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Namen demonstracijskega projekta

Pokazati na primeru prenove regulacijskih zank
parnega kotla v tovarni kartona Sarrió Slovenija,
Koli≠evo, da se lahko prihranke energije, zni∫anje
stro∏kov in emisij dimnih plinov dose∫e z izbolj∏ano
regulacijo zgorevanja.

Potencialni uporabniki

Industrijska podjetja, ki imajo srednje in velike kotle,
posebej ≠e se odjem toplote s ≠asom spreminja.

Vi∏ina investicije (cene leta 1996)

Skupna vi∏ina investicije je zna∏ala 10.030.000 SIT
(59.000 ECU).

Dose∫eni prihranki (cene leta 1996)

Prihranek zemeljskega plina: 527.000 Sm3 letno

Zni∫anje stro∏kov: 10.666.000 SIT (62.740 ECU)
letno

Vra≠ilna doba investicije

Doba vra≠anja vlo∫enih sredstev je 11 mesecev.

Povzetek projekta

Zaradi izbolj∏anja izkoristka 60 t/h parnega kotla in
potrebne obnovitve merilno regulacijske opreme si-
stema vodenja kotla so se v tovarni kartona Sarrió
odlo≠ili za prenovo osmih regulacijskih zank.
Analogne regulatorje so nadomestili z mikro-
ra≠unalni∏kimi kompaktnimi regulatorji.

Kakovostno zgorevanje z izbolj∏anim razmernikom
zrak / gorivo je dose∫eno na osnovi sprotne meritve
koncentracije kisika v dimnih plinih. Vgrajen je bil

analizator kisika v dimnih plinih in izvedena povrat-
no zan≠na regulacija zgorevanja. Koncentracija kisi-
ka v dimnih plinih se je s tem ukrepom zmanj∏ala za
povpre≠no 1 vol. %. Za enak dele∫ se je pove≠ala
koncentracija ogljikovega dioksida. Opazno je tudi
zni∫anje temperature dimnih plinov na izstopu iz
parnega kotla za povpre≠no 30 ºC in s tem
zmanj∏anje toplotnih izgub z dimnimi plini. K temu
je poleg avtomatske regulacije zgorevanja pripo-
moglo tudi ≠i∏≠enje ogrevalnih povr∏in kotla v ≠asu
sanacije sistema vodenja parnega kotla in izbolj∏ana
regulacija temperature napajalne vode.

Analiza u≠inkov regulacije zgorevanja in sanacije
regulacijskih zank je pokazala, da se je poraba
zemeljskega plina zmanj∏ala za 1,5 %. Zaradi
manj∏e porabe zemeljskega plina se je zni∫ala tudi
obremenitev okolja.

Podjetje

Sarrió Slovenija, d.o.o.
Proizvodnja kartona Koli≠evo
Papirni∏ka 1, Koli≠evo
1230 Dom∫ale

Izvajalec projekta

Tehnolo∏ki park Ljubljana
RACI, racionalizacija procesov zgorevanja, d.o.o.
Jamova 39
1111 Ljubljana

Dobavitelji opreme

Mikrora≠unalni∏ki kompaktni regulatorji
Siemens
Siemenstalle 84
D - 76187 Kalsruhe
Nem≠ija

Analizator koncentracije kisika 
ENOTEC GmbH
Birken 6
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Nem≠ija

Spremljanje u≠inkov projekta 

Center za energetsko u≠inkovitost
Institut “Jo∫ef Stefan”
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Izhodi∏≠no stanje 

Podjetje Sarrió Slovenija je z letno proizvodnjo kar-
tona pribli∫no 115.000 ton srednje velik proizvajalec
kartona. Proizvodnja kartona z dvojnim ali trojnim
premazom poteka na dveh strojih ∏irine 4,4 m oziro-
ma 2,2 m. Gostota kartona, ki je izdelan prete∫no iz
recikliranega papirja, je med 230 in 530 g/m2.
Tovarna obratuje 24 ur na dan in pokriva ve≠ji del
potreb po kartonu v Sloveniji. Podjetje izva∫a na
evropske in ostale trge.

