
Za zgorevanje lahko rečemo, da je to praktično  ena naj-
starejših tehnologij, ki jo človek koristno uporablja že več 
kot milijon let. Verjetno pa ste pri opravljanju meritev di-
mnih plinov na malih kurilnih napravah, kjer je današnje 
zgorevanje večinoma že precej vrhunsko dovršeno, kdaj na-
leteli na dilemo, vezano na pravilno nastavitev merskih enot 
in drugih parametrov analizatorja. 

Običajno želimo, da je prikaz oz. izpis iz merilnika skla-
den s tistim, kar npr. zahteva zakonodaja (Uredba o emisiji 
snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav - Uradni list 
RS, št. 24/13, 2/15, 50/16 in 17/18) ali pa proizvajalec kurilne na-
prave. Kakršnokoli naknadno preračunavanje merskih enot 
je lahko zamudno in tudi ni potrebno, saj sodobni analiza-
torji dimnih plinov MRU opravljajo vse preračune avtomat-
sko in skladno z zakonodajo - potrebno je samo upoštevati 
pravilne nastavitve. Pri tem je predvsem mišljena tudi pra-
vilna izbira merske enote za ogljikov monoksid (CO) in du-
šikove okside (NOx).  

Vsi analizatorji omogočajo nastavljanje vrstnega reda 
prikaza in izpisa merjenih parametrov. Ustrezen vrstni red, 
usklajen s tistim na zapisniku o meritvi, nam lahko olajša ka-
snejši ročni vnos rezultatov v sam zapisnik. Običajno imajo 
analizatorji v enem prikazu na ekranu 6 ali več parametrov, 
med prikazi pa preklapljamo s puščico ali z dotikom ekrana.  

Nepisano priporočilo je, da na prvo prikazno okno po-
leg ostalih običajno umestimo tudi spodaj navedene tri pa-
rametre, kar lahko obrazložimo takole:  

 � T plin (°C) - temperatura dimnih plinov nam veliko pove o 
ekonomičnosti delovanja kurilne naprave in le ta ne sme biti 
previsoka (npr. neočiščena kurilna naprava), kot prav tako 
tudi ne prenizka (npr. prenizko nastavljena moč), saj to lahko 
povzroča škodo tako na kurilni napravi in na dimniku, če to 
dvoje ni prilagojeno za takšno obratovanje. 

 � O2 (vol.%) - manjši preostanek kisika v dimnih plinih 
direktno govori v prid izkoristku zgorevanja goriva oz. manj-
šim toplotnim izgubam z dimnimi plini, vendar mora biti 
preostanek tolikšen, kot ga zahteva uporabljeno gorivo  in 
sama izvedba kurilne naprave, o čemer smo govorili že v 
predhodni številki revije Energetik.

 � CO (ppm) - parameter, ki ga moramo imeti vedno na 
očeh. Hitro višanje tega parametra po vstavitvi sonde v me-
rilno odprtino pomeni zelo slabo zgorevanje, kar poleg iz-
gub in onesnaževanja pomeni tudi nevarnost zastrupitve in 
zahteva takojšnje ukrepanje oz. nastavitev kurilne naprave. 
Visoke vrednosti CO lahko tudi poškodujejo merilno celico 
v analizatorju. V ta namen imajo analizatorji vgrajeno ustre-

zno prepihovalno črpalko in preklopni ventil, ki izklopi to 
celico iz meritve pri prekoračitvi nastavljene mejne vredno-
sti. Ta mejna vrednost naj bo nastavlje-
na največ na ca. 2.000 ppm pri standar-
dnih izvedbah analizatorjev, bolje pa je 
manj. Če analizator ni opremljen z ome-
njenim avtomatskim izklopom, mora-
mo pri hitrem višanju CO (ppm) sondo 
takoj odstraniti iz merilne odprtine.

Izmerjena parametra T 
plin

 (° C) in O2 
(%) sta tudi »glavna igralca« v Siegertovi 
formuli za izračun toplotnih izgub z dimnimi plini -:

Loss = topotne izgube z dimnimi plini (%)                 
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 in B = faktorja, specifična za posamezno gorivo

Manjša je torej razlika med temperaturo dimnih plinov 
in temperaturo zraka za zgorevanje in manjša je vsebnost  
O

2
 v dimnih plinih, manjše so tudi izgube z dimnimi plini.  

