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Honeywell CentraLine

Avtomatizacija in nadzor:

•  klimatske naprave,

•  toplotne postaje,

•  hladilne postaje,

•  individualna sobna regulacija,

•  priprava sanitarne vode,

•  razsvetljava

Prednosti:

•  energetsko optimalno delovanje,

•  popoln nadzor nad delovanjem naprav,

•  hitro odkrivanje napak in ukrepanje,

•  odprtost (Ethernet, Lonworks, 

industrijski protokoli),

•  enostavna uporaba

Uporabniki: 

•  poslovne zgradbe,

•  hoteli, šole, bolnišnice,

•  kulturne ustanove (muzeji, gledališča),

•  sistemi daljinskega ogrevanja

Celovita rešitev za avtomatizacijo zgradb

www.metronik .s i

SymmetrE/iFix
SCADA sistem, namenjen nadzoru in vodenju energetskih naprav v zgradbah.  
Zagotavlja funkcije vizualizacije, alarmiranja, delovanja po urniku, nastavitve 
parametrov, arhiviranja in priprave poročil.

Programabilni krmilniki
Hawk – modularni krmilnik, konverter protokolov, spletni strežnik
Lion – modularni krmilnik
Eagle, Panther, Tiger – kompaktni krmilniki
Serval, Lynx – individualna sobna regulacija

Celovit program senzorike in izvršilnih organov
Ventili, pogoni, tipala

SymmetrE/iFix Eagle Panther

LionHawk

Lynx Serval Periferni elementi Produkti drugih proizvajalcev

Ethernet

Metronik d. o. o.
Stegne 9a
1000 Ljubljana

Tel.: 01 514 08 00
Faks: 01 511 16 35



3AVTOMATIKA 152/2017

Revija za avtomatizacijo in elektroniko     ISSN 1580-0830     152/2017

Spoštovani,
Zaradi različnih vzrokov, od bolezni v ekipi, do drugih nujnih projek-
tov, ta številka kasni. Obljubimo, da bodo naslednje do konca leta redno 
izhajale in vam prinašale novosti in znanja, potrebna za vaše uspešno 
profesionalno delo. 
In kar nekaj zanimivosti prinaša ta številka, od poročil z raznih dogod-
kov, do strokovnih člankov članov DAS in novosti v prodajnih programih 
naših partnerjev... Še posebno zanimiv je članek o IoT modulih za nad-
gradnjo domače ali industrijske senzorike...
           Dragan Selan, odg. urednik

Sostrska cesta 43C, 1000 Ljubljana
e-mail: stik@slotehnika.net

web: http://www.slotehnika.net
tel. 059 010 952 • fax: 059 011 070
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O ENERGETSKI SANACIJI VAŠEGA DOMA

 9 NAGRADA IF DESIGN ZA EASERGY T300

11 STIČIŠČE ZNANOSTI IN GOSPODARSTVA BO LETOS 
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ELEKTROTEHNIKI IN SODOBNIH ELEKTRIČNIH 
INŠTALACIJAH KOTNIKOVI DNEVI

14 POROČILO O KONFERENCI AIG’17

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

18 AXIOMTEK PANEL PC ZA INDUSTRIJSKO UPORABO

21 YASKAWA VIPA CONTROLS V SKUPINI TIPTEH

SISTEMI AVTOMATIZACIJE

26 NAPREDNO VODENJE PILOTNE NAPRAVE ZA 
SUŠENJE NESTABILIZIRANEGA KOMUNALNEGA 
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A+E INFO

Naročnine na revijo Avtomatika tudi na www.avtomatika.comNaročnine na revijo Avtomatika tudi na www.avtomatika.com

OGLAŠEVALCI
 2 METRONIK

 3 HAMTECH

 5 HAMTECH VIDEONADZOR

 6 ALKATRON

 7 ELEKTROSPOJI 

 7 FBS ELEKTRONIK

 8 MATROX

12 WAGO

13 HAMTECH RIGOL

15 HAMTECH ICOM

16 ELGOLINE

19 TIPTEH

20 LINGVA

21 ELEKTROSPOJI

22 DATALAB

23 BECKHOFF

24 LSO

28 TEHNA

32 TIPTEH

37 PS LOGATEC

38 PS LOGATC

41 MIEL

43 FBS ELEKTRONIK

43 YASKAWA SLOVENIJA

45 S5TEHNIKA.NET

48 HAMTECH ICOM IDAS

49 WAGO

50 PRIMORSKI SEJEM

51 4WEB

52 DANFOSS

Podjetje/pravna oseba/:  
 

Kontaktna oseba:  
Ime:  
Priimek:  
Ulica:                                                                          št.   
Številka in ime pošte:  
Tel.:                                              FAX:  
Ident. št. za DDV:  
E-mail:  
Domača stran podjetja:  

  Nepreklicno naročam(o) revijo AVTOMATIKA+E na naš naslov. 
Celoletno naročnino (11 številk) z 10%-nim popustom v višini 
41.28 €/kpl* bom/o poravnal/i v 8. dneh po prejemu ponudbe. V 
ceno je vštet DDV in poštnina za Slovenijo.

  Kot član ZRS prosim za 40% popust       (27,52 €)!  (odkljukajte)

Podpis:         M.P.
Izjavljam(o), da sem(smo) seznanjeni s pogoji prodaje!

* kpl je 11 zaporednih številk!                        Vse cene vsebujejo DDV!

POŠTNINA PLAČANA PO 
POGODBI ŠT. 183/1/S

AVTOMATIKA+E
S5tehnika.net d.o.o. 
Sostrska cesta 43C

1261 Ljubljana Dobrunje
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Sejem MEDICAL,  je bil organiziran  od 6 do 8 aprila 2017 v Gornji 
Radgoni s strani Pomurskega sejma d.d, v sodelovanju z Združenjem 
proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED v 
okviru GZS Podjetniško trgovske zbornice.  Sejem je ponujal odlično 
priložnost za predstavitev naprednih izdelkov in storitev na področju 
medicinske opreme in tehnologij, farmacije, alternativnih oblik 
zdravljenja, preventive in zdravega bivanja. 

Mednarodni sejem sodobne medicine sta slavnostno odprla ministrica Milojka 
Kolar Celarc in predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec.

Pri organizaciji sejma in strokovnih predstavitev so  sodelovale 
mnogoštevilne krovne državne institucije in zavodi ter zveze in društva 
bolnikov.  Vsebinski poudarki sejma MEDICAL 2017 so bili  na vrhunskih 
inovacijah in novih tehnologijah v zdravstvu,celostni obravnavi pacienta, 
sodobni rehabilitaciji ter proaktivni skrbi za zdravje na delovnem mestu. 
Posebna pozornost se je posvečala tudi ozaveščanju o zdravemu načinu 
življenja v vseh življenjskihobdobjih in dolgoživi družbi. Predstavitve 
in dogajanja so bila zanimivejša, ker je bila državapartnerica sejma v 
letu 2017 Velika Britanija.

Med izstopajoče Inovacije v medicini, je sodil tudi Bionski človek, in 
sicer predstavitev prvega razvojnega projekta in koncepta bionskega 
človeka v Evropi za izobraževalne namene bodočih inženirjev bionike. 
Vodja tega projekta je bil Janez Škrlec, Razvojna-raziskovalna dejavnost, 
sicer dolgoletni član Sveta za znanost in tehnologijo RS,  podjetje 

EXPRESS NOVICE

Izjemno uspešen sejem Izjemno uspešen sejem 
MEDICAL MEDICAL 
Avtor: Janez Škrlec, inž.mehatronike, član Sveta za znanost in tehnologijo RS
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INTRI d.o.o in Višja strokovna šola ŠC Ptuj, ter Visoka strokovna šola 
za bioniko iz Ptuja.

Razstavni prostor z inovacijami je bil odlično obiskan

Nadalje so bile predstavljene medicinske tekstilije: odzivne tekstilije 
s hidrogelom, samočistilne tekstilije, aktivne in pasivne protimikrobne 
tekstilije, tekstilni senzorji, terapevtske tekstilije, oksetične tekstilije (UL, 
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafi ko in oblikovanje); 
napredni vmesniki mišice - stroj za neinvazivno identifi kacijo in analizo 
kontrolnih strategij skeletnih mišic v zdravih preiskovalncih in bolnikih 
s pomočjo zajema in analize večkanalnih površinskih elektromiogramov 
(UM, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko); mikrofl uidni 
generator mehurčkov ali kapljic s planarnim pretočnim fokusiranjem, 
mikrofl uidni čip s pnevmatsko krmiljenimi elastomernimi ventili, mikrofl uidni 
čip z vgrajenimi elektrodami za biosenzorje, prototip fotopletizmografa za 
neinvazivno spremljanje kroničnega venskega popuščanja, mikrofl uidna 
pripirna črpalka z enim ”PZT” aktuatorjem - in vivo (patent) (UL, Fakulteta 

MEDNARODNI SEJEM SODOBNE MEDICINE

Proizvodnja in razvoj industrijske 
senzorike za avtomatizirane 

procese.  

FBS elektronik d.o.o. 
Prešernova cesta 8, 3320 Velenje 

 
www.fbselektronik.com 

 
info@fbselektronik.com 

FBS l k ik d

Slovensko znanje in razvoj. 
PROIZVODNJA 

ocpro

 
Industrijski konektorji – BINDER 
Proizvodi za industrijo dvigal – CEDES 

– DATASENSOR 
Varnost in avtomatizacija v procesih – 
DATALOGIC, CEDES, ALLEN BRADLEY 
Mejna stikala – HONEYWELL  
Komunikacijske naprave – ESSETI  j ppp

 
Merjenje zaustavitvenih  
stiskalnic, strojev … 

za elektrotehniko); piezoelektrični 
elementi za ultrazvočne pretvornike 
za medicinsko diagnostiko je 
predstavil odsek K5 Instituta Jožef 
Stefan.

Odličen obisk razstavnega prostora z inovacijami v medicini, bionskim človekom kot razvojnim projektom za izobraževalne namene
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EXPRESS NOVICE

       Predstavitev pametnih tekstilij (NTF – Univerza v Ljubljani)               Zajem površinskih elektromiogramov, (FERI – Univerza v  Mariboru)

Laboratorij na čipu in mikrofl uidna črpalka (LMSE -  Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani)

Piezoelektrični elementi za ultrazvočne pretvornike za medicinsko diagnostiko je predstavil odsek K5 Instituta Jožef Stefan

Kemijski inštitut v Ljubljani in drugi partnerji so se predstavili v okviru sejma z video promocijskim in drugim gradivom. 
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DAN ZEMLJE/ENERGY T300

Informacije: Schneider Electric d.o.o.

Informacije: Schneider Electric d.o.o.

Strokovnjaki za upravljanje energije in avtomatizacijo svetujejo

Ob svetovnem dnevu zemlje razmislite tudi o energetski 
sanaciji vašega doma

Nagrada IF Design za Easergy T300
• Easergy T300 je prilagodljiva in kompaktna rešitev za nadzor in spremljanje električnih distribucijskih 

sistemov
• Rešitev združuje vse ključne vrednote podjetja Schneider Electric – zanesljivost, enostavost uporabe 

in inovativnost

Ljubljana, 21. april 2017 - Tudi letos bomo 22. aprila praznovali svetovni dan zemlje. Na ta dan pozornost 
posvečamo skrbi za naš planet in predvsem prizadevanjem za zmanjšanje okoljskih izpustov. Ste se kdaj tudi 
sami vprašali, kaj lahko sami storite za naš planet? Eden izmed pomembnejših virov onesnaževanja je tudi 
ogrevanje, kar lahko zimskih dnevih opazimo tudi pri nas, zaradi slabše kakovosti zraka.

Ljubljana, 19. april 2017 - Schneider Electric, globalni specialist za upravljanje energije in avtomatizacijo je 
za svoje rešitve Easergy T300, Resi9 DB60 in Avatar On prejel nagrade, ki jih podeljuje organizacija IF Design.

Spomlad je del leta v katerem se običajno lotimo 
obnove stanovanja  in ostalih zahtevnejših gradbenih 
del. Pri tem je pomembno, da imamo v mislih tudi 
energetsko učinkovitost objektov, saj se lahko 
investicije relativno hitro povrnejo. Strokovnjaki iz 
družbe Schneider Electric, globalnega strokovnjaka 
za upravljane energije in avtomatizacijo, podajajo 
sledeče nasvete. 

V zadnjih letih nam pri ugotavljanju energetskega 
stanja zgradb pomagajo energetske izkaznice. Te 
se pri nas izdeluje od leta 2013 in sicer na podlagi 
Direktive EU. Energetski razred, ki ga prejme določena 
zgradba je sicer rezultat energetskega certifi ciranja, 
ki najenostavneje rečeno prikazuje koliko energije 
moramo porabiti, da stanovanje ogrejemo na primerno 
temperaturo. Kolikor več energije je potrebno, da 
ogrejemo prostor, toliko nižji je energetski razred stavbe. 
Navsezadnje se nižji energetski razred pokaže tudi v 

tem, da za ogrevanje objektov z nižjim energetskim 
razredom plačujemo več. 

Pri odločitvi za energetsko sanacijo se je dobro 
posvetovati s strokovnjaki, ki nam lahko izračunajo v 
kakšnem obdobju se bo povrnila investicija v energetsko 
sanacijo in koliko nižji bodo stroški ogrevanja. 

Ne glede na to, ali se boste lotili energetske sanacije 
vašega doma, pa bodite pozorni tudi na električne 
instalacije v vašem domu. Instalacije naj bodo 
zaščitene, saj lahko zgolj tako zagotavljajo varno 
uporabo električnega omrežja. Zaradi tega posvetite 
pozornost tudi izbiri vtičnic, stikal in razdelilnih  omaric 
v stanovanjskih prostorih, ki bodo preprečili kratke stike 
in potencialne električne izpade zaradi preobremenitve 
omrežja. Določene prihranke električne energije, pa 
lahko ustvarite tudi z namestitvijo varčnih žarnic. 

Rešitvi Easergy T300 in Resi9 DB60 sta bili prijavljeni 
v kategoriji industrija in obrt, medtem ko je proizvod 
Avatar On tekmoval v kategoriji tehnologija gradnje/ 
stikala. Vse rešitve so bile prvič predstavljene v 
letu 2016 in se v popolnosti skladajo s strogimi 
oblikovnimi standardi družbe Schneider Electric, tako 

z vidika zanesljivosti, kot tudi enostavnosti uporabe 
in inovativnosti. 

Easergy T300 je prilagodljiva in kompaktna rešitev 
za nadzor in spremljanje električnih distribucijskih 
sistemov, ki uporabljajo najnovejše komunikacijske 
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tehnolgije in tehnologije avtomatizacije električnih vodov. Predstavlja temelj 
arhitekture Ecostruxure Grid, ki je prilagojena internetu stvari (IoT) in podpora 
digitalno transformacijo omrežnih operaterjev.

