
 

 

 
  

 

 

Cene energentov trenutno močno naraščajo, kar pomeni, 
da je njihova čim boljša izraba zelo velikega pomena. Pri 
tem je ključen stalen nadzor nad procesom zgorevanja, 
saj na ta proces lahko vpliva veliko spremenljivk in sicer 
vse od uporabljene kakovosti goriva pa do spremenljivih 
pogojev okolja – temperatura, vlaga, tlak. Goriva so lahko 
trdna, tekoča ali plinasta. Poleg finančne koristi pa nam bo 
za premišljeno vodenje procesa zelo hvaležno tudi okolje. 
Izgube z dimnimi plini so največ odvisne od same kvalitete 
procesa zgorevanja, na kar v veliki meri vpliva razmernik 
zraka imenovan Lambda (λ). Ta razmernik namreč označu-
je presežno količino zraka, dovedeno v zgorevalni proces 
in predstavlja razmerje med dejansko dovedenim zgore-
valnim zrakom in teoretično potrebno minimalno količino:  
λ = V

z
 / V

teor

Željena  vrednost λ je odvisna od vrste oziroma sestave 
goriva. Pri plinastih gorivih je ta običajno najmanjša - npr. 
1,1 , pri trdnih pa največja npr. 1,8.  Razmernik 1,1 pove, da 
v kurišče dovajamo 10% več zraka, kot bi ga teoretično po-
trebovali. Zaradi nepopolnosti mešanja goriva z zgoreval-
nim zrakom ni možno dosegati popolne oksidacije goriva 
samo s teoretično potrebno minimalno količino dovede-
nega zraka. 
Premajhna presežna količina zraka povzroča nepopolno 
zgorevanje in s tem izgube goriva, povečane količine ne-
varnega CO in rakotvornih policikličnih aromatskih ogljiko-
vodikov, prav tako pride tudi do tvorjenja saj, kar dodatno 

povečuje izgube in stroške obratovanja in vzdrževanja ku-
rilne naprave. Po drugi strani pa previsok razmernik zraka 
pomeni nepotreben »prepih skozi kurišče« in posledič-
no tudi višjo temperaturo dimnih plinov in seveda večje 
izgube.
V dimnih plinih imamo torej vedno nekaj ostanka kisika in 
če ta ostanek ni nadzorovan, mora le ta biti ustrezno večji 
za nek »varnostni dodatek« zaradi vseh spremenljivk, ki 
se pojavljajo med vzdrževalnimi intervali. Vsak dodaten 
odstotek presežka zraka lahko pri velikih industrijskih po-
strojenjih pomeni znatne nepotrebne obratovalne stroške, 
zato se vgradnja ustreznega nadzornega sistema zelo hitro 
povrne. 
Z namenom vzdrževanja kar se da optimalnega razmerni-
ka vgrajujemo v izpuste kurilnih naprav ustrezne sisteme 
za  stalen nadzor ostanka kisika. Pri večjih industrijskih 
postrojenjih je odlična izbira sistem MRU OMS420 in sicer 
v več izvedbah, primernih za različna goriva in izvedbe 
zgorevalnih naprav – vse do temperature dimnih plinov 
1.700°C, kot tudi za  povečano vsebnost prahu, kjer se po-
služimo izvedbe z avtomatskim prepihovanjem s kompri-
miranim zrakom 6…8 bar. 
Za čista zgorevanja brez prahu je namenjen sistem MRU 
TOM 420, ki je ugodnejši. Za eksplozijsko nevarna okolja je 
v ponudbi Ex izvedba. Prenos podatkov poteka preko gal-
vansko ločenih analognih izhodov 4…20 mA ali digitalno 
preko vmesnika RS485 (Modbus RTU). Merilnike odlikuje 
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10W. Izmerjen podatek CO
e 
nas takoj opozori na pojav po-

slabšanja procesa zgorevanja. Pri tem načinu vodenja lah-
ko dosegamo še manjše presežke zraka in tako tudi višje 
izkoristke. 
Dobro zgorevanje znižuje vzdrževalne stroške zgorevalnih 
naprav in emisije škodljivih snovi v zrak. Naprave obratuje-
jo avtomatsko, stabilno in zanesljivo in tako je razbreme-
njeno tudi upravljalno osebje.