Kot smo na začetku omenili, je pravilna izbira merske 
enote za parametre CO in NO

(x)
 zelo pomembna. Analizatorji 

dimnih plinov MRU imajo širok izbor nastavljanja merskih 
enot omejimo se samo na tiste, ki jih uporabljamo v naši dr-
žavi skladno z veljavno Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih 
in srednjih kurilnih naprav in sicer za male kurilne naprave, 
ki niso enosobne:

Kriterij Merska enota

Kurilne naprave na tekoča ali 

plinasta goriva izdelane do 

vključno leta 2011 in niso sta-

rejše od 20 let

CO

NO(x)

mg/m3 

pri rač. vsebnosti O2 = 3 %

Kurilne naprave na tekoča ali 

plinasta goriva izdelane po 

letu 2011 in tudi starejše od 

20 let

CO

NO(x) mg/kWh

Kurilne naprave na trdna go-

riva - biomaso

CO mg/m3 

pri rač. vsebnosti O2 =13 %

Tabela 1

MERITVE DIMNIH PLINOV – 
NASTAVITVE NA ANALIZATORJIH
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Analizatorji MRU omogočajo za lažje 
delo prosto kreiranje različnih merilnih 
programov glede na:
-vrsto / starost kurilne naprave
-uporabljena goriva
-zahtevane parametre
-zahtevane merske enote (glej tabelo 1)

Zakaj je potrebno preračunavanje O2 in NO(x) v mg/kWh 
oz. mg/m3 pri rač. O2 ?

Analizatorji dimnih plinov v osnovi prikazujejo  koncen-
tracijo CO in NO

(x) 
v ppm. Enota ppm predstavlja del celote, 

oziroma volumsko razmerje, prav tako kot npr. odstotek, ki 
nam pove »koliko je delov od skupno stotih«, ppm pa pove 
»koliko je delov od skupno milijon«: 

� 1 ppm = 0.0001 % oziroma 10.000 ppm = 1 %

Navajanje podatkov o izmerjenih koncentracijah CO in 
NO

x
 samo v merski enoti ppm običajno ni merodajno, ker so 

dimni plini različnih kurilnih naprav tudi različno razredčeni 
z zrakom za zgorevanje (različen presežek zraka oz. O

2
), kar 

pa posledično tudi spreminja volumska razmerja. 
Zato je potrebno izmerjene vrednosti skladno z zako-

nodajo izraziti v mg/m3 (masa škodljivih snovi na prostor-
nino dimnih plinov) in istočasno preračunati na predpisano 
računsko vsebnost O2 v dimnih plinih. Ta računska vseb-
nost O2 znaša 3 % za tekoča in plinasta goriva, za trdna 
goriva-biomaso pa 13 %. 

Poleg tega podajamo emisije škodljivih snovi tudi v mg/
kWh - glej tabelo 1. Za preračun v mg/kWh (masa škodljivih 
snovi na energijsko enoto) se uporabijo faktorji, ki so speci-
fični za posamezno gorivo.

Mogoče se zadeve slišijo nekoliko komplicirano, vendar 
vse te izračune analizatorji opravijo med meritvijo sami in 
avtomatsko. Potrebne so samo pravilne nastavitve.

Izpis na tiskalnik je običajno skladen s prikazom na ekra-
nu, tako da izpisa ni potrebno posebej nastavljati.

Opozoriti velja še, da za parameter dušikovi oksidi ve-
dno izberemo NO

(x)
 in analizator sam opravi potrebne izra-

čune. Največkrat analizatorji za male kurilne naprave meri-
jo NO in nato NO

(x) 
izračunajo. 

NOx = NO * 1,05  če je vgrajena samo celica NO

NOx = NO + NO2  če sta vgrajeni celici NO in NO2

Na vrednost NO
(x)

 pri samem nastavljanju kurilne napra-
ve praktično skoraj nimamo vpliva, saj je le ta v največji meri 
odvisna od konstrukcije kurilne naprave in tudi uporablje-
nega goriva.

Primer nastavitve prikaza/izpisa za kurilne naprave na 
tekoča ali plinasta goriva izdelane po letu 2011 (in tudi za 
starejše od 20 let):

V nadaljevanju poglejmo še predhodne navedbe glede 
preračunavanja CO kar na primeru.

Na dveh kurilnih napravah (olje EL) smo izmerili enake 
vrednosti CO v ppm in različne vrednosti O

2
:

-Kurilna  naprava A: 
CO = 60 ppm, O

2 
= 9 %

-Kurilna naprava B: 
CO = 60 ppm, O

2 
= 4 %

Po opravljenih preračunih pa se pokaže naslednje:
Kurilna naprava A: 
CO = 125 mg/m3 pri 3 % O

2

CO = 115 mg/kWh  
Kurilna naprava B:
CO = 79 mg/m3 pri 3 % O

2

CO = 81 mg/kWh  

Izmerjene in ustrezno preračunane vrednosti nato pri-
merjamo z zakonsko določenimi mejnimi vrednostmi.  

Namenoma v članku niso navedene formule za prera-
čune, saj je cilj članka samo seznanitev uporabnikov z mo-
žnostmi nastavitev na analizatorjih.

V naslednjih številkah revije Energetik se bomo seznani-
li tudi z vzdrževanjem analizatorjev dimnih plinov, načinom 
merjenja sajavosti, predpisanimi mejnimi vrednostmi …

Zvone Vrhovec, MRU d.o.o.
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