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Posebnosti preizkusov električne izolacije in ozemljil na ladji 
Postopek preizkusa, zaporedje operacij, razlike tehničnih predpisov glede na 
zahteve na kopnem 
 
Samodejni nadzor ladijskih ozemljil Teoretično ozadje – razlogi za ozemljila, 
izvedbe ozemljil na ladji, na katere težave lahko naleti preizkuševalec 
 
Kalibracija nadzornih indikatorskih naprav Tehnični predpisi nadzornih naprav 
delovanja glavnega motorja, separatorjev, kompresorjev zraka, hladilnih 
naprav; natančen opis zaporedja opravil, pomen standardizirana vsakoletna 
kalibracija, certificirani pripomočki 
 
Kalibracija zaščitnih naprav na ladji Tehnični predpisi za zaščito delovanja 
glavnega motorja, separatorjev, kompresorjev zraka, hladilnih naprav; 
natančen opis zaporedja opravil, pomen standardizirana vsakoletna kalibracija, 
certificirani pripomočki 
 
Kalibracija merilnika temperature Pomen in fizikalno ozadje kalibracije 
merilnika temperature na ladji, tehnični predpisi, podrobnosti izvedbe 
kalibracije, zahtevana pogostnost. 
 
Sodobna ladijska razdelilna plošča (daljinski nadzor) Pomen daljinskega 
nadzora, ureditev ladijske energetske mreže (priključitve generatorjev, 
hierarhija porabnikov), vključite nadzorni način Power Management System 
 
Odpravljanje nesimetrij trifaznega sistema na ladji Oris trifaznega sistema na 
ladji, pojavitev nesimetrij, kakšne težave povzročajo in kako so odpravljive 
 
Število grednih generatorjev in način pogona Različne vezave generatorjev na 
različnih vrstah plovil, sistem vklapljanja generatorjev v ladijsko omrežje med 
plovbo ali med pristajanjem, opišite nadzorni način Power Management System 
 
Predpisi ob delu na visokonapetostnem omrežju ladje Kaj mora storiti 
posadka ladje pred in med posegom, podroben opis (ang. Check list) določenost 
dela skupine (ang. Toolbox talk), določanje rokov za dokončanje posega 
 
Usposobitev magnetne zavore popravilo, dodelava in preizkus sistema, 
poročilo o opravljenem delu z navodili za uporabo 



Osnovne zahteve za izdelavo seminarske naloge 
 
 
Besedilo 
Preglejte seznam in ga primerjajte z objavljenimi besedili na domači strani 
predmeta 
Izberite področje in se posvetujte s predavateljem 
Uvodna predstavitev teme (do pol strani) 
V največ treh do petih poglavjih jedra podrobneje predstavite glavno temo (do 
tri strani) 
Naloga naj vsebuje vsaj dve vaši skici (priporočam lastnoročno risanje in 
skeniranje) 
Sklepi, vaše lastne pripombe (njihova kakovost zelo pomembna za oceno) 
 
Skupen obseg 
od pet do sedem strani 
 
Viri in literatura 
- obvezno navedite vir iz katerega ste črpali ideje 
- z medomrežja: v KNJIŽNICI FPP dobite vpisno številko in geslo za prost dostop 
do DiKUL 
- strokovne revije, knjige v knjižnici FPP 
 
Izbor naj temelji naj na člankih in knjigah ( lahko tudi starejših, ki jim morajo 
biti dodani tudi sodobnejši ne starejši od pet let) 
 
Če navajate lastne izkušnje ali izkušnje znancev, sodelavcev, to jasno zapišite 
 
 
Oddajanje naloge, roki 
Izberite temo, poiščite literaturo (posvetujete se s predavateljem), naloge kar 
začnite izdelovati. 
Oddajte osnutke v elektronski obliki (ena stran, .doc) do 20. marca 2013 po 
elektronski pošti predavatelju. 
Skrajni rok za predstavitev (pogoj za oceno) je 1. maj 2013 
 


