljene
Nizozemci, Italijani, Belgijci, Francozi,
informacije bodo zmogljivosti za prihodnje
Poljaki, Kitajci, Avstrijci, Španci, Britanci
leto v celoti izkoriščene, tako na področju
in Čehi. Dvajsetim paviljonom, v katerih
Predstavniki SŽ – VIT-a smo s
vzdrževanja tovornih vagonov kot tudi
so svoje storitve in izdelke na skupnem
predstavitvijo svojih storitev na sejmu
kolesnih dvojic. Na sejmišču smo se
prostoru predstavljale skupine
utrdili obstoječe sodelovanje in vzpostavili srečali tudi z nekaterimi dobavitelji
razstavljavcev iz posameznih držav, med stike s potencialnimi novimi poslovnimi
komponent in nadomestnih delov, med
njimi tudi Slovenija, se je letos pridružilo
partnerji. Na področju vzdrževanja
drugim z nemškima podjetjema Gmeinder
pet novih: Romunija, Litva, Poljska, Šri
lokomotiv smo poglobili sodelovanje z
in Eurolinex ter slovenskim partnerjem
Lanka in Turčija. Število razstavljavcev iz lizinško družbo MRCE, hčerinskim
Toneli. Priložnost, da nas osebno
Kitajske se je v letošnjem letu skoraj
podjetjem v stoodstotni lasti enega
spoznajo, so izkoristili tudi tisti, s katerimi
podvojilo. Njihov prednostni cilj je iskanje največjih japonskih koncernov. O reviziji
smo sedaj komunicirali samo pisno ali po
kooperacijskih partnerjev v Evropi.
njihove prve lokomotive smo pisali v
telefonu, kar ima v poslovnem svetu velik
prejšnji številki Vitraža. Odzivi njihovih
pomen.
Na sejmu transporta, logistike, mobilnosti predstavnikov kažejo, da so z
opravljenimi storitvami zelo zadovoljni,
in informacijske tehnologije so bile
V sodobnih tržnih razmerah je ohranjanje
kar pomeni, da smo uspeli pridobiti
zastopane vse vrste prometa, kopenski,
konkurenčnega položaja in ustvarjanje
njihovo zaupanje. Trenutno poteka
zračni in vodni promet. Predavanja,
konkurenčne prednosti vse prej kot
konference in predstavitve, ki so potekale revizija tretje lokomotive, na sejmu pa
preprosta naloga. Udeležba na sejmu je
v okviru sejma, so zaznamovale aktualne smo se dogovorili za izvedbo revizije koša prava priložnost, da ostanemo
teme, kot so trgovinska vojna med ZDA in dodatnih štirih lokomotiv MRCE. Po
prepoznavni, konkuriramo na trgu in
uspešnem zagonu testne mize za pogone stopamo v korak s časom.
Kitajsko, pomanjkanje voznikov, svilna
pot, inovacije in umetna inteligenca.
Eliti razstavljavcev z vsega sveta se je na
letošnjem sejmu pridružilo tudi preko
dvajset slovenskih podjetij, med njimi
Adria kombi, Adria Transport, DARS,
Intereuropa, Interservice, Luka Koper in
drugi. Skupino Slovenskih železnic sta
zastopali družbi SŽ – Tovorni promet in
SŽ – Vleka in tehnika.
Priprave na sejem so v našem podjetju
potekale že mesece prej. Najem
razstavnega prostora, načrtovanje,
oblikovanje in postavitev stojnice, priprava
tiskanega gradiva, promocijskega
materiala in drugih dejavnosti so
ključnega pomena za nemoten potek
VITraž // 4
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Obnova obrata 3 v Centru Ljubljana
Besedilo: Miroslav Vukšić
Fotografija: Miško Kranjec
V lepem okolju je lepo delati. Še z večjim elanom je delati v novo urejenem okolju, za katerega sami skrbimo, da ostane lepo. In
prav tako, obnovljeno delovno okolje smo dobili delavci obrata 3, ki skrbimo za vzdrževanje električnih lokomotiv tako Slovenskih
železnic kot tudi vse večjega števila tujih prevoznikov. Za nas in za naše kupce je pomembno, v kakšnem okolju delamo.
V prvi polovici leta 2018 smo se obnove
obrata 3 lotili projektno. Najprej smo
naredili nabor motenj, nato pa plan, kako
motnje odpraviti. Med prepoznanimi
motnjami smo med drugim zaznali
premajhno število dvonivojskih odrov,
zastarelost rolovrat, dotrajanost talnega
premaza in problem dodajanja peska v
lokomotivske peskovnike.