Frédéric Beuvry, višji podpredsednik zadolžen za industrijski dizajn in 
ergonomijo v družbi Schneider Electric je ob prejemu nagrade izpostavil: 
„Ponosni smo, da je organizacija IF Design nagradila tri naše napredne rešitve. 
Dizajn je rezultat dela številnih ekip, dobljena priznanja pa predstavljajo 
vrhunec naših oblikovalskih in inženirskih ekip, ki rešitve ves čas nadgrajujejo 
in s skupnimi močmi težijo k dovršenosti.“ 

O napravi Easergy T300

• Easergy T300 je prilagodljiva in kompaktna rešitev za nadzor in spremljanje 
električnih distribucijskih sistemov in je rezultat štiriletnega razvoja in 
inovacij.

• Njegov kompaktni in modularni dizajn poeno stav lja namestitev, uporabo 
in vzdrževnje ter združuje napredne opcije za implementacijo pametnih 
omrežij v elektro distribuciji.

• Uporablja se za odkrivanje okvar v električnih mrežah v nizko in srednjo napetostnih postajah, znotraj 
javnih elektrodistribucijskih mrež ter za nadzor in upravljanje transformatorskih postaj.

• Rešitev je bila predstavljena leta 2016 in uspešno sprejeta na evropskem, azijskem in ameriškem tržišču. 

O Schneider Electric 

Schneider Electric je globalni strokovnjak za upravljanje energije in avtomatizacijo. S prihodki v višini ~25 
milijard EUR leta 2016 in več kot 160.000 zaposlenimi služi uporabnikom v več kot 100 državah sveta. 
Pomaga jim pri upravljanju energije na varen, zanesljiv, učinkovit in trajnosten način. Od najenostavnejših 
stikal do kompleksnih operacijskih sistemov. Naša tehnologija, programska oprema in storitve izboljšujejo 
način na katerega uporabniki poslujejo. Povezane tehnologije preoblikujejo industrije, transformirajo mesta 
in obogatijo življenja. V Schneider Electric temu pravimo Life is On.

EXPRESS NOVICE
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STIČIŠČE ZNANOSTI IN GOSPODARSTVA

Za razvoj in večjo konkurenčnost Slovenije

Lanskoletni projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
(MIZŠ) se je pokazal kot nadvse uspešen sejemski dogodek, saj so se 
na sejmu MOS predstavile vrhunske visokotehnološke inovacije, nove 
tehnologije in novi tehnološki procesi ter odlična in izjemna priložnost za 
sodelovanje med razvojno-raziskovalnimi in izobraževalnimi inštitucijami 
ter seveda gospodarstvom. Ideja o tem projektu je nastala po mojem 
dolgoletnem uspešnem vodenju Odbora za znanost in tehnologijo pri 
Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije  (OZS).

Letošnje Stičišče znanosti in gospodarstva pa bi naj prešlo v obliko 
koristnega ter trajnejšega sodelovanja in večjega približevanja slovenske 
znanosti, industriji in gospodarstvu. V lanskoletnem dogodku so videle 
razvojno – raziskovalne inštitucije in podjetja priložnost trajnejšega 
sodelovanja ter ne nazadnje spodbujanja visokotehnoloških inovacij na 
poti do izdelkov in storitev z visoko dodano vrednostjo. Lansko leto so se 
z visokotehnološkimi inovacijami odlično predstavili: UM – Fakulteta za 
elektrotehniko, računalništvo in  informatiko, UL – Fakulteta za elektrotehniko, 
Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut v Ljubljani in številni drugi. Letos 
pa bo priložnost tudi za številne druge razvojno – raziskovalne inštitucije 
in k sodelovanju so vabljena predvsem inovativna in razvojno naravnana 
visokotehnološka podjetja.

Lanskoletno Stičišče znanosti in gospodarstva je pritegnilo veliko pozornosti 
tudi mladih obiskovalcev, ki jih zanima tehnološki razvoj

Pomembnost Stičišča znanosti in gospodarstva je tudi spodbujanje k 
učinkovitejšemu izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije 
(SPS) in še k večjemu vključevanju v prednostna področja SPS. Še posebej 
pa bo letošnje Stičišče znanosti in gospodarstva usmerjeno v bio, mikro 

Stičišče znanosti in gospodarstva bo letos Stičišče znanosti in gospodarstva bo letos 
bistveno več kot samo sejemski dogodek bistveno več kot samo sejemski dogodek 
Avtor: Janez Škrlec, inž.mehatronike, član Sveta za znanost in tehnologijo RS in nanotehnologijo, ter vesoljske 

tehnologije.  Ni naključje da bo letos 
celovito predstavljen celoten projekt 
razvoja in izdelave prvega Slovenskega 
nanosatelita, plod slovenskega znanja 
v konkretnem primeru sodelovanja 
FERI – Univerze v Mariboru in podjetja 
SkyLabs. Nadalje pametnih tekstilij, 
ki jih več kot uspešno razvijajo v 
naravoslovnotehniški fakulteti, 
Univerze v Ljubljani, oddelku za 
tekstilstvo in grafi čno oblikovanje. 
Visokotehnološke inovacije bodo 
predstavili razni odseki Instituta Jožef 
Stefan, Kemijski inštitut v Ljubljani, 
Nacionalni inštitut za biologijo in 
drugi. Predstavljeni bodo mikrofl uidni 
sistemi, laboratoriji in reaktorji na 
čipu, MEMS tehnologije in napredni 
materiali kot izdelki.

Ker se Slovenija intenzivno usmerja 
v industrijo 4.0 bo letos poudarek 
tudi na tem in na področjih, ki so 
povezana: s profesionalno elek-
troniko, mehatroniko, robotiko, 
IKT, avtomatiko in bioniko. Ker 
bo naša tehnološka prihodnost 
izjemno odvisna od digitalizacije 
proizvodnih in storitvenih proce-
sov bodo sodelujoče inštitucije 
predstavile svoje tehnološke 
usmeritve tudi na teh področjih. 

Poudarek bo tudi na novih mate-
rialih in seveda na novodobnih 
poklicih, ki šele nastajajo in 
brez katerih si bo v prihodnosti 
ne mogoče zamisliti uspešen in-
dustrijski in gospodarski razvoj. 
Stičišče znanosti in gospodarstva, 
kot projekt MIZŠ bo zanimiv tudi 
za mlade, ki se šele podajajo na 
pot izobraževanja ali pa se po 
zaključenem študiju želijo vključit 
v tehnološko obetavna področja. 



 

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR 
Modular fieldbus solutions for eXTReme environments 

eXTReme temperature 
… from −40°C to +70°C 

eXTReme vibration 
… up to 5G acceleration 

eXTReme isolation 
… up to 5 kV impulse 

eXTReme size 
… up to 5x smaller 

www.wago.com 
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STROKOVNI DOGODKI

Komisija za pripravo posvetovanja

Poročilo o 38. posvetovanju o močnostni 
elektrotehniki in sodobnih 

električnih inštalacijah KOTNIKOVI DNEVI

Posvetovanje je pripravilo Elektrotehniško društvo Maribor. Posvetovanje je bilo enodnevno, 30. 03. 2017 
v Radencih, udeležilo se ga je 110 strokovnjakov elektrotehniške stroke. Svojo dejavnost je predstavilo 11 
proizvajalcev in zastopnikov.

Letos smo predstavili problematiko glede predloga 
gradbene zakonodaje in obnov predpisov na področju 
elektrotehnike. Predstavili smo obnovljive vire, ki se vse 
bolj priključujejo na električne inštalacije in omogočajo 
samooskrbo gospodinjstev in opozorili na težave in 
nevarnosti. Predstavljene so bile izkušnje implementacije 
novega Pravilnika o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev 
v prakso. Posebno pozornost smo namenili predstavitvi 
izračuna kratkostičnih tokov v izmeničnih trifaznih sistemih 
v duhu novega standarda, ki upošteva razpršene vire in 
pretvornike, priključene v elektroenergetska omrežja.   
 

Izdan je bil zbornik referatov s kataloškim zapisom o 
publikaciji Univerzitetne knjižnice Maribor 621.3(082)
(086.034.4), ISBN 978-961-93635-4-6, COBISS. SI-ID 
90863361.

Elektrotehniški zvezi Slovenije, kot predstavnici civilne 
družbe elektrotehniške stroke, predlagamo:

1.  EZS naj nadaljuje z aktivnostmi in delom na 
elektrotehničnem slovarju po posameznih področjih in jih  
naj objavi na svoji spletni strani, saj je zelo pomembna 
enopomenskost izrazov. Slovar ni pomemben samo za 
prevode standardov, potreben je tudi pri vsakdanjem 

delu, izobraževanju (šolstvu) in komuniciranju med 
strokovnjaki.

2.  EZS dajemo pobudo, da se vključi v delo in javno 
razpravo o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o 
varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka 
(Ur. L. RS 29/1992), z namenom uskladitve vsebin s 
področja varstva pri delu. 

3.  EZS naj poskrbi za tehnično gradivo in obvesti Odbor za 
tehnično varnost o nevarnostih, ki jih lahko povzročijo 
» mikro PV naprave z vtičem « .

Maribor, 04. 04. 2017
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Predsednik konference AIG'17: dr. Boris Tovornik

Poročilo o konferenci AIG’17

Konferenca Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu -  AIG'17 se v organizaciji Društva avtomatikov Slovenije 
odvija vsaki dve leti. Letošnje, že deseto jubilejno srečanje, je  potekalo 6. in 7. aprila 2017. Soorganizator je 
bila Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ob sodelovanju s Fakulteto 
za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Inštitutom Jožef Stefan.
Že vse od leta 1999 je stalni cilj konference predstaviti stanje na področju  avtomatizacije, robotizacije in 
industrijske informatike v slovenski industriji in gospodarstvu ter sprožiti razprave o tej problematiki. 

Osrednja tema letošnje konference je bila Četrta industrijska revolucija – Industrija 4.0. 

Že vse od leta 1999 je stalni cilj konference predstaviti stanje 
na področju  avtomatizacije, robotizacije in industrijske 
informatike v slovenski industriji in gospodarstvu ter 
sprožiti razprave o tej problematiki. 

Osrednja tema letošnje konference je bila Četrta industrijska 
revolucija – Industrija 4.0. 

Konferenco je, po pozdravnem govoru predsednika 
konference  dr. Borisa Tovornika, otvoril dekan UM-FERI 
prof. dr. Borut Žalik. Pozdravni govor je imel tudi župan 
MO Maribor dr. Andrej Fištravec.

Letos smo sprejeli v objavo nekoliko manj člankov kot v 
preteklosti, ker nekateri od njih niso ustrezali kriterijem 
in navodilom. Sprejeli smo 35 člankov od katerih je bilo 
7 študentskih.  Študenti so tekmovali za lepe nagrade, ki 
so jih donirala podjetja: Miel, Emsiso in Siemens. 

Veliko zanimanje študentov je bilo za Borzo kadrov, na 
kateri so se predstavila podjetja -  sponzorji konference. 
Konferenco je sponzorsko podprlo 18 podjetij, štiri 
strokovne revije so bile medijski pokrovitelj.

Prvi dan konference je bilo v dvorani prisotnih preko 
150 udeležencev, drugi dan pa okoli 50. Veseli nas, da je 
prišlo tudi veliko študentov elektrotehnike in Ljubljane 
in Maribora.

Udeleženci so pokazali močan interes za vsa tri uvodna 
predavanja, ki so bila na temo Industrija 4.0.  Prvo je  
predstavil dr. Dejan Gradišar, raziskovalec iz Inštituta Jožef 
Stefan. Sledila je Eliza Ward MBA iz GE Digital Europe in 
nato še Leonhard Muigg MBA iz podjetja Siemens AG. 

Osrednji dogodek letošnje konference je pripadal Okrogli 
mizi z naslovom GOSTOP - Največji slovenski program na 

Otvoritev konference AIG'17
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AIG'17

področju tovarn prihodnosti, ki jo je vodil dr. Igor Kovač, 
sicer tudi vodja EU projekta GOSTOP (Gradniki, orodja in 
sistemi za tovarne prihodnosti). Predstavili so štiri področja, 
na katerih lahko Slovenija v bližnji prihodnosti doseže 
pomembne preboje. Ti so tehnologija vodenja, orodjarstvo, 
robotika in fotonika.

Cilj predlaganega programa GOSTOP je pospešiti razvoj 
in izgradnjo koncepta pametnih tovarn v Sloveniji in 
odgovoriti na aktualne potrebe slovenskega gospodarstva, 
kjer nekatera industrijska podjetja že skušajo uvajati 
koncept pametnih tovarn v svojo proizvodnjo.

V nadaljevanju se je na kratko predstavila Tehnološka mreža 

TVP (Tehnologija vodenja procesov). Ob tej priložnosti sta 
vodja TVP dr. Zoran Marinšek in dr. Nadjaa Hvala podelila 
nagrade za najboljše diplomske naloge iz preteklega 
šolskega leta. Tehnološka mreža TVP vsako leto razpiše 
natečaj za podelitev nagrad najboljšim diplomantom iz 
tega področja.

Predstavljeni članki, ki so objavljeni  v zborniku referatov 
AIG’17 so bili sprejeti z velikim zanimanjem, saj se je ob 
vsaki predstavitvi razvila živahna strokovna diskusija.

Razstava pokroviteljev

Okrogla miza GOSTOP

Podelitev priznanj



Full-duplex komunikacija*, ki deluje preko obstoje h brez i nih
omre ij LAN in IP. 

*Deluje le ob uporabi opcijskih slušalk za polno delovanje full-duplex.

Wireless LAN sistem povečuje komunikacijsko pokritost
Komunikacija med posamezniki,

skupinami in obmo ji na širšem podro ju, kot je npr. hotel, lahko sedaj 
poteka neopazno.

Prostoročna Full-duplex komunikacija 
Z opcijsko slušalko, lahko uporabnik IP100H govori in posluša so asno, 

enako kot telefonski klic. Prostor no delovanje omogo a, da lahko 
osebje opravlja druge naloge med komunikacijo. 

Izgradnja omre ja 
Z razporeditvijo dostopnih to k po IP omre ju, lahko z IP naprednim 

komunikacijskim sistemom komunicirate vse od kleti do zgornjega nadstropja. 
IP100H lahko dostopa do najbl je dostopne to ke in lahko gostuje med 

dostopnimi to kami (enaki SSIDji so potrebni za uporabo gostovanja.) 

Visoka varnost 
Brez i ni varnostni protokoli šifrirajo vaše zasebne pogovore. 

Status in kratka sporočila 
IP100H/IP100FS lahko pošlje status in kratka podatkovna sporo ila 
drugim uporabnikom. 
Enostaven sistem za namestitev in uporabo 
IP1000C omogo a programiranje vseh terminalov terminale preko 
brez i nega omre ja. Individualno programiranje preko r nalniškega 
kabla ni potrebno. (Razen za etna nastavitvitev)
Komunikacija med razpršenimi lokacijami 

e je IP100H/IP100FS povezan prek internetna VPN, lahko komunicirate 
med razpršenimi lokacijami, kot so pisarne ali trgovine v razli nih mestih. 

Inteligentna komunikacija
za vse namene.

