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Uvod 

Osnovna načela 
Izbira in opisi v pričujoči publikaciji Standardne vezave kotlov – I. del sledijo v naprej določenim osnovnim 
načelom: 

1. Po ena zanesljiva hidravlična vezava za vsak primer uporabe pri proizvodnji toplote. 

2. Proizvodnjo toplote naj bo mogoče hidravlično in regulacijsko-tehnično poljubno razširiti. Izjema je samo 
pri monovalentnih postrojenjih brez hranilnika toplote, kjer je poleg regularne rešitve dopustna tudi 
minimalna rešitev, ki pa se je ne da razširiti. 

3. Vodilni kotel in sledilni kotel hidravlično nista  opredeljena. To pomeni, da se za proizvodnjo toplote 
uporabljajo izključno vzporedne vezave (nobenih serijskih-zaporednih priključitev). 

4. Glavna regulacijska veličina je: 
 

- za postrojenja brez hranilnika toplote glavna temperatura predtoka, 
- za postrojenja s hranilnikom toplote stanje napolnjenosti hranilnika. 

5. Glavna nastavitvena veličina je načeloma želena vrednost toplotne moči kurišča v sekvenci-zaporedju 

kotel 1 dvotočkovno – kotel 1 zvezno – kotel 2 dvotočkovno – kotel 2 zvezno. 

6. Striktna vezava hidravličnih krogov z majhno tlačno razliko. To pomeni, da se med dvema hidravličnima 
krogoma (z lastnima črpalkama) nahaja vedno bogato dimenzioniran obvod (»hidravlična kretnica«). 

7. Vse priključitve odjemalcev toplote naj imajo čim nižjo temperaturo povratka: 
 
 – v centrali s priključkom s čim manjšo tlačno razliko, 
 – na daljinskem omrežju s priključkom obremenjenim s tlačno razliko. 

8. Zagotovitev minimalne avtoritete ventila (definicijo glej v Priročniku za projektiranje [13]): 
 
 – tripotni ventili ≥ 0,5, 
 – pretočni ventili ≥ 0,3. 
 
Posledica osnovnega načela 5 je, da so za uporabo v »Standardnih vezavah kotlov – I. del« primerni le kotli 
na les, ki lahko sprejemajo eksterni signal želene vrednosti za toplotno moč kurišča (preko nadrejenega 
regulacijskega sistema). Izjeme so le: 
 
– »Minimalna rešitev« pri monovalentih postrojenjih z enim kotlom brez hranilnika toplote WE1; tukaj se 

temperatura kotlovske vode regulira preko PLC (Programirni Logični Krmilnik) sistema kotla na les. 
– Dodatek 2 »WE3 z regulacijo na tripotnih ventilih kotlovskih krogov«; tukaj je opisana bivalentno 

postrojenje brez hranilnika toplote, ki deluje brez eksternega signala želene vrednosti za toplotno moč 
kurišča. 

Nadaljnje v praksi preizkušene rešitve, ki prav tako delujejo brez eksternaga signala želene vrednosti za 
toplotno moč kurišča, bodo izdane kot Standardne vezave kotlov – II. del [16]. 

Pregled 
Opisane bodo standardne vezave kotlov, ki jih je v določenih mejah med seboj možno kombinirati. 

 Proizvodnja toplote (tabela 1) s priključnim mestom z nizko tlačno razliko v centrali: 
 
– Monovalentno postrojenje brez hranilnika (Standardna vezava WE1) 
– Monovalentno postrojenje s hranilnikom (Standardna vezava WE2) 
– Bivalentno postrojenje brez hranilnika (Standardna vezava WE3) 
– Bivalentno postrojenje s hranilnikom (Standardna vezava WE4) 
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– Monovalentno postrojenje z dvema kotloma brez hranilnika (Standardna vezava WE5) 
– Monovalentno postrojenje z dvema kotloma s hranilnikom (Standardna vezava WE6) 
 

 Če obstaja toplovodno omrežje: Toplovodno omrežje s predregulacijo, omrežno črpalko in 
regulacijo tlačne razlike. 
 

 Porabniki toplote v centrali s priključkom z majhno tlačno razliko (tabela 2): 
 
– Ogrevalni krog brez toplotnega prenosnika (Standardna vezava WA1) 
– Ogrevalni krog s toplotnim prenosnikom (Standardna vezava WA2) 

Tri variante priprave tople sanitarne vode (Standardne vezave WA3a, WA3b, WA3c) 
 

 Porabniki toplote na daljinskem omrežju s tlačno razliko obremenjeni priključki   
(tabela  3): 
 
– Ogrevalni krog brez toplotnega prenosnika (Standardna vezava WA4)  
– Ogrevalni krog s toplotnim prenosnikom (Standardna vezava WA5) 
– Kombinacija ogrevalnega kroga brez toplotnega prenosnika in pripravo tople vode v treh variantah 

(Standardne priključitve WA6a, WA6b, WA6c) 
– Kombinacija ogrevalnega kroga s toplotnim prenosnikom  in pripravo tople vode v treh variantah 

(Standardne priključitve WA7a, WA7b, WA7c) 
– Priključek s toplotnim prenosnikom in več ogrevalnimi krogi in pripravami tople vode na sekundarni strani 

(Standardna vezava WA8) 
– Toplotna postaja s hranilnikom toplote za več ogrevalnih krogov in priprav tople vode (Standardna vezava 

WA9) 
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Ozn. Opis Zahteve 
WE1 Monovalentno postrojenje brez hranilnika toplote 

 100% letne potrebe po toploti (ogrevanje, topla voda in 
procesna toplota) pokrite z energijo lesa 

 Vzdrževanje temperature povratka in predregulacija:     
avtoriteta ventila ≥ 0,5 

 Projektna temperaturna razlika na kotlu na les ≤ 15 K* * 
WE2 Monovalentno postrojenje s hranilnikom toplote 

 100% letne potrebe po toploti (ogrevanje, topla voda in 
procesna toplota) pokrite z energijo lesa 

 Konice moči pokrite s hranilnikom toplote, kar omogoča 
manjšo moč kotla 

 Možno etapno priključevanje odjemalcev toplote 

 Volumen hranilnika ≥ 1 h kapacitete hranilnika (glede na 
nazivno moč kotla na les) * 

 Regulator polnjenja/ vzdrževanje temperature povratka in 
predregulacija: avtoriteta ventila ≥ 0,5 

 Projektna temperaturna razlika na kotlu na les  ≤ 15 K* * 

WE3 Bivalentno postrojenje brez hranilnika toplote 
 80...90% letne potrebe po toploti (ogrevanje, topla voda 

in procesna toplota) pokrite z energijo lesa 
 Pokrivanje potreb po toploti v prehodnem obdobju in 

poleti z oljnim/plinskim kotlom 
 Visoka zanesljivost oskrbe zaradi oljnega/plinskega 

kotla 
 Etapno priključevanje odjemalcev toplote možno le 

pogojno 

 Vzdrževanje temperature povratka obeh kotlov in 
predregulacija: avtoriteta ventila ≥ 0,5 

 Projektna temperaturna razlika na kotlu na les  ≤ 15 K* * 

WE4 Bivalento postrojenje s hranilnikom toplote 
 80...90% letne potrebe po toploti (ogrevanje, topla voda 

in procesna toplota) pokrite z energijo lesa 
 Konice moči pokrite s hranilnikom toplote, kar omogoča 

manjšo moč kotla 
 Pokrivanje potreb po toploti v prehodnem obdobju in 

poleti s kotlom na les je pogojno smiselno 
 Visoka zanesljivost oskrbe zaradi oljnega/plinskega 

kotla 
 Pri etapnem priključevanju odjemalcev toplote možno 

zadovoljivo obratovanje vse od začetka 

 Volumen hranilnika ≥ 1 h kapacitete hranilnika (glede na 
nazivno moč kotla na les) * 

 Regulator polnjenja/ vzdrževanje temperature povratka za 
oba kotla in predregulacija: avtoriteta ventila ≥ 0,5 

 Projektna temperaturna razlika na kotlu na les  ≤ 15 K* * 

WE5 Monovalentno postrojenje z dvema kotloma brez 
hranilnika toplote  

 100% letne potrebe po toploti (ogrevanje, topla voda in 
procesna toplota) pokrite z energijo lesa 

 Vzdrževanje temperature povratka obeh kotlov in 
predregulacija: avtoriteta ventila ≥ 0,5 

 Projektna temperaturna razlika na kotlih  ≤ 15 K* * 

WE6 Monovalentno postrojenje z dvema kotloma s 
hranilnikom toplote 

 100% letne potrebe po toploti (ogrevanje, topla voda in 
procesna toplota) pokrite z energijo lesa 

 Konice moči pokrite s hranilnikom toplote, kar omogoča 
manjšo moč kotla 

 Možno etapno priključevanje odjemalcev toplote 

 Volumen hranilnika ≥ 1 h kapacitete hranilnika (glede na 
nazivno moč manjšega kotla na les) * 

 Regulator polnjenja/ vzdrževanje temperature povratka za 
oba kotla in predregulacija: avtoriteta ventila ≥ 0,5 

 Projektna temperaturna razlika na kotlih  ≤ 15 K* * 

* Lahko se zmanjša, če obstajajo trdni argumenti (n.pr. zmanjšanje jutranjih konic moči z regulacijsko-tehničnimi ukrepi). 
** Lahko se zviša za zmanjšanje porabe električne energije na črpalki, če je zagotovljeno, da se zaradi tega ne bodo pojavili 

nobeni regulacijsko-tehnični problemi (n.pr. nihanje moči kotla zaradi tvorbe temperaturnih slojev). 

Tabela 1: Standardne vezave postrojenja za proizvodnjo toplote 
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Ozn. Opis Zahteve 
WA1 Ogrevalni krog brez toplotnega prenosnika 

 Direktni priključek s tripotnim ventilom (primešavanje) 
 Pri več krogih: Maksimalni padec tlaka v 

krogih s spremenljivim pretokom  ≤ 20% 
dobavne višine najmanjše črpalke 

 Avtoriteta ventila ≥ 0,5 
WA2 Ogrevalni krog s toplotnim prenosnikom 

 Indirektni priključek pri veliki geodetski višinski razliki in/ali pri visokem 
tlaku črpalke pri obsežnem omrežju (omogočen manjši obratovalni tlak 
ogrevalnega kroga) 

 Avtoriteta ventila ≥ 0,5 

WA3 Priprava tople sanitarne vode 
 WA3a: Eksterni toplotni prenosnik in regulacija za postopno polnjenje 

naprave za pripravo tople vode (relativno konstantna grelna moč pri čim 
nižji temperaturi povratka) 

 WA3b: Eksterni toplotni prenosnik brez regulacije polnjenja 
 WA3c: Notranji toplotni prenosnik 

 Avtoriteta ventila ≥ 0,5 

Tabela 2: Priključki ogrevalnih krogov z majhno tlačno razliko v centrali 
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Ozn. Opis Zahteve 
WA4 Ogrevalni krog brez toplotnega prenosnika 

 Direktni priključek (Vbrizgovalna vezava s prehodnim ventilom) 
 Avtoriteta ventila za prehodne ventile ≥ 0,3 

WA5 Ogrevalni krog s toplotnim prenosnikom 
 Indirektni priključek pri veliki geodetski višinski razliki in/ali pri visokem 

tlaku črpalke pri obsežnem omrežju (omogočen manjši obratovalni tlak 
ogrevalnega kroga) 

 Avtoriteta ventila za prehodne ventile ≥ 0,3 

WA6 Kombinacija ogrevalnega kroga brez toplotnega prenosnika in 
pripravo tople vode 

 Direktni priključek ogrevalnega kroga 
 WA6a: Eksterni toplotni prenosnik za pripravo tople sanitarne vode z 

regulacijo za postopno polnjenje naprave za pripravo tople vode 
(relativno konstantna grelna moč pri čim nižji temperaturi povratka) 

 WA6b: Eksterni toplotni prenosnik za pripravo tople vode brez 
regulacije polnjenja 

 WA6c: Priprava tople vode z notranjim toplotnim prenosnikom 

 Avtoriteta ventila za tripotne ventile ≥ 0,5 
 Avtoriteta ventila za pretočne ventile ≥ 0,3 

WA7 Kombinacija ogrevalnega kroga s toplotnim prenosnikom in 
pripravo tople vode 

 Indirektni priključek pri veliki geodetski višinski razliki in/ali pri visokem 
tlaku črpalke pri obsežnem omrežju (omogočen manjši obratovalni tlak 
ogrevalnega kroga) 

 WA7a: Eksterni toplotni prenosnik za pripravo tople sanitarne vode z 
regulacijo za postopno polnjenje naprave za pripravo tople vode 
(relativno konstantna grelna moč pri čim nižji temperaturi povratka) 

 WA7b: Eksterni toplotni prenosnik za pripravo tople vode brez 
regulacije polnjenja 

 WA7c: Priprava tople vode z notranjim toplotnim prenosnikom 

 Avtoriteta ventila za tripotne ventile ≥ 0,5 
 Avtoriteta ventila za pretočne ventile ≥ 0,3 

WA8 Priključek s toplotnim prenosnikom in več ogrevalnimi krogi in 
pripravami tople vode na sekundarni strani 

 Indirektni priključek več ogrevalnih krogov pri veliki geodetski višinski 
razliki in/ali pri visokem tlaku črpalke pri obsežnem omrežju (omogočen 
manjši obratovalni tlak ogrevalnih krogov) 

 Priključek z majhno tlačno razliko na sekundarni strani, analogen 
standardnim vezavam WA1 (ogrevalni krogi) in WA3a...WA3c (priprava 
tople vode) 

 Pri več krogih na sekundarni strani: 
Maksimalni padec tlaka v krogih s 
spremenljivim pretokom  ≤ 20% dobavne 
višine najmanjše črpalke  

 Avtoriteta ventila za tripotne ventile ≥ 0,5 
 Avtoriteta ventila za pretočne ventile ≥ 0,3 

WA9 Predajna toplotna postaje s hranilnikom toplote za več ogrevalnih 
krogov in priprav tople vode 

 Za odjemalce toplote z velikimi koničnimi obremenitvami 
 Priključek z majhno tlačno razliko na sekundarni strani, analogen 

standardnim vezavam WA1 (ogrevalni krogi) in WA3a...WA3c (priprava 
tople vode) 

 Pri več krogih na sekundarni strani: 
Maksimalni padec tlaka v krogih s 
spremenljivim pretokom  ≤ 20% dobavne 
višine najmanjše črpalke 

 Avtoriteta ventila za tripotne ventile ≥ 0,5 
 Avtoriteta ventila za pretočne ventile ≥ 0,3 

Tabela 3: Priključki ogrevalnih krogov na daljinsko omrežje, obremenjeni s tlačno razliko 
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Slika 4: Primer kompletne standardne vezave, sestavljene iz WE4 (bivalentno postrojenje s hranilnikom toplote) s priključki z majhno 
tlačno razliko v centrali WA1 (ogrevalni krogi) in WA3 (priprava tople vode) kakor tudi s tlačno razliko obremenjenimi priključki na 
daljinskem omrežju WA 4 (ogrevalni krogi) in WA6 (ogrevalni krog s pripravo tople vode) 
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MRK (Merilno –Regulacijski –Krmilni) – nivoji  
Znotraj standardnih vezav za proizvodnjo toplote razlikujemo naslednje MRK-nivoje (primer slika 5): 
 

 Posluževalni nivo s priključnimi mesti za nadrejene in podrejene MRK-sisteme. Tu je še nadalje 
potrebno razlikovati: 
 
– servisiranje in zasilno obratovanje (posluževalni elementi v stikalni omari), 
– izbira obratovanja (izbirno stikalo obratovanja v stikalni omari kot najpreprostejša rešitev, možen tudi vnos 

preko  PLC-ja (Programirni logični krmilnik) ali vnos preko glavnega računalnika), 
– želene vrednosti, spreminjanje časovnih programov itd. 
 

 Nadrejeni MRK-sistem s priključnimi mesti za posluževalni nivo in za podrejene MRK-sisteme. Tu je 
še nadalje potrebno razlikovati: 
 
– krmilne in regulacijske funkcije, 
– zapisovanje podatkov za optimizacijo obratovanja (za standardno vezavo se  brezpogojno zahteva). 
 

 Podrejeni MRK-sistemi s priključnimi mesti za posluževalni nivo in za nadrejeni MRK-sistem. Tu je še 
nadalje potrebno razlikovati: 
 
– MRK-sistemi v centrali (kotel na les, oljni/plinski kotel, sklopi v centrali), 
– MRK-sistemi na daljinskem omrežju (praviloma avtonomne enote v daljinskem omrežju brez mest za 

povezavo s centralo). 

Kako se MRK-nivoji dejansko lahko realizirajo, kaže tabela 6 na treh tipičnih primerih. 

 
 

 

Slika 5: Posluževalni nivo, nadrejeni MRK-sistem in podrejeni MRK-sistemi (primer) 
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Kako bodo izvedeni MRK-nivoji ? MRK-nivoji 

Primer 1: Izvedba sivo 
označenega dela s 
posamičnimi krmilnimi 
in regulacijskimi 
napravami; 
zapisovanje 
obratovalnih podatkov 
z ločenim pomnilnikom 
podatkov 

Primer 2: Izvedba sivo 
označenega dela s 
PLC-jem ali majhnim 
sistemom vodenja 
(n.pr. poenostavljena 
verzija sistema vodenja 
objekta s samo enim 
krmilnikom in min. 
potrebnimi nivoji 
vodenja) 

Primer 3: Izvedba sivo 
označenega dela z 
razširjenim PLC-jem 
kotla na les 

Primer 4: Izvedba sivo 
označenega dela s 
sistemom vodenja 
objekta (PLC kotla na 
les se pri tem ne more 
nadomestiti s sistemom 
vodenja objekta!) 

Servisiranje 
in zasilno 
obratovanje 

Stikalo »Izklop–Vklop–
Avtomat« v stikalni 
omari 

Stikalo »Izklop–Vklop–
Avtomat« v stikalni 
omari 

Stikalo »Izklop–Vklop–
Avtomat« v stikalni 
omari 

Stikalo »Izklop–Vklop–
Avtomat« v stikalni 
omari 

Izbira 
obratovanja, 
poletje/zima 

Stikalo izbire 
obratovanja in stikalo 
poletje/zima v stikalni 
omari 

Stikalo izbire 
obratovanja in stikalo 
poletje/zima v stikalni 
omari 

 
 
 
 

 

Posluževalni 
nivo 

Želene 
vrednosti, 
spremembe 
časovnih 
programov  

 

   

Krmiljenje in 
reguliranje     Nadrejeni  

MRK-sistem Zapisovanje 
podatkov Pomnilnik podatkov    

PLC kotla na les PLC kotla na les  PLC kotla na les 
Regulator oljni/plinski 
kotel 

Regulator oljni/plinski 
kotel   Podrejeni MRK-sistemi v 

centrali 
Regulatorji sklopov Regulatorji sklopov   

Podrejeni MRK-sistemi v 
daljinskem omrežju 

Avtonomni  
regulatorji sklopov 

Avtonomni  
regulatorji sklopov 

Avtonomni  
regulatorji sklopov  

Tabela 6: Trije tipični primeri realizacije (Pozor: avtomatsko zapisovanje podatkov mora biti vedno mogoče !)  

Zapisovanje obratovalnih podatkov za optimizacijo obratovanja 
 
Pri vsaki standardni vezavi se brezpogojno zahteva zapisovanje obratovalnih podatkov (najmanj občasno 
med trajanjem optimizacije obratovanja), kar je dodeljeno nadrejenemu MRK-sistemu. Obstajajo naslednje 
možnosti: 

 Uporaba pomnilnika podatkov (najmanj občasno med trajanjem optimizacije obratovanja) s priključnim 
mestom v obliki izvedenih normnih signalov za analogne signale (n.pr. 0...10 V, 4...20 mA) in 
brezpotencialnih kontaktov za digitalne signale. 

 Izvedba zapisovanja podatkov znotraj PLC–ja. Ali je to možno, je odvisno od strojne in programske 
opreme izbranega sistema. Večinoma je potreben PC za shranjevanje podatkov (najmanj občasno med 
trajanjem optimizacije obratovanja). 

 Pri majhnih sistemih vodenja (n.pr. poenostavljena verzija sistema vodenja objekta s samo enim 
krmilnikom in minimalno potrebnimi nivoji vodenja) je danes praviloma zapisovanje podatkov predvideno s 
strani proizvajalca, vsekakor pa je za to večinoma potreben glavni računalnik vodenja (najmanj občasno med 
trajanjem optimizacije obratovanja). 

 Če je predviden večji sistem vodenja objekta, naj bi bila izvedba zapisovanja podatkov omogočena brez 
problema. 
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Faze projekta 
QM-Kotlarne na les definira v Q-Navodilih za kakovost [1] šest faz projekta, pet od njih se zaključi z 
mejnikom: 
 
1. Predhodne študije (zaključek z mejnikom 1) 
2. Idejno projektiranje (zaključek z mejnikom 2) 
3. Načrtovanje razpisa (zaključek z mejnikom 3) 
4. Razpis in oddaja 
5. Izvedba in prevzem (zaključek z mejnikom 4) 
6. Optimizacija obratovanja (zaključek z mejnikom 5) 

Načeloma je potrebno izhajati iz tega, da je stopnja vedenja med potekom projekta različna: 

 Projektna faza 3 »Načrtovanje razpisa« (Mejnik 3): Glavni projektant je določen, medtem ko 
MRK-projektant in dobavitelj kotla na les praviloma še nista znana. V tej fazi glavni projektant izdela 
Projekt za razpis. 
 

 Projektna faza 5 »Izvedba in prevzem« (Mejnik 4):  Šele sedaj sta – poleg glavnega projektanta 
določena tudi MRK-projektant in dobavitelj kotla na les. V tej fazi se v sodelovanju glavnega projektanta, 
MRK-projektanta, dobavitelja kotla na les in po potrebi dobaviteljev ostalih komponent in podprojektantov 
izdela definitivni Projekt za izvedbo. Spremembe glede na Projekt za razpis mora glavni projektant javiti  
Q-pooblaščencu s strani QM-Kotlarne na les. Projektna faza 5 se zaključi s prevzemnim preizkusom. 
Sestaviti je potrebno Dodatek k prevzemnemu zapisniku s naslednjimi navedbami: 
 
– nastavitev časovnega programa krmiljenja pri prevzemu, 
– nastavitvene vrednosti krmiljenja/regulacije pri prevzemu. 

Kako se opiše standardna vezava? 
Standardna vezava za konkretni obravnavani projekt je sestavljena iz naslednjih delov: 
 
– naslovna stran (povzeto iz Dodatka), 
– opis postrojenja za proizvodnjo toplote (skladno s poglavji 1, 2, 3, 4, 5 ali 6), 
– če obstaja toplovodno omrežje: opis toplovodnega omrežja (skladno s poglavjem 7), 
– dodatek z dodatnimi dokumenti. 
 
Da naprava velja kot standardna vezava, morajo biti izpolnjene naslednje zahteve: 
 
– v principielni shemi, regulacijski shemi in tekočem besedilu v poglavjih 1 do 7 ne smejo biti spremenjene 

specifike naprave. Tekoče besedilo vsebuje formulacije »mora« oz. »naj bo«, ki jih je treba razumeti kot 
brezpogojne zahteve, da velja naprava kot standardna vezava. Formulacije »lahko« v tekočem besedilu 
se razumejo kot priporočila, 

– na vsa vprašanja o napravi, ki jo želimo izvesti, je potrebno odgovoriti s križci v ustreznih tabelah, 
– vse za napravo specifične podatke je potrebno vnesti v pripravljene tabele; spremeniti in prilagoditi se 

smejo samo tisti podatki, ki so vnešeni kot primer. 

Potrebno je prevzeti vnaprej podano razčlenitev, da ne pride do zamenjav in da se olajša kontrola. 

Kako se opiše nestandardna vezava? 
 
Tu razlikujemo dva primera: 

 Standardna vezava z manjšimi odstopanji: Predvidena rešitev v veliki meri odgovarja standardni 
priključitvi, vendar se navedene zahteve ne dajo v celoti izpolniti. V tem primeru je postrojenje v osnovi 
potrebno opisati kot standardno vezavo, odstopanja pa posebej poudariti in jih utemeljiti. 
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 Nestandardna vezava: Za predvideno rešitev ni nobene standardne vezave. Nestandardno vezavo je 
potrebno opisati na enak način kot standardno vezavo. 

Opozorilo: Hidravlika in zasnova regulacije ene standardne vezave logično izhajata iz drugih vezav. 
Primerjaj med seboj sliko 8, sliko 19, sliko 29, sliko 39, sliko 49 in sliko 60 (principielni prikazi) kakor tudi  
sliko 10, sliko 21, sliko 31, sliko 41, sliko 51 in sliko 62 (regulacijske sheme). Večje priključitve, ki niso 
definirane kot standardne priključitve, se lahko zaradi sistematične zgradbe že obstoječih standardnih vezav   
brez problema izpeljejo iz njih. 

 

Najpomembnejše še enkrat na kratko 
 Standardno vezavo sestavljajo naslednji deli: 

 
– naslovna stran (povzeto iz Dodatka), 
– opis postrojenja za proizvodnjo toplote (skladno s poglavji 1, 2, 3, 4, 5 ali 6), 
– če obstaja toplovodno omrežje: opis toplovodnega omrežja (skladno s poglavjem 7), 
– dodatek z dodatnimi dokumenti. 
 

 Da postrojenje velja kot standardna vezava, morajo biti izpolnjene naslednje zahteve: 
 
– v principielnem prikazu, shemi regulacije in tekočem besedilu v poglavjih 1 do 7 ne smejo biti 

spremenjene specifike naprave. Tekoče besedilo vsebuje formulacije »mora« oz. »naj bo«, ki jih je 
treba razumeti kot brezpogojne zahteve, da velja naprava kot standardna vezava. Formulacije »lahko« 
v zaporedno tekočem besedilu se razumejo kot priporočila, 

– na vsa vprašanja o napravi, ki jo želimo realizirati, je potrebno odgovoriti s križci v  ustreznih tabelah, 
– vse za napravo specifične podatke je potrebno vnesti v pripravljene tabele. 

 Nestandardno vezavo je potrebno opisati na enak način kot standardno vezavo. 
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1. Monovalentno postrojenje brez hranilnika toplote 

1.1 Kratek opis in odgovornosti 

1.1.1 Posluževalni nivo 
Zahteva se čim enostavnejše posluževanje in pregleden prikaz glavnih funkcij, da postrojenjih lahko 
poslužuje tudi neprofesionalno osebje: 

 Za servisiranje in zasilno obratovanje morajo biti izpolnjene naslednje zahteve: 
 
– za servisna dela in pri zasilnem obratovanju se morata avtomatsko krmiljenje/regulacija dati ločeno ali v 

celoti izklopiti (n.pr. s stikalom »izklop/vklop/avtomatsko«), 
– zagotovljen mora biti ročni pogon regulacijskih ventilov  (n.pr. ročna nastavitev na regulacijskem ventilu, ki 

pa ne sme biti motena z nepravim nastavitvenim signalom), 
– vse varnostne funkcije morajo ostati aktivne. 

 Izbira obratovanja »izklop–ročno–lokalno–avtomatsko« in po potrebi »poletje–zima« naj se izvede na 
enega od naslednjih načinov: 
 
– s stikalom na konvencionalni posluževalni plošči (praviloma v stikalni omari), 
– s PLC-jem; to pride v poštev le, če strojna in programska oprema služi udobnejšemu posluževanju, 
– z računalnikom  majhnega sistema vodenja ali večjega sistema vodenja objekta. 

 Napredno posluževanje, kot je nastavljanje želenih vrednosti, spreminjanje časovnih 
programov itd., se lahko izvaja direktno na nadrejenem in na podrejenih MRK-sistemih. 

1.1.2 Nadrejeni MRK-sistem 
Nadrejeni MRK-sistem opravlja vse nadrejene krmilne in regulacijske funkcije in povezuje podrejene MRK-
sisteme med seboj. Poleg tega je nadrejenemu MRK-sistemu dodeljeno tudi avtomatsko zapisovanje 
podatkov, ki je za standardno vezavo brezpogojno potrebno (najmanj občasno med trajanjem optimizacije 
obratovanja). Obstajajo naslednje možne rešitve: 

 Izvedba nadrejenega MRK-sistema s posamičnimi regulatorji. Avtomatsko zapisovanje podatkov se 
pri tem izvaja s pomočjo pomnilnika podatkov s priključnim mestom v obliki izvedenih normnih signalov za 
analogne signale (n.pr. 0...10 V, 4...20 mA) in brezpotencialnih kontaktov za digitalne signale. 

 Izvedba s PLC-jem z možnostjo avtomatskega zapisovanja podatkov (pomnilnik podatkov kot zgoraj ali 
interno zapisovanje podatkov). 

 Uporaba PLC-ja kotla na les kot nadrejenega MRK-sistema. Tudi tukaj mora biti zagotovljena možnost 
avtomatskega zapisovanja podatkov (pomnilnik podatkov kot zgoraj ali interno zapisovanje podatkov ). 

 Izvedba z majhnim sistemom vodenja z možnostjo avtomatskega zapisovanja podatkov 
(shranjevanje podatkov praviloma predvideno s strani proizvajalca). 

 Sistem vodenja objekta pri večjih postrojenjih, tukaj je shranjevanje podatkov vedno predvideno s 
strani proizvajalca. 

Nadrejeni MRK-sistem naj bo izveden z eno samo izmed navedenih možnih rešitev in s strani ene in edine 
odgovorne osebe. Mešane rešitve so dopustne le, če bi enovita rešitev povzročila nesprejemljivo visoke 
stroške. 
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1.1.3 Podrejeni MRK-sistem 1: Kotel na les 
Krmiljenje in regulacija kotla na les je kompleksno. Zato imajo danes večji kotli na les vedno lastni PLC, ki 
je v normalnem primeru podrejen nadrejenemu MRK-sistemu. 

Če PLC kotla na les lahko izpolni tudi zahteve za nadrejeni MRK-sistem (zlasti tudi avtomatsko zapisovanje 
podatkov), se lahko preveri istočasna uporaba kot nadrejeni in podrejeni MRK-sistem. 

Podrejeni MRK-sistem kotla na les mora izpolniti naslednje funkcije: 
 
– obratovanje z ohranjanjem sloja žerjavice oz. avtomatski vžig, 
– regulacija toplotne moči kurišča pri ročnem in avtomatskem obratovanju na osnovi želene vrednosti 

nadrejenega MRK-sistema, 
– regulacija temperature kotlovske vode pri lokalnem obratovanju, 
– omejevanje toplotne toplotne moči kurišča na osnovi temperature kotlovske vode pri vseh načinih 

obratovanja. 

Varovanje kotla na les, se pravi preprečevanje prekoračitev maksimalno dopustne temperature kotlovske 
vode, mora zagotoviti podrejeni MRK-sistem kotla na les. 

1.1.4 Dopustna minimalna rešitev 
Če se funkcije nadrejenega MRK-sistema lahko zagotovijo s posamičnimi regulatorji in/ali s PLC-jem v kotlu 
na les, se lahko namesto izstopne temperature iz kotla regulira samo temperatura kotlovske vode (enaka 
temperatura, vendar različno merilno mesto) s PLC-jem kotla na les. Avtomatsko zapisovanje podatkov se 
mora v tem primeru izvesti s PLC-jem kotla na les ali s pomnilnikom podatkov. 

1.1.5 Izbrana struktura  MRK-nivojev 
Za MRK-projektiranje (vključno tudi za definiranje priključnih mest) je potrebno določiti glavno odgovorno 
osebo. 

Na za opisani projekt izbrano strukturo MRK-nivojev z odgovornostmi je potrebno odgovoriti s tabelo 7. 
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MRK-nivoji Vprašanja in odgovori 
Dopustna minimalna 
rešitev 
Odstavek 1.1.4 

Je izbrana dopustna minimalna rešitev? 
 Da 
 Ne 

So izpolnjene zahteve za servisiranje in zasilno obratovanje? 
 Da (nujno za standardno priključitev)  Ne 

Posluževalni nivo 
Odstavek 1.1.1 

Kako se izvaja izbira obratovanja? 
 Stikalo na konvencionalni posluževalni plošči 
 Vnos preko PLC-ja, zagotovljeno je dovolj udobno posluževanje 
 Vnos preko glavnega računalnika sistema vodenja 

Kako je izveden nadrejeni MRK-sistem ? 
 Minimalna rešitev: Regulacija toplotne moči kurišča s PLC-jem kotla na les; vzdrževanje temperature 

povratka s posamičnim regulatorjem ali s PLC-jem kotla na les 
 Uporaba PLC-ja kotla na les kot nadrejeni  MRK-sistem 
 Lastni PLC za nadrejeni MRK-sistem 
 Majhen sistem vodenja 
 Sistem vodenja objekta 

Nadrejeni MRK-
sistem 
Odstavek 1.1.2 

Kako se izvaja avtomatsko zapisovanje podatkov? (odgovorjeno mora biti tudi pri minimalni rešitvi!) 
 Pomnilnik podatkov med optimizacijo obratovanja, priključno mesto je predvideno 
 Interno zapisovanje podatkov v nadrejenem MRK-sistemu 

Podrejeni MRK-
sistem 1: 
Kotel na les 
Odstavek 1.1.3 

Katere položaje/naloge ima PLC kotla na les? 
 Minimalna rešitev: Samo regulacija temperature kotlovske vode s PLC-jem kotla na les 
 Uporablja se istočasno kot nadrejeni in podrejeni MRK-sistem  
 Podrejen je nadrejenemu MRK-sistemu 

Priključki z majhno 
tlačno razliko v 
centrali 
Poglavje 8 

Kako so v centrali izvedeni priključki z majhno tlačno razliko? 
 Posamični regulatorji 
 PLC nadrejenega MRK-sistema postrojenja za proizvodnjo toplote 
 PLC kotla(kotlov) na les, ki se uporablja kot nadrejeni MRK-sistem postrojenja za proizvodnjo toplote 
 Majhen sistem vodenja 
 Sistem vodenja objekta 

Kako so določene odgovornosti za fazo Načrtovanje razpisa? 
 Specifikacije vseh MRK-nivojev s strani glavnega projektanta 
 Specifikacije vseh MRK-nivojev s strani glavnega projektanta ob sodelovanju z MRK-specialisti 

Odgovornosti 

Kako so določene odgovornosti (zlasti tudi definicija priključnih mest) za fazo Izvedba in prevzem? 
 Celotno projektiranje MRK-nivojev s strani glavnega projektanta 
 Celotno projektiranje MRK-nivojev s strani dobavitelja kotla na les 
 Celotno projektiranje MRK-nivojev s strani dobavitelja nadrejenega MRK-sistema 
 Projektiranje vsakega MRK-nivoja s strani vsakokratnega dobavitelja (pri standardni priključitvi 

nedopustno, ker se izrecno zahteva ena glavna odgovorna oseba za MRK-projektiranje) 

Tabela 7: Vprašanja in odgovori za izbrano strukturo MRK-nivojev in za odgovornosti 
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1.2 Principielni prikaz in načrtovanje 

1.2.1 Hidravlična vezava 
Hidravlična vezava mora biti skladna s sliko 8. Izpolnjene morajo biti naslednje zahteve: 
 
– vezava mora s pomočjo obvoda dejansko imeti majhno tlačno razliko, se pravi čim krajši obvod in premer 

cevi obvoda = premer cevi glavnega predtoka, 
– skupna vezava kotla na les, obvoda, mest z majhno tlačno razliko in predregulacije mora imeti dejansko 

majhno tlačno razliko (kratki vodi, veliki premeri cevi). 

Naprava velja kot standardna vezava tudi, če: 
 
– se ena črpalka izvede z dvema ali več vzporedno ali serijsko (zaporedno) vezanimi črpalkami, 
– je predregulacija daljinskega omrežja izvedena z dvema vzporedno vezanima regulacijskima ventiloma ali 

z ločeno poletno progo, 
– je toplotni prenosnik dimnih plinov vgrajen v glavni povratek pri čim nižjih temperaturah. 

1.2.2 Načrtovanje hidravlike in regulacije  
Načrtovanje hidravlike in regulacije mora potekati po tehničnih pravilih. Izpolniti je potrebno zahteve Q-
Načrta kakovosti [1] oz. Priročnika za projektiranje [13], še zlasti pa: 
– Vzdrževanje temperature povratka in predregulacija: avtoriteta ventila ≥ 0,5. 
– Projektna temperaturna razlika na kotlu na les ≤ 15 K; manjša temperaturna razlika je potrebna, če je 

minimalna dopustna temperatura povratka visoka (n.pr. pri lubju, lesu od čiščenja krajine); za zmanjšanje 
porabe električne energije na črpalki se lahko poviša, če je zagotovljeno, da zaradi tega ne bo prišlo do 
regulacijsko-tehničnih problemov (n.pr. nihanje moči kotla zaradi nastajanja temperaturnih slojev). 

– Vstopna temperatura v kotel naj bo najmanj 5 K višja kot je minimalna dopustna temperatura povratka 
(vzdrževanje temperature povratka). 

Načrtovanje hidravlike in regulacije obrazložiti in dokumentirati skladno s tabelo 9. 

Določiti je potrebno maksimalno dopustno temperaturo glavnega povratka T143. 

Če je temperaturna razlika med izstopno temperaturo iz kotla in vstopno temperaturo v kotel za več kot 10 K 
nižja kot temperaturna razlika med izstopno temperaturo iz kotla in maksimalno dopustno temperaturo 
glavnega povratka T143, je priporočljivo predvideti obvod v kotlovskem krogu D111. 

Pomembno: Da kotel lahko vedno oddaja topoloto, je potrebno zagotoviti, da temperatura glavnega 
povratka T143 v nobenem obratovalnem primeru ne more narasti nad projektno vrednost (predpisati 
omejevalce temperature povratka pri vseh uporabnikih!). 
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Slika 8: Principielni prikaz standardne priključitve monovalentnega postrojenja brez hranilnika toplote. Varnostni elementi in 
ekspanzijske naprave se izvedejo  ustrezno specifičnim predpisom posamezne države/dežele. 
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Načrtovanje hidravlike in regulacije 
 

Primer    Oznaka 

Garantirane mejne vrednosti temperatur      
Maksimalna temperatura glavnega predtoka 85°C    T142 
Maksimalna dopustna temperatura glavnega povratka 55°C    T143 
Minimalna dopustna vstopna temperatura v kotel (vzdrževanje 
temperature povratka) 

60°C    T111 

      
Kotlovski krog      
Maksimalna moč kotla 700 kW    K111 
Minimalna moč kotla 210 kW    K111 
Izstopna temperatura iz kotla 85°C    T112/T113 
Dobavna količina kotlovske črpalke 40,1 m3/h    P111 
Dobavna višina kotlovske črpalke 3 m    P111 
Rezultirajoča vstopna temperatura v kotel 70°C    T111 
Rezultirajoči pretok regulacijskega ventila v kotlovskem krogu 20,1 m3/h    V111 
Rezultirajoči pretok obvoda 20,1 m3/h    D111 
Padec tlaka na regulacijskem ventilu 10 kPa    V111 
Padec tlaka na progi s spremenljivo količino 8 kPa    – 
Rezultirajoča avtoriteta ventila 0,56    V111 
      
Načrtovanje predregulacije in omrežne črpalke v poglavju 7!      

Tabela 9: Načrtovanje hidravlike in regulacije. Projektne podatke za napravo, ki naj bi se izvedla, vnesti v tabelo, kot je prikazano na 
primeru (številke, navedene za primer, je potrebno zbrisati). 
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1.3 Opis delovanja 

1.3.1 Shema regulacije  
Krmiljenje in regulacija naprave se lahko izvede na dva načina: 

 Standardna vezava z regulacijo izstopne temperature iz kotla z nadrejenim MRK-
sistemom (slika 10): Prednost te rešitve je v kompatibilnosti z drugimi standardnimi vezavami; možna je 
kasnejša razširitev z enako zasnovo regulacije. 

 Dopustna minimalna rešitev, skladno z odstavkom 1.1.4 (slika 11): Namesto izstopne 
temperature iz kotla se s PLC-jem kotla na les regulira samo temperatura kotlovske vode (enaka 
temperatura, vendar različna merilna mesta). Ta rešitev je cenovno ugodnejša, vendar pa je pri kasnejši 
razširitvi naprave potrebno spremeniti zasnovo regulacije. 

1.3.2 Načini obratovanja 
Predvideni so naslednji načini obratovanja: 

 Izklop: Celotno postrojenje za proizvodnjo toplote je izven obratovanja, z izjemo stalnih pogonov 
(avtomatska ekspanzija itd.). 

 Ročno: Želena vrednost toplotne moči kurišča »ročno« nastavljiva na nadrejenem MRK-sistemu kot 
fiksna vrednost v območju  30...100%. 

 Lokalno: Interna regulacija moči podrejenega MRK-sistema kotla na les je aktivirana (nadrejeni MRK-
sistem je lahko izven obratovanja ali pa je v okvari). 

 Avtomatsko: Želena vrednost toplotne moči kurišča se določa z nadrejenim MRK-sistemom v 
odvisnosti od izstopne temperature iz kotla (= glavna regulacijska veličina). 

 Poletje/zima: Če je jasno predvideno poletno obratovanje, skrbi dodatni način obratovanja »poletje« za 
to, da so poleti v obratovanju samo dejansko potrebni deli naprave (tu so po potrebi lahko definirani še 
nadaljnji specialni načini obratovanja). 

Dopustna minimalna rešitev, skladna z odstavkom 1.1.4 (slika 11): Odpadejo načini 
obratovanja »ročno« in »lokalno«, glavna regulacijska veličina v načinu obratovanja »avtomatsko« pa ni 
izstopna temperatura iz kotla ampak temperatura kotlovske vode. 

1.3.3 Krmiljenje 
Krmiljenje prednastavitev, omejitev, vremenskega vodenja in časovno krmiljenje želenih vrednosti kakor tudi 
vklapljanje in izklapljanje kotla, črpalk itd. se izvede z nadrejenim MRK-sistemom. 

Pri vremenskem vodenju lahko merimo zunanjo temperaturo s tipalom na severni strani objekta. Ta 
temperatura pa se lahko uporabi po eni strani kot trenutna vrednost in po drugi strani kot 24-urna srednja 
vrednost za vodenje želene vrednosti in vklopnih kriterijev. Izračun 24-urne srednje vrednosti n.pr. tekoče za 
časovni interval zadnjih 24 ur in preračun vsakih 15 minut. 

Pri krmiljenju s časovnim programom se lahko sprogramirajo nivoji časovnega programa za različne 
funkcije. 

Dopustna minimalna rešitev, skladna z odstavkom 1.1.4 (slika 11): Krmiljenje odpade. 
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Slika 10: Shema regulacije standardne vezave monovalentnega postrojenja brez hranilnika toplote. Prednostna stikala za najmanjšo 
vrednost preklopijo najnižji vhodni signal na izhod. Številske vrednosti so navedene kot primer. Varnostne funkcije niso vrisane; le-te 
se izvedejo s podrejenim MRK-sistemom kotla na les. 
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Slika 11: Shema regulacije dopustne minimalne rešitve monovalentnega ogrevalnega postrojenja brez hranilnika toplote. Prednostno 
stikalo za najmanjšo vrednost preklopi najnižji vhodni signal na izhod. Številske vrednosti so navedene kot primer. Varnostne 
funkcije niso vrisane; le-te se izvedejo s podrejenim MRK-sistemom kotla na les. 
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1.3.4 Regulacija kotlovskega kroga 
Regulacija kotlovskega kroga se izvede z nadrejenim MRK-sistemom. 

Pri načinu obratovanja »avtomatsko« mora regulacija  pri padcu vstopne temperature v kotel pod mejno 
vrednost temperaturo dvigniti na to mejno vrednost (= Vzdrževanje temperature povratka). 

Prav tako naj se vzdrževanje temperature povratka izvaja pri načinu obratovanja »ročno« ali »lokalno«. 

Dopustna minimalna rešitev, skladna z odstavkom 1.1.4 (slika 11): Vzdrževanje temperature 
povratka se izvaja s posamičnim regulatorjem ali s PLC-jem kotla na les. 

1.3.5 Regulacija izstopne temperature iz kotla 
Regulacija izstopne temperature iz kotla se izvede z nadrejenim MRK-sistemom. 

Izstopna temperatura iz kotla se z nastavitvijo želene vrednosti toplotne moči kurišča (= nastavitvena 
veličina) regulira na fiksno vrednost. 

Dopustna minimalna rešitev, skladna z odstavkom 1.1.4 (slika 11): Namesto izstopne 
temperature iz kotla se s PLC-jem kotla na les regulira samo temperatura kotlovske vode (enaka 
temperatura, vendar različna merilna mesta). 

1.3.6 Regulacija toplotne moči kurišča 
Regulacija toplotne moči kurišča se izvaja s podrejenim MRK-sistemom kotla na les. 

Kurišče naj bo opremljeno z avtomatskim vžigom. Če to glede na tehnične možnosti ni izvedljivo ali ni 
smiselno, se lahko obratuje z vzdrževanjem sloja žerjavice. Načeloma naj kotel na les vedno obratuje z 
najnižjo možno močjo, da se doseže čim manjše število vklopov in izklopov. 

Dopustna minimalna rešitev, skladna z odstavkom 1.1.4 (slika 11): Naslednji 4 odstavki niso 
pomembni! 

Regulator izstopne temperature iz kotla T113 nadrejenega MRK-sistema daje kotlu na les želeno vrednost 
toplotne moči kurišča. S pomočjo krmiljenja se želena vrednost toplotne moči kurišča lahko še dodatno vodi 
in omejuje. 

Interni regulator za temperaturo kotlovske vode T113 podrejenega MRK-sistema ima naslednje funkcije: 
 
– Način obratovanja »ročno«: Regulacija toplotne moči kurišča na fiksno vrednost, nastavljeno na 

nadrejenem MRK-sistemu, se pravi nobene regulacije izstopne temperature iz kotla T112, vendar pa 
omejitev temperature kotlovske vode T113 (n.pr. na 90°C). 

– Način obratovanja »lokalno«: Regulacija temperature kotlovske vode T113 na fiksno vrednost (n.pr. 
85°C), nastavljeno na podrejenem MRK-sistemu, omejitev temperature kotlovske vode T113 na za okrog 
5 K višjo fiksno vrednost (n.pr. na 90°C). 

– Način obratovanja »avtomatsko«: Omejitev temperature kotlovske vode T113 (n.pr. na 90°C). 

V regulacijskem območju toplotnih moči kurišča na les od 30...100% naj se regulacija izvaja zvezno. Pod 
tem območjem mora biti obratovanje dvotočkovno. Preklop med zvezno regulacijo in dvotočkovnim 
obratovanjem naj se izvede vedno s takrat aktivnim MRK-sistemom (»lokalno« s podrejenim MRK-sistemom, 
»avtomatsko« z nadrejenim MRK-sistemom). 

Priporočilo za standardno priključno mesto med nadrejenim MRK-sistemom in kotlom na les kakor tudi 
seznam, v originalnem priročniku navedenih, proizvajalcev regulacijskih naprav in kotlov na les, ki nudijo 
tako priključno mesto, lahko najdete na svetovnem spletu (glej internetne naslove na strani 2). 

Pomembno: Varovanje kotla na les, se pravi preprečitev prekoračitve maksimalne dopustne temperature 
kotlovske vode je potrebno dodatno zagotoviti s podrejenim MRK-sistemom kotla na les. 
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1.3.7 Izbrana zasnova regulacije 
Zasnova izvedbe regulacije kotlovskega kroga, izstopne temperature iz kotla in toplotne moči kurišča, ki velja 
za projekt, ki se opisuje, je potrebno definirati v tabeli 12. 

 
Način 
obratovanja 

Regulacija kotlovskega 
kroga 

Regulacija izstopne temperature iz 
kotla (= glavna regulacijska veličina) 

Regulacija toplotne 
moči kurišča 

Izklop Ne obratuje 
Ročno 
 

Minimalna 
rešitev: 
»ročno« 
odpade 

 Vzdrževanje temperature 
povratka T111 z nadrejenim 
MRK-sistemom 

 Omejitev temperature 
kotlovske vode T113 s 
podrejenim MRK-sistemom 

 Regulacija izstopne temperature iz 
kotla T112 ne obratuje 

 Želena vrednost nastavljiva na 
nadrejenem MRK-sistemu kot fiksna 
vrednost 

Lokalno 
 

Minimalna 
rešitev: 
»lokalno« 
odpade 

 Omejitev temperature 
kotlovske vode T113 s 
podrejenim MRK-sistemom 

 Regulacija izstopne temperature iz 
kotla T112 ne obratuje 

 Interni regulator moči podrejenega 
MRK-sistema aktiviran 

 Minimalna rešitev: Regulacija 
temperature kotlovske vode T113 z 
internim regulatorjem kotla na les 

 Regulacija izstopne temperature iz 
kotla T 112 z nadrejenim MRK-
sistemom; nastavitvena veličina je 
želena vrednost toplotne moči kurišča 

 Minimalna rešitev: Regulacija 
toplotne moči kurišča z internim 
regulatorjem kotla na les 

 Regulacija toplotne moči kurišča s 
podrejenim MRK-sistemom; želena 
vrednost iz nadrejenega MRK-sistema 

 Minimalna rešitev: ni krmiljenja po časovnem programu 
 Krmiljenje po časovnem programu z nadrejenim MRK-sistem; Časovni interval: 
 IZKLOP 
 Poletno obratovanje 
 Drugo  Dodatek: ..... 

Avtomatsko 
– poletje 
 

 Ni 
poletnega 
obratovanja 

 Minimalna rešitev: 
Vzdrževanje temperature 
povratka T111 s posamičnimm 
regulatorjem 

 Minimalna rešitev: 
Vzdrževanje temperature 
povratka    T 111 s PLC-jem 
kotla na les 

 Vzdrževanje temperature 
povratka T111 z nadrejenim  
MRK-sistemom 

 Omejitev temperature 
kotlovske vode T113 s 
podrejenim MRK-sistemom  Časovni interval ni predviden 

 Drugo  Dodatek: ..... 
 Časovni interval: 
 IZKLOP 
 Omejitev na maksimalno vrednost 
 Drugo  Dodatek: ..... 

 Regulacija temperature kotlovske 
vode T113 z internim regulatorjem 
kotla na les 

 Regulacija izstopne temperature iz 
kotla T 112 z nadrejenim MRK-
sistemom; nastavitvena veličina je 
želena vrednost toplotne moči kurišča 

 Minimalna rešitev: Regulacija 
toplotne moči kurišča z internim 
regulatorjem kotla na les 

 Regulacija toplotne moči kurišča s 
podrejenim MRK-sistemom; želena 
vrednost iz nadrejenega MRK-sistema 

 Minimalna rešitev: ni krmiljenja po časovnem programu 
 Krmiljenje po časovnem programu z nadrejenim MRK-sistem; Časovni interval: 
 IZKLOP 
 Reducirano obratovanje 
 Normalno obratovanje 
 Konično obratovanje 
 Drugo  Dodatek: ..... 

Avtomatsko 
– zima 

 Minimalna rešitev: 
Vzdrževanje temperature 
povratka T111 s posamičnim 
regulatorjem 

 Minimalna rešitev: 
Vzdrževanje temperature 
povratka    T 111 s PLC-jem 
kotla na les 

 Vzdrževanje temperature 
povratka T111 z nadrejenim  
MRK-sistemom 

 Omejitev temperature 
kotlovske vode T113 s 
podrejenim MRK-sistemom 

 Časovni interval ni predviden 
 Drugo  Dodatek: ..... 

 Časovni interval: 
 IZKLOP 
 Omejitev po zunanji temperaturi 
 Omejitev po zunanji temperaturi 
 Ni omejitve 
 Drugo  Dodatek: ..... 

Tabela 12: Vprašanja in odgovori za zasnovo regulacije 
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1.4 Zapisovanje podatkov za optimizacijo obratovanja 
Ukreniti je potrebno vse za zagotovitev brezhibne izvedbe optimizacije obratovanja in kasnejši učinkovit 
nadzor rednega obratovanja. Merilne veličine, ki naj se zapisujejo, je potrebno označiti v tabeli 13. Merilne 
veličine, označene s »Standard«, se morajo dati v vsakem primeru zapisovati; vključitev ostalih merilnih 
veličin je priporočljiva. Merilna natančnost mora ustrezati zvišanim zahtevam za merilni sistem. 

Odgovoriti je potrebno na vprašanja in podati odgovore za avtomatsko zapisovanje podatkov za optimizacijo 
obratovanja v tabeli 13. 

 
Merilna veličina Merilno mesto Standard Merilno 

območje 
Zapis Natančnost Oznaka 

 Temperatura Fasada sever Standard -20...50° 0,1 K +-0,3 K T101 
 Temperatura Kotel na les: vstop Standard 0...120° 0,1 K +-0,5 K T111 
 Temperatura Kotel na les: izstop Standard 0...120° 0,1 K +-0,5 K T112 
 Temperatura Kotel na les: voda v kotlu (drugo merilno mesto)     T113 
 Temperatura Glavni predtok: za obvodom     T142 
 Temperatura Glavni povratek: pred obvodom Standard 0...120° 0,1 K +-0,5 K T143 
 Temperatura Glavni povratek: za obvodom     T144 
 * Temperatura Priklj. mesto z majhno tlačno razliko: povratek Standard 0...120° 0,1 K +-0,5 K T151 
 Temperatura S tlačno razliko obrem. priklj. mesto : predtok Standard 0...120° 0,1 K +-0,5 K T161 
 * Temperatura S tlačno razliko obrem. priklj. mesto : povratek Standard 0...120° 0,1 K +-0,5 K T162 
 Toplota Kotel na les: toplotni števec ** Standard – 1 kW h – W111 
 Volumenski tok Kotel na les: toplotni števec **     W111 
 Toplotna moč 

kurišča 
Nadrejeni MRK-sistem: želena vrednost *** Standard 0...100% 1% –  

 Toplotna moč 
kurišča 

Podrejeni MRK-sistem: dejanska vrednost ****      

 Temperatura Kotel na les: dimna cev Standard 0...400° 2 K +-5 K  
 Temperatura Kotel na les: kurišče      
 * Preostali kisik Kotel na les: dimna cev Standard 0...21% 0,1% +-0,5%  

* Dopustno odstopanje od standardne priključitve: Da bi lahko zmanjšali zahtevnost in stroške zapisovanja podatkov, je za 
optimizacijo obratovanja dopustna opustitev z eno zvezdico označenih merilnih mest, kar se smatra kot dopustno odstopanje. 
** Toplotni števec mora omogočati zajem količine toplote [kW h] oz. količine vode [m³]. Nasprotno pa mora grafični prikaz 
ponazoriti moč [kW] oz. volumenski tok [m³/h]. 
*** Odpade pri minimalni rešitvi. 
**** Ni standard, ker se ta veličina neobhodno ne potrebuje. Potrebno pa je definirati, ali proizvajalec vrača samo nadomestno 
veličino (n.pr. zgorevalni zrak), ali efektivno modeliran signal moči v realnem času. 

Tabela 13: Seznam merilnih mest za avtomatsko zapisovanje podatkov. Če naj naprava velja kot standardna vezava, se morajo dati 
zapisati vse merilne veličine, ki so označene s »Standard«. Navedbe za merilno območje, zapis in natančnost naj se razumejo kot 
normativi za merilni sistem. 



Standardne vezave kotlov                                                  1. Monovalentno postrojenje brez hranilnika toplote 

  

29 

 
Področje Vprašanja in odgovori 

Kako se izvaja avtomatsko zapisovanje podatkov za optimizacijo obratovanja? 
 Z ločenim pomnilnikom podatkov 
 S PLC-jem kotla na les 
 Z nadrejenim MRK-sistemom 

Kako se poslužuje sistem za zapisovanje podatkov? 
 S tipkovnico/prikazom na MRK-sistemu oz. pomnilniku podatkov 
 Potreben je PC  

Kako poteka periodično odčitavanje podatkov? 
 Odčitavanje podatkov na mestu samem, telefonska linija/modem nista potrebna 
 analog. telefonski priključek z analognim modemom        ISDN-telefonski priključek s terminalskim 

                                                                                                 adapterjem  

Strojna oprema 

V primeru ločenega pomnilnika podatkov: Kako je izvedemo priključno mesto? 
 Analogni signali: Normni signali (n.pr. 0...10 V, 4...20 mA), Digitalni signali: brezpotencialni kontakti 
 Bus 

Kako velik je merilni interval? 
 10 sekund (priporočilo) ..... s 

Kako velik je zapisovalni interval? 
 10 minut (priporočilo) ..... m 

Kako se izvaja zapisovanje analognih vrednosti? 
 Kot srednja vrednost za zadnji zapisovalni interval  (priporočilo) 
 Kot trenutna vrednost 

Kako se izvaja zapisovanje pri števcih? 
 Kot vsota zadnjega zapisovalnega intervala (priporočilo) 
 Kot aktualno stanje števca (Pozor: pogosto se pomotoma prestavi na ničlo) 

Kako se izvaja zapisovanje obratovalnih časov? 
 Kot čas obratovanja v zadnjem zapisovalnem intervalu (priporočilo) 
 Kot število dejanskih obratovalnih ur (Pozor: pogosto se pomotoma prestavi na ničlo) 

Zapisovanje 
podatkov 

Kako velik je pomnilnik merilnih vrednosti? 
 ≥ 30 dni kapacitete zapisovanja (priporočilo) ..... dni kapacitete zapisovanja 

Kakšen je format izhodnih podatkov?  
 CSV-datoteka s stolpci = merilna mesta in vrsticami = časovne točke (priporočilo) 
 Drugo: ..... 

Kako poteka obdelava podatkov? 
 Obdelava v EXCEL-u (priporočilo)  Drugo: ..... 

Obdelava podatkov 

Kako se izvaja grafični prikaz? 
 Po ena dnevna obdelava za vsako stanje obratovanja(Standard) 
 Prikaz števcev toplote, olja, plina in obratovalnih ur kot moč 
 Tedenski pregled  Drugo: ..... 

Kako so določene odgovornosti za fazo Načrtovanje razpisa? 
 Specifikacija avtomatskega zapisovanja podatkov s strani glavnega projektanta 
 Specifikacija avt. zapisovanja podatkov s strani glavnega projektanta v sodelovanju z MRK-specialistom  

Kako so določene odgovornosti za fazo Izvedba in prevzem? 
 Projekt avtomatskega zapisovanja podatkov s strani glavnega projektanta 
 Projekt avtomatskega zapisovanja podatkov s strani dobavitelja kotla na les 
 Projekt avtomatskega zapisovanja podatkov s strani dobavitelja nadrejenega MRK-sistema 

Odgovornosti 

Kako so določene odgovornosti med optimizacijo obratovanja? 
 Izbor in obdelava podatkov s strani glavnega projektanta 
 Izbor podatkov s strani dobavitelja kotla na les, obdelava podatkov s strani glavnega projektanta 
 Izbor podatkov s strani dobavitelja nadrejenega MRK-sistema, obdelava s strani glavnega projektanta 
 Izbor podatkov s strani upravljavca, obdelava podatkov s strani glavnega projektanta 
 Izbor in obdelava podatkov s strani upravljavca 

Tabela 14: Vprašanja in odgovori za avtomatsko zapisovanje podatkov in optimizacijo obratovanja 
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1.5 Dodatek k prevzemnemu zapisniku 
Faza izvedbe se zaključi s prevzemnim preizkusom. V tem času je potrebno sestaviti Dodatek k 
prevzemnemu zapisniku po tabeli 16 in tabeli 17. 

Na vprašanja v tabeli 15 je potrebno odgovoriti že na začetku razpisne faze. Dodatek k prevzemnemu 
zapisniku po tabeli 16 in tabeli 17 se mora izpolniti šele na koncu faze izvedbe. Priporočljivo pa je te tabele 
uporabiti že med fazo razpisa in fazo izvedbe za provizorično določitev projektnih vrednosti; samo tako bo 
način delovanja naprave jasno razpoznaven. 

Če se v tabeli 12 označi »  Drugo:  Dodatek: .....«, je zahtevane tabele potrebno  ustrezno prilagoditi in jih 
sestaviti kot Dodatek. 

Dopustna minimalna rešitev, skladna z odstavkom 1.1.4 (slika 11): Tabela 16 odpade. 

 
Kdo sestavi Dodatek k prevzemnemu zapisniku ? 

 Glavni projektant 
 Dobavitelj kotla na les 
 Dobavitelj nadrejenega MRK-sistema 

Tabela 15: Vprašanja in odgovori za Dodatek k prevzemnemu zapisniku 

 
Način obratovanja Po-Ne       

03-09       
12-24       

IZKLOP 

       
00-03       
09-12       

Poletje 

Poletno obratovanje 

       
       
       

IZKLOP 

       
22-05       

       
Reducirano obratovanje 

       
08-22       

       
Normalno obratovanje 

       
05-08       

       

Zima 

Konično obratovanje 

       

Tabela 16: Dodatek k prevzemnemu zapisniku – krmiljenje po časovnem programu (odpade pri Minimalni rešitvi); številke, vnešene 
za primer, je potrebno zbrisati 
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Krmiljenje po časovnem programu 

 Minimalna rešitev: odpade 
Opis Splošno 

Poletje Reduc. Normal. Konice 
Nadrejeni MRK-sistem      

 Vzdrževanje temperature povratka      
Mejna vrednost za temperaturo vstopa v kotel 60°C     

 Regulator temperature izstopa iz kotla 
 Minimalna rešitev: odpade 

     

Želena vrednost temperature izstopa iz kotla 85°C     
 40% 40% 40% 100% Vremensko vodenje omejevanja toplotne moči kurišča  

10°C  ZT-10°C  ZT  40% 100% 100% 100% 
Kotel na les VKLOP pri želeni vrednosti toplotne moči 
kurišča 

40%     

Kotel na les IZKLOP pri želeni vrednosti toplotne moči 
kurišča 

20%     

P- pas (proporcionalni pas) 200 %     

Zvezna 
regulacija 
 
(Nastavitvena 
veličina je 
želena 
vrednost 
toplotne moči 
kurišča) 

Nastavitveni čas 20 m     
      
Kotel na les      

 Nastavitev ogrevalne moči      
Nastavljena minimalna ogrevalna toplotna moč z referenčnim gorivom 210 kW     
Nastavljena maksimalna ogrevalna toplotna moč z referenčnim gorivom 700 kW     

 Podrejeni MRK-sistem 1 
 Minimalna rešitev: Glavna regulacijska veličina je temperatura 

kotlovske vode 

     

Želena vrednost temperature kotlovske vode 85°C     
Omejitev temperature kotlovske vode 90°C     
      

Tabela 17: Dodatek k prevzemnemu zapisniku – nastavitvene vrednosti; številke, vnešene za primer, je potrebno zbrisati  

(ZT = zunanja temperatura) 
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2. Monovalentno postrojenje s hranilnikom toplote 

2.1 Kratek opis in odgovornosti 

2.1.1 Posluževalni nivo 
 
Zahteva se čim enostavnejše posluževanje in pregleden prikaz glavnih funkcij, da napravo lahko poslužuje 
tudi neprofesionalno osebje: 
 

 Za servisiranje in zasilno obratovanje morajo biti izpolnjene naslednje zahteve: 
 
– avtomatsko krmiljenje/regulacija se morata za servisna dela in pri zasilnem obratovanju dati ločeno ali v 

celoti izklopiti (n.pr. s stikalom »izklop/vklop/avtomatsko«), 
– podrejeni MRK-sistemi morajo delovati neodvisno od nadrejenega MRK-sistema (n.pr. pri izpadu 

nadrejenega MRK-sistema), 
– zagotovljen mora biti ročni pogon regulacijskih ventilov  (n.pr. ročna nastavitev na regulacijskem ventilu, ki 

pa ne sme biti motena z nepravim nastavitvenim signalom), 
– vse varnostne funkcije morajo ostati aktivne. 
 

 Izbira obratovanja »izklop–ročno–lokalno–avtomatsko« in po potrebi »poletje–zima« naj se izvede na 
enega od naslednjih načinov: 
 
– s stikalom na konvencionalni posluževalni plošči (praviloma v stikalni omari), 
– s PLC-jem; to pride v poštev le, če strojna in programska oprema služi udobnejšemu posluževanju, 

– z računalnikom  majhnega sistema vodenja ali večjega sistema vodenja objekta. 
 

 Napredno posluževanje, kot je nastavljanje želenih vrednosti, spreminjanje časovnih 
programov itd., se lahko izvaja direktno na nadrejenem in na podrejenih MRK-sistemih. 

2.1.2 Nadrejeni MRK-sistem 
 
Nadrejeni MRK-sistem opravlja vse nadrejene krmilne in regulacijske funkcije in povezuje podrejene MRK-
sisteme med seboj. Poleg tega je nadrejenemu MRK-sistemu dodeljeno tudi avtomatsko zapisovanje 
podatkov, ki je za standardno priključitev brezpogojno potreben (najmanj občasno med trajanjem 
optimizacije obratovanja). Obstajajo naslednje možne rešitve: 
 

 Izvedba nadrejenega MRK-sistema s posamičnimi regulatorji. Avtomatsko zapisovanje podatkov se 
pri tem izvaja s pomočjo pomnilnika podatkov s priključnim mestom v obliki izvedenih normnih signalov za 
analogne signale (n.pr. 0...10 V, 4...20 mA) in brezpotencialnih kontaktov za digitalne signale. 
 

 Izvedba s PLC-jem z možnostjo avtomatskega zapisovanja podatkov (pomnilnik podatkov kot zgoraj ali 
interno zapisovanje podatkov). 
 

 Uporaba PLC-ja kotla na les kot nadrejenega MRK-sistema. Tudi tukaj mora biti zagotovljena možnost 
avtomatskega zapisovanja podatkov (pomnilnik podatkov kot zgoraj ali interno zapisovanje podatkov ). 
 

 Izvedba z majhnim sistemom vodenja z možnostjo avtomatskega zapisovanja podatkov 
(shranjevanje podatkov praviloma predvideno s strani proizvajalca). 
 

 Sistem vodenja objekta pri večjih napravah, tukaj je shranjevanje podatkov vedno predvideno s 
strani proizvajalca. 
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Nadrejeni MRK-sistem naj bo izveden z eno samo izmed navedenih možnih rešitvev s strani ene in edine 
odgovorne osebe. Mešane rešitve so dopustne le, če bi enovita rešitev povzročila nesprejemljivo visoke 
stroške. 

2.1.3 Podrejeni MRK-sistem 1: Kotel na les 
Krmiljenje in regulacija kotla na les je kompleksno. Zato imajo danes večji kotli na les vedno lastni PLC, ki 
je v normalnem primeru podrejen nadrejenemu MRK-sistemu. 

Če PLC kotla na les lahko izpolni tudi zahteve za nadrejeni MRK-sistem (vključno tudi avtomatsko 
zapisovanje podatkov), se lahko preveri istočasna uporaba kot nadrejeni in podrejeni MRK-
sistem. 

Podrejeni MRK-sistem kotla na les mora izpolniti naslednje funkcije: 
 
– obratovanje z ohranjanjem sloja žerjavice oz. avtomatski vžig, 
– regulacija toplotne moči kurišča pri ročnem in avtomatskem obratovanju na osnovi določene želene 

vrednosti nadrejenega MRK-sistema, 
– regulacija temperature kotlovske vode pri lokalnem obratovanju, 
– omejevanje toplotne moči kurišča na osnovi temperature kotlovske vode pri vseh načinih obratovanja. 

Varovanje kotla na les, se pravi preprečevanje prekoračitev maksimalno dopustne temperature kotlovske 
vode, mora zagotoviti podrejeni MRK-sistem kotla na les. 

2.1.4 Izbrana struktura MRK-nivojev 
Za MRK-projektiranje (vključno tudi za definiranje priključnih mest) je potrebno določiti glavno odgovorno 
osebo. 

Na za opisani projekt izbrano strukturo MRK-nivojev z odgovornostmi je potrebno odgovoriti s tabelo 18. 
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MRK-nivo Vprašanja in odgovori 

So izpolnjene zahteve za servisiranje in zasilno obratovanje? 
 Da (nujno za standardno priključitev)  Ne 

Posluževalni nivo 
Odstavek 2.1.1 

Kako se izvaja izbira obratovanja? 
 Stikalo na konvencionalni posluževalni plošči 
 Vnos preko PLC-ja, zagotovljeno je dovolj udobno posluževanje 
 Vnos preko računalnika sistema vodenja 

Kako je izveden nadrejeni MRK-sistem? 
 Posamični regulatorji kot nadrejen MRK-sistem 
 Uporaba PLC-ja kotla na les kot nadrejeni MRK-sistem 
 Lastni PLC za nadrejeni MRK-sistem 
 Majhen sistem vodenja 
 Sistem vodenja objekta 

Nadrejeni MRK-
sistem 
Odstavek 2.1.2 

Kako se izvaja avtomatsko zapisovanje podatkov?  
 Pomnilnik podatkov med optimizacijo obratovanja, priključno mesto je predvideno 
 Interno zapisovanje podatkov v nadrejenem MRK-sistemu 

Podrejeni MRK-
sistem 1: 
Kotel na les 
Odstavek 2.1.3 

Katere položaje/naloge ima PLC kotla na les? 
 Uporablja se istočasno kot nadrejeni in podrejeni MRK-sistem  
 Podrejen je nadrejenemu MRK-sistemu 

Priključki z majhno 
tlačno razliko v 
centrali 
Poglavje 8 

Kako so izvedeni priključki z majhno tlačno razliko v centrali? 
 Posamični regulatorji 
 PLC nadrejenega MRK-sistema postrojenja za proizvodnjo toplote 
 PLC kotla (kotlov) na les, ki se uporablja kot nadrejeni MRK-sistem postrojenja za proizvodnjo toplote 
 Majhen sistem vodenja 
 Sistem vodenja objekta 

Kako so določene odgovornosti za fazo Načrtovanje razpisa? 
 Specifikacije vseh MRK-nivojev s strani glavnega projektanta 
 Specifikacije vseh MRK-nivojev s strani glavnega projektanta ob sodelovanju z MRK-specialisti 

Odgovornosti 

Kako so določene odgovornosti (zlasti tudi definicija priključnih mest) za fazo Izvedba in prevzem? 
 Celotno projektiranje MRK-nivojev s strani glavnega projektanta 
 Celotno projektiranje MRK-nivojev s strani dobavitelja kotla na les 
 Celotno projektiranje MRK-nivojev s strani dobavitelja nadrejenega MRK-sistema 
 Projektiranje vsakega MRK-nivoja s strani vsakokratnega dobavitelja (pri standardni priključitvi 

nedopustno, ker se izrecno zahteva ena glavna odgovorna oseba za MRK-projektiranje) 

Tabela 18: Vprašanja in odgovori za izbrano strukturo MRK-nivojev in za odgovornosti  



Standardne vezave kotlov                                                    2. Monovalentno postrojenje s hranilnikom toplote 

  

35 

2.2 Principielni prikaz in načrtovanje 

2.2.1 Hidravlična vezava 
 
Hidravlična vezava mora biti skladna s sliko 19. Izpolnjene morajo biti naslednje zahteve: 
 
– skupna vezava kotla na les, hranilnika toplote, mest z majhno tlačno razliko in predregulacije mora imeti 

dejansko majhno tlačno razliko (kratki vodi, veliki premeri cevi), 
– hranilnik mora biti dosledno koncipiran kot slojni hranilnik, 
– priključki hranilnika s povečanimi preseki (zmanjšanje hitrosti), odbojno pločevino (lom vodnega toka) in 
če je potrebno, sifonirani (preprečitev enocevne cirkulacije), 

– priključki na hranilniku samo zgoraj in spodaj (nobenih vmesnih priključkov), 
– v notranjosti hranilnika ne sme biti nobenih vodov (nevarnost »termičnega mešala«), 
– hranilnik toplote naj ne bo, če je le možno, razdeljen na več rezervoarjev. Če se te zahteve ne da izpolniti, 

je potrebno upoštevati naslednje: 
• nobenih priključkov med hranilniki, 
• pri regulaciji stanja napolnjenosti hranilnika je potrebno vsak hranilnik obravnavati kot svojo 

regulacijsko-tehnično enoto (Problem: zaradi individualnih toplotnih slojev v vsakem hranilniku je lahko 
toplejši hranilnik spodaj hladnejši kot hladnejši hranilnik zgoraj). 

Naprava velja kot standardna vezava tudi, če 
– se ena črpalka izvede z dvema ali več vzporedno ali serijsko (zaporedno) vezanimi črpalkami, 
– je predregulacija daljinskega omrežja izvedena z dvema vzporedno vezanima regulacijskima ventiloma ali 

z ločeno poletno progo, 
– je toplotni prenosnik dimnih plinov vgrajen v glavni povratek pri čim nižjih temperaturah. 

2.2.2 Načrtovanje hidravlike in regulacije 
 
Načrtovanje hidravlike in regulacije mora potekati po tehničnih pravilih. Izpolniti je potrebno zahteve Q-
Navodil za kakovost [1] oz. Priročnika za projektiranje [13], še zlasti pa: 
 
– Volumen hranilnika toplote ≥ 1 h kapacitete hranilnika glede na nazivno moč kotla na les; lahko se 

zmanjša, če obstajajo trdni argumenti (n.pr. zmanjšanje jutranjih konic moči z regulacijsko-tehničnimi 
ukrepi). 

– Regulator polnjenja/vzdrževanje temperature povratka in predregulacija: avtoriteta ventila ≥ 0,5. 
– Projektna temperaturna razlika na kotlu na les ≤ 15 K; manjša temperaturna razlika je potrebna, če je 

minimalna dopustna temperatura povratka visoka (n.pr. pri lubju, lesu od čiščenja krajine); Za zmanjšanje 
porabe električne energije na črpalki se lahko poviša, če je zagotovljeno, da zaradi tega ne bo prišlo do 
regulacijsko-tehničnih problemov (n.pr. nihanje moči kotla zaradi nastajanja temperaturnih slojev). 

– Vstopna temperatura v kotel naj bo najmanj 5 K višja kot je minimalna dopustna temperatura povratka 
(vzdrževanje temperature povratka). 

Načrtovanje hidravlike in regulacije obrazložiti in dokumentirati skladno s tabelo 20. 

Določiti je potrebno maksimalno dopustno temperaturo glavnega povratka T243. 

Če je temperaturna razlika med izstopno temperaturo iz kotla in vstopno temperaturo v kotel za več kot 10 K 
nižja kot temperaturna razlika med izstopno temperaturo iz kotla in maksimalno dopustno temperaturo 
glavnega povratka T243, je priporočljivo predvideti obvod v kotlovskem krogu D211. 

Pomembno: Da kotel lahko vedno oddaja toploto, je potrebno zagotoviti, da temperatura glavnega 
povratka T243 v nobenem obratovalnem primeru ne more narasti nad projektno vrednost (predpisati 
omejevalce temperature povratka pri vseh uporabnikih!). 
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Slika 19: Principielni prikaz standardne priključitve monovalentnega postrojenja s hranilnikom toplote. Varnostni elementi in 
ekspanzijske naprave se izvedejo  ustrezno specifičnim predpisom posamezne države. 
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Načrtovanje hidravlike in regulacije 
 

Primer    Oznaka 

Garantirane mejne vrednosti temperatur      
Maksimalna temperatura glavnega predtoka 85°C    T242 
Maksimalna dopustna temperatura glavnega povratka 55°C    T243 
Minimalna dopustna vstopna temperatura v kotel (vzdrževanje 
temperature povratka) 

60°C    T211 

      
Kotlovski krog      
Maksimalna moč kotla 700 kW    K211 
Minimalna moč kotla 210 kW    K211 
Izstopna temperatura iz kotla 85°C    T112/T113 
Dobavna količina kotlovske črpalke 40,1 m3/h    P211 
Dobavna višina kotlovske črpalke 3 m    P211 
Rezultirajoča vstopna temperatura v kotel 70°C    T211 
Rezultirajoči pretok regulacijskega ventila v kotlovskem krogu 20,1 m3/h    V211 
Rezultirajoči pretok obvoda 20,1 m3/h    D211 
Padec tlaka na regulacijskem ventilu 10 kPa    V211 
Padec tlaka na progi s spremenljivo količino 8 kPa    – 
Rezultirajoča avtoriteta ventila 0,56    V211 
      
Načrtovanje predregulacije in omrežne črpalke v poglavju 7!      

Tabela 20: Načrtovanje hidravlike in regulacije. Projektne podatke za napravo, ki naj bi se izvedla, vnesti v tabelo, kot je prikazano 
na primeru (številke, navedene za primer, zbrisati). 
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2.3 Opis delovanja 

2.3.1 Shema regulacije 
Krmiljenje in regulacija naprave naj se izvedeta  ustrezno sliki 21. 

2.3.2 Načini obratovanja 
Predvideti je potrebno naslednje načine obratovanja: 

 Izklop: Celotno postrojenje za proizvodnjo toplote je izven obratovanja, z izjemo stalnih pogonov 
(avtomatska ekspanzija itd.). 

 Ročno: Želena vrednost toplotne moči kurišča »ročno« nastavljiva na nadrejenem MRK-sistemu kot 
fiksna vrednost v območju  30...100%. 

 Lokalno: Interna regulacija moči podrejenega MRK-sistema kotla na les je aktivirana (nadrejeni MRK-
sistem je lahko izven obratovanja ali pa je v okvari). 

 Avtomatsko: Želena vrednost toplotne moči kurišča se določa z nadrejenim MRK-sistemom v 
odvisnosti od stanja napolnjenosti hranilnika toplote (= glavna regulacijska veličina). 

 Poletje/zima: Če je jasno predvideno poletno obratovanje, skrbi dodatni način obratovanja »poletje« za 
to, da so poleti v obratovanju samo dejansko potrebni deli naprave (tu so po potrebi lahko definirani še 
nadaljnji specialni načini obratovanja). 

2.3.3 Krmiljenje 
Krmiljenje prednastavitev, omejitev, vremenskega vodenja in časovno krmiljenje želenih vrednosti kakor tudi 
vklapljanje in izklapljanje kotla, črpalk itd. se izvede z nadrejenim MRK-sistemom. 

Pri vremenskem vodenju lahko merimo zunanjo temperaturo s tipalom na severni strani objekta. Ta 
temperatura pa se lahko uporabi po eni strani kot trenutna vrednost in po drugi strani kot 24-urna srednja 
vrednost za vodenje želene vrednosti in vklopne kriterije. Izračun 24-urne srednje vrednosti n.pr. tekoče za 
časovni interval zadnjih 24 ur in preračun vsakih 15 minut. 

Pri krmiljenju s časovnim programom se lahko sprogramirajo nivoji časovnega programa za različne 
funkcije. 

2.3.4 Regulacija kotlovskega kroga 
Regulacija kotlovskega kroga se izvede z nadrejenim MRK-sistemom. 

Regulacija izstopne temperature iz kotla naj se v načinu obratovanja »avtomatsko« izvaja zvezno z 
regulacijskim ventilom v kotlovskem krogu na neko fiksno vrednost te temperature. Pri padcu vstopne 
temperature v kotel pod mejno vrednost naj se izvede regulacija na to mejno temperaturo (= vzdrževanje 
temperature povratka). 

Pri načinu obratovanja »ročno« ali »lokalno« naj regulacijski ventil sam služi za vzdrževanje temperature 
povratka (regulacija izstopne temperature iz kotla ne obratuje). 
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Slika 21: Shema regulacije standardne vezave monovalentnega postrojenja s hranilnikom toplote. Prednostna stikala za najmanjšo 
vrednost preklopijo najnižji vhodni signal na izhod. Številske vrednosti so navedene kot primer. Varnostne funkcije niso vrisane; le-te 
se izvedejo s podrejenim MRK-sistemom kotla na les 
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2.3.5 Regulacija stanja napolnjenosti hranilnika toplote 
Regulacija stanja napolnjenosti hranilnika toplote se izvede  z nadrejenim MRK-sistemom. 

Stanje napolnjenosti hranilnika naj se zajema z najmanj 5 temperaturnimi tipali, ki so enakomerno 
razporejeni po višini hranilnika. To daje stanje napolnjenosti hranilnika od 0 % do 100 % (pri samo 5 
temperaturnih tipalih seveda samo z relativno grobim stopnjevanjem od 0 % – 25 % – 50 % – 75 % – 100 
%). Stanje napolnjenosti »toplo«/»hladno« je pri tem za vsako tipalo na hranilniku podano takole: 
– Definicija: Želena temperatura = Želena vrednost temperature polnjenja – varnostno odstopanje 
           n.pr.   85–10=75°C 

– »toplo« pomeni: Dejanska temperatura   ≥ Želena temperatura n.pr.. ≥ 75°C 
– »hladno« pomeni: Dejanska temperatura   < Želena temperatura – histereza n.pr. < 75–10=65°C 

Če na primer tipala 1...5 = javljajo »toplo«, je hranilnik popolnoma napolnjen; če samo tipala 1...3 = javljajo 
»toplo«, je hranilnik napolnjen do dobre polovice. 

Pri šibki obremenitvi (potrebna moč kotla na les je pod minimalno močjo) naj se hranilnik toplote z minimalno 
močjo kotla na les z dvotočkovno regulacijo popolnoma napolni in izprazni. 

Pri drugih načinih obratovanja naj se hranilnik polni z zvezno regulacijo. Zvezni regulator naj ima PI-
karakteristiko. Zaradi I-deleža se lahko hranilnik napolni na prednastavljeno vrednost brez preostalega 
regulacijskega odstopanja (kot bi bil to primer pri P-regulatorju). Kolikor večje je odstopanje od želenega 
stanja napolnjenosti hranilnika, toliko večje so zahteve po moči kotla na les. 

Za preklop z dvotočkovne regulacije na zvezno regulacijo je potrebno definirati ustrezen preklopni kriterij  
(n.pr. zunanja temperatura). 

2.3.6 Regulacija toplotne moči kurišča 
Regulacija toplotne moči kurišča se izvaja s podrejenim MRK-sistemom kotla na les. 

Kurišče naj bo opremljeno z avtomatskim vžigom. Če to glede na tehnične možnosti ni možno ali ni 
smiselno, lahko obratujemo z vzdrževanjem sloja žerjavice. V osnovi naj kotel na les vedno obratuje na 
najnižji možni moči, da je vklopov in izklopov čim manj. 

Regulator stanja napolnjenosti hranilnika nadrejenega MRK-sistema daje kotlu na les želeno vrednost 
toplotne moči kurišča. S pomočjo krmiljenja naj bo omogočeno dodatno vodenje in omejevanje želene 
vrednosti toplotne moči kurišča. 

Interni regulator temperature kotlovske vode T213 podrejenega MRK-sistema ima naslednje funkcije: 
– Način obratovanja »ročno«: Regulacija toplotne moči kurišča na neko na nadrejenem MRK-sistemu 

nastavljeno fiksno vrednost, se pravi nobene regulacije stanja napolnjenosti hranilnika, temveč omejitev 
temperature kotlovske vode T213 (n.pr. na 90 °C). 

– Način obratovanja »lokalno«: Regulacija temperature kotlovske vode T213 na neko na podrejenem MRK-
sistemu nastavljeno fiksno vrednost (n.pr. 85 °C), omejitev temperature kotlovske vode T213 na neko za 
okrog 5 K višjo fiksno vrednost (n.pr. na 90 °C). 

– Način obratovanja »avtomatsko«: Omejitev temperature kotlovske vode T213 (n.pr. na 90 °C). 

V regulacijskem območju toplotnih moči kurišča na les od 30...100% naj bo regulacija zvezna. Pod tem 
območjem mora biti regulacija dvotočkovna. Preklop med zvezno regulacijo in dvotočkovnim obratovanjem 
naj se vedno izvaja s takrat aktivnim MRK-sistemom (»lokalno« s podrejenim MRK-sistem, »avtomatsko« z 
nadrejenim MRK-sistemom). 

Priporočilo za standardno priključno mesto med nadrejenim MRK-sistemom in kotlom na les kakor tudi 
seznam, v originalnem priročniku navedenih, proizvajalcev regulacijskih naprav in kotlov na les, ki nudijo 
tako priključno mesto, lahko najdete na svetovnem spletu (glej internetne naslove na strani 2). 

Pomembno: Varovanje kotla na les, se pravi preprečitev prekoračitve maksimalne dopustne temperature 
kotlovske vode je potrebno dodatno zagotoviti s podrejenim MRK-sistemom kotla na les. 
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2.3.7 Izbrana zasnova regulacije 
Zasnova izvedbe regulacije kotlovskega kroga, stanja napolnjenosti hranilnika toplote in toplotne moči 
kurišča, ki velja za projekt, ki se opisuje, je potrebno definirati v tabeli 22. 

 
Način  
obratovanja 

Regulacija kotlovskega 
kroga 

Regulacija stanja napolnjenosti 
hranilnika (= glavna regul. veličina) 

Regulacija toplotne moči kurišča 

Izklop Ne obratuje 
Ročno 
 
 

 Vzdrževanje temperature 
povratka T211 z nadrejenim 
MRK-sistemom 

 Omejitev temperature 
kotlovske vode T213 s 
podrejenim MRK-sistemom 

 Regulacija stanja napolnjenosti 
hranilnika ne obratuje 

 Želena vrednost nastavljiva na 
nadrejenem MRK-sistemu kot fiksna 
vrednost 

Lokalno 
 
 

 Omejitev temperature 
kotlovske vode T213 s 
podrejenim MRK-sistemom 

 Regulacija stanja napolnjenosti 
hranilnika ne obratuje 

 Interni regulator moči podrejenega 
MRK-sistema aktiviran 

 Regulacija stanja napolnjenosti 
hranilnika z nadrejenim MRK-
sistemom; nastavitvena veličina je 
želena vrednost toplotne moči kurišča 

 Regulacija toplotne moči kurišča s 
podrejenim MRK-sistem; želena 
vrednost z nadrejenega MRK-sistema 

 Ni krmiljenja po časovnem programu 
 Krmiljenje po časovnem programu z nadrejenim MRK-sistem; Časovni interval: 
 IZKLOP 
 Poletno obratovanje 
 Drugo  Dodatek: ..... 

Avtomatsko 
– poletje 
 

 Ni 
poletnega 
obratovanja 

 Vzdrževanje temperature 
povratka T211 z nadrejenim 
MRK-sistemom 

 Regulacija izstopne 
temperature T212 z 
nadrejenim MRK-sistem 

 Omejitev temperature 
kotlovske vode T213 s 
podrejenim MRK-sistemom 

 Časovni interval: 
 IZKLOP 
 Dvotočkovna regulacija 
 Drugo  Dodatek: ..... 

 Časovni interval: 
 IZKLOP 
 Omejitev na maksimalno vrednost 
 Drugo  Dodatek:..... 

 Regulacija stanja napolnjenosti 
hranilnika z nadrejenim MRK-
sistemom; nastavitvena veličina je 
želena vrednost toplotne moči kurišča 

 Regulacija toplotne moči kurišča s 
podrejenim MRK-sistem; želena 
vrednost z nadrejenega MRK-sistema 

 Ni krmiljenja po časovnem programu 
 Krmiljenje po časovnem programu z nadrejenim MRK-sistem; Časovni interval: 
 IZKLOP 
 Reducirano obratovanje 
 Normalno obratovanje 
 Konično obratovanje 
 Drugo  Dodatek:..... 

Avtomatsko 
– zima 

 Vzdrževanje temperature 
povratka T211 z nadrejenim 
MRK-sistemom 

 Regulacija izstopne 
temperature T212 z 
nadrejenim MRK-sistem 

 Omejitev temperature 
kotlovske vode T213 s 
podrejenim MRK-sistemom 

 Časovni interval: 
 IZKLOP 
 =  za 5K  ZT premaknjeno 
 > 10°C  ZT= dvotočkovna regulacija 

≤ 10°C  ZT= zvezna regulacija na 50% 
 100% na začetku konične moči 
 Drugo  Dodatek:..... 

 Časovni interval: 
 IZKLOP 
 Omejitev po zunanji temperaturi 
 Omejitev po zunanji temperaturi 
 ni omejitev 
 Drugo  Dodatek:..... 

Tabela 22: Vprašanja in odgovori za izbrano zasnovo regulacije (ZT = zunanja temperatura) 
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2.4 Zapisovanje podatkov za optimizacijo obratovanja 
Ukreniti je potrebno vse za zagotovitev brezhibne izvedbe optimizacije obratovanja in kasnejši učinkovit 
nadzor rednega obratovanja. Merilne veličine, ki naj se zapisujejo, je potrebno označiti v tabeli 23. Merilne 
veličine, označene s »Standard«, se morajo dati v vsakem primeru zapisovati; vključitev ostalih merilnih 
veličin je priporočljiva. Merilna natančnost mora ustrezati zvišanim zahtevam za merilni sistem. 

Odgovoriti je potrebno na vprašanja in podati odgovore za avtomatsko zapisovanje podatkov za optimizacijo 
obratovanja v tabeli 24. 

 
Merilna veličina Merilno mesto Standard Merilno 

območje 
Zapis Natančnost Oznaka 

 Temperatura Fasada sever Standard -20...50°C 0,1 K +-0,3 K T201 
 Temperatura Kotel na les: vstop Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T211 
 Temperatura Kotel na les: izstop Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T212 
 Temperatura Kotel na les: voda v kotlu (drugo merilno mesto)     T213 
 * Temperatura Glavni predtok: za hranilnikom Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T242 
 * Temperatura Glavni povratek: pred hranilnikom Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T243 
 * Temperatura Glavni povratek: za hranilnikom Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T244 
 Temperatura Hranilnik: 0% (zgoraj) Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T231 
 Temperatura Hranilnik: 25% Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T232 
 Temperatura Hranilnik: 50% (sredina) Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T233 
 Temperatura Hranilnik: 75% Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T234 
 Temperatura Hranilnik: 100% (spodaj) Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T235 
 * Temperatura Priklj. mesto z majhno tlačno razliko: povratek Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T251 
 Temperatura S tlačno razliko obrem. priklj. mesto : predtok Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T261 
 * Temperatura S tlačno razliko obrem. priklj. mesto : povratek Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T262 
 Toplota Kotel na les: toplotni števec ** Standard – 1 kW h – W211 
 Volumenski tok Kotel na les: toplotni števec **     W211 
 Toplotna moč 

kurišča 
Nadrejeni MRK-sistem: želena vrednost Standard 0...100% 1% –  

 Toplotna moč 
kurišča 

Podrejeni MRK-sistem: dejanska vrednost ***      

 Stanje nap. hran. Nadrejeni MRK-sistem: dejanska vrednost Standard 0...100% 25% –  
 Temperatura Kotel na les: dimna cev Standard 0...400°C 2 K +-5 K  
 Temperatura Kotel na les: kurišče      
 * Preostali kisik Kotel na les: dimna cev Standard 0...21% 0,1% +-0,5%  

* Dopustno odstopanje od standardne priključitve: Da bi lahko zmanjšali zahtevnost in stroške zapisovanja podatkov, je za 
optimizacijo obratovanja dopustna opustitev z eno zvezdico označenih merilnih mest, kar se smatra kot dopustno odstopanje. 
** Toplotni števec mora omogočati zajem količine toplote [kW h] oz. količine vode [m³]. Nasprotno pa mora grafični prikaz 
ponazoriti moč [kW] oz. Volumenski tok [m³/h]. 
*** Ni standard, ker se ta veličina neobhodno ne potrebuje. Potrebno pa je definirati, ali proizvajalec vrača samo nadomestno 
veličino (n.pr. zgorevalni zrak), ali efektivno modeliran signal moči v realnem času. 

Tabela 23: Seznam merilnih mest za avtomatsko zapisovanje podatkov. Če naj naprava velja kot standardna priključitev, se morajo 
dati zapisati vse merilne veličine, ki so označene s »Standard«. Navedbe za merilno območje, zapis in natančnost naj se razumejo 
kot normativi za merilni sistem. 
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Področje Vprašanja in odgovori 

Kako se izvaja avtomatsko zapisovanje podatkov za optimizacijo obratovanja? 
 Z ločenim pomnilnikom podatkov 
 S PLC-jem kotla na les 
 Z nadrejenim MRK-sistemom 

Kako se poslužuje sistem za zapisovanje podatkov? 
 S tipkovnico/prikazom na MRK-sistemu oz. pomnilniku podatkov 
 Potreben je PC  

Kako poteka periodično odčitavanje podatkov? 
 Odčitavanje podatkov na mestu samem, telefonska linija/modem nista potrebna 
 analog.telefonski priključek z analognim modemom        ISDN-telefonski priključek s terminalskim 

                                                                                                 adapterjem  

Strojna oprema 

V primeru pomnilnika podatkov: Kako je izvedemo priključno mesto? 
 Analogni signali: Normni signali (n.pr. 0...10 V, 4...20 mA), Digitalni signali: brezpotencialni kontakti 
 Bus 

Kako velik je merilni interval? 
 10 sekund (priporočilo) ..... s 

Kako velik je zapisovalni interval? 
 10 minut (priporočilo) ..... m 

Kako se izvaja zapisovanje analognih vrednosti? 
 Kot srednja vrednost za zadnji zapisovalni interval  (priporočilo) 
 Kot trenutna vrednost 

Kako se izvaja zapisovanje pri števcih? 
 Kot vsota zadnjega zapisovalnega intervala (priporočilo) 
 Kot aktualno stanje števca (Pozor: pogosto se pomotoma prestavi na ničlo) 

Kako se izvaja zapisovanje obratovalnih časov? 
 Kot čas obratovanja v zadnjem zapisovalnem intervalu (priporočilo) 
 Kot število dejanskih obratovalnih ur (Pozor: pogosto se pomotoma prestavi na ničlo) 

Zapisovanje 
podatkov 

Kako velik je pomnilnik merilnih vrednosti? 
 ≥ 30 dni kapacitete zapisovanja (priporočilo) ..... dni kapacitete zapisovanja 

Kakšen je format izhodnih podatkov?  
 CSV-datoteka s stolpci = merilna mesta in vrsticami = časovne točke (priporočilo) 
 Drugo: ..... 

Kako poteka obdelava podatkov? 
 Obdelava v EXCEL-u (priporočilo)  Drugo: ..... 

Obdelava podatkov 

Kako se izvaja grafični prikaz? 
 Po ena dnevna obdelava za vsako stanje obratovanja(Standard) 
 Prikaz števcev toplote, olja, plina in obratovalnih ur kot moč 
 Tedenski pregled  Drugo: ..... 

Kako so določene odgovornosti za fazo Načrtovanje razpisa? 
 Specifikacija avtomatskega zapisovanja podatkov s strani glavnega projektanta 
 Specifikacija avt. zapisovanja podatkov s strani glavnega projektanta v sodelovanju z MRK-specialistom  

Kako so določene odgovornosti za fazo Izvedba in prevzem? 
 Projekt avtomatskega zapisovanja podatkov s strani glavnega projektanta 
 Projekt avtomatskega zapisovanja podatkov s strani dobavitelja kotla na les 
 Projekt avtomatskega zapisovanja podatkov s strani dobavitelja nadrejenega MRK-sistema 

Odgovornosti 

Kako so določene odgovornosti med optimizacijo obratovanja? 
 Izbor in obdelava podatkov s strani glavnega projektanta 
 Izbor podatkov s strani dobavitelja kotla na les, obdelava s strani glavnega projektanta 
 Izbor podatkov s strani dobavitelja nadrejenega MRK-sistema, obdelava s strani glavnega projektanta 
 Izbor podatkov s strani upravljavca, obdelava s strani glavnega projektanta 
 Izbor in obdelava podatkov s strani upravljavca 

Tabela 24: Vprašanja in odgovori za avtomatsko zapisovanje podatkov in optimizacijo obratovanja 
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2.5 Dodatek k prevzemnemu zapisniku 
Faza izvedbe se zaključi s prevzemnim preizkusom. V tem času je potrebno sestaviti Dodatek k 
prevzemnemu zapisniku po tabeli 26 in tabeli 27. 

Na vprašanja v tabeli 25 je potrebno odgovoriti že na začetku razpisne faze. Dodatek k prevzemnemu 
zapisniku po tabeli 26 in tabeli 27 se mora izpolniti šele na koncu faze izvedbe. Priporočljivo pa je te tabele 
uporabiti že med fazo razpisa in fazo izvedbe za provizorično določitev projektnih vrednosti; samo tako bo 
način delovanja naprave jasno razpoznaven. 

Če se v tabeli 22 označi »  Drugo:  Dodatek: .....«, je zahtevane tabele potrebno  ustrezno prilagoditi in jih 
sestaviti kot Dodatek. 

 
Kdo sestavi Dodatek k prevzemnemu zapisniku ? 

 Glavni projektant 
 Dobavitelj kotla na les 
 Dobavitelj nadrejenega MRK-sistema 

Tabela 25: Vprašanja in odgovori za Dodatek k prevzemnemu zapisniku 

 
Način obratovanja Po-Ne       

03-09       
12-24       

IZKLOP 

       
00-03       
09-12       

Poletje 

Poletno obratovanje 

       
       
       

IZKLOP 

       
22-05       

       
Reducirano obratovanje 

       
08-22       

       
Normalno obratovanje 

       
05-08       

       

Zima 

Konično obratovanje 

       

Tabel 26: Dodatek k prevzemnemu zapisniku – krmiljenje po časovnem programu; številke, vnešene za primer, je potrebno zbrisati 
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Krmiljenje po časovnem programu Opis  

Poletje Reduc. Normal. Konice 
Nadrejeni MRK-sistem      

 Regulator polnjenja      
Želena vrednost temperature izstopa iz kotla 85°C     

 Vzdrževanje temperature povratka      
Mejna vrednost temperature vstopa v kotel 60°C     

 Regulacija polnjenja hranilnika      
Želena vrednost tipala hranilnika »toplo« ≥75°C     
Želena vrednost tipala hranilnika »hladno« ≤65°C     
Preklopni kriterij za preklop z dvotočkovne na zvezno regulacijo: ZT  – ≤ 5°C ≤ 10°C – 

Kotel na les VKLOP pri dej. vrednosti stanja napolnjenosti  0% 0% 0% – 
Kotel na les IZKLOP pri dej. vrednosti stanja napolnjenosti  100% 100% 100% – 

Dvotočkov
na 
regulacija Želena vrednost toplotne moči kurišča (fiksna vrednost)  30% 30% 30% – 

Želena vrednost stanja napolnjenosti hranilnika  – 50% 50% 100% 
 – 40% 40% 100% Vremensko vodenje omejevanja toplotne moči kurišča 

10°C ZT-10°C ZT  – 100% 100% 100% 
Kotel na les VKLOP pri želeni vrednosti toplotni moči 
kurišča 

40%     

Kotel na les IZKLOP pri želeni vrednosti toplotni moči 
kurišča 

20%     

Proporcionalni pas 200 %     

Zvezna 
regulacija 
 
(Nastavitvena 
veličina je 
želena 
vrednost 
moči kurišča) 

Nastavitveni čas 20 m     
      
Kotel na les      

 Nastavitev ogrevalne moči      
Nastavljena minimalna ogrevalna moč z referenčnim gorivom 210 kW     
Nastavljena maksimalna ogrevalna moč z referenčnim gorivom 700 kW     

 Podrejeni MRK-sistem 1      
Želena vrednost temperature kotlovske vode pri obratovanju »lokalno« 85°C     
Omejitev temperature kotlovske vode 90°C     
      

Tabela 27: Dodatek k prevzemnemu zapisniku – nastavitvene vrednosti; številke, vnešene za primer, je potrebno zbrisati (ZT = 
zunanja temperatura) 
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3. Bivalentno postrojenje brez hranilnika toplote 

3.1 Kratek opis in odgovornosti 

3.1.1 Posluževalni nivo 
Zahteva se čim enostavnejše posluževanje in pregleden prikaz glavnih funkcij, da napravo lahko poslužuje 
tudi neprofesionalno osebje: 

 Za servisiranje in zasilno obratovanje morajo biti izpolnjene naslednje zahteve: 
 
– avtomatsko krmiljenje/regulacija se morata za servisna dela in pri zasilnem obratovanju dati ločeno ali v 

celoti izklopiti (n.pr. s stikalom »izklop/vklop/avtomatsko«), 
– podrejeni MRK-sistemi morajo delovati neodvisno od nadrejenega MRK-sistema (n.pr. pri izpadu 

nadrejenega MRK-sistema), 
– zagotovljen mora biti ročni pogon regulacijskih ventilov  (n.pr. ročna nastavitev na regulacijskem ventilu, ki 

pa ne sme biti motena z nepravim nastavitvenim signalom), 
– vse varnostne funkcije morajo ostati aktivne. 

 Izbira obratovanja »izklop–ročno–lokalno–avtomatsko« in po potrebi »poletje–zima« naj se izvede na 
enega od naslednjih načinov: 
 
– s stikalom na konvencionalni posluževalni plošči (praviloma v stikalni omari) – rešitev, ki se je v 

praksi dobro obnesla, 
– s PLC-jem; to pride v poštev le, če strojna in programska oprema služi udobnejšemu posluževanju, 
– z računalnikom  majhnega sistema vodenja ali večjega sistema vodenja objekta. 

 Napredno posluževanje, kot je nastavljanje želenih vrednosti, spreminjanje časovnih 
programov itd., se lahko izvaja direktno na nadrejenem in na podrejenih MRK-sistemih. 

3.1.2 Nadrejeni MRK-sistem 
Nadrejeni MRK-sistem opravlja vse nadrejene krmilne in regulacijske funkcije in povezuje podrejene MRK-
sisteme med seboj. Poleg tega je nadrejenemu MRK-sistemu dodeljeno tudi avtomatsko zapisovanje 
podatkov, ki je za standardno vezavo brezpogojno potreben (najmanj občasno med trajanjem optimizacije 
obratovanja). Obstajajo naslednje možne rešitve: 

 Izvedba nadrejenega MRK-sistema s posamičnimi regulatorji. Avtomatsko zapisovanje podatkov se 
pri tem izvaja s pomočjo pomnilnika podatkov s priključnim mestom v obliki izvedenih normnih signalov za 
analogne signale (n.pr. 0...10 V, 4...20 mA) in brezpotencialnih kontaktov za digitalne signale. 

 Izvedba s PLC-jem z možnostjo avtomatskega zapisovanja podatkov (pomnilnik podatkov kot zgoraj ali 
interno zapisovanje podatkov). 

 Uporaba PLC-ja kotla na les kot nadrejenega MRK-sistema. Tudi tukaj mora biti zagotovljena možnost 
avtomatskega zapisovanja podatkov (pomnilnik podatkov kot zgoraj ali interno zapisovanje podatkov ). 

 Izvedba z majhnim sistemom vodenja z možnostjo avtomatskega zapisovanja podatkov 
(shranjevanje podatkov praviloma predvideno s strani proizvajalca). 

 Sistem vodenja objekta pri večjih napravah, tukaj je shranjevanje podatkov vedno predvideno s 
strani proizvajalca. 

Nadrejeni MRK-sistem naj bo izveden z eno samo izmed navedenih možnih rešitvev s strani ene in edine 
odgovorne osebe. Mešane rešitve so dopustne le, če bi enovita rešitev povzročila nesprejemljivo visoke 
stroške. 
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3.1.3 Podrejeni MRK-sistem 1: Kotel na les 
Krmiljenje in regulacija kotla na les je kompleksno. Zato imajo danes večji kotli na les vedno lastni PLC, ki 
je v normalnem primeru podrejen nadrejenemu MRK-sistemu. 

Če PLC kotla na les lahko izpolni tudi zahteve za nadrejeni MRK-sistem (vključno tudi avtomatsko 
zapisovanje podatkov), se lahko preveri istočasna uporaba kot nadrejeni in podrejeni MRK-
sistem. 

Podrejeni MRK-sistem kotla na les mora izpolniti naslednje funkcije: 
 
– obratovanje z ohranjanjem sloja žerjavice oz. avtomatski vžig, 
– regulacija toplotne moči kurišča pri ročnem in avtomatskem obratovanju na osnovi določene želene 

vrednosti nadrejenega MRK-sistema, 
– regulacija temperature kotlovske vode pri lokalnem obratovanju, 
– omejevanje toplotne moči kurišča na osnovi temperature kotlovske vode pri vseh načinih obratovanja. 

Varovanje kotla na les, se pravi preprečevanje prekoračitev maksimalno dopustne temperature kotlovske 
vode, mora zagotoviti podrejeni MRK-sistem kotla na les. 

3.1.4 Podrejeni MRK-sistem 2: Oljni/plinski kotel 
Podrejeni MRK-sistem oljnega/plinskega kotla mora izpolniti naslednje funkcije: 
 
– prezračevanje, vžig in nadzor plamena, 
– regulacija toplotne moči kurišča pri ročnem in avtomatskem obratovanju na osnovi podane želene 

vrednosti s strani nadrejenega MRK-sistema (zvezno pri moduliranem obratovanju, stopenjsko pri 
večstopenjskem obratovanju), 

– regulacija temperature kotlovske vode pri lokalnem obratovanju, 
– omejevanje toplotne moči kurišča na osnovi temperature kotlovske vode pri vseh načinih obratovanja. 

Varovanje oljnega/plinskega kotla, se pravi preprečevanje prekoračitev maksimalno dopustne temperature 
kotlovske vode, mora zagotoviti podrejeni MRK-sistem oljnega/plinskega kotla. 

3.1.5 Izbrana struktura MRK-nivojev 
Za MRK-projektiranje (vključno tudi za definiranje priključnih mest) je potrebno določiti glavno odgovorno 
osebo. 

Na za opisani projekt izbrano strukturo MRK-nivojev z odgovornostmi je potrebno odgovoriti s tabelo 28. 
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MRK-nivo Vprašanja in odgovori 

So izpolnjene zahteve za servisiranje in zasilno obratovanje? 
 Da (nujno za standardno priključitev)  Ne 

Posluževalni nivo 
Odstavek 3.1.1 

Kako se izvaja izbira obratovanja? 
 Stikalo na konvencionalni posluževalni plošči 
 Vnos preko PLC-ja, zagotovljeno je dovolj udobno posluževanje 
 Vnos preko računalnika sistema vodenja 

Kako je izveden nadrejeni MRK-sistem? 
 Posamični regulatorji kot nadrejen MRK-sistem 
 Uporaba PLC-ja kotla na les kot nadrejeni MRK-sistem 
 Lastni PLC za nadrejeni MRK-sistem 
 Majhen sistem vodenja 
 Sistem vodenja objekta 

Nadrejeni MRK-
sistem 
Odstavek 3.1.2 

Kako se izvaja avtomatsko zapisovanje podatkov?  
 Pomnilnik podatkov med optimizacijo obratovanja, priključno mesto je predvideno 
 Interno zapisovanje podatkov v nadrejenem MRK-sistemu 

Podrejeni MRK-
sistem 1: 
Kotel na les 
Odstavek 3.1.3 

Katere položaje/naloge ima PLC kotla na les? 
 Uporablja se istočasno kot nadrejeni in podrejeni MRK-sistem  
 Podrejen je nadrejenemu MRK-sistemu 

Podrejeni MRK-
sistem 2: 
Oljni/plinski kotel 
Odstavek 3.1.4 

Katere položaje/naloge ima PLC oljnega/plinskega kotla? 
 Podrejen je nadrejenemu MRK-sistemu 

Priključki z majhno 
tlačno razliko v 
centrali 
Poglavje 8 

Kako so izvedeni priključki z majhno tlačno razliko v centrali? 
 Posamični regulatorji 
 PLC nadrejenega MRK-sistema postrojenja za proizvodnjo toplote 
 PLC kotla (kotlov) na les, ki se uporablja kot nadrejeni MRK-sistem postrojenja za proizvodnjo toplote 
 Majhen sistem vodenja 
 Sistem vodenja objekta 

Kako so določene odgovornosti za fazo Izdelava projekta za razpis? 
 Specifikacije vseh MRK-nivojev s strani glavnega projektanta 
 Specifikacije vseh MRK-nivojev s strani glavnega projektanta ob sodelovanju z MRK-specialisti 

Odgovornosti 

Kako so določene odgovornosti (vključno z definicijo priključnih mest) za fazo Izvedba in prevzem? 
 Celotno projektiranje MRK-nivojev s strani glavnega projektanta 
 Celotno projektiranje MRK-nivojev s strani dobavitelja kotla na les 
 Celotno projektiranje MRK-nivojev s strani dobavitelja nadrejenega MRK-sistema 
 Projektiranje vsakega MRK-nivoja s strani vsakokratnega dobavitelja (pri standardni priključitvi 

nedopustno, ker se izrecno zahteva ena glavna odgovorna oseba za MRK-projektiranje) 

Tabela 28: Vprašanja in odgovori za izbrano strukturo MRK-nivojev in za odgovornosti 
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3.2 Principielni prikaz in načrtovanje 

3.2.1 Hidravlična vezava 
Hidravlična vezava mora biti skladna s sliko 29. Izpolnjene morajo biti naslednje zahteve: 
 
– vezava mora s pomočjo obvoda dejansko imeti majhno tlačno razliko, se pravi čim krajši obvod in premer 

cevi obvoda = premer cevi glavnega predtoka, 
– skupna vezava kotla na les, oljnega/plinskega kotla, obvoda, mest z majhno tlačno razliko in 

predregulacije mora imeti dejansko majhno tlačno razliko (kratki vodi, veliki premeri cevi), 
– pri tipalu temperature glavnega predtoka je potrebno poskrbeti za popolno premešanje (po potrebi vgraditi 

statični mešalnik). 

Naprava velja kot standardna vezava tudi, če: 
 
– se ena črpalka izvede z dvema ali več vzporedno ali serijsko (zaporedno) vezanimi črpalkami, 
– je predregulacija daljinskega omrežja izvedena z dvema vzporedno vezanima regulacijskima ventiloma ali 

z ločeno poletno progo, 
– je toplotni prenosnik dimnih plinov vgrajen v glavni povratek pri čim nižjih temperaturah. 

3.2.2 Načrtovanje hidravlike in regulacije 
Načrtovanje hidravlike in regulacije mora potekati po tehničnih pravilih. Izpolniti je potrebno zahteve Q-
Navodil za kakovost [1] oz. Priročnika za projektiranje [13], še zlasti pa: 
– Vzdrževanje temperature povratka za oba kotla in predregulacija: avtoriteta ventila ≥ 0,5. 
– Projektna temperaturna razlika na kotlu na les ≤ 15 K; manjša temperaturna razlika je potrebna, če je 

minimalna dopustna temperatura povratka visoka (n.pr. pri lubju, lesu od čiščenja krajine); za zmanjšanje 
porabe električne energije na črpalki se lahko poviša, če je zagotovljeno, da zaradi tega ne bo prišlo do 
regulacijsko-tehničnih problemov (n.pr. nihanje moči kotla zaradi nastajanja temperaturnih slojev). 

– Vstopna temperatura v kotel naj bo najmanj 5 K višja, kot je minimalna dopustna temperatura povratka 
(vzdrževanje temperature povratka). 

Če pri oljnem/plinskem kotlu vzdrževanje temperature povratka ni potrebno, se lahko tripotni ventil 
nadomesti s tesno zapirajočo loputo na motorni pogon. 

Načrtovanje hidravlike in regulacije obrazložiti in dokumentirati skladno s tabelo 30. 

Določiti je potrebno maksimalno dopustno temperaturo glavnega povratka T343. 

Če je temperaturna razlika med izstopno temperaturo iz kotla in vstopno temperaturo v kotel za več kot 10 K 
nižja kot temperaturna razlika med izstopno temperaturo iz kotla in maksimalno dopustno temperaturo 
glavnega povratka T343, se lahko predvidi obvod v kotlovskem krogu D311/D321 (za zniževanje 
kotlovskih temperatur po možnosti ni zaželen). 

Pomembno: Da kotli lahko vedno oddajajo toploto, je potrebno zagotoviti, da temperatura glavnega 
povratka T343 v nobenem obratovalnem primeru ne more narasti nad projektno vrednost (predpisati 
omejevalce temperature povratka pri vseh uporabnikih!). 

Hidravlično in regulacijsko-tehnično je ta priključitev zahtevna. Navsezadnje mora glavni projektant odločiti, 
če je možno izvesti obravnavano priključitev WE3 brez hranilnika toplote, ali če ni potrebna naslednja 
priključitev WE4 s hranilnikom toplote. Za priključitev WE3 naj bi bile izpolnjene naslednje zahteve: 
 
– nobenih prevelikih konic moči in nobenih predimenzioniranih kotlov, 
– relativno stabilna glavna regulacijska veličina (temperatura glavnega predtoka), se pravi nobenih nenadnih 

močnih motilnih veličin in stabilno nastavljena predregulacija, 
– možen mora biti dovolj velik razmak med želeno vrednostjo temperature glavnega predtoka in omejitvijo 

temperature kotlovske vode kotla na les, da je možno »plavanje« kotla brez omejevanja moči kotla na les 
(glej odstavek 3.3.9), 
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– uporabni kriteriji vklapljanja in izklapljanja za sledilno vezavo kotel na les – oljni/plinski kotel, da se lahko 
uspešno prepreči pogosto vklapljanje in izklapljanje. 
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Slika 29: Principielni prikaz bivalentnega postrojenja brez hranilnika toplote. Varnostni elementi in ekspanzijske naprave se izvedejo  
ustrezno specifičnim predpisom posamezne države. 
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Načrtovanje hidravlike in regulacije 
 

Primer    Oznaka 

Garantirane mejne vrednosti temperatur      
Maksimalna temperatura glavnega predtoka 85°C    T342 
Maksimalna dopustna temperatura glavnega povratka 55°C    T343 
Min. dopustna vstopna temp. v kotel na les (vzdrž. temp. povratka) 60°C    T311 
Min. dopustna vstopna temp. v oljni/plinski kotel (vzdrž. temp. povratka) 60°C    T321 
      
Kotlovski krog kotla na les      
Maksimalna moč kotla                                                      (primer = 70 %)  500 kW    K311 
Minimalna moč kotla 150 kW    K311 
Izstopna temperatura iz kotla 85°C    T312/T313 
Dobavna količina kotlovske črpalke 28,7 m3/h    P311 
Dobavna višina kotlovske črpalke 3 m    P311 
Rezultirajoča vstopna temperatura v kotel 70°C    T311 
Rezultirajoči pretok regulacijskega ventila v kotlovskem krogu 28,7 m3/h    V311 
Rezultirajoči pretok obvoda 0 m3/h    D311 
Padec tlaka na regulacijskem ventilu 10 kPa    V311 
Padec tlaka na progi s spremenljivo količino 8 kPa    – 
Rezultirajoča avtoriteta ventila 0,56    V311 
      
Kotlovski krog oljnega/plinskega kotla      
Maksimalna moč kotla (primer iz varnostnih razlogov = 100%) 700 kW    K321 
Minimalna moč kotla 280 kW    K321 
Izstopna temperatura iz kotla 85°C    T322/T323 
Dobavna količina kotlovske črpalke 40,1 m3/h    P321 
Dobavna višina kotlovske črpalke 3 m    P321 
Rezultirajoča vstopna temperatura v kotel 70°C    T321 
Rezultirajoči pretok regulacijskega ventila v kotlovskem krogu 40,1 m3/h    V321 
Rezultirajoči pretok obvoda 0 m3/h    D321 
Padec tlaka na regulacijskem ventilu 10 kPa    V321 
Padec tlaka na progi s spremenljivo količino 8 kPa    – 
Rezultirajoča avtoriteta ventila 0,56    V321 
      
Načrtovanje predregulacije in omrežne črpalke v poglavju 7!      

Tabela 30:  Načrtovanje hidravlike in regulacije. Za zniževanje temperatur kotlovske vode je smiselno, da je temperaturna razlika na 
kotlih nizka; zaradi tega je bila v primeru nakazana opustitev obvodov B311/D321. Projektne podatke za napravo, ki naj bi se 
izvedla, vnesti v tabelo, kot je prikazano na primeru (številke, navedene za primer, je potrebno zbrisati). 
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3.3 Opis delovanja 

3.3.1 Shema regulacije 
Krmiljenje in regulacija naprave naj se izvedeta  ustrezno sliki 31. 

3.3.2 Načini obratovanja 
Predvideti je potrebno naslednje načine obratovanja: 

 Izklop: Celotno postrojenje za proizvodnjo toplote je izven obratovanja, z izjemo stalnih pogonov 
(avtomatska ekspanzija itd.). 

 Ročno: Želena vrednost toplotne moči kurišča tako za kotel na les kot za oljno/plinski kotel »ročno« kot 
fiksne vrednosti nastavljive na nadrejenem MRK-sistemu. 

 Lokalno: Interni regulatorji moči podrejenega MRK-sistema kotla na les oz. oljnega/plinskega kotla so 
aktivirani (nadrejeni MRK-sistem je lahko izven obratovanja ali pa je v okvari). 

 Avtomatsko: Želena vrednost toplotne moči kurišča je tako za kotel na les kot za oljni/plinski kotel 
prednastavljena na nadrejenem MRK-sistemu v odvisnosti temperature glavnega predtoka (= glavna 
regulacijska veličina) kot sekvenca (zaporedje). 

 Poletje/zima: Če je jasno predvideno poletno obratovanje, skrbi dodatni način obratovanja »poletje« za 
to, da so poleti v obratovanju samo dejansko potrebni deli naprave (tu so po potrebi lahko definirani še 
nadaljnji specialni načini obratovanja). 

3.3.3 Krmiljenje 
Krmiljenje prednastavitev, omejitev, vremenskega vodenja in časovno krmiljenje želenih vrednosti kakor tudi 
vklapljanje in izklapljanje kotla, črpalk itd. se izvede z nadrejenim MRK-sistemom. 

Pri vremenskem vodenju lahko merimo zunanjo temperaturo s tipalom na severni strani objekta. Ta 
temperatura pa se lahko uporabi po eni strani kot trenutna vrednost in po drugi strani kot 24-urna srednja 
vrednost za vodenje želene vrednosti in vklopne kriterije. Izračun 24-urne srednje vrednosti n.pr. tekoče za 
časovni interval zadnjih 24 ur in preračun vsakih 15 minut. 

Pri krmiljenju s časovnim programom se lahko sprogramirajo nivoji časovnega programa za različne 
funkcije. 

3.3.4 Regulacija kotlovskega kroga kotla na les 
Regulacija kotlovskega kroga za kotel na les se izvede z nadrejenim MRK-sistemom. 

Pri načinu obratovanja »avtomatsko« mora regulacija  pri padcu vstopne temperature v kotel pod mejno 
vrednost temperaturo dvigniti na to mejno vrednost (= Vzdrževanje temperature povratka). 

Pri načinu obratovanja »ročno« ali »lokalno« se mora prav tako izvajati vzdrževanje temperature povratka. 

3.3.5 Regulacija kotlovskega kroga oljnega/plinskega kotla 
Regulacija kotlovskega kroga za oljno/plinski kotel se izvede z nadrejenim MRK-sistemom. 
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Slika 31: Shema regulacije standardne priključitve bivalentnega postrojenja brez hranilnika toplote. Prednostna stikala za najmanjšo 
vrednost preklopijo najnižji vhodni signal na izhod. Številske vrednosti so navedene kot primer. Varnostne funkcije niso vrisane; le-te 
se izvedejo s podrejenimi MRK-sistemi kotlov. 
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Pri načinu obratovanja »avtomatsko« mora regulacija  pri padcu vstopne temperature v kotel pod mejno 
vrednost temperaturo dvigniti na to mejno vrednost (= Vzdrževanje temperature povratka). 

Pri načinu obratovanja »ročno« ali »lokalno« naj se vzdrževanje temperature povratka prav tako izvaja. 

Če pri oljnem/plinskem kotlu vzdrževanje temperature povratka ni potrebno, ta funkcija odpade. 

3.3.6 Regulacija temperature glavnega predtoka 
Regulacija temperature glavnega predtoka se izvede z nadrejenim MRK-sistem. 

Temperatura glavnega predtoka se regulira na fiksno vrednost z nastavitvijo želenih vrednosti toplotne moči 
kurišča (= nastavitvene veličine) za kotel na les in oljni/plinski kotel v sekvenci. 

3.3.7 Regulacija toplotne moči kurišča kotla na les 
Regulacija toplotne moči kurišča se izvaja s podrejenim MRK-sistemom kotla na les. 

Kurišče naj bo opremljeno z avtomatskim vžigom. Če to glede na tehnične možnosti ni izvedljivo ali ni 
smiselno, se lahko obratuje z vzdrževanjem sloja žerjavice. Načeloma naj kotel na les vedno obratuje z 
najnižjo možno močjo, da se doseže čim manjše število vklopov in izklopov. 

Regulator za temperaturo glavnega predtoka nadrejenega MRK-sistema daje kotlu na les želeno vrednost 
toplotne moči kurišča. S pomočjo krmiljenja se želena vrednost toplotne moči kurišča lahko še dodatno vodi 
in omejuje. 

Interni regulator temperature kotlovske vode T313 podrejenega MRK-sistema ima naslednje funkcije: 
 
– Način obratovanja »ročno«: Regulacija toplotne moči kurišča na fiksno vrednost, nastavljeno na 

nadrejenem MRK-sistemu, se pravi nobene regulacije temperature glavnega predtoka T341, vendar pa 
omejitev temperature kotlovske vode T313 (n.pr. na 95°C). 

– Način obratovanja »lokalno«: Regulacija temperature kotlovske vode T313 na fiksno vrednost (n.pr. 
85°C), nastavljeno na podrejenem MRK-sistemu, omejitev temperature kotlovske vode T313 na neko višjo 
fiksno vrednost (n.pr. na 95°C). 

– Način obratovanja »avtomatsko«: Omejitev temperature kotlovske vode T313 (n.pr. na 95°C). 

V regulacijskem območju toplotnih moči kurišča na les od 30...100% naj se regulacija izvaja zvezno. Pod 
tem območjem mora biti obratovanje dvotočkovno. Preklop med zvezno regulacijo in dvotočkovnim 
obratovanjem naj se izvede vedno s takrat aktivnim MRK-sistemom (»lokalno« s podrejenim MRK-sistemom, 
»avtomatsko« z nadrejenim MRK-sistemom).  

Priporočilo za standardno priključno mesto med nadrejenim MRK-sistemom in kotlom na les kakor tudi 
seznam, v originalnem priročniku navedenih, proizvajalcev regulacijskih naprav in kotlov na les, ki nudijo 
tako priključno mesto, lahko najdete na svetovnem spletu (glej internetne naslove na strani 2). 

Pomembno: Varovanje kotla na les, se pravi preprečitev prekoračitve maksimalne dopustne temperature 
kotlovske vode je potrebno dodatno zagotoviti s podrejenim MRK-sistemom kotla na les. 

3.3.8 Regulacija toplotne moči kurišča oljnega/plinskega kotla 
Regulacija moči kurišča se lahko izvede s podrejenim MRK-sistemom oljnega/plinskega kotla ali z 
nadrejenim MRK-sistemom. 

Regulacija toplotne moči kurišča naj se izvaja zvezno (pri moduliranem obratovanju) ali stopenjsko (pri 
večstopenjskem obratovanju). Načeloma naj oljni/plinski kotel obratuje vedno z najnižjo možno močjo, vključi 
naj se šele, ko kotel na les pri polni obremenitvi že daljši čas ne more dajati dovolj moči. 

Regulator temperature glavnega predtoka nadrejenega MRK-sistema daje oljnemu/plinskemu kotlu želeno 
vrednost toplotne moči kurišča v sekvenci (zaporedju) s kotlom na les. 
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Interni regulator temperature kotlovske vode T323 podrejenega MRK-sistema ima naslednje funkcije: 
 
– Način obratovanja »ročno«: Regulacija toplotne moči kurišča na fiksno vrednost, nastavljeno na 

nadrejenem MRK-sistemu, se pravi nobene regulacije temperature glavnega predtoka T341, vendar pa 
omejitev temperature kotlovske vode T323 (n.pr. na 90°C). 

– Način obratovanja »lokalno«: Regulacija temperature kotlovske vode T323 na fiksno vrednost (n.pr. 
90°C), nastavljeno na podrejenem MRK-sistemu. 

– Način obratovanja »avtomatsko«: Omejitev temperature kotlovske vode T323 (n.pr. na 90°C). 

Pomembno: Varovanje oljnega/plinskega kotla, se pravi preprečitev prekoračitve maksimalne dopustne 
temperature kotlovske vode je potrebno dodatno zagotoviti s podrejenim MRK-sistemom kotla na les. 

3.3.9 Sledilna vezava kotla na les in oljnega/plinskega kotla 
Sledilna vezava kotla na les in oljnega/plinskega kotla se izvede z nadrejenim MRK-sistemom. 

Sekvenčni regulator za toplotno moč kurišča obeh kotlov je potrebno načrtovati in ga dopolniti z ustreznimi 
vklopnimi in izklopnimi kriteriji tako, da se zanesljivo prepreči prepogosto vklapljanje oljnega/plinskega kotla. 

Primeri vklopnih in izklopnih kriterijev za  oljni/plinski kotel so: 
 
– vklop, če je določena minimalna zunanja temperatura IN želena vrednost toplotne moči kurišča kotla na 

les določen čas na 100 %, 
– vklop, če je temperatura predtoka daljši čas malo prenizka ALI krajši čas mnogo prenizka (T342 ali T361, 

meritev v »mrtvi vodi-mirujoči, brez pretoka« mora biti izključena), 
– preklop nazaj (izklop), ko je želena vrednost toplotne moči kurišča kotla na les določen čas zopet na 90 %. 

Če ima kotel na les motnjo, se mora oljni/plinski kotel avtomatsko vklopiti. 

Vsakokratni kotel, ki ne obratuje, mora biti od ostalega postrojenja hidravlično popolnoma ločen (nobene 
napačne cirkulacije zaradi zaustavitvenih časov, napačno nastavljenih tripotnih ventilov, kratkih stikov preko 
varnostnih vodov itd.) 

Opomba: Pri vklopu ima kotel 2 polni Volumenski tok pri minimalni moči in s tem manjšo temperaturno 
razliko med vstopom in izstopom kot pri polni moči. To odstopanje povzroči »plavanje« (odstopanje) 
kotlovskih temperatur: temperatura kotla 1 (polna moč) je višja, pri kotlu 2 (delna moč) pa nižja od 
temperature glavnega predtoka. To je pri načrtovanju potrebno upoštevati, da je možno omejevanje 
temperature kotlovske vode na kotlu 1 nastaviti dovolj visoko. 

Pri oljnem/plinskem kotlu je dopustna regulacija na tripotnem ventilu, če se s tem lahko izboljša kvaliteta 
regulacije: 
 
– nastavitvena veličina oljni/plinski kotel = želena vrednost toplotne moči kurišča (kot jo imamo), vendar 

dodatna regulacija izstopne temperature pri oljnem/plinskem kotlu, 
– nastavitvena veličina oljni/plinski kotel = hod tripotnega ventila v kotlovskem krogu (namesto želene 

vrednosti toplotne moči kurišča); temperatura kotlovske vode regulirana s podrejenim MRK-sistemom 
oljnega/plinskega kotla, 

– navesti je potrebno, kje je merilno mesto glavne regulacijske veličine (T341 ali T342 Maksimalna prioriteta 
pri T344). 

3.3.10 Izbrana zasnova regulacije 
Zasnova izvedbe regulacije kotlovskih krogov, temperature glavnega predtoka in toplotne moči kurišča, ki 
velja za projekt, ki se opisuje, je potrebno definirati v tabeli 32. 
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Način  
obratovanja 

Regulacija kotlovskih 
krogov:  - kotel na les 
                - oljni/plinski kotel 

Regulacija temperature glavnega 
predtoka  
(= glavna regulacijska veličina) 

Regulacija toplotne moči kurišča: 
- kotel na les 
- oljni/plinski kotel 

Izklop Ne obratuje 
Ročno 
 
 

 Vzdrževanje temperatur 
povratka T311/T321 z 
nadrejenim MRK-sistemom 

 Omejitev temperatur 
kotlovske vode T313/T323 s 
podrejenim MRK-sistemom 

 Regulacija temperature glavnega 
predtoka T341 ne obratuje 

 Želeni vrednosti moči obeh kurišč 
nastavljivi kot fiksni vrednosti na 
nadrejenem  MRK-sistemu 

Lokalno 
 
 

 Omejitev temperatur 
kotlovske vode T313/T323 s 
podrejenim MRK-sistemom 

 Regulacija temperature glavnega 
predtoka T341 ne obratuje 

 Interni regulatorji moči podrejenih 
MRK-sistemov aktivirani 

 Kotel na les sam 
 Regulacija temperature glavnega 

predtoka T341 z nadrejenim MRK-sis-
temom; nastavitvena veličina je želena 
vrednost toplotne moči kurišča kotla na 
les 

 Regulacija toplotne moči kurišča s 
podrejenim  MRK-sistemom kotla na les; 
želene vrednosti z nadrejenega MRK-
sistema 

 Ni krmiljenja po časovnem programu 
 Krmiljenje po časovnem programu z nadrejenim MRK-sistem; Časovni interval: 
 IZKLOP 
 Poletno obratovanje 
 Drugo  Dodatek:..... 

Avtomatsko 
– poletje 
 

 Ni 
poletnega 
obratovanja 
 

 Vzdrževanje temperature 
povratka T311 z nadrejenim 
MRK-sistemom 

 Omejitev temperature 
kotlovske vode T313 s 
podrejenim MRK-sistemom 
kotla na les 

 Časovni interval ni predviden 
: Drugo  Dodatek..... 

 Časovni interval kotel na les: 
 IZKLOP 
 Omejitev na maksimalno vrednost 
 Drugo  Dodatek: ..... 

 Regulacija temperature glavnega 
predtoka T341 z nadrejenim MRK-sis-
temom v sekvenci kotel na les – oljni/ 
plinski kotel; nastavitveni veličini sta 
želeni vrednosti toplotnih moči obeh 
kurišč  
Nadaljnje dopustne rešitve: 

 Dodatna regulacija izstopne 
temperature pri oljnem/plinskem kotlu 

 Nastavitvena veličina 
oljnega/plinskega kotla = hod 
tripotnega ventila v kotlovskem krogu 
Merilno mesto temperature glavnega 
predtoka 

 pri T341  pri T342 
 Maksimalna prioriteta pri T344 

 Regulacija toplotnih moči obeh kurišč 
s podrejenima  MRK-sistemoma; želene 
vrednosti z nadrejenega MRK-sistema v 
sekvenci kotel na les – oljni/plinski kotel 

Avtomatsko 
– zima 

 Vzdrževanje temperatur 
povratka T311/T321 z 
nadrejenim MRK-sistemom 

 Omejitev temperatur 
kotlovske vode T313/T323 s 
podrejenim MRK-sistemom 

Ni krmiljenja po časovnem programu 
 Krmiljenje po časovnem programu z nadrejenim MRK-sistem; Časovni interval: 
 IZKLOP 
 Reducirano obratovanje 
 Normalno obratovanje 
 Konično obratovanje 
 Drugo  Dodatek: ..... 
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 Časovni interval ni predviden 
 Drugo  Dodatek: ..... 

 Časovni interval kotel na les: 
 IZKLOP 
 Omejitev po zunanji temperaturi 
 Omejitev po zunanji temperaturi 
 Ni omejitve 
 Časovni interval oljni/plinski kotel: 

Nobenega vodenja/omejevanja 
 Drugo  Dodatek: ..... 

Tabela 32: Vprašanja in odgovori za izbrano zasnovo regulacije
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3.4 Zapisovanje podatkov za optimizacijo obratovanja 

Odrediti je potrebno vse ukrepe, ki zagotavljajo brezhibno izvedbo optimizacije obratovanja in kasnejši 
učinkovit nadzor rednega obratovanja. Merilne veličine, ki naj se zapisujejo, je potrebno označiti v tabeli 33. 
Merilne veličine, označene s »Standard«, se morajo dati v vsakem primeru zapisovati; vključitev ostalih 
merilnih veličin je priporočljiva. Merilna natančnost mora ustrezati povišanim zahtevam za merilni sistem. 

Odgovoriti je potrebno na vprašanja in podati odgovore za avtomatsko zapisovanje podatkov za optimizacijo 
obratovanja v tabeli 34. 

 
Merilna veličina Merilno mesto Standard Merilno 

območje 
Zapis Natančnost Oznaka 

 Temperatura Fasada sever Standard -20...50°C 0,1 K +-0,3 K T301 
 Temperatura Kotel na les: vstop Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T311 
 Temperatura Kotel na les: izstop Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T312 
 Temperatura Kotel na les: voda v kotlu (drugo merilno mesto)     T313 
 Temperatura Oljni/plinski kotel: Vstop Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T321 
 Temperatura Oljni/plinski kotel: Izstop Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T322 
 Temperatura Oljni/plinski kotel: Voda v kotlu (drugo m. mesto)     T323 
 * Temperatura Glavni predtok: pred obvodom Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T341 
 * Temperatura Glavni predtok: za obvodom Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T342 
 Temperatura Glavni povratek: pred obvodom Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T343 
 Temperatura Glavni povratek: za obvodom     T344 
 * Temperatura Priklj. mesto z majhno tlačno razliko: povratek Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T351 
 Temperatura S tlačno razliko obrem. priklj. mesto : predtok Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T361 
 * Temperatura S tlačno razliko obrem. priklj. mesto : povratek Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T362 
 Toplota Kotel na les: toplotni števec ** Standard – 1 kW h – W311 
 Volumenski tok Kotel na les: toplotni števec **     W311 
 Volumenski tok Oljni/plinski kotel: števec olja, če je moduliran Standard – 1 l – W322 
 Volumenski tok Oljni/plinski kotel: števec plina, če je moduliran Standard – 1 m3 – W321 
 Obratovalne ure Oljni/plinski kotel: olje stopnja 1, če je dvostop. Standard – 1 s – W322 
 Obratovalne ure Oljni/plinski kotel: olje stopnja 2, če je dvostop. Standard – 1 s – W322 
 Obratovalne ure Oljni/plinski kotel: plin stopnja 1, če je dvostop. Standard – 1 s – W321 
 Obratovalne ure Oljni/plinski kotel: plin stopnja 2, če je dvostop. Standard – 1 s – W321 
 Toplotna moč 

kurišča 
Nadrejeni MRK-sistem: Želena vrednost les Standard 0...100% 1% –  

 Toplotna moč 
kurišča 

Podrejeni MRK-sistem:Dejanska vrednost les ***      

 Toplotna moč 
kurišča 

Nadrejeni MRK-sistem: Želena vrednost olje/plin Standard 0...100% 1% –  

 Temperatura Kotel na les: dimna cev Standard 0...400° 2 K +-5 K  
 Temperatura Kotel na les: kurišče      
 * Preostali kisik Kotel na les: dimna cev Standard 0...21% 0,1% +-0,5%  

*Dopustno odstopanje od standardne priključitve: Da bi lahko zmanjšali zahtevnost in stroške zapisovanja podatkov, je za 
optimizacijo obratovanja dopustna opustitev z eno zvezdico označenih merilnih mest, kar se smatra kot dopustno odstopanje 
**Toplotni števec mora omogočati zajem količine toplote [kW h] oz. količine vode [m³]. Nasprotno pa mora grafični prikaz ponazoriti 
moč [kW] oz. Volumenski tok [m³/h]. 
***Ni standard, ker se ta veličina neobhodno ne potrebuje. Potrebno pa je definirati, ali proizvajalec vrača samo nadomestno 
veličino (n.pr. zgorevalni zrak), ali efektivno modeliran signal moči v realnem času. 

Tabela 33: Seznam merilnih mest za avtomatsko zapisovanje podatkov. Če naj naprava velja kot standardna priključitev, morajo biti 
omogočen zapis vseh merilnih veličin, ki so označene s »Standard«. Navedbe za merilno območje, zapis in natančnost naj se 
razumejo kot normativi za merilni sistem. 
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Področje Vprašanja in odgovori 

Kako se izvaja avtomatsko zapisovanje podatkov za optimizacijo obratovanja? 
 Z ločenim pomnilnikom podatkov 
 S PLC-jem kotla na les 
 Z nadrejenim MRK-sistemom 

Kako se poslužuje sistem za zapisovanje podatkov? 
 S tipkovnico/prikazom na MRK-sistemu oz. pomnilniku podatkov 
 Potreben je PC  

Kako poteka periodično odčitavanje podatkov? 
 Odčitavanje podatkov na mestu samem, telefonska linija/modem nista potrebna 
 analog. telefonski priključek z analognim modemom        ISDN-telefonski priključek s terminalskim 

       adapterjem  

Strojna oprema 

V primeru pomnilnika podatkov: Kako je izvedemo priključno mesto? 
 Analogni signali: Normni signali (n.pr. 0...10 V, 4...20 mA), Digitalni signali: brezpotencialni kontakti 
 Bus 

Kako velik je merilni interval? 
 10 sekund (priporočilo) ..... s 

Kako velik je zapisovalni interval? 
 10 minut (priporočilo) ..... m 

Kako se izvaja zapisovanje analognih vrednosti? 
 Kot srednja vrednost za zadnji zapisovalni interval  (priporočilo) 
 Kot trenutna vrednost 

Kako se izvaja zapisovanje pri števcih? 
 Kot vsota zadnjega zapisovalnega intervala (priporočilo) 
 Kot aktualno stanje števca (Pozor: pogosto se pomotoma prestavi na ničlo) 

Kako se izvaja zapisovanje obratovalnih časov? 
 Kot čas obratovanja v zadnjem zapisovalnem intervalu (priporočilo) 
 Kot število dejanskih obratovalnih ur (Pozor: pogosto se pomotoma prestavi na ničlo) 

Zapisovanje 
podatkov 

Kako velik je pomnilnik merilnih vrednosti? 
 ≥ 30 dni kapacitete zapisovanja (priporočilo) ..... dni kapacitete zapisovanja 

Kakšen je format izhodnih podatkov?  
 CSV-datoteka s stolpci = merilna mesta in vrsticami = časovne točke (priporočilo) 
 Drugo: ..... 

Kako poteka obdelava podatkov? 
 Obdelava v EXCEL-u (priporočilo)  Drugo: ..... 

Obdelava podatkov 

Kako se izvaja grafični prikaz? 
 Po ena dnevna obdelava za vsako stanje obratovanja (Standard) 
 Prikaz števcev toplote, olja, plina in obratovalnih ur kot moč 
 Tedenski pregled  Drugo: ..... 

Kako so določene odgovornosti za fazo Načrtovanje razpisa? 
 Specifikacija avtomatskega zapisovanja podatkov s strani glavnega projektanta 
 Specifikacija avt. zapisovanja podatkov s strani glavnega projektanta v sodelovanju z MRK-specialistom  

Kako so določene odgovornosti za fazo Izvedba in prevzem? 
 Projekt avtomatskega zapisovanja podatkov s strani glavnega projektanta 
 Projekt avtomatskega zapisovanja podatkov s strani dobavitelja kotla na les 
 Projekt avtomatskega zapisovanja podatkov s strani dobavitelja nadrejenega MRK-sistema 

Odgovornosti 

Kako so določene odgovornosti med optimizacijo obratovanja? 
 Izbor in obdelava podatkov s strani glavnega projektanta 
 Izbor podatkov s strani dobavitelja kotla na les, obdelava s strani glavnega projektanta 
 Izbor podatkov s strani dobavitelja nadrejenega MRK-sistema, obdelava s strani glavnega projektanta 
 Izbor podatkov s strani upravljavca, obdelava s strani glavnega projektanta 
 Izbor in obdelava podatkov s strani upravljavca 

Tabela 34: Vprašanja in odgovori za avtomatsko zapisovanje podatkov in optimizacijo obratovanja 
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3.5 Dodatek k prevzemnemu zapisniku  
Faza izvedbe se zaključi s prevzemnim preizkusom. V tem času je potrebno sestaviti Dodatek k 
prevzemnemu zapisniku po tabeli 36 in tabeli 37. 

Na vprašanja v tabeli 35 je potrebno odgovoriti že na začetku razpisne faze. Dodatek k prevzemnemu 
zapisniku po tabeli 36 in tabeli 37 se mora izpolniti šele na koncu faze izvedbe. Priporočljivo pa je te tabele 
uporabiti že med fazo razpisa in fazo izvedbe za provizorično določitev projektnih vrednosti; samo tako bo 
način delovanja naprave jasno razpoznaven. 

Če se v tabeli 32 označi »  Drugo:  Dodatek: .....«, je zahtevane tabele potrebno  ustrezno prilagoditi in jih 
sestaviti kot Dodatek. 

 
Kdo sestavi Dodatek k prevzemnemu zapisniku ? 

 Glavni projektant 
 Dobavitelj kotla na les 
 Dobavitelj nadrejenega MRK-sistema 

Tabela 35: Vprašanja in odgovori za Dodatek k prevzemnemu zapisniku 

 
Način obratovanja Po-Ne       

03-09       
12-24       

IZKLOP 

       
00-03       
09-12       

Poletje 

Poletno obratovanje 

       
       
       

IZKLOP 

       
22-05       

       
Reducirano obratovanje 

       
08-22       

       
Normalno obratovanje 

       
05-08       

       

Zima 

Konično obratovanje 

       

Tabela 36: Dodatek k prevzemnemu zapisniku – krmiljenje po časovnem programu; številke, vnešene za primer, je potrebno zbrisati 
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Krmiljenje po časovnem programu Opis Splošno 

Poletje Reduc. Normal. Konice 
Nadrejeni MRK-sistem      

 Vzdrževanje temperature povratka      
Kotel na les : Mejna vrednost temperature vstopa v kotel 60°C     
Oljni/plinski kotel: Mejna vrednost temperature vstopa v kotel 60°C     

 Regulacija temperature glavnega predtoka      
Želena vrednost temperature glavnega predtoka 85°C     

 40% 40% 40% 100% Vremensko vodenje omejevanja toplotne moči kurišča les 
10°C ZT  
0°C ZT 

 40% 100% 100% 100% 

Kotel na les VKLOP pri želeni vrednosti toplotne moči 
kurišča 

40%     

Kotel na les IZKLOP pri želeni vrednosti toplotne moči 
kurišča 

20%     

Oljni/plinski kotel VKLOP pri želeni vrednosti toplotne moči 
kurišča 

50%     

Oljni/plinski kotel IZKLOP pri želeni vrednosti toplotne moči 
kurišča 

30%     

P-pas za sekvenco 1 (kotel na les) 200 %     
Nastavitveni čas za sekvenco 1 (kotel na les) 20 m     
P-pas za sekvenco 2 (oljni/plinski kotel) 200 %     

Zvezna 
regulacija 
 
(Nastavitveni 
veličini sta 
želeni 
vrednosti 
toplotnih 
moči obeh 
kurišč v 
sekvenci 
kotel na les - 
oljni/plinski 
kotel) 

Nastavitveni čas za sekvenco 2 (oljni/plinski kotel) 20 m     
 Sledilna vezava kotel na les – oljni/plinski kotel 

(vklopne/izklopne kriterije razumeti kot primer; po potrebi 
dopolniti) 

     

Vklopni kriterij: Zunanja temperatura  – ≤ –5°C ≤ 0°C ≤ 10°C 
 IN: 
 Želena vrednost toplotne moči kurišča kotla 

na les 

  
– 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

                                 IN čas zakasnitve  – 30 m 30 m 30 m 
Izklopni kriterij: Želena vrednost toplotne moči kurišča kotla na les  – 90% 90% 90% 
(preklop nazaj) IN čas zakasnitve  – 10 m 10 m 10 m 
      
Kotel na les      

 Nastavitev ogrevalne moči      
Nastavljena minimalna ogrevalna moč z referenčnim gorivom 150 kW     
Nastavljena maksimalna ogrevalna moč z referenčnim gorivom 500 kW     

 Podrejeni MRK-sistem 1      
Želena vrednost temperature kotlovske vode pri obratovanju »lokalno« 85°C     
Omejitev temperature kotlovske vode 95°C     
      
Oljni/plinski kotel      

 Nastavitev ogrevalne moči      
Nastavljena minimalna ogrevalna moč 280 kW     
Nastavljena maksimalna ogrevalna moč   Stopnja 1+2   modulirano 700 kW     

 Podrejeni MRK-sistem 2      
Omejitev temperature kotlovske vode 90°C     
      

Tabela 37: Dodatek k prevzemnemu zapisniku – nastavitvene vrednosti; številke, vnešene za primer, je potrebno zbrisati (ZT = 
zunanja temperatura) 
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4. Bivalentno postrojenje s hranilnikom toplote 

4.1 Kratek opis in odgovornosti  

4.1.1 Posluževalni nivo  
Zahteva se čim enostavnejše posluževanje in pregleden prikaz glavnih funkcij, da napravo lahko poslužuje 
tudi neprofesionalno osebje: 

 Za servisiranje in zasilno obratovanje morajo biti izpolnjene naslednje zahteve: 
 
– avtomatsko krmiljenje/regulacija se morata za servisna dela in pri zasilnem obratovanju dati ločeno ali v 

celoti izklopiti (n.pr. s stikalom »izklop/vklop/avtomatsko«), 
– podrejeni MRK-sistemi morajo delovati neodvisno od nadrejenega MRK-sistema (n.pr. pri izpadu 

nadrejenega MRK-sistema), 
– zagotovljen mora biti ročni pogon regulacijskih ventilov  (n.pr. ročna nastavitev na regulacijskem ventilu, ki 

pa ne sme biti motena z nepravim nastavitvenim signalom), 
– vse varnostne funkcije morajo ostati aktivne. 

 Izbira obratovanja »izklop–ročno–lokalno–avtomatsko« in po potrebi »poletje–zima« naj se izvede na 
enega od naslednjih načinov: 
 
– s stikalom na konvencionalni posluževalni plošči (praviloma v stikalni omari), 
– s PLC-jem; to pride v poštev le, če strojna in programska oprema služi udobnejšemu posluževanju, 
– z računalnikom  majhnega sistema vodenja ali večjega sistema vodenja objekta. 

 Napredno posluževanje, kot je nastavljanje želenih vrednosti, spreminjanje časovnih 
programov itd., se lahko izvaja direktno na nadrejenem in na podrejenih MRK-sistemih. 

4.1.2 Nadrejeni MRK-sistem  
Nadrejeni MRK-sistem opravlja vse nadrejene krmilne in regulacijske funkcije in povezuje podrejene MRK-
sisteme med seboj. Poleg tega je nadrejenemu MRK-sistemu dodeljeno tudi avtomatsko zapisovanje 
podatkov, ki je za standardno priključitev brezpogojno potreben (najmanj občasno med trajanjem 
optimizacije obratovanja). Obstajajo naslednje možne rešitve: 

 Izvedba nadrejenega MRK-sistema s posamičnimi regulatorji. Avtomatsko zapisovanje podatkov se 
pri tem izvaja s pomočjo pomnilnika podatkov s priključnim mestom v obliki izvedenih normnih signalov za 
analogne signale (n.pr. 0...10 V, 4...20 mA) in brezpotencialnih kontaktov za digitalne signale. 

 Izvedba s PLC-jem z možnostjo avtomatskega zapisovanja podatkov (pomnilnik podatkov kot zgoraj ali 
interno zapisovanje podatkov). 

 Izvedba z majhnim sistemom vodenja z možnostjo avtomatskega zapisovanja podatkov 
(shranjevanje podatkov praviloma predvideno s strani proizvajalca). 

 Možna je tudi uporaba PLC-ja kotla na les kot nadrejenega MRK-sistema. Seveda mora biti tudi tukaj 
zagotovljena možnost avtomatskega zapisovanja podatkov. 

 Pri večjih napravah je to lahko tudi sistem vodenja objekta, kjer naj bo izvedba zapisovanja podatkov 
vedno možna. 

 

 

Nadrejeni MRK-sistem naj bo izveden z eno samo izmed navedenih možnih rešitev s strani ene in edine 
odgovorne osebe. Mešane rešitve so dopustne le, če bi enovita rešitev povzročila nesprejemljivo visoke 
stroške. 
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4.1.3 Podrejeni MRK-sistem 1: Kotel na les  
Krmiljenje in regulacija kotla na les je kompleksno. Zato imajo danes večji kotli na les vedno lastni PLC, ki 
je v normalnem primeru podrejen nadrejenemu MRK-sistemu. 

Če PLC kotla na les lahko izpolni tudi zahteve za nadrejeni MRK-sistem (vključno tudi avtomatsko 
zapisovanje podatkov), se lahko preveri istočasna uporaba kot nadrejeni in podrejeni MRK-
sistem. 

Podrejeni MRK-sistem kotla na les mora izpolniti naslednje funkcije: 
 
– obratovanje z ohranjanjem sloja žerjavice oz. avtomatski vžig, 
– regulacija toplotne moči kurišča pri ročnem in avtomatskem obratovanju na osnovi določene želene 

vrednosti nadrejenega MRK-sistema, 
– regulacija temperature kotlovske vode pri lokalnem obratovanju, 
– omejevanje toplotne moči kurišča na osnovi temperature kotlovske vode pri vseh načinih obratovanja. 

Varovanje kotla na les, se pravi preprečevanje prekoračitev maksimalno dopustne temperature kotlovske 
vode, mora zagotoviti podrejeni MRK-sistem kotla na les. 

4.1.4 Podrejeni MRK-sistem 2: Oljni/plinski kotel  
Podrejeni MRK-sistem oljnega/plinskega kotla mora izpolniti naslednje funkcije: 
 
– prezračevanje, vžig in nadzor plamena, 
– regulacija toplotne moči kurišča pri ročnem in avtomatskem obratovanju na osnovi podane želene 

vrednosti s strani nadrejenega MRK-sistema (zvezno pri moduliranem obratovanju, stopenjsko pri 
večstopenjskem obratovanju), 

– regulacija temperature kotlovske vode pri lokalnem obratovanju, 
– omejevanje toplotne moči kurišča na osnovi temperature kotlovske vode pri vseh načinih obratovanja. 

Varovanje oljnega/plinskega kotla, se pravi preprečevanje prekoračitev maksimalno dopustne temperature 
kotlovske vode, mora zagotoviti podrejeni MRK-sistem kotla oljnega/plinskega kotla. 

4.1.5 Izbrana struktura MRK-nivojev  
Za MRK-projektiranje (vključno tudi za definiranje priključnih mest) je potrebno določiti glavno odgovorno 
osebo. 

Na za opisani projekt izbrano strukturo MRK-nivojev z odgovornostmi je potrebno odgovoriti s tabelo 38. 
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MRK-nivo Vprašanja in odgovori 

So izpolnjene zahteve za servisiranje in zasilno obratovanje? 
 Da (nujno za standardno priključitev)  Ne 

Posluževalni nivo 
Odstavek 4.1.1 

Kako se izvaja izbira obratovanja? 
 Stikalo na konvencionalni posluževalni plošči 
 Vnos preko PLC-ja, zagotovljeno je dovolj udobno posluževanje 
 Vnos preko računalnika sistema vodenja 

Kako je izveden nadrejeni MRK-sistem? 
 Posamični regulatorji kot nadrejen MRK-sistem 
 Uporaba PLC-ja kotla na les kot nadrejeni MRK-sistem 
 Lastni PLC za nadrejeni MRK-sistem 
 Majhen sistem vodenja 
 Sistem vodenja objekta 

Nadrejeni MRK-
sistem 
Odstavek 4.1.2 

Kako se izvaja avtomatsko zapisovanje podatkov?  
 Pomnilnik podatkov med optimizacijo obratovanja, priključno mesto je predvideno 
 Interno zapisovanje podatkov v nadrejenem MRK-sistemu 

Podrejeni MRK-
sistem 1: 
Kotel na les 
Odstavek 4.1.3 

Katere položaje/naloge ima PLC kotla na les? 
 Uporablja se istočasno kot nadrejeni in podrejeni MRK-sistem  
 Podrejen je nadrejenemu MRK-sistemu 

Podrejeni MRK-
sistem 2: 
Oljni/plinski kotel 
Odstavek 4.1.4 

Katere položaje/naloge ima PLC oljnega/plinskega kotla? 
 Podrejen je nadrejenemu MRK-sistemu 

Priključki z majhno 
tlačno razliko v 
centrali 
Poglavje 8 

Kako so izvedeni priključki z majhno tlačno razliko v centrali? 
 Posamični regulatorji 
 PLC nadrejenega MRK-sistema postrojenja za proizvodnjo toplote 
 PLC kotla (kotlov) na les, ki se uporablja kot nadrejeni MRK-sistem postrojenja za proizvodnjo toplote 
 Majhen sistem vodenja 
 Sistem vodenja objekta 

Kako so določene odgovornosti za fazo Načrtovanje razpisa? 
 Specifikacije vseh MRK-nivojev s strani glavnega projektanta 
 Specifikacije vseh MRK-nivojev s strani glavnega projektanta ob sodelovanju z MRK-specialisti 

Odgovornosti 

Kako so določene odgovornosti (vključno z definicijo priključnih mest) za fazo »Izvedba in prevzem«? 
 Celotno projektiranje MRK-nivojev s strani glavnega projektanta 
 Celotno projektiranje MRK-nivojev s strani dobavitelja kotla na les 
 Celotno projektiranje MRK-nivojev s strani dobavitelja nadrejenega MRK-sistema 
 Projektiranje vsakega MRK-nivoja s strani vsakokratnega dobavitelja (pri standardni priključitvi 

nedopustno, ker se izrecno zahteva ena glavna odgovorna oseba za MRK-projektiranje) 

Tabela 38: Vprašanja in odgovori za izbrano strukturo MRK-nivojev in za odgovornosti 
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4.2 Principielni prikaz in načrtovanje  

4.2.1 Hidravlična vezava  
Hidravlična vezava mora biti skladna s sliko 39. Izpolnjene morajo biti naslednje zahteve: 
 
– Skupna vezava kotla na les, hranilnika toplote, mest z majhno tlačno razliko in predregulacije mora imeti 

dejansko majhno tlačno razliko (kratki vodi, veliki premeri cevi). 
– Hranilnik mora biti dosledno koncipiran kot slojni hranilnik. 
– Priključki hranilnika s povečanimi preseki (zmanjšanje hitrosti), odbojno pločevino (lom vodnega toka) in 
če je potrebno, sifonirani (preprečitev enocevne cirkulacije). 

– Priključki na hranilniku samo zgoraj in spodaj (nobenih vmesnih priključkov). 
– V notranjosti hranilnika ne sme biti nobenih vodov (nevarnost »termičnega mešala«). 
– Hranilnik toplote naj ne bo, če je le možno, razdeljen na več rezervoarjev. Če se te zahteve ne da izpolniti, 

je potrebno upoštevati naslednje: 
• Nobenih priključkov med hranilniki. 
• Pri regulaciji stanja napolnjenosti hranilnika je potrebno vsak hranilnik obravnavati kot svojo 

regulacijsko-tehnično enoto (Problem: zaradi individualnih toplotnih slojev v vsakem hranilniku je lahko 
toplejši hranilnik spodaj hladnejši kot hladnejši hranilnik zgoraj). 

Naprava velja kot standardna vezava tudi če: 
 
– se ena črpalka izvede z dvema ali več vzporedno ali serijsko (zaporedno) vezanimi črpalkami, 
– je predregulacija daljinskega omrežja izvedena z dvema vzporedno vezanima regulacijskima ventiloma ali 

z ločeno poletno progo, 
– je toplotni prenosnik dimnih plinov vgrajen v glavni povratek pri čim nižjih temperaturah. 

4.2.2 Načrtovanje hidravlike in regulacije  
Načrtovanje hidravlike in regulacije mora potekati po tehničnih pravilih. Izpolniti je potrebno zahteve Q-
Navodil za kakovost [1] oz. Priročnika za projektiranje [13], še zlasti pa: 
 
– Volumen hranilnika toplote ≥ 1 h kapaciteta glede na nazivno moč kotla na les; lahko se zmanjša, če 

obstajajo trdni argumenti (n.pr. zmanjšanje jutranjih konic moči z regulacijsko-tehničnimi ukrepi). 
– Regulator polnjenja/vzdrževanje temp. povratka za oba kotla in predregulacija: avtoriteta ventila ≥ 0,5. 
– Projektna temperaturna razlika na kotlu na les ≤ 15 K; manjša temperaturna razlika je potrebna, če je 

minimalna dopustna temperatura povratka visoka (n.pr. pri lubju, lesu od čiščenja krajine); Za zmanjšanje 
porabe električne energije na črpalki se lahko poviša, če je zagotovljeno, da zaradi tega ne bo prišlo do 
regulacijsko-tehničnih problemov (n.pr. nihanje moči kotla zaradi nastajanja temperaturnih slojev). 

– Vstopna temperatura v kotel naj bo najmanj 5 K višja kot je minimalna dopustna temperatura povratka 
(vzdrževanje temperature povratka). 

Če pri oljnem/plinskem kotlu vzdrževanje temperature povratka ni potrebno, se lahko tripotni ventil 
nadomesti s tesno zapirajočo loputo na motorni pogon. 

Načrtovanje hidravlike in regulacije obrazložiti in dokumentirati skladno s tabelo 40. 

Določiti je potrebno maksimalno dopustno temperaturo glavnega povratka T443. 

Če je temperaturna razlika med izstopno temperaturo iz kotla in vstopno temperaturo v kotel za več kot 10 K 
nižja kot temperaturna razlika med izstopno temperaturo iz kotla in maksimalno dopustno temperaturo 
glavnega povratka T443, je priporočljivo predvideti obvod v kotlovskem krogu D411/D421. 

Pomembno: Da kotel lahko vedno oddaja moč, je potrebno zagotoviti, da temperatura glavnega povratka 
T443 v nobenem obratovalnem primeru ne more narasti nad projektno vrednost (predpisati omejevalce 
temperature povratka pri vseh uporabnikih!). 
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Slika 39: Principielni prikaz bivalentnega postrojenja s hranilnikom toplote. Varnostni elementi in ekspanzijske naprave se izvedejo  
ustrezno specifičnim predpisom posamezne države. 
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Načrtovanje hidravlike in regulacije 
 

Primer    Oznaka 

Garantirane mejne vrednosti temperatur      
Maksimalna temperatura glavnega predtoka 85°C    T442 
Maksimalna dopustna temperatura glavnega povratka 55°C    T443 
Min. dopustna vstop. temp. v kotel na les (vzdrževanje temp. povratka) 60°C    T411 
Min. dopustna vstopna temp. v oljni/plinski kotel (vzdrž. temp. povratka) 60°C    T421 
      
Kotlovski krog kotla na les      
Maksimalna moč kotla                                                      (primer = 50 %)  350 kW    K411 
Minimalna moč kotla 105 kW    K411 
Izstopna temperatura iz kotla 85°C    T412/T413 
Dobavna količina kotlovske črpalke 20,1 m3/h    P411 
Dobavna višina kotlovske črpalke 3 m    P411 
Rezultirajoča vstopna temperatura v kotel 70°C    T411 
Rezultirajoči pretok regulacijskega ventila v kotlovskem krogu 10,0 m3/h    V411 
Rezultirajoči pretok obvoda 10,0 m3/h    D411 
Padec tlaka na regulacijskem ventilu 10 kPa    V411 
Padec tlaka na progi s spremenljivo količino 8 kPa    – 
Rezultirajoča avtoriteta ventila 0,56    V411 
      
Kotlovski krog oljnega/plinskega kotla      
Maksimalna moč kotla (primer iz varnostnih razlogov = 100%) 700 kW    K421 
Minimalna moč kotla 280 kW    K421 
Izstopna temperatura iz kotla 85°C    T422/T423 
Dobavna količina kotlovske črpalke 40,1 m3/h    P421 
Dobavna višina kotlovske črpalke 3 m    P421 
Rezultirajoča vstopna temperatura v kotel 70°C    T421 
Rezultirajoči pretok regulacijskega ventila v kotlovskem krogu 20,1 m3/h    V421 
Rezultirajoči pretok obvoda 20,1 m3/h    D421 
Padec tlaka na regulacijskem ventilu 10 kPa    V421 
Padec tlaka na progi s spremenljivo količino 8 kPa    – 
Rezultirajoča avtoriteta ventila 0,56    V421 
      
Načrtovanje predregulacije in omrežne črpalke v poglavju 7!      

Tabela 40: Načrtovanje hidravlike in regulacije. Projektne podatke za napravo, ki naj bi se izvedla, vnesti v tabelo, kot je prikazano 
na primeru (številke, navedene za primer, je potrebno zbrisati). 
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4.3 Opis delovanja  

4.3.1 Shema regulacije  
Krmiljenje in regulacija naprave naj se izvedeta  ustrezno sliki 41. 

4.3.2 Načini obratovanja  
Predvideti je potrebno naslednje načine obratovanja: 

 Izklop: Celotno postrojenje za proizvodnjo toplote je izven obratovanja, z izjemo stalnih pogonov 
(avtomatska ekspanzija itd.). 

 Ročno: Želena vrednost toplotne moči kurišča tako za kotel na les kot za oljno/plinski kotel »ročno« kot 
fiksne vrednosti nastavljive na nadrejenem MRK-sistemu. 

 Lokalno: Interni regulatorji moči podrejenega MRK-sistema kotla na les oz. oljnega/plinskega kotla so 
aktivirani (nadrejeni MRK-sistem je lahko izven obratovanja ali pa je v okvari). 

 Avtomatsko: Želena vrednost toplotne moči kurišča je tako za kotel na les kot za oljni/plinski kotel 
prednastavljena na nadrejenem MRK-sistemu v odvisnosti stanja napolnjenosti hranilnika toplote 
(=regulacijska veličina) kot sekvenca (zaporedje). 

 Poletje/zima: Če je jasno predvideno poletno obratovanje, skrbi dodatni način obratovanja »poletje« za 
to, da so poleti v obratovanju samo dejansko potrebni deli naprave (tu so po potrebi lahko definirani še 
nadaljnji specialni načini obratovanja). 

4.3.3 Krmiljenje  
Krmiljenje prednastavitev, omejitev, vremensko vodenje in časovno krmiljenje želenih vrednosti kakor tudi 
vklapljanje in izklapljanje kotla, črpalk itd. se izvede z nadrejenim MRK-sistemom. 

Pri vremenskem vodenju lahko merimo zunanjo temperaturo s tipalom na severni strani objekta. Ta  
temperatura pa se lahko uporabi po eni strani kot trenutna vrednost in po drugi strani kot 24-urna srednja 
vrednost za vodenje želene vrednosti in vklopne kriterije. Izračun 24-urne srednje vrednosti n.pr. tekoče za 
časovni interval zadnjih 24 ur in preračun vsakih 15 minut. 

Pri krmiljenju s časovnim programom se lahko sprogramirajo nivoji časovnega programa za različne 
funkcije. 

4.3.4 Regulacija kotlovskega kroga kotla na les  
Regulacija kotlovskega kroga za kotel na les se izvede z nadrejenim MRK-sistemom. 

Regulacija izstopne temperature iz kotla naj se v načinu obratovanja »avtomatsko« izvaja zvezno 
na fiksno vrednost z regulacijskim ventilom v kotlovskem krogu. Pri padcu vstopne temperature v kotel pod 
mejno vrednost naj se izvede regulacija na to mejno temperaturo (= vzdrževanje temperature 
povratka). 

Pri načinu obratovanja »ročno« ali »lokalno« naj regulacijski ventil sam služi za vzdrževanje temperature 
povratka (regulacija izstopne temperature iz kotla ne obratuje). 
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Slika 41: Shema regulacije standardne vezave bivalentnega postrojenja s hranilnikom toplote. Prednostna stikala za najmanjšo 
vrednost preklopijo najnižji vhodni signal na izhod. Številske vrednosti so navedene kot primer. Varnostne funkcije niso vrisane; le-te 
se izvedejo s podrejenimi MRK-sistemi kotlov. 
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4.3.5 Regulacija kotlovskega kroga oljnega/plinskega kotla  
Regulacija kotlovskega kroga za oljni/plinski kotel se izvede z nadrejenim MRK-sistemom. 

Regulacija izstopne temperature iz kotla naj se v načinu obratovanja »avtomatsko« izvaja zvezno 
na fiksno vrednost z regulacijskim ventilom v kotlovskem krogu. Pri padcu vstopne temperature v kotel pod 
mejno vrednost naj se izvede regulacija na to mejno temperaturo (= vzdrževanje temperature 
povratka). 

Pri načinu obratovanja »ročno« ali »lokalno« naj se vzdrževanje temperature povratka prav tako izvaja. 

Če pri oljno/plinskem kotlu vzdrževanje temperature povratka ni potrebno, ta funkcija odpade. 

4.3.6 Regulacija stanja napolnjenosti hranilnika toplote  
Regulacija stanja napolnjenosti hranilnika toplote se izvede  z nadrejenim MRK-sistemom. 

Stanje napolnjenosti hranilnika naj se zajema z najmanj 5 temperaturnimi tipali, ki so enakomerno 
razporejeni po višini hranilnika. To daje stanje napolnjenosti hranilnika od 0 % do 100 % (pri samo 5 
temperaturnih tipalih seveda samo z relativno grobim stopnjevanjem od 0 % – 25 % – 50 % – 75 % – 100 
%). Stanje napolnjenosti »toplo«/»hladno« je pri tem za vsako tipalo na hranilniku podano takole: 
– Definicija: Želena temperatura = Želena vrednost temperature polnjenja – varnostno odstopanje 
           n.pr.   85–10=75 ° 

– »toplo« pomeni: Dejanska temperatura   ≥ Želena temperatura n.pr.. ≥ 75 ° 
– »hladno« pomeni: Dejanska temperatura   < Želena temperatura – histereza n.pr. < 75–10=65 ° 

Če na primer tipala 1...5 = javljajo »toplo«, je hranilnik popolnoma napolnjen; če samo tipala 1...3 = javljajo 
»toplo«, je hranilnik napolnjen do dobre polovice. 

Pri šibki obremenitvi (potrebna moč kotla na les pod minimalno močjo) naj se hranilnik toplote z dvotočkovno 
regulacijo z minimalno močjo kotla na les popolnoma napolni in izprazni. 

Pri drugih načinih obratovanja naj se hranilnik polni z zvezno regulacijo. Zvezni regulator naj ima PI-
karakteristiko. Zaradi I-deleža se lahko hranilnik napolni na prednastavljeno vrednost brez preostalega 
regulacijskega odstopanja (kot bi bil to primer pri P-regulatorju). Kolikor večje je odstopanje od želenega 
stanja napolnjenosti hranilnika, toliko večje so zahteve po moči kotla na les in oljnega/plinskega kotla. 

Za preklop z dvotočkovne regulacije na zvezno regulacijo je potrebno definirati ustrezen preklopni kriterij  
(n.pr. zunanja temperatura). 

4.3.7 Regulacija toplotne moči kurišča kotla na les  
Regulacija moči kurišča se izvaja s podrejenim MRK-sistemom kotla na les. 

Kurišče naj bo opremljeno z avtomatskim vžigom. Če to glede na tehnične možnosti ni izvedljivo ali ni 
smiselno, se lahko obratuje z vzdrževanjem sloja žerjavice. Načeloma naj kotel na les vedno obratuje z 
najnižjo možno močjo, da se doseže čim manjše število vklopov in izklopov. 

Regulator stanja napolnjenosti hranilnika toplote nadrejenega MRK-sistema daje kotlu na les želeno 
vrednost toplotne moči kurišča. S pomočjo krmiljenja se želena vrednost toplotne moči kurišča lahko še 
dodatno vodi in omejuje. 

Interni regulator temperature kotlovske vode T413 podrejenega MRK-sistema ima naslednje funkcije: 
 
– Način obratovanja »ročno«: Regulacija toplotne moči kurišča na fiksno vrednost, nastavljeno na 

nadrejenem MRK-sistemu, se pravi nobene regulacije stanja napolnjenosti hranilnika toplote, vendar pa 
omejitev temperature kotlovske vode T413 (n.pr. na 90°C). 

 
 
 
 



4. Bivalentno postrojenje s hranilnikom toplote                                                          Standardne vezave kotlov 

  

72 

 
 
– Način obratovanja »lokalno«: Regulacija temperature kotlovske vode T413 na fiksno vrednost (n.pr. 

85°C), nastavljeno na podrejenem MRK-sistemu, omejitev temperature kotlovske vode T413 na neko za 
okrog    5 K višjo fiksno vrednost (n.pr. na 90°C). 

– Način obratovanja »avtomatsko«: Omejitev temperature kotlovske vode T413 (n.pr. na 90°C). 

V regulacijskem območju toplotnih moči kurišča na les od 30...100% naj se regulacija izvaja zvezno. Pod 
tem območjem mora biti obratovanje dvotočkovno. Preklop med zvezno regulacijo in dvotočkovnim 
obratovanjem naj se izvede vedno s takrat aktivnim MRK-sistemom (»lokalno« s podrejenim MRK-sistemom, 
»avtomatsko« z nadrejenim MRK-sistemom).  

Priporočilo za standardno priključno mesto med nadrejenim MRK-sistemom in kotlom na les kakor tudi 
seznam, v originalnem priročniku navedenih, proizvajalcev regulacijskih naprav in kotlov na les, ki nudijo 
tako priključno mesto, lahko najdete na internetu (glej internetne naslove na strani 2). 

Pomembno: Varovanje kotla na les, se pravi preprečitev prekoračitve maksimalne dopustne temperature 
kotlovske vode je potrebno dodatno zagotoviti s podrejenim MRK-sistemom kotla na les. 

4.3.8 Regulacija toplotne moči kurišča oljnega/plinskega kotla  
Regulacija toplotne moči kurišča se lahko izvede s podrejenim MRK-sistemom oljnega/plinskega kotla ali z 
nadrejenim MRK-sistemom. 

Regulacija toplotne moči kurišča naj se izvaja zvezno (pri moduliranem obratovanju) ali stopenjsko (pri 
večstopenjskem obratovanju). Načeloma naj oljni/plinski kotel obratuje vedno z najnižjo možno močjo, vključi 
naj se šele, ko kotel na les pri polni obremenitvi že daljši čas ne more ne more dajati dovolj moči. 

Regulator stanja napolnjenosti hranilnika toplote nadrejenega MRK-sistema daje oljnemu/plinskemu kotlu 
želeno vrednost toplotne moči kurišča v sekvenci (zaporedju) s kotlom na les. 

Interni regulator temperature kotlovske vode T423 podrejenega MRK-sistema ima naslednje funkcije: 
 
– način obratovanja »ročno«: Regulacija toplotne moči kurišča na fiksno vrednost, nastavljeno na 

nadrejenem MRK-sistemu, se pravi nobene regulacije temperature glavnega predtoka T441, vendar pa 
omejitev temperature kotlovske vode T423 (n.pr. na 90 °C), 

– način obratovanja »lokalno«: Regulacija temperature kotlovske vode T423 na fiksno vrednost (n.pr. 90°C), 
nastavljeno na podrejenem MRK-sistemu, 

– način obratovanja »avtomatsko«: Omejitev temperature kotlovske vode T423 (n.pr. na 90°C). 

Pomembno: Varovanje oljnega/plinskega kotla, se pravi preprečitev prekoračitve maksimalne dopustne 
temperature kotlovske vode je potrebno dodatno zagotoviti s podrejenim MRK-sistemom kotla na les. 

4.3.9 Sledilna vezava kotla na les in oljnega/plinskega kotla 
Sledilna vezava kotla na les in oljnega/plinskega kotla se izvede z nadrejenim MRK-sistemom. 

Sekvenčni regulator za toplotno moč kurišča obeh kotlov je potrebno načrtovati in ga dopolniti z ustreznimi 
vklopnimi in izklopnimi kriteriji tako, da se zanesljivo prepreči prepogosto vklapljanje oljnega/plinskega kotla. 

Primeri vklopnih in izklopnih kriterijev za  oljni/plinski kotel so: 
 
– vklop, če je določena minimalna zunanja temperatura IN želena vrednost toplotne moči kurišča kotla na 

les določen čas na 100 %, 
– vklop, če je temperatura predtoka daljši čas malo prenizka ALI krajši čas mnogo prenizka (T442 ali T461, 

meritev v »mrtvi vodi« mora biti izključena), 
– preklop nazaj (izklop), ko je želena vrednost toplotne moči kurišča kotla na les določen čas zopet na 90 %. 
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Če se pojavi okvara pri kotlu na les, se mora oljni/plinski kotel avtomatsko vklopiti. 

Vsakokratni kotel, ki ne obratuje, mora biti od ostale naprave hidravlično popolnoma ločen  (nobene napačne 
cirkulacije zaradi zaustavitvenih časov, napačno nastavljenih tripotnih ventilov, kratkih stikov preko 
varnostnih vodov itd.) 

4.3.10 Izbrana zasnova regulacije 
Zasnova izvedbe regulacije kotlovskega kroga, stanja napolnjenosti hranilnika toplote in toplotne moči 
kurišča, ki velja za projekt, ki se opisuje, je potrebno definirati v tabeli 42. 
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Način  
obratovanja 

Regulacija kotlovskih 
krogov:  - kotel na les 
                - oljni/plinski kotel 

Regulacija stanja napolnjenosti 
hranilnika (= glavna regul. veličina) 

Regulacija toplotne moči kurišča: 
- kotel na les 
- oljni/plinski kotel 

Izklop Ne obratuje 
Ročno 
 
 

 Vzdrževanje temperature 
povratkov T411/T421 z 
nadrejenim MRK-sistemom 

 Omejitev temperatur 
kotlovske vode T413/T423 s 
podrejenim MRK-sistemom 

 Regulacija stanja napolnjenosti 
hranilnika ne obratuje 

 Želeni vrednosti toplotnih moči obeh 
kurišč nastavljivi kot fiksni vrednosti na 
nadrejenem  MRK-sistemu 

Lokalno 
 
 

 Omejitev temperatur 
kotlovske vode T413/T423 s 
podrejenim MRK-sistemom 

 Regulacija stanja napolnjenosti 
hranilnika ne obratuje 

 Interni regulatorji moči podrejenega 
MRK-sistema aktivirani 

 Kotel na les sam 
 Regulacija stanja napolnjenosti 

hranilnika z nadrejenim MRK-
sistemom; nastavitvena veličina je 
želena vrednost toplotnih moči kurišča 
kotla na les 

 Regulacija moči kurišča s podrejenim  
MRK-sistemom kotla na les; želena 
vrednost z nadrejenega MRK-sistema 

 Ni krmiljenja po časovnem programu 
 Krmiljenje po časovnem programu z nadr. MRK-sistemom; Časovni interval: 
 IZKLOP 
 Poletno obratovanje 
 Drugo  Dodatek: ..... 

Avtomatsko 
– poletje 
 

 Ni 
poletnega 
obratovanja 
 

 Vzdrževanje temperature 
povratka T411 z nadrejenim 
MRK-sistemom 

 Regulacija izstopne 
temperature iz kotla T412 z 
nadrejenim MRK-sistem 

 Omejitev temperature 
kotlovske vode T413 s 
podrejenim MRK-sistemom 

 Časovni interval: 
 IZKLOP 
 Dvotočkovna regulacija 
 Drugo  Dodatek: ..... 

 Časovni interval kotel na les: 
 IZKLOP 
 Omejitev na maksimalno vrednost 
 Drugo  Dodatek: ..... 

 Regulacija stanja napolnjenosti 
hranilnika z nadrejenim MRK-sistemom 
v sekvenci kotel na les – oljni/plinski 
kotel; nastavitveni veličini sta želeni 
vrednosti moči obeh kurišč 

 Regulacija moči obeh kurišč s 
podrejenima  MRK-sistemoma; želene 
vrednosti z nadrejenega MRK-sistema v 
sekvenci kotel na les – oljni/plinski kotel 

 Ni krmiljenja po časovnem programu 
 Krmiljenje po časovnem programu z nadr. MRK-sistemom; Časovni interval: 
 IZKLOP 
 Reducirano obratovanje 
 Normalno obratovanje 
 Konično obratovanje 
 Drugo  Dodatek:..... 

Avtomatsko 
– zima 

 Vzdrževanje temperature 
povratkovT411/T421 z 
nadrejenim MRK-sistemom 

 Regulacija izstopnih 
temperatur iz kotlov 
T412/T422 z nadrejenim MRK-
sistem 

 Omejitev temperatur 
kotlovske vode T413/T423 s 
podrejenim MRK-sistemom 

 Časovni interval: 
 IZKLOP 
 =  za 5K ZT premaknjeno 
 > 10°C ZT= dvotočkovna regulacija 

≤ 10°C ZT= zvezna regulacija na 50% 
 100% na začetku konične moči 
 Drugo  Dodatek:..... 

 Časovni interval kotel na les: 
 IZKLOP 
 Omejitev po zunanji temperaturi 
 Omejitev po zunanji temperaturi 
 Ni omejitve 
 Časovni interval oljni/plinski kotel: 

Nobenega vodenja/omejevanja 
 Drugo  Dodatek: ..... 

Tabela 42: Vprašanja in odgovori  za izbrano zasnovo regulacije (ZT = zunanja temperatura) 
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4.4 Zapisovanje podatkov za optimizacijo obratovanja  
Odrediti je potrebno vse ukrepe, ki zagotavljajo brezhibno izvedbo optimizacije obratovanja in kasnejši 
učinkovit nadzor rednega obratovanja. Merilne veličine, ki naj se zapisujejo, je potrebno označiti v tabeli 43. 
Merilne veličine, označene s »Standard«, se morajo dati v vsakem primeru zapisovati; vključitev ostalih 
merilnih veličin je priporočljiva. Merilna natančnost mora ustrezati povišanim zahtevam za merilni sistem. 

Odgovoriti je potrebno na vprašanja in podati odgovore za avtomatsko zapisovanje podatkov za optimizacijo 
obratovanja v tabeli 44. 
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Merilna veličina Merilno mesto Standard Merilno 

območje 
Zapis Natančnost Oznaka 

 Temperatura Fasada sever Standard -20...50°C 0,1 K +-0,3 K T401 
 Temperatura Kotel na les: vstop Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T411 
 Temperatura Kotel na les: izstop Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T412 
 Temperatura Kotel na les: voda v kotlu (drugo merilno mesto)     T413 
 Temperatura Oljni/plinski kotel: Vstop Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T421 
 Temperatura Oljni/plinski kotel: Izstop Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T422 
 Temperatura Oljni/plinski kotel: Voda v kotlu (drugo m. mesto)     T423 
 * Temperatura Glavni predtok: pred hranilnikom Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T441 
 * Temperatura Glavni predtok: za hranilnikom Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T442 
 Temperatura Glavni povratek: pred hranilnikom Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T443 
 * Temperatura Glavni povratek: za hranilnikom Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T444 
 Temperatura Hranilnik: 0% (zgoraj) Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T431 
 Temperatura Hranilnik: 25% Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T432 
 Temperatura Hranilnik: 50% (sredina) Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T433 
 Temperatura Hranilnik: 75% Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T434 
 Temperatura Hranilnik: 100% (spodaj) Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T435 
 * Temperatura Priklj. mesto z majhno tlačno razliko: povratek Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T451 
 Temperatura S tlačno razliko obrem. priklj. Mesto: predtok Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T461 
 * Temperatura S tlačno razliko obrem. priklj. Mesto: povratek Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T462 
 Toplota Kotel na les: toplotni števec ** Standard – 1 kW h – W411 
 Volumenski tok Kotel na les: toplotni števec **     W411 
 Volumenski tok Oljni/plinski kotel: števec olja, če je moduliran Standard – 1 l – W422 
 Volumenski tok Oljni/plinski kotel: števec plina, če je moduliran Standard – 1 m3 – W421 
 Obratovalne ure Oljni/plinski kotel: olje stopnja 1, če je dvostop. Standard – 1 s – W422 
 Obratovalne ure Oljni/plinski kotel: olje stopnja 2, če je dvostop. Standard – 1 s – W422 
 Obratovalne ure Oljni/plinski kotel: plin stopnja 1, če je dvostop. Standard – 1 s – W421 
 Obratovalne ure Oljni/plinski kotel: plin stopnja 2, če je dvostop. Standard – 1 s – W421 
 Toplotna moč 

kurišča 
Nadrejeni MRK-sistem: Želena vrednost les Standard 0...100% 1% –  

 Toplotna moč 
kurišča 

Podrejeni MRK-sistem:Dejanska vrednost les ***      

 Toplotna moč 
kurišča 

Nadrejeni MRK-sistem: Želena vrednost olje/plin Standard 0...100% 1% –  

 Stanje nap. hran. Nadrejeni MRK-sistem: dejanska vrednost Standard 0...100% 25% –  
 Temperatura Kotel na les: dimna cev Standard 0...400°C 2 K +-5 K  
 Temperatura Kotel na les: kurišče      
 * Preostali kisik Kotel na les: dimna cev Standard 0...21% 0,1% +-0,5%  

* Dopustno odstopanje od standardne priključitve: Da bi lahko zmanjšali zahtevnost in stroške zapisovanja podatkov, je za 
optimizacijo obratovanja dopustna opustitev z eno zvezdico označenih merilnih mest, kar se smatra kot dopustno odstopanje. 
** Toplotni števec mora omogočati zajem količine toplote [kW h] oz. količine vode [m³]. Nasprotno pa mora grafični prikaz 
ponazoriti moč [kW] oz. Volumenski tok [m³/h]. 
*** Ni standard, ker se ta veličina neobhodno ne potrebuje. Potrebno pa je definirati, ali proizvajalec vrača samo nadomestno 
veličino (n.pr. zgorevalni zrak), ali efektivno modeliran signal moči v realnem času. 

Tabela 43: Seznam merilnih mest za avtomatsko zapisovanje podatkov. Če naj naprava velja kot standardna vezava, se morajo dati 
zapisati vse merilne veličine, ki so označene s »Standard«. Navedbe za merilno območje, zapis in natančnost naj se razumejo kot 
normativi za merilni sistem. 
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Področje Vprašanja in odgovori 

Kako se izvaja avtomatsko zapisovanje podatkov za optimizacijo obratovanja? 
 Z ločenim pomnilnikom podatkov 
 S PLC-jem kotla na les 
 Z nadrejenim MRK-sistemom 

Kako se poslužuje sistem za zapisovanje podatkov? 
 S tipkovnico/prikazom na MRK-sistemu oz. pomnilniku podatkov 
 Potreben je PC  

Kako poteka periodično odčitavanje podatkov? 
 Odčitavanje podatkov na mestu samem, telefonska linija/modem nista potrebna 
 analog.telefonski priključek z analognim modemom        ISDN-telefonski priključek s terminalskim 

                                                                                                       adapterjem  

Strojna oprema 

V primeru pomnilnika podatkov: Kako je izvedemo priključno mesto? 
 Analogni signali: Normni signali (n.pr. 0...10 V, 4...20 mA), Digitalni signali: brezpotencialni kontakti 
 Bus 

Kako velik je merilni interval? 
 10 sekund (priporočilo) ..... s 

Kako velik je zapisovalni interval? 
 10 minut (priporočilo) ..... m 

Kako se izvaja zapisovanje analognih vrednosti? 
 Kot srednja vrednost za zadnji zapisovalni interval  (priporočilo) 
 Kot trenutna vrednost 

Kako se izvaja zapisovanje pri števcih? 
 Kot vsota zadnjega zapisovalnega intervala (priporočilo) 
 Kot aktualno stanje števca (Pozor: pogosto se pomotoma prestavi na ničlo) 

Kako se izvaja zapisovanje obratovalnih časov? 
 Kot čas obratovanja v zadnjem zapisovalnem intervalu (priporočilo) 
 Kot število dejanskih obratovalnih ur (Pozor: pogosto se pomotoma prestavi na ničlo) 

Zapisovanje 
podatkov 

Kako velik je pomnilnik merilnih vrednosti? 
 ≥ 30 dni kapacitete zapisovanja (priporočilo) ..... dni kapacitete zapisovanja 

Kakšen je format izhodnih podatkov?  
 CSV-datoteka s stolpci = merilna mesta in vrsticami = časovne točke (priporočilo) 
 Drugo: ..... 

Kako poteka obdelava podatkov? 
 Obdelava v EXCEL-u (priporočilo)  Drugo: ..... 

Obdelava podatkov 

Kako se izvaja grafični prikaz? 
 Po ena dnevna obdelava za vsako stanje obratovanja(Standard) 
 Prikaz števcev toplote, olja, plina in obratovalnih ur kot moč 
 Tedenski pregled  Drugo: ..... 

Kako so določene odgovornosti za fazo Načrtovanje razpisa? 
 Specifikacija avtomatskega zapisovanja podatkov s strani glavnega projektanta 
 Specifikacija avt. zapisovanja podatkov s strani glavnega projektanta v sodelovanj z MRK-specialistom  

Kako so določene odgovornosti za fazo Izvedba in prevzem? 
 Projekt avtomatskega zapisovanja podatkov s strani glavnega projektanta 
 Projekt avtomatskega zapisovanja podatkov s strani dobavitelja kotla na les 
 Projekt avtomatskega zapisovanja podatkov s strani dobavitelja nadrejenega MRK-sistema 

Odgovornosti 

Kako so določene odgovornosti med optimizacijo obratovanja? 
 Izbor in obdelava podatkov s strani glavnega projektanta 
 Izbor podatkov s strani dobavitelja kotla na les, obdelava s strani glavnega projektanta 
 Izbor podatkov s strani dobavitelja nadrejenega MRK-sistema, obdelava s strani glavnega projektanta 
 Izbor podatkov s strani upravljavca, obdelava s strani glavnega projektanta 
 Izbor in obdelava podatkov s strani upravljavca 

Tabela 44: Vprašanja in odgovori za avtomatsko zapisovanje podatkov in optimizacijo obratovanja 
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4.5 Dodatek k prevzemnemu zapisniku 
Faza izvedbe se zaključi s prevzemnim preizkusom. V tem času je potrebno sestaviti Dodatek k 
prevzemnemu zapisniku po tabeli 46 in tabeli 47. 

Na vprašanja v tabeli 45 je potrebno odgovoriti že na začetku razpisne faze. Dodatek k prevzemnemu 
zapisniku po tabeli 46 in tabeli 47 se mora izpolniti šele na koncu faze izvedbe. Priporočljivo pa je te tabele 
uporabiti že med fazo razpisa in fazo izvedbe za provizorično določitev projektnih vrednosti; samo tako bo 
način delovanja naprave jasno razpoznaven. 

Če se v tabeli 42 označi »  Drugo:  Dodatek: .....«, je zahtevane tabele potrebno  ustrezno prilagoditi in jih 
sestaviti kot Dodatek. 

 
Kdo sestavi Dodatek k prevzemnemu zapisniku ? 

 Glavni projektant 
 Dobavitelj kotla na les 
 Dobavitelj nadrejenega MRK-sistema 

Tabela 45: Vprašanja in odgovori za Dodatek k prevzemnemu zapisniku 

 
Način obratovanja Po-Ne       

03-09       
12-24       

IZKLOP 

       
00-03       
09-12       

Poletje 

Poletno obratovanje 

       
       
       

IZKLOP 

       
22-05       

       
Reducirano obratovanje 

       
08-22       

       
Normalno obratovanje 

       
05-08       

       

Zima 

Konično obratovanje 

       

Tabela 46: Dodatek k prevzemnemu zapisniku – krmiljenje po časovnem programu; številke, vnešene za primer, je potrebno zbrisati 



Standardne vezave kotlov                                                          4. Bivalentno postrojenje s hranilnikom toplote 

  

79 

 
Krmiljenje po časovnem programu Opis  

Poletje Reduc. Normal. Konice 
Nadrejeni MRK-sistem      

 Regulator polnjenja hranilnika      
Kotel na les : Želena vrednost temperature izstopa iz kotla 85°C     
Oljni/plinski kotel: Želena vrednost temperature izstopa iz kotla 85°C     

 Vzdrževanje temperature povratka      
Kotel na les : Mejna vrednost temperature vstopa v kotel 60°C     
Oljni/plinski kotel: Mejna vrednost temperature vstopa v kotel 60°C     

 Regulacija polnjenja hranilnika      
Želena vrednost tipala hranilnika »toplo« ≥75°C     
Želena vrednost tipala hranilnika »hladno« ≤65°C     
Preklopni kriterij za preklop z dvotočkovne na zvezno regulacijo: ZT  – ≤ 5°C ≤ 10°C – 

Kotel na les VKLOP pri dej. vrednosti stanja napolnjenosti  0% 0% 0% – 
Kotel na les IZKLOP pri dej. vrednosti stanja napolnjenosti  100% 100% 100% – 

Dvotočkov
-na 
regulacija Želena vrednost toplotne moči kurišča (fiksna vrednost)  30% 30% 30% – 

Želena vrednost stanja napolnjenosti hranilnika  – 50% 50% 100% 
 – 40% 40% 100% Vremensko vodenje omejevanja toplotne moči kurišča  

10°C ZT 
0°C ZT 

 – 100% 100% 100% 

Kotel na les VKLOP pri želeni vrednosti toplotne moči 
kurišča 

40%     

Kotel na les IZKLOP pri želeni vrednosti topotne moči 
kurišča 

20%     

Oljni/plinski kotel VKLOP pri želeni vrednosti toplotne moči 
kurišča 

50%     

Oljni/plinski kotel IZKLOP pri želeni vrednosti toplotne moči 
kurišča 

30%     

P-pas za sekvenco 1 (kotel na les) 200 %     
Nastavitveni čas za sekvenco 1 (kotel na les) 20 m     
P-pas za sekvenco 2 (oljni/plinski kotel) 200 %     

Zvezna 
regulacija 
 
(Nastavitveni 
veličini sta 
želeni 
vrednosti 
toplotnih 
moči obeh 
kurišč v 
sekvenci 
kotel na les - 
oljni/plinski 
kotel) 

Nastavitveni čas za sekvenco 2 (oljni/plinski kotel) 20 m     
 Sledilna priključitev kotla na les in oljnega/plinskega kotla 

(vklopne/izklopne kriterije razumeti kot primer; po potrebi 
dopolniti) 

     

Vklopni kriterij: Zunanja temperatura  – ≤ –5°C ≤ 0°C ≤ 10°C 
 IN: 
 Želena vrednost toplotne moči kurišča kotla 

na les 

  
– 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

                                 IN čas zakasnitve  – 30 m 30 m 30 m 
Izklopni kriterij: Želena vrednost toplotne moči kurišča kotla na les  – 90% 90% 90% 
(preklop nazaj) IN čas zakasnitve  – 10 m 10 m 10 m 
Kotel na les      

 Nastavitev ogrevalne moči      
Nastavljena minimalna ogrevalna moč z referenčnim gorivom 105 kW     
Nastavljena maksimalna ogrevalna moč z referenčnim gorivom 350 kW     

 Podrejeni MRK-sistem 1      
Želena vrednost temperature kotlovske vode pri obratovanju »lokalno« 85°C     
Omejitev temperature kotlovske vode 90°C     
Oljni/plinski kotel      

 Nastavitev ogrevalne moči      
Nastavljena minimalna ogrevalna moč 280 kW     
Nastavljena maksimalna ogrevalna moč   Stopnja 1+2   modulirano 700 kW     

 Podrejeni MRK-sistem 2      
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Omejitev temperature kotlovske vode 90°C     

Tabela 47: Dodatek k prevzemnemu zapisniku – nastavitvene vrednosti; številke, vnešene za primer, je potrebno zbrisati (ZT = 
zunanja temperatura) 
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5. Monovalentno postrojenje z dvema kotloma na les 
brez hranilnika toplote 

5.1 Kratek opis in odgovornosti  

5.1.1 Posluževalni nivo  
Zahteva se čim enostavnejše posluževanje in pregleden prikaz glavnih funkcij, da napravo lahko poslužuje 
tudi neprofesionalno osebje: 

 Za servisiranje in zasilno obratovanje morajo biti izpolnjene naslednje zahteve: 
 
– avtomatsko krmiljenje/regulacija se morata za servisna dela in pri zasilnem obratovanju dati ločeno ali v 

celoti izklopiti (n.pr. s stikalom »izklop/vklop/avtomatsko«), 
– podrejeni MRK-sistemi morajo delovati neodvisno od nadrejenega MRK-sistema (n.pr. pri izpadu 

nadrejenega MRK-sistema), 
– zagotovljen mora biti ročni pogon regulacijskih ventilov  (n.pr. ročna nastavitev na regulacijskem ventilu, ki 

pa ne sme biti motena z nepravim nastavitvenim signalom), 
– vse varnostne funkcije morajo ostati aktivne. 

 Izbira obratovanja »izklop–ročno–lokalno–avtomatsko« in po potrebi »poletje–zima« naj se izvede na 
enega od naslednjih načinov: 
 
– s stikalom na konvencionalni posluževalni plošči (praviloma v stikalni omari), ta rešitev se je v 

praksi dobro obnesla, 
– s PLC-jem; to pride v poštev le, če strojna in programska oprema služi udobnejšemu posluževanju, 
– z računalnikom  majhnega sistema vodenja ali večjega sistema vodenja objekta. 

 Napredno posluževanje, kot je nastavljanje želenih vrednosti, spreminjanje časovnih 
programov itd., se lahko izvaja direktno na nadrejenem in na podrejenih MRK-sistemih. 

5.1.2 Nadrejeni MRK-sistem  
Nadrejeni MRK-sistem opravlja vse nadrejene krmilne in regulacijske funkcije in povezuje podrejene MRK-
sisteme med seboj. Poleg tega je nadrejenemu MRK-sistemu dodeljeno tudi avtomatsko zapisovanje 
podatkov, ki je za standardno priključitev brezpogojno potreben (najmanj občasno med trajanjem 
optimizacije obratovanja). Obstajajo naslednje možne rešitve: 

 Izvedba nadrejenega MRK-sistema s posamičnimi regulatorji. Avtomatsko zapisovanje podatkov se 
pri tem izvaja s pomočjo pomnilnika podatkov s priključnim mestom v obliki izvedenih normnih signalov za 
analogne signale (n.pr. 0...10 V, 4...20 mA) in brezpotencialnih kontaktov za digitalne signale. 

 Izvedba s PLC-jem z možnostjo avtomatskega zapisovanja podatkov (pomnilnik podatkov kot zgoraj ali 
interno zapisovanje podatkov). 

 Uporaba PLC-ja kotla na les kot nadrejenega MRK-sistema. Tudi tukaj mora biti zagotovljena možnost 
avtomatskega zapisovanja podatkov (pomnilnik podatkov kot zgoraj ali interno zapisovanje podatkov ). 

 Izvedba z majhnim sistemom vodenja z možnostjo avtomatskega zapisovanja podatkov 
(shranjevanje podatkov praviloma predvideno s strani proizvajalca). 

 Sistem vodenja objekta pri večjih napravah, tukaj je shranjevanje podatkov vedno predvideno s 
strani proizvajalca. 
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Nadrejeni MRK-sistem naj bo izveden z eno samo izmed navedenih možnih rešitev s strani ene in edine 
odgovorne osebe. Mešane rešitve so dopustne le, če bi enovita rešitev povzročila nesprejemljivo visoke 
stroške. 

5.1.3 Podrejeni MRK-sistemi kotlov na les  
Krmiljenje in regulacija kotla na les je kompleksno. Zato imajo danes večji kotli na les vedno lastni PLC, ki 
je v normalnem primeru podrejen nadrejenemu MRK-sistemu. 

Če PLC-ja kotlov na les lahko izpolnita tudi zahteve za nadrejeni MRK-sistem (vključno tudi avtomatsko 
zapisovanje podatkov), se lahko preveri istočasna uporaba kot nadrejeni in podrejeni MRK-
sistem. 

Podrejena MRK-sistema kotlov na les morata izpolniti naslednje funkcije: 
 
– obratovanje z ohranjanjem sloja žerjavice oz. avtomatski vžig, 
– regulacija toplotne moči kurišča pri ročnem in avtomatskem obratovanju na osnovi določene želene 

vrednosti nadrejenega MRK-sistema, 
– regulacija temperature kotlovske vode pri lokalnem obratovanju, 
– omejevanje toplotne moči kurišča na osnovi temperature kotlovske vode pri vseh načinih obratovanja. 

Varovanje kotlov na les, se pravi preprečevanje prekoračitev maksimalno dopustne temperature kotlovske 
vode, morata zagotoviti podrejena MRK-sistema kotlov na les. 

5.1.4 Izbrana struktura MRK-nivojev  
Za MRK-projektiranje (vključno tudi za definiranje priključnih mest) je potrebno določiti glavno odgovorno 
osebo. 

Na za opisani projekt izbrano strukturo MRK-nivojev z odgovornostmi je potrebno odgovoriti s tabelo 48. 
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MRK-nivo Vprašanja in odgovori 

So izpolnjene zahteve za servisiranje in zasilno obratovanje? 
 Da (nujno za standardno priključitev)  Ne 

Posluževalni nivo 
Odstavek 5.1.1 

Kako se izvaja izbira obratovanja? 
 Stikalo na konvencionalni posluževalni plošči 
 Vnos preko PLC-ja, zagotovljeno je dovolj udobno posluževanje 
 Vnos preko računalnika sistema vodenja 

Kako je izveden nadrejeni MRK-sistem? 
 Posamični regulatorji kot nadrejen MRK-sistem 
 Uporaba skupnega PLC-ja kotlov na les kot nadrejeni MRK-sistem 
 Lastni PLC za nadrejeni MRK-sistem 
 Majhen sistem vodenja 
 Sistem vodenja objekta 

Nadrejeni MRK-
sistem 
Odstavek 5.1.2 

Kako se izvaja avtomatsko zapisovanje podatkov?  
 Pomnilnik podatkov med optimizacijo obratovanja, priključno mesto je predvideno 
 Interno zapisovanje podatkov v nadrejenem MRK-sistemu 

Podrejeni MRK-
sistemi kotlov na les 
Odstavek 5.1.3 

Katere položaje/naloge imata PLC-ja kotlov na les? 
 En skupni PLC za oba kotla na les, ki se istočasno uporablja kot nadrejeni in kot podrejeni MRK-sistem  
 En skupni PLC za oba kotla na les, ki je podrejen nadrejenemu MRK-sistemu 
 Ločena PLC-ja za oba kotla na les, ki sta podrejena nadrejenemu MRK-sistemu 

Priključki z majhno 
tlačno razliko v 
centrali 
Poglavje 8 

Kako so izvedeni priključki z majhno tlačno razliko v centrali? 
 Posamični regulatorji 
 PLC nadrejenega MRK-sistema postrojenja za proizvodnjo toplote 
 PLC kotla (kotlov) na les, ki se uporablja kot nadrejeni MRK-sistem postrojenja za proizvodnjo toplote 
 Majhen sistem vodenja 
 Sistem vodenja objekta 

Kako so določene odgovornosti za fazo Načrtovanje razpisa? 
 Specifikacije vseh MRK-nivojev s strani glavnega projektanta 
 Specifikacije vseh MRK-nivojev s strani glavnega projektanta ob sodelovanju z MRK-specialisti 

Odgovornosti 

Kako so določene odgovornosti (vključno z definicijo priključnih mest) za fazo Izvedba in prevzem? 
 Celotno projektiranje MRK-nivojev s strani glavnega projektanta 
 Celotno projektiranje MRK-nivojev s strani dobavitelja kotla na les 
 Celotno projektiranje MRK-nivojev s strani dobavitelja nadrejenega MRK-sistema 
 Projektiranje vsakega MRK-nivoja s strani vsakokratnega dobavitelja (pri standardni priključitvi 

nedopustno, ker se izrecno zahteva ena glavna odgovorna oseba za MRK-projektiranje) 

Tabela 48: Vprašanja in odgovori za izbrano strukturo MRK-nivojev in za odgovornosti 
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5.2 Principielni prikaz in načrtovanje  

5.2.1 Hidravlična vezava  
Hidravlična vezava mora biti skladna s sliko 49. Izpolnjene morajo biti naslednje zahteve: 
 
– vezava mora s pomočjo obvoda dejansko imeti majhno tlačno razliko, se pravi čim krajši obvod in premer 

cevi obvoda = premer cevi glavnega predtoka, 
– skupna vezava kotlov na les, oljnega/plinskega kotla, obvoda, mest z majhno tlačno razliko in 

predregulacije mora imeti dejansko majhno tlačno razliko (kratki vodi, veliki premeri cevi), 
– poskrbeti je potrebno za popolno premešanje pri tipalu temperature glavnega predtoka (po potrebi vgraditi 

statični mešalnik). 

Naprava velja kot standardna vezava tudi če: 
 
– se ena črpalka izvede z dvema ali več vzporedno ali serijsko (zaporedno) vezanimi črpalkami, 
– je predregulacija daljinskega omrežja izvedena z dvema vzporedno vezanima regulacijskima ventiloma ali 

z ločeno poletno progo, 
– je vgrajen samo en skupni toplotni števec za oba kotla v glavni povratek (za kontrolo moči kotla mora biti 

drugi kotel izključen!), 
– je toplotni prenosnik dimnih plinov vgrajen v glavni povratek pri čim nižjih temperaturah. 

5.2.2 Načrtovanje hidravlike in regulacije  
Načrtovanje hidravlike in regulacije mora potekati po tehničnih pravilih. Izpolniti je potrebno zahteve Q-
Navodil za kakovost [1] oz. Priročnika za projektiranje [13], še zlasti pa: 
 
– Vzdrževanje temperature povratka za oba kotla in predregulacija: avtoriteta ventila ≥ 0,5. 
– Projektna temperaturna razlika na kotlih na les ≤ 15 K; manjša temperaturna razlika je potrebna, če je 

minimalna dopustna temperatura povratka visoka (n.pr. pri lubju, lesu od čiščenja krajine); Za zmanjšanje 
porabe električne energije na črpalki se lahko poviša, če je zagotovljeno, da zaradi tega ne bo prišlo do 
regulacijsko-tehničnih problemov (n.pr. nihanje moči kotla zaradi nastajanja temperaturnih slojev). 

– Vstopna temperatura v kotel naj bo najmanj 5 K višja kot je minimalna dopustna temperatura povratka 
(vzdrževanje temperature povratka). 

Načrtovanje hidravlike in regulacije obrazložiti in dokumentirati skladno s tabelo 50. 

Določiti je potrebno maksimalno dopustno temperaturo glavnega povratka T543. 

Če je temperaturna razlika med izstopno temperaturo iz kotla in vstopno temperaturo v kotel za več kot 10 K 
nižja kot temperaturna razlika med izstopno temperaturo iz kotla in maksimalno dopustno temperaturo 
glavnega povratka T543, je priporočljivo predvideti obvod v kotlovskem krogu D511/D521. 

Pomembno: Da kotla lahko vedno oddajata moč, je potrebno zagotoviti, da temperatura glavnega povratka 
T543 v nobenem obratovalnem primeru ne more narasti nad projektno vrednost (predpisati omejevalce 
temperature povratka pri vseh uporabnikih!). 
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Slika 49: Principielni prikaz monovalentnega postrojenja z dvema kotloma na les brez hranilnika toplote. Varnostni elementi in 
ekspanzijske naprave se izvedejo  ustrezno specifičnim predpisom posamezne države. 
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Načrtovanje hidravlike in regulacije 
 

Primer    Oznaka 

Garantirane mejne vrednosti temperatur      
Maksimalna temperatura glavnega predtoka 85°C    T542 
Maksimalna dopustna temperatura glavnega povratka 55°C    T543 
Min. dopustna vstop. temp. v kotel na les 1 (vzdrževanje tem. povratka) 60°C    T511 
Min. dopustna vstop. temp. v kotel na les 2 (vzdrževanje tem. povratka) 60°C    T521 
      
Kotlovski krog kotla na les 1      
Maksimalna moč kotla                                                      (primer = 33 %)  230 kW    K511 
Minimalna moč kotla 70 kW    K511 
Izstopna temperatura iz kotla 85°C    T512/T513 
Dobavna količina kotlovske črpalke 13,2 m3/h    P511 
Dobavna višina kotlovske črpalke 3 m    P511 
Rezultirajoča vstopna temperatura v kotel 70°C    T511 
Rezultirajoči pretok regulacijskega ventila v kotlovskem krogu 6,6 m3/h    V511 
Rezultirajoči pretok obvoda 6,6 m3/h    D511 
Padec tlaka na regulacijskem ventilu 10 Kpa    V511 
Padec tlaka na progi s spremenljivo količino 8 kPa    – 
Rezultirajoča avtoriteta ventila 0,56    V511 
      
Kotlovski krog kotla na les 2      
Maksimalna moč kotla                                                      (primer = 67 %)  470 kW    K521 
Minimalna moč kotla 140 kW    K521 
Izstopna temperatura iz kotla 85°c    T522/T523 
Dobavna količina kotlovske črpalke 27,0 m3/h    P521 
Dobavna višina kotlovske črpalke 3 m    P521 
Rezultirajoča vstopna temperatura v kotel 70°C    T521 
Rezultirajoči pretok regulacijskega ventila v kotlovskem krogu 13,5 m3/h    V521 
Rezultirajoči pretok obvoda 13,5 m3/h    D521 
Padec tlaka na regulacijskem ventilu 10 Kpa    V521 
Padec tlaka na progi s spremenljivo količino 8 kPa    – 
Rezultirajoča avtoriteta ventila 0,56    V521 
      
Načrtovanje predregulacije in omrežne črpalke v poglavju 7!      

Tabela 50: Načrtovanje hidravlike in regulacije. Projektne podatke za napravo, ki naj bi se izvedla, vnesti v tabelo, kot je prikazano 
na primeru (številke, navedene za primer, je potrebno zbrisati). 
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5.3 Opis delovanja  

5.3.1 Shema regulacije  
Krmiljenje in regulacija naprave naj se izvedeta  ustrezno sliki 51. 

5.3.2 Načini obratovanja  
Predvideti je potrebno naslednje načine obratovanja: 

 Izklop: Celotno postrojenje za proizvodnjo toplote je izven obratovanja, z izjemo stalnih pogonov 
(avtomatska ekspanzija itd.). 

 Ročno: Želena vrednost toplotne moči kurišča za vsakega od obeh kotlov na les  »ročno« kot fiksne 
vrednosti nastavljive na nadrejenem MRK-sistemu. 

 Lokalno: Interni regulatorji moči podrejenih MRK-sistemov kotlov na les so aktivirani (nadrejeni MRK-
sistem je lahko izven obratovanja ali pa je v okvari). 

 Avtomatsko: Želena vrednost toplotne moči kurišča je za oba kotla na les prednastavljena na 
nadrejenem MRK-sistemu v odvisnosti od temperature glavnega predtoka (= glavna regulacijska veličina) kot 
sledilna vezava. 

 Kotel 1 sam – Kotel 2 sam – sledilna vezava: ročni preklop z obratovanja z majhno močjo do 
obratovanja z avtomatsko sledilno vezavo in nazaj. 

 Poletje/zima: Če je jasno predvideno poletno obratovanje, skrbi dodatni način obratovanja »poletje« za 
to, da so poleti v obratovanju samo dejansko potrebni deli naprave . 

5.3.3 Krmiljenje  
Krmiljenje prednastavitev, omejitev, vremenskega vodenja in časovno krmiljenje želenih vrednosti kakor tudi 
vklapljanje in izklapljanje kotlov, črpalk itd. se izvede z nadrejenim MRK-sistemom. 

Pri vremenskem vodenju lahko merimo zunanjo temperaturo s tipalom na severni strani objekta, 
zunanja temperatura pa se po eni strani uporabi kot trenutna vrednost in po drugi strani kot 24-urna srednja 
vrednost za vodenje želene vrednosti in vklopne kriterije. Izračun 24-urne srednje vrednosti n.pr. tekoče za 
časovni interval zadnjih 24 ur in preračun vsakih 15 minut. 

Pri krmiljenju s časovnim programom se lahko sprogramirajo nivoji časovnega programa za različne 
funkcije. 

5.3.4 Regulacija kotlovskih krogov kotlov na les  
Regulacija kotlovskih krogov kotlov na les se izvede z nadrejenim MRK-sistemom. 

Pri načinu obratovanja »avtomatsko« mora regulacija  pri padcu vstopne temperature v kotel pod mejno 
vrednost temperaturo dvigniti na to mejno vrednost (= vzdrževanje temperature povratka).  

Pri načinu obratovanja »ročno« ali »lokalno« naj se vzdrževanje temperature povratka prav tako izvaja. 
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Slika 51: Shema regulacije standardne priključitve monovalentnega postrojenja z dvema kotloma na les brez hranilnika toplote. 
Sledilno vezavo glej v sliki 52. Prednostna stikala za najmanjšo vrednost preklopijo najnižji vhodni signal na izhod. Številske 
vrednosti so navedene kot primer. Varnostne funkcije niso vrisane; le-te se izvedejo s podrejenimi MRK-sistemi kotlov. 
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5.3.5 Regulacija temperature glavnega predtoka  
Regulacija temperature glavnega predtoka se izvede z nadrejenim MRK-sistem. 

Temperatura glavnega predtoka se regulira na fiksno vrednost z nastavitvijo želenih vrednosti toplotne moči 
kurišča (= nastavitvene veličine) za kotla na les v sledilni priključitvi.. 

Pomembno: Toplotne moči kurišč obeh kotlov na les se regulira vzporedno s temperaturo glavnega 
predtoka, torej z mešano temperaturo obeh izstopnih temperatur iz kotlov. Da oba kotla obratujeta čim bolj 
vzporedno, je potrebna skrbna hidravlična izravnava, regulatorja za omejevanje temperatur kotlovske vode 
T513 in T523 pa se nastavita 3...5 K nad želeno vrednost temperature glavnega predtoka. 

5.3.6 Regulacija toplotne moči kurišč kotlov na les  
Regulacija toplotne moči kurišč se izvaja s podrejenima MRK-sistemoma kotlov na les. 

Najmanj kotel na les 1 naj bo opremljen z avtomatskim vžigom. Če to glede na tehnične možnosti ni 
izvedljivo ali ni smiselno, se lahko obratuje z vzdrževanjem sloja žerjavice. Načeloma naj kotla na les vedno 
obratujeta z najnižjo možno močjo, da se doseže čim manjše število vklopov in izklopov. 

Regulator za temperaturo glavnega predtoka nadrejenega MRK-sistema daje kuriščema na les želeni 
vrednosti moči kurišč v sledilni vezavi. S pomočjo krmiljenja se želeni vrednosti toplotne moči kurišč lahko še 
dodatno vodi in omejuje. 

Interna regulatorja temperatur kotlovske vode T513/T523 obeh podrejenih MRK-sistemov imata naslednje 
funkcije: 
 
– Način obratovanja »ročno«: Regulacija toplotne moči kurišča na fiksno vrednost, nastavljeno na 

nadrejenem MRK-sistemu, se pravi nobene regulacije temperature glavnega predtoka T541, vendar pa 
omejitev temperature kotlovske vode T513/T523 (n.pr. na 90°C). 

– Način obratovanja »lokalno«: Regulacija temperature kotlovske vode T513/T523 na fiksno vrednost (n.pr. 
85°C), nastavljeno na podrejenem MRK-sistemu, omejitev temperature kotlovske vode T513/T523 na 
neko okrog 5 K višjo fiksno vrednost (n.pr. na 90°C). 

– Način obratovanja »avtomatsko«: Omejitev temperature kotlovske vode T513/T523 (n.pr. na 90°C). 

V regulacijskem območju moči kurišč na les od 30...100% naj se regulacija izvaja zvezno. Pod tem 
območjem mora biti obratovanje dvotočkovno. Preklop med zvezno regulacijo in dvotočkovnim obratovanjem 
naj se izvede vedno s takrat aktivnim MRK-sistemom (»lokalno« s podrejenim MRK-sistemom, 
»avtomatsko« z nadrejenim MRK-sistemom). 

Priporočilo za standardno priključno mesto med nadrejenim MRK-sistemom in kotloma na les kakor tudi 
seznam, v originalnem priročniku navedenih, proizvajalcev regulacijskih naprav in kotlov na les, ki nudijo 
tako priključno mesto, lahko najdete na svetovnem spletu (glej internetne naslove na strani 2). 

Pomembno: Varovanje kotlov na les, se pravi preprečitev prekoračitve maksimalne dopustne temperature 
kotlovske vode je potrebno dodatno zagotoviti s podrejenim MRK-sistemom kotla na les. 

5.3.7 Sledilna priključitev kotlov na les  
Sledilna priključitev kotlov na les se izvede z nadrejenim MRK-sistemom. 

Naslednji primer prikazuje razdelitev moči obeh kotlov na les in sicer 33% za kotel 1 in 67% za kotel 2. 
Preklop z obratovanja z nizko močjo na avtomatsko sledilno obratovanje in nazaj se izvaja ročno 
(procentualni deleži se nanašajo na skupno moč): 
 
– ročni preklop samo na kotel 2 (20...67%), če kotel 1 sam (10...33%) ne more več pokrivati dnevne 

potrebe, 
– ročni preklop na avtomatsko sledilno obratovanje, če kotel 2 sam (20...67%) ne more več pokrivati dnevne 

potrebe, 
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– ročni preklop samo na kotel 2 (20...67%), če se dnevne potrebe v doglednem času zopet lahko pokrijejo 
samo s kotlom 2, 

– ročni preklop samo na kotel 1 (10...33%), če se dnevne potrebe v doglednem času zopet lahko pokrijejo 
samo s kotlom 1. 

Avtomatsko sledilno obratovanje poteka na naslednji način (procentualni deleži se nanašajo na skupno 
moč): 
 
– kotel 2 sam (20...67%), 
– avtomatska vključitev kotla 1 (10...33%) s pomočjo avtomatskega vžiga (ali obratovanja z vzdrževanjem 

sloja žerjavice pri večjih napravah), če kotel 2 (20...67%) ne more več pokrivati urne potrebe po toploti, 
– vzporedno obratovanje kotla 1 (10...33%) in kotla 2 (20...67%), 
– avtomatski preklop nazaj samo na kotel 2 (20...67%), če urna potreba po toploti pade pod vsoto obeh 

minimalnih moči v višini 30% (= 10% + 20%). 

Primer izvedbe sledilne priključitve kaže slika 52. 

Vsakokratni kotel, ki ne obratuje, mora biti od ostale naprave hidravlično popolnoma ločen  (nobene napačne 
cirkulacije zaradi zaustavitvenih časov, napačno nastavljenih tripotnih ventilov, kratkih stikov preko 
varnostnih vodov itd.). 

  
 

 
 

Slika 52: Primer izvedbe sledilne vezave. Priključna mesta A–D se nanašajo na sliko 51. Da so ojačitve krogov za vse tri regulacijske 
kroge enake, je potrebni izbrati  prenosne koeficiente vseh treh regulatorjev v razmerju 3 : 1,5 : 1 (P-pas recipročne vrednosti  0,33 : 
0,67 : 1). 
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5.3.8 Izbrana zasnova regulacije  
Zasnova izvedbe regulacije kotlovskih krogov, temperature glavnega predtoka in toplotne moči kurišč, ki 
velja za projekt, ki se opisuje, je potrebno definirati v tabeli 53. 

 
Način  
obratovanja 

Regulacija kotlovskih 
krogov:  - kotel na les 1 
                - kotel na les 2 

Regulacija temperature glavnega 
predtoka (= glavna regul. veličina) 

Regulacija toplotne moči kurišč: 
- kotel na les 1 
- kotel na les 2 

Izklop Ne obratuje 
Ročno 
 
 

 Vzdrževanje temperatur 
povratkov T511/T521 z 
nadrejenim MRK-sistemom 

 Omejitev temperatur 
kotlovske vode T513/T523 s 
podrejenim MRK-sistemom 

 Regulacija temperature glavnega 
predtoka T541 ne obratuje 

 Želeni vrednosti toplotnih moči obeh 
kurišč nastavljivi kot fiksni vrednosti na 
nadrejenem  MRK-sistemu 

Lokalno 
 
 

 Omejitev temperatur 
kotlovske vode T513/T523 s 
podrejenim MRK-sistemom 

 Regulacija temperature glavnega 
predtoka T541 ne obratuje 

 Interni regulatorji moči podrejenih 
MRK-sistemov aktivirani 

 Kotel na les 1 sam 
 Regulacija temperature glavnega 

predtoka T541 z nadrejenim MRK-sis-
temom; nastavitvena veličina je želena 
vrednost toplotne moči kurišča kotla na 
les 1 

 Regulacija toplotne moči kurišča s 
podrejenim  MRK-sistemom kotla na les 
1; želena vrednost z nadrejenega MRK-
sistema 

 Ni krmiljenja po časovnem programu 
 Krmiljenje po časovnem programu z nadrejenim MRK-sistem; Časovni interval: 
 IZKLOP 
 Poletno obratovanje 
 Drugo  Dodatek:..... 

Avtomatsko 
– poletje 
 

 Ni 
poletnega 
obratovanja 
 

 Vzdrževanje temperature 
povratka T511 z nadrejenim 
MRK-sistemom 

 Omejitev temperature 
kotlovske vode T513 s 
podrejenim MRK-sistemom  

 Časovni interval ni predviden 
 Drugo  Dodatek:..... 

 Časovni interval kotel na les 1: 
 IZKLOP 
 Omejitev na maksimalno vrednost 
 Drugo  Dodatek: ..... 

 Regulacija temperature glavnega 
predtoka T541 z nadrejenim MRK-sis-
temom po specialni sledilni vezavi; 
nastavitveni veličini sta želeni vrednosti 
toplotnih moči obeh kurišč 

 Regulacija toplotnih moči obeh kurišč 
s podrejenima  MRK-sistemoma; želeni 
vrednosti z nadrejenega MRK-sistema 
po specialni sledilni vezavi 

 Ni krmiljenja po časovnem programu 
 Krmiljenje po časovnem programu z nadrejenim MRK-sistem; Časovni interval: 
 IZKLOP 
 Reducirano obratovanje 
 Normalno obratovanje 
 Konično obratovanje 
 Drugo  Dodatek: ..... 

Avtomatsko 
– zima 

 Vzdrževanje temperatur 
povratkov T511/T521 z 
nadrejenim MRK-sistemom 

 Omejitev temperatur 
kotlovske vode T513/T523 s 
podrejenim MRK-sistemom 

 Časovni interval ni predviden 
 Drugo  Dodatek: ..... 

 Časovni interval kotla na les 1/2: 
 IZKLOP 
 Omejitev po zunanji temperaturi 
 Omejitev po zunanji temperaturi 
 Ni omejitve 
 Drugo  Dodatek: .....  

Tabela 53: Vprašanja in odgovori  za izbrano zasnovo regulacije. 
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5.4 Zapisovanje podatkov za optimizacijo obratovanja  
Odrediti je potrebno vse ukrepe, ki zagotavljajo brezhibno izvedbo optimizacije obratovanja in kasnejši 
učinkovit nadzor rednega obratovanja. Merilne veličine, ki naj se zapisujejo, je potrebno označiti v tabeli 54. 
Merilne veličine, označene s »Standard«, se morajo dati v vsakem primeru zapisovati; vključitev ostalih 
merilnih veličin je priporočljiva. Merilna natančnost mora ustrezati povišanim zahtevam za merilni sistem. 

Odgovoriti je potrebno na vprašanja in podati odgovore za avtomatsko zapisovanje podatkov za optimizacijo 
obratovanja v tabeli 55. 

 

Merilna veličina Merilno mesto Standard Merilno 
območje 

Zapis Natančnost Oznaka 

 Temperatura Fasada sever Standard -20...50°C 0,1 K +-0,3 K T501 
 Temperatura Kotel na les 1: vstop Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T511 
 Temperatura Kotel na les 1: izstop Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T512 
 Temperatura Kotel na les 1: voda v kotlu (drugo merilno mesto)     T513 
 Temperatura Kotel na les 2: vstop Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T521 
 Temperatura Kotel na les 2: izstop Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T522 
 Temperatura Kotel na les 2: voda v kotlu (drugo merilno mesto)     T523 
 Temperatura Glavni predtok: pred obvodom Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T541 
 Temperatura Glavni predtok: za obvodom     T542 
 Temperatura Glavni povratek: pred obvodom Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T543 
 Temperatura Glavni povratek: za obvodom     T544 
 * Temperatura Priklj. mesto z majhno tlačno razliko: povratek Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T551 
 Temperatura S tlačno razliko obrem. priklj. mesto : predtok Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T561 
 * Temperatura S tlačno razliko obrem. priklj. mesto : povratek Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T562 
 Toplota Kotel na les 1: toplotni števec ** Standard – 1 kW h – W511 
 Volumenski tok Kotel na les 1: toplotni števec **     W511 
 Toplota Kotel na les 2: toplotni števec ** Standard – 1 kW h – W521 
 Volumenski tok Kotel na les 2: toplotni števec **     W521 
 Toplotna moč 

kurišča 
Nadrejen MRK-sistem: Želena vrednost kotla 1 Standard 0...100% 1% –  

 Toplotna moč 
kurišča 

Podrejen MRK-sistem: Dej. vrednost  kotla 1 ***      

 Toplotna moč 
kurišča 

Nadrej. MRK-sistem: Želena vrednost kotla 2 Standard 0...100% 1% –  

 Toplotna moč 
kurišča 

Podrejen MRK-sistem: Dej. vrednost kotla 2 ***      

 Temperatura Kotel na les 1: dimna cev Standard 0...400°C 2 K +-5 K  
 Temperatura Kotel na les 1: kurišče      
 * Preostali kisik Kotel na les 1: dimna cev Standard 0...21% 0,1% +-0,5%  
 Temperatura Kotel na les 2: dimna cev Standard 0...400°C 2 K +-5 K  
 Temperatura Kotel na les 2: kurišče      
 * Preostali kisik Kotel na les 2: dimna cev Standard 0...21% 0,1% +-0,5%  

* Dopustno odstopanje od standardne priključitve: Da bi lahko zmanjšali zahtevnost in stroške zapisovanja podatkov, je za 
optimizacijo obratovanja dopustna opustitev z eno zvezdico označenih merilnih mest, kar se smatra kot dopustno odstopanje 
** Toplotni števec mora omogočati zajem količine toplote [kW h] oz. količine vode [m³]. Nasprotno pa mora grafični prikaz 
ponazoriti moč [kW] oz. Volumenski tok [m³/h]. 
*** Ni standard, ker se ta veličina neobhodno ne potrebuje. Potrebno pa je definirati, ali proizvajalec vrača samo nadomestno 
veličino (n.pr. zgorevalni zrak), ali efektivno modeliran signal moči v realnem času. 
 Skupni toplotni števec za oba kotla v glavnem povratku je dopusten (Za kontrolo moči kotla mora biti drugi kotel izključen!) 

Tabela 54: Seznam merilnih mest za avtomatsko zapisovanje podatkov. Če naj naprava velja kot standardna priključitev, se morajo 
dati zapisati vse merilne veličine, ki so označene s »Standard«. Navedbe za merilno območje, zapis in natančnost naj se razumejo 
kot normativi za merilni sistem.
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Področje Vprašanja in odgovori 
Kako se izvaja avtomatsko zapisovanje podatkov za optimizacijo obratovanja? 

 Z ločenim pomnilnikom podatkov 
 S PLC-jem kotla na les 
 Z nadrejenim MRK-sistemom 

Kako se poslužuje sistem za zapisovanje podatkov? 
 S tipkovnico/prikazom na MRK-sistemu oz. pomnilniku podatkov 
 Potreben je PC  

Kako poteka periodično odčitavanje podatkov? 
 Odčitavanje podatkov na mestu samem, telefonska linija/modem nista potrebna 
 analog.telefonski priključek z analognim modemom        ISDN-telefonski priključek s terminalskim 

                                                                                                        adapterjem  

Strojna oprema 

V primeru pomnilnika podatkov: Kako je izvedemo priključno mesto? 
 Analogni signali: Normni signali (n.pr. 0...10 V, 4...20 mA), Digitalni signali: brezpotencialni kontakti 
 Bus 

Kako velik je merilni interval? 
 10 sekund (priporočilo) ..... s 

Kako velik je zapisovalni interval? 
 10 minut (priporočilo) ..... m 

Kako se izvaja zapisovanje analognih vrednosti? 
 Kot srednja vrednost za zadnji zapisovalni interval  (priporočilo) 
 Kot trenutna vrednost 

Kako se izvaja zapisovanje pri števcih? 
 Kot vsota zadnjega zapisovalnega intervala (priporočilo) 
 Kot aktualno stanje števca (Pozor: pogosto se pomotoma prestavi na ničlo) 

Kako se izvaja zapisovanje obratovalnih časov? 
 Kot čas obratovanja v zadnjem zapisovalnem intervalu (priporočilo) 
 Kot število dejanskih obratovalnih ur (Pozor: pogosto se pomotoma prestavi na ničlo) 

Zapisovanje 
podatkov 

Kako velik je pomnilnik merilnih vrednosti? 
 ≥ 30 dni kapacitete zapisovanja (priporočilo) ..... dni kapacitete zapisovanja 

Kakšen je format izhodnih podatkov?  
 CSV-datoteka s stolpci = merilna mesta in vrsticami = časovne točke (priporočilo) 
 Drugo: ..... 

Kako poteka obdelava podatkov? 
 Obdelava v EXCEL-u (priporočilo)  Drugo: ..... 

Obdelava podatkov 

Kako se izvaja grafični prikaz? 
 Po ena dnevna obdelava za vsako stanje obratovanja(Standard) 
 Prikaz števcev toplote, olja, plina in obratovalnih ur kot moč 
 Tedenski pregled  Drugo: ..... 

Kako so določene odgovornosti za fazo Načrtovanje razpisa? 
 Specifikacija avtomatskega zapisovanja podatkov s strani glavnega projektanta 
 Specifikacija avt. zapisovanja podatkov s strani glavnega projektanta v sodelovanj z MRK-specialistom  

Kako so določene odgovornosti za fazo Izvedba in prevzem? 
 Projekt avtomatskega zapisovanja podatkov s strani glavnega projektanta 
 Projekt avtomatskega zapisovanja podatkov s strani dobavitelja kotla na les 
 Projekt avtomatskega zapisovanja podatkov s strani dobavitelja nadrejenega MRK-sistema 

Odgovornosti 

Kako so določene odgovornosti med optimizacijo obratovanja? 
 Izbor in obdelava podatkov s strani glavnega projektanta 
 Izbor podatkov s strani dobavitelja kotla na les, obdelava s strani glavnega projektanta 
 Izbor podatkov s strani dobavitelja nadrejenega MRK-sistema, obdelava s strani glavnega projektanta 
 Izbor podatkov s strani upravljavca, obdelava s strani glavnega projektanta 
 Izbor in obdelava podatkov s strani upravljavca 

Tabela  55: Vprašanja in odgovori za avtomatsko zapisovanje podatkov in optimizacijo obratovanja 
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5.5 Dodatek k prevzemnemu zapisniku  
Faza izvedbe se zaključi s prevzemnim preizkusom. V tem času je potrebno sestaviti Dodatek k 
prevzemnemu zapisniku po tabeli 57 in tabeli 58. 

Na vprašanja v tabeli 56 je potrebno odgovoriti že na začetku razpisne faze. Dodatek k prevzemnemu 
zapisniku po tabeli 57 in tabeli 58 se mora izpolniti šele na koncu faze izvedbe. Priporočljivo pa je te tabele 
uporabiti že med fazo razpisa in fazo izvedbe za določitev projektnih vrednosti; samo tako bo način 
delovanja naprave jasno razpoznaven. 

Če se v  tabeli 53 označi »  Drugo:  Dodatek: .....«, je zahtevane tabele potrebno  ustrezno prilagoditi in 
jih sestaviti kot Dodatek. 

 
Kdo sestavi Dodatek k prevzemnemu zapisniku ? 

 Glavni projektant 
 Dobavitelj kotla na les 
 Dobavitelj nadrejenega MRK-sistema 

Tabela 56: Vprašanja in odgovori za Dodatek k prevzemnemu zapisniku 

 
Način obratovanja Po-Ne       

03-09       
12-24       

IZKLOP 

       
00-03       
09-12       

Poletje 

Poletno obratovanje 

       
       
       

IZKLOP 

       
22-05       

       
Reducirano obratovanje 

       
08-22       

       
Normalno obratovanje 

       
05-08       

       

Zima 

Konično obratovanje 

       

Tabel 57: Dodatek k prevzemnemu zapisniku – krmiljenje po časovnem programu; številke, vnešene za primer, je potrebno zbrisati 
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Krmiljenje po časovnem programu Opis  

Poletje Reduc. Normal. Konice 
Nadrejeni MRK-sistem      

 Vzdrževanje temperature povratka      
Kotel na les 1: Mejna vrednost temperature vstopa v kotel 60°C     
Kotel na les 2: Mejna vrednost temperature vstopa v kotel 60°C     

 Regulacija temperature glavnega predtoka      
Želena vrednost temperature glavnega predtoka 85°C     

 40% 40% 40% 100% Vremensko vodenje omejevanja toplotne moči kurišča 
 10°C ZT 
Kotel na les 1 sam                                                     0°C ZT 

 40% 100% 100% 100% 

 40% 40% 40% 100% Vremensko vodenje omejevanja toplotne moči kurišča 
 10°C ZT 
Kotel na les 2 sam                                                     0°C ZT 

 40% 100% 100% 100% 

Kotel na les 1 VKLOP pri želeni vrednosti toplotne moči 
kurišča 

40%     

Kotel na les 1 IZKLOP pri želeni vrednosti toplotne moči 
kurišča 

20%     

Kotel na les 2 VKLOP pri želeni vrednosti toplotne moči 
kurišča 

40%     

Kotel na les 2 IZKLOP pri želeni vrednosti toplotne moči 
kurišča 

20%     

P-pas za sledilni regulator 1 (kotel na les 1 sam) 75%     
Nastavitveni čas sledilni regulator 1 (kotel na les 1 sam) 20 m     
P-pas za sledilni regulator 2 (kotel na les 2 sam) 150%     
Nastavitveni čas sledilni regulator 2 (kotel na les 2 sam) 20 m     
P-pas za sledilni regulator 3 (kotla na les 1+2) 225%     

Zvezna 
regulacija 
 
(Nastavitveni 
veličini sta 
želeni 
vrednosti 
toplotnih  
moči kurišč 
obeh kotlov 
na les v 
specialni 
sledilni 
vezavi) 

Nastavitveni čas sledilni regulator 3 (kotla na les 1+2) 20 m     
 Avtomatska sledilna priključitev kotel na les 2 – kotla na les 1+2      

Vklopni kriterij kotel na les 1:         Želena vrednost toplotne moči kurišča 
kotla na les 2 (v % skupne moči) 

67% 
(= max.) 

    

 IN čas zakasnitve 1 h     
Izklopni kriterij kotel na les 1: Želena vrednost moči kurišč kotlov na 

les 1+ 2 (v % skupne moči) 
30% 

(= min.) 
    

 IN čas zakasnitve 1 h     
      
Kotel na les 1      

 Nastavitev ogrevalne moči      
Nastavljena minimalna ogrevalna moč z referenčnim gorivom 70 kW     
Nastavljena maksimalna ogrevalna moč z referenčnim gorivom 230 kW     

 Podrejeni MRK-sistem 1      
Želena vrednost temperature kotlovske vode pri obratovanju »lokalno« 85°C     
Omejitev temperature kotlovske vode 90°C     
      
Kotel na les 2      

 Nastavitev ogrevalne moči      
Nastavljena minimalna ogrevalna moč z referenčnim gorivom 140 kW     
Nastavljena maksimalna ogrevalna moč z referenčnim gorivom 470 kW     

 Podrejeni MRK-sistem 2      
Želena vrednost temperature kotlovske vode pri obratovanju »lokalno« 85°C     
Omejitev temperature kotlovske vode 90°C     

Tabela 58: Dodatek k prevzemnemu zapisniku – nastavitvene vrednosti; številke, vnešene za primer, je potrebno zbrisati (ZT = 
zunanja temperatura)
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6. Monovalentno postrojenje z  dvema kotloma na les 
in hranilnikom toplote  

6.1 Kratek opis in odgovornosti  

6.1.1 Posluževalni nivo  
Zahteva se čim enostavnejše posluževanje in pregleden prikaz glavnih funkcij, da napravo lahko poslužuje 
tudi neprofesionalno osebje: 

 Za servisiranje in zasilno obratovanje morajo biti izpolnjene naslednje zahteve: 
– avtomatsko krmiljenje/regulacija se morata za servisna dela in pri zasilnem obratovanju dati ločeno ali v 

celoti izklopiti (n.pr. s stikalom »izklop/vklop/avtomatsko«), 
– podrejeni MRK-sistemi morajo delovati neodvisno od nadrejenega MRK-sistema (n.pr. pri izpadu 

nadrejenega MRK-sistema), 
– zagotovljen mora biti ročni pogon regulacijskih ventilov (n.pr. ročna nastavitev na regulacijskem ventilu, ki 

pa ne sme biti motena z nepravim nastavitvenim signalom), 
– vse varnostne funkcije morajo ostati aktivne. 

 Izbira obratovanja »izklop–ročno–lokalno–avtomatsko« in po potrebi »poletje–zima« naj se izvede na 
enega od naslednjih načinov: 
– s stikalom na konvencionalni posluževalni plošči (praviloma v stikalni omari), ta rešitev se je v 

praksi dobro obnesla, 
– s PLC-jem; to pride v poštev le, če strojna in programska oprema služi udobnejšemu posluževanju, 
– z računalnikom  majhnega sistema vodenja ali večjega sistema vodenja objekta. 

 Napredno posluževanje, kot je nastavljanje želenih vrednosti, spreminjanje časovnih 
programov itd., se lahko izvaja direktno na nadrejenem in na podrejenih MRK-sistemih. 

6.1.2 Nadrejeni MRK-sistem  
Nadrejeni MRK-sistem opravlja vse nadrejene krmilne in regulacijske funkcije in povezuje podrejene MRK-
sisteme med seboj. Poleg tega je nadrejenemu MRK-sistemu dodeljeno tudi avtomatsko zapisovanje 
podatkov, ki je za standardno priključitev brezpogojno potreben (najmanj občasno med trajanjem 
optimizacije obratovanja). Obstajajo naslednje možne rešitve: 

 Izvedba nadrejenega MRK-sistema s posamičnimi regulatorji. Avtomatsko zapisovanje podatkov se 
pri tem izvaja s pomočjo pomnilnika podatkov s priključnim mestom v obliki izvedenih normnih signalov za 
analogne signale (n.pr. 0...10 V, 4...20 mA) in brezpotencialnih kontaktov za digitalne signale. 

 Izvedba s PLC-jem z možnostjo avtomatskega zapisovanja podatkov (pomnilnik podatkov kot zgoraj ali 
interno zapisovanje podatkov). 

 Uporaba PLC-ja kotla na les kot nadrejenega MRK-sistema. Tudi tukaj mora biti zagotovljena možnost 
avtomatskega zapisovanja podatkov (pomnilnik podatkov kot zgoraj ali interno zapisovanje podatkov). 

 Izvedba z majhnim sistemom vodenja z možnostjo avtomatskega zapisovanja podatkov 
(shranjevanje podatkov praviloma predvideno s strani proizvajalca). 

 Sistem vodenja objekta pri večjih napravah, kjer je shranjevanje podatkov vedno predvideno s strani 
proizvajalca. 

Nadrejeni MRK-sistem naj bo izveden z eno samo izmed navedenih možnih rešitev s strani ene in edine 
odgovorne osebe. Mešane rešitve so dopustne le, če bi enovita rešitev povzročila nesprejemljivo visoke 
stroške. 
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6.1.3 Podrejena MRK-sistema kotlov na les  
Krmiljenje in regulacija kotla na les je kompleksno. Zato imajo danes večji kotli na les vedno lastni PLC, ki 
je v normalnem primeru podrejen nadrejenemu MRK-sistemu. 

Če lahko PLC-ja kotlov na les izpolnita tudi zahteve za nadrejeni MRK-sistem (vključno tudi avtomatsko 
zapisovanje podatkov), se lahko preveri istočasna uporaba kot nadrejeni in podrejeni MRK-
sistem. 

Podrejeni MRK-sistem kotla na les mora izpolniti naslednje funkcije: 
 
– obratovanje z ohranjanjem sloja žerjavice oz. avtomatski vžig, 
– regulacija toplotne moči kurišča pri ročnem in avtomatskem obratovanju na osnovi določene želene 

vrednosti nadrejenega MRK-sistema, 
– regulacija temperature kotlovske vode pri lokalnem obratovanju, 
– omejevanje toplotne moči kurišča na osnovi temperature kotlovske vode pri vseh načinih obratovanja. 

Varovanje kotlov na les, se pravi preprečevanje prekoračitev maksimalno dopustne temperature kotlovske 
vode, morata zagotoviti podrejena MRK-sistema kotlov na les. 

6.1.4 Izbrana struktura MRK-nivojev 
Za MRK-projektiranje (vključno tudi za definiranje priključnih mest) je potrebno določiti glavno odgovorno 
osebo. 

Na za opisani projekt izbrano strukturo MRK-nivojev z odgovornostmi je potrebno odgovoriti s tabelo 59. 
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MRK-nivo Vprašanja in odgovori 

So izpolnjene zahteve za servisiranje in zasilno obratovanje? 
 Da (nujno za standardno priključitev)  Ne 

Posluževalni nivo 
Odstavek 6.1.1 

Kako se izvaja izbira obratovanja? 
 Stikalo na konvencionalni posluževalni plošči 
 Vnos preko PLC-ja, zagotovljeno je dovolj udobno posluževanje 
 Vnos preko računalnika sistema vodenja 

Kako je izveden nadrejeni MRK-sistem? 
 Posamični regulatorji kot nadrejen MRK-sistem 
 Uporaba skupnega PLC-ja kotlov na les kot nadrejeni MRK-sistem 
 Lastni PLC za nadrejeni MRK-sistem 
 Majhen sistem vodenja 
 Sistem vodenja objekta 

Nadrejeni MRK-
sistem 
Odstavek 6.1.2 

Kako se izvaja avtomatsko zapisovanje podatkov?  
 Pomnilnik podatkov med optimizacijo obratovanja, priključno mesto je predvideno 
 Interno zapisovanje podatkov v nadrejenem MRK-sistemu 

Podrejeni MRK-
sistemi kotlov na les 
Odstavek 6.1.3 

Katere položaje/naloge imata PLC-ja kotlov na les? 
 En skupni PLC za oba kotla na les, ki se istočasno uporabljata kot nadrejeni in kot podrejeni MRK-

sistem  
 En skupni PLC za oba kotla na les, ki je podrejen nadrejenemu MRK-sistemu 
 Ločena PLC-ja za oba kotla na les, ki sta podrejena nadrejenemu MRK-sistemu 

Priključki z majhno 
tlačno razliko v 
kotlovnici 
Poglavje 8 

Kako so izvedeni priključki z majhno tlačno razliko v centrali? 
 Posamični regulatorji 
 PLC nadrejenega MRK-sistema postrojenja za proizvodnjo toplote 
 PLC kotla (kotlov) na les, ki se uporablja kot nadrejeni MRK-sistem postrojenja za proizvodnjo toplote 
 Majhen sistem vodenja 
 Sistem vodenja objekta 

Kako so določene odgovornosti za fazo Izdelava projekta za razpis? 
 Specifikacije vseh MRK-nivojev s strani glavnega projektanta 
 Specifikacije vseh MRK-nivojev s strani glavnega projektanta ob sodelovanju z MRK-specialisti 

Odgovornosti 

Kako so določene odgovornosti (vključno z definicijo priključnih mest) za fazo Izvedba in prevzem? 
 Celotno projektiranje MRK-nivojev s strani glavnega projektanta 
 Celotno projektiranje MRK-nivojev s strani dobavitelja kotla na les 
 Celotno projektiranje MRK-nivojev s strani dobavitelja nadrejenega MRK-sistema 
 Projektiranje vsakega MRK-nivoja s strani vsakokratnega dobavitelja (pri standardni priključitvi 

nedopustno, ker se izrecno zahteva ena glavna odgovorna oseba za MRK-projektiranje) 

Tabela 59: Vprašanja in odgovori za izbrano strukturo MRK-nivojev in za odgovornosti 

6.2 Principielni prikaz in načrtovanje  

6.2.1 Hidravlična vezava  
Hidravlična vezava mora biti skladna s sliko 60. Izpolnjene morajo biti naslednje zahteve: 
 
– Skupna vezava kotlov na les, hranilnika toplote, mest z majhno tlačno razliko in predregulacije mora imeti 

dejansko majhno tlačno razliko (kratki vodi, veliki premeri cevi). 
– Hranilnik mora biti dosledno koncipiran kot slojni hranilnik. 
– Priključki hranilnika s povečanimi preseki (zmanjšanje hitrosti), odbojno pločevino (lom vodnega toka) in, 
če je potrebno, sifonirani (preprečitev enocevne cirkulacije). 

– Priključki na hranilniku samo zgoraj in spodaj (nobenih vmesnih priključkov). 
– V notranjosti hranilnika ne sme biti nobenih vodov (nevarnost »termičnega mešala«). 
– Hranilnik toplote naj ne bo, če je le možno, razdeljen na več rezervoarjev. Če se te zahteve ne da izpolniti, 

je potrebno upoštevati naslednje: 
• Nobenih priključkov med hranilniki. 
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• Pri regulaciji stanja napolnjenosti hranilnika je potrebno vsak hranilnik obravnavati kot svojo 
regulacijsko-tehnično enoto (Problem: zaradi individualnih toplotnih slojev v vsakem hranilniku je lahko 
toplejši hranilnik spodaj hladnejši kot hladnejši hranilnik zgoraj). 

Naprava velja kot standardna vezava tudi če: 
 
– se ena črpalka izvede z dvema ali več vzporedno ali serijsko (zaporedno) vezanimi črpalkami, 
– je predregulacija daljinskega omrežja izvedena z dvema vzporedno vezanima regulacijskima ventiloma ali 

z ločeno poletno progo, 
–  je vgrajen samo en skupni toplotni števec za oba kotla v glavni povratek (za kontrolo moči kotla mora biti 

drugi kotel izključen!), 
– je toplotni prenosnik dimnih plinov vgrajen v glavni povratek pri čim nižjih temperaturah. 

6.2.2 Načrtovanje hidravlike in regulacije  
Načrtovanje hidravlike in regulacije mora potekati po tehničnih pravilih. Izpolniti je potrebno zahteve Q-
Navodil za kakovost [1] oz. Priročnika za projektiranje [13], še zlasti pa: 
 
– Volumen hranilnika toplote ≥ 1 h kapaciteta glede na nazivno moč kotla na les; lahko se zmanjša, če 

obstajajo trdni argumenti (n.pr. zmanjšanje jutranjih konic moči z regulacijsko-tehničnimi ukrepi). 
– Regulator polnjenja/vzdrževanja temp. povratka za oba kotla in predregulacija: avtoriteta ventila ≥ 0,5. 
– Projektna temperaturna razlika na kotlu na les ≤ 15 K; manjša temperaturna razlika je potrebna, če je 

minimalna dopustna temperatura povratka visoka (n.pr. pri lubju, lesu od čiščenja krajine); Za zmanjšanje 
porabe električne energije na črpalki se lahko poviša, če je zagotovljeno, da zaradi tega ne bo prišlo do 
regulacijsko-tehničnih problemov (n.pr. nihanje moči kotla zaradi nastajanja temperaturnih slojev). 

– Vstopna temperatura v kotel naj bo najmanj 5 K višja kot je minimalna dopustna temperatura povratka 
(vzdrževanje temperature povratka). 

Načrtovanje hidravlike in regulacije obrazložiti in dokumentirati skladno s tabelo 61. 

Določiti je potrebno maksimalno dopustno temperaturo glavnega povratka T643. 

Če je temperaturna razlika med izstopno temperaturo iz kotla in vstopno temperaturo v kotel za več kot 10 K 
nižja kot temperaturna razlika med izstopno temperaturo iz kotla in maksimalno dopustno temperaturo 
glavnega povratka T643, je priporočljivo predvideti obvod v kotlovskem krogu D611/D621. 

Pomembno: Da kotla lahko vedno oddajata toploto, je potrebno zagotoviti, da temperatura glavnega 
povratka T643 v nobenem obratovalnem primeru ne more narasti nad projektno vrednost (predpisati 
omejevalce temperature povratka pri vseh uporabnikih!). 
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Slika 60: Principielni prikaz monovalentnega postrojenja z dvema kotloma na les in hranilnikom toplote. Varnostni elementi in 
ekspanzijske naprave se izvedejo ustrezno specifičnim predpisom posamezne države. 
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Načrtovanje hidravlike in regulacije 
 

Primer    Oznaka 

Garantirane mejne vrednosti temperatur      
Maksimalna temperatura glavnega predtoka 85°C    T642 
Maksimalna dopustna temperatura glavnega povratka 55°C    T643 
Min. dopustna vstop. temp. v kotel na les 1 (vzdrževanje temp. 
povratka) 

60°C    T611 

Min. dopustna vstop. temp. v kotel na les 2 (vzdrževanje temp. 
povratka) 

60°C    T621 

      
Kotlovski krog kotla na les 1      
Maksimalna moč kotla                                                      (primer = 33 %)  230 kW    K611 
Minimalna moč kotla 70 kW    K611 
Izstopna temperatura iz kotla 85°C    T612/T613 
Dobavna količina kotlovske črpalke 13,2 m3/h    P611 
Dobavna višina kotlovske črpalke 3 m    P611 
Rezultirajoča vstopna temperatura v kotel 70°C    T611 
Rezultirajoči pretok regulacijskega ventila v kotlovskem krogu 6,6 m3/h    V611 
Rezultirajoči pretok obvoda 6,6 m3/h    D611 
Padec tlaka na regulacijskem ventilu 10 kPa    V611 
Padec tlaka na progi s spremenljivo količino 8 kPa    – 
Rezultirajoča avtoriteta ventila 0,56    V611 
      
Kotlovski krog kotla na les 2      
Maksimalna moč kotla                                                      (primer = 67 %)  470 kW    K621 
Minimalna moč kotla 140 kW    K621 
Izstopna temperatura iz kotla 85°C    T622/T623 
Dobavna količina kotlovske črpalke 27,0 m3/h    P621 
Dobavna višina kotlovske črpalke 3 m    P621 
Rezultirajoča vstopna temperatura v kotel 70°C    T621 
Rezultirajoči pretok regulacijskega ventila v kotlovskem krogu 13,5 m3/h    V621 
Rezultirajoči pretok obvoda 13,5 m3/h    D621 
Padec tlaka na regulacijskem ventilu 10 kPa    V621 
Padec tlaka na progi s spremenljivo količino 8 kPa    – 
Rezultirajoča avtoriteta ventila 0,56    V621 
      
Načrtovanje predregulacije in omrežne črpalke v poglavju 7!      

Tabela 61: Načrtovanje hidravlike in regulacije. Projektne podatke za napravo, ki naj bi se izvedla, vnesti v tabelo, kot je prikazano 
na primeru (številke, navedene za primer, je potrebno zbrisati). 
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6.3 Opis delovanja  

6.3.1 Shema regulacije  
Krmiljenje in regulacija naprave naj se izvedeta  ustrezno sliki 62. 

6.3.2 Načini obratovanja  
Predvideti je potrebno naslednje načine obratovanja: 

 Izklop: Celotno postrojenje za proizvodnjo toplote je izven obratovanja, z izjemo stalnih pogonov 
(avtomatska ekspanzija itd.). 

 Ročno: Želena vrednost toplotne moči kurišča za vsakega od obeh kotlov na les  »ročno« kot fiksni 
vrednosti nastavljivi na nadrejenem MRK-sistemu. 

 Lokalno: Interni regulatorji moči podrejenih MRK-sistemov kotlov na les so aktivirani (nadrejeni MRK-
sistem je lahko izven obratovanja ali pa je v okvari). 

 Avtomatsko: Želena vrednost toplotne moči kurišča je za oba kotla na les prednastavljena na 
nadrejenem MRK-sistemu v odvisnosti od temperature glavnega predtoka (= glavna regulacijska veličina) kot 
sledilna vezava. 

 Kotel 1 sam – Kotel 2 sam – sledilna vezava: ročni preklop z obratovanja z majhno močjo do 
obratovanja z avtomatsko sledilno vezavo in nazaj. 

 Poletje/zima: Če je jasno predvideno poletno obratovanje, skrbi dodatni način obratovanja »poletje« za 
to, da so poleti v obratovanju samo dejansko potrebni deli naprave. 

6.3.3 Krmiljenje  
Krmiljenje prednastavitev, omejitev, vremenskega vodenja in časovno krmiljenje želenih vrednosti kakor tudi 
vklapljanje in izklapljanje kotlov, črpalk itd. se izvede z nadrejenim MRK-sistemom. 

Pri vremenskem vodenju lahko merimo zunanjo temperaturo s tipalom na severni strani objekta, 
zunanja temperatura pa se po eni strani uporabi kot trenutna vrednost in po drugi strani kot 24-urna srednja 
vrednost za vodenje želene vrednosti in vklopne kriterije. Izračun 24-urne srednje vrednosti n.pr. tekoče za 
časovni interval zadnjih 24 ur in preračun vsakih 15 minut. 

Pri krmiljenju s časovnim programom se lahko sprogramirajo nivoji časovnega programa za različne 
funkcije. 

6.3.4 Regulacija kotlovskih krogov kotlov na les 
Regulacija kotlovskih krogov kotlov na les se izvede z nadrejenim MRK-sistemom. 

Pri načinu obratovanja »avtomatsko« mora regulacija  pri padcu vstopne temperature v kotel pod mejno 
vrednost temperaturo dvigniti na to mejno vrednost (= vzdrževanje temperature povratka).  

Pri načinu obratovanja »ročno« ali »lokalno« naj se vzdrževanje temperature povratka prav tako izvaja. 
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Slika 62: Shema regulacije standardne vezave monovalentnega postrojenja z dvema kotloma na les in hranilnikom toplote. Sledilno 
vezavo glej na sliki 63. Prednostna stikala za najmanjšo vrednost preklopijo najnižji vhodni signal na izhod. Številske vrednosti so 
navedene kot primer. Varnostne funkcije niso vrisane; le-te se izvedejo s podrejenimi MRK-sistemi kotlov. 
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6.3.5 Regulacija stanja napolnjenosti hranilnika toplote  
Regulacija stanja napolnjenosti hranilnika toplote se izvede  z nadrejenim MRK-sistemom. 

Stanje napolnjenosti hranilnika naj se zajema z najmanj 5 temperaturnimi tipali, ki so enakomerno 
razporejeni po višini hranilnika. To daje stanje napolnjenosti hranilnika od 0 % do 100 % (pri samo 5 
temperaturnih tipalih seveda samo z relativno grobim stopnjevanjem od 0 % – 25 % – 50 % – 75 % – 100 
%). Stanje napolnjenosti »toplo«/»hladno« je pri tem za vsako tipalo na hranilniku podano takole: 
 
– Definicija: Želena temperatura = Želena vrednost temperature polnjenja – varnostno odstopanje 
           n.pr.   85–10=75 ° 

– »toplo« pomeni: Dejanska temperatura   ≥ Želena temperatura n.pr.. ≥ 75 ° 
– »hladno« pomeni: Dejanska temperatura   < Želena temperatura – histereza n.pr. < 75–10=65 ° 

Če na primer tipala 1...5 = javljajo »toplo«, je hranilnik popolnoma napolnjen; če samo tipala 1...3 = javljajo 
»toplo«, je hranilnik napolnjen do dobre polovice. 

Pri šibki obremenitvi (potrebna moč kotla na les pod minimalno močjo) naj se hranilnik toplote z dvotočkovno 
regulacijo z minimalno močjo kotla na les popolnoma napolni in izprazni. 

Pri drugih načinih obratovanja naj se hranilnik polni z zvezno regulacijo. Zvezni regulator naj ima PI-
karakteristiko. Zaradi I-deleža se lahko hranilnik napolni na prednastavljeno vrednost brez preostalega 
regulacijskega odstopanja (kot bi bil to primer pri P-regulatorju). Kolikor večje je odstopanje od želenega 
stanja napolnjenosti hranilnika, toliko večje so zahteve po moči kotlov na les. 

Za preklop z dvotočkovne regulacije na zvezno regulacijo je potrebno definirati ustrezen preklopni kriterij  
(n.pr. zunanja temperatura). 

6.3.6 Regulacija moči kurišč kotlov na les  
Regulacija moči kurišč se izvaja s podrejenima MRK-sistemoma kotlov na les. 

Najmanj kotel na les 1 naj bo opremljen z avtomatskim vžigom. Če to glede na tehnične možnosti ni 
izvedljivo ali ni smiselno, se lahko obratuje z vzdrževanjem sloja žerjavice. Načeloma naj kotla na les vedno 
obratujeta z najnižjo možno močjo, da se doseže čim manjše število vklopov in izklopov. 

Regulator stanja napolnjenosti hranilnika nadrejenega MRK-sistema daje kuriščema na les želeni vrednosti 
moči kurišč v sledilni vezavi. S pomočjo krmiljenja se želeni vrednosti toplotne moči kurišč lahko še dodatno 
vodi in omejuje. 

Interna regulatorja temperatur kotlovske vode T613/T623 obeh podrejenih MRK-sistemov imata naslednje 
funkcije: 
 
– Način obratovanja »ročno«: Regulacija toplotne moči kurišča na fiksno vrednost, nastavljeno na 

nadrejenem MRK-sistemu, se pravi nobene regulacije temperature glavnega predtoka T641, vendar pa 
omejitev temperature kotlovske vode T613/T623 (n.pr. na 90°C). 

– Način obratovanja »lokalno«: Regulacija temperature kotlovske vode T613/T623 na fiksno vrednost (n.pr. 
85°C), nastavljeno na podrejenem MRK-sistemu, omejitev temperature kotlovske vode T613/T623 na 
neko okrog 5 K višjo fiksno vrednost (n.pr. na 90°C). 

– Način obratovanja »avtomatsko«: Omejitev temperature kotlovske vode T613/T623 (n.pr. na 90°C). 

V regulacijskem območju moči kurišč na les od 30...100% naj se regulacija izvaja zvezno. Pod tem 
območjem mora biti obratovanje dvotočkovno. Preklop med zvezno regulacijo in dvotočkovnim obratovanjem 
naj se izvede vedno s takrat aktivnim MRK-sistemom (»lokalno« s podrejenim MRK-sistemom, 
»avtomatsko« z nadrejenim MRK-sistemom). 

Priporočilo za standardno priključno mesto med nadrejenim MRK-sistemom in kotloma na les kakor tudi 
seznam, v originalnem priročniku navedenih, proizvajalcev regulacijskih naprav in kotlov na les, ki nudijo 
tako priključno mesto, lahko najdete na svetovnem spletu (glej internetne naslove na strani 2). 

Pomembno: Varovanje kotlov na les, se pravi preprečitev prekoračitve maksimalne dopustne temperature 
kotlovske vode je potrebno dodatno zagotoviti s podrejenima MRK-sistemoma kotlov na les). 



Standardne vezave kotlov                   6. Monoval. postrojenje z dvema kotloma na les in hranilnikom toplote 

  

105 

6.3.7 Sledilna vezava kotlov na les  
Sledilna vezava kotlov na les se izvede z nadrejenim MRK-sistemom. 

Naslednji primer prikazuje razdelitev moči obeh kotlov na les in sicer 33% za kotel 1 in 67% za kotel 2. 
Preklop z obratovanja z nizko močjo na avtomatsko sledilno obratovanje in nazaj se izvaja ročno (odstotni 
deleži se nanašajo na skupno moč): 
 
– ročni preklop samo na kotel 2 (20...67%), če kotel 1 sam (10...33%) ne more več pokrivati dnevne 

potrebe, 
– ročni preklop na avtomatsko sledilno obratovanje, če kotel 2 sam (20...67%) ne more več pokrivati dnevne 

potrebe, 
– ročni preklop samo na kotel 2 (20...67%), če se dnevne potrebe zopet v doglednem času lahko pokrijejo 

samo s kotlom 2, 
– ročni preklop samo na kotel 1 (10...33%), če se dnevne potrebe zopet v doglednem času lahko pokrijejo 

samo s kotlom 1. 

Avtomatsko sledilno obratovanje poteka na naslednji način (procentualni deleži se nanašajo na skupno 
moč): 
 
– kotel 2 sam (20...67%), 
– avtomatska vključitev kotla 1 (10...33%) s pomočjo avtomatskega vžiga (ali obratovanje z vzdrževanjem 

sloja žerjavice pri večjih napravah), če kotel 2 (20...67%) ne more več pokrivati urne potrebe po toploti, 
– vzporedno obratovanje kotla 1 (10...33%) in kotla 2 (20...67%), 
– avtomatski preklop nazaj samo na kotel 2 (20...67%), če urna potreba po toploti pade pod vsoto obeh 

minimalnih moči v višini 30% (= 10% + 20%). 

Primer izvedbe sledilne vezave kaže slika 63. 

Vsakokratni kotel, ki ne obratuje, mora biti od ostale naprave hidravlično popolnoma ločen  (nobene napačne 
cirkulacije zaradi zaustavitvenih časov, napačno nastavljenih tripotnih ventilov, kratkih stikov preko 
varnostnih vodov itd.). 
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Slika 63: Primer izvedbe sledilne vezave. Priključna mesta A–D se nanašajo na sliko 62. Da so ojačitve krogov za vse tri regulacijske 
kroge enake, je potrebno izbrati prenosne koeficiente vseh treh regulatorjev v razmerju 3 : 1,5 : 1 (P-pas recipročne vrednosti  0,33 : 
0,67 : 1). 

6.3.8 Izbrana zasnova regulacije  
Zasnova izvedbe regulacije kotlovskih krogov, stanja napolnjenosti hranilnika toplote in toplotne moči 
kurišča, ki velja za projekt, ki se opisuje, je potrebno definirati v tabeli 64 (en primer je vnešen). 
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Način  
obratovanja 

Regulacija kotlovskih 
krogov:  - kotel na les 1 
                - kotel na les 2 

Regulacija stanja napolnjenosti  
(= glavna regul. veličina) 

Regulacija toplotnih moči kurišč: 
- kotel na les 1 
- kotel na les 2 

Izklop Ne obratuje 
Ročno 
 
 

 Vzdrževanje temperatur 
povratka T611/T621 z 
nadrejenim MRK-sistemom 

 Omejitev temperatur 
kotlovske vode T613/T623 s 
podrejenim MRK-sistemom 

 Regulacija stanja napolnjenosti 
hranilnika ne obratuje 

 Želeni vrednosti toplotnih moči obeh 
kurišč nastavljivi kot fiksni vrednosti na 
nadrejenem  MRK-sistemu 

Lokalno 
 
 

 Omejitev temperatur 
kotlovske vode T613/T623 s 
podrejenim MRK-sistemom 

 Regulacija stanja napolnjenosti 
hranilnika ne obratuje 

 Interni regulatorji moči podrejenega 
MRK-sistema aktivirani 

 Kotel na les sam 
 Regulacija stanja napolnjenosti 

hranilnika z nadrejenim MRK-
sistemom; nastavitvena veličina je 
želena vrednost toplotne moči kurišča 
kotla na les 1 

 Regulacija toplotne moči kurišča s 
podrejenim  MRK-sistemom kotla na les 
1; želena vrednost z nadrejenega MRK-
sistema 

 Ni krmiljenja po časovnem programu 
 Krmiljenje po časovnem programu z nadrejenim MRK-sistem; Časovni interval: 
 IZKLOP 
 Poletno obratovanje 
 Drugo  Dodatek: ..... 

Avtomatsko 
– poletje 
 

 Ni 
poletnega 
obratovanja 
 

 Vzdrževanje temperature 
povratka T611 z nadrejenim 
MRK-sistemom 

 Regulacija izstopne 
temperature iz kotla T612 z 
nadrejenim MRK-sistem 

 Omejitev temperature 
kotlovske vode T613 s 
podrejenim MRK-sistemom 

 Časovni interval: 
 IZKLOP 
 Dvotočkovna regulacija 
 Drugo  Dodatek: ..... 

 Časovni interval kotel na les 1: 
 IZKLOP 
 Omejitev na maksimalno vrednost 
 Drugo  Dodatek: ..... 

 Regulacija stanja napolnjenosti 
hranilnika z nadrejenim MRK-sistemom 
po specialni sledilni vezavi; 
nastavitveni veličini sta želeni vrednosti 
toplotnih moči obeh kurišč 

 Regulacija toplotnih moči obeh kurišč 
s podrejenima  MRK-sistemoma; želeni 
vrednosti z nadrejenega MRK-sistema 
po specialni sledilni vezavi 

 Ni krmiljenja po časovnem programu 
 Krmiljenje po časovnem programu z nadrej. MRK-sistemom; Časovni interval: 
 IZKLOP 
 Reducirano obratovanje 
 Normalno obratovanje 
 Konično obratovanje 
 Drugo  Dodatek: ..... 

Avtomatsko 
– zima 

 Vzdrževanje temperatur 
povratka T611/T621 z 
nadrejenim MRK-sistemom 

 Regulacija izstopnih 
temperatur iz kotlov 
T612/T622 z nadrejenim MRK-
sistemom 

 Omejitev temperatur 
kotlovske vode T613/T623 s 
podrejenima MRK-sistemoma 

 Časovni interval: 
 IZKLOP 
 =  za 5K ZT premaknjeno 
 > 10°C ZT= dvotočkovna regulacija 

≤ 10°C ZT= zvezna regulacija na 50% 
 100% na začetku konične moči 
 Drugo  Dodatek:..... 

 Časovni interval kotla na les 1/2: 
 IZKLOP 
 Omejitev po zunanji temperaturi 
 Omejitev po zunanji temperaturi 
 Ni omejitve 
 Drugo  Dodatek: ..... 

Tabela 64: Vprašanja in odgovori  za izbrano zasnovo regulacije (ZT = zunanja temperatura) 

6.4 Zapisovanje podatkov za optimizacijo obratovanja  
Odrediti je potrebno vse ukrepe, ki zagotavljajo brezhibno izvedbo optimizacije obratovanja in kasnejši 
učinkovit nadzor rednega obratovanja. Merilne veličine, ki naj se zapisujejo, je potrebno označiti v tabeli 65. 
Merilne veličine, označene s »Standard«, se morajo dati v vsakem primeru zapisovati; vključitev ostalih 
merilnih veličin je priporočljiva. Merilna natančnost mora ustrezati povišanim zahtevam za merilni sistem. 
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Odgovoriti je potrebno na vprašanja in podati odgovore za avtomatsko zapisovanje podatkov za optimizacijo 
obratovanja v tabeli 66. 
  
Merilna veličina Merilno mesto Standard Merilno 

območje 
Zapis Natančnost Oznaka 

 Temperatura Fasada sever Standard -20...50° 0,1 K +-0,3 K T601 
 Temperatura Kotel na les 1: vstop Standard 0...120° 0,1 K +-0,5 K T611 
 Temperatura Kotel na les 1: izstop Standard 0...120° 0,1 K +-0,5 K T612 
 Temperatura Kotel na les 1: voda v kotlu (drugo merilno mesto)     T613 
 Temperatura Kotel na les 2: vstop Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T621 
 Temperatura Kotel na les 2: izstop Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T622 
 Temperatura Kotel na les 2: voda v kotlu (drugo merilno mesto)     T623 
 * Temperatura Glavni predtok: pred hranilnikom Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T641 
 * Temperatura Glavni predtok: za hranilnikom Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T642 
 Temperatura Glavni povratek: pred hranilnikom Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T643 
 * Temperatura Glavni povratek: za hranilnikom Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T644 
 Temperatura Hranilnik: 0% (zgoraj) Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T631 
 Temperatura Hranilnik: 25% Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T632 
 Temperatura Hranilnik: 50% (sredina) Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T633 
 Temperatura Hranilnik: 75% Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T634 
 Temperatura Hranilnik: 100% (spodaj) Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T635 
 * Temperatura Priklj. Priklj. mesto z majhno tlačno razliko: 

povratek 
Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T651 

 Temperatura S tlačno razliko obrem. priklj. mesto : predtok Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T661 
 * Temperatura S tlačno razliko obrem. priklj. mesto : povratek Standard 0...120°C 0,1 K +-0,5 K T662 
 Toplota Kotel na les 1: toplotni števec ** Standard – 1 kW h – W611 
 Volumenski tok Kotel na les 1: toplotni števec **     W611 
 Toplota Kotel na les 2: toplotni števec ** Standard – 1 kW h – W621 
 Volumenski tok Kotel na les 2: toplotni števec **     W621 
 Toplotna moč 

kurišča 
Nadrejeni MRK-sistem: Želena vrednost les. k. 1 Standard 0...100% 1% –  

 Toplotna moč 
kurišča 

Podrejeni MRK-sistem: Dej. vrednost les. k. 1 ***      

 Toplotna moč 
kurišča 

Nadrejeni MRK-sistem: Želena vrednost les. k. 2 Standard 0...100% 1% –  

 Toplotna moč 
kurišča 

Podrejeni MRK-sistem: Dej. vrednost les. k. 2 ***      

 Stanje nap.hran. Nadrejeni MRK-sistem: dejanska vrednost Standard 0...100% 25% –  
 Temperatura Kotel na les 1: dimna cev Standard 0...400°C 2 K +-5 K  
 Temperatura Kotel na les 1: kurišče      
 * Preostali kisik Kotel na les 1: dimna cev Standard 0...21% 0,1% +-0,5%  
 Temperatura Kotel na les 2: dimna cev Standard 0...400°C 2 K +-5 K  
 Temperatura Kotel na les 2: kurišče      
 * Preostali kisik Kotel na les 2: dimna cev Standard 0...21% 0,1% +-0,5%  

* Dopustno odstopanje od standardne priključitve: Da bi lahko zmanjšali zahtevnost in stroške zapisovanja podatkov, je za 
optimizacijo obratovanja dopustna opustitev z eno zvezdico označenih merilnih mest, kar se smatra kot dopustno odstopanje 
** Toplotni števec mora omogočati zajem količine toplote [kW h] oz. količine vode [m³]. Nasprotno pa mora grafični prikaz 
ponazoriti moč [kW] oz. Volumenski tok [m³/h]. 
*** Ni standard, ker se ta veličina neobhodno ne potrebuje. Potrebno pa je definirati, ali proizvajalec vrača samo nadomestno 
veličino (n.pr. zgorevalni zrak), ali efektivno modeliran signal moči v realnem času. 
 Skupni toplotni števec za oba kotla v glavnem povratku je dopusten (Za kontrolo moči kotla mora biti drugi kotel izključen!) 

Tabela 65: Seznam merilnih mest za avtomatsko zapisovanje podatkov. Če naj naprava velja kot standardna vezava, se morajo dati 
zapisati vse merilne veličine, ki so označene s »Standard«. Navedbe za merilno območje, zapis in natančnost naj se razumejo kot 
normativi za merilni sistem. 
 



Standardne vezave kotlov                   6. Monoval. postrojenje z dvema kotloma na les in hranilnikom toplote 

  

109 

Področje Vprašanja in odgovori 
Kako se izvaja avtomatsko zapisovanje podatkov za optimizacijo obratovanja? 

 Z ločenim pomnilnikom podatkov 
 S PLC-jem kotla na les 
 Z nadrejenim MRK-sistemom 

Kako se poslužuje sistem za zapisovanje podatkov? 
 S tipkovnico/prikazom na MRK-sistemu oz. pomnilniku podatkov 
 Potreben je PC  

Kako poteka periodično odčitavanje podatkov? 
 Odčitavanje podatkov na mestu samem, telefonska linija/modem nista potrebna 
 analog.telefonski priključek z analognim modemom        ISDN-telefonski priključek s terminalskim 

                                                                                                       adapterjem  

Strojna oprema 

V primeru pomnilnika podatkov: Kako je izvedemo priključno mesto? 
 Analogni signali: Normni signali (n.pr. 0...10 V, 4...20 mA), Digitalni signali: brezpotencialni kontakti 
 Bus 

Kako velik je merilni interval? 
 10 sekund (priporočilo) ..... s 

Kako velik je zapisovalni interval? 
 10 minut (priporočilo) ..... m 

Kako se izvaja zapisovanje analognih vrednosti? 
 Kot srednja vrednost za zadnji zapisovalni interval  (priporočilo) 
 Kot trenutna vrednost 

Kako se izvaja zapisovanje pri števcih? 
 Kot vsota zadnjega zapisovalnega intervala (priporočilo) 
 Kot aktualno stanje števca (Pozor: pogosto se pomotoma prestavi na ničlo) 

Kako se izvaja zapisovanje obratovalnih časov? 
 Kot čas obratovanja v zadnjem zapisovalnem intervalu (priporočilo) 
 Kot število dejanskih obratovalnih ur (Pozor: pogosto se pomotoma prestavi na ničlo) 

Zapisovanje 
podatkov 

Kako velik je pomnilnik merilnih vrednosti? 
 ≥ 30 dni kapacitete zapisovanja (priporočilo) ..... dni kapacitete zapisovanja 

Kakšen je format izhodnih podatkov?  
 CSV-datoteka s stolpci = merilna mesta in vrsticami = časovne točke (priporočilo) 
 Drugo: ..... 

Kako poteka obdelava podatkov? 
 Obdelava v EXCEL-u (priporočilo)  Drugo: ..... 

Obdelava podatkov 

Kako se izvaja grafični prikaz? 
 Po ena dnevna obdelava za vsako stanje obratovanja (Standard) 
 Prikaz števcev toplote, olja, plina in obratovalnih ur kot moč 
 Tedenski pregled  Drugo: ..... 

Kako so določene odgovornosti za fazo »Načrtovanje razpisa«? 
 Specifikacija avtomatskega zapisovanja podatkov s strani glavnega projektanta 
 Specifikacija avt. zapisovanja podatkov s strani glavnega projektanta v sodelovanj z MRK-specialistom  

Kako so določene odgovornosti za fazo Izvedba in prevzem? 
 Projekt avtomatskega zapisovanja podatkov s strani glavnega projektanta 
 Projekt avtomatskega zapisovanja podatkov s strani dobavitelja kotla na les 
 Projekt avtomatskega zapisovanja podatkov s strani dobavitelja nadrejenega MRK-sistema 

Odgovornosti 

Kako so določene odgovornosti med optimizacijo obratovanja? 
 Izbor in obdelava podatkov s strani glavnega projektanta 
 Izbor podatkov s strani dobavitelja kotla na les, obdelava s strani glavnega projektanta 
 Izbor podatkov s strani dobavitelja nadrejenega MRK-sistema, obdelava s strani glavnega projektanta 
 Izbor podatkov s strani upravljavca, obdelava s strani glavnega projektanta 
 Izbor in obdelava podatkov s strani upravljavca 

Tabela 66: Vprašanja in odgovori za avtomatsko zapisovanje podatkov in optimizacijo obratovanja 
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6.5 Dodatek k prevzemnemu zapisniku  
Faza izvedbe se zaključi s prevzemnim preizkusom. V tem času je potrebno sestaviti Dodatek k 
prevzemnemu zapisniku po tabeli 68 in tabeli 69. 

Na vprašanja v tabeli 67 je potrebno odgovoriti že na začetku razpisne faze. Dodatek k prevzemnemu 
zapisniku po tabeli 68 in tabeli 69 se mora izpolniti šele na koncu faze izvedbe. Priporočljivo pa je te tabele 
uporabiti že med fazo razpisa in fazo izvedbe za provizorično določitev projektnih vrednosti; samo tako bo 
način delovanja naprave jasno razpoznaven. 

Če se v tabeli 64Tabela 12 označi »  Drugo:  Dodatek: .....«, je zahtevane tabele potrebno  ustrezno 
prilagoditi in jih sestaviti kot Dodatek. 

 
Kdo sestavi Dodatek k prevzemnemu zapisniku ? 

 Glavni projektant 
 Dobavitelj kotla na les 
 Dobavitelj nadrejenega MRK-sistema 

Tabela 67: Vprašanja in odgovori za Dodatek k prevzemnemu zapisniku 

 
Način obratovanja Po-Ne       

03-09       
12-24       

IZKLOP 

       
00-03       
09-12       

Poletje 

Poletno obratovanje 

       
       
       

IZKLOP 

       
22-05       

       
Reducirano obratovanje 

       
08-22       

       
Normalno obratovanje 

       
05-08       

       

Zima 

Konično obratovanje 

       

Tabela 68: Dodatek k prevzemnemu zapisniku – krmiljenje po časovnem programu; številke, vnešene za primer, je potrebno zbrisati 
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Krmiljenje po časovnem programu Opis  

Poletje Reduc. Normal. Konice 
Nadrejeni MRK-sistem      

 Regulator polnjenja hranilnika      
Kotel na les 1: Želena vrednost temperature izstopa iz kotla 85°C     
Kotel na les 2: Želena vrednost temperature izstopa iz kotla 85°C     

 Vzdrževanje temperature povratka      
Kotel na les 1: Mejna vrednost temperature vstopa v kotel 60°C     
Kotel na les 2: Mejna vrednost temperature vstopa v kotel 60°C     

 Regulacija polnjenja hranilnika      
Želena vrednost tipala hranilnika »toplo« ≥75°C     
Želena vrednost tipala hranilnika »hladno« ≤65°C     
Preklopni kriterij za preklop z dvotočkovne na zvezno regulacijo: ZT  – ≤ 5°C ≤ 10°C – 

Kotel na les VKLOP pri dej. vrednosti stanja napolnjenosti  0% 0% 0% – 
Kotel na les IZKLOP pri dej. vrednosti stanja napolnjenosti  100% 100% 100% – 

Dvotočkov
-na 
regulacija Želena vrednost toplotne moči kurišča (fiksna vrednost)  30% 30% 30% – 

Želena vrednost stanja napolnjenosti hranilnika  – 50% 50% 100% 
 – 40% 40% 100% Vremensko vodenje omejevanja toplotne moči kurišča 

 10°C ZT 
Kotel na les 1 sam                                                     0°C ZT 

 – 100% 100% 100% 

 – 40% 40% 100% Vremensko vodenje omejevanja toplotne moči kurišča 
 10°C ZT 
Kotel na les 2 sam                                                     0°C ZT 

 – 100% 100% 100% 

Kotel na les 1 VKLOP pri želeni vrednosti toplotne moči 
kurišča 

40%     

Kotel na les 1 IZKLOP pri želeni vrednosti toplotne moči 
kurišča 

20%     

Kotel na les 2 VKLOP pri želeni vrednosti toplotne moči 
kurišča 

40%     

Kotel na les 2 IZKLOP pri želeni vrednosti toplotne moči 
kurišča 

20%     

P-pas za sledilni regulator 1 (kotel na les 1 sam) 75%     
Nastavitveni čas sledilni regulator 1 (kotel na les 1 sam) 20 m     
P-pas za sledilni regulator 2 (kotel na les 2 sam) 150%     
Nastavitveni čas sledilni regulator 2 (kotel na les 2 sam) 20 m     
P-pas za sledilni regulator 3 (kotla na les 1+2) 225%     

Zvezna 
regulacija 
 
(Nastavitveni 
veličini sta 
želeni 
vrednosti 
moči kurišč 
obeh kotlov 
na les v 
specialni 
sledilni 
vezavi) 

Nastavitveni čas sledilni regulator 3 (kotla na les 1+2) 20 m     
 Avtomatska sledilna vezava kotel na les 2 – kotla na les 1+2      

Vklopni kriterij kotel na les 1:         Želena vrednost toplotne moči kurišča 
kotla na les 2 (v % skupne moči) 

67% 
(= max.) 

    

 IN čas zakasnitve 1 h     
Izklopni kriterij kotel na les 1: Želena vrednost moči kurišč kotlov na 

les 1+ 2 (v % skupne moči) 
30% 

(= min.) 
    

 IN čas zakasnitve 1 h     
Kotel na les 1      

 Nastavitev ogrevalne moči      
Nastavljena minimalna ogrevalna moč z referenčnim gorivom 70 kW     
Nastavljena maksimalna ogrevalna moč z referenčnim gorivom 230 kW     

 Podrejeni MRK-sistem 1      
Želena vrednost temperature kotlovske vode pri obratovanju »lokalno« 85°C     
Omejitev temperature kotlovske vode 90°C     
Kotel na les 2      

 Nastavitev ogrevalne moči      
Nastavljena minimalna ogrevalna moč z referenčnim gorivom 140 kW     



6. Monoval. postrojenje z dvema kotloma na les in hranilnikom toplote                    Standardne vezave kotlov 

  

112 

Nastavljena maksimalna ogrevalna moč z referenčnim gorivom 470 kW     
 Podrejeni MRK-sistem 2      

Želena vrednost temperature kotlovske vode pri obratovanju »lokalno« 85°C     
Omejitev temperature kotlovske vode 90°C     

Tabela 69: Dodatek k prevzemnemu zapisniku – nastavitvene vrednosti; številke, vnešene za primer, je potrebno zbrisati  
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7. Toplovodno omrežje (če obstaja) 

7.1 Porabniki toplote 
Za odjemalce toplote je potrebno odgovoriti na vprašanja v tabeli 70. 

 
Opis Vprašanja in odgovori 
Priključki na daljinsko 
omrežje obremenjeni 
s tlačno razliko 
Poglavje 9 

Kakšna je regulacija priključkov obremenjenih s tlačno razliko? 
 Posamični regulatorji 
 PLC nadrejenega MRK-sistema postrojenja za proizvodnjo toplote 
 PLC kotla/kotlov na les, ki se uporablja kot nadrejeni MRK-sistem postrojenja za proizvodnjo toplote 
 Majhen sistem vodenja 
 Sistem vodenja objekta 

So vgrajeni regulatorji tlačne razlike? 
 Ne 
 Da, regulatorji tlačne razlike med predtokom in povratkom 
 Da, kombiventili 

Odgovornosti po 
fazah in porabnikih 

Kako so določene odgovornosti za fazo »Načrtovanje razpisa«? 
 Specifikacija vseh odjemalcev s strani glavnega projektanta 

Kako so določene odgovornosti za fazo Izvedba in prevzem? 
 Celotno projektiranje vseh odjemalcev s strani glavnega projektanta 
 Celotno projektiranje vseh odjemalcev s strani glavnih dobaviteljev MRK-sistemov 
 Projektiranje vsakega odjemalca s strani vsakokratnega dobavitelja 

Tabela 70: Vprašanja in odgovori za odjemalce toplote 
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7.2 Daljinsko omrežje 
Za daljinsko omrežje je potrebno odgovoriti na vprašanja v tabeli 71. 

 
Opis Vprašanja in odgovori 
Sistem daljinskega 
omrežja 

Kakšen je cevovodni sistem? 
 Toge cevi s plastičnim plaščem, notranja cev iz jekla 
 Gibljive cevi s plastičnim plaščem, notranja cev iz jekla 
 Gibljive cevi s plastičnim plaščem, notranja cev iz plastike 
 Gibljive cevi s plastičnim plaščem, dvojna notranja cev iz jekla 
 Gibljive cevi s plastičnim plaščem, dvojna notranja cev iz plastike 
 Gibljive cevi z jeklenim plaščem , notranja cev iz jekla 
 Drugo  Dodatek: ..... 

Kakšen je sistem nadzora in sistem lociranja napak? 
 Uporovni postopek 
 Impulzni intervalni postopek 
 Drugo  Dodatek: ..... 

Kako so izvedeni priključki na daljinsko omrežje? 
 Fazonski kosi 
 Navrtavanja 

Kako so položene cevi? 
 Termično ne prednapete 
 Termično prednapete 

Dimenzije Celotna dolžina trase ...................... Trm 
Dolžina najneugodnejšega osnovnega voda, merodajnega za preračun omrežja ...................... Trm 
Dolžina najneugodnejšega odcepnega voda, merodajnega za preračun omrežja ...................... Trm 
Dolžina najneugodnejšega hišnega priključka, merodajnega za preračun omrežja ...................... Trm 
Merodajna dolžina cevi = 2 x (osnovni vod + odcepni vod + hišni priključek) ......................... m 

Preračun 
cevovodnega 
omrežja 

Kako je bil izveden preračun cevovodnega omrežja? 
Metode (n.pr. programska oprema) .................................................................................................  
– za osnovo vzeta temperatura ogrevalne vode ........................ °C 
– za osnovo vzeta hrapavost cevi ...................... mm 
Maksimalna hitrost pretoka pri DN ........... .......................m/s 
Padec tlaka na merodajnem  osnovnem vodu + odcepnem vodu + hišnem priključku ...................... kPa 
Specifični padec tlaka v daljinskem omrežju = padec tlaka / merodajna dolžina cevi .................... Pa/m 
Padec tlaka pri najneugodnejšem odjemalcu toplote ...................... kPa 
Preostali padec tlaka (predregulacija itd.) ...................... kPa 
Potrebna dobavna višina omrežne črpalke ......................... m 
Nazivni tlak toplovodnega omrežja ....................... bar 

Odgovornosti Kako so določene odgovornosti za fazo »Načrtovanje razpisa«? 
 Specifikacija daljinskega omrežja s strani glavnega projektanta 
 Drugo  Dodatek: ..... 

Kako so določene odgovornosti za fazo Izvedba in prevzem? 
 Celotno projektiranje daljinskega omrežja s strani glavnega projektanta 
 Drugo  Dodatek: ..... 

Tabela 71: Vprašanja in odgovori za daljinsko omrežje 
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7.3 Predregulacija, omrežna črpalka, regulacija tlačne razlike 
Predregulacija daljinskega omrežja naj bo vremensko vodena in krmiljena po časovnem programu z 
nadrejenim  MRK-sistemom. Predregulacija se lahko izvede z enim ali dvema regulacijskima ventiloma (glej 
Priročnik za projektiranje [13]). 

Predregulacija pa ni potrebna, če mora toplovodno omrežje vedno obratovati na temperaturnem nivoju 
proizvodnje toplote. 

Pri obsežnih toplovodnih omrežjih je lahko vgrajenih več omrežnih črpalk, če so izpolnjene naslednje 
predpostavke: 
 
– Vzporedna vezava dveh črpalk, če je vedno v obratovanju le ena črpalka (se pravi, da se druga črpalka 

uporablja kot rezerva). 
– Vzporedna vezava več črpalk, če je več črpalk ugodnejših za doseganje zahtevanega pretoka (izkoristek, 

stroški). 
– Serijska (zaporedna) vezava več črpalk, če je več črpalk ugodnejših za doseganje zahtevanega pretoka 

(izkoristek, stroški). 

Načrtovanje omrežne črpalke se izvede  ustrezno  tabeli 72. 

Omrežno črpalko je potrebno opremiti z regulacijo tlačne razlike. Merilno mesto/mesta za regulacijo 
tlačne razlike je potrebno izbrati tako, da je nihanje tlačne razlike v omrežju le tolikšno, da je v vsaki 
obratovalni točki zagotovljeno brezhibno obratovanje (glej Priročnik za projektiranje [13]). 

Za izbrano zasnovo predregulacije in regulacije tlačne razlike daljinskega omrežja je potrebno odgovoriti na 
vprašanja v tabeli 73. 

 
Načrtovanje hidravlike in regulacije 
 

Primer    Oznaka 

Garantirane mejne vrednosti temperatur      
Maksimalna temperatura predtoka omrežja 85°    T?61 
Maksimalna dopustna temperatura povratka omrežja 55°    T?62 
      
Predregulacija in omrežna črpalka      
Toplotna moč daljinskega omrežja 620 kW    – 
Dobavna količina omrežne črpalke 17,8 m3/h    P?61 
Dobavna višina omrežne črpalke 25 m    P?61 
Pretok regulacijskega ventila predregulacije daljinskega omrežja 17,8 m3/h    V?61 
Padec tlaka na regulacijskem ventilu 10 kPa    V?61 
Padec tlaka na progi s spremenljivim pretokom 8 kPa    – 
Rezultirajoča avtoriteta ventila 0,56    V?61 
      

Tabela 72: Načrtovanje predregulacije in omrežne črpalke; številke, navedene za primer, zbrisati 
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Sklop Vprašanja in odgovori 

Kako je izvedena predregulacija? 
 Z nadrejenim MRK-sistemom  Z PLC-jem kotla na les  Ločeni posamični regulatorji 

Vremensko vodena 
predregulacija 
daljinskega omrežja Število regulacijskih ventilov? 

 1 Regulacijski ventil  2 Regulacijska ventila vzporedno 
Število in način obratovanja? 

 Ena črpalka  Dve zaporedni črpalki; Utemeljitev: ..... 
 Dve črpalki z izmeničnim obratovanjem  Dve črpalki z vzporednim obratovanjem (ni priporočljivo!) 

Omrežna črpalka(e) 

Izvedba? 
 Črpalka z mokro gredjo  In-Line-črpalka(e)  Črpalka(e) na podstavku 

Kako je izvedena regulacija tlačne razlike? 
 Regulacija konstantnega tlaka, vgrajena v črpalko(e) 
 Regulacija proporcionalnega tlaka,  vgrajena v črpalko(e) (tako imenovana »negativna« karakteristika 

črpalke) 
 Z nadrejenim MRK-sistemom 
 Z PLC-jem kotla na les 
 Ločen(i) posamični regulatorji 

Katera metoda je uporabljena za regulacijo tlačne razlike? 
 Konstantni tlak na črpalki(ah) 
 Proporcionalni tlak na črpalki(ah) 
 Konstantni tlak med predtokom in povratkom pri črpalki(ah) 
 Konstantni tlak na nekem merilnem mestu v omrežju; Merilno mesto: ..... 
 Regulacija v neugodni točki na ..... merilnih mestih v omrežju (zagotovljen min. tlak kjerkoli v omrežju) 
 Regulacija glede na položaj regulacijskega ventila pri vsakokratnem najneugodnejšem odjemalcu toplote 

Regulacija tlačne 
razlike 

Način spreminjanja števila vrtljajev? 
 Vgrajeno v črpalko(e)   Ločen(i) frekvenčni pretvorniki 

Tabela 73: Odgovori na vprašanja za predregulacijo omrežne črpalke in regulacijo tlačne razlike 
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8. Porabniki toplote v kotlovnici                            
(priključki z majhno tlačno razliko) 

8.1 Možne izvedbe 
 Krmiljenje/regulacija ogrevalnih krogov v kotlovnici s posamičnimi regulatorji je za manjše naprave 

najenostavnejša rešitev. 

 Možna je tudi rešitev s PLC-jem nadrejenega MRK-sistema postrojenja za proizvodnjo 
toplote ali s PLC-jem kotla/kotlov na les (če se ta že uporablja kot nadrejeni MRK-sistem postrojenja 
za proizvodnjo toplote). 

 Pri srednjih in večjih napravah je rešitev lahko tudi majhen sistem vodenja ali večji sistem 
vodenja objekta. 

8.2 Hidravlična vezava 
Kot standardne vezave veljajo priključitve, ki ustrezajo sliki 74: 

 WA1: Direktna priključitev ogrevalnega kroga brez toplotnega prenosnika s tripotnim ventilom 
(priključitev s primešavanjem). 

 WA2: Indirektna priključitev ogrevalnega kroga s toplotnim prenosnikom pri veliki geodetski 
višinski razliki celotne naprave in/ali visokem tlaku črpalke pri obsežnih napravah (možen je manjši 
obratovalni tlak v ogrevalnem krogu). 

 WA3a: Priključitev naprave za pripravo tople sanitarne vode z eksternim toplotnim 
prenosnikom in regulacijo polnjenja: Daje konstantno veliko ogrevalno moč pri konstantno visoki 
temperaturi tople vode in omogoča nižjo temperaturo povratka. 

 WA3b: Priključitev naprave za pripravo tople sanitarne vode z eksternim toplotnim 
prenosnikom brez regulacije polnjenja: Regulaciji polnjenja priprave tople vode po WA3a se lahko 
odpovemo, če se kljub temu lahko zagotovi maksimalna dopustna temperatura povratka z ustreznimi 
hidravličnimi in regulacijsko-tehničnimi ukrepi (pri napravi brez hranilnika toplote se te zahteve ni potrebno 
držati). 

 WA3c: Priključitev naprave za pripravo tople sanitarne vode z notranjim toplotnim 
prenosnikom: Maksimalna dopustna temperatura povratka se mora zagotoviti  z ustreznimi hidravličnimi 
in regulacijsko-tehničnimi ukrepi (pri napravi brez hranilnika toplote se te zahteve ni potrebno držati). 

8.3 Načrtovanje hidravlike in regulacije 
Načrtovanje hidravlike in regulacije mora potekati po tehničnih pravilih. Izpolniti je potrebno zahteve Q-
Navodil za kakovost [1] oz. Priročnika za projektiranje [13], še zlasti pa: 
 
– avtoriteta ventila ≥ 0,5, se pravi padec tlaka na regulacijskem ventilu ≥ padca tlaka na progi s 

spremenljivim pretokom, 
– pri več ogrevalnih krogih s tripotnimi ventili: preprečitev medsebojnih vplivov zaradi napačne cirkulacije, se 

pravi maksimalni padec tlaka na progah s spremenljivim pretokom ≤ 20% dobavne višine najmanjše 
črpalke (prva IN druga zahteva morata biti izpolnjeni!), 

– če je maksimalna temperatura predtoka ogrevalnega kroga nižja kot maksimalna temperatura predtoka na 
primarni strani, je potrebno vgraditi obvod pred črpalko ogrevalnega kroga, 

– vezave je potrebno načrtovati tako, da se lahko zagotovi maksimalna dopustna temperatura povratka v 
vsakem obratovalnem primeru. 



8. Porabniki toplote v kotlovnici (priključki z majhno tlačno razliko)                           Standardne vezave kotlov 

  

118 

Odjemalce na sekundarni strani toplotnih prenosnikov (še zlasti WA2) je načeloma potrebno 
priključiti kot priključke obremenjene s tlačno razliko  ustrezno odstavku 8.3. Priključki z majhno tlačno razliko 
so možni le v izjemnih primerih, če padec tlaka na sekundarni strani toplotnega prenosnika pri načrtovanem 
pretoku izpolnjuje zgoraj navedene zahteve. 

8.4 Opis delovanja 
 WA1: Vremensko vodena regulacija temperature predtoka. Pri napravi s hranilnikom toplote omejevanje 

temperature povratka, če obstaja nevarnost prekoračitve maksimalne dopustne temperature povratka. 

 WA2: Vremensko vodena regulacija temperature predtoka na sekundarni strani s tripotnim ventilom na 
primarni strani. Pri napravi s hranilnikom toplote omejevanje temperature povratka na primarni strani,  če 
obstaja nevarnost prekoračitve maksimalne dopustne temperature povratka. 

 WA3a: Regulacija polnjenja hranilnika tople vode na neko fiksno vrednost s tripotnim ventilom na 
sekundarni strani. Vklopno tipalo na zgornji strani in izklopno tipalo na spodnji strani hranilnika. Regulacija 
vstopne temperature v toplotni prenosnik na primarni strani s tripotnim ventilom na primarni strani (zaščita 
proti izločanju kotlovca). Pri napravi s hranilnikom toplote omejevanje temperature povratka na primarni 
strani,  če obstaja nevarnost prekoračitve maksimalne dopustne temperature povratka. 

 WA3b: Vklopno tipalo na zgornji strani in izklopno tipalo na spodnji strani hranilnika. Regulacija vstopne 
temperature v toplotni prenosnik na primarni strani s tripotnim ventilom na primarni strani (zaščita proti 
izločanju kotlovca). Pri napravi s hranilnikom toplote omejevanje temperature povratka na primarni strani,  če 
obstaja nevarnost prekoračitve maksimalne dopustne temperature povratka. 

 WA3c:. Vklopno tipalo na zgornji strani in izklopno tipalo na spodnji strani hranilnika. Regulacija vstopne 
temperature v toplotni prenosnik na primarni strani s tripotnim ventilom na primarni strani (zaščita proti 
izločanju kotlovca). Pri napravi s hranilnikom toplote omejevanje temperature povratka na primarni strani,  če 
obstaja nevarnost prekoračitve maksimalne dopustne temperature povratka. 

Dušilni organi z opombo »odpade, če ni spremembe temperature« v sliki 74 so na primer potrebni v 
naslednjih primerih: 
 
– odjemalec toplote je talno gretje z mnogo nižjo temperaturo predtoka kot je v toplovodnem omrežju, 
– odjemalec toplote je priprava tople vode s trdo vodo (preprečevanje izločanja kotlovca v toplotnem 

prenosniku). 
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Slika 74: Principielni prikaz priključkov z majhno tlačno razliko v kotlovnici. Varnostni elementi in ekspanzijska naprava niso vrisani: 
izvedejo se  ustrezno specifičnim predpisom posamezne države
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9. Porabniki toplote na daljinskem omrežju                   
(s tlačno razliko obremenjeni priključki) 

9.1 Možne izvedbe 
 Krmiljenje/regulacija priključkov na daljinskem omrežju s posamičnimi regulatorji je za manjše 

naprave najenostavnejša rešitev. 

 Pri srednjih in večjih napravah je rešitev lahko tudi majhen sistem vodenja ali večji sistem 
vodenja objekta. 

9.2 Hidravlična vezava 
Kot standardne vezave veljajo vezave, ki ustrezajo sliki 75: 

 WA4a: Direktni priključek  ogrevalnega kroga brez toplotnega prenosnika z dušilno vezavo 
(spremenljiv pretok v ogrevalnem krogu, n.pr. priključitev grelnika zraka). 

 WA4b: Direktni priključek  ogrevalnega kroga brez toplotnega prenosnika z vbrizgovalno 
vezavo s pretočnim ventilom (konstantni pretok v ogrevalnem krogu, n.pr. priključitev ogrevalnega telesa ali 
talno gretje). 

 WA5: Indirektni priključek ogrevalnega kroga z prenosnikom toplote pri veliki geodetski višinski 
razliki celotne naprave in/ali visokem tlaku črpalke pri obsežnih napravah (možen je manjši obratovalni tlak v 
ogrevalnem krogu ). 

 WA6: Kombinacija  ogrevalnega kroga brez toplotnega prenosnika in naprave za pripravo 
tople sanitarne: 
 
– Direktni priključek ogrevalnega kroga. 
– WA6a: Priključitev naprave za pripravo tople sanitarne vode z eksternim toplotnim prenosnikom in 

regulacijo polnjenja: Daje konstantno veliko ogrevalno moč pri konstantno visoki temperaturi tople vode in 
omogoča nižjo temperaturo povratka. 

– WA6b: Priključitev naprave za pripravo tople sanitarne vode z eksternim toplotnim prenosnikom brez 
regulacije polnjenja: Regulaciji polnjenja naprave za pripravo tople vode po WA3a se lahko odpovemo, če 
se kljub temu lahko zagotovi maksimalna dopustna temperatura povratka z ustreznimi hidravličnimi in 
regulacijsko-tehničnimi ukrepi. 

– WA6c: Priključitev naprave za pripravo tople sanitarne vode z notranjim toplotnim prenosnikom: 
Maksimalna dopustna temperatura povratka se mora zagotoviti  z ustreznimi hidravličnimi in regulacijsko-
tehničnimi ukrepi. 

 WA7: Kombinacija  ogrevalnega kroga s toplotnim prenosnikom in naprave za pripravo 
tople sanitarne vode: 
 

– Indirektni priključek ogrevalnega kroga pri veliki geodetski višinski razliki celotne naprave in/ali visokem 
tlaku črpalke pri obsežnih napravah (možen je manjši obratovalni tlak v ogrevalnem krogu). 

– WA7a: Priključitev naprave za pripravo tople sanitarne vode z eksternim toplotnim prenosnikom in 
regulacijo polnjenja: Daje konstantno veliko ogrevalno moč pri konstantno visoki temperaturi tople vode in 
omogoča nižjo temperaturo povratka. 

– WA7b: Priključitev naprave za pripravo tople sanitarne vode z eksternim toplotnim prenosnikom brez 
regulacije polnjenja: Regulaciji polnjenja priprave tople vode po WA3a se lahko odpovemo, če se kljub 
temu lahko zagotovi maksimalna dopustna temperatura povratka z ustreznimi hidravličnimi in regulacijsko-
tehničnimi ukrepi. 

– WA7c: Priključitev naprave za pripravo tople sanitarne vode z notranjim toplotnim prenosnikom: 
Maksimalna dopustna temperatura povratka se mora zagotoviti  z ustreznimi hidravličnimi in regulacijsko-
tehničnimi ukrepi. 
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 WA8: Priključek z prenosnikom toplote in več ogrevalnimi krogi  in napravami za 
pripravo tople sanitarne vode na sekundarni strani: 
 
– Indirektni priključek pri veliki geodetski višinski razliki celotne naprave in/ali visokem tlaku črpalke pri 

obsežnih napravah (možen je manjši obratovalni tlak v ogrevalnem krogu). 
– priključek z majhno tlačno razliko na sekundarni strani, analogen standardni vezavi WA1 (ogrevalni krogi) 

in WA3a...WA3c (priprave tople sanitarne vode). 
 
Pozor: Ta priključitev je možna le, če se lahko izvede priključek prenosnika toplote na sekundarni strani s 
tako majhno tlačno razliko, da so izpolnjene naslednje zahteve: 
 
– avtoriteta ventila ≥ 0,5, se pravi padec tlaka na regulacijskem ventilu ≥ padca tlaka na progi s 

spremenljivim pretokom (= toplotni prenosnik + priključni vodi), 
– maksimalni padec tlaka na progah s spremenljivim pretokom ≤ 20% dobavne višine najmanjše črpalke  

(preprečevanje medsebojnih vplivov zaradi napačne cirkulacije pri več tripotnih ventilih), 

 WA9: Predajna toplotna postaja s hranilnikom za več ogrevalnih krogov in naprav za 
pripravo tople vode: 
 
– za odjemalce toplote z velikimi koničnimi obremenitvami, 
– priključek z majhno tlačno razliko na sekundarni strani, analogen standardni vezavi WA1 (ogrevalni krogi) 

in WA3a...WA3c (priprave tople sanitarne vode). 
 
Pozor: Upoštevati nazivni tlak hranilnika vroče vode. 
 
Toplotne prenosnike za pripravo tople vode v standardnih vezavah WA6 in WA7 je načeloma potrebno 
priključiti analogno vezavi WA4a, da je omogočena tudi priprava tople vode s trdo vodo (preprečevanje 
izločanja vodnega kamna v prenosniku toplote). Če to ni potrebno (mehka voda ali temperatura omrežja 
vedno pod 70°C), je priključitev lahko analogna vezavi WA4b oz. WA5 (se pravi, črpalka in nepovratni ventil 
odpadeta). 

Nepovratni ventili v obvodih za preprečevanje porasta temperature povratka zaradi napačne cirkulacije ( 
primarni pretok > sekundarni pretok) se lahko opustijo, če slabosti pretehtajo navedene prednosti. Slabosti 
so: 
 
– enostranska hidravlična ločitev, 
– tlaki črpalk se pri napačni cirkulaciji seštevajo, 
– krog je kljub izklopljeni črpalki topel, če je ventil nehote odprt. 

Obvodi ali prelivni ventili za zagotovitev minimalnega pretoka na koncu krakov (n.pr. preprečitev »hladnih 
čepov«) so dopustni le, če nobena druga rešitev ni možna in če se lahko zagotovi, da je pretok tako majhen, 
da ne nastopijo nobene motnje (pri napravi s hranilnikom toplote skoraj nemogoče!). 

Priključitve veljajo kot standardne priključitve tudi če: 
 
– so prehodni ventili montirani v povratku, 
– so regulatorji tlačne razlike montirani v predtoku, 
– se regulacija tlačne razlike izvaja direktno na vsakem prehodnem ventilu (kombiventili). 
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Slika 75: Principielni prikaz s tlačno razliko obremenjenih priključkov na daljinskem omrežju WA4 do WA6. Varnostni elementi in 
ekspanzijska naprava niso vrisani: izvedejo se  ustrezno specifičnim predpisom posamezne države. 
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Slika 76: Principielni prikaz s tlačno razliko obremenjenih priključkov na daljinskem omrežju WA7 do WA9. Varnostni elementi in 
ekspanzijska naprava niso vrisani: izvedejo se  ustrezno specifičnim predpisom posamezne države. 
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9.3 Nadaljnje variante 
Za vse vezave s pripravo tople vode obstajajo še naslednje možnosti (slika 77): 

 Izkoriščanje preostale toplote: Dograditev dodatnega toplotnega prenosnika v cevovod hladne 
vode, kar omogoča še dodatno čim večjo ohladitev povratka. Ta priključitev se lahko kombinira z vsemi 
standardnimi vezavami od WA6 do WA9. Previdnost pa je potrebna pri visokih temperaturah povratka in trdi 
pitni vodi! 

 Priprava tople vode s pretočnim grelnikom: Ta vezava se lahko kombinira z vsemi standardnimi 
vezavami od WA6 do WA9 (priključitev analogna variantam a, b in c). Slabe strani pri tej priključitvi so: 
 
– pogosto nezadostne konične količine tople vode, 
– pogosto nastopajoče konice ni mogoče izločiti s »prioritetno priključitvijo bojlerja«, 
– primerna samo za mehko pitno vodo. 

 Priključki z injektorsko črpalko: Ta vezava se lahko uporablja analogno standardnim vezavam 
WA4 do WA9. Injektorska črpalka izvaja temperaturno regulacijo s spremenljivim pretokom. Za primerjavo: 
WA4a izvaja regulacijo količine s spremenljivim pretokom, WA4b temperaturno regulacijo s konstantnim 
pretokom. Previdnost je potrebna zaradi spremenljivega pretoka v slabo uravnovešenih omrežjih odjemalcev 
toplote (nevarnost »odmiranja« slabo pretočnih delov naprave pri majhni obremenitvi). 
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Slika 77: Izkoriščanje preostale toplote za čim večjo ohladitev povratka in priprava tople vode s pretočnim grelnikom (za povezavo in 
možne težave glej tekst!) 
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9.4 Načrtovanje hidravlike in regulacije  
Načrtovanje hidravlike in regulacije mora potekati po tehničnih pravilih. Izpolniti je potrebno zahteve Q-načrta 
kakovosti [1] oz. Priročnika za projektiranje[13], še zlasti pa: 
 
– avtoriteta ventila tripotnih ventilov ≥ 0,5, 
– avtoriteta ventila prehodnih ventilov ≥ 0,3, 
– priključitve je potrebno načrtovati tako, da se lahko dosega maksimalna dopustna temperatura povratka v 

vsakem obratovalnem primeru. 

Porabniki na sekundarni strani toplotnih prenosnikov (tukaj predvsem WA5 in WA7 do WA9) naj 
se, če je le mogoče, priključijo kot s tlačno razliko obremenjenimi priključki  ustrezno zgoraj navedenim 
zahtevam. Priključki z majhno tlačno razliko so možni le, če padec tlaka na sekundarni strani toplotnega 
prenosnika pri načrtovanem pretoku odgovarja zahtevam iz odstavka 8.3. 

9.5 Opis delovanja  
 WA4a und WA4b: Vremensko vodena regulacija temperature predtoka. Omejevanje temperature 

povratka, če obstaja nevarnost prekoračitve maksimalne dopustne temperature povratka. 

 WA5: Vremensko vodena regulacija temperature predtoka na sekundarni strani s tripotnim ventilom na 
primarni strani. Omejevanje temperature povratka na primarni strani,  če obstaja nevarnost prekoračitve 
maksimalne dopustne temperature povratka. 

 WA6 Ogrevalni krog: Vremensko vodena regulacija temperature predtoka. Omejevanje temperature 
povratka, če obstaja nevarnost prekoračitve maksimalne dopustne temperature povratka. Segrevanje 
vode: 
 
– WA6a: Regulacija polnjenja hranilnika tople vode na neko fiksno vrednost s tripotnim ventilom na 

sekundarni strani. Vklopno tipalo na zgornji strani in izklopno tipalo na spodnji strani hranilnika. Regulacija 
vstopne temperature v prenosnik toplote na primarni strani s tripotnim ventilom na primarni strani (zaščita 
proti izločanju kotlovca). Omejevanje temperature povratka, če obstaja nevarnost prekoračitve 
maksimalne dopustne temperature povratka. 

– WA6b: Vklopno tipalo na zgornji strani in izklopno tipalo na spodnji strani hranilnika. Regulacija vstopne 
temperature v prenosnik toplote na primarni strani s tripotnim ventilom na primarni strani (zaščita proti 
izločanju kotlovca). Omejevanje temperature povratka, če obstaja nevarnost prekoračitve maksimalne 
dopustne temperature povratka. 

– WA6c: Vklopno tipalo na zgornji strani in izklopno tipalo na spodnji strani hranilnika. Regulacija vstopne 
temperature v prenosnik toplote na primarni strani s tripotnim ventilom na primarni strani (zaščita proti 
izločanju kotlovca). Omejevanje temperature povratka, če obstaja nevarnost prekoračitve maksimalne 
dopustne temperature povratka. 

 WA7 Ogrevalni krog: Vremensko vodena regulacija temperature predtoka na sekundarni strani s 
prehodnim ventilom na primarni strani. Omejevanje temperature povratka na primarni strani,  če obstaja 
nevarnost prekoračitve maksimalne dopustne temperature povratka. Segrevanje vode: 
 
– WA6a: Regulacija polnjenja hranilnika tople vode na neko fiksno vrednost s tripotnim ventilom na 

sekundarni strani. Vklopno tipalo na zgornji strani in izklopno tipalo na spodnji strani hranilnika. Regulacija 
vstopne temperature v prenosnik toplote na primarni strani s tripotnim ventilom na primarni strani (zaščita 
proti izločanju kotlovca). Omejevanje temperature povratka, če obstaja nevarnost prekoračitve 
maksimalne dopustne temperature povratka. 

– WA6b: Vklopno tipalo na zgornji strani in izklopno tipalo na spodnji strani hranilnika. Regulacija vstopne 
temperature v prenosnik toplote na primarni strani s tripotnim ventilom na primarni strani (zaščita proti 
izločanju kotlovca). Omejevanje temperature povratka, če obstaja nevarnost prekoračitve maksimalne 
dopustne temperature povratka. 

– WA6c: Vklopno tipalo na zgornji strani in izklopno tipalo na spodnji strani hranilnika. Regulacija vstopne 
temperature v prenosnik toplote na primarni strani s tripotnim ventilom na primarni strani 
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(zaščita proti izločanju kotlovca). Omejevanje temperature povratka, če obstaja nevarnost prekoračitve 
maksimalne dopustne temperature povratka. 

 WA8: Regulacija vstopne temperature v toplotni prenosnik na primarni strani s prehodnim ventilom. 
Omejevanje temperature povratka, če obstaja nevarnost prekoračitve maksimalne dopustne temperature 
povratka. Regulacija na  sekundarni strani je ustrezna opisu delovanja  WA1 (ogrevalni krogi) in 
WA3a...WA3c (naprave za pripravo tople sanitarne vode). 

 WA9: Polnjenje ogrevalnega hranilnika s prehodnim ventilom na primarni strani. Vklopno tipalo na zgornji 
strani in izklopno tipalo na spodnji strani hranilnika. Regulacija na  sekundarni strani je ustrezna opisu 
delovanja  WA1 (ogrevalni krogi) in WA3a...WA3c (naprave za pripravo tople sanitarne vode). 

Literatura 

Q-dokumenti 
[1] Ruedi Bühler, Hans Rudolf Gabathuler, Andres Jenni: Q-Leitfaden. Straubing: C.A.R.M.E.N. e.V., 2004. 

(Schriftenreihe QM Holzheizwerke, Band 1) [Obravnavan dokument] 

Orodja za projektante 
[11] Hans Rudolf Gabathuler, Hans Mayer: Standard-Schaltungen – Teil I. Straubing: C.A.R.M.E.N. e.V., 

2004. (Schriftenreihe QM Holzheizwerke, Band 2) 

[12] Andres Jenni, Hans Peter Schaffner, Bernhard Pex: Muster-Ausschreibung Holzkessel. Straubing: 
C.A.R.M.E.N. e.V., 2004. (Schriftenreihe QM Holzheizwerke, Band 3) 

[13] Arbeitsgemeinschaft QM Holzheizwerke: Planungshandbuch. Straubing: C.A.R.M.E.N. e.V., 2004. 
(Schriftenreihe QM Holzheizwerke, Band 4) 

[14] Holzenergie Schweiz: Mustervertrag Wärmelieferung – Automatische Holzfeuerungen. Inhalt: 
Wärmelieferungsvertrag; Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB); Technische Anschlussvorschriften 
(TAV); Tarifblatt. [Obravnavan dokument v verziji iz julija 2001] 

[15] Arbeitsblatt FW 401: Verlegung und Statik von KMR für Fernwärmenetze. o. O. Arbeitsgemeinschaft 
Fernwärme (AGFW) e. V. bei der Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke, 1997. 

[16] Standard-Schaltungen – Teil II. Straubing: C.A.R.M.E.N. e.V., erscheint im Herbst 2004. (Schriftenreihe 
QM Holzheizwerke, Band 5) 

 



Dodatek 1: Simboli                                                                                                     Standardne vezave kotlov 

  

128 
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Dodatek 2: WE3 z regulacijo na tripotnih ventilih        
kotlovskih krogov 

V pričujočem zvezku »Standardne vezave kotlov – l. del« [11] opisane standardne vezave WE1 do WE6 
izhajajo iz tega, da uporabljeni kotli lahko obdelajo nek zunanji signal želene vrednosti za toplotno moč 
kurišča (iz nadrejenega regulacijskega sistema). (Izjema: »Minimalna rešitev« pri monovalentnem 
ppostrojenju z enim kotlom brez hranilnika toplote). 

Za kotle, ki takega zunanjega signala želene vrednosti za toplotno moč kurišča ne morejo obdelati, bo v 
nadaljevanju prikazan primer s pomočjo  WE3, kako se lahko opiše rešitev, ki za nastavitveno veličino nima 
želene vrednosti moči kurišča, ampak v ta namen uporablja hod tripotnih ventilov v kotlovskih krogih. S tem 
se posameznim kotlom dovajajo različne količine vode iz povratka omrežja, zaradi česar se spreminjajo 
temperature v kotle vstopajočih povratkov, čemur se morajo  ustrezno prilagajati moči kotlov. 

Nadaljnje v praksi preizkušene rešitve, ki prav tako delujejo brez zunanjega signala želene vrednosti za 
toplotno moč kurišča, bodo izdane kot »Standardne vezave kotlov – II. del« [16]. 

10.1 Kratek opis in odgovornosti  

10.1.1 Posluževalni nivo  
Zahteva se čim enostavnejše posluževanje in pregleden prikaz glavnih funkcij, da napravo lahko poslužuje 
tudi neprofesionalno osebje: 

 Za servisiranje in zasilno obratovanje morajo biti izpolnjene naslednje zahteve: 
 
– avtomatsko krmiljenje/regulacija se morata za servisna dela in pri zasilnem obratovanju dati ločeno ali v 

celoti izklopiti (n.pr. s stikalom »izklop/vklop/avtomatsko«), 
– podrejeni MRK-sistemi morajo delovati neodvisno od nadrejenega MRK-sistema (n.pr. pri izpadu 

nadrejenega MRK-sistema), 
– zagotovljen mora biti ročni pogon regulacijskih ventilov  (n.pr. ročna nastavitev na regulacijskem ventilu, ki 

pa ne sme biti motena z nepravim nastavitvenim signalom), 
– vse varnostne funkcije morajo ostati aktivne. 

 Izbira obratovanja »izklop–ročno–lokalno–avtomatsko« in po potrebi »poletje–zima« naj se izvede na 
enega od naslednjih načinov: 
 
– s stikalom na konvencionalni posluževalni plošči (praviloma v stikalni omari), 
– s PLC-jem; to pride v poštev le, če strojna in programska oprema služi udobnejšemu posluževanju, 
– z računalnikom  majhnega sistema vodenja ali večjega sistema vodenja objekta. 

 Napredno posluževanje, kot je nastavljanje želenih vrednosti, spreminjanje časovnih 
programov itd., se lahko izvaja direktno na nadrejenem in na podrejenih MRK-sistemih. 

10.1.2 Nadrejeni MRK-sistem  
Nadrejeni MRK-sistem opravlja vse nadrejene krmilne in regulacijske funkcije in povezuje podrejene MRK-
sisteme med seboj. Poleg tega je nadrejenemu MRK-sistemu dodeljeno tudi avtomatsko zapisovanje 
podatkov, ki je za standardno priključitev brezpogojno potreben (najmanj občasno med trajanjem 
optimizacije obratovanja). Obstajajo naslednje možne rešitve: 

 Izvedba nadrejenega MRK-sistema s posamičnimi regulatorji. Avtomatsko zapisovanje podatkov se 
pri tem izvaja s pomočjo pomnilnika podatkov s priključnim mestom v obliki izvedenih normnih signalov za 
analogne signale (n.pr. 0...10 V, 4...20 mA) in brezpotencialnih kontaktov za digitalne signale. 

 Izvedba s PLC-jem z možnostjo avtomatskega zapisovanja podatkov (pomnilnik podatkov kot zgoraj ali 
interno zapisovanje podatkov). 
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 Uporaba PLC-ja kotla na les kot nadrejenega MRK-sistema. Tudi tukaj mora biti zagotovljena možnost 
avtomatskega zapisovanja podatkov (pomnilnik podatkov kot zgoraj ali interno zapisovanje podatkov ). 

 Izvedba z majhnim sistemom vodenja z možnostjo avtomatskega zapisovanja podatkov 
(shranjevanje podatkov praviloma predvideno s strani proizvajalca). 

 Sistem vodenja objekta pri večjih napravah, tukaj je shranjevanje podatkov vedno predvideno s 
strani proizvajalca. 

Nadrejeni MRK-sistem naj bo izveden z eno samo izmed navedenih možnih rešitev s strani ene in edine 
odgovorne osebe. Mešane rešitve so dopustne le, če bi enovita rešitev povzročila nesprejemljivo visoke 
stroške. 

10.1.3 Podrejeni MRK-sistem 1: Kotel na les  
Krmiljenje in regulacija kotla na les je kompleksno. Zato imajo danes večji kotli na les vedno lastni PLC, ki 
je v normalnem primeru podrejen nadrejenemu MRK-sistemu. 

Če PLC kotla na les lahko izpolni tudi zahteve za nadrejeni MRK-sistem (vključno tudi avtomatsko 
zapisovanje podatkov), se lahko preveri istočasna uporaba kot nadrejeni in podrejeni MRK-
sistem. 

Podrejeni MRK-sistem kotla na les mora izpolniti naslednje funkcije: 
 
– obratovanje z ohranjanjem sloja žerjavice oz. avtomatski vžig, 
– regulacija temperature kotlovske vode kotla na les pri lokalnem obratovanju, želena vrednost je podana s 

podrejenim MRK-sistemom, 
– regulacija temperature kotlovske vode kotla na les pri avtomatskem obratovanju, želena vrednost je 

podana z nadrejenim  MRK-sistemom, 
– omejevanje toplotne moči kurišča na osnovi temperature kotlovske vode pri vseh načinih obratovanja. 

Varovanje kotla na les, se pravi preprečevanje prekoračitev maksimalno dopustne temperature kotlovske 
vode, mora zagotoviti podrejeni MRK-sistem kotla na les. 

10.1.4 Podrejeni MRK-sistem 2: Oljni/plinski kotel  
Podrejeni MRK-sistem oljnega/plinskega kotla mora izpolniti naslednje funkcije: 
 
– prezračevanje, vžig in nadzor plamena, 
– regulacija temperature kotlovske vode oljnega/plinskega kotla pri lokalnem obratovanju, želena vrednost 

je podana s podrejenim MRK-sistemom, 
– regulacija temperature kotlovske vode oljnega/plinskega kotla pri avtomatskem obratovanju, želena 

vrednost je podana z nadrejenim  MRK-sistemom, 
– omejevanje toplotne moči kurišča na osnovi temperature kotlovske vode pri vseh načinih obratovanja. 

Varovanje oljnega/plinskega kotla, se pravi preprečevanje prekoračitev maksimalno dopustne temperature 
kotlovske vode, mora zagotoviti podrejeni MRK-sistem oljnega/plinskega kotla. 
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10.1.5 Izbrana struktura MRK-nivojev  
Za MRK-projektiranje (vključno tudi za definiranje priključnih mest) je potrebno določiti glavno odgovorno 
osebo. 

Na za opisani projekt izbrano strukturo MRK-nivojev z odgovornostmi je potrebno odgovoriti s tabelo 78. 
 
MRK-nivo Vprašanja in odgovori 

So izpolnjene zahteve za servisiranje in zasilno obratovanje? 
 Da (nujno za standardno priključitev)  Ne 

Posluževalni nivo 
Odstavek 10.1.1 

Kako se izvaja izbira obratovanja? 
 Stikalo na konvencionalni posluževalni plošči 
 Vnos preko PLC-ja, zagotovljeno je dovolj udobno posluževanje 
 Vnos preko računalnika sistema vodenja 

Kako je izveden nadrejeni MRK-sistem? 
 Posamični regulatorji kot nadrejen MRK-sistem 
 Uporaba PLC-ja kotla na les kot nadrejeni MRK-sistem 
 Lastni PLC za nadrejeni MRK-sistem 
 Majhen sistem vodenja 
 Sistem vodenja objekta 

Nadrejeni MRK-
sistem 
Odstavek 10.1.2 

Kako se izvaja avtomatsko zapisovanje podatkov?  
 Pomnilnik podatkov med optimizacijo obratovanja, priključno mesto je predvideno 
 Interno zapisovanje podatkov v nadrejenem MRK-sistemu 

Podrejeni MRK-
sistem 1: 
Kotel na les 
Odstavek 10.1.3 

Katere položaje/naloge ima PLC kotla na les? 
 Uporablja se istočasno kot nadrejeni in podrejeni MRK-sistem  
 Podrejen je nadrejenemu MRK-sistemu 

Podrejeni MRK-
sistem 2: 
Oljni/plinski kotel 
Odstavek 10.1.4 

Katere položaje/naloge ima PLC oljnega/plinskega kotla? 
 Podrejen je nadrejenemu MRK-sistemu 

Priključki z majhno 
tlačno razliko v 
kotlovnici 
Poglavje 8 

Kako so izvedeni priključki z majhno tlačno razliko v kotlovnici? 
 Posamični regulatorji 
 PLC nadrejenega MRK-sistema proizvodnje toplote 
 PLC kotla (kotlov) na les, ki se uporablja kot nadrejeni MRK-sistem proizvodnje toplote 
 Majhen sistem vodenja 
 Sistem vodenja objekta 

Kako so določene odgovornosti za fazo »Načrtovanje razpisa«? 
 Specifikacije vseh MRK-nivojev s strani glavnega projektanta 
 Specifikacije vseh MRK-nivojev s strani glavnega projektanta ob sodelovanju z MRK-specialisti 

Odgovornosti 

Kako so določene odgovornosti (vključno z definicijo priključnih mest) za fazo Izvedba in prevzem? 
 Celotno projektiranje MRK-nivojev s strani glavnega projektanta 
 Celotno projektiranje MRK-nivojev s strani dobavitelja kotla na les 
 Celotno projektiranje MRK-nivojev s strani dobavitelja nadrejenega MRK-sistema 
 Projektiranje vsakega MRK-nivoja s strani vsakokratnega dobavitelja (pri standardni priključitvi 

nedopustno, ker se izrecno zahteva ena glavna odgovorna oseba za MRK-projektiranje) 

Tabela 78: Vprašanja in odgovori za izbrano strukturo MRK-nivojev in za odgovornosti 
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10.2 Principielni prikaz in načrtovanje  

10.2.1 Hidravlična vezava  
Hidravlična vezava mora biti skladna s sliko 79. Izpolnjene morajo biti naslednje zahteve: 
 
– vezava mora s pomočjo obvoda dejansko imeti majhno tlačno razliko, se pravi čim krajši obvod in premer 

cevi obvoda = premer cevi glavnega predtoka, 
– skupna vezava kotla na les, oljnega/plinskega kotla, obvoda, mest z majhno tlačno razliko in 

predregulacije mora imeti dejansko majhno tlačno razliko (kratki vodi, veliki premeri cevi), 
– poskrbeti je potrebno za popolno premešanje pri tipalu temperature glavnega predtoka (po potrebi vgraditi 

statični mešalnik). 

Naprava velja kot standardna vezava tudi če: 
 
– se ena črpalka izvede z dvema ali več vzporedno ali serijsko (zaporedno) vezanimi črpalkami, 
– je predregulacija daljinskega omrežja izvedena z dvema vzporedno vezanima regulacijskima ventiloma ali 

z ločeno poletno progo, 
– je toplotni prenosnik dimnih plinov vgrajen v glavni povratek pri čim nižjih temperaturah. 

10.2.2 Načrtovanje hidravlike in regulacije  
Načrtovanje hidravlike in regulacije mora potekati po tehničnih pravilih. Izpolniti je potrebno zahteve Q-načrta 
kakovosti [1] oz. Priročnika za projektiranje [13], še zlasti pa: 
 
– Vzdrževanje temperature povratka in predregulacija: avtoriteta ventila ≥ 0,5. 
– Projektna temperaturna razlika na kotlu na les ≤ 15 K; manjša temperaturna razlika je potrebna, če je 

minimalna dopustna temperatura povratka visoka (n.pr. pri lubju, lesu od čiščenja krajine); Za zmanjšanje 
porabe električne energije črpalke se lahko poviša, če je zagotovljeno, da zaradi tega ne bo prišlo do 
regulacijsko-tehničnih problemov (n.pr. nihanje moči kotla zaradi nastajanja temperaturnih slojev). 

– Vstopna temperatura v kotel naj bo najmanj 5 K višja kot je minimalna dopustna temperatura povratka 
(vzdrževanje temperature povratka). 

Načrtovanje hidravlike in regulacije obrazložiti in dokumentirati skladno s tabelo 80. 

Določiti je potrebno maksimalno dopustno temperaturo glavnega povratka T343. 

Če je temperaturna razlika med izstopno temperaturo iz kotla in vstopno temperaturo v kotel za več kot 10 K 
nižja kot temperaturna razlika med izstopno temperaturo iz kotla in maksimalno dopustno temperaturo 
glavnega povratka T343, se lahko predvidi obvod v kotlovskem krogu D311/D321 (za zniževanje 
kotlovskih temperatur po možnosti ni zaželen). 

Pomembno: Da kotli lahko vedno oddajajo moč, je potrebno zagotoviti, da temperatura glavnega povratka 
T343 v nobenem obratovalnem primeru ne more narasti nad projektno vrednost (predpisati omejevalce 
temperature povratka pri vseh uporabnikih!). 

Hidravlično in regulacijsko-tehnično je ta priključitev zahtevna. Navsezadnje mora glavni projektant odločiti, 
če je možno izvesti obravnavano priključitev brez hranilnika toplote ali, če ni potrebna priključitev s 
hranilnikom toplote. Za obravnavano priključitev naj bi bile izpolnjene naslednje zahteve: 
 
– nobenih prevelikih konic moči in nobenih predimenzioniranih kotlov, 
– relativno stabilna glavna regulacijska veličina (temperatura glavnega predtoka), se pravi nobenih nenadnih 

z veliko močjo nastopajočih motilnih veličin in stabilno nastavljena predregulacija, 
– možen mora biti dovolj velik razmak med želeno vrednostjo temperature glavnega predtoka in omejitvijo 

temperature kotlovske vode kotla na les, da je možno »floaten« (neprekinjeno obratovanje) kotla brez 
omejevanja moči kotla na les, 

– uporabni kriteriji vklapljanja in izklapljanja za sledilno priključitev kotel na les – oljni/plinski kotel, da se 
lahko uspešno prepreči pogosto vklapljanje in izklapljanje. 
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Slika 79: Principielni prikaz bivalentnega postrojenja brez hranilnika toplote. Varnostni elementi in ekspanzijske naprave se izvedejo  
ustrezno specifičnim predpisom posamezne države. 
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Načrtovanje hidravlike in regulacije 
 

Primer    Oznaka 

Garantirane mejne vrednosti temperatur      
Maksimalna temperatura glavnega predtoka 85°    T342 
Maksimalna dopustna temperatura glavnega povratka 55°    T343 
Min. dopustna vstop. temp. v kotel na les (vzdrževanje temp. povratka) 60°    T311 
Min. dopustna vstopna temp. v oljni/plinski kotel (vzdrž. temp. povratka) 60°    T321 
      
Kotlovski krog kotla na les      
Maksimalna moč kotla                                                      (primer = 70 %)  500 kW    K311 
Minimalna moč kotla 150 kW    K311 
Izstopna temperatura iz kotla 85°    T312/T313 
Dobavna količina kotlovske črpalke 28,7 m3/h    P311 
Dobavna višina kotlovske črpalke 3 m    P311 
Rezultirajoča vstopna temperatura v kotel 70°    T311 
Rezultirajoči pretok regulacijskega ventila v kotlovskem krogu 28,7 m3/h    V311 
Rezultirajoči pretok obvoda 0 m3/h    D311 
Padec tlaka na regulacijskem ventilu 10 kPa    V311 
Padec tlaka na progi s spremenljivo količino 8 kPa    – 
Rezultirajoča avtoriteta ventila 0,56    V311 
      
Kotlovski krog oljnega/plinskega kotla      
Maksimalna moč kotla (primer iz varnostnih razlogov = 100%) 700 kW    K321 
Minimalna moč kotla 280 kW    K321 
Izstopna temperatura iz kotla 85°    T322/T323 
Dobavna količina kotlovske črpalke 40,1 m3/h    P321 
Dobavna višina kotlovske črpalke 3 m    P321 
Rezultirajoča vstopna temperatura v kotel 70°    T321 
Rezultirajoči pretok regulacijskega ventila v kotlovskem krogu 40,1 m3/h    V321 
Rezultirajoči pretok obvoda 0 m3/h    D321 
Padec tlaka na regulacijskem ventilu 10 kPa    V321 
Padec tlaka na progi s spremenljivo količino 8 kPa    – 
Rezultirajoča avtoriteta ventila 0,56    V321 
      
Načrtovanje predregulacije in omrežne črpalke v poglavju 7!      

Tabela 80: Načrtovanje hidravlike in regulacije. Za zniževanje temperatur kotlovske vode je smiselno, da je temperaturna razlika na 
kotlih visoka; zaradi tega je bila v primeru nakazana opustitev obvodov D311/D321. Projektne podatke za napravo, ki naj bi se 
izvedla, vnesti v tabelo, kot je prikazano na primeru (številke, navedene za primer, zbrisati). 
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10.3 Opis delovanja  

10.3.1 Shema regulacije  
Krmiljenje in regulacija naprave naj se izvedeta  ustrezno sliki 81. 

10.3.2 Načini obratovanja  
Predvideti je potrebno naslednje načine obratovanja: 

 Izklop: Celotno postrojenje za proizvodnjo toplote je izven obratovanja, z izjemo stalnih pogonov 
(avtomatska ekspanzija itd.). 

 Ročno: Pri tej vezavi odpade. 

 Lokalno: Interni regulatorji moči podrejenega MRK-sistema kotla na les oz. oljnega/plinskega kotla so 
aktivirani (nadrejeni MRK-sistem je lahko izven obratovanja ali pa je v okvari). 

 Avtomatsko: Želena vrednost temperature kotlovske vode je tako za kotel na les kot za oljni/plinski 
kotel podana z nadrejenim MRK-sistemom. 

 Poletje/zima: Če je jasno predvideno poletno obratovanje, skrbi dodatni način obratovanja »poletje« za 
to, da so poleti v obratovanju samo dejansko potrebni deli naprave (tu so po potrebi lahko definirani še 
nadaljnji specialni načini obratovanja). 

10.3.3 Krmiljenje  
Krmiljenje prednastavitev, omejitev, vremenskega vodenja in časovno krmiljenje želenih vrednosti kakor tudi 
vklapljanje in izklapljanje kotla, črpalk itd. se izvede z nadrejenim MRK-sistemom. 

Pri vremenskem vodenju lahko merimo zunanjo temperaturo s tipalom na severni strani objekta, 
zunanja temperatura pa se po eni strani uporabi kot trenutna vrednost in po drugi strani kot 24-urna srednja 
vrednost za vodenje želene vrednosti in vklopne kriterije. Izračun 24-urne srednje vrednosti n.pr. tekoče za 
časovni interval zadnjih 24 ur in preračun vsakih 15 minut. 

Pri krmiljenju s časovnim programom se lahko sprogramirajo nivoji časovnega programa za različne 
funkcije. 

10.3.4 Regulacija kotlovskega kroga kotla na les  
Regulacija kotlovskega kroga za kotel na les se izvede z nadrejenim MRK-sistemom. 

Pri načinu obratovanja »avtomatsko« mora regulacija  pri padcu vstopne temperature v kotel pod mejno 
vrednost temperaturo dvigniti na to mejno vrednost (= vzdrževanje temperature povratka). 

Pri načinu obratovanja »lokalno« se mora vzdrževanje temperature povratka prav tako izvajati. 
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Slika 81: Shema regulacije standardne priključitve bivalentnega postrojenja brez hranilnika toplote z regulacijo na tripotnih ventilih v 
kotlovskih krogih (Dodatek 2). Prednostna stikala za najmanjšo vrednost preklopijo najnižji vhodni signal na izhod. Številske 
vrednosti so navedene kot primer. Varnostne funkcije niso vrisane; le-te se izvedejo s podrejenimi MRK-sistemi kotlov.
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10.3.5 Regulacija kotlovskega kroga oljnega/plinskega kotla  
Regulacija kotlovskega kroga za oljni/plinski kotel se izvede z nadrejenim MRK-sistemom. 

Pri načinu obratovanja »avtomatsko« mora regulacija  pri padcu vstopne temperature v kotel pod mejno 
vrednost temperaturo dvigniti na to mejno vrednost (= vzdrževanje temperature povratka). 

Pri načinu obratovanja »lokalno« se mora vzdrževanje temperature povratka prav tako izvajati. 

Če pri oljnem/plinskem kotlu vzdrževanje temperature povratka ni potrebno, ta funkcija odpade. 

10.3.6 Regulacija temperature glavnega predtoka  
Regulacija temperature glavnega predtoka se izvede z nadrejenim MRK-sistem. (Regulacija temperatur 
kotlovske vode se nasprotno izvaja s podrejenima MRK-sistemoma.) 

Temperatura glavnega predtoka se regulira tako, da tripotni ventili posameznim kotlom dovajajo različne 
količine vode iz povratka omrežja, zaradi česar se spreminja temperatura v kotel vstopajočega povratka, 
čemur se morajo  ustrezno prilagajati moči kotlov. 

10.3.7 Regulacija toplotne moči kurišča kotla na les  
Regulacija toplotne moči kurišča se izvaja s podrejenim MRK-sistemom kotla na les. 

Kurišče na les naj bo opremljeno z avtomatskim vžigom. Če to glede na tehnične možnosti ni izvedljivo ali ni 
smiselno, se lahko obratuje z vzdrževanjem sloja žerjavice. Načeloma naj kurišče na les vedno obratuje z 
najnižjo možno močjo, da se doseže čim manjše število vklopov in izklopov. 

Regulacija želene temperature kotlovske vode, določene z nadrejenim MRK-sistemom (avtomatsko 
obratovanje) ali s podrejenim MRK-sistemom (lokalno obratovanje),  se izvaja s podrejenimi MRK-sistemi. 

Interni regulator temperature kotlovske vode T313 podrejenega MRK-sistema ima naslednje funkcije: 
 
– Način obratovanja »lokalno«: Regulacija temperature kotlovske vode T313 na fiksno vrednost (n.pr. 

85°C), nastavljeno na podrejenem MRK-sistemu, omejitev temperature kotlovske vode T313 na neko višjo 
fiksno vrednost (n.pr. na 95 °C). 

– Način obratovanja »avtomatsko«: Regulacija temperature kotlovske vode T313 na želeno vrednost, 
podano z nadrejenim MRK-sistemom, omejitev temperature kotlovske vode T313 (n.pr. na 95°C). 

V regulacijskem območju toplotnih moči kurišča na les od 30...100% naj se regulacija izvaja zvezno. Pod 
tem območjem mora biti obratovanje dvotočkovno. Preklop med zvezno regulacijo in dvotočkovnim 
obratovanjem naj se izvede vedno s podrejenim MRK-sistemom. 

Priporočilo za standardno priključno mesto med nadrejenim MRK-sistemom in kotlom na les kakor tudi 
seznam, v originalnem priročniku navedenih, proizvajalcev regulacijskih naprav in kotlov na les, ki nudijo to 
priključno mesto, lahko najdete na internetu (glej internetne naslove na strani 2). 

Pomembno:. Varovanje kotla na les, se pravi preprečitev prekoračitve maksimalne dopustne temperature 
kotlovske vode je potrebno dodatno zagotoviti s podrejenim MRK-sistemom kotla na les. 
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10.3.8 Regulacija toplotne moči kurišča oljnega/plinskega kotla  
Regulacija toplotne moči kurišča se izvaja s podrejenim MRK-sistemom oljnega/plinskega kotla. 

Regulacija toplotne moči kurišča naj se izvaja zvezno (pri moduliranem obratovanju) ali stopenjsko (pri 
večstopenjskem obratovanju). Načeloma naj oljni/plinski kotel obratuje vedno z najnižjo možno močjo in  naj 
se vključi šele, ko kotel na les pri polni obremenitvi že daljši čas ne more dajati dovolj moči. 

Regulacija želene temperature kotlovske vode, določene z nadrejenim MRK-sistemom (avtomatsko 
obratovanje) ali s podrejenim MRK-sistemom (lokalno obratovanje),  se izvaja s podrejenimi MRK-sistemi. 

Interni regulator temperature kotlovske vode T323 podrejenega MRK-sistema ima naslednje funkcije: 
 
– Način obratovanja »lokalno«: Regulacija temperature kotlovske vode T323 na fiksno vrednost (n.pr. 

90°C), nastavljeno na podrejenem MRK-sistemu. 
– Način obratovanja »avtomatsko«: Regulacija temperature kotlovske vode T323 na želeno vrednost, 

podano z nadrejenim MRK-sistemom, omejitev temperature kotlovske vode T323 (n.pr. na 90°C). 

Pomembno: Varovanje oljnega/plinskega kotla, se pravi preprečitev prekoračitve maksimalne dopustne 
temperature kotlovske vode je potrebno še dodatno zagotoviti s podrejenim MRK-sistemom 
oljnega/plinskega kotla. 

10.3.9 Sledilna priključitev kotel na les – oljni/plinski kotel  
Sledilna priključitev kotel na les – oljni/plinski kotel se izvede z nadrejenim MRK-sistemom. 

Podajanje želene vrednosti z nadrejenim MRK-sistemom obema kotloma se izvaja tako, da osnovno 
obremenitev nosi kotel na les. Ko kotel na les določen čas ne dosega želene vrednosti temperature 
glavnega predtoka, se vključi oljni kotel. Kakor hitro pa kotel na les sam lahko v nekem vnaprej določenem 
času dosega želeno vrednost temperature glavnega predtoka, se oljni kotel izklopi. 

Sledilno priključitev je potrebno načrtovati in jo dopolniti z ustreznimi vklopnimi in izklopnimi kriteriji tako, da 
se zanesljivo prepreči prepogosto vklapljanje oljnega/plinskega kotla. 

Primeri vklopnih in izklopnih kriterijev za  oljni/plinski kotel so: 
 
– vklop, če je določena minimalna zunanja temperatura IN dejanska vrednost temperature kotlovske vode 

kotla na les nek določen čas pod želeno vrednostjo temperature kotlovske vode kotla na les minus 
regulacijsko območje (n.pr. 5 K), 

– vklop, če je temperatura predtoka v toplovodnem omrežju daljši čas malo prenizka ALI krajši čas mnogo 
prenizka (T342 ali T361, meritev v »mrtvi vodi« mora biti izključena ), 

– preklop nazaj (izklop), ko je dejanska vrednost temperature kotlovske vode kotla na les nek določen čas 
zopet znotraj  želene vrednosti temperature kotlovske vode kotla na les minus regulacijsko območje (n.pr. 
5 K). 

Če gre za okvaro pri kotlu na les, se mora oljni/plinski kotel avtomatsko vklopiti. 

Vsakokratni kotel, ki ne obratuje, mora biti od ostale naprave hidravlično popolnoma ločen  (nobene napačne 
cirkulacije zaradi zaustavitvenih časov, napačno nastavljenih tripotnih ventilov, kratkih stikov preko 
varnostnih vodov itd.) 

10.3.10 Izbrana zasnova regulacije  
Zasnova izvedbe, kot je regulacija kotlovskih krogov, temperature glavnega predtoka in temepratura 
predtoka kotla, ki velja za projekt, ki se opisuje, je potrebno definirati v tabeli 82. 
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Način  
obratovanja 

Regulacija kotlovskih 
krogov:  - kotel na les 
                - oljni/plinski kotel 

Regulacija temperature glavnega 
predtoka (= glavna regulacijska  
veličina) 

Regulacija toplotne moči kurišča: 
- kotel na les 
- oljni/plinski kotel 

Izklop Ne obratuje 
Lokalno  Omejitev temperatur 

kotlovske vode T313/T323 s 
podrejenim MRK-sistemom 

 Regulacija temperature glavnega 
predtoka T341 ne obratuje 

 Interne želene vrednosti temperatur 
predtoka obeh kotlov iz podrejenih MRK-
sistemov aktivirane 

 Kotel na les sam 
  Regulacija temperature glavnega 

predtoka T342 z maksimalno prioriteto 
pri T344 z nadrejenim MRK-sistemom; 
Nastavitvena veličina je hod ventila 
V311 

 Regulacija temperature predtoka 
kotla s podrejenim  MRK-sistemom 
kotla na les; želena vrednost z 
nadrejenega MRK-sistema 

 Ni krmiljenja po časovnem programu 
 Krmiljenje po časovnem programu z nadrejenim MRK-sistemom; Časovni 

interval: 
 IZKLOP 
 Poletno obratovanje 
 Drugo  Dodatek:..... 

Avtomatsko 
– poletje 
 

 Ni 
poletnega 
obratovanja 
 

 Vzdrževanje temperature 
povratka T311 z nadrejenim 
MRK-sistemom 

 Omejitev temperature 
kotlovske vode T313 s 
podrejenim MRK-sistemom 
kotla na les 

 Časovni interval ni predviden 
 Drugo  Dodatek..... 

 Časovni interval kotel na les: 
 IZKLOP 
 Omejitev na maksimalno vrednost 
 Drugo  Dodatek: ..... 

 Regulacija temperature glavnega 
predtoka T342 z maksimalno prioriteto 
pri T344 z nadrejenim MRK-sistemom v 
sekvenci kotel na les – oljni/plinski 
kotel; nastavitveni veličini sta hoda 
ventilov V311 in V321 

 Regulacija temperatur predtoka obeh 
kotlov s podrejenima  MRK-sistemoma; 
želene vrednosti z nadrejenega MRK-
sistema v sekvenci kotel na les –             
oljni/plinski kotel 

 Ni krmiljenja po časovnem programu 
 Krmiljenje po časovnem programu z nadrejenim MRK-sistemom; Časovni 

interval: 
 IZKLOP 
 Reducirano obratovanje 
 Normalno obratovanje 
 Konično obratovanje 
 Drugo  Dodatek: ..... 

Avtomatsko 
– zima 

  Vzdrževanje temperatur 
povratka T311/T321 z 
nadrejenim MRK-sistemom 

 Omejitev temperatur 
kotlovske vode T313/T323 s 
podrejenim MRK-sistemom 
 

 Časovni interval ni predviden 
 Drugo  Dodatek..... 

 Časovni interval kotel na les: 
 IZKLOP 
 Omejitev po zunanji temperaturi 
 Omejitev po zunanji temperaturi 
 Ni omejitve 
 Časovni interval oljni/plinski kotel: 

Nobenega vodenja/omejevanja 
 Drugo  Dodatek: ..... 

Tabela 82: Vprašanja in odgovori  za izbrano zasnovo regulacije 
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10.4 Zapisovanje podatkov za optimizacijo obratovanja 
Odrediti je potrebno vse ukrepe, ki zagotavljajo brezhibno izvedbo optimizacije obratovanja in kasnejši 
učinkovit nadzor rednega obratovanja. Merilne veličine, ki naj se zapisujejo, je potrebno označiti v tabeli 83. 
Merilne veličine, označene s »Standard«, se morajo dati v vsakem primeru zapisovati; vključitev ostalih 
merilnih veličin je priporočljiva. Merilna natančnost mora ustrezati povišanim zahtevam za merilni sistem. 

Odgovoriti je potrebno na vprašanja in odgovore za avtomatsko zapisovanje podatkov za optimizacijo 
obratovanja v tabeli 84. 

  
Merilna veličina Merilno mesto Standard Merilno 

območje 
Zapis Natančnst Oznaka 

 Temperatura Fasada sever Standard -20...50 °C 0,1 K +-0,3 K T301 
 Temperatura Kotel na les: vstop Standard 0...120 °C  0,1 K +-0,5 K T311 
 Temperatura Kotel na les: izstop Standard 0...120 °C 0,1 K +-0,5 K T312 
 Temperatura Kotel na les: voda v kotlu (drugo merilno mesto)     T313 
 Temperatura Oljni/plinski kotel: Vstop Standard 0...120 °C 0,1 K +-0,5 K T321 
 Temperatura Oljni/plinski kotel: Izstop Standard 0...120 °C 0,1 K +-0,5 K T322 
 Temperatura Oljni/plinski kotel: Voda v kotlu (drugo m. mesto)     T323 
 * Temperatura Glavni predtok: pred obvodom Standard 0...120 °C 0,1 K +-0,5 K T341 
 * Temperatura Glavni predtok: za obvodom Standard 0...120 °C 0,1 K +-0,5 K T342 
 Temperatura Glavni povratek: pred obvodom Standard 0...120 °C 0,1 K +-0,5 K T343 
 Temperatura Glavni povratek: za obvodom     T344 
 * Temperatura Priklj. mesto z majhno tlačno razliko: povratek Standard 0...120 °C 0,1 K +-0,5 K T351 
 Temperatura S tlačno razliko obrem. priklj. mesto : predtok Standard 0...120 °C 0,1 K +-0,5 K T361 
 * Temperatura S tlačno razliko obrem. priklj. mesto : povratek Standard 0...120 °C 0,1 K +-0,5 K T362 
 Toplota Kotel na les: toplotni števec ** Standard - 1 kW h - W311 
 Volumenski tok Kotel na les: toplotni števec **     W311 
 Volumenski tok Oljni/plinski kotel: števec olja, če je moduliran Standard - 1 l - W322 
 Volumenski tok Oljni/plinski kotel: števec plina, če je moduliran Standard - 1 m³ - W321 
 Obratovalne ure Oljni/plinski kotel: olje stopnja 1, če je dvostop. Standard - 1 s - W322 
 Obratovalne ure Oljni/plinski kotel: olje stopnja 2, če je dvostop. Standard - 1 s - W322 
 Obratovalne ure Oljni/plinski kotel: plin stopnja 1, če je dvostop. Standard - 1 s - W321 
 Obratovalne ure Oljni/plinski kotel: plin stopnja 2, če je dvostop. Standard - 1 s - W321 
 Temperatura Kotel na les: dimna cev Standard 0...400° 2 K +-5 K  
 Temperatura Kotel na les: kurišče      
 * Preostali kisik Kotel na les: dimna cev Standard 0...21% 0,1 % +-0,5%  

* Dopustno odstopanje od standardne priključitve: Da bi lahko zmanjšali zahtevnost in stroške zapisovanja podatkov, je za 
optimizacijo obratovanja dopustna opustitev z eno zvezdico označenih merilnih mest, kar se smatra kot dopustno odstopanje. 
** Toplotni števec mora omogočati zajem količine toplote [kW h] oz. količine vode [m³]. Nasprotno pa mora grafični prikaz ponazoriti 
moč [kW] oz. Volumenski tok [m³/h]. 

Tabela 83: Seznam merilnih mest za avtomatsko zapisovanje podatkov. Če naj naprava velja kot standardna priključitev, se morajo 
dati zapisati vse merilne veličine, ki so označene s »Standard«. Navedbe za merilno območje, zapis in natančnost naj se razumejo 
kot normativi za merilni sistem. 
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Področje Vprašanja in odgovori 

Kako se izvaja avtomatsko zapisovanje podatkov za optimizacijo obratovanja? 
 Z ločenim pomnilnikom podatkov 
 S PLC-jem kotla na les 
 Z nadrejenim MRK-sistemom 

Kako se poslužuje sistem za zapisovanje podatkov? 
 S tipkovnico/prikazom na MRK-sistemu oz. pomnilniku podatkov 
 Potreben je PC  

Kako poteka periodično odčitavanje podatkov? 
 Odčitavanje podatkov na mestu samem, telefonska linija/modem nista potrebna 
 analog.telefonski priključek z analognim modemom        ISDN-telefonski priključek s terminalskim 

                                                                                                       adapterjem  

Strojna oprema 

V primeru pomnilnika podatkov: Kako je izvedemo priključno mesto? 
 Analogni signali: Normni signali (n.pr. 0...10 V, 4...20 mA), Digitalni signali: brezpotencialni kontakti 
 Bus 

Kako velik je merilni interval? 
 10 sekund (priporočilo) ..... s 

Kako velik je zapisovalni interval? 
 10 minut (priporočilo) ..... m 

Kako se izvaja zapisovanje analognih vrednosti? 
 Kot srednja vrednost za zadnji zapisovalni interval  (priporočilo) 
 Kot trenutna vrednost 

Kako se izvaja zapisovanje pri števcih? 
 Kot vsota zadnjega zapisovalnega intervala (priporočilo) 
 Kot aktualno stanje števca (Pozor: pogosto se pomotoma prestavi na ničlo) 

Kako se izvaja zapisovanje obratovalnih časov? 
 Kot čas obratovanja v zadnjem zapisovalnem intervalu (priporočilo) 
 Kot število dejanskih obratovalnih ur (Pozor: pogosto se pomotoma prestavi na ničlo) 

Zapisovanje 
podatkov 

Kako velik je pomnilnik merilnih vrednosti? 
 ≥ 30 dni kapacitete zapisovanja (priporočilo) ..... dni kapacitete zapisovanja 

Kakšen je format izhodnih podatkov?  
 CSV-datoteka s stolpci = merilna mesta in vrsticami = časovne točke (priporočilo) 
 Drugo: ..... 

Kako poteka obdelava podatkov? 
 Obdelava v EXCEL-u (priporočilo)  Drugo: ..... 

Obdelava podatkov 

Kako se izvaja grafični prikaz? 
 Po ena dnevna obdelava za vsako stanje obratovanja(Standard) 
 Prikaz števcev toplote, olja, plina in obratovalnih ur kot moč 
 Tedenski pregled  Drugo: ..... 

Kako so določene odgovornosti za fazo Načrtovanje razpisa? 
 Specifikacija avtomatskega zapisovanja podatkov s strani glavnega projektanta 
 Specifikacija avt. zapisovanja podatkov s strani glavnega projektanta v sodelovanj z MRK-specialistom  

Kako so določene odgovornosti za fazo Izvedba in prevzem? 
 Projekt avtomatskega zapisovanja podatkov s strani glavnega projektanta 
 Projekt avtomatskega zapisovanja podatkov s strani dobavitelja kotla na les 
 Projekt avtomatskega zapisovanja podatkov s strani dobavitelja nadrejenega MRK-sistema 

Odgovornosti 

Kako so določene odgovornosti med optimizacijo obratovanja? 
 Izbor in obdelava podatkov s strani glavnega projektanta 
 Izbor s strani dobavitelja kotla na les, obdelava podatkov s strani glavnega projektanta 
 Izbor s strani dobavitelja nadrejenega MRK-sistema, obdelava podatkov s strani glavnega projektanta 
 Izbor s strani lastnika-upravljavca, obdelava podatkov s strani glavnega projektanta 
 Izbor in obdelava podatkov s strani lastnika-upravljavca 

Tabela 84: Vprašanja in odgovori za avtomatsko zapisovanje podatkov in optimizacijo obratovanja 
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10.5 Dodatek k prevzemnemu zapisniku  
Faza izvedbe se zaključi s prevzemnim preizkusom. V tem času je potrebno sestaviti Dodatek k 
prevzemnemu zapisniku po tabeli 86 in tabeli 87. 

Na vprašanja v tabeli 85 je potrebno odgovoriti že na začetku razpisne faze. Dodatek k prevzemnemu 
zapisniku po tabeli 86 in tabeli 87 se mora izpolniti šele na koncu faze izvedbe. Priporočljivo pa je te tabele 
uporabiti že med fazo razpisa in fazo izvedbe za provizorično določitev projektnih vrednosti; samo tako bo 
način delovanja naprave jasno razpoznaven. 

Če se v tabeli 82 označi »  Drugo:  Dodatek: .....«, je zahtevane tabele potrebno  ustrezno prilagoditi in jih 
sestaviti kot Dodatek. 

 
Kdo sestavi Dodatek k prevzemnemu zapisniku ? 

 Glavni projektant 
 Dobavitelj kotla na les 
 Dobavitelj nadrejenega MRK-sistema 

Tabela 85: Vprašanja in odgovori za Dodatek k prevzemnemu zapisniku 

 
Način obratovanja Po-Ne       

03-09       
12-24       

IZKLOP 

       
00-03       
09-12       

Poletje 

Poletno obratovanje 

       
       
       

IZKLOP 

       
22-05       

       
Reducirano obratovanje 

       
08-22       

       
Normalno obratovanje 

       
05-08       

       

Zima 

Konično obratovanje 

       

Tabela 86: Dodatek k prevzemnemu zapisniku – krmiljenje po časovnem programu; številke, vnešene za primer, je potrebno zbrisati 
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Krmiljenje po časovnem programu Opis  

Poletje Reduc. Normal. Konice 
Nadrejeni MRK-sistem      

 Vzdrževanje temperature povratka      
Kotel na les : Mejna vrednost temperature vstopa v kotel 60°C     
Oljni/plinski kotel: Mejna vrednost temperature vstopa v kotel 60°C     

  Regulacija temperature glavnega predtoka      
Želena vrednost temperature glavnega predtoka 83°C     
P-pas za sekvenco 1 (kotel na les) 200 %     
Nastavitveni čas za sekvenco 1 (kotel na les) 20 m     
P-pas za sekvenco 2 (oljni/plinski kotel) 200 %     

Zvezna regulacija 
(Nastavitveni veličini sta 
hoda tripotnih ventilov 
kotlovskih krogov v 
sekvenci kotel na les – 
oljni/plinski) Nastavitveni čas za sekvenco 2 (oljni/plinski kotel) 20 m     

 Sledilna priključitev kotel na les – oljni/plinski kotel 
(vklopne/izklopne kriterije razumeti kot primer; po potrebi 
dopolniti) 

     

Vklopni kriterij 1: Temperatura predtoka v toplovodnem omrežju 
pod želeno vrednostjo 

 IN trajanje 

  
– 
– 

 
> 5 K 

> 90 m 

 
> 5 K 

> 60 m 

 
> 5 K 

> 30 m 
 ALI:      
 Temperatura predtoka v toplovodnem omrežju 

pod želeno vrednostjo 
 IN trajanje 

  
– 
– 

 
> 10 K 
> 45 m 

 
> 10 K 
> 20 m 

 
> 10 K 
> 10 m 

Vklopni kriterij 2: Zunanja temperatura  – ≤ 5 K ≤ 0 K ≤ 10 K 
 IN:      
 Dejanska temperatura kotlovske vode kotla na 

les pod želeno temperaturo kotlovske vode 
kotla na les 

  
– 

 
> 5 K 

 
> 5 K 

 
> 5 K 

 IN trajanje  – > 30 m > 30 m > 30 m 
Izklopni kriterij: Dejanska temperatura kotlovske vode kotla na les 

znotraj območja: želena temperatura kotlovske 
vode kotla na les minus regulacijsko območje 

  
– 

 
< 3 K 

 
< 3 K 

 
< 3 K 

 IN trajanje  – > 10 m > 10 m > 10 m 
  Želene temperature kotlovske vode kotla na les      
Minimalna nastavljiva temperatura predtoka kotla 80 °C     
Maksimalna nastavljiva temperatura predtoka kotla 92 °C     

  Želene temperature kotlovske vode oljnega/plinskega kotla      
Minimalna nastavljiva temperatura predtoka kotla 80 °C     
Maksimalna nastavljiva temperatura predtoka kotla 87 °C     
      
Kotel na les      

 Nastavitev ogrevalne moči      
Nastavljena minimalna ogrevalna moč z referenčnim gorivom 150 kW     
Nastavljena maksimalna ogrevalna moč z referenčnim gorivom 500 kW     

 Podrejeni MRK-sistem 1      
Želena vrednost temperature kotlovske vode pri obratovanju »lokalno« 85 °C     
Omejitev temperature kotlovske vode 95 °C     
      
Oljni/plinski kotel      

 Nastavitev ogrevalne moči      
Nastavljena minimalna ogrevalna moč 280 kW     
Nastavljena maksimalna ogrevalna moč   Stopnja 1+2   modulirano 700 kW     

 Podrejeni MRK-sistem 2      
Omejitev temperature kotlovske vode 90 °C     

Tabela 87: Dodatek k prevzemnemu zapisniku – nastavitvene vrednosti; številke, vnešene za primer, je potrebno zbrisati.
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Dodatek 3: Naslovna stran  

 



 

 

 

Hidravlična in Kratka oznaka ........................ 

regulacijsko-tehnična rešitev Številka projekta ........................  

Oznaka naprave: ..................................................................................................................................... 
Naslov naprave: ...................................................................................................................................... 

Projekt 

Investitor: ................................................................................................................................................. 
Naslov: .................................................................................................................................................... 
Kontaktna oseba: .................................................................................................................................... 
Telefon: ................................. Fax: ....................................  E-Mail: .................................. 
Zastopnik investitorja: .............................................................................................................................. 
Telefon: ................................. Fax: ....................................  E-Mail: .................................. 

Odgovorna oseba za 
»QM- Kotlarne na les« 

Q-pooblaščenec: ..................................................................................................................................... 
Telefon: ................................. Fax: ....................................  E-Mail: .................................. 

Glavni projektant Firma: ...................................................................................................................................................... 
Naslov: .................................................................................................................................................... 
Referent:  ................................................................................................................................................. 
Telefon: ................................. Fax: ....................................  E-Mail: .................................. 

To je standardna priključitev v skladu z dokumentacijo »Standardne vezave kotlov« 
 WE1 Monovalentna brez hranilnika toplote  Dodati poglavje 1 
 WE2 Monovalentna s hranilnikom toplote   Dodati poglavje 2  
 WE3 Bivalentna brez hranilnika toplote   Dodati poglavje 3  
 WE4 Bivalentna  s hranilnikom toplote   Dodati poglavje 4 
 WE5 Monovalentna z dvema kotloma na les brez hranilnika toplote   Dodati poglavje 5 
 WE6 Monovalentna z dvema kotloma na les s hranilnikom toplote   Dodati poglavje 6 
 WE3 Bivalentna brez hranilnika z regulacijo na tripotnih ventilih  Dodati dodatek 2 
 Nestandardna priključitev  Dodati lastni opis 

Označena standardna priključitev 
 natančno odgovarja normativom 
 vsebuje naslednja odstopanja: 

 
 

Obstaja toplovodno omrežje? 
 ne 
 da  Dodati poglavje 7  

Porabniki toplote 
Štev. Priključki brez tlačne razlike Štev. Priključki, obremenjeni s tlačno razliko 

    
    
    
    
    
    
    
 Nestandardne priključitve  Nestandardne priključitve 
 Skupaj  Skupaj 

Dodatki 
Št. Opis 

  
  
  
  
  

Obrazložitev glavnega 
projektanta 

  
 

Za točnost zgornjih obrazložitev in priloženih dokumentov: Potrdilo glavnega    
projektanta  

 
Datum ....................................   Podpis ................................................................................................... 
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