dela na zamenjavi rolovrat in odrov. S
talnim premazom smo začeli nekoliko
kasneje in obnova je trajala dalj časa
zaradi terminskega usklajevanja z
izvajalci. Ves čas dela je bilo potrebno
zagotavljati nemoten proces vzdrževanja
tako, da smo se z izvajalci dogovarjali za
delo v popoldanskem času in ob koncih
tedna, ko je bila večina tirov nezasedenih.

Seveda se je skupina delavcev najprej
lotila del, ki smo jih lahko naredili sami, kot
so obnova barve vrat, sten in ograj ter
izdelava označevalnih tablic in drugo. V
tem času je potekalo zbiranje ponudb za
izvedbo del, ki bi jih izvedli zunanji
izvajalci. Nekako istočasno so se začela

V načrtu imamo izdelavo napeljave za
polnjenje lokomotiv z oljem še na tirih 6 in
7, izdelavo dveh tirov za pomožne
podstavne vozičke ter po možnosti, glede
na finančna sredstva, obnovo preostalega
dela tal v obratu. Dogovarjamo se tudi, da
bi obnovili ter dogradili obstoječe silose za

pesek, kar bi pomenilo, da bi v prihodnje
lokomotivski pesek dopolnjevali
neposredno iz silosov. S tem bi prihranili
čas in ohranjali čistočo v obratu.
K izvedeni obnovi je pomembno
pripomniti, da nam brez podpore vodstva
ne bi uspelo. Menim, da je to velika
pridobitev za zaposlene kot tudi za
podjetje. Koristi so neposredne pri
prihranku energije in časa za izvedbo del,
večji varnosti pri delu na strehah lokomotiv
ter boljšem počutju na delovnem mestu.
Vse našteto prinaša obojestransko korist
tako zaposlenim kot tudi družbi, kar je bil
smisel te prenove od vsega začetka.
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Novo urejeno skladišče v Centru Ljubljana
Besedilo in fotografiji: David Debeljak
V začetku aprila, natančneje 9. 4. 2019, je bil v Centru Ljubljana prevzet na novo zgrajen šotor, namenjen skladiščenju materiala
in rezervnih delov. Šotor je dimenzij 15 m x 30 m in opremljen s štirimi kompleti regalov, dva kompleta po sistemu B + 3 nivoji
skupne dimenzije D 1.100 mm x L 22.410 mm x H 3.000 mm in dva kompleta po sistemu B + 4 nivoji skupne dimenzije D 1.100
mm x L 22.410 mm x H 4.000 mm. Skupna kapaciteta znaša 432 EUR-paletnih mest. Za samo skladišče Centra Ljubljana je nov
šotor pomembna in dobrodošla pridobitev, saj bomo s tem dodatnim prostorom lahko sledili cilju, da bo ves material, ki je na
paletah in v zabojih, združen pod eno streho. Z novim regalnim skladiščem bo material ustrezno skladiščen, pregleden, varovan
pred poškodbami in z manj transportnimi manipulacijami takoj dosegljiv in dostopen.
Lahko se pohvalimo, da smo pridobili
dodatni kontejner za shranjevanje
nevarnih snovi. Kontejner je pohoden,
opremljen s snemljivi rešetkami in lovilnimi
posodami v primeru razlitja. Široka drsna
vrata omogočajo enostaven dostop z
viličarjem in shranjevanje tekočin in maziv
v sodih na paletah. Kapaciteta kontejnerja
je 30 sodov. S tem kontejnerjem smo
dobili dodaten prostor za skladiščenje olj,
saj je obstoječe skladišče olja postalo
premajhno, nepregledno in težko
dostopno za hitre in učinkovite transportne
manipulacije. Zaradi prostorske stiske so
bili posamezni sodi postavljeni na tleh, kar
je v primeru izlitja ekološko nevarno. Tako
imamo sedaj v skladišču olja lahko več
različnih vrst sodov, pripravljenih za
takojšnje točenje manjših količin olja in vsi
sodi so zavarovani v primeru izlitja.
Novost je tudi črpalka za točenje
dizelskega goriva za potrebe delovnih
strojev in premikalnih lokomotiv. Črpalka
je opremljena s števcem za merjenje
enkratnega pretoka dizelskega goriva (v
litrih), s pomočjo katerega bo evidenca
iztočenega goriva bolj natančna, tako da
bo gorivo vedno pravočasno naročeno.
Nova črpalka ima tudi večjo pretočnost

Črpalka
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(max. pretok 50 l/minuto), kar omogoča
hitrejše točenje goriva in s tem krajše
postanke premikalnih lokomotiv oz.
delovnih strojev.

police, zahteve glede standardov
skladiščenja tesnil, gumenih izdelkov
ločeno po datumu prejema in izdaje, smo
se odločili, police za shranjevanje
manjšega materiala v samem regalnem
skladišču nadgraditi z novimi tretjinskimi
Je pa potrebno omeniti, da so tukaj tudi
policami in s tem pridobili za približno 30
manjše novosti, ki nam skladiščnikom
% več prostora na enem regalnem polju.
olajšajo delo in poskrbijo za lepši videz
Vgradnja novih dodatnih polic še ni
skladišča, pa naj si gre to za nove
zaključena, se pa trudimo, da bodo tudi te
plastične zabojčke različnih velikosti,
urejene v celoti. Z novimi policami je
namenjene za shranjevanje manjšega
preglednost zloženega materiala veliko
materiala ali pa za sesalec, s katerim bo
boljša, čas porabljen pri prejemu, izdaji in
čiščenje bistveno lažje in manj zamudno.
količinskem preverjanju materiala pa
Tudi v skladišču je treba poskrbeti za
čistočo. Stare obrabljene lesene omare so krajši.
tudi odslužile svoje, zato so jih zamenjale
nove kovinske.
Trudimo se, da je material uskladiščen
pregledno, nadzorovano in dosegljivo. Vse
police ali nahajališča v regalnem
Ker pa za samo delovanje celotnega
skladišča ni potrebna samo nova oprema, skladišču, šotoru, šupi in pa v skladiščih
barv, lakov in olj so označena številčno,
smo pri organizaciji celotnega
skladiščnega poslovanja, notranji ureditvi črkovno in po vrsti skladišča, ker je pri vsej
in v samem regalnem skladišču uvedli tudi količini materiala in vrstah skladišč to
nujno potrebno.
nekaj novosti, ki niso zahtevale finančnih
sredstev, temveč samo dobro voljo, malo
iznajdljivosti in prostorsko reorganizacijo.
Vse te novosti in majhne izboljšave
Glede na to, da imamo toliko različnih
pripomorejo, da je skladišče kot servis
skladišč: MRCE, ELL, MGW, ISKRA, SŽ – delavnicam bolj učinkovit, fleksibilen in da
Potniški promet, SŽ – Tovorni promet, ki
je delo v skladišču boljše, lažje,
vsako zase zahteva enotne združene
preglednejše in hitrejše.

Šotor

NOVOSTI IZ NAŠIH CENTROV

Obnova termopan stekel EMG
Besedilo in fotografiji: Janez Ahčin
V Centru Ljubljana med drugim menjamo netesna stekla na EMG, ki so nam jih obnavljali zunanji izvajalci. Že leta 2014 smo sami
pričeli z obnovo stekel za EMG 312, letos pa to počnemo še za EMG 310.
Pripravili smo tehnologijo obnove in izdelali priprave za krivljenje
aluminijastih profilov. Ker se je v notranjosti nabirala siga, smo
nabavili priprave za poliranje stekel. Prej zunanji izvajalec tega ni
delal. V vsem tem času tudi izboljšujemo tehnologijo obnove, kar
se kaže v kakovosti obnovljenih stekel.
Logično nadaljevanje je bila obnova stekel za EMG 310, katerih

Pred obnovo

obnova je bolj zahtevna, saj porabimo več časa, ker je steklo
postavljeno v okvir in so dimenzije zunanjih in notranjih stekel
različne. Tako kot za stekla EMG 312 smo tudi za ta stekla sami
izdelali priprave.
Poleg novega produkta je doprinos obnove stekel EMG 310 tudi
ekološki, saj teh stekel do sedaj ni nihče obnavljal.

Med obnovo

Zanesljiva in hitra pomoč na tirih
Besedilo: Boris Koteski
Fotografija: Helena Hostnik Simončič
Mobilna skupina s sedežem v Centru Ljubljana ima novo
potujočo delavnico – polno opremljen kombi Renault Master, ki
v svoji notranjosti nudi vse, kar mobilna skupina potrebuje za
hitro in zanesljivo pomoč železniškim vozilom na tirih. Poleg
merilnih naprav, orodja in rezervnih delov je vedno na voljo
nujno potrebni material, ki servisni skupini omogoča varno delo
in večjo produktivnost, saj se z dostopnostjo opreme na enem
mestu močno skrajša čas popravila.
Mobilna skupina je na razpolago 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
Skupaj 13 delavcev, ki delajo izmensko, skrbi za manjša
popravila železniških vozil. S popravilom oziroma asistenco na
tirih prihranimo čas in stroške vzdrževanja, saj vozila zaradi
manjših okvar ni potrebno voziti v delavnico.
Novo vozilo mobilnega servisa ima tudi ustrezno zunanjo
podobo, za kar so poskrbeli v Službi za prodajo in marketing.
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Vpenjalno streme za pritrjevanje nosilca
podstavnega vozička 642/643
Besedilo: Rudolf Gaber
Fotografija: Bojan Bela
Področje: vzdrževanje lokomotiv 642/643
Avtor: Gorazd Bezjak
Problem: Pri vzdrževanju podstavnih vozičkov za dizel
lokomotive 642/643 so delavci opazili problem pritrjevanja
nosilcev konstrukcije tako imenovanih »labodov« kadar v opisu
del ni predvidena demontaža in nadaljnja razstavitev.
Rešitev: Pomagali so si s tem, da so »labode« vezali na nosilce
podstavnih vozičkov z žico. Vendar se je žica zaradi teže
večkrat pri transportu strgala in povzročila nevarnost padca
»laboda«, kar je ogrozilo varno delo zaposlenih.
Bezjak Gorazd kot inovativen delavec na delovnem mestu
delovodja, ki mu je mar za varno delo, je izdelal napravo, s
katero je pritrditev »laboda« na nosilec podstavnega vozička
bolj trdna, stabilna in predvsem bolj varna pri transportu
podstavnih vozičkov.

OKOLJE

Energija – ogrevamo in hladimo
Besedilo: Boris Koteski
Fotografija: Matej Kokošar
Naša delavnica na Zaloški cesti 217 v Ljubljani se ogreva tako, da je priključena na daljinski sistem za ogrevanje. Pri sistemu
daljinskega ogrevanja se toplota proizvaja v osrednjem proizvodnem objektu preko Termoelektrarne - Toplarne Ljubljana (TETOL), ki je v naši neposredni bližini. Naša delavnica od celotne uporabljene energije koristi za ogrevanje dobrih 60 %. V
evropskem merilu je ta znesek 50 % (za ogrevanje in hlajenje).
Sistem daljinskega ogrevanja
Pri daljinskem ogrevanju običajno energijo
do posameznih stavb po omrežju
prenašata vroča voda ali para. Predaja iz
omrežja v objekt poteka v toplotni postaji.
Naša glavna toplotna postaja se nahaja
poleg vratarnice.
Prednosti daljinskega ogrevanja so:
- najudobnejši sistem ogrevanja, ki se
prilagaja uporabnikom,
- preprosto obratovanje in vzdrževanje,
- tih in zanesljiv sistem – na voljo je lahko
24 ur, vsak dan v letu,
- cenovno stabilen sistem,
- ne potrebuje dimnikov ali skladišč goriva, so na enem mestu in ves čas
- požarno varen,
nadzorovane, podatki so javno dostopni,
- prijazen do okolja – emisije dimnih plinov - arhitekturno prilagojen.