PASSION FOR COMMUNICATION

Ve  na: 
shop.hamtech.eu 

Bolnišnice 

Nakupovalna sredi

Komunikacija v predorih 

Industrija / Gradbiš a 

Hoteli 

Skladiš a

Varnostne slu be

Distribucija 

shop.hamtech.eu

S5TEHNIKA.net d.o.o. • Sostrska cesta 43C • 1261 Ljubljana Dobrunje • Slovenija
HAMtech spletna trgovina za profesionalne in radioamaterske komunikacije
Tel. 040 423 302 • info@hamtech.eu • shop.hamtech.eu
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Informacije: TIPTEH d.o.o.

Axiomtek Panel PC za industrijsko uporabo
Vodilni proizvajalec zanesljivih in inovativnih industrijskih računalnikov Axiomtek, predstavlja Axiomtek Panel 
PC GOT3217WL-845-PCT, katerega odlikuje večtočkovni ekran na dotik, tanek dizajn ter izjemno atraktivna cena.

Ekran na dotik industrijskega panelnega računalnika, deluje 
na principu kapacitivne tehnologije, ki omogoča zaznavo 
desetih točk dotika naenkrat. Enostavno upravljanje in boljša 
uporabniška izkušnja sta zagotovljeni z velikostjo ekrana 
21,5” FHD resolucije (1920 x 1080) in 250 nitov svetilnosti. 
Vgrajen procesor Intel® N3710, družine Braswell, zaradi 
nove 14 nm tehnologije proizvodnje, zagotavlja nizko 
porabo (4W) in obenem s štirimi jedri tekoče delovanje 
tudi zahtevnejših aplikacij. Ohišje računalnika ima IP65 
zaščito na prednji strani, aluminjast okvir pa daje napravi 
robustnost in moderen dizajn. Delovanje je zagotovljeno 
v temperaturnem območju okolja od 0° do 45°C in v 
okviru vibracij do 1G. Med drugim sta podprta operacijska 
sistema Windows 10 in Windows 10 IoT.

GOT3217W-845 omogoča vgraditev dveh PCI Express Mini 
kartic in WLAN antene, za povezljivost v brezžično lokalno 
in 3G omrežje. Možna je vgradnja DDR3L pomnilnika, 
do velikosti 8GB in dveh diskovnih enot (2,5” SATA SSD/
HDD in mSATA). Širok nabor vhodno/izhodnih priključkov 
vsebuje dva USB 3.0 in dva USB 2.0 vhoda, dva Gigabitna 
Ethernet vhoda, audio izhod ter RS-232 in RS-232/422/485 
serijska vrata. Poleg stenske montaže omogoča  ohišje z 
VESA nastavkom več načinov vgradnje, npr. z namiznim 
stojalom ali raztegljivo roko.

Zaradi izboljšane uporabniške izkušnje ekrana na dotik, 
je panelni računalnik s tovrstnimi lastnostmi namenjen 
za širok spekter uporabe, npr. za IIoT (Industrial Internet 

of Things), avtomatizacijo in digitalno oglaševanje.

Lastnosti modela Axiomtek Panel PC 
GOT3217WL-845-PCT:

• 21,5” FHD kapacitivni ekran na dotik z zaznavo 10 
točk naenkrat,

• Pasivni dizajn brez vrtečih se delov,
• Varčen in zmogljiv procesor Intel® N3710,
• 5” SATA SSD/HDD in mSATA priključek,
• Opcijski 3G in WLAN modul,
• GbE LAN *2, USB 3.0 *2, USB 2.0 *2, COM *2,
• IP65 zaščita s prednje strani, z aluminjastim okvirjem,
• VESA adapter za različne načine vgradnje,
• Podpora Windows 10 in Windows 10 IoT,
• …

Za dodatne informacije o industrijskem računalniku Axiomtek 
izpolnite obrazec na strani www.tipteh.si. Kontaktirali vas 
bodo v najkrajšem možnem času in vam pomagali izbrati 
optimalno rešitev.
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PROCESNE KOMUNIKACIJE

Vizija 
avtomatizacije

 

»IMATE PROBLEM –  
IMAMO REŠITEV«

Tipteh d.o.o., Ulica Ivana Roba 23 
1000 Ljubljana,  Slovenija  

tel.: +386 1 200 51 50 
fax: +386 1 200 51 51

www.tipteh.si
e-mail: info@tipteh.si 

 Identifikacija pretvornika  
s QR kodo

 Online dokumentacija
 Bluetooth in USB povezava
 Android aplikacija za nastavitev 
parametrov, spremljanje 
delovanja, povezava v oblačne 
storitve

 Registracija DWEZ za PLC  
programiranje

GA700 
Frekvenčni 
pretvornik

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Industrijski požarni zid za zaščito omrežja
Industrijski požarni zid Hirschman EAGLE predstavlja napredno rešitev za varovanje celotnega industrijskega 
omrežja. Na voljo sta industrijski požarni zid Hirscmann EAGLE20 in EAGLE30, ki podpirata do 8 vhodov. 
Usmernika imata kovinsko ohišje za DIN letev in sta konvekcijsko hlajena. Omogočata širok nabor konfi guracijskih 
možnosti, ki vključujejo Fast Ethernet, Gigabit Ethernet in SHDSL (Symmetrical High-speed Digital Subscriber 
Line). 

Zaščita celotnega omrežja

Proizvajalec je veliko pozornosti namenil novemu 
operacijskemu sistemu Hirschmann Security Operating 
System – HiSecOS 3.0. Ta omogoča možnost konfi guracije 
naprave po meri ter nudi enostaven in detajlen vpogled 
v omrežni promet. Hkrati pa poskrbi za optimalno 
delovanje omrežja, zaradi česar ne boste potrebovali 
večih usmerjevalnikov. Pohvali se lahko tudi z naprednimi 
varnostnimi funkcijami, kot sta DPI (Deep Packet Inspection) 
in FLM (Firewall Learning Mode), ki zagotavljata varovanje 
omrežja na najvišji ravni in enostavno upravljanje.

Funkcija DPI omogoča fi ltriranje podatkovnega prometa 

glede na vsebino in tip prometa. Deluje tako, da pogleda 
v zaglavje paketa (druge tehnologije gledajo samo glavo 
paketa), se odloči za kakšen tip prometa gre in glede na 
nastavljena pravila izvede operacijo. Paketi, ki so prepoznani 
kot varni, so spuščeni skozi, medtem ko so nezaželeni 
paketi zavrnjeni. Tako samodejno prepozna in blokira 
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virusne in hekerske napade, nezaželeno elektronsko pošto 
in ostale zlonamerne oz. nezaželene pakete.

Funkcija FLM (Firewall Learning Mode) pa poenostavi 
nastavitev naprave. V načinu učenja zajema in povzema 
promet, ki trenutno potuje čez požarni zid. Program nato 
prikaže izvor in cilj naslovov naprav, ki pošiljajo pakete. 
Uporabnik enostavno ustvari pravila, da sprejme ali ovrže 
promet določenih naprav.

Prednosti industrijskega požarnega zida EAGLE

• Razpoložljivost več vhodov ponuja prihranek na ceni 
in fl eksibilnost,

• Funkcija DPI zagotavlja integriteto omrežnih paketov,
• Enostavna namestitev požarnega zidu in pravil s 

funkcijo FLM,
• Dodatni redundantni protokoli usmerjevalnika, 

vključno z Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) 
za povečanje zanesljivosti,

• Podpora SHDSL vmesnika- omogoča WAN povezljivost 
z uporabo telefonskih kablov,

• Povečana varnost, z IP zaščito in ACL- bazirani števci 
in fi ltri,

• Preprosta detekcija nezaželjenih vdorov v sistem,
• Podpora SFP (Small form-factor pluggable),
• Mobilna LTE funkcionalnost
• …

Industrijski požarni zid Hirscmann EAGLE izpolnjuje tudi 
različne standarde in odobritve za:

• Razdelilne transformatorske postaje: EN 61850-3, 
IEEE 1613

• Varnost: EN 60950-1, UL 60950-1, EN 61131-2 (Class 
1 Equipment)

• Prometne kontrolerje: NEMA TS 2
• Železnice: EN 50121-4
• Radijsko opremo: CE, FCC
• Nevarne lokacije: ISA-12.12.-01 Class 1 Div..
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VIPA CONTROLS

YASKAWA VIPA Controls v skupini Tipteh

YASKAWA Vipa Controls – novo ime, odlična kakovost

Podjetje Vipa GmbH se je po štirih letih delovanja v skupini 
Yaskawa Group, sedaj še dokončno pridružilo podjetju 
YASKAWA Europe GmbH. Po novem se sedaj imenuje 
YASKAWA VIPA Controls. Tako se je podjetje pridružilo 
obstoječim divizijam podjetja “YASKAWA Robotics” in 
“YASKAWA Drives & Motion”.  V okviru poslanstva podjetja 
YASKAWA, bodo sedaj njihovi proizvodi še dodatno sledili 
konceptu izredno visoke kvalitete, po katerih so poznani 
preostali izdelki  priznanega podjetja YASKAWA.

Podjetje je močan globalni igralec na področju avtomatiza-
cije, saj je prisotno v več kot 60 državah po svetu in že več 
kot tri desetletja razvija in proizvaja zanesljive komponente 
za avtomatizacijo in programabilne logične kontrole (PLC). 
Njihove rešitve so dnevno v uporabi v avtomatiziranih 
procesih avtomobilske in logistične panoge ter v panogi 
proizvodnje hrane in pijač. A prepričani smo, da boste 
prednosti njihovih proizvodov zlahka uporabili tudi na 
preostalih industrijskih področjih.

Njihov prodajni asortiman vključuje naslednje skupine 
izdelkov:

• Krmilniki
• I/O sistemi
• HMI panele
• Moduli za oddaljeni dostop
• Varnostni moduli in releji
• Osnovni kompleti, namenjeni tistim, ki se šele 

spoznavate s produkti proizvajalca
• Programske rešitve
• Celovite, optimalno zasnovane rešitve
• Ostali pripomočki, za celovito avtomatizacijo procesov

V kolikor želite dodatne informacije o rešitvah YASKAWA 
VIPA Controls izpolnite obrazec na www.tipteh.si. Z veseljem 
bodo odgovoril na vsa vaša vprašanja in vam nudili 
tehnično pomoč za izbiro optimalnih rešitev.

Podjetje YASKAWA Vipa Controls, ki je najbolj poznano po izdelavi zanesljivih krmilnikov, je 
skupini podje  j Tipteh zaupalo distribucijo svojih proizvodov na področju Hrvaške, Srbije, Bosne 
in Hercegovine ter Makedonije. Tehnično podporo za njihove proizvode pa bomo nudili tudi na 
področju Slovenije.

Informacije: TIPTEH d.o.o.
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Manufacturing

Obvladujte zaloge in  
obvladovali boste denar!

Pokličite
01 25 28 950  

ali pišite na 
prodaja@datalab.si

Povečajte 
učinkovitost

Izboljšajte
načrtovanje

Zmanjšajte 
stroške 

poslovanja

Postanite
še bolj

konkurenčni

Zaupa nam že 
več kot 48.000 
uporabnikov.

Eno od glavnih orodij, s katerim lahko dosežete kon -
kurenčno prednost na vedno bolj zahtevnem trgu, je 
poslovna programska oprema PANTHEON, s katero 
spremljate poslovanje svojega podjetja. 

PANTHEON vam omogoča slednje od vhoda materiala do iz-
hoda izdelkov ter spremljanje zaloge po serijskih številkah in 
lokacijah na skladišču. Predvsem pa vam zagotavlja uspešno 
podporo materialni oskrbi proizvodnje ter povezavo med pro-
dajo in proizvodnjo. Z vsemi temi mehanizmi boste izboljšali 
obvladovanje svojih zalog ter s tem neposredno vplivali na svoj 
denarni tok.

S številnimi prednostmi za enostavno in zahtevno proizvodnjo 
predstavlja optimalno rešitev za modernizacijo vašega poslo -
vanja, zagotavlja pa vam tudi tudi najširšo mrežo podpore. 

www.datalab.si/pantheon/manufacture

Z odločitvijo, da naše poslovanje zaupamo celoviti poslovno-infor-
macijski rešitvi PANTHEON, smo zelo zadovoljni. Omogoča nam, 
da obvladujemo zaloge materiala in gotovih izdelkov, kalkulacije, 
naročila, delovne dokumentacije, poleg tega pa smo izboljšali pod-
poro do kupcev ter uspeli doseči pregled nad skladiščem. Močno pa 
nam je poenostavil tudi procese med blagovnim delom in računo-
vodstvom, tako da se lahko ekipa v večji meri posveča nadzoru ter 
manj operativnemu delu.

g. Mitja Kostanjevec, Finakos d.o.o.
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Tehnična izobraževanja podjetja Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o.
Podjetje Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o. nudi različna izobraževanja za uporabnike Beckhoff  opreme. 
Izobraževanje se izvaja na sedežu podjetja v Sloveniji (Medvode) ali pa na sedežu ma  čnega podjetja 
Beckhoff  GmbH v Nemčiji (Verl), po dogovoru pa tudi pri stranki.
Tehnična izobraževanja ponujajo kupcem možnost, da iz prve roke spoznajo opremo Beckhoff  in preizkusijo 
njeno delovanje. Izobraževanje je prilagojeno vrs   uporabnika (programer, projektant, serviser, itd.)

Za več informacij o izobraževanju ali rezervacijo termina kontak  rajte 
info@beckhoff .si. 
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OPREMA ZA PROCESNE KOMUNIKACIJE

Industrijski modularni konektorji
Napredne rešitve za povezave prihodnos  

Modularni industrijski konektorji so odgovor na vse zgoraj 
opisane zahteve. Odlikuje jih izjemna odpornost na 
zunanje vplive in dobro premišljena modularna struktura.  

Neskončne možnosti povezav in njihovih kombinacij

Modularni konektorji omogočajo visoko prilagodljive 
rešitve. V enem standardnem konektorskem ohišju lahko 
namreč enostavno kombinirate individualne module za 
različne tipe povezav - signali, podatki, moč, pnevmatika 
in v nekaterih primerih celo tekoči mediji. Tako konektor 
postane optimalna kompaktna rešitev za kompleksne 
potrebe.

Glavne prednosti, ki jih modularni konektorji prinašajo, 
so naslednje:

• integracija več konektorjev v eni enoti
• krajši čas namestitve
• znatno zmanjšanje potreb po prostoru
• prihranek stroškov pri komponentah in celotnem 

sistemu

• primernost za prihodnost zaradi prilagodljivosti in 
možnosti nadgradenj

Širok nabor komponent

V Elektrospojih ponujamo širok nabor komponent za 
konfi guracijo konektorja po vaših specifi kacijah. V naši 
ponudbi lahko najdete industrijske konektorje proizvajalcev 
Harting (serija Han-Modular®) in Weidmüller (serija 
RockStar® ModuPlug). Izbirate lahko med različnimi tipi 
ohišij in individualnimi moduli za različne kombinacije 
povezav. Konektorji so enostavni za uporabo in primerni 
za vsak obstoječi sistem.

Raziščite neskončne možnosti združevanja in s pomočjo 
spletnih orodij ali naših svetovalcev sestavite svoj konektor!

Informacije: ELEKTROSPOJI d.o.o.