Sprotno spremljanje procesa na računalniku in možnost 
kasnejše analize obnašanja vseh shranjenih spremenljivk 
omogoča odkrivanje eventualnih  pomanjkljivosti, katerih 
odprava dodatno doprinese k učinkovitosti in zanesljivosti 
delovanja. 
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velika zanesljivost tudi pri najtežjih pogojih obratovanja 
(vibracije, temperatura, prah… ), dobra odzivnost  in zelo 
enostavno vzdrževanje.

Tovrstni način regulacije na podlagi sprotne analize di-
mnih plinov zagotavlja vodenje zgorevanja pri razmerniku 
zraka, ki je čim bližje optimalnemu in ob minimalnih iz-
gubah ter emisijah. Regulator tako stalno izvaja popravke 
na osnovi razlike med željeno in izmerjeno koncentracijo 
kisika. Vsebnost kisika je merjena z ogrevano cirkonijevo 
sondo (ZrO2) z dolgo življenjsko dobo in zelo nizko porabo 
energije.
Še bolj popoln nadzor omogoča model OMS420 z doda-
nim opcijskim merilnim kanalom COe (CO

ekvivalent
) za spro-

tno spremljanje pojava neizgorelih delcev (CO, C
x
H

y
, H

2
,
 
…) 

v dimnih plinih.  Senzor CO
e
 je ogrevana izvedba s trdnim 

keramičnim elektrolitom in majhno porabo energije – ca. 

Sistem MRU 
OMS420 RT z 
avtomatskim 
prepihovanjem in 
kalibracijsko enoto 
PU420

S 1. 9. 2022 bo za prijavo nezgod in poškodb pri delu na 
Inšpektorat za delo ter Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije vzpostavljen elektronski postopek na 
portalu SPOT, dozdajšnji papirnati obrazec ER-8 pa se za 
večino primerov ukinja. S tem bo uveden enoten elek-
tronski postopek, ki bo v celoti digitaliziran in deloda-
jalcem prinaša poenostavitev in razbremenitve. K elek-
tronski prijavi nezgod in poškodb pri delu (ePrijava NPD) 
na portalu SPOT so zavezani delodajalci, ki so vpisani v 
Poslovni register Slovenije (PRS). 
Delodajalci, vpisani v PRS, bodo tako v primeru nezgode 
in poškodbe pri delu (NPD) od 1. septembra dalje prija-
vo lahko oddali le še na portalu SPOT. Delodajalci bodo 
na portalu izpolnili podatke splošnega dela obrazca, 
ki jih bosta v nadaljevanju – z oddajo prijave – v svoja 
informacijska sistema hkrati prejela Inšpektorat za delo 
(IRSD) in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(ZZZS).Delodajalec namreč z izpolnitvijo splošnega dela 
obrazca prijavi nezgodo pri delu v skladu s predpisi o 
varnosti in zdravju pri delu oziroma poškodbo pri delu v 
skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstve-
nem zavarovanju ter javnem zdravju.
Delodajalec mora sicer IRSD takoj prijaviti vsako 

nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri 
delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot 
tri delovne dni, in kolektivno nezgodo (poškodovanih 
več delavcev, ne glede na število dni odsotnosti z dela). 
Zaradi izvajanja nalog ZZZS in Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje (NIJZ) delodajalec prijavi vsako poškod-
bo pri delu, ki ima za posledico vsaj en dan odsotnosti z 
dela (vsaj en dan bolniškega staleža).
Delodajalec, ki ni vpisan v PRS, prijavi nezgodo oziroma 
poškodbo pri delu tako, da izpolni splošni del obrazca 
v papirnati obliki in ga osebno prinese, pošlje po pošti 
ali skeniranega po elektronski pošti na ZZZS. ZZZS bo 
v imenu takega delodajalca podatke iz splošnega dela 
obrazca vpisal v portal SPOT.
Celotno novico in več informacij ter navodila, si lahko 
preberete na spodnjih povezavah (QR):
 

S 1. 9. 2022 se uvaja enotna elektronska prijava 
nezgode in poškodbe pri delu na portalu SPOT
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