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Daljinsko ogrevanje
na lesno biomaso Ribnica

Daljinsko ogrevanje
na lesno biomaso Ribnica
Osnovni podatki o DOLB Ribnica
• Dolžina celotne trase vročevoda: 4.426 m
• Celotna ogrevalna površina porabnikov: 71.996 m2
• Toplotna moč:
• 2,5 MW (trije biomasni kotli,
moči 2×1 MW +500 kW na sekance)
• 2,3 MW (oljni kotel za pokrivanje konic)
• Predvidena letna dobava toplote: 9.900 MWh/leto
• Potrošnja letnih sekancev na leto: 18500 nm/l

• Temperaturni režim ogrevanja:
• primarna stran 95/55°C
• sekundarna stran 55/70°C
• Tlačna stopnja sistema:
• primar PN16
• sekundar PN10
• Število toplotnih podpostaj:
• 60 (2010)
• 70 (2011 – načrtovano)
• Datum izgradnje sistema: julij – september 2010
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Uvod
V oktobru leta 2009 je občina Ribnica objavila razpis za
podelitev koncesije za oskrbo s toplotno energijo. Želja
je bila zagotovitev kvalitetne, dostopne in čiste toplotne
energije za celotno področje Ribnice. Na omenjeni razpis
je bilo prijavljenih več ponudnikov, kot najugodnejši pa
je bila izbrana družba Petrol d.d, ki ji je občina z odlokom
dodelila koncesijo za zagotavljanje toplotne energije
za 25let. Petrol d.d. se je obvezal, da bo do pričetka
ogrevalne sezone 2010/2011 zgradil celotno omrežje in
pripadajočo kotlovnico. Projekt je bil v višini 30% sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarstvo RS.
Koncesija za dobavo toplotne energije je zajemala pridobitev služnosti od vseh odjemalcev, tako poslovnih kot
končnih, in izgradnjo celotne infrastrukture sistema.

Izgradnja novega sistema daljinskega
ogrevanja je zajemala:
• novo kotlovnico na lesno biomaso v neposredni bližini
obrata Inles,
• novo vročevodno omrežje
• izdelavo in priključitev toplotnih postaj na posamezne
uporabnike,
• izdelavo energetsko-informacijske infrastrukture za
nadzor in vizualizacijo.

GIA-S Industrijska oprema d.o.o. je bila izbrana kot
partner v delu dobave toplotnih postaj, celoten posel
izgradnje pa je prevzelo podjetje Domstan d.o.o..
Daljinsko ogrevanje v Ribnici ima že dolgo tradicijo, ker se
del Ribnice že več kot 20 let ogreva z daljinsko energijo.
Obstoječa dva sistema, ki sta delovala v Ribnici, sta bila na
območju industrijske cone (Inles, Riko ter drugi uporabniki na tej lokaciji) in na območju stanovanjskih sosesk
Prijateljev in Knafljev trg, ki sta bili ogrevani s svojima kotlovnicama. Na slednji sistem je bilo priključenih še nekaj
občinskih objektov v centru mesta.

Slika 1: fotografije z gradbišča DOLB Ribnica 2010, kotlovnice, biomasnih kotlov in toplotne postaje.
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Predstavitev podjetja
GIA-S Industrijska oprema d.o.o.
V podjetju GIA-S d.o.o. se že več kot 15 let ukvarjamo s
projekti obnovljivih virov energije in daljinskega
ogrevanja. Med drugim smo sodelovali pri izgradnji
sistemov daljinskega ogrevanja v Gornjem gradu,
Vranskem, Ločah, Logarski dolini, Ravnah na Koroškem in
Grosupljem.
Sodelovanje pri projektu DOLB Ribnica je tudi za nas
predstavljalo velik izziv. Razlog za to so bili sledeči:
• Rok za izgradnjo celotnega sistema je bil izredno kratek
(končne tehnične informacije in potrditve smo dobili
na koncu meseca julija, dobava toplotnih postaj je bila
dogovorjena do konca meseca avgusta leta 2010).
• Tehnične zahteve za izdelavo toplotnih podpostaj so bile
visoke in prilagojene posameznim objektom.
• Finančni okvir investicije, ki jo je izdelal Petrol, je bil
pogojen s preliminarnim izračunom. Tako ni smelo priti
do cenovnih odstopanj med načrtovano in izvedbeno
fazo.
Zadnje služnosti in pogodbe so se podpisovale praktično
pred ogrevalno sezono, zato je bilo toliko bolj pomembno, da smo si vsi pogodbeni partnerji prizadevali za
takojšnje izpolnjevanje zahtev investitorja, točne dobavne
roke in se usklajevali med seboj.