Povezave med stikalnimi omarami in delovno opremo morajo pogosto vzdržati ekstremne industrijske ali klimatske 
pogoje. Odvisno od področja aplikacije, lahko odpornost na vibracije in udarce ter zaščita pred elektromagnetnimi 
motnjami igrajo zelo pomembno vlogo. Poleg tega morajo biti zaradi sodobnih pristopov v strojegradnji povezave 
vse bolj zanesljive. Ne samo, da morajo zagotavljati varen prenos podatkov, signalov in moči, biti morajo tudi vse 
bolj kompaktne in prikladne za morebitne izklope, hitre menjave orodij in podobno. Prostora zanje je vedno manj. 
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Napredno vodenje pilotne 
naprave za sušenje nesta-
biliziranega komunalnega 

mulja čistilnih naprav

Advanced control of a pilot plant for drying of non-stabilized municipal sludge

The paper presents development of advanced algorithms for non-stabilized municipal sludge drying of wastewater 
treatment plants in low vacuum. Municipal sludge regarded as a waste, can be used as potential energy source due 
relatively high amount of organic matter, and also contains a lot of important chemical elements such as phosphorus, 
which can be in the form of a fertilizer returned into agriculture. Drying of non-stabilized sludge is necessary to 
stabilize the output product (reduce odors), which due to on-going fermentation process presents a technological 
challenge. The presented device is intended for drying of stabilized and non-stabilized municipal sludge (including 
industrial sludge) with diff erent levels of humidity, to the desired product with level of humidity at 40% which is 
suitable for fertilizer or at 10%, which is suitable as an alternative fuel. Drying process is realized with advanced 
control scheme where parameters for optimal drying dynamics are adapted, according to sludge composition specifi cs, 
level of humidity, drying phase etc. The presented control system enables automated drying process with the aim of 
minimization of time necessary for drying, and demanded sludge granulation. In the drying phase, odors from sludge 
into surroundings are reduced to a minimum due to a low vacuum technology. 

Kratek pregled prispevka

V članku je predstavljen razvoj algoritma vodenja pilotne naprave za sušenje komunalnega mulja čistilnih naprav v 
podtlačni atmosferi. Komunalni mulj ima kot odpadni material čistilnih naprav še vedno energetski potencial zaradi 
vsebnosti organskih spojin, prav tako pa vsebuje ogromno drugih elementov kot je fosfor, ki se lahko v obliki gnojila 
vrača na kmetijske površine. Sušenje mulja je potrebno zaradi stabilizacije izhodnega produkta (ne smrdi) kar predstavlja 
tehnološki izziv. S predstavljeno pilotno napravo je mogoče posušiti stabilizirane in nestabilizirane komunalne (tudi 
industrijske) mulje z različnimi stopnjami vlage, do želenega produkta z 40% vlage, ki je primeren za gnojilo oziroma 
z 10% vlage, ki je primeren kot alternativno gorivo. Tehnologija sušenja je prilagojena specifi kam različnih muljev 
in vstopne vlažnosti, upošteva nelinearnosti v fazi sušenja, sprotno pa se prilagajajo parametri in dinamika sušenja. 
Razvit sistem vodenja omogoča avtomatsko izvajanje sušenja s ciljem minimizacije časa sušenja in granulacije mulja. 
Med postopkom sušenja zaradi uporabljene tehnologije podtlačnega sušenja ni emisij smradu v okolico.

Božidar Bratina1, Riko Šafarič1, Janez Kramberger1, Peter Göncz1, Andrej Šorgo1, Suzana Fišer-Žilič1, Milan Rotovnik1, Vilijana 

Brumec2, Janez Ekart2, Tadej Krošlin2

1Univerza v Mariboru (FERI, FS, FNM), Slomškov trg 15, 2000 Maribor
2Gorenje Surovina d.o.o., Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

bozidar.bra  na@um.si, riko.safaric@um.si
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1 Uvod

Komunalni mulj nastaja kot odpadni produkt komunalnih 
čistilnih naprav (KČN) v procesu čiščenja odpadnih voda. 
V postopku čiščenja se najprej mehansko ločijo tekoče in 
trdne snovi, nato pa se izvaja biološko in kemično čiščenje 
odpadne vode. Trdne snovi, ki se v različnih fazah procesa 
čiščenja mehansko izločijo so pesek, plavajoči trdi delci 
na površini (plastike, les, maščobe), ter posedli mulj z 
dna bazenov biološke obdelave. Delež izločenega mulja 
bistveno presega deleže ostalih snovi, podatek za KČN 
Ljubljana: 280000 populacijskih enot (PE), pridela letno 
8.000.000 kg suhega mulja [1].

V Sloveniji je bilo ravnanje z odpadnimi mulji KČN še 
pred nekaj leti zelo različno in večinoma neustrezno. 
Nekaj regijskih čistilnih naprav je problem odlaganja 
dehidriranega mulja reševalo individualno, običajno z 
odvozom na komunalna odlagališča, kar pa s sprejetjem 
ostrejše zakonodaje po letu 2009 ni več dovoljeno. Največji 
omejitveni faktor je previsoka vsebnost biorazgradljivih 
organskih snovi, ki so vir toplogrednih plinov in smradu. 
Problematika povečanja količin komunalnega mulja je 
direktno povezana zaradi ostrejše zakonodaje, ki zajema 
vedno večji delež odpadnih kanalizacijskih voda pri 
predelavi v KČN, kjer je po statistiki iz leta 2008 vsak 
prebivalec EU ustvaril za cca 90g suhega mulja na dan [2]. 
Implementacija direktive o čiščenju komunalnih odpadnih 
voda, je povečala trend izgradnje lokalnih komunalnih 
čistilnih naprav, s čimer se količina mulja z leti še povečuje. 
Tako je v EU količina odpadnega komunalnega mulja s 5,5 
milijard kg suhe snovi v letu 1992, zrasla na 9 milijard kg 
v letu 2005. Napoved do leta 2020 pa znaša že okrog 13 
milijard kg suhe snovi.

Izraba komunalnega mulja se v nekaterih državah EU izvaja 
že vrsto let, največ za raztros po kmetijskih površinah ali s 
so-sežigom za pridobivanje toplotne energije. Novejši trendi 
se kažejo v izkoriščanju bioplina, kompostiranju, izločevanju 
pomembnih elementov, kot je fosfor, karbonizaciji mulja 
ipd. Slovenija ima na tem področju zelo ostro zakonodajo, 
zato se danes večina mulja na izhodu komunalnih čistilnih 
naprav stabilizira (kemično, mehansko), s čimer se začasno 
prepreči biološko aktivnost (gnitje, smrad). Okoljsko 
neoporečen mulj se transportira čez mejo na deponije 
ali v sežigalnice, kjer ga izkoristijo v obliki so-sežiga pri 
proizvodnji toplotne energije, manjše količine oporečnega 
mulja (npr. težke kovine) pa se nevtralizirajo v sežigalnicah 
pri visokih temperaturah. Po slovenski zakonodaji morajo 
stroške odvoza, oddaje ali uničenja nastalega odpadka 
kriti proizvajalci le-tega, v primeru komunalnega mulja so 
to KČN oz lokalne skupnosti. Že z vidika transporta mulja 
(90% vode) se z dehidracijo (10% vode) bistveno reducira 
masa in s tem stroške prevoza. Posledično se išče rešitve 
in tehnologije kako komunalni mulj ustrezno obdelati, ter 
prekvalifi cirati v tržno zanimive pol-produkte. V tem primeru 
ima ne-stabiliziran mulj prednosti; je bogat z organskimi 
spojinami, ki se jih lahko izrabi za pridobivanje  gnojila, 
bioplina ali alternativnega trdega goriva, vsebuje fosfor, 
dušik, kalij, kalcij, itd. Mulj iz KČN je organsko  zelo bogat, 
v njem pa so prisotni mikroorganizmi, zato lahko brez 

ustrezne stabilizacije fermentira, ob čemer se sproščajo 
velike količine toplogrednih in smrdečih plinov. Postopek 
dehidracije kot oblike stabilizacije mulja za potrebe gnojila 
ali goriva predstavlja tehnološki izziv, ki smo ga reševali s 
kombinacijo kontaktnega sušenja, podtlačne tehnologije 
in naprednega sistema vodenja.

V okviru sodelovanja in povezovanja raziskovalne sfere z 
gospodarstvom je v nadaljevanju predstavljen razvoj naprave 
za vakuumsko kontaktno sušenje komunalnih muljev in 
tehnološki postopek (sta v postopku patentiranja), za namene 
različne izrabe komunalnega mulja. Cilj projekta je razvoj 
ekonomskega in okoljsko učinkovitega sušenja muljev, ki 
lahko poteka z izrabo odpadne toplotne/hladilne energije. 
Izhodni produkt predstavlja mulj osušen na poljubno vsebnost 
vode defi nirane glede na njegovo uporabo. Poudarek je na 
razvoju naprednega sistema vodenja za potrebe avtomatizacije 
sušenja biološko aktivnega (ne-stabiliziranega) komunalnega 
mulja. Pri tem je upoštevana tudi mikrobiološka varnost in 
stabilizacija mulja. Multi-disciplinarno zastavljen projekt 
povezuje področje strojništva, elektrotehnike, biologije, 
okoljevarstva in komunikologije. 

2 Problematika komunalnih muljev

Gospodarjenje z odpadnim muljem KČN ni nujno enostavno. 
Običajno ima nedefi nirano sestavo, lahko vsebuje težke 
kovine in človeku nevarne patogene organizme (virusi, 
patogeni mikroorganizmi, plesni), predstavlja potencialni 
izvor smradu, itd. Omenjeno področje urejajo slovenski 
predpisi, kot so Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list 
RS, št. 34/08), Uredba o odpadkih (Uradni list RS, 103/11), 
Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil 
v tla (Uradni list RS, št. 84/05, 62/08, 113/09), Uredba o 
uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu 
(Uradni list RS, št. 62/08), ter Uredba o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav 
(Uradni list RS, št. 45/07). 

Glede na zahteve Direktive o čiščenju komunalne 
odpadne vode (91/271/EGS) mora Slovenija do 31. 12. 
2015 zagotoviti ustrezne sisteme odvajanja in čiščenja 
za komunalno odpadno vodo z vseh območij poselitve 
s skupno obremenitvijo enako ali večjo od 2.000 PE 
(populacijskih enot). To je omenjeno tudi v fi nančni 
perspektivi 2014–2020, kjer se bodo naložbe prednostno 
osredotočile tudi na gradnjo teh sistemov. Realizacija 
zastavljenih ciljev bo doprinesla h količini odpadnega 
mulja, zato bo potrebno iskati rešitve v ustrezni izrabi le-
tega. Žal se na področju izrabe mulja iz KČN spremembe 
v Sloveniji odvijajo prepočasi, in trenutna slovenska 
zakonodaja obravnava ta mulj kot odpadek (klasifi kacijska 
številka 19 08 05). Po dodelitvi takšne klasifi kacijske 
številke pa ga je s kasnejšo predelavo skoraj nemogoče 
prekvalifi cirati v nenevaren produkt.

2.1 Komunalni mulj

Mulj iz KČN lahko ovrednotimo kot snovni in energetski 
potencial, ki se ga lahko z ustrezno predelavo koristno 
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uporabi: vrača v naravo v obliki gnojila/ komposta, 
izrabi v obliki alternativnega goriva (v okviru okoljske 
zakonodaje), izkorišča kot zemljino za gradnjo nasipov, 
izdela gradbeni material (pepel), izloči pomembne 
kemijske elemente, npr. fosfor (količine fosforja v naravi 
zadostujejo le še za okoli 20-30 let) [4],[5]. Prav zato se 
je pričelo favorizirati izrabo mulja v kmetijske namene 
pred sežigom, ki zvišuje ogljični odtis [6]. Mulj vsebuje 
za kmetijstvo potencialno uporabne anorganske (nitrati, 
fosfati, mikroelementi) in organske snovi (dušikove 
organske spojine, ogljikovi hidrati in maščobe). Seveda 
je pri tem smiselno upoštevati študije o pregnojenosti 
evropskih kmetijskih površin, paziti na vsebnost težkih 
kovin, predoziranju posameznih elementov (dušik), ter 
patogenih organizmov. Z energijskega vidika je komunalni 
mulj zanimiv saj ima kalorično vrednost 10 - 14 MJ/kg, 
kar znaša 35-60% energijske vrednosti rjavega premoga. 
Omejitve v izrabi so vedno ostrejša zakonodaja z vidika 
sežiga (izpusti ogljikovega dioksida, dušikovih oksidov, 
dioksinov, furanov), vložka energije v obliki toplote za 
sušenje, nastanek pepela, skladiščenja, itd. 

2.2 Postopki dehidracije mulja

S stabilizacijo mulja se želi prekiniti biološko aktivnost 
mikroorganizmov, kar se doseže s spremembo pH, 
dehidracijo ipd. Pogosta oblika stabilizacije je kemična, 
kjer se z dodatkom (živega) apna, pepela ali železovega 
trioksida dvigne vrednost pH mulja nad 12. Ta oblika 
stabilizacije zadostuje za okrog 2 leti, nato pa se mulj 

biološko reaktivira. Drug način stabilizacije mulja je z 
mehansko dehidracijo, ki se izvaja na izhodu KČN. Izvedba 
je s stiskalnico ali centrifugo, kjer se z zmanjšanjem deleža 
vode v mulju otežijo življenjski pogoji mikroorganizmov. 
Oba postopka imata prednosti in slabosti, glede na 
kasnejše postopke predelave in izrabo mulja. Razni 
dodatki prinašajo dodatne stroške materiala, povečujejo 
vsebnost anorganskih snovi in posledično zmanjšujejo 
energetsko vrednost mulja, mehanska stabilizacija pa je 
investicijsko draga ter odstrani le delež kapilarne vode 
(zmanjša vsebnost vode za okoli 20%). Najcenejša oblika 
dehidracije je s pomočjo sončne energije, ki pa zahteva 
ogromne površine za raztros, onesnažuje okolico, ter je 
časovno najdaljši postopek (nekaj mesecev) [3]. Omejitve v 
obstoječih postopkih dehidracije mulja so bili motivacija za 
razvoj sistema relativno hitrega sušenje (24-48 ur) na mali 
površini, z minimalnimi emisijami smradu v času sušenja, 
ter z izrabo nizkoenergijskih virov oz. odpadne toplote. 