Toplota se generira v tovarni∏ki toplarni, kjer je bil
leta 1979 postavljen eden od najve≠jih industrijskih
parnih kotlov v Sloveniji. Kotel ima imensko toplotno
mo≠ 50 MW in proizvaja 60 t/h pregrete pare tlaka
64 bar in temperature 500 ºC. Trije kombinirani
tla≠ni gorilniki, ki so postavljeni v vertikalni osi eden
nad drugim, uporabljajo kot primarno gorivo
zemeljski plin. Sekundarno gorivo je srednje te∫ko
kurilno olje. Zrak za zgorevanje dovaja potisni venti-
lator z mo≠jo 215 kW. Koli≠ino zraka za zgorevanje
uravnava loputa pred ventilatorjem. Nastavitev
osnovnega razmerja gorilnika zrak / gorivo poteka
prek mehanskega krivuljnika. Ventili goriva in loputa
za zrak dolo≠enega gorilnika imajo skupni pogon.
Tlak v kuri∏≠u uravnava ro≠no krmiljena dimna lopu-
ta. Vlek dimnih plinov je naraven. Izstopna tempe-
ratura dimnih plinov je bila okoli 170 ºC.

Pri pregledu regulacijskih zank parnega kotla je ugo-
tovljeno, da je obstoje≠a merilno regulacijska opre-
ma stara in jo je te∫ko vzdr∫evati zaradi zahtevne
nabave rezervnih delov. Dolo≠ene opreme ni bilo
mogo≠e obnoviti. Odlo≠eno je, da se bodo analogni
regulatorji nadomestili z novimi mikrora≠unalni∏kimi
kompaktnimi regulatorji, ki se bodo kasneje lahko
povezali na nadzorni sistem. 

Analizator koncentracije kisika v dimnih plinih je bil
dotrajan in neustrezen. Kotel je obratoval brez
avtomatskega vzdr∫evanja razmerja zrak / gorivo
oziroma z ro≠nim nastavljanjem razlike tlaka
zgorevalnega zraka za ventilatorjem in v kuri∏≠u.
Prese∫ek zraka je bil iz varnostnih razlogov visok
zaradi nevarnosti spro∏≠anja CO. To je pomenilo
dodatno segrevanje odve≠nega zraka (podhlajevanje
kuri∏≠a) oziroma ve≠jo porabo goriva in pove≠ano
nastajanje okolju ∏kodljivega NOX ter SO3, ki
povzro≠a korozijo ogrevnih povr∏in in s tem skraj∏uje
∫ivljensko dobo naprave.

Na osnovi meritev kakovosti zgorevanja na parnem
kotlu je ugotovljeno, da je mogo≠e z vgradnjo nove-
ga analizatorja O2 in izvedbo povratnozan≠ne regu-
lacije izbolj∏ati kakovost zgorevanja in s tem
zmanj∏ati porabo goriva in emisij dimnih plinov. Ker
je proizvodnja kartona energijsko zelo zahtevna,
vpliva izbolj∏anje izkoristka kotla bistveno na
zni∫anje stro∏kov proizvodnje.

Regulacija zgorevanja

Izgube zgorevanja so v najve≠ji meri odvisne od
kakovosti zgorevalnega procesa. Kakovost zgore-
vanja je v glavnem pogojena z razmernikom zraka, ki
predstavlja razmerje med dovedenim zgorevalnim
zrakom in gorivom. Odvisno od sestave goriva je za
njegovo popolno zgorevanje potrebna dolo≠ena
koli≠ina zraka. Premajhna koli≠ina zraka vodi k

nepopolnemu zgorevanju, ki ima za posledico, poleg
izgub goriva, tudi tvorjenje saj, okolju ∏kodljivega CO
in rakotvornih policikli≠nih aromatskih ogljiko-
vodikov. Saje dodatno zvi∏ujejo stro∏ke vzdr∫evanja
kotla in ni∫ajo toplotno prehodnost pri prenosu
toplote z dimnih plinov na ogrevani medij. Previsok
razmernik zraka pa pomeni nepotrebno segrevanje
prese∫ka zraka in tako ve≠jo porabo goriva oziroma
ve≠je toplotne izgube dimnih plinov.

Zaradi nepopolnosti razpr∏evanja goriva in me∏anja z
zgorevalnim zrakom ni mogo≠e dose≠i popolne oksi-
dacije goriva s teoreti≠no koli≠ino kisika iz zraka.
Tako sta v dimnih plinih vedno prisotna CO in saje
skupaj z nekaj neporabljenega O2. Pri realnih razme-
rah zgorevanja (stanje kotla, kakovost gorilnikov,
na≠in razpr∏evanja, vrsta goriva,...), je treba vedno
dovajati nekoliko ve≠jo koli≠ino zraka. Ve≠ji prese∫ki
zraka so potrebni pri spremenljivih parametrih obra-
tovanja. 

Pove≠evanje prese∫ka zraka po eni strani zmanj∏uje
koncentracijo CO (izgube zaradi nepopolnega
zgorevanja) vendar pa po drugi strani pove≠uje kon-
centracijo O2 v dimnih plinih (toplotne izgube z
dimnimi plini). Pri optimalnem razmerniku zraka so
izgube zgorevanja najmanj∏e oziroma izkoristek
kotla najvi∏ji ter emisije okolju ∏kodljivih snovi zgo-
revanja najni∫je. Tak∏na optimalna to≠ka je dose∫ena
kot kompromis med toplotnimi izgubami z dimnimi
plini in izgubami zaradi nepopolnega zgorevanja
goriva. 

Sodobna regulacija zgorevanja na podlagi sprotne
analize dimnih plinov omogo≠a, da poteka zgore-
vanje goriva pri razmerniku zraka, ki je ≠im bli∫je

optimalnemu. Taka regulacija zgorevanja je izvedena
na kotlu v podjetju Sarrió. Zasnovana je kot kaskad-
na regulacija. Vodilni regulator je regulator razlike
tlaka zgorevalnega zraka za ventilatorjem in v
kuri∏≠u. Regulator na osnovi odstopka med ∫eljeno
in dejansko razliko tlaka zgorevalnega zraka spre-
minja lego lopute zgorevalnega zraka. Ωeljena vred-

nost razlike tlaka zgorevalnega zraka se korigira s
pomo≠jo pomo∫nega regulatorja koncentracije kisi-
ka v dimnih plinih. Regulator izvaja korekcijo na
osnovi odstopka med ∫eljeno in izmerjeno koncen-
tracijo kisika. Vsebnost kisika v dimnih plinih se meri
z cirkonijevo sondo. Merilni pretvornik se nahaja
direktno v odvodnem kanalu dimnih plinov, blizu
izstopa iz kuri∏≠a. Zato prakti≠no takoj zazna spre-
membe koncentracije kisika v dimnih plinih. Ωeljena
vrednost koncentracije kisika v dimnih plinih in tudi
∫eljena vrednost razlike tlaka zgorevalnega zraka sta
odvisni od obte∫be kotla in vrste goriva. 

Mikrora≠unalni∏ko podprti regulatorji - kompaktni
regulatorji, ki so vgrajeni v osem regulacijskih zank,
so omogo≠ili izvedbo posebnih aritmeti≠nih in
logi≠nih funkcij vodenja kotla ter informatizacijo
procesa vodenja. Prenova sistema vodenja kotla je
obsegala regulacijske zanke zgorevalnega zraka,
obte∫be, vi∏ine gladine vode v bobnu, temperature
napajalne vode, temperature sve∫e pare v prvem in
drugem pregrevalniku ter nivoja vode in tlaka v
napajalnem rezervoarju.

Nov sistem vodenja je ohranil avtonomnost izvajanja
in upravljanja posameznih funkcij vodenja. Operater
ima na voljo pet na≠inov avtomatskega oziroma
ro≠nega upravljanja regulacije zgorevanja.

Spremljanje u≠inkov projekta 

U≠inki demonstracijskega projekta se spremljajo na
osnovi obstoje≠e opreme za merjenje porabe
zemeljskega plina in meritev koli≠ine proizvedene
pare. Na osnovi teh podatkov se ∫e vrsto let sprem-
lja specifi≠na poraba zemeljskega plina pri proizvod-

nji pare. Primerjalna analiza u≠inkov projekta pred in
po vgradnji regulacije zgorevanja in obnove sistema
vodenja parnega kotla je izvedena na osnovi tega
podatka. Po izvedbi posodobitve sistema za vodenje
in nadzor obratovanja kotla se vsi izmerjeni podatki
ra≠unalni∏ko spremljajo in shranjujejo na ra≠unalniku
pri vodji energetike. 

Analizator koncentracije kisika v dimnih plinih



Izvedene so tudi enotedenske meritve emisije pred in
po izvedbi regulacije zgorevanja. V tem ≠asu je
zbrana vrsta podatkov o obratovanju kotla pod pri-
bli∫no enakimi obratovalnimi pogoji. Te meritve so
bile pomembne tudi za ugotavljanje optimalne to≠ke
zgorevanja oziroma za nastavitev krivulj zgorevanja -
krivulje ∫eljenih vrednosti razlike tlaka zgorevalnega
zraka ter krivulje vrednosti koncentracije kisika v
dimnih plinih.

Dose∫eni prihranki 

Analiza porabe zemeljskega plina na enoto proizve-
dene pare eno leto pred in eno leto po izvedbi re-
gulacije zgorevanja in posodobitve sistema vodenja
kotla ka∫e na zmanj∏anje porabe z 96,16 Sm3/t na
92,97 Sm3/t oziroma za 3,3 %. Koncentracija kisika
v dimnih plinih se je v povpre≠ju zmanj∏ala za 1 %,
temperatura dimnih plinov na izstopu iz parnega
kotla pa za 30 ºC.

Zmanj∏anje temperature dimnih plinov je delno
posledica zmanj∏anja prese∫ka zraka v kuri∏≠u (bolj∏e
regulacije zgorevanja), delno pa posledica dodatne-
ga izkori∏≠anja odpadne toplote dimnih plinov in
zaradi ≠i∏≠enja ogrevalnih povr∏in v ≠asu izvedbe re-
gulacije zgorevanja in prenove regulacijskih zank.
Regulacija zgorevanja je direktno vplivala na
zmanj∏anje porabe goriva za 1,5 % oziroma
527.000 Sm3 letno. Pri povpre≠ni ceni zemeljskega
plina iz leta 1996 so se stro∏ki za gorivo zni∫ali za
10.666.000 SIT (62.740 ECU) na leto.

Dodatni u≠inki projekta

Zamenjave obstoje≠ih analognih regulatorjev s
sodobnimi mikrora≠unalni∏kimi kompaktnimi regula-
torji so bistveno pove≠ale zanesljivost in stabilnost
vodenja parnega kotla ter tako olaj∏ale vodenje
parnega kotla in razbremenile osebje. 

Zaradi manj∏e porabe zemeljskega plina se je zni∫ala
tudi obremenitev okolja. Emisija NOX je sedaj manj∏a
za 0,89 ton, emisija CO2 pa za 985 ton.

Vra≠ilna doba investicije

Skupna vi∏ina investicije za prenovo regulacijskih
zank parnega kotla, vklju≠no z ra≠unalni∏ko opremo
za spremljanje obratovanja kotla, je zna∏ala
10.030.000 SIT (59.000 ECU). Dose∫en prihranek (v
cenah leta 1996) zna∏a 10.666.000 SIT (62.740
ECU) letno, kar da vra≠ilno dobo investicije 11 mese-
cev. 

Potencialni uporabniki

Regulacija zgorevanja je cenovno upravi≠ena pri
srednjih in velikih kurilnih napravah, ∏e posebej pri
tistih, pri katerih se zahteve po proizvodnji toplote
zelo spreminjajo in imajo veliko ∏tevilo obratovalnih
ur.
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Komentar podjetja Sarrió

Po pregledu regulacijskih zank parnega kotla in izve-
denih emisijskih meritvah ter izdelani ∏tudiji
izvedljivosti smo se odlo≠ili posodobiti sistem vode-
nja in nadzora parnega kotla ter optimirati regulacijo
zgorevanja. Ocenili smo, da se bo investicija hitro
povrnila in da je vsa potrebna dela mogo≠e izvesti v
relativno kratkem ≠asu planiranega letnega
vzdr∫evanja parnega kotla. Z vklju≠itvijo lastnega
osebja v izvedbo projekta smo stro∏ke projekta
zni∫ali.

Zdaj, ko spremljamo u≠inke projekta ∫e dlje ≠asa,
lahko re≠emo, da smo v celoti dosegli vse zastavljene
cilje. Predvsem smo zmanj∏ali porabo zemeljskega
plina in s tem stro∏ke proizvodnje kartona. Zaradi
bolj∏ega zgorevanja smo zni∫ali vzdr∫evalne stro∏ke
kuri∏≠a in emisije ∏kodljivih snovi v zrak. Odpravili
smo tudi nevarnost nepopolnega zgorevanja, ki je
bila prisotna zaradi ro≠ne regulacije zgorevanja.
Parni kotel obratuje stabilno in zanesljivo, kar posle-
di≠no pomeni razbremenitev osebja.

Sprotna vizualizacija procesa vodenja kotla in regu-
lacije zgorevanje ter mo∫nost naknadne analize
obna∏anja spremenljivk parnega kotla, ki se shranju-
jejo na ra≠unalniku, sta nam omogo≠ili odkritje

dolo≠enih pomankljivosti, katerih odprava je dodat-
no doprinesla k pozitivnim u≠inkom izvedenega pro-
jekta. Osnovna komunikacija med operaterjem in
kompaktnim regulatorjem poteka preko ≠elne
plo∏≠e kompaktnega regulatorja in je prakti≠no
enaka kot pri obi≠ajnih analognih regulatorjih. Tako
so se operaterji na nov sistem vodenja obratovanja
kotla privadili brez posebnih te∫av.
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Ta projekt je eden od ∏estih projektov, ki jih je financirala Evropska komisija (DG I) v okviru programa PHARE. Projekt je izvajal mednarodni konzorcij, ki so ga sestavljali
Center za energetsko u≠inkovitost z Instituta “Jo∫ef Stefan”, Slovenija, Energy Technology Support Unit (ETSU) iz Velike Britanije, Zavod za gradbeni∏tvo (ZAG) iz Slovenije
in Byrne Ó Cléirigh (BÓC) iz Irske.

Dodatne informacije za ta projekt in ostale demonstracijske projekte energetsko u≠inkovitih investicij v industriji lahko dobite pri Centru za energetsko u≠inkovitost, Institut
“Jo∫ef Stefan”, Jamova 39, 1001 Ljubljana, tel.: (061) 1885 210, faks: (061) 1612 335. 

Dodatne informacije za demonstracijske projekte energetsko u≠inkovitih investicij za zgradbe lahko dobite pri Gradbenem in∏titutu ZRMK, Dimi≠eva 12, 1000 Ljubljana,
tel.: (061) 1888 433, faks: (061) 348 375.

Dodatne informacije o aktivnostih na podro≠ju u≠inkovite rabe energije v Sloveniji lahko dobite na Agenciji Republike Slovenije za u≠inkovito rabo energije, Dimi≠eva 12,
1000 Ljubljana, tel.: (061) 1888 355, faks: (061) 1888 367.

Marko Osolnik
Vodja energetike
Sarrió Slovenija

Sarrió Slovenija, Proizvodnja papirja Koli≠evo
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