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(OSTALIH 80% JE POPOLNOMA NAVDUŠENIH)

2.150
DARILC JE PRIPRAVLJENIH
ZA NAŠE ZVESTE STRANKE

4%

4%

92%

4% EKIPE JE VEDNO ZA HEC
TUDI SREDI NOČI
4% EKIPE NI NIKOLI ZA HEC
92% EKIPE JE ZA HECE OB PRAVEM
ČASU NA PRAVEM MESTU

219.075
ŠTEVILO FILTROV,
PRODANIH V
LETU 2019

99,9%
ZADOVOLJNIH
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(OSTALIH 0,1%
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UVODNIK

UVODNIK
Spoštovani poslovni partnerji, dragi sodelavci!
V rokah držite 3. številko Filtertehnika, glasila, ki ga pišemo in oblikujemo
zaposleni v našem podjetju. Glede na vaše dosedanje pozitivne odzive (kar
nas zelo veseli in nam daje dodatno motivacijo), vam obljubimo, da se bomo
tudi v bodoče trudili z obveščanjem o dogajanju na področju ﬁltracije in
znotraj našega podjetja.
Leto 2019 je za nas še prav posebno leto, saj praznujemo 10. rojstni dan.
Sicer naše korenine segajo precej dlje, v leto 1990, ko smo začeli s
samostojno potjo, kot tudi veliko drugih slovenskih podjetnikov. Sem pa
zelo vesela, da sta Marjan Petelinkar in Gernot Schneider pred 10 leti sprejela
odločitev, da združita moči in povežeta dve konkurenčni podjetji v eno. Še
bolj veseli pa me, da se je združitev izkazala za uspešno, da smo se zaposleni
med seboj dobro povezali in kljub lokacijski oddaljenosti dosegli, da
podjetje uspešno jadra po razburkanih vodah poslovnega okolja. Verjamem,
da bo tako tudi v bodoče, kjub temu, da vstopamo v leta pubertete :)
Z enotnimi vrednotami se trudimo, da pridemo do skupnega cilja, tj.
zadovoljnih kupcev in ostalih poslovnih partnerjev. Hvala vam za zaupanje,
ki nam ga izkazujete že 10 let! Predvsem to nam da energijo, da ostajamo
predani našemu sloganu, ki pravi, da vašo ﬁltracijo lahko prepustite nam, saj
bomo zanjo dobro poskrbeli!
10 let se res ne sliši tako dolgo, a občutek imam, da se je v tem času zgodilo
toliko stvari! Skupaj smo se neštetokrat nasmejali in se veselili, imeli
ogromno resnih debat, včasih tudi težkih trenutkov. Dragi sodelavci, res sem
hvaležna, da lahko skupaj z vami kreiramo toliko zanimivih zgodb.
Verjamem, da nas čaka še veliko lepega in uspešnega, o čemer bomo lahko s
ponosom pisali v bodoče.
V tej številki pa ne zamudite intervjuja z našima ustanoviteljema, katerima se
lahko zahvalimo, da prav letos praznujemo pomemben rojstni dan. Vse
najboljše Prima ekipa!
Mateja Vodičar, direktorica
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Prima praznuje
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Prima Filtertehnika letos praznuje prvo okroglo obletnico. V čast nam je, da vsak mesec dobivamo nove
stranke, spoznavamo nove zanimive ljudi in rešujemo še tako zapletene ﬁltracijske težave.

LET

Filtermist spada pod koncern Absolent group. Naše podjetje je zastopniki angleškega proizvajalca
Filtermist, ki že 50 let uspešno ﬁltrira oljno in emulzijsko meglo v številnih podjetjih po celem svetu.

Svoj okrogli jubilej je praznovalo tudi nekaj naših sodelavcev.
Marko Golja
Od leta 2017 vodi
proizvodno podjetje
Prima ﬁltri

Sonja Golja
Že skoraj 20 let skrbi za
ﬁnance in
računovodstvo podjetij
Prima ﬁltri in Prima
Filtertehnika

Tomaž Jelovčan
Se je našemu
tehničnemu oddelku
pridružil pred 7 leti

Bianca Vajngerl
Se nam je na
mariborski lokaciji
pridružila letos in
prevzela nabavno
službo.

Vsem skupaj čestitke za skupnih 230 let!
5
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VELIKA ČLOVEKA ZA VELIKO ZDRUŽITEV
ali kako je nastala Prima Filtertehnika d.o.o.

Letos Prima Filtertehnika praznuje 10. rojstni dan in zato v letošnji številki
Filtertehnika namenjamo nekaj pozornosti tudi obema ustanoviteljema,
Marjanu in Gernotu.
Kako si prišel na idejo o
združitvi dveh podjetij, ki sta
bili prej na trgu konkurenca?
Marjan: Še kako dobro se
spominjam časa izpred 10 let,
ko se je rodila ideja o združitvi
dveh podjetij, ki sta takrat bili
konkurenca na slovenskem
trgu. Ideja je pravzaprav prišla
od poslovnega partnerja in
solastnika podjetja Imex
FIltertehnika d.o.o., Gernota
Schneiderja. Po tehtnem
premisleku sem se odločil za
združitev in ustanovitev novega
podjetja Prima Filtertehnika, saj
sem v tem videl velike možnosti
širitve na slovenskem in tujem
trgu, trženju novih proizvodov
in ﬁltrirnih sistemov.
Gernot: Bolj kot v nenehne
bitke verjamem v moč
povezovanja, zato je tudi padla
ideja o združitvi dveh
kompatibilnih podjetij. Imex
Filtertehnika d.o.o, kjer sem bil
solastnik, je bila zelo dobra v
prodaji odsesovalnih enot in
nekaterih posebnih ﬁltracijskih
rešitev, šibka pa na ﬁltrih za
motorna vozila, kjer je
prednjačila Prima.
Kateri so bili na začetku
združitve največji izzivi?
Marjan: Nekih velikih izzivov
oz. težav z izpeljavo ni bilo, bilo
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je potrebno sicer nekaj
prilagoditev glede samega
prodajnega programa, cenovne
politike in kadrovskega dela.
Gernot: Največji izziv je bila
gospodarska kriza, skozi katero
smo se prebijali v letih 2009 in
2010.
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Bi naredil kaj drugače, če bi
čas lahko zavrtel za 10 let
nazaj?
Marjan: Verjetno bi sprejel
popolnoma enake odločitve,
kot so bile sprejete v tistem
času. Mislim, da je bila to daleč
najboljša odločitev v tistem času
in razmerah, ki so takrat
obstajale na trgu.
Gernot: Glede na razvoj
dogodkov ne bi ničesar
spreminjal.
Glede na to, da si bil v
podjetništvu skoraj 30 let, me
zanima, katere so največje
razlike v poslovnem okolju
danes v primerjavi z nekoč?
Marjan: Pred 30 leti so bile
razmere na trgu bistveno
drugačne, kot so danes. Takrat
na trgu v ﬁltracijski stroki ni bilo
hude konkurence. Posledično so
bile tudi cene ﬁltrov dosti višje,
kot so danes. Danes pa na trgu
vlada hud boj z zdravo in manj

zdravo konkurenco. Pojavljajo
se namreč številni trgovci, ki
ponujajo najrazličnejše kvalitete
ﬁltrov. Naša velika prednost je,
da imamo tudi lastno
proizvodnjo (ki jo vrši podjetje
Prima ﬁltri d.o.o.), tako da lahko
hitro zadovoljimo
najrazličnejšim zahtevam naših
kupcev. Prav tako stavimo na
veliko tehničnega znanja, ki ga
premorejo naši zaposleni, tako
da lahko kupcem marsikdaj
pomagamo tudi z nasvetom oz.
usmeritvijo, kako rešiti problem.
In prav možnost lastne izdelave
in številne izkušnje pripomorejo
k temu, da imamo toliko zelo
zvestih kupcev.
Gernot: Razlike med nekoč in
danes so res velike, danes se
poslovanje odvija precej hitreje,
uporabljajo se novi, drugačni
prodajni kanali, kupci in na
žalost tudi dobavitelji pa so
veliko manj zvesti kot nekoč.

INTERVJU

Če bi imel možnost še enkrat
izbrati poslovno pot, bi bila
ta podobna? Zakaj ja oz. kaj
bi naredil drugače?
Marjan: Poslovna pot bi bila
verjetno precej podobna že
prehojeni. Ponosen sem, da sta
iz domače garaže s 4
zaposlenimi zrasli dve zelo
uspešni podjetji s preko 1000
m² delovne površine in okrog
30 zaposlenimi. Vsako leto
rastemo, razvijamo in se
izpopolnjujemo. In prav ta
kontrolirana, postopna rast
nam omogoča, da še vedno
delujemo kot malo večja
družina, ki se med seboj dobro
pozna.
Gernot: Ubral bi enako pot.
Bi z nami delil kakšno
zanimivo prigodo s tvoje
poslovne poti, ki ti je še
posebej ostala v spominu?
Marjan: Uf, teh zgodb je kar
precej. Spomnim se, da smo v
prvih letih poslovanja delali z
enim hrvaškim podjetjem, ki je
bilo zelo slab plačnik. Zato smo
se z njimi dogovorili, da nam
dobavijo umetno gnojilo, ki
smo ga potem prodajali
kmetom in kmetijskih
zadrugam. Letno smo ga
prodali tudi preko 200 ton, ker
je ogromno glede na to, da to
ni bila naša dejavnost. So nam
pa gnojilo vozili s šleparji in,
ker ni bilo na paletah, smo vse
vreče prekladali na roke sami.
Tako da smo že takrat skrbeli za
promocijo zdravja na delovnem
mestu. K sreči smo vsaj tako
lahko dolg zaprli, saj bi glede
na takratno bližajočo hrvaško
vojno sicer ostali brez poplačila
njihovih obveznosti.