3     Projektiranje naprave

Tehnologija rotacijskih vakuumskih sušilnikov se 
izpopolnjuje že vrsto let, sušenje v njih pa običajno 
poteka šaržno. Ogrevalni medij je običajno tehnološka 
para ali tekočina (olje, voda), ki kroži po dvojnem plašču 
in ogreva material. Na podlagi projektnih zahtev za 
delovanje vakuumskega kontaktnega sušenja mulja 
(volumen sušilnika, absolutna vrednost tlaka, temperatura 
ogrevalnega/hladilnega medija, itd.) je bila projektirana 
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in izdelana naprava, ki obsega naslednje sestavne dele: 
stacionarni in vodoravno nameščen uparjalni del z 
rotacijskim mešalom (nastavljive lopatice), fi lter trdih 
delcev, vertikalno nameščen kondenzator in ločen zbiralnik 
kondenzata (slika 1). Uparjalni in kondenzatorski del sta 
zasnovana z dvojnim plaščem zaradi kontaktnega gretja 
oziroma hlajenja. V uparjalniku se moker mulj meša in 
kontaktno segreva, nasičena para pa se v kondenzatorju 
ohlaja na stenah in steka v odcedno posodo. Dvojni 
plašč uparjalnika je ogrevan z nizko temperaturno vodo v 
območju 30°C - 40°C, kondenzatorja pa s hladno vodo nižjo 
od 20°C. Delovna temperatura mulja se giblje v območju 
25°C - 30°C. Pri tem je glede na temperaturna območja 
gretja in hlajenja  potrebno vzdrževati ustrezen podtlak 
(fazni diagram vode, slika 2), da postopek izparevanja 
in kondenzacije v podtlaku sploh deluje. Za sušenje v 
teh razmerah je potrebna vakuumska črpalka, ki ima 
funkcijo tudi odvajanja plinov iz naprave skozi zračni 
fi lter v atmosfero. V našem primeru je normiran absolutni 
delovni tlak v območju 30 - 70 mbar (podtlak). Tehnologija 
vakuumskega sušenja je pogosta v industrijskih sušilnikih 
sadja, lesa, eksploziva (nizka temperatura), industrijskega 
anorganskega mulja ipd. Skupna lastnost vsem izvedbam 
pa je uporaba grelnega medija z visoko temperaturo vode 
(nad 80°C) ali pare (nad 120°C).

Slika 1: Naprava za vakuumsko sušenje komunalnega mulja.

Predstavljen koncept in naprava za sušenje komunalnega 
mulja pa temelji na izrabi nizko temperaturne toplote.

Za potrebe kontroliranega vodenja je na napravi nameščena 
merilna oprema za merjenje pretokov, temperatur (gretje, 
hlajenje, mulj), absolutnega tlaka, in teže kondenzirane 
vode v odcedni posodi. Vodenje procesa poteka s 
sistemom, ki zajema regulacijo temperature ogrevalnega/
hladilnega medija, odzračevanje atmosfere, regulacijo 
podtlaka in mešanje mulja. Poleg strojnega in elektro dela, 

so upoštevani še biološko-okoljski preventivni ukrepi z 
vgradnjo fi ltrov, analizami mulja, vode v odcedni posodi 
in izčrpanega zraka.

Slika 2: Fazni diagram vode z označenim delovnim območjem 
v milibarih.

4 Razvoj sistema vodenja

Na podlagi eksperimentalnega dela razvoja postopkov 
dehidracije so bile identifi cirane vplivne procesne veličine, 
potrebne za kontrolirano sušenje različnih vrst mulja 
(komunalni, industrijski). Kemično stabiliziran mulj ne 
povzroča večjih problemov medtem, ko lahko ne-stabiliziran 
mulj z neustreznim postopkom sušenja postane biološko 
zelo aktiven in posledično izloča večje količine fermentnih 
plinov, zato je težko obvladljiv v zastavljenem delovnem 
območju naprave. Ključni parametri za regulacijo so zato 
odvisni od sestave vhodnega mulja, predhodne obdelave 
(stabilizacije, dehidracije), stopnje fermentacije, želene 
suhosti, itd. 

4.1 Razvoj postopka sušenja
Sušenje se prične s polnjenjem mokrega mulja, ki se prične 
kontaktno sušiti in mešati v uparjalnem delu. Mešanje ima 
pri tem pomembno vlogo; drobljenje površine mulja je 
potrebno zaradi strjevanja in povečanja kontaktne površine 
(stik s steno), ter zagotavljanje enakomerne porazdelitve 
temperature po celotni količini mulja. Med sušenjem se 
odvija fazni prehod mulja iz pastoznega stanja v praškasto 
obliko, kjer se s kontroliranim mešanjem vpliva na končni 
granulat suhega mulja. Dinamika mešanja je prilagojena 
vrsti mulja s ciljem vzdrževanja optimalne dinamike 
uparjanja in kondenzacije v celotnem trajanju postopka 
sušenja. Hitrost kondenzacije je določena s hladilno 
temperaturo in kondenzacijsko površino, najtežje pa 
je kondenzacijo vzdrževati pri ne-stabiliziranem mulju 
saj nanjo vpliva sprememba podtlaka, mešanica plinov 
v napravi, temperatura ogrevalne in hladilne vode in 
pogostost mešanja. 

Biološko aktivni mulji zaradi presnove mikrobov zahtevajo 
aktivno vzdrževanje podtlaka v delovnem območju saj se 
v uparjalniku poleg nasičene pare izločajo tudi različni 
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plini (metan, amonijak, merkaptani). Le-ti onemogočajo 
kondenzacijo pri pogojih, kot jih določa fazni diagram za 
nasičeno vodno paro, in je potrebno periodično izčrpavanje 
plinov iz naprave. Aktivnost mikrobiote  v mulju je pri 
delovni temperaturi mulja okrog 30°C, veliki vlažnosti 
in mešanju, lahko zelo velika zaradi idealnih življenjskih 
razmer.. Glede na stopnjo fermentacije je potrebno tudi 
sprotno prilagajanje pogostosti mešanja. Postopek sušenja 
je končan, ko je dosežena želena stopnja suhosti, kjer 
se posušen mulj v obliki granul (dimenzije 0.3-0.7 mm) 
izprazni iz posode. Stopnjo suhosti se posredno določi na 
podlagi sprotne meritve količine odcedne vode, ki nateka 
iz kondenzatorja v zbiralno posodo. Postopek sušenja 
s predstavljenim konceptom traja glede na zahtevano 
suhost produkta; 24ur za gnojilo (40% vlage) ali 48 ur 
za gorivo (10% vlage).

4.2 Regulacija ogrevalne/hladilne vode

Energijska oziroma kalorična vrednost suhega mulja je 
malce višja kot je vložek energije za sušenje, zato je sušenje 
za potrebe goriva ekonomsko vprašljivo. Prilagoditev 
naprave na nizkotemperaturni režim pa omogoča sušenje 
z viški energije oziroma odpadno toploto/hladom. Kot 
nizkotemperaturni vir je bil uporabljen grelnik vode, ki 
je zagotavljal ogrevalno vodo s temperaturo okrog 40°C, 
meritve temperatur dovodne in povratne vode pa so 
bile izvedene na cevi tik pred vstopom in izstopom iz 
uparjalnega dela. Regulacija temperature je bila izvedena 
z mešalnim ventilom na dovodu in meritvijo temperature 
na povratnem vodu. V zaprt sistem ogrevanja so nameščeni 
še tlačni varnostni ventil, obtočna črpalka, odzračevalni 
ventil in raztezna posoda. Regulacijo ogrevanja izvaja 
dvopoložajni regulator z nastavljeno minimalno histerezo 
in želeno temperaturo povratne vode 36°C. Hladilni krog 
prav tako potrebuje vir oz. regulacijo temperature nižjo 
od 20°C, ki zagotavlja konstantno kondenzacijo. Nihanje 
temperature v ogrevalnem krogu prikazano na sliki 3, je 
rezultat velike količine vode v sistemu pri relativno šibkem 
grelniku, in izgub na neizoliranih stenah uparjalnega dela. 
Izboljšava regulacije z zveznim regulatorjem bistveno ne 
vpliva na hitrost sušenja.

Slika 3: Regulacija povratne vode ogrevalnega kroga 

med postopkom sušenjem mulja.
4.3 Vzdrževanje kondenzacije

V primeru stabiliziranega mulja je sušenje v vakuumskem 
kontaktnem sušilniku relativno enostavno saj je dovolj, 
da se v ustrezni atmosferi mulj le občasno premeša. Pri 
tem je pomembno v kateri fazi se nahaja sušenje (stopnja 
suhosti mulja) saj se postopek mešanja za različne faze 
(pastozna, praškasta) razlikuje. Sušenje ne-stabiliziranega 
mulja pa redko poteka enako saj na dinamiko vpliva veliko 
različnih dejavnikov. Z eksperimenti so bili identifi cirane 
vplivne procesne veličine za kontroliran postopek sušenja 
ne-stabiliziranih muljev: 

• ustrezna temperatura ogrevalnega in hladilnega medija, 
• ustrezna temperatura mulja,
• ustrezno območje podtlaka,
• pravilen postopek mešanja mulja, glede na vrsto mulja 

in fazo sušenja
• pravilen postopek odzračevanja, glede na vrsto mulja 

in fazo sušenja
• varovanje vakuumske črpalke pred pregrevanjem

Pridobljeno znanje sušenja ne-stabiliziranega mulja se je 
implementiralo v napredni sistem vodenja z možnostjo 
ročnega ali avtomatskega obratovanja. Sušenje se prične v 
ročnem režimu, dokler se ne vzpostavi delovna temperatura 
uparjalnika in kondenzatorja. Nadaljuje se z odzračevanjem 
in nižanjem tlaka, ter postopnim dvigovanjem temperature 
mulja s segrevanjem v uparjalniku. Kondenzacija steče, 
ko se pojavi očitna razlika temperatur dovoda in odvoda 
hladilnega medija, ki je običajno velikosti nekaj stopinj. 
Sledi preklop v avtomatski način, kjer sistem vodenja na 
podlagi procesnih meritev vplivnih veličin in določenih 
pravil, vzdržuje maksimalno kondenzacijo. Uporabljene 
vhodne procesne zvezne veličine za algoritem vodenja:

• pogrešek podtlaka – eP_vac
• trend podtlaka – dP_vac
• stopnja kondenzacije – K_kond
• temperatura mulja – T_sludge
• količina odcedne vode – M_water
• temperatura vakuumske črpalke – T_pump

Izhodni veličini sta diskretni, in sicer trajanje vklopa/ 
izklopa vakuumske črpalke in mešala. Cikel mešanja in 
črpanja je izveden v obliki pulzno-širinske modulacije z 
variabilno frekvenco (VF PWM). Glede na postopek in fazo 
sušenja se spreminja perioda pulzno-širinske modulacije 
s spreminjanjem časa izklopa - toff  medtem, ko se čas 
vklopa - ton ne spreminja (1). 

- perioda vakuumske črpalke – T_vac
- perioda mešala – T_mixer

                         (1)

S spreminjanjem časa izklopa, torej nedelujočega stanja 
aktuatorjev, se regulira atmosfero med sušenjem. Omejitev 
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predstavlja morebitna okvara črpalke ali mešala, kar 
onemogoči mešanje ali črpanje (vzdrževanje pogojev za 
kondenzacijo), zato se v tem primeru sušenje časovno 
podaljša. 

Pri razvoju algoritma vodenja so razdelani medsebojni 
vplivi procesnih veličin, kot je zamrzovanje površine 
mulja zaradi efekta ohlajevanja med izhlapevanjem 
vlage, sprememba tlaka zaradi spremembe temperature 
mulja v zaprti posodi (plinska enačba), zagotavljanje 
homogenosti temperature mulja z mešanjem povzroča 
dodatno fermentacijo, prevelika količina toplogrednih plinov 
onemogoča kondenzacijo, neustrezno mešanje povzroča 
tvorbo grud in onemogoča sušenje, itd. Predstavljen 
regulator za sušenje mulja ima več vhodov in izhodov 
(slika 4), nastavljene vrednosti pa so odvisne od vrste 
in stanja mulja (stopnja fermentacije, faza sušenja, itd). 

Slika 4: Shema regulatorja za sušenje mulja.

Regulator je sprogramiran v okolju za izvedbo z 
industrijskim krmilnikom, kjer je možno sušenje izvajati 
ročno ali avtomatsko. Regulator s spremljanjem več 
procesnih veličin hkrati in nastavljenimi pravili vzdržuje 
maksimalno kondenzacijo, če postopek in faza sušenja to 
omogoča. Slike 5, 6 in 7 kažejo primere procesa sušenja: 
stabiliziranega mulja, nekontroliranega ne-stabiliziranega 
mulja in kontroliranega ne-stabiliziranega mulja. 

Slika 5: Sušenje stabiliziranega mulja.

Legenda: 
• rdeča: temp. vroče vode - dovod
• rumena: temp. vroče vode - odvod
• vijolična: tlak

• rjava: temperatura mulja
• svetlo modra: temp. hladne vode – odvod 
• temno modra: temp. hladne vode – dovod 
• zelena: mešanje
• oranžna (slika 7): teža odcedne vode

Slika 6: Nekontrolirano sušenje ne-stabiliziranega mulja.

Sušenje stabiliziranega mulja se je izkazalo kot ne pro-
blematično in poteka brez posegov v atmosfero naprave. 
Kondenzacija na sliki 5 je vidna na podlagi razlike 
temperatur odvodne in dovodne hladne vode, in se prične 
pri ustrezni temperaturi mulja, podtlaku in temperaturi 
ogrevalne/ hladilne vode. Zunanja regulacija temperature 
vode v ogrevalnem krogu v tej fazi še ni zadovoljiva in se 
je kasneje z modifi kacijo sistema izboljšala. 

Na sliki 6 je vidno očitno kaotično delovanje, kar povzro-
čajo fermentacijski plini, ki tlak nekontrolirano dvigujejo. 
Vakuumska črpalka ne zmore izčrpavati plinov in vzdrževati 
ustreznega podtlaka, kar je vidno iz razlike temperatur 
dovodne in odvodne hladne vode, kjer se opazijo minimalni 
časovni intervali kondenzacije. 

Slika 7: Kontrolirano sušenje ne-stabiliziranega mulja.

5    Zaključek

Razvita tehnologija vakuumskega sušenja komunalnega 
mulja čistilnih naprav, skupaj z napravo in sistemom 
vodenja omogoča ekonomsko sušenje v lokalnih ali 
regijskih okoljih z viški ali viri odpadne energije v obliki 
toplote/ hladu. Nizkotemperaturni režim sušenja mulja 

p
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temelji na podtlaku, v katerem se zaradi vlaga iz toplega 
mulja izloča v obliki pare pri nižji temperaturi, ter se s 
kondenzacijo zbira v odcedni posodi. Za potrebe sušenja 
biološko aktivnih muljev, ki so pri vakuumski kontaktni 
tehnologiji sušenja lahko problematični, se je razvilo 
ustrezen postopek vodenja. Sušenje traja med 24 in 48 
ur, odvisno od zahtevane stopnje suhosti produkta, končni 
produkt v obliki granul pa se lahko glede na stopnjo vlage 
različno izrabi (agronomija, (so)proizvodnja toplote). 

Smernice EU glede izrabe snovnih virov nakazujejo dolgoročno 
vzpostavitev sistema krožnega toka, kar pomeni, da se z 
vračanjem mulja v obliki gnojila na kmetijske površine 
vračajo pomembni biološki elementi (npr. fosfor). Obenem 
je možno nadzirati koncentracije različnih snovi, organskih, 
dušika, kalcija, itd. Razvit postopek vakuumskega sušenja 
komunalnega mulja z avtomatskim delovanjem ponuja 
še eno dobro lastnost, ne povzroča smradu. Namreč vsi 
plini se med procesom sušenja kontrolirano odvajajo 
preko zračnega fi ltra v okolico. 
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POVZETEK

Članek obravnava uporabo in integracijo enostavnih komercialnih razvojnih modulov za potrebe nadgradnje sistemov 
v IoT. Podan je primer prenosa podatkov iz sistema v oblak, obdelava in procesiranje v realnem času ter grafi čni 
vmesnik. Meritve na sistemu so zajete v realnem času in poslane preko različnih tipov komunikacij (žičnih, brezžičnih) 
do sistema za obdelavo in prikaz. Povzete so tehnologije, ki se pri celovitem pristopu lahko uporabijo, in so prikazane 
na demonstracijskem primeru odkrivanja napak v procesu regulacije nivoja, na podlagi metode glavnih komponent 
(Principal Component Analysis).

1 Uvod

Na podlagi spletnih raziskav (Gartner) in analiz je trenutno 
v uporabi že več kot 5 milijard povezanih naprav IoT, ocene 
pa kažejo na porast 25 milijard naprav do leta 2020 [1]. 
Za potrebe Industrije 4.0 predstavlja tehnologija IoT v 
konceptu pomemben del za razširitev koncepta obstoječe 
avtomatizacije in povezljivosti med napravami (M2M – 
Machine to Machine), ter se vzporedno razvija industrijski 
IoT standard (IIoT). Prednost slednjega je v jasnih zahtevah 
in podpori industrije saj so nekateri pomembni oz. bolj 
razširjeni standardi komunikacije že vnaprej določeni 
(Profi Net, OPC UA, Modbus, KNX, itd). Tehnologija, ki se 
uporablja za prenos podatkov se deli na dva koncepta: 
tip strežnik/odjemalec in tip objavi/naroči.
 
Razvoj pametnih tovarn zahteva zanesljivo in varno 
komunikacijo na lokalnem nivoju (tovarna) in na globalnem 
nivoju (sedež podjetja, poslovne odločitve). Lokalno 
komunikacija med nadzornimi sistemi in napravami 
(krmilniki, senzorji, aktuatorji) poteka po žicah, seveda je 
dandanes možna tudi brezžična, kar zavisi od kritičnosti 
sistema vodenja. Z razvojem brezžičnih tehnologij, ki bodo 
omogočale cenovno zanesljivo in hitro komunikacijo v 
industrijskem okolju polno motenj, pa se koncept IoT 
približuje realnosti. Že leta se lahko meritve iz oddaljenih 
lokacij prenašajo v centralni nadzorni sistem preko UKV 
ali GPRS modemov. IoT oz. IIoT uveljavlja nove arhitekture 
in koncepte prenosa informacij znotraj (»edge«) in izven 
lokalnih omrežij (»edge to cloud level«). Podatke se lahko 
lokalno obdeluje na nivoju linij ali znotraj podjetja za 
optimizacijo notranjih sistemov (»edge computing«) ali 
pošlje višje (v oblak) za poslovne analize (slika 1).

Slika 1. Možna področja uporabe IoT in IIoT naprav.

Na področju Industrije 4.0 IIoT predstavlja pomemben 
del v povezljivosti industrijskih naprav, zato nekateri 
globalni proizvajalci že omogočajo integracijo IIoT naprav 
z obstoječimi protokoli v industriji (KNX, Modbus, Profi net, 
OPC UA, itd).

Tehnologija in varnost prenosa podatkov

Posredovanje procesnih podatkov v splet je lahko 
problematično z vidika varovanja poslovnih skrivnosti 
podjetja (delovanja procesa, internega znanja, receptur). 
V ta namen se razvijajo novi koncepti in arhitekture 
sistemov, kjer se podatki industrijskih naprav zbirajo preko 
področnih vodil v podatkovnih koncentratorjih (»edge 
nivo«, IIoT Prehod), ter se pošiljajo navzven (v oblak) s 
tehnologijo AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) 
v obliki zakodirane komunikacije, da se onemogoči 
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prestrezanje. Razvoj varnih protokolov za pošiljanje kratkih 
sporočil (omejena pasovna širina) izven lokalnih sistemov 
je potekal vzporedno z dvema predlogoma protokolov na 
nivoju TCP/IP, in sicer Advanced Message Queuing Protocol 
in Message Queuing Telemetry Transport protokol. Poleg 
klasičnega v industriji uveljavljenega tipa komunikacije 
strežnik – odjemalec (server - client) pa se uveljavlja tudi 
oblika storitve objavi – naroči (publish - subscribe). Podatki 
se navzven prenašajo preko varne TCP/IP povezave s TLS 
kodiranjem (Transport Layer Security), ki je naslednik SSL 
protokola. Primer koncepta starih in novih sistemov po IoT 
v industriji prikazuje slika 2.

Slika 2. Združitev obstoječega in novejšega sistema po eni 
izmed IIoT arhitektur.

V nadaljevanju je predstavljena demonstracijska izvedba 
IoT naprav za zajemanje meritev na najnižjem nivoju 
industrijskega okolja (tokovne zanke) in pošiljanje le-teh 
v oblak. Pri tem se ne posega v obstoječo merilno opremo, 
krmilnik in SCADA sistem, kar v zaprtih sistemih vodenja 
lahko predstavlja (fi nančno) omejitev za nadgradnje in 
širitev aplikacij. Obdelava podatkov je prikazana na aplikaciji 
odkrivanja napak na modelu hidravlično povezanih posod. 
Z vidika varnosti se vzporedno zajeti podatki, o meritvah, 
ne shranjujejo, ampak se za potrebe aplikacije meritve le 
obdelajo, rezultati pa posredujejo operaterju v realnem 
času. Tako je v oblaku shranjen le meta model procesa. 
Aplikacija odkrivanje in izolacije napak je izvedena z metodo 
glavnih komponent (ang. Principal Component Analysis - 
PCA) in poteka v realnem času. Rezultati in zaključne misli 
so podani na koncu. 

2 IoT merilni sistem

Na področju Industrije 4.0 IIoT predstavlja pomemben 
del v povezljivosti industrijskih naprav, zato nekateri 
globalni proizvajalci že omogočajo integracijo IIoT naprav 
z obstoječimi protokoli v industriji. Vendar povezljivost z 

obstoječo opremo ni vedno mogoča, bodisi zaradi omejitev 
sistema vodenja, zastarelosti opreme ali neželene prekinitve 
delovanja procesa. Za dolgoročno uporabo je možno v času 
vzdrževalnih del vgraditi dodatno industrijsko opremo ali 
pa izkoristiti obstoječo z vgradnjo neodvisnih IoT naprav. 

Prav slednjo idejo o priključitvi v obstoječe tokovne 
zanke (4-20 mA) in merilnem sistemu, ki pošilja podatke 
od merjenca v oblak, smo testirali z različnimi razvojnimi 
ploščami in mikrokrmilniki. Meritev fi zične veličine (tok, 
napetost) na strani mikrokrmilnika se izvede preko lastnega 
A/D pretvornika ali zunanjega merilnega sistema. Slika 3 
prikazuje umestitev dodatnega upora v tokovno zanko 
procesa (za primer na sliki 3 znaša vrednost upora 150 
Ω). S tem se v obstoječi zanki ni popačilo vrednosti, saj je 
zanka dodatno obremenjena z ustreznim uporom, kjer ni 
presežena zgornja meja upornosti zanke (običajno 600 Ω). 
A/D vhod mikrokrmilnika je vzporedno priklopljen na upor 
ter meri padec napetosti (normiran z uporom) v območju 
med 0,6 V in 3 V. Na primeru 10 bitnega A/D pretvornika 
in 3,2 V omejitvijo predstavlja rezultat meritve med 192 
in 960 delci.

Slika 3. Priključitev IoT v obstoječo tokovno zanko.

Dobljen podatek meritve se pošlje v oblak in je opremljen 
z informacijami o serijski številki merilne naprave, času 
meritve, številki procesa, številki meritve, in vrednosti 
meritve. Na ta način lahko natančno lociramo kam spada 
določen podatek o meritvi, takšen zapis pa omogoča meritve 
več različnih veličin na različnih procesih. Prav tako lahko 
z eno aplikacijo obdelujemo podatke različnih procesov, 
kjer izberemo prikaz podatkov glede na številko procesa. 

Opisan sistem zapisa podatka o meritvi omogoča, da lahko 
za meritev uporabimo različne mikrokrmilniške sisteme, 
ki imajo možnost povezave na splet, žično ali brezžično. 
Mikrokrmilnik mora v kodi sestaviti unikatni URL naslov, ki 
je sestavljen iz IP naslova strežnika (oblak) ter podatkov 
o meritvah.  Oblak lahko predstavlja podatkovni strežnik, 
IoT naprava, pametni telefon, itd. V uvodu skripta iz URL-ja 
prebere podatke in jih zapiše v začasno lokacijo za nadaljnjo 
obdelavo. Na sliki 4 so prikazani različni komercialni 
mikrokrmilniki s katerimi je bil testiran zajem podatkov.

Na sliki 4 zgoraj se nahajajo različni ESP moduli, ki so 
tako imenovana poceni vstopnica v IoT. V kombinaciji z 
Arduino modulom ju lahko programiramo v programskem 
okolju Arduino IDE, kjer programsko kodo pišemo v C 
programskem jeziku. ESP8266 lahko programiramo tudi 
v Python programskem jeziku, ki je sicer lahko omejeno 
glede na podporo vhodno-izhodnih funkcionalnosti, ki jih ti 
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sistemi ponujajo. [4] Poleg krmilnika je na plošči tudi WiFi 
modul za brezžično pošiljanje podatkov v oblak.

Slika 4. Nekaj razvojnih modulov mikrokrmilnikov za potrebe 
razvoja IoT.

Tudi ta ima 10 bitni A/D pretvornik. Slika 4 spodaj prikazuje 
razvojno ploščo MCB1700 z ARM Cortex M3 procesorjem, 
ki deluje kot koncentrator in je žično povezana na splet. 
Koncentrator je bazna enota, na katero se žično ali 
brezžično povežejo oddaljene enote. Oddaljene enote 
merijo/zbirajo podatke, le-te pošljejo koncentratorju, ki jih 
primerno obdela in pošlje v oblak. Oddaljene naprave zaradi 
različnih omejitev nimajo zmožnosti direktne komunikacije 
z oblakom zato se poslužujejo vmesne točke, ki poskrbi 
za prenos podatkov v oblak. Na ploščo se brezžično, s 
pomočjo ZigBee komunikacije, povežejo oddaljeni moduli 
s pomočjo katerih izvajamo meritve [5]. Opisani moduli 
se zaradi cenovne dostopnosti enostavno uporabni v IoT 
namene, tudi v kombinaciji z manj zahtevnimi razvojnimi 
sistemi, kot sta Arduino in Raspberry.

Velika večina IoT naprav je brezžično povezljiva preko 
obstoječih tehnologij (Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee, UMTS…). 
Zahtevana povezljivost je z različnimi tehnologijami in 
napravami (IoT – IoT, IoT – oblak), na več frekvencah, 
s podporo več standardov hkrati, kar bo v prihodnje 
zagotavljalo komunikacijo ne glede na tip in lokacijo 
naprav. Izven industrijskega segmenta se že testirajo in 
uveljavljajo tehnologije:

- 6LoWPAN, 
ki predstavlja tehnologijo IPv6 v majhnih nizko energijskih 
brezžičnih omrežjih (IPv6 over Low power Wireless Personal 
Area Networks. Gre torej za integracijo IP protokola v 
majhne in procesno omejene naprave v koncept IoT. 
Tehnologija omogoča vgraditev in stiskanje paketov v IPv6 
ter sprejemanje/posredovanje le-teh po IEEE 802.15.4 
standardu oz. omrežju. V primerjavi s klasičnim IPv4 ali 
IPv6, kjer ni stiskanja paketov v klasičnih omrežjih (LAN, 
WAN) je 6LoWPAN bolj namenjen brezžičnim senzorskih 
omrežjem. 

- Thread,
je zaprt omrežni protokol, ki deluje na IPv6 tehnologiji in 
omogoča omrežno komunikacijo IoT napravam preko lokalne 
brezžične mreže. Podjetja, ki tvorijo skupino ”Thread Group” 
so Nest Labs (Alphabet/Google), Samsung, ARM Holdings, 
Qualcomm, NXP Semiconductors/Freescale, Silicon Labs, 
Big Ass Solutions, Somfy, OSRAM, Tyco International, in Yale. 
Prizadevajo si, da bi Thread postal industrijski standard s 
Thread certifi kacijo za produkte. Uporablja tehnologijo 
6LoWPAN, z nadgradnjo dostopanja do oblaka in AES 
kodiranja. Trenutno podpira do 250 naprav na eni mreži. 
Obstaja tudi odprtokodna verzija »OpenThread« z BSD 
licenco. 

- Sigfox,
Je nastal 2009 za potrebe brezžične komunikacije nizko 
energijskih napra (merilniki električne energije, pametnih ur, 
bele tehnike, itd). Temelji na frekvenčnem področju 868MHz 
v Evropi in 902MHz v ZDA, kar omogoča široko pokritost 
in prehod skozi objekte zaradi ozkega frekvenčnega pasu 
z nizko energijo (LWPAN). Prenos podatkov poteka preko 
obstoječih mobilnih operaterjev, kar zagotavlja odlično 
pokritost, tudi po tunelih, kleteh, itd. Trenutna tehnologija 
Sigfox omogoča do 140 posredovanih sporočil na dan 
(vsak je lahko velik 12 bajtov, in do 4 sprejeta sporočila 
na dan (vsak 8 bajtov). 

3 Tehnologije v oblaku

IIoT naprave kot vgradni sistemi so razviti v številnih 
programskih okoljih in jezikih, med katerimi so najbolj 
razširjeni C, C++, C#, PHP, JAVA, Python, in tudi zbirni jezik. 
Glavne prednosti so učinkovitost, majhnost kode, strojna 
neodvisnost itd. Med novejšimi programskimi jeziki, ki so 
zaradi problematike krčenja nabora funkcionalnosti širšega 
programskega jezika razviti večinoma na novo, zasledimo: 

- Go,
je programski jezik, ki ga je razvil Google, in je kombinacija 
hitrost delovanja v dinamičnem programskem jeziku in 
zmogljivosti kot sta C ali C++. Ni tipičen objektno orientiran, 
saj nima hierarhičnih tipov razredov. Prav zaradi tega so 
objekti veliko bolj vsestranski kot v jezikih, kot je java. 
Zaradi preprostosti so nekatere komponente izločene 
(dedovanje razredov, generično programiranje).

- Rust, 
je namenjen predvsem sistemskemu programiranju, ki 
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podpira funkcijsko, proceduralno, objektno usmerjeno in 
sočasno programiranje. Razvit je bil s poudarkom na varnosti, 
hitrosti in sočasnosti. Namenjen je razvoju operacijskih 
sistemov, sintaksa pa je podobna C/C++.

- Parasail, 
kjer kratica pomeni Parallel Specifi cation and Implementation 
Language, in je objektno orientiran programski jezik. Jezik 
ne deluje po programskem modelu s kazalci, omogoča 
spreminjanje objektov, semantičnimi opisi pa določajo 
naloge. Ne uporablja globalnih spremenljivk, mask, vsi 
pod izrazi pa se lahko obdelujejo paralelno.

- B#, 
Predvsem je zanimiv jezik B#, ki je podoben okrnjenemu 
jeziku C# s poudarkom na delovanju v realnem času. Gre 
za majhnen, objektno orientiran in več-nitni programski 
jezik namenjen manjšim vgradnim sistemom. 

- Julia, 
ki se glede na hitrost izvajanja kode zelo razširja, predstavlja 
programski jezik, ki izvira iz laboratorijev MIT. Je razumljiv 
programerjem in inženirjem, deluje podobno kot C ali 
Fortran, je hitrejši od večine programskih jezikov in omogoča 
distribuirano vzporedno izvajanje kode. 

Tehnologije za vizualizacijo podatkov v IoT (IIoT)

Za vmesnike prikaza informacij, podatkov, nastavitev se 
vpeljujejo oz. uporablja tehnologije HTML5, SVG, Javascript, 
preko prosto dostopnih orodij na spletu, kot so Google grafi , 
Highcharts, itd. Ta orodja vektorsko prikazovanje podatkov, 
dinamično izrisovanje grafov, arhiviranje... Najlaže se jih 
implementira preko Javascript kode v HTML strani. 

Po drugi strani pa so industrijske aplikacije bolj zahtevne 
in lahko vključujejo SCADA sisteme z več deset tisoč 
IO točkami. Trend razvojnih okolij SCADA sistemov je v 
fl eksibilnosti kot je primer SCADA Siemens WinCC OA (Open 
Architecture), ki omogoča bolj odprte roke pri snovanju 
aplikacije sistema, vgradnjo na različne operacijske sisteme 
in naprave (tablice, telefoni). V osnovi podpira najbolj 
razširjene komunikacijske standarde v industriji, različne 
tipe povezav na baze podatkov, napredna orodja za analizo 
podatkov, upravljanje preko spletnih odjemalcev, itd.

4  Aplikacija detekcije in izolacije napak na pol-
industrijskem primeru

Posredovanje procesnih podatkov v splet je lahko z vidika 
varovanja poslovnih skrivnosti podjetja (delovanja procesa, 
internega znanja, receptur) dokaj problematično. V ta 
namen se razvija nove vmesnike (Microsoft, Kepware), ki se 
povezujejo na industrijski nivo preko OPC UA vmesnikov, 
navzven v oblak pa s tehnologijo AMQP (Advanced Message 
Queuing Protocol) v obliki zakodirane komunikacije, da se 
onemogoči prestrezanje. Problematika vdorov v sistem ostaja, 
zato smo v prikazanem primeru zaobšli problem varovanja 
podatkov v oblaku na način, kjer se merjeni podatki ne 
shranjujejo v oblaku, ampak v njem le obdelujejo. V oblaku 

je shranjen le meta model procesa (ne vsebuje fi zikalnih 
lastnosti sistema, statistični model) pridobljen na podlagi 
meritev procesnih veličin, ki je razvit ločeno. Načeloma to 
področje pokriva varnostna politika posameznih podjetij. 
Merilni IoT moduli pošiljajo podatke o meritvah preko 
Wi-Fi omrežja do spletnega strežnika, kjer se z uporabo 
podprtih tehnologij (jezik, skripte) podatke ustrezno obdela 
in uporabi v želeni aplikaciji. 

4.1 PCA na modelu povezanih hidravličnih posod

Na podlagi meritev procesnih parametrov v normalnem in 
okvarjenih stanjih delovanja procesa smo uspeli modelirati 
posamezne modele metode glavnih komponent. Proces 
predstavlja tri hidravlično povezane posode, kjer sta dve 
vzporedni posodi postavljeni nad tretjo [8]. V zgornjih 
posodah se izvaja ločena PID regulacija nivoja s frekvenčno 
vodeno črpalko in s senzorji nivoja tekočine. Ključni meritvi 
za potrebe razvoja PCA modela [7] sta obe meritvi nivoja in 
vrednosti izhodov regulatorjev (frekvenci črpalk). Posodi sta 
med sabo povezani z ventilom, zato se v primeru napake 
v eni posodi le-ta odrazi tudi v drugi posodi. Na podlagi 
sprememb merjenih veličin se korelacije oz. notranja razmerja 
spremenijo, kar izkoristimo za odkrivanje nepravilnosti. Poleg 
splošnega modela PCA, ki opisuje delovanje v primeru brez 
napak, smo razvili še parcialne PCA modele, potrebne za 
izolacijo posameznih napak. Napake, ki smo jih modelirali so 
aditivnega tipa in sicer premaknitev senzorja nivoja v obeh 
posodah in zamašitev cevi oz. okvara črpalk. Meritve procesnih 
veličin so se preko IoT modulov žično in brezžično poslale 
v oblak, kjer se jih je najprej normiralo v želeno območje. 
Pred tem je bilo potrebno pripraviti še okolje za shrambo 
in obdelavo v okviru SQL baze in tabel, skupaj s podatki za 
izvedbo aplikacije. Osnovne informacije v bazi zajemajo: 
številko naprave in številko procesa, konstante za izračun 
normiranja in skaliranja procesnih vrednosti, meritev glede 
na fi zikalne veličine, konstante za obdelavo podatkov za PCA, 
in številko PCA modela shranjen v ustrezno matriko (slika 5).

Slika 5. Prikaza zajema procesnih podatkov in obdelanih s PCA 
metodo v realnem času.
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AC odprtozančni regulator

Unidrive M100
- Za moči od 0,25kW do 7,5kW
- Potenciometer na regulatorju (opcija)
- Vgrajen RFI filter in zaviralni modul
- LED prikazovalnik
- Možnost montaže na DIN letev
- IP 21 stopnja zaščite
- Enostavna vgradnja, priključitev in zagon
- Na zalogi

Podatki meritev se v oblaku obdelajo, shranijo pa začasno le za potrebe metode 
PCA. Razviti podatkovni modeli procesa P v različnih stanjih (normalno delujoč, 
okvara aktuatorja, itd) so zapisani v obliki matrik P, rezultati oz. zadetki T pa se 
za grafi čni prikaz shranijo v tabele. Procesiranje sprotnih meritev z vsemi PCA 
modeli, v kombinaciji z ustrezno logiko (ugotavljanje ali so vrednosti znotraj 
dovoljenega območja), se v obliki grafov prikažejo nepravilnosti v procesu. 
Razvit grafi čni vmesnik je omogočal izpis o vrsti napake in trenutno izrisovanje 
T2 mere za posamezne PCA modele. Zaradi omejitev sistema (resolucija AD 
pretvornika, šum, majhne amplitude napak) napak na senzorjih z metodo PCA 
v zaprti zanki nismo uspešno zaznali. Nasprotno je bilo z napakami zamašitve 
dovoda oz. črpalk. Z metodo parcialnih modelov in ustrezno nastavljenimi 
vrednostmi pragov, so bile napake nedvoumno izolirane (Slika 6).

5 Zaključek

Uporaba komercialnih razvojnih modulov z mikrokrmilniki omogoča razvoj 
vgradnih naprav v obliki IoT že danes. Povezljivost med napravami postaja 
enostavna, z razvojem spletnih tehnologij pa tudi sprotna vizualizacija in 
obdelava podatkov, bodisi v oblaku ali lokalno. Na področju avtomatizacije se 
lahko IoT naprave vključuje na različne nivoje od meritev, vodenja, diagnostike, 
analize, kar s pridom izkorišča vedno več proizvajalcev opreme, ki poskušajo 
zagotoviti povezljivost s komercialno opremo. 

Prikazan primer merilnega sistema v obliki več posameznih IoT naprav, ki 
omogočajo posredovanje podatkov višjim sistemom v oblak in obdelavo na 
višjem nivoju, omogoča naprednejše analize in razvoj novih storitev na področju 
optimizacije vodenja, poslovne analitike, odkrivanje izvora napak, itd. Z izvedbo 
aplikacije odkrivanja in izolacije napak je prikazan zajem in obdelava s PCA 
metodo in izris preko spletnega vmesnika za risanje grafov. Implementacija 
enostavnega IoT sistema za odkrivanje napak na modelu hidravličnih povezanih 
posod v realnem času se je izkazala za uspešno, vendar le za večja odstopanja 
v delovanju procesa, kot so okvare črpalk. Uporabljen parcialni okvarjen PCA 
model procesa (modelirana napaka druge črpalke) hitro prikaže odstopanje 
med normalnim in okvarjenim stanjem delovanja procesa. Z ustrezno izolacijo 
medsebojnih napak pa lahko izločimo okvarjeno črpalko (Slika 6).

Slika 6. Zaznana napaka na črpalki v drugi posodi (T2 mera) s sprotnim izrisom v 
Highcharts orodju.
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- CPE Intel ATOM, hitrosti do 1.6 GHz
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- Program, vizualizacija in parametri shranjeni na 
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- Možnost izbire zašèitenih (coated) modulov

- Enostavna izvedb redundantnega sistema
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Turbine controller for two needle Pelton turbine

The paper deals with turbine controller for two needle Pelton turbine in 
hydropower plant with synchronous generator. Turbine controller maintains 
the set point which depends on selected mode of hydro machine operation. 
To achieve this it controls opening of two needles and defl ector. Turbine 
controller consists of the following parts: speed controller which acts during 
free run, level controller, load controller, opening controller and frequency 
controller when the hydro machine is connected on the grid. For turbine 
controller design a mathematical model of hydropower plant was developed. It 
consists of fi ve sub-models: the model of upper reservoir, the penstock model 
including the water hammer eff ect, the turbine model, the model of hydraulic 
solenoid valves and servomotors and the simplifi ed model of synchronous 
machine. Using the model the control algorithms were designed and tested.

Keywords: Turbine controller, Pelton turbine, hydro power plant modeling, 
water hammer

Kratek pregled prispevka

V članku predstavljamo razvoj turbinskega regulatorja za dvošobno turbino 
Pelton hidroelektrarne s sinhronskim generatorjem. Turbinski regulator z 
ustreznim reguliranjem odprtja dveh igel in odrezala vzdržuje turbino v želeni 
delovni točki glede na izbran režim obratovanja. Vsebuje naslednje regulatorje: 
regulator obratov v prostem teku, regulator nivoja zajetja, regulator po 
delovni moči, regulator odprtja in regulator frekvence. Zadnji štirje regulatorji 
se uporabljajo, ko je agregat priključen na električno omrežje, pri čemer se 
regulator frekvence uporablja v primeru otočnega obratovanja elektrarne. Za 
potrebe testiranja turbinskega regulatorja smo izdelali matematični model 
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hidroelektrarne, ki ga sestavlja model zajetja, model tlačnega cevovoda z upoštevanjem vodnega udara, model turbine 
z vztrajnostnim momentom agregata, model proporcionalnih hidravličnih ventilov in servomotorjev ter poenostavljeni 
model sinhronskega generatorja. Z modelom smo načrtali in testirali ustrezno regulacijo.

Ključne besede: turbinski regulator, turbina Pelton, modeliranje hidroelektrarne, vodni udar

1  Uvod

Pomemben člen vsakega agregata v hidroelektrarni 
je turbinski regulator, ki skrbi za pravilno delovanje 
turbine in agregata v prostem teku in po priključitvi 
na električno omrežje. Turbinski regulator mora najprej 
zagotavljati pravilno delovanje agregata glede na 
posebnosti celotnega hidro sistema (zajetje, cevovod,
turbina, generator itd.) nato pa tudi zahtevam, ki jih 
narekuje zakonodaja priključitve hidroelektrarne na 
električno omrežje.

Turbinski regulatorji so se skozi zgodovino razvoja 
hidroelektrarn tehnološko zelo razvili. Od prvih 
povsem mehanskih do kombinacije analogne tehnike 
in elektromehanike ter današnjih, ki so kombinacija 
digitalne tehnike in elektromehanike. Sodobni turbinski 
regulatorji so sestavljeni iz aplikativne programske 

opreme regulatorja, ki je realizirana na programirljivih
logičnih krmilnikih (PLK) ali na namenskih elektronskih 
napravah [15] in iz elektromagnetnih ventilov ter 
hidravličnih servomotorjev.

V članku je predstavljen razvoj turbinskega regulatorja 
za dvošobno turbino Pelton. Turbinski regulator vsebuje 
regulator vrtljajev, nivoja zgornjega zajetja, frekvence, 
delovne moči in regulator odprtja izvršnih členov 
turbine. Aplikativna programska oprema turbinskega 
regulatorja je izvedena v programskem okolju STEP 7 
proizvajalca Siemens in je primerna za programirljive
logične krmilnike proizvajalca Siemens in VIPA.

V fazi razvoja aplikativne programske opreme turbinskega 
regulatorja je le to nemogoče testirati na realnem sistemu. 
Zato smo za potrebe testiranja izdelali v realnem času
delujoči matematični model hidroelektrarne, ki vključuje 
vse glavne sklope realnega sistema: zajetje, cevovod, 
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turbina, elektromagnetne ventile in servomotorje ter 
generator. Z modelom smo načrtali in testirali ustrezno
regulacijo. 

2  Matematični model

Za namen razvoja in testiranja turbinskega regulatorja 
smo razvili matematični model hidroelektrarne v realnem 
času. Model je izdelan v programskem okolju Matlab na
osebnem računalniku. Za izmenjavo podatkov med 
modelom in PLK-jem, na katerem se izvaja aplikativna 
programska oprema turbinskega regulatorja, smo 
uporabili odprto kodno knjižnico Snap7 [11], ki preko 
mrežne povezave uporablja Siemensov komunikacijski 
protokol »S7 Protocol«.

Ker je hidroelektrarna sestavljena iz več podsistemov, je 
tudi matematični model sestavljen iz petih modelov, in 
sicer modela zajetja, modela cevovoda z upoštevanjem
vodnega udara, modela rotirajočih se delov agregata, 
modela proporcionalnih elektromagnetnih ventilov in 
servomotorjev ter modela sinhronskega generatorja.

Model zgornjega zajetja

Količina vode, ki je na razpolago hidroelektrarni, se 
zbira v zgornjem zajetju. Uporabni nivo zajetja Hz je 
defi niran kot globina vode nad ustjem cevi cevovoda in 
je odvisen od količine vode, ki priteka v akumulacijo in 
količine vode, ki odteka skozi cevovod. Opisan prehodni 
pojav opisuje naslednja enačba

                (1)

pri čemer je Az površina zajetja, Qdot je volumski dotok 
vode v zajetje in Qcev volumski pretok vode skozi 
cevovod. Enačba (1) prestavlja matematični model 
zajetja, pri čemer se je predpostavilo, da je površina 
zajetja konstantna čez celoten uporabni nivo zajetja. Ta
predpostavka je dovolj dobra za testiranje turbinskega 
regulatorja.

Model tlačnega cevovoda z upoštevanjem vodnega udara

Turbine Pelton se uporabljajo na hidroelektrarnah z 
visokimi bruto padci (nad 100 m) in nizkimi pretoki. Pri 
dolgih tlačnih cevovodih je zelo pomembna pravilna
nastavitev zapiralnih časov zapornih organov turbine 
(iglasti ventili in kroglasti zasuni), da je vpliv vodnega 
udara čim manjši.