VITraž // 8

Diagram: Vpliv na uvajanje daljinskega
ogrevanja in zemeljskega plina na
izboljšanje zraka v Ljubljani za obdobje
1980 - 2016

OKOLJE
Ljubljana je zaradi individualnih
kurišč pred daljinskim ogrevanjem
spadala med najbolj onesnažene kraje na
svetu. Danes še vedno poročajo, da imata
najbolj onesnažen zrak na Balkanu
Sarajevo in Skopje. Iz tega vidimo, kaj
pomeni, ko mesta, ki so že imela
vzpostavljen daljinski sistem, tega
opustijo.

Daljinski sistem ogrevanja se poleg
ogrevanja uporablja tudi za pripravo
sanitarne vode ter hlajenje. Pri nas sistem
daljinskega hlajenja še ni splošno
uveljavljen. V svetu so primeri, kjer se
cela naselja ogrevajo in hladijo z enim
sistemom. V Kanadi se na primer del
mesta pozimi s toplotno črpalko ogreva
tako da črpa geotermalno toploto iz
sosednjega hriba, poleti pa toploto odvaja
nazaj v hrib in hladi stanovanja.

Torej daljinsko ogrevanje je energetsko in
okoljsko zelo učinkovit sistem, saj
povzroča manj onesnaženja in njegova
Toplotne črpalke
proizvodnja je na enoto energije cenejša v
primerjavi z individualnim.
Z uvedbo čedalje večjega števila
klimatskih naprav se energija hlajenja
Slaba stran je, da sta umestitev v prostor povečuje v primerjavi z ogrevanjem. V
ter investicija zahtevnejši. Potreben je
Združenih državah je že zdavnaj energija
obsežnejši gradbeni poseg za prvi priklop. hlajenja presegla energijo ogrevanja. Za
Vendar se njegova stroškovna
Evropo se predvideva, da bo energija
učinkovitost sčasoma povečuje.
hlajenja presegla energijo ogrevanja čez
30 let.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana (TE-TOL)
Na eni strani izvajamo vedno boljšo
toplotno zaščito stavb in s tem
zmanjšujemo porabo ogrevanja, po drugi
TE-TOL je največji energetski objekt
strani pa imamo vedno več toplotnih virov
v Sloveniji, ki soproizvodnji proizvaja
in zahtev po udobju – po hlajenju v naših
toplotno in električno energijo. Na
bivalnih prostorih. V tem primeru bodo
povabilo TE-TOL-a sva si s Francijem
reverzibilne toplotne črpalke investicijsko
Godcem ogledala proizvodnjo energije.
zelo dobra rešitev za ogrevanje in
Obvladovanje takšne moči je
hlajenje, ker bo ena naprava opravljala
občudovanja vredno.
obe funkciji.
Deluje od leta 1966. Od 2014 je 100 %
Toplotne črpalke uporabljajo (črpajo)
lastnica TE-TOL-a Energetika Ljubljana.
obnovljivo toploto iz okolja: zraka,
Za proizvodnjo energije uporablja rjavi
podtalnice ali zemlje. Njihovo delovanje je
premog in lesno biomaso. V kratkem
podobno delovanju hladilnika, le da
bodo preuredili plinsko-parno enoto in
proces poteka v obratni smeri. Za lastno
skoraj polovico premoga bo zato
zamenjal zemeljski plin. Velik preskok so delovanje potrebujejo električno energijo
ali zemeljski plin. Toplotna črpalka
že naredili v letu 2002, ko so domači
premog zamenjali z indonezijskim, ki ima proizvede od 2 do 5-krat več energije, kot
jo porabi.
veliko boljše lastnosti zgorevanja in zato
boljši vpliv na kakovost zraka, kar
prikazuje diagram. Povprečna letna
Dobre lastnosti toplotnih črpalk so:
poraba premoga je 440.000 ton. Leta
- nizki obratovalni stroški,
2008 so uvedli biomaso – sekance in
- okolju prijazna rešitev,
zmanjšali porabo premoga za 20 %.
- tudi do 75 % energije ogrevanja
Dobava premoga se izvaja preko Luke
pridobimo iz neposrednega okolja,
Koper in naprej po železnici do Ljubljane. - je lahko reverzibilna, v poletnih mesecih
Tir za dostavo je speljan mimo naše
lahko hladi,
delavnice in smo občasno priča dostave. - preprosta tehnologija,
- dobro kombiniranje s sončno elektrarno,
- možnost subvencije s strani EKOŠtevilo objektov, ki so priključeni na
sklada.
centralni sistem ogrevanja, se povečuje.
Leta 2017 je bilo priključenih 74 %
Črpalka zrak-voda ima slabši izkoristek,
objektov na toplovod ali plinovod.
ko pade temperatura zraka okolice. Kljub
Načrtujejo, da se bo do leta 2024 to
temu sodobne črpalke delujejo stabilno
število povečalo na 80 %.

do -15 °C . Na splošno so toplotne
črpalke bolj primerne za
nizkotemperaturno ogrevanje (talno
gretje). Lahko jih uporabimo tudi za
klasično (radiatorsko) ogrevanje, vendar
moramo izbrati črpalko z večjo močjo
kompresorja.
V Centru Ljubljana imamo reverzibilno
toplotno črpalko zrak-voda z močjo 125
kW. Nahaja se na strehi servisne
delavnice na Zaloški c. 219 in služi čez
poletje za hlajenje ter dogrevanje v
prehodnem obdobju (učinkovitost
ogrevanja je do -5 °C).

Kot rečeno EKO-sklad podeljuje
subvencije za zamenjavo kurišča
(energenta na trda ali fosilna goriva) s
toplotno črpalko. Maksimalni znesek
subvencije za fizične osebe je 2.500 EUR
pod pogojem, da se odstrani stara kurilna
naprava. Če staro kurilno napravo
obdržimo, je subvencija 1.000 EUR.
Pijava na razpis za subvencijo je
enostavna. Vse informacije o pogojih
pridobimo na internetu: https://
www.ekosklad.si/razpisi mmmmmm
Uradne ure za stranke: Po telefonu: 01
241 48 20 v ponedeljek, sredo in petek
med 12. in 14. uro. Lahko se osebno
zglasite: od ponedeljka do petka med 8. in
14. uro (Bleiweisova cesta 30, Ljubljana,
vložišče, 2. nadstropje). Pooblaščeni
izvajalec, ki bo montiral črpalko, lahko za
nas opravi še prijavo na razpis.
Naj omenim še, da na trgu poleg
električno gnanih toplotnih črpalk
obstajajo tudi plinske toplotne črpalke.
Zemeljski plin uporabljajo za pogon
kompresorja in temu primerno so bolj
kompleksne in dražje. Dobra lastnost je,
da so manj odvisne od nizkih temperatur,
in da del toplote pri izgorevanju plina
uporabijo za ogrevanje.
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ZGODILO SE JE

Podelitev priznanj jubilantom
Besedilo: Andrej Zorman
Fotografija: Miško Kranjec
V skladu z lepo železničarsko tradicijo je tudi letos potekala tradicionalna podelitev plaket in spominskih ur železničarjem in železničarkam, ki so že 30 let zvesti istemu podjetju. Seveda so v to vključeni tudi vsi delavci hčerinskih družb. V družbi SŽ – Vleka in
tehnika je letos okrogli jubilej 30 let dela na železnici praznovalo 82 zaposlenih.
Letos je slavnostna prireditev ponovno
potekala v Rimskih Toplicah. Slovesnost
se je pričela s prihodom jubilantov. Z
železniške postaje jih je na prireditveni
prostor pospremila Godba SŽ. Vse
udeležence prireditve je najprej pozdravil
generalni direktor Slovenskih železnic
Dušan Mes. Posebej se je zahvalil
jubilantom, ki so s svojim neutrudnim
delom v 30 letih neprecenljivo prispevali k
uspešnemu razvoju podjetja, ki v zadnjem
obdobju ponovno pridobiva ugled v
slovenski družbi. Poudaril je, da se bodo s
prihodom novih potniških vlakov na
slovenske tire, ki jih je družba kupila brez
dodatnega zadolževanja, storitve za
uporabnike še občutno izboljšale. Tudi
tovorni promet čakajo v naslednjih letih
precejšnje pozitivne spremembe. Po
vzpodbudnih besedah generalnega
direktorja so zaplesali plesalci folklorne
skupine ŽKUD Tine Rožanc.