Vloga našega podjetja v tem projektu je bila
večstranska:
1. Pred podelitvijo koncesije pomoč pri načrtovanju
finančne strukture celotnega sistema, kjer smo Petrol d.d.
podprli s konkretnimi podatki o stroških izgradnje toplotnih postaj in delno daljinskega nadzora.
2. Po podelitvi koncesije pomoč pri pregledu in reviziji
projekta ter tehnično svetovanje in predstavitev različnih
možnosti, ki jih omogočajo toplotne postaje. To je zajemalo samo izvedbo toplotnih postaj, priporočila pri sestavnih
elementih, možnosti, ki jih omogočajo različni krmilniki,
možnosti priklapljanja na različne nadzorne sisteme,
predloge za izdelavo tehničnih zahtev za posamezne
potencialne ponudnike opreme ipd..
3. Predpogodbene cene, ki so bile osnova za izračun in
pridobitev koncesije, smo upoštevali pri ponudbi in bili
dejansko izbrani na internem natečaju za sklop izdelave
toplotnih podpostaj. Naš partner Kolektor Sinabit d.o.o.
je bil izbran za sklop izdelave celovitega nadzornega
sistema.
4. Po podpisu pogodbe smo aktivno sodelovali na koordinacijskih sestankih, kjer smo opozarjali na pomanjkljivosti
v projektih in aktivno pridobivali informacije.
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5. Na objektih, kjer je bilo na voljo premalo podatkov,
smo sami organizirali in opravili oglede objektov in temu
prilagodili izvedbo toplotnih postaj.

Energetika Ljubljana d.o.o.. Da smo lahko ustregli tem
zahtevam, smo se odločili za uporabo najkvalitetnejših
vgradnih elementov proizvajalcev kot so Samson,
Alfa Laval, Wilo, Siemens in drugih:

6. Sodelovali smo pri izdelavi daljinskega nadzora.
7. Po umestitvi toplotnih postaj k odjemalcem smo na
željo investitorja naredili več izvedenk zagonskih parametrov za posamezne toplotne postaje (bivalni prostori,
poslovni prostori), ki smo jih potem uporabili pri konkretnih zagonih.
8. Na vseh toplotnih postajah smo opravili zagone, naredili zapisnike o zagonu ter izdelali pripadajočo tehnično
dokumentacijo.

Izdelava toplotnih postaj
Odjemno mesto ali toplotna postaja je vezni člen med
toplovodnim omrežjem distributerja toplote in toplotnimi
napravami odjemalca. Sestavljena je iz priključne postaje
ter s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v toplotnih napravah. Namen priključne postaje je, da preda
pogodbeno količino ogrevne vode, oziroma toplote
toplotnim napravam odjemalca.
Želja investitorja je bila vgradnja energetsko čim bolj
učinkovitih, tehnično izpopolnjenih ter cenovno dostopnih toplotnih postaj. Konkretne tehnične zahteve so bile
skladne z zahtevami, ki jih predpisuje Javno podjetje

• Regulacijski ventili: za pravilno delovanje toplotnih
postaj se uporabljajo količinsko-temperaturni regulatorji,
ki omogočajo zelo natančno vodenje temperature, hkrati
lahko z njimi omejujemo pretok in izvedemo balansiranje
cevne mreže. Elektromotorni pogoni, prigrajeni na ventile,
so s tritočkovnim vodenjem in napajanjem 230V [Samson
tip 2488 in tip 42-36E].
• Krmilniki: uporabljeni krmilniki omogočajo vodenje
dveh neodvisnih regulacijskih krogov v odvisnosti od
zunanje temperature. V primeru projekta Ribnica so bili
uporabljeni komunikacijsko sposobni krmilniki z dodatnim M-Bus vmesnikom, ki omogoča branje podatkov s
kalorimetra ter po potrebi tudi aktivno omejevