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Abstract: 
Automation of caldron burner 
 
Primary purpose of automation of caldron 
burner is replacement of old fray relay and 
electro-hydraulic equipment, higher security, 
reliability and possibility of connection to the 
supervisory system. Performances are suitable 
to the present state of automation which 
corresponds to all technical regulations and 
guidelines TRD 604 for 24 hours supervisory. 
Economy justification of investment is in 
decreasing number of supervisory employees 
in production cycle. 
 
 
 
1. Uvod 
 
   V tovarni sladkorja d.d. Ormož se nahajata 
dva enaka parna kotla, ki imata oznaki K1 in 
K2. Vgrajeni sta bili leta 1979. Parna kotla 
proizvajata visokotlačno paro, ki se koristi v 
tehnološkem procesu proizvodnje sladkorja, del 
pa se porabi tudi za proizvodnjo električnega 
toka. Parna kotla obratujeta okrog 2400 ur letno, 
kar je pogojeno z možnostjo proizvodnje 
sladkorja. Parni kotel ima dva kombinirana 
gorilnika rotacijske izvedbe SAACKE tip 
SKVG 200 za srednje lahko kurilno olje in 
zemeljski plin. Odvisno od potreb in drugih 
dejavnikov lahko delujeta oba parna kotla, ali pa 
le eden. Neodvisno od ostalih pogojev na kotlu 
samostojno deluje eden ali drugi gorilnik ali pa 
oba.  
  Zmogljivost parnega kotla je 50 t pare na uro, 
oziroma 45,4 MW nazivne toplotne moči. Para 
ima temperaturo 440 °C in tlak 42 bar. Zrak za 
zgorevanje dovaja potisni ventilator z močjo 
180 kW. Zrak zajemamo iz okolice. Parni kotel 
deluje z nadtlakom v kurišču.  

Vlek dimnega plina je naraven skozi skupni 
dimnik. Izstopna temperatura je okoli 190 °C. 
Slika 1 prikazuje zgradbo parnega kotla. 
Priprava goriva (ogrevanje goriva) in napajalne 
vode je skupno za oba parna kotla K1 in K2. 
Skupno je tudi omrežje, po katerem parna kotla 
dobavljata proizvedeno paro porabnikom. 
 

Slika 1. Shematičen prikaz parnega kotla K2 
 
 
2. Namen avtomatizacije gorilnikov 
 
  Namen avtomatizacije je da se zagotovi 
brezhiben zagon, boljše izgorevanje goriva in 
pripraviti delovanje kotla po evropskih 
smernicah TRD 604. Smernice TRD 604 
določajo varnostno tehnično opremo za 
delovanje kotlovske naprave brez stalnega 
nadzora – 24 h. Cilj teh smernic je določiti 
navodila za zagotovitev večje varnosti ter 
zmanjšanje potrebnega števila ljudi in s tem tudi 
stroškov za nadzor nad obratovanjem parnih 
kotlov. Kotli se dodatno opremijo z varnostnimi 
in regulacijskimi napravami za avtomatski 
pogon in obratovanje. Ves nadzor prevzamejo 
varnostne in regulacijske naprave. Omenjeni 
nadzor nad kotlovsko napravo je dovoljen le pri 
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kotlih, ki so kurjeni s tekočim ali plinastimi 
gorivi, vročimi dimnimi plini ali z vpihovanjem 
prašnih goriv. 
 Na sliki 2 je shema parnega kotla in sicer je 
prikazana oprema samo enega gorilnika, zaradi 
preglednosti, drugi je identičen temu gorilniku. 
 
3. Opis delovanja regulacije gorilnika 
   Pred zagonom kotla je potrebno segreti gorivo 
in vklopiti ročno elektromotor ventilatorja 
zgorevalnega zraka. Elementi varnostne verige ( 
končna stikala, tlačna stikala,…) morajo biti v 
definiranem stanju.  
Vklopi se elektromotor razpršilnega zraka, po  
določenem času se odperejo ventili goriva in 
vklopi vžig gorilnikov. Na parnem izhodu iz 
kotla merimo tlak in normirani signal vodimo na 
regulator kjer ga primerjamo z želeno  
vrednostjo. Ta regulator je regulator obtežbe. 
Izhod iz regulatorja vodimo na en   vhod 
združenega regularorja (verbundregelung). Ko 
je zagon kotla iz hladnega stanja, obtežbo 
nastavljamo ročno, tako da na regulatorju 
povečujemo želeno vrednost tlaka in 
temperature po navodilih proizvajalca kotla. Na 
tlačni strani kotla je nameščeno tlačno stikalo z 
katerim določamo območje avtomatskega 
režima delovanja obtežbe kotla.   

Slika 3: Krivulje gorivo- zrak 
 
Naloga združenega regulatorja( Verbund-
Management-System).  je da po določeni  

krivulji krmili ventil za gorivo, loputo 
primarnega in loputo sekundarnega zraka. 
 
Vodilna veličina je pretok goriva (obtežba) in na 
osnovi tega se regulirajo lopute za zrak. Druga 
naloga tega regulatorja je da na osnovi 
izmerjene koncetracije O2 "popravlja" 
koncetracijo na loputi sekundarnega zraka. 
Krmiljenje je izvedeno tako da vsak gorilnik 
krmilimo posebej, če pa so oba gorilnik v 
pogonu pa delujeta paralelno. Slika 3 prikazuje 
krivulje za zrak in gorivo, in združenega 
regulatorja (VMS-a) prikazuje slika 4. 
  

 
Slika 4. Združeni regulator ( VMS) 

 
Vsak gorilnik ima tri režime delovanja glede 

na gorivo.  Prvi in osnovni način je delovanje z 
težkim oljem (mazut), zemeljskim plinom in z 
lahkim kurilnim oljem. Lahko kurilno olje se 
koristi samo pri zaključevanju kurilne sezone da 
se gorilniki izperejo. Ta način delovanja je samo 
ročni režim in običajno traja do deset minut po 
zaključeni  kurilni sezoni. 
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Slika 3. Shema gorilnika 
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4. Krmiljenje 
 
   Kompletno krmiljenje je izvedeno z 
krmilnikom SIMATIC S5- 115 F. Ta krmilnik 
je posebej narejen za krmiljenje zelo varnostno 
zahtevnih področjih klase 2, oblike in dimenzij 
je isti kot  SIMATIC S5-115. Če je krmilnik 
klase 2 odgovarja klasam od 3 do 5. V našem 
primeru je zahtevana varnostna stopnja klase 3, 
po predpisih DIN 57116/VDE 0116 . Krmilnik 
S5 115F ima nekaj dodanih funkcij kot so: 
sinhronizacija krmilnika (sinhronizacija 
programa, poenotenje vhodnih podatkov…), 
ciklično testiranje vhodno/izhodnih kartic, ter 
analizo napak (na periferiji, v delovanju, 
napačno programiranje ali projektiranje, izpad  
napetosti …). Če pride do kakršnekoli napake 
bodisi na periferiji ali na samem krmilniku, 
krmilnik gre v stanje "STOP". Za programiranje 
krmilnika CPU 942 – 115F se koristi posebno 
programsko orodje COM 115F. Ta programsko 
orodje ima razen standardnih funkcijskih blokov 
dodane specialne bloke za klase v katerih 
programiramo. Zelo pomemben modul 
programa je modul za testiranje programa in 
odkrivanje napak v programu in periferiji.  
 

Zaradi zgoraj omenjenih značilnosti 
krmilnika je tudi priključevanje 
vhodno/izhodnih naprav drugačno kot pri 
standardnem krmilniku. Primer priključevanja 
končnega stikala je podan na sliki 5. 
Zraven krmilnika je dvovrstični tekstualni 
prikazovalnik stanja krmilnika in prikazovanje 
napak -  IMS (Integrirtes Management System).  
IMS nam med delovanjem izpisuje kratka 
sporočila o stanju obratovanja in  če pride do 
napake nam javi mesto napake. Vsak gorilnik 
ima svoj IMS. 
 
  Izvršni členi so elektro-magnetni ventili in 
elektro-motorni pogoni. Iz varnostnih razlogov 
so nekateri elektro-magnetni ventili vezani 
zaporedno. Na ventile goriva, lopute primarnega 
in sekundarnega zgorevalnega zraka smo 
montirali na  posebne nosilce elektro-motorne 
pogone.  

 
Slika 5: Način priključevanja na krmilnik 

 
 
5. Zaključek 
 

Kompletno načrtovanje in poznejšo 
realizacijo smo izvedli z sodelovanjem z 
Nemško firmo SAACKE GmbH &Co. KG iz 
Bremena. Zaradi certicifiranja opreme in 
izkušenj pri programiranju SIMATIC-a S5-
115F sami nismo bili zmožni tega narediti in 
tudi nobeno domače podjetje ni bilo 
konkurenčno. Firma SAACKE je specializirana 
za gorilnike tako da ima vse potrebne certifikate in 
izkušnje. Kompletno montažo smo izvedli sami, 
aktivno pa smo sodelovali pri spuščanju v pogon 
krmilnika in umerjanju in nastavitvi krivulj za 
kvalitetno izgorevanje na združenem regulatorju. 
S tem smo pridobili dragocene izkušnje, katere 
bomo lahko koristili pri avtomatizaciji 
gorilnikov drugega kotla in tudi vzdrževanje bo 
dosti lažje, kot če bi avtomatizacija bila 
narejena na ključ. 
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 Delovanje kotla je dosti "mehkejše" 
posluževanja pa dosti enostavnejše.  
 Kotel je kompletno pripravljen za 
vključevanje v procesno vodenje in lahko se z 
nekaj dodatne opreme naredi (po TRD 604) 24 
urna kontrola kotla. 
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Slika 6: Slika krmilne omare avtomatike gorilnikov 