Direktor je jubilantom stisnil roko in se jim
iskreno zahvalil za dolgoletno zvestobo
podjetju in njihov prispevek k razvoju.
Po svečani podelitvi je bilo za vse
udeležence na vrsti družabno srečanje.
Ob dobrotah z žara in glasbi Okroglih
muzikantov so se med seboj pomešali vsi

udeleženci podelitve in obujali spomine na
preteklih 30 let.
Marsikdo je po dolgih letih spet srečal
sodelavce ali prijatelje, za katere se sicer
v vsakdanjem hitrem tempu ne najde
dovolj časa, ali pa se je v sproščenem
vzdušju veselo družil s sodelavci.

Po končani prireditvi je sledila podelitev
spominskih ur in plaket, ki jih je podelil
direktor Dušan Žičkar, kateremu sta pri
tem priskočila na pomoč vodja Službe za
vzdrževanje mag. Janez Vidovič ter vodja
Službe za vleko mag. Boštjan Miklavčič.

Umetnik podobo na ogled postavi …
SLIKATE,
MOGOČE RIŠETE,
FOTOGRAFIRATE?
KAKO DRUGAČE IZDELUJETE
STENSKE UMETNINE?
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Predstavite svoje delo v naši galeriji na stopnišču v
upravni stavbi v Ljubljani. Bele stene stopnišča nudijo
prostor do 22 slikam/fotografijam, na voljo imamo tudi
okvirje dimenzij 50 x 40 cm.
Galerija je namenjena zaposlenim, da se nam predstavite
še v drugi luči, kot vas poznamo v službi. Opogumite se in
nam polepšajte prostor s svojimi deli.
Kontakt: helena.hostnik-simoncic@sz-vit.si
ŽAT: 12359

RAZGIBAVANJE MOŽGANOV

VITka križanka
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

1) Sposobnost vseevropskega železniškega sistema, da zagotovi varen in neprekinjen promet vlakov ob zahtevani stopnji
izkoriščenosti prog
2) Merilec hitrosti
3) Pot od začetne do končne postaje vlaka
4) Stacionarni del rotacijskega sistema, ki ga najdemo v električnih generatorjih, elektromotorjih...
5) Naložba
6) Stroj, ki pretvarja električno energijo v mehansko. Uporablja se za pogon različnih strojev, vlakov, tramvajev in naprav.
7) Naprava, s katero se uravnava delovanje, količina, stopnja česa
8) Čim manjši zračni upor
9) Premikalno delo, sestava ali razstava vlaka (dodajanje ali odvzemanje vagonov)
10) Lokomotiva, namenjena izključno za premik na določeni postaji
Pravilne rešitve skupaj z vašim imenom, Med pravilnimi rešitvami bomo 24. julija Rešitev prejšnje VITke križanke je
priimkom in lokacijo posredujte
2019 izžrebali nagrajenca, ki prejme dve PREGLEDNIK, nagrajenec pa je Simon
najkasneje do 22.07.2019 po e-pošti na: vozovnici Izletka.
Girandon.
helena.hostnik-simoncic@sz-vit.si ali pa
jih pošljite po pošti na naslov SŽ – Vleka
in tehnika, d.o.o., Zaloška cesta 217,
1000 Ljubljana s pripisom „za VITraž“.

UREDNIŠTVO
Vaše prispevke in predloge za interni informator VITraž sprejemamo po elektronski pošti. Na elektronski naslov nas
obveščajte tudi o dogodkih v SŽ – VIT, da se jih bomo lahko udeležili in utrinke objavili v informatorju. Naslednja številka bo
predvidoma izšla avgusta.
Za vas in z vašim sodelovanjem VITraž ustvarjamo
v Službi za prodajo in marketing.
Kontaktni podatki:
E-naslov: helena.hostnik-simoncic@sz-vit.si
Telefon: 01 291 23 59

Če želite VITraž prejemati po elektronski pošti, pošljite
sporočilo na: helena.hostnik-simoncic@sz-vit.si

Uredništvo si pridržuje pravico do lektoriranja besedil in do tiskarskih napak.

VITraž si lahko preberete tudi na naši spletni strani:
www.sz-vit.si.
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