Vodni udar je defi niran [2] kot spreminjanje tlačne 
višine H z razdaljo x in s časom pri spremembah pretoka. 
Nastopi lahko v vseh tlačnih cevovodih ob spremembah 
pretoka (npr. ob spremembi neto padca, ob zapiranju 
ali odpiranju vodilnika oz. iglastih ventilov). Vodni udar 
lahko povzroči velike nadtlake in podtlake v cevovodu, 
kar ima za posledice trajne deformacije cevovoda in 
velike sile na temelje samega cevovoda in turbine.

Matematični model cevovoda z upoštevanjem vodnega 
udara [1] in [2] opisujeta dve parcialni diferencialni 
enačbi, in sicer dinamična enačba (2) in kontinuitetna 
enačba (3).hitrosti in pospeškov.

       (2)

                   (3)

kjer je H tlačna višina, Q volumski pretok vode, ACev 
notranji presek cevovoda, D notranji premer cevovoda, 
a hitrost vodnega udara, g gravitacijski pospešek, f 
koefi cient trenja cevovoda, x razdalja v smeri dolžine 
cevovoda in t je čas.

Izdelava matematičnega modela tlačnega cevovoda z 
upoštevanjem vodnega udara v programskem okolju 
Matlab zahteva uporabo ustrezne numerične metode 
reševanja nelinearnih parcialnih diferencialnih enačb.
Nelinearni parcialni diferencialni enačbi (2) in (3) se 
rešujeta z uporabo metode karakteristik [1] in [2]. 
Metoda karakteristik transformira parcialne diferencialne 
enačbe v navadne diferencialne enačbe, ki se jih lažje 
numerično rešuje. Rešitev problema vodnega udara je
določitev odvisnih spremenljivk H (tlačna višina) in Q 
(volumski pretok vode) v vsakem profi lu x in v vsakem 
času t [2].

Model rotirajočih delov agregata

Model sestavljajo vsi rotirajoči se deli agregata, kamor 
spadajo turbina, vztrajnik, os in rotor generatorja. V 
modelu se je modeliralo dvošobno turbino Pelton z 
odrezačem. Skozi šobe oz. iglaste ventile (»igle«) se 
dovaja voda na tekač, ki je pri turbini Pelton sestavljen iz
lopatic v obliki skodelice. Za natančno regulacijo vrtljajev 
se uporablja odrezač, da odvečen del vode skozi iglaste 
ventile preusmeri mimo tekača. Turbina je preko osi 
povezana na vztrajnik, ki blaži kratkotrajne prehodne 
pojave na mreži ali pri odpiranju igel in preprečuje 
nenadno spremembo vrtljajev. Os tekača in vztrajnika 
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je preko toge ali elastične sklopke povezana na os 
rotorja generatorja.

Izpeljava matematičnega modela rotirajočih se mas 
agregata temelji na enačbi za dinamični vrtilni navor, 
ki pravi, da vsaka sprememba vsote vseh navorov M 
povzroči spremembo kotne hitrosti .

     (4)

J je vztrajnostni moment celotnega sistema, Mh je 
hidravlični navor, do katerega pride, ko voda trči v 
tekač, MD je dušilni navor (izgube vseh rotirajočih se 
mas zaradi trenja in ventilacije), MZ je zavorni navor, 
ki ga povzroči aktivna zavora pri zaustavitvi agregata, 
ko vrtljaji padejo pod določen prag (običajno pod 
30 %) in Me je električni navor, ki nastane, ko je 
generator priključen na električno omrežje.

Naprej defi niramo relativno spremembo hitrosti , 
pri čemer velja n, kjer je r nazivna kotna hitrost 
in nr nazivni vrtljaji

                  (5)

Če enačbo (5) vstavimo v enačbo (4) in celotno enačbo 

delimo z nazivnim navorom Mr = Sr/r, dobimo enačbo 
za dinamični vrtilni navor v »pu« obliki

          (6)

pri čemer je Ta časovna konstanta sistema in nam pove 
koliko časa potrebuje sistem, da se zavrti iz mirovanja 
do nazivnih vrtljajev, če mu dovedemo maksimalni 
navor oz. v primeru hidro turbine nazivni pretok vode 
na tekač

                              (7)

Glede na [5] se Ta za hidroelektrarne giblje med 4 in 8 s.
Hidravlični navor je defi niran kot produkt sile vode na 
tekač Fh in ročice sile, ki je enaka polmeru tekača DK 
[6], [7] in [8]

                (8)

pri čemer je hidravlična sila vode Fh defi nirana z 
naslednjo enačbo [6] in [8]

                   (9)
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kjer je Qm pretok vode na tekač, to je pretok, ki teče 
mimo odrezača, u je obodna hitrost tekača defi nirana 
z enačbo

                  (10)

Vm je hitrost vodnega curka, ki je konstantna za 
katerokoli odprtje iglastega ventila. Odvisna je le od 
neto tlačne višine pred ventilom Hn in izgub ventila 
zaradi trenja (0,96 ≤ Kf ≤ 0,99).

                  (11)

Pri izračunu pretokov skozi iglo Q in mimo odrezača 
Qm je potrebno upoštevati nelinearni karakteristiki 
igle (slika 1) in odrezača (slika 2).

Slika 1: Karakteristika igle

Dušilni navor mD je premo sorazmeren s kvadratom 
spremembe hitrosti [6]

            (12)

kjer je KD dušilna konstanta, ki se jo določi 
eksperimentalno ali pa iz meritev na samem sistemu.

Slika 2: Karakteristika odrezača

Zavorni navor mZ je navor ustvarjen z zavoro, da 
zaustavi vrtenje agregata. Modeliralo se je zavoro 
izvedeno s čeljustjo, ki pritisne na obod vztrajnika. 
Čeljust je povezana na hidravlični cilinder, ki jo 
pritisne na obod vztrajnika s silo FZ.

                      (13)

Zadnji izmed navorov v enačbi (6) je elektromagnetni 
navor me, ki ga ustvari generator, ko je priključen 
na električno omrežje

                     (14)

kjer je Pe trenutna delovna moč generatorja in Sr 
nazivna navidezna moč generatorja.

Vstavimo zgornje enačbe za posamezne navore v 
enačbo (6) in jo uredimo

         (15)

Konstante K1, K2 in K3 so naslednje

                        (16)

   
           (17)

 (18)

Model sinhronskega generatorja

V modelu hidroelektrarne smo uporabili poenostavljen 
matematični model sinhronskega generatorja, pri 
katerem smo modelirali samo delovno moč Pe, ki 
je odvisna od kolesnega kota 

                       (19)

kjer je UL napetost mreže, UG napetost generatorja in 
XS sinhronska reaktanca. Kolesni kot  je defi niran kot 
razlika med dejansko kotno hitrostjo in sinhronsko 
oz. nazivno kotno hitrostjo

                         (20)
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Model proporcionalnih elektromagnetnih ventilov

Iglasta ventila in odrezač so krmiljeni s proporcionalnimi 
elektromagnetnimi ventili (EMV), ki jih modeliramo 
s sistemom prvega reda z ojačenjem 1 in s časovno 
konstanto Ty

               (21)

kjer sta yizh dejansko odprtje EMV-ja in yzel želeno 
odprtje (referenčni signal na EMV).

3. Turbinski regulator

Aplikativna programska oprema turbinskega regulatorja 
je izdelana v programskem okolju Simatic STEP 7 
proizvajalca Siemens in je primerna za PLK-je serije 
S7-300 in S7-400 proizvajalca Siemens in CPU300S 
proizvajalca VIPA.

Turbinski regulator sestavljajo štirje moduli:
• modul za generiranje začetnih pogojev, hitre 

zapore, alarmov in opozoril,
• modul za zagon in zaustavitev turbine, 
• modul izbire upravljanja in obratovanja turbine,
• modul turbinskega regulatorja, kjer se izvajajo 

vsi regulatorji in izhodni gonilnik pozicije 
servomotorjev.

Modul turbinskega regulatorja vsebuje naslednje 
regulatorje:
• regulator vrtljajev – uporablja se za regulacijo 

vrtljajev turbine v prostem teku agregata (agregat 
ni priključen na električno omrežje),

•  regulator nivoja – uporablja se za regulacijo 
nivoja zgornjega zajetja (agregat priključen na 
električno omrežje),

• regulator po moči – uporablja se za regulacijo 
želene delovne moči (agregat priključen na 
električno omrežje),

• regulator frekvence – uporablja se za vzdrževanje 
frekvence mreže 50 Hz (agregat priključen na 
šibko električno omrežje – otočno obratovanje),

• regulator odprtja – uporablja se za regulacijo 
želenega odprtja izvršnih členov turbine (agregat 
v prostem teku ali pa priključen na električno 
omrežje).

Istočasno je lahko aktiven le eden izmed zgoraj 
navedenih regulatorjev. Za preprečitev večjih 
prehodnih pojavov povezanih z vodnim udarom 
ima gonilnik pozicije vgrajeno možnost odpiranja/
zapiranja izvršnih členov po rampi, ki je nastavljiva za 
vsak režim obratovanja posebej. Poleg tega gonilnik 
pozicije odpira/zapira obe igli po kulisi, saj se s tem
zaradi nelinearne karakteristike igel (slika 1) doseže 
maksimalni izkoristek turbine.

Turbinski regulator ima vgrajeno tudi možnost 
obratovanja po statiki, ki je pri hidroelektrarnah 
običajno 4 - 5 %. Vse regulatorje turbinskega 
regulatorja smo razvili z algoritmom PID (slika 3). 
Regulator PID je parametrski regulator [12] (vsebuje
20 različnih parametrov), saj lahko z ustrezno izbiro 
parametrov običajni regulator PID spremenimo v 
katerokoli izvedenko od P do PI_D s poljubnimi 
parametri posameznega člena. Regulator ima 
vgrajeno tudi zaščito pred integralskim pobegom, 
mrtvo cono pogreška, omejilnik izhodne veličine in 
ročno obratovanje.

Slika 3: Bločna shema regulatorja PID
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Regulator PID je sestavljen iz treh osnovnih členov 
z naslednjimi prenosnimi funkcijami:

• proporcionalni člen:

                             (22)
• integrirni člen:

                             (23)

• diferencirni člen

(24)

Če enačbe (22), (23) in (24) združimo in zapišemo v 
diskretni obliki [12] in [13], dobimo diskretno obliko 
regulatorja PID, ki je primerna za uporabo v aplikativni 
programski opremi turbinskega regulatorja

(25)

k je diskretni časovni korak in T0 čas vzorčenja. V 
enačbi (25) je potrebno izpeljati še diskretno obliko 
zakasnjenega pogreška diferencirnega člena

(26)

kjer je

(27)

4. Rezultati

Aplikativno programsko opremo turbinskega 
regulatorja smo testirali na PLK-ju CPU 313SC (serija 
CPU300S) proizvajalca VIPA Elektronik-Systeme [14], 
za vmesnik človek stroj (ang. HMI – Human Machine 
Interface) smo uporabili operaterski panel WOP-
2070T proizvajalca Advantech. Matematični model
hidroelektrarne v realnem času se je izvajal na 
osebnem računalniku. Naprave so si med seboj 
izmenjevale podatke preko mrežne povezave.
Zaradi velikega števila parametrov modela bomo tu 
navedli le osnovne:

• dvošobna turbina Pelton z odrezačem
• površina zajetja (AZ)  252 m2

• globina zajetja (HZ)  2 m
• dolžina cevovoda (L)  3548 m
• bruto padec (Hb)   230 m
• nazivni pretok (Qn)  0,43 m3/s
• navidezna moč gen. (Sn)  810 kVA

Naprej smo preizkusili zagon turbine in delovanje 
regulatorja vrtljajev v prostem teku. Regulator 
vrtljajev vzdržuje nazivne vrtljaje samo z odpiranjem 
in zapiranjem odrezala. Iglasta ventila ostaneta cel 
čas na enakem odprtju.

Slika 4 prikazuje zagon agregata in odziv regulatorja 
vrtljajev na dve stopničasti spremembi odprtja igle. 
Prvi graf prikazuje vrtljaje v razponu 0 − 120 % in 
obrate v razponu 99 − 101 %, na drugem grafu je 
lepo razvidno, kako se spreminja tlak v cevovodu 
(vodni udar) ob spremembi odprtja in na zadnjem 
grafu so odprtja izvršnih členov.

Slika 4: Zagon in prosti tek agregata

Po sinhronizaciji na omrežje turbinski regulator 
preklopi iz regulacije vrtljajev v regulacijo nivoja, če 
je regulacija nivoja izbrana. Slika 5 prikazuje odziv 
regulatorja nivoja pri vzdrževanju 85 % referenčne
vrednosti nivoja in spreminjanju dotoka v zajetje.

V primeru, da je pri obratovanju na mreži izbran 
regulator po moči, turbinski regulator vzdržuje 
nastavljeno referenčno delovno moč. Slika 6 prikazuje 
odzive regulatorja delovne moči na spreminjanje 
reference delovne moči. Referenca se je spreminjala 
po 150 kW korakih, na koncu pa se je iz 600 kW 
spremenila na 200 kW.
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Slika 5: Regulacija nivoja pri spreminjanju dotoka v 
zgornje zajetje

Slika 6: Odziv regulacije delovne moči na
spremembe reference

Pomemben test turbinskega regulatorja je odziv na 
razbremenitve agregata iz različnih delovnih moči. 
Običajno se izvede teste razbremenitve iz 25 %, 50 
%, 75 % in 100 % nazivne delovne moči agregata. Ti 
testi so še posebej pomembni pri hidroelektrarnah s
tlačnimi cevovodi, kjer mora biti turbinski regulator 
dovolj hiter, da prepeči pobeg agregata (preveliko 
povišanje obratov), na drugi strani pa počasen, da ne 
pride do prevelike spremembe tlaka v cevovodu. Pri 
turbini Pelton turbinski regulator prvi problem rešuje 
s hitrim zapiranjem odrezala, drugega pa z ustrezno

dolgimi zapiralnimi časi igel. Pri razbremenitvi se mora 
turbinski regulator odzvati, tako da varno pripelje 
agregat na nazivne vrtljaje in ga na nazivnih obratih 
obdržati. Slika 7 in 8 prikazujeta odziv turbinskega 
regulatorja na razbremenitve iz 300 kW in polne 
delovne moči (600 kW). Na obeh slikah prvi graf 
prikazuje spremembo vrtljajev, drugi graf porast 
tlaka v cevovodu in tretji graf odprtja izvršnih členov.

Slika 7: Razbremenitev iz moči 300 kW

Slika 8: Razbremenitev iz moči 600 kW
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5. Sklep

Matematični model se je izkazal kot odličen pripomoček 
pri razvoju turbinskega regulatorja. Z njim smo 
testirali različne režime obratovanja in prehodne 
pojave, tudi take, ki se jih na realnem sistemu raje 
izognemo oz. jih izvedemo z določenim strahom, saj 
lahko povzročijo poškodbe na objektu in napravah.
Tako matematični model kot turbinski regulator 
sta dobra osnova za nadaljnji razvoj turbinskih 
regulatorjev za ostale vrste turbin in hidroelektrarn.
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