Kaj bi zaželel podjetju za 10.
rojstni dan?
Marjan: Podjetju za 10. rojstni
dan želim veliko poslovnih
uspehov in ostanite na trgu
prepoznani kot podjetje, vredno
zaupanja. Vsem zaposlenim pa
želim poleg izpolnitve osebnih
želja, da bi delo opravljali z
veseljem in ne z odporom. Ker
le tako lahko podjetje kot ekipa
raste naprej.
Gernot: Podjetju želim dobro
poslovanje v naslednjih 10, 20,
30 letih.
Bi z nami delil tudi kakšno
osebno željo?
Marjan: V teh letih si človek želi
le zdravja.

Marj

an P

etelin

kar

Hvala za drznost in
uspešno poslovno
potezo pred 10. leti!

Gernot: Zdravje zase in za naši
ekipi na Madžarskem in v
Sloveniji.

„Razlike med
nekoč in danes so
res velike, danes
se poslovanje
odvija precej
hitreje,
uporabljajo se
novi drugačni
prodajni kanali,
kupci in na žalost
tudi dobavitelji pa
so veliko manj
zvesti kot nekoč.“
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INTERVJU: BOGDAN PODBOJ
Intervju z Bogdanom, ki je vodja industrijskega odsesovanja in uspešno
premaguje tudi najbolj kompleksne odsesovalne probleme v našem podjetju
že 12 let.
Kateri so ključni
dejavniki/razlogi za izvedbo
industrijskega odsesovanja?

Bogdan, si svetovalec za
industrijsko odsesovanje, ali
nam lahko razložiš, kaj
pravzaprav industrijsko
odsesovanje pomeni?
Pri raznih delovnih procesih v
industriji, kot so razrez,
brušenje, mletje, varjenje,
peskanje, barvanje ter pri
drugih mehanskih in kemičnih
obdelavah prihaja do prašenja.
Prah je lahko glede na proces
raznih ﬁnosti in oblik. Na
primer, pri varjenju in razrezu je
prah zelo ﬁn in se v obliki
gostega dima zaradi termike
dviga do določene višine. Ko pa
se ohladi in umiri pa pade na
tla - na stroje, izdelke, v naš
delovni prostor. Poznamo pa
tudi bolj grobe prahove, ki
nastanejo pri brušenju ali
drugih mehanskih obdelavah.
Pri struženju ali rezkanju zaradi
hlajenja obdelovanca z oljem ali
emulzijo nastane tako
imenovana oljna megla, tj.
skupek dima – ﬁnega prahu,
vode in olja, ki je razpršena v
zraku v obliki drobnih kapljic.
Postopku odstranjevanja dima,
prahu, raznih hlapov in oljne
megle rečemo industrijsko
odsesovanje ali odpraševanje.
Kako se zgoraj omenjenega
področja/problema
pravzaprav lotiš?
Ko nam stranka predstavi
težavo, poiščemo ustrezne
rešitve na ključ, ki so lahko
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zelo različne.
Najbolje je dim, prah ali druge
nečistoče odsesovati pri žarišču,
torej najbližje izvora, s tem
porabimo najmanj energije,
učinek pa je veliko večji kot če
bi ﬁltrirali celoten volumen
delavnice – hale. Ta umazan oz.
z nečistočami nasičen zrak po
cevovodih pripeljemo do
ﬁltrirne naprave, ki ta umazan
zrak očisti, prečiščen zrak pa
lahko vračamo nazaj na delovno
mesto ali čez izpušni cevovod v
ozračje – atmosfero.
Pri stranki je potrebno opraviti
meritve prašne obremenitve,
preveriti možnosti postavitve
ﬁltrirnih naprav, postavitve
cevovodov, velikosti sesalnih
nap ali drugih zajemov, preveriti
električne kapacitete in možnost
komprimiranega zraka.
Preračunati in določiti je
potrebno ustrezne ﬁltrirne
naprave, z naročnikom nato
predelamo in uskladimo
projekt. Ko je material
dobavljen, se začne montaža in
zagon sistema.

Velikokrat se žal investitorji
nočejo sprijazniti z dejstvom, da
tudi pri njih prihaja do prašenja,
uhajanja hlapov ali nastajanja
oljne megle. Pogosti so
izgovori, da pri njih vse štima in
da se samo malo kadi ali smrdi
na določenih delovnih mestih.
Vsi se še ne zavedajo posledic,
kaj jim lahko sledi, če se ne
držijo splošnih pravil in določil o
čistosti zraka na delovnem
mestu. Določeni lastniki ali
upravitelji mislijo, da je ﬁltrirna
naprava samo dodaten strošek
podjetju in da produktivnost ne
bo nič večja in kvaliteta nič
izboljšana. Pa se zelo motijo največja vrednota človeka je
zdravje, zadovoljstvo, varnost…
Delavec, ki je ves delovni čas
izpostavljen strupenim hlapom,
dimu, prahu, ki je povrh vsega
lahko še strupen, mislim da ni
najbolj zadovoljen, zdrav, kar se
pa varnosti na delu tiče, je pa
ves čas v nevarnosti, da bo
padel na mastnih tleh ali se
drugače poškodoval. Prah pa je
tudi velik povzročitelj poškodb
na strojih in napravah, zaradi
večjih trenj pride do poškodb
ležajev, drsnikov, elektronike,
motorjev,…
Ko potegnemo končno črto, je
vsekakor dobro imeti dobro
odpraševanje, saj je kvaliteta
končnega artikla višja, pogoji

INTERVJU

za delo pa bistveno boljši. Vesel
sem, da se tega zavedajo tudi
mnogi lastniki in vodje podjetij,
s katerimi uspešno sodelujemo.
Kaj tebi osebno kot
svetovalcu za industrijsko
odpraševanje predstavlja
svetovanje za industrijsko
odpraševanje ter kaj ti poleg
dela v življenju predstavlja
izziv, gonilo za vsak dan?
Meni osebno vsaka pametna
odločitev investitorja –

naročnika predstavlja eno
posebno zadovoljstvo, saj vem,
da bo na ta račun zadovoljnih
še nekaj ljudi v proizvodnji, v
bližnji soseski, naredil pa sem
tudi veliko dobrega za okolje
ter s tem omogočil lepšo in bolj
čisto naravo in svet.
Moja vsakodnevna želja je
izboljšanje svojega zdravja, saj
ko koristiš tretjo možnost, se
nekoliko zamisliš, da bi bilo lepo
videti vnuke pri brezskrbni igri
in otroškem smehu. Upam, da
me čaka še veliko dobrih

potepanj po svetu z
avtodomom ali motorjem.

„Postopku
odstranjevanja
dima, prahu, raznih
hlapov in oljne
megle rečemo
industrijsko
odsesovanje ali
odpraševanje. „

Bogdan ob uspešno postavljenem odpraševalniku
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INTERVJU: TOMAŽ JELOVČAN
Intervju s Tomažem, ki opravlja mesto tehnologa
Tomaž, kaj ti kot tehnologu
predstavlja največji izziv na
delovnem mestu?
Reševanje težav povezanih s
ﬁltracijo. Dandanes obstaja
toliko načinov ﬁltracije, da je
potrebno sprotno izobraževanje
in sledenje novostim. Potrebe
po čistejšem okolju so vedno
večje. Največji iziv je vsekakor,
ko stranka pride z željo po
ﬁltraciji in ji to težavo s
svetovanjem, našim znanjem in
izkušnjami rešimo. Največje
zadovoljstvo na koncu je, ko
zadeva deluje.
Kaj oziroma kje na tvojem
strokovnem področju vidiš
možnosti za izboljšavo?
Izboljšave so možne na več
področjih tako pri materialih,
tehnologiji izdelave ﬁltrov ter
nadgradnji in optimizaciji
obstoječih sistemov. Potreba po
ﬁltraciji je vedno večja zaradi
vedno strožje zakonodaje in
zahtev po čistejšem okolju.
Filtre srečujemo že povsod;
doma, v službi, v vozilih, v

Pa nekaj osebnega, letos si
dopolnil jubilej (abrahama).
Čestitke. Kako se ob tem
počutiš?

Tom
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v mestih…Tako kot na vseh
področjih se tudi na področju
ﬁltracije vedno več pojavlja
informacijska tehnologija. V
mislih imam nadzor delovanja
ﬁltrov na daljavo. Filtrni sistemi
so opremljeni z vedno več
senzorji in povezani v
računalniška omrežja, preko
katerih lahko nadziramo
delovanje ﬁltracije na daljavo.
Na drugi strani pa nas tudi
ﬁltrirni sistem povezan v
omrežje opozori na nepravilno
delovanje.

Hvala za čestitke. Abraham je
tako ali tako samo sopotnik oz.
50 samo številka. Zadovoljen
sem, da sem zdrav in lahko čas
preživljam z družino, prijatelji in
sodelavci. Za splošno kondicijo
pa poskrbim s športom – poleti
večinoma kolesarjenje in
pohodništvo, pozimi pa
smučanje in tek na smučeh. Ne
smem pa pozabiti omeniti
morja, ki mi je tudi zelo pri srcu
in ga rad obiščem..

„Največji iziv je
vsekakor, ko stranka
pride z željo po
ﬁltraciji in ji to
težavo s
svetovanjem, našim
znanjem in
izkušnjami rešimo. „

VODNI FILTRI V PODJETJU Prima Filtertehnika d.o.o.
Voda predstavlja najpomembnejšo tekočino v našem domu, zato zagotovite njeno čistost še preden ta
vstopi v vaš dom. Nudimo vam vrhunske hišne ﬁltrirne sisteme, s katerimi boste odpravili:
Slab vonj ali okus vode zaradi prevelike
količine klora
ź Vodni kamen v vodi
ź Pesek in druge grobe delce v vodi
ź Vonj in pojavljanje mikroorganizmov v vodi
ź

Široka paleta ﬁltrirnih vložkov za vodo za odstranjevanje različnih nečistoč iz vode
Učinkovite rešitve v mehčanju vode (ionske mehčalne naprave, mehčalni sistemi, magnetni nevtralizatorji)
ź Vodni ﬁltri za bakterije (legionelo)

ź
ź

www.ﬁltrizadom.com
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Med 09.04.2019 in 12.04.2019 se je
naše podjetje uspešno predstavilo
na Mednarodnem industrijskem
sejmu v Celju. Gre za največji sejem s
področij strojegradnje in
orodjarstva, varjenja in rezanja v
jugovzhodni Evropi. V štirih
sejemskih dneh ga je obiskalo več
kot 15.000 obiskovalcev, prav tako
pa je sejem letos zabeležil rekordno
udeležbo razstavljavcev. Glede na
to, da je število organiziranih
sejmov vsako leto ogromno, njihova
kvaliteta pa včasih vprašljiva
(posledično tudi slaba udeležba), ta
sejem zagotovo velja za enega
boljših industrijskih sejmov, ki ga je
vredno obiskati.
Naše podjetje je na sejmu
predstavilo svoj prodajni in
proizvodni program z marsikaterimi
novostmi. Največji poudarek smo
namenili odsesovalnim napravam,
zato smo na sejmu predstavili
delovanje ﬁltrirne naprave
Donaldson Torit Dryﬂo in mobilno
ﬁltrirno napravo FILTOO.

MEDNARODNI
INDUSTRIJSKI
SEJEM

CELJE 2019

Torit Dryﬂo odvajalec oljne megle se uporablja za odsesovanje in
ﬁltracijo oljne in emulzijske megle, ki nastane pri obdelavi kovine
(struženje, rezkanje, mokro brušenje, itd.). Dryﬂo odvajalec oljne
megle izloči še določen odstotek prahu, ki nastane pri
obdelovalnem procesu. V napravo je vgrajen tudi absolutni – HEPA
izhodni ﬁlter, ki lahko odstrani še dim, ki nastane pri
obdelovalnem procesu. Filter elementi vgrajeni v Dryﬂo odvajalec
oljne megle so ključ do velike zmogljivosti in dolge življenjske
dobe. Zaradi visoke stopnje
odvajanja Dryﬂo odvajalca oljne
megle lahko izstopni čisti zrak v
večini primerov ponovno
spuščamo v delovni prostor.

Mobilna ﬁltrirna naprava FILTOO je namenjena odsesavanju varilnega dima
za industrijske potrebe. Naprava je opremljena s predﬁltri in kvalitetnim
glavnim ﬁltrom z veliko ﬁltrirno površino. Standardno je naprava dobavljena
z optično in akustično kontrolo ter kolesi. Naprava je s Teka odsesovalno
roko testirana in odobrena po smernicah BGIA, ter dobavljena in
pripravljena na vklop.
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PROJEKT

PROJEKT ČISTA SOBA

(“CLEAN ROOM“)

Ponosni smo, da smo bili del zgodbe postavitve čiste sobe (»clean rooma«) v
podjetju Mlinotest d.o.o., ki ga tako radi kupujemo na trgovskih policah.

Dobava prvih panelnih sten, HVAC enote, ﬁltrov ipd.

V letu 2017 je Mlinotest precej povečal
proizvodnjo svežih polnjenih testenin, zato se
je pojavila potreba po selitvi tega obrata v
novo halo z novo kupljenimi stroji. Obvezen
del tega projekta pa je bil tudi »clean room«, z
uporabo katerega se močno zniža možnost
sekundarnih okužb izdelkov, testenine pa
ohranijo vonj, okus, barvo in strukturo, hkrati
pa uvedba prinaša tudi možnost izdelave
testenin z daljšimi roki uporabe.
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Kaj je »clean room«?
Clean room oziroma čista soba je prostor, v
katerem imamo nadzorovane pogoje, kamor
sodijo pretok zraka, tlak, temperatura zraka,
vlažnost zraka, število delcev v zraku itd..

PROJEKT

Obris končne čiste
sobe v nastajanju

Spodnja razvrstitev pove, kako čisti naj
bi bili prostori:
Številka zunaj čistega prostora opredeljuje
maksimalno obremenitev zraka z delci na
kubični meter zraka (enote=število
delcev/m³).
· Nižje kot je število, boljši in čistejši je
prostor.
· V proizvodnji živil se običajno uporabljajo
čisti prostori s 1.000-100.000 delci/m³.
·

Razvrstitev čistih prostorov sledi standardu
ISO ali zveznim standardom ZDA.

Klasiﬁkacija ISO
Smernice EU-GMP
Standard US Fed

3

4

1

10

5
A/B
100

6
C
1.000

7
10.000

8
D
100.000

Industrija čipov
polprevodnikov
Farmacevtska industrija
Elektronika/optična industrija
Živilsko-predelovalna industrija pijače, mlečni izdelki
Primeri različnih razredov čistih porostorov
v različnih industrijah po različnih standardih
Po končani montaži
se izvede testiranje
zahteve po ISO klasi
7 in testiranje glede
doseganja
zahtevane
temperature ter
vlažnosti.

Projekta čiste sobe smo se lotili z italijanskim
partnerjem, ki je specializirano za proizvodnjo
tovrstnih produktov. S kupcem je bilo potrebno
doreči številne parametre, kot so:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Mlinotest se je odločil za sodelovanje z nami, saj
smo jim z našim partnerjem lahko ponudili
modularni panelni sistem, ki lahko na dolgi rok
prinese številne prednosti (bodisi pri menjavi
strojev, pri servisih ipd.). Pred samo odločitvijo
smo jim omogočili ogled podobnega »clean
rooma« v Udinah. In le kdo ne ve, da so prav
italijanski proizvajalci sorodnih produktov tisti, ki
se lahko pohvalijo z narekovanjem trendov v
tovrstni proizvodnji. Ponosni smo, da je projekt
uspešno zaključen in Mlinotestu želimo čim boljšo
prodajo testenin, ki nastajajo v čisti sobi.

Namen in obseg projekta
Zahtevani doseženi standardi
Lastnosti sistema
Okoljske zahteve
Lokalne strukturne zahteve
Zrak in ﬁltriranje
Osvetlitev

Končni rezultat – čista soba, pripravljena na zagon
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ADRIA TEHNIKA

FILTRI ZA LAKIRNICE
ogled vzdrževanja letal

V septembru smo zaposleni v Prima Filtertehniki obiskali našega kupca ﬁltrov Adria tehnika in
imeli čudovito ekskurzijo vpogleda v vzdrževanje letal. Spoznali in videli smo veliko zanimivih
stvari na področju pregledov in vzdrževanja letal. Ob tej priliki se še enkrat zahvaljujemo podjetju
Adria tehnika za povabilo in gostoljubje.

A

dria Tehnika, ki je del
družbe Avia prime, izvaja
redne in večje vzdrževalne
preglede in servisne storitve
letal vodilnih svetovnih
proizvajalcev originalne opreme
na vseh vrst letalih. Njihovo
paleto strank sestavlja več kot
70 kupcev od nizkocenovnih do
regionalnih in lizinških družb na
treh celinah. Adria tehnika je od
leta 2002 opravila preglede in
vzdrževanja ter modiﬁkacije na
več kot 1200 letalih Airbusa in
Bombardierja.
V njihovih delavnicah smo si
ogledali tudi lakirnice, kamor
jim mi dobavljamo ustrezne
ﬁltre, zato spodaj nekaj več o
ﬁltraciji v lakirnih kabinah in
njihovem vzdrževanju. Na tem
mestu se zahvaljujemo g. Marku
Žagarju, ki je nabavnik v
podjetju Adria tehnika in skupaj
sodelujemo že daljše obdobje.
V našem podjetju vedno
delamo v smeri, da so naši
kupci zadovoljni in zelo cenimo,
ko prejmemo pozitivno mnenje
naših strank, kot nam ga je
poslal g. Marko:
˝Vedno znova ugotavljamo,
da je za uspešno opravljeno
delo pomembno sodelovanje
naročnik - dobavitelj. V
obdobju našega sodelovanja
ste bili vedno profesionalni,
pripravljeni svetovati in v
danem trenutku ponuditi čim
boljšo rešitev.˝
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FILTRACIJA V
LAKIRNICAH
Izjemno pomemben del
lakirnice so ﬁltri v
lakirnih kabinah. Izbira
pravih ﬁltrov in ustrezen
čas menjavanja teh, sta
pomembna za varnost
in vzdrževanje
kakovostnega barvnega
pršila. Z ustrezno
ﬁltracijo zagotovimo čist
zrak v prostoru za
barvanje in čist zrak ob izstopu
iz lakirne kabine, kar je zelo
pomembno za naše zdravje in
naše okolje. V trenutku, ko ﬁlter
postane neuporaben, zrak v
lakirni kabini postane strupen.
Kako izbrati ustrezen ﬁlter za
lakirno kabino?
Izbira pravega ﬁltra je odvisna
od različnih vrst ﬁltrov, ki so na
voljo, kaj ponuja vsak ﬁlter in
kako dobro se uskladi s
sistemom ﬁltracije, ki ga ima
vaša lakirnica. V lakirnicah
poznamo različne ﬁltre na
vstopni in izstopni strani, kot so
steklena vlakna, kartonski ﬁlter,
žepasti ﬁlter, stropni ﬁlter itd.
Filtriranje zraka omogoča, da z
ustrezenim pretokom in
prostornino zraka napolnimo
lakirno kabino, hkrati pa
odvzamemo velike delce
onesnaževalcev in podaljšamo
življenjsko dobo drugih ﬁltrov v

Razstavljen motor letala
sistemu. To ponavadi dosežemo
s celovito mešanico poliestrskih
in najlonskih vlaken, včasih pa
uporabljajo tudi mikrovlakna.
Vstopni ﬁltri
So ena najpogostejših vrst
ﬁltrov, saj se preko njih dovaja
zrak v razpršilne kabine in z
njimi preprečimo vstop trdim
delcem umazanije. Vstopni ﬁltri
so najpogosteje vgrajeni na
stropu kabin, lahko pa tudi na
vratih ali stenah.
Pri določenih aplikacija se
uporabljajo tudi žepasti ﬁltri kot
predﬁltri za vstopne ﬁltre. Tak
zrak lahko vodimo predhodno
tudi preko grelcev.

Steklena vlakna kot talni ﬁlter so
namenjena zadrževanju
delcev barv in lakov

ADRIA TEHNIKA

Izstopni ﬁltri
Načelo izstopnih ﬁltrov je v
bistvu enako kot vstopnih
ﬁltrov. Ti ﬁltri očistijo zrak,
preden se sprosti iz lakirne
kabine, saj zadržijo kemikalije in
delce, ki jih ne smemo spuščati
v odprt prostor. Oseba v kabini
pa mora obvezno uporabljati
zaščitno dihalno masko, saj je
vdihavanje teh kemikalij in
delcev zdravju zelo škodljivo. Ti
ﬁltri so narejeni iz debelih tkal iz
poliestra ali steklenih vlaken, ki
lahko zadržijo ogromne količine
barve.

Lakiranje aviona, vir: https://stock.adobe.com

Kartonski ﬁlter za lakirnice

Nasveti za vzdrževanje ﬁltrov
v lakirnih komorah.
Za podaljšanje življenjske dobe
vaših ﬁltrov in drugih delov
sistema lakirnice lahko storite
več. Prostor za barvanje imejte
vedno čist, da zmanjšate
tveganje onesnaženja in
ohranite kakovost zraka.
Vzpostavite rutino za
preverjanje in vzdrževanje
celotnega sistema ﬁltrov. Ta
urnik mora vključevati
preverjanje, čiščenje in
zamenjavo vseh potrebnih
delov. Odstranjevanje ﬁltrov iz
kabin mora biti v skladu s
standardi EPA, saj zaradi barve
in kemičnih onesnaževalcev
velja za nevaren in strupen
material.
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Poznamo tudi kartonski ﬁlter,
ki se največkrat uporablja kot
stenski izstopni ﬁlter v lakirnih
komorah. Delci barve, ki
potujejo z zrakom po obrobju
razpršilnega snopa, se odlagajo
na kartonski ﬁlter. V primerjavi z
navadnimi ﬁltrirnimi oblikami,
imajo ti do petkrat večjo
zmožnost zadrževanja barv.
Smo zastopnik za Andreae, ki
so prvi patentirali ﬁlter v takšni
obliki.

Ekipa Prime na ogledu delavnic v podjetju Adria tehnika d.o.o.
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MEHČANJE VODE

U

ź

ź

ź
ź
ź
ź
ź

strezno mehčanje vode je pomembno v
industrijskih panogah za:
Toplo sanitarno vodo v večjih objektih, da s
tem preprečimo nalaganje vodnega kamna
v ceveh in ostalih napravah.
V objektih s hladilnimi stolpi in klimati, saj s
tem preprečimo okvaro teh in podaljšamo
življenjsko dobo.
Pri vodnem razrezu.
Pri adiabatnem hlajenju in vlaženju z
megljenjem, da s tem zaščitimo šobe.
Predpriprava vode v kemični in farmacevtski
industriji.
Avtopralnice in pralnice.
Priprave pare v kotlovnicah.

Princip delovanja ionske mehčalne
naprave
V mehčalni napravi - ionskem izmenjevalcu je
ionska masa, ki ima na funkcionalnih skupinah
vezane ione natrija. Pri prehodu vode skozi
mehčalno napravo se ioni kalcija in magnezija
iz vode zamenjajo z ioni natrija iz
funkcionalnih skupin. Natrijevi ioni tvorijo s
karbonatnimi ioni v vodi natrijev karbonat, ki
ima odlično topnost v vodi. Natrijev karbonat
se ne izloča v ceveh in ne zmanjšuje penjenja
vode pri uporabi mil in drugih pralnih sredstev.
Mehčanje z ionsko mehčalno napravo je edini
ekonomsko sprejemljiv način mehčanja vode,
ki dejansko odstrani vodni kamen iz vode.

Regeneracija
Ko je ionska masa mehčalne naprave nasičena
s kalcijevimi in magnezijevimi ioni, se učinek
mehčanja zmanjša. Za povrnitev mehčalnih
sposobnosti je potrebno ionsko maso
mehčalne naprave regenerirati. Pri postopku
regeneracije se opravi spiranje ionske mase s
koncentrirano raztopino soli (NaCl). Pri tem se
kalcijevi in magnezijevi ioni iz funkcionalnih
skupin ionske mase zamenjajo z natrijem in
tako je ionska masa mehčalne naprave ionskega izmenjevalca, zopet pripravljena za
učinkovito mehčanje vode. Pri regeneraciji se v
fazi izpiranja ionske mase slana voda spelje v
odtok. Trdoto izhodne vode se nastavi z
mešanjem mehke in vodovodne vode.

trda voda

voda
z zmanjšano trdoto

ionska masa
ioni kalcija
ioni magnezija
ioni natrija

Potek mehčanja vode v mehčalni napravi
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MEHČANJE VODE

„Velikost mehčalne
naprave je odvisna
od volumna ionskega
izmenjevalca. Večji
kot je izmenjevalec,
več vode lahko
naprava mehča,
preden se samodejno
regenerira.“

Ionska mehčalna naprava v praksi pri vodnem razrezu
Velikost mehčalne naprave
Velikost mehčalne naprave je odvisna od
volumna ionskega izmenjevalca. Večji kot je
izmenjevalec, več vode lahko naprava mehča,
preden se samodejno regenerira. Najmanjše
naprave imajo volumen nekaj litrov in so
primerne za posamezne stroje, največje
mehčalne naprave pa imajo skupni volumen
tudi več 1000 litrov.
Ko potrebujete mehko vodo, vam v podjetju
Prima Filtertehnika d.o.o. nudimo strokovni
nasvet. Obiščemo vas v vašem podjetju in
skupaj ugotovimo ustrezno rešitev za
mehčanje vode. Pri tem skupaj ugotovimo:
ź vhodno trdoto vode,
ź želeno izhodno trdoto vode,
ź mesečno porabo vode,
ź velikost priklopa in
ź maksimalni trenutni pretok.
Mehčalna naprava
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PALL

PALL

CRIXUS

Pall je pred časom predstavil sistem CRIXUS za
spremljanje in nadzor stanja hidravličnega olja
v hidravličnem sistemu. Sistem je prvi, ki
nadzira in spremlja stanje hidravličnega sistema
v realnem času in je namenjen za industrijo 4.0.
CRIXUS je nadgradnja hidravličnih ohišij
ATHALON. Obstoječe ali novo ohišje
hidravličnega ﬁltra ATHALON se enostavno
opremi s senzorji in poveže preko vmesnikov v
sistem CRIXUS. Obdelani podatki se hranijo v
oblaku.
Platforma je zasnovana tako, da industrijskim
uporabnikom ponuja inteligentno spremljanje
stanja hidravličnega olja v hidravličnem
sistemu. Stanje hidravličnega olja, delovanje
ﬁltra in preostalo življenjsko dobo ﬁltra se
lahko spremlja prek računalniških in mobilnih
aplikacij, kjerkoli je internetna ali WIFI
povezava. To pomaga racionalizirati postopek
vzdrževanja in izboljšati učinkovitost ter
stabilnost sistema. Opozorila in stopnje
opozoril je mogoče nastaviti, tako da lahko
uporabnik/skrbnik predvidi težave oz. ukrepa
takoj, ko se pojavijo.
Glede na prednastavljene parametre sistem
preko aplikacije opozori na morebitna
odstopanja ali nepravilnosti v hidravličnem
sistemu. CRIXUS inteligentni sistem za nadzor
hidravličnega sistema ponuja vpogled v čistost
olja in zmogljivost ﬁltrov, tako da zagotovi
podaljšanje ali skrajšanje servisnega intervala
in obratovanje brez nepredvidenih zastojev.
Sistem lahko predvidi tudi samo zamenjavo
določenih ﬁltrov v sistemu.

Pall Crixus
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PALL

Ključne prednosti sistema CRIXUS so:
ź Manjše tveganje za resne poškodbe
posameznih sklopov hidravličnega sistema
ź Večja produktivnost
ź Manj zastojev
ź Stalen nadzor hidravličnega olja in stanja
ﬁltrov
ź Nižji direktni stroški zaradi daljše uporabe
hidravličnega olja
Kadarkoli nadzorna ekipa na daljavo spremlja
procese upravljanja hidravličnega sistema, se
zastavljajo vprašanja glede varnih povezav in
zanesljive hrambe podatkov v oblaku. CRIXUS
tehnologija ima dvostransko preverjanje
pristnosti in šifriran prenos podatkov.

Ohišje
povratnega voda

Karakteristike:
CRIXUS je tehnologija za daljinsko
spremljanje in analizo
ź Stalno spremljanje hidravličnega sistema in
ﬁltra
ź Informacije v oblaku so dostope s pomočjo
aplikacije in internetno oz. WIFI povezavo
ź Patentirana Ultipleat® tehnologija
ź Zmogljivost ﬁltra je Beta ≥ 2000
ź Nizek padec tlaka je zagotovilo za nizko
porabo energije
ź Antistatična konstrukcija ﬁltra
ź

WIFI vmesnik

Vmesnik za povezavo
z merilnimi senzorji
Tipalo za nadzor
hidravličnega olja

Aplikacija
hidravlična
naprava

Rezervoar
hidravličnega olja

Črpalka

Visokotlačno
ohišje

Shematski prikaz delovanja sistema Pall Crixus
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ZRAČNI FILTRI

PLJUČA
LCD
ZASLONOV

FILTER
ZRAKA
Včasih se ljudje sprašujejo, zakaj toliko časa posvetimo raziskavi trga ter iskanju novih potreb.
Veliko je še neraziskanega, hkrati pa veliko podjetij še ne ve, da potrebujejo sodobne rešitve ter da
so naši produkti maksimalno prilagojeni njihovemu izzivu. Zavedali smo se, da bodo LCD paneli
postopoma izpodrinili klasičen način oglaševanja, ki ga poznamo danes, zato smo se lotili
raziskovanja trga digitalnih prikazovalnikov za namene oglaševanja in ugotovili, da je trg veliko
večji, kot se morda zavedamo ter da se lahko tovrstne produkte še marsikako izpopolni in podaljša
njihovo življenjsko dobo.
Kot primer prikrojene rešitve lahko navedemo
podjetje Inﬁnitus, ki se ukvarja s
proizvodnjo sistemov za digitalno prikazovanje
interaktivne in oglaševalske vsebine v zunanjem
okolju. Dandanes jih lahko zasledimo vsepovsod,
saj zastopajo novodobni trend oglaševanja. Samo
podjetje je bilo ustanovljeno leta 2004, po
Sloveniji ter drugod po svetu pa se predstavljajo
kot pionir industrije DOOH (Digital Out Of Home).
Njihove produkte najdemo pod blagovno znamko
imotion. Poleg produkcije standardnih linij se
specializirajo v izdelavo različnih aplikacij
tehnologije digitalnih znakov, kot so na primer
polnilne postaje za električne avtomobile,
sodobne telefonske govorilnice, pametne
avtobusne postaje ter digitalni znaki, izdelani po
željah in potrebah strank.
Živimo v svetu, kjer nas elektronske naprave
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spremljajo na vsakem koraku. Večina proizvajalcev,
predvsem nekoliko bolj kompleksnih elektronskih
naprav, vedno znova išče načine, kako podaljšati
življenjsko dobo in zmanjšati strošek vzdrževanja
naprav, ki jim tako omogoča konkurenčno
prednost. Pri tovrstnih produktih pa velikokrat
pride do izziva v stiku z zunanjostjo, saj je velika
mera občutljive elektronike izpostavljena najtežjim
zunanjim razmeram. LCD-ji se namreč nahajajo ob
železnicah ter ob glavnih prometnih cestah, kar
povzroči stik s številnimi mikrodelci, ki produkt
sčasoma zelo poškodujejo.
Da tovrstne poškodbe lahko preprečimo,
potrebujemo temeljito ﬁltracijo, ki prepreči prodor
prahu, smoga ter PM10 delcev v sistem, pozimi pa
tudi gostih delcev od kurjenja, ki se nahajajo v
zraku.

ZRAČNI FILTRI

Na podlagi našega raziskovanja o podjetju smo
jim novembra 2014 dostavili prvi ﬁlter koﬁl, čeprav
takrat še nismo dobro vedeli, za kaj točno ga
rabijo, oziroma če se sploh pojavljajo kakšne
ﬁltracijske težave. Bili so namreč podjetje z novimi
produkti v razvoju, zato se z morebitnimi izzivi pri
delovanju ﬁltriranja do tedaj še niso srečali. Filter
je bil namenjen produktu imotion FLOW, ki za
svojim nazivom skriva sistem za digitalno
prikazovanje interaktivne in oglaševalske vsebine v
zunanjem okolju. Le-ta se prilagaja glede na
dejansko temperaturo znotraj ohišja. Sistem je
sposoben vzdrževanja intervala temperatur od 0°C
do +50°C, kar zagotavlja dolgoročno delovanje
vseh elektronskih komponent. Temperaturno
območje delovanja sistema je med -25°C in +45°C
zunanjega okolja. Ker pa so zunanji LCD sistemi
podvrženi različnim okoljskim vplivom, lahko pride
do težav v sistemu, v kolikor vanj prodre prevelika
količina delcev.
Kasneje leta 2015 pa so nas prvič kontaktirali
zaradi nepojasnjenih težav glede ﬁltracije
ekranov. Naročniki iz Inﬁnitusa so zaupali naši
strokovni presoji glede ﬁltrov in začeli so se
pogovori o uvedbi novih ﬁlter kaset, ki bi jih
vgradili namesto koﬁlov. Naredili smo veliko
testov. Najprej smo se ukvarjali s temperaturnimi
testi, saj je bilo potrebno poiskati pravilno mero
ravnotežja med stopnjo ﬁltracije in še dovoljšnjim
hlajenjem elektronike z opremo, ki je bila
predhodno vgrajena v sistem. Sledil je drugi test,
ki je glede na hitrost zraka skozi venilator (RPM),
pokazal padec tlaka. Namen tega testa je bil
preprečiti prekoračitev določene stopnje hrupa, ki
je bil pogojen tudi z zunanjimi, okoliškimi
dejavniki elektronskih panelov.
Naš končni cilj je bil torej najti popolno ravnovesje
med stopnjo ﬁltracije (višja kot je, daljša je tudi
življenjska doba ekrana), močjo in velikostjo
ventilatorja ter učinkovitostjo hlajenja sistema.
S trdim delom smo razvili prvo ﬁlter kaseto, ki
vsebuje posebno membrano, ki prepreči vdor v
ekran mikro delcem, kot so smog,...

Primer Inﬁnitus LCD panela na lokaciji
železniški prah, trdi delci od kurjave, vlage in
ostalo, hkrati pa ne povzroči prevelikega upora, ki
bi pregreval ventilatorje in posledično
povečal hrup le-teh.
Rešitev se je izkazala za uspešno, saj je bila
maksimalno prilagojena naročnikovi potrebi. S
podjetjem Inﬁnitus že nekaj časa uspešno
sodelujemo na področju ﬁltracije »pametnih«
elektronskih oglasno - informacijskih panelov. Na
podlagi temeljitega poznavanja tehničnih
karakteristik sistema ter ostalih podatkov kupca
smo z našimi izkušnjami in znanjem dosegli
izdelavo prototipnih ﬁltrov, ki smo jih na podlagi
naročnikovih testov lahko le še izboljšali in
zasluženo prišli do optimalne ﬁltracije za vgrajene
elektronske komponente. Podjetju Inﬁnitus se
zahvaljujemo za deljenje te njihove ﬁltracijske
zgodbe in jim želimo še veliko uspešno izpeljanih
projektov!

Karakteristike ﬁltra Z.1.746 za enega njihovih sistemov so:
ź Ohišje iz pocinkane pločevine
ź Tesnila AFLEX za zagotovitev popolnega tesnjenja
ź Učinkovitost ﬁltriranja po 10 min./0,3-1 μm 59,3 %
ź Pretok zraka 1000 l/m²s @200 Pa
ź Polyester Spinnvlies/Polyester Spunbond
ź Majhen padec tlaka

Filter Z.1.746
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PRAH

PRAŠNI DELCI
NISO HEC
Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu služijo zaščiti zaposlenih
in njihovega zdravja pred nevarnostmi vdihavanja snovi.

G
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organskih sistemov: dihala, srce
in ožilje, živčevje in reproduktivni
sistem. Najpogostejši
zdravstveni učinki kot posledica
zračnega onesnaženja so bolezni
dihal. Skupni znak je kašelj (ki je
lahko produktiven - sluz),
iritacija sluznice nosu in grla ter
oteženo dihanje zmerne stopnje.

lavni način
izpostavljenosti ﬁnim
prašnim delcem na
delovnem mestu sta
vdihavanje in stik s kožo.
Prehajanje skozi kožo je bolj
verjetno, kadar je
poškodovana rožena plast
kože. Prevladujoč način
vstopa v telo je vdihavanje.
Velikost delcev vpliva na to, v
katere dele dihal se delci
prevladujoče usedajo:
ź nos, žrelo: 5 - 10 μm
ź sapnik: 3 - 5 μm
ź sapnici (bronhiji): 2 - 3 μm
ź bronhialne cevčice: 1 - 2
μm
ź pljučni mešički: (alveole)
0,1 - 1 μm

Onesnaženje prizadene :
PLJUČA
Tveganje za škodljive
posledice je večje ob ﬁzični
aktivnosti, ker je dihanje
globlje in hitrejše. Prizadetost
pljuč se lahko kaže z vnetjem,
kašljem, piskanjem, lahko
pride do zmanjšane pljučne
funkcije.

Delavec je lahko izpostavljen
samo, če se nanodelci
sproščajo v zrak (torej
nastajajo anoaerosoli) in
razpršijo v okolje ter
preidejo v območje
vdihavanja. Sproščanje
delcev nastaja pri
najrazličnejših obdelavah,
kot so rezanje, mehanska
obdelava, brušenje, obraba,
itd.

2. SRCE IN OŽILJE
Prizadetost srca se
običajno kaže s
pospešenim
srčnim utripom,
motnjami
srčnega ritma,
povečanim
deležem srčnih
infarktov in
visokim krvnim
tlakom.

Številne raziskave so
pokazale, da ima
izpostavljenost
onesnaženosti v zraku
škodljive učinke na več

3. CENTRALNI
ŽIVČNI SISTEM
Prizadetost
možganskega
ožilja se kaže s

povišano pojavnostjo
možganske kapi, nalaganje
delcev pa lahko pripomore k
razvoju Parkinsonove in
Alzheimerjeve bolezni.

BOLL & KIRCH
PRAHFILTERBAU

Velikosti delcev:
Razdelitev suspendiranih
(lebdečih) delcev na grobe, ﬁne
in ultra ﬁne je pomembna z
vidika njihove možnosti
prodora v pljuča, dolžine
zadrževanja v zraku, kot tudi
dometa (domet najmanjših
delcev je preko 1000 km).

Fini (< 10 μm)
Njihova majhnost jim omogoča,
da ob vdihu pridejo v pljuča in
predstavljajo potencialno
nevarnost za človekovo zdravje.
Manjše delce je mogoče videti
le s pomočjo mikroskopa. Za
ﬁltracijo teh delcev morajo biti
ﬁltri razredov E10-U17.

Grobi (>10 μm)
Primarni delci so običajno večji
od 1 μm. Delci, ki so manjši od
1 μm (= 0,001 mm), ne padejo
na tla, ampak vedno lebdijo. V
to kategorijo spadajo prah in
oljna meglica, ki nastane pri
obdelavi kovin. Filtri iz razredov
ﬁltrov ePM 10 do ePM 1 so
namenjeni za uporabo pri
delcih med 0,1 μm in 1 μm.

Ultra Fini (< 0, 1 μm)
Ultra ﬁni delci so dovolj majhni,
da preidejo v pljučne mešičke.
Delci velikosti do 0,1 mikrona so
sposobni prehajati iz pljučnih
mešičkov v kri ter tako
povzročati zdravstvene težave
tudi v drugih organih telesa.

je zdravje temeljna pravica
vsakega človeka. K sreči se tako
odgovorno obnaša tudi vse več
delodajalcev, ki ustrezno skrbijo
za svoje zaposlene.
Glede na razdelitev delcev vam
ponujamo ustrezne ﬁltre in
ﬁltrirne naprave, da zagotovimo
čisto delovno okolje. Naši ﬁltri
se uporabljajo za prašne delce,
kakor tudi za odstranjevanje
dimne, oljne ali emulzijske
megle. Dovolite, da »Vaša
ﬁltracija postane naša skrb«.

V našem podjetju se dobro
zavedamo pomembnosti
zdravega delovnega okolja, saj

Tabela: Nevarne snovi in njihov vpliv na človekovo zdravje
Nevarna snov

Kemijski
simbol

meja
izpostavljenosti * Zdravstveno tveganje *
(v mg / m³)

Aluminijev oksid

Al2O3

1,25 *

Fibroza, nevropsihični simptomi

Barijeve spojine

Ba

0,5

Akutna toksičnost (zastrupitev)

Svinčeve spojine

Pb

0,15

Poškodbe možganov, ledvic, živčnega sistema

Kromove (III) spojine

Cr

2

Poškodbe kože

Kromove (VI) spojine

Cr (VI)

-

Rakotvorne
rakotvorne

Kobalt (spojine)

C

0,1

Rakotvorno

Železov oksid

Fe2O3

1,25 **

Sideroza (nabiranje delcev železa, predvsem v pljučih)

Formaldehid

CH2O

0,37

Potencialno rakotvorna

Ogljikov dioksid

CO2

9100

Poškodbe živčnega in obtočnega
obtočilnegasistema
sistema

Ogljikov monoksid

CO

35

Poškodbe kardiovaskularnega sistema

Manganov oksid

Mn

0,5

Poškodbe osrednjega živčnega sistema / resp. trakta

Nikelj

Ni

0,006

Potencialno karcinogene / kožne poškodbe

Fosgen (carbonildiklorid) COCI2

0,41

Poškodbe pljuč

Dušikov dioksid

NO2

0,95

Nenormalnosti pri delovanju pljuč

Dušikov monoksid

NO

2,5

Vpliv na vaskularni in živčni sistem

Cinkov oksid

ZnO

0,1

Kovinska vročina / poškodbe kože

Kositrove spojine

Sn

2

Toksičnost

* Podatki so vzeti iz podatkovne baze GESTIS o inštitutu za varnost in zdravje pri delu (Institut
für Arbeitsschutz - IFA) nemškega zavarovanja za nezgodno socialno zavarovanje.
** Splošna meja izpostavljenosti med delom
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FILTRI IN
FILTRACIJA
PROIZVAJALCA

BOLL & KIRCH
FILTERBAU GmbH
BOLL & KIRCH je eden vodilnih svetovnih proizvajalcev ﬁltrov in specialist za ﬁltriranje tekočin in
plinov.
Vzdržujejo velik oddelek za
raziskave in razvoj, ki
dolgoročno zagotavlja
tehnološko prednost. BOLL &
KIRCH je certiﬁciran v skladu z
DIN ISO 9001 + ISO 14001 +
OHSAS 18001.
Proizvodnja ﬁltrov z visokim
strokovnim znanjem
Na zapletene industrijske
procese vplivajo številne
lastnosti materialov in okoljski
pogoji. Sem spadajo na primer:
količina, tlak, temperatura,
gostota, viskoznost,
agresivnost, stopnja
onesnaženosti, velikost delcev
in vrsta medija, ki ga je treba
ﬁltrirati.
Na podlagi dolgoletnih
sistematičnih raziskav teh
vplivajočih dejavnikov in
njihovih interakcij vam lahko
ponudimo ﬁltrirne sisteme, ki
zagotavljajo največjo varnost,

8
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zanesljivost in zaščito med
postopkom in končnim
rezultatom. Naša ponudba
poleg standardnih modelov
vključuje tudi ﬁltre, izdelane v
skladu s speciﬁkacijami kupcev
za določeno aplikacijo. Mnogi, v
lastni režiji razviti sistemi, so
zaščiteni tudi s patenti.
Industrijski ﬁltri za različne
sektorje
Filtrirne sisteme Boll & Kirch
uporabljajo uporabniki po vsem
svetu za varnost, zanesljivost in
zaščito strojev, motorjev in

proizvodnih obratov. Aplikacije
pokrivajo širok spekter panog,
kot so ladjedelništvo in gradnja
motorjev, jeklarstvo,
avtomobilska in kemična
industrija, proizvodnja električne
energije, oskrba z vodo in
čiščenje vode. Razlikujemo tudi
med različnimi mediji, ki jih je
treba ﬁltrirati, npr. goriva,
maziva, kemikalije, plini, hladilna
sredstva, olja, detergenti in
voda, tako pitna kot odpadna.
Ponudimo lahko mnogo
različnih vrst ﬁltrov, ki se

Primeri različnih ﬁltrirnih vložkov Boll

BOLL & KIRCH FILTERBAU

razlikujejo po načinih ﬁltracije, katerega
izberemo glede na vašo aplikacijo:
ź avtomatski ﬁlter / samočistilni ﬁlter
ź dupleks ﬁlter / dvojni ﬁlter
ź simpleks ﬁlter
ź koalescentni ﬁlter / separator
ź kartušni ﬁlter
ź demister / ciklon
ź ﬁlter hladilne tekočine
V nadaljevanju vam predstavljamo avtomatske
samočistilne ﬁltre.
Popolnoma avtomatska ﬁltracija
Avtomatski ﬁltri BOLLFILTER so avtomatski
samočistilni ﬁltri za ﬁltracijo tekočin z nizko
viskoznostjo. Filtri zagotavljajo nemoteno in
brezhibno delovanje industrijskih ali
pomorskih sistemov. S temi zanesljivimi
ﬁltrirnimi sistemi tudi podaljšate intervale
vzdrževanja in s tem znižate obratovalne
stroške ter se izognete neželenim
proizvodnim zaustavitvam. Filtri so
namenjeni tudi zelo velikim pretokom,
standardni priključki pa so vse do DN
1000.
Področja uporabe avtomatskih
samočistilnih ﬁltrov BOLLFILTER
ź ﬁltriranje tekočin (morska voda, voda
za hlajenje, balastna voda, industrijska
voda)
ź ﬁltracija mazivnega olja
ź ﬁltracija tekočih goriv in hladilnih
maziv v elektrarnah, tehničnih
proizvodnjah in v pomorstvu
Funkcionalnost samočistilnih ﬁltrov:
Faza ﬁltracije
Medij teče skozi ﬁltrirni element bodisi od
znotraj navzven bodisi od zunaj
navznoter. Tu se zadržujejo delci
umazanije in očiščen medij doseže izhod
iz ﬁltra. Ko diferenčni tlak doseže
določeno vrednost, se z indikatorja
prenese signal na krmilno enoto, ki
samodejno sproži postopek izpiranja.

Boll avtomastki samočistilni
ﬁlter, model 6.64

25

BOLL & KIRCH FILTERBAU

Prikaz delovanja samočistilnega ﬁltra
Faza izpiranja ﬁltra
V načinu ﬁltriranja tekočina, ki
jo je treba ﬁltrirati, vstopi
preko spodnjega dovodnega
priključka 1 v ohišja ﬁltra. Nato
teče v posamezne ﬁltrirne
komore 2, ki so odprte s
spodnje strani, kjer se nato
ﬁltrira od zunaj navznoter skozi
ﬁltrirne elemente valjaste
oblike 3. Vsi kontaminanti,
večji od določene stopnje
ﬁltracije, se odstranijo iz
tekočine in se zadržijo na
zunanji površini elementov.
Očiščena tekočina 4 teče iz
čiste stran ﬁltra 5 skozi zgornji
izhodni priključek 6.
Ena ﬁltrirna komora je vedno
izolirana iz tega postopka
ﬁltracije – je v rezervi - zaprta s
centralnim izbirnim
mehanizmom 7. Potem ko je
bila komora odplaknjena in je
ﬁltrirni element spet čist, se
vrne v sistemski tlak in čaka, da
se ponovno vključi v
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operacijski sistem.
Ko se diferenčni tlak med
umazano in čisto stranjo ﬁltra
povečajo zaradi količine
kontaminantov, ki so se zbrali
na ﬁltrskih elementih, indikator
diferenčnega tlaka 8 posreduje
signal krmilni enoti, ki
samodejno sproži postopek
izpiranja. Električni zobniški
motor 9 obrača izbirni
mehanizem do naslednje
kontaminirane komore in jo
izolira iz toka, hkrati pa odpira
čisto komoro, ki čaka v rezervi
in je že pod enakim delovnim
tlakom kot ostale obratujoče
komore. Proces izpiranja je hiter
in učinkovit. Pnevmatska
pogonska enota aktivira
povratni izpustni ventil 10 in
izpust komprimiranega zraka
skozi ventil 11. Ta izpihne
komprimiran zrak iz rezervoarja
12 v izolirano ﬁltrirno komoro
preko izbirnega mehanizma.

Komprimiran zrak nato potisne
del že ﬁltriranega medija v
obratni smeri toka, s čimer se
odstrani kontaminante s
površine ﬁltrnega elementa ter
ven iz komore skozi povratni
izpustni ventil 10.
Ko je ta postopek končan, se
zrak in izpustni ventili spet
zaprejo. Prazna komora se spet
napolni s tekočino skozi
odprtino na čisti strani 13
izbirnega mehanizma in ga
samodejno odzrači. Nato ta
komora prevzame vlogo
rezervne komore, ki čaka spet
vklop v postopek ﬁltriranja.

Kot vaš partner pa vam pri
izbiri sistema ﬁltracije z
veseljem svetujemo, da boste
izbrali najbolj primeren
sistem za vašo aplikacijo.

ZDRAVJE

ZDRAVJE
na

DELOVNEM MESTU
Zavedanje o pomembnosti zdravja s časom vedno bolj narašča in danes lahko s ponosom
napišemo, , da zdravje ni več luksuz, temveč osnovna pravica v večini držav.
V Sloveniji imamo zakon (ZVZD1), ki pošilja jasen signal vsem
podjetjem, da se zavedamo
pomena zdravja na delovnem
mestu. Raziskave Evropske
agencije za varnost in zdravje pri
delu (EU-OSHA) so
pokazale, da vsak €,
namenjen promociji zdravja na delovnem mestu,
prinaša donos v višini 2,5
do 4,8 € na račun manjših
stroškov izostajanja od
dela. V podjetjih, kjer
redno izvajajo programe
zdravja na delovnem mestu, naj bi se odsotnost
zmanjšala od 12 do 36 %.
Skoraj 1/3 svojega časa v odrasli
dobi preživimo na delovnem
mestu, zato je pomembno, da si
vsako podrobnost, ki je povezana s službo, uredimo na način, ki
bo podpiral naše zdravje. Spodaj
navajamo nekaj predlogov, kako
to doseči.

priporočljivo zaužiti določeno
količino hranil (npr. 1,2 g/kg
telesne teže beljakovin), vendar
je človeško telo izjemno prilagodljivo. V zadnjem času je vse
več dokazov, da pomanjkanje

posledic sedenja in ohranjanje
zdravja. Priporočilo osebnega
trenerja našega komercialista je
vsakodnevni trening v časovnem okviru 30 minut ali pa 3 do
4 treningi na teden po 60 minut.
Pri čemer se je potrebno
ob vsakem treningu pošteno spotiti (savna ne
velja) in globoko nadihati.
Še bolje pa je, da trening
vsebuje tako elemente za
povečanje maksimalne
moči kot kondicijsko
pripravo.

»Zdravje ni vse,
vendar je brez
zdravja vse drugo
nič«
A.Schopenhauer

PREHRANA NA DELOVNEM
MESTU
Klasičen nasvet o 5 obrokih na
dan je že zgodovina. Ocenjeno
je, da je optimalna številka nekje
od 3 do 4 obroke na dan, brez
vmesnih prigrizkov. Če pa vam
uspe v enem obroku zadostiti
vsem potrebam telesa po mikro
in makro hranilih in se ob tem
počutite dobro, potem ste na
dobri poti. Dejstvo je, da je

hrane (post, delni post ipd.)
blagodejno vpliva tako na
dolgoživost kot na naše zdravje.
Ključni vpliv na naše zdravje pa ni
toliko v količini kot v kvaliteti
vnosa. Splošen nasvet pri izbiri
živil ostaja precej enostaven.
Izbirajte hrano, ki je še pred
kratkim rastla in dihala ter se
izogibajte procesirani hrani.
Izbirajte lokalna in sezonska
živila.
TELESNA VADBA
Dobro bi bilo, da bi enkrat že
presegli pogovore o tem, ali je
oseba dovolj telesno aktivna, če
opravlja hišna opravila, ko pride
domov. Odgovor je v veliki večini
primerov negativen. Če sedimo 8
ur na stolu, potem sesanje po hiši
ne bo dovolj za odpravljanje

PRAVILNO SEDENJE
Vsakodnevna vadba pa nam ne
bo prav dosti koristila, če bo naš
položaj telesa napačen. Najprej
pregledamo kakšna je naša poza
– pogosto je glava potisnjena
preveč naprej, rame sključene
naprej, kolena rotirana navznoter
ipd. Vse te nepravilnosti lahko
odpravimo s pravilno vadbo, pri
kateri moramo vztrajati dlje časa.
Šele v drugem planu se lotimo
sedenja. Na tem mestu so
osnovnošolska navodila o ravnem hrbtu oziroma dvojni »S«
hrbtenici popolnoma dovolj. Bolj
pomembno se je držati navodila
o spreminjanju položaja hrbtenice (različno sedenje) na cca. 30
min. Prav tako se med sedenjem
priporoča izvajanje kratkih vaj za
večjo pretočnost krvi po telesu in
za razteg mišic, ki so med
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sedenjem raztegnjene. S tem
bomo izboljšali kognitivne
sposobnosti.
NOTRANJI MIR
Pravijo, da je količina stresa v
sodobni družbi vse večja.
Zdravje pa je v veliki meri
odvisno ravno od sposobnosti
uravnavanja stresa. Vseeno pa je
pomembno vedeti, da negativni
stres na delovnem mestu poggosto doživljamo zaradi notranjih povzročiteljev stresa.
Klinični psiholog dr. Kahler, ki je
razvil teorijo o psiholoških
priganjalcih (drivers), ki povzročajo notranji stres, je v svoji
raziskavi opazil 5 značilnih nizov
vedenj, ki jih ljudje dosledno
izkazujejo. Gre za skupek prepričanj, ki preganjajo posameznika
v točno določen način razmišljanja in delovanja. Ta prepričanja se oblikujejo že zelo zgodaj (v otroštvu), zato na nezavednem nivoju doživljamo psihološke priganjalce (drajverje) kot
ponotranjena sporočila.
PSIHOLOŠKI PRIGANJALCI, ki
vas lahko dnevno spravljajo v
stres:
ź Ustrezi drugim – radi pomagate drugim, čeprav vas za to
ne prosijo? Težko rečete ne?
Rešitev: začnite izražati svoje
potrebe, mnenja in občutke in se
naučite reči NE.
ź Bodi popoln – ste natančni, se
na vse pripravite, vse splanirate?
Rešitev: spustite svoje kriterije in
se naučite zaupati drugim.
Dovolite si uživati tudi ob
manjših dosežkih in si dovolite
narediti tudi kakšno napako.
ź Potrudi se – samoiniciativni,
težko zaključite in si naložite
preveč nalog hkrati?
Rešitev: zmanjšajte število nalog
in projektov ter se naučite
Filter Z.1.746
zaključevati in se fokusirajte na
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Razgibavanje
v pisarni

rezultat.
ź Bodi močan – ste dobri pod
pritiskom, redko prosite za
pomoč, redko pokažete
čustva in ste zelo samokritični?
Rešitev: povejte drugim, kaj
resnično doživljate in namenite
več časa za odnose z ljudmi okoli
sebe ter si dovolite, da vam kdaj
pomagajo.
ź Pohiti – delo opravite hitro in
se dobro odzivate na časovne
roke in delate pogosto
napake ter nimate potrpljenja
za »počasneže«, vi pa ste radi
v naglici?
Rešitev: vzemite si več časa za
naloge in zmanjšajte število teh
ter se naučite potrpljenja.
Na naše notranje priganjalce radi
gledamo kot na naše največje
vrline. V določenih situacijah nas
podpirajo, velikokrat pa so naš
glavni vzrok stresa. Zato je
pomembno, da ozavestimo svoje
notranje psihološke prisile (drajverje), ki nas prepričujejo da
nismo OK, če ne ustrežemo

drugim, nismo popolni, se ne
trudimo, nismo močni ali ne
hitimo. To so samo ponotranjena
sporočila avtoritet, običajno
staršev. Zdaj ste odrasla oseba in
je OK, če si dovolite poskrbeti
zase, narediti kdaj tudi napako,
se odpočiti, pokazati tudi svoje
šibkejše strani ali si vzeti čas –
tako kot ste si ga vzeli sedaj, ko
ste prebrali ta članek. Upam, da
ste dobili nekaj idej, kako dvigniti
kvaliteto življenja na višjo raven
ter uživati na delovnem mestu.
Tadej Jurman
osebni trener FZS, prehranski
svetovalec in NLP praktik

ZABAVNO

PRIMA STROKOVNA
IN ZABAVNA DRUŽENJA
EKSKURZIJA V TERMOELEKTRARNO ŠOŠTANJ

N

ašo zvedavost najraje potešimo
kar pri naših strankah, zato smo
organizirali ekskurzijo v Termoelektrarno
Šoštanj in si ogledali Blok 6.
Blok 6 predstavlja novo poglavje v
energetski oskrbi Slovenije. Gre za
sodoben, izredno učinkovit blok, ki je
nadomestil obratujoče bloke.
Nadomestni blok 6 proizvaja 3.500
GWh električne energije, za kar je
potrebno 2,9 milijona ton premoga in
skupno oddaja v okolico 3,1 milijona
tone CO² , kar je skoraj poldrugi milijon
ton manj od emisij blokov 1, 3, 4 in 5.
Gre za energetsko in ekološko
sprejemljivejši proizvodni objekt, s
katerim za enako količino električne
energije potrebujejo 30 odstotkov manj
premoga. Obratovanje novega bloka je
predvideno do leta 2054, do takrat pa
bo porabljen tudi ves razpoložljivi
premog Premogovnika Velenje.
Po predstavitvi smo si nadeli zaščitno
opremo in se pod vodstvom g. Posinek
Matjaža, podali na ogled bloka 6. Pot
nas je vodila skozi hale, kjer poteka
proizvodnja elektrike, mimo hladilnega
stolpa in v kontrolno sobo. Na koncu pa
smo se podali še na vrh stolpa, kjer smo
se nekateri spoprijeli s strahom pred
višino in ga tudi uspešno premagali.
Nagrajeni smo bili z izjemnim pogledom
na Šaleško kotlino, ki jo je grelo toplo
jesensko sonce.
Prisrčno se zahvaljujemo našim
prijetnim gostiteljem in smo veseli ter
počaščeni, da lahko tudi mi, z našimi
ﬁltri, doprinesemo k ustvarjanju
električne energije, ki je tako zelo
potrebna in pomembna.

Nadzorna soba v
Termoelektrarni Šoštanj
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V našem podjetju damo veliko poudarek tudi na
povezovanje sodelavcev, hkrati pa želimo krepiti
zdrav duh v našem telesu. Zato nas je letošnjo
pomlad pot vodila na Koroško. Namenili smo se
na obisk podzemlja najvzhodnejšega
dvatisočaka Pece in ogled tovarne TAB.
Rudnik v Mežici smo si ogledali v dveh
skupinah. Prva skupina se je spustila v rov zalit z
vodo, v katerem so nas čakali kajaki skoraj 700
m pod površjem zemlje. Druga skupina si je
ogledala rudnik z gorskim kolesom, s katerimi
smo prekolesarili več kot pet kilometrov
edinstvene podzemne poti iz ene doline v
drugo in doživeli nepozabno pustolovščino.
Iz Mežice smo se nato vsi skupaj odpeljali v
Črno, kjer smo si ogledali najprej proizvodnjo
TAB Mežica obrat Črna in nato še obrat Žerjav.
Ogledali smo si postopek nastajanja različnih
svinčevih baterij, ki jih TAB prodaja po celem
svetu. Razložili pa so nam v kakšnih pogojih
delajo delavci in kako skrbijo za njihovo zdravje
in čistost okolja. Posebno pozornost smo
posvetili tudi našim ﬁltrom za odsesovanje
proizvajalca Donaldson Torit. Hvaležni za
zanimivo in poučno izkušnjo smo se odpeljali še
do naše zadnje postaje - do izletniške kmetije
Vojak – Jakopič. Tam so nam prijazni Korošci
postregli z dobrim domačim kosilom in s
čudovitim razgledom, kjer smo se družili v
dobrem vzdušju.
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Glede na to, da poslujemo v pretežno moški
branži, pa imamo v našem kolektivu skoraj
polovico žensk. Kljub temu pogosto
upoštevamo moške želje po skupnih druženjih,
zato smo se v zadnjem letu pomerili tudi v
streljanu v strelskem društvu Soit in v vožnji z
gokarti, kjer smo tudi ženske dokazale, da
premoremo veliko mero drznosti in adrenalina.

Izdelava ﬁltrov po naročilu z namenom
reševanja individualnih ﬁltracijskih težav naših
strank.
Izdelava ﬁltrov za motorna vozila (tovorna
vozila, gradbeni in delovni stroji, kmetijska
mehanizacija, plovila, avtobusni program,
železniški program)

Podjetje Prima ltri d.o.o. izdeluje
ﬁltre in je družinsko podjetje s skoraj
tridesetletno tradicijo. Tehnologija v
proizvodnji je primerna za izdelavo
končnih izdelkov v serijah od enega do
nekaj tisoč kosov.

Izdelava ﬁltrov za različne industrijske
namembnosti (ﬁltri za zrak, olje, hidravlično olje,
gorivo, erozijo, emulzijo, pline, vodo, paro)

Prima ltri d.o.o.
Sora 42a
1215 Medvode
t: 01 361 92 60
e: info@prima-ﬁltri.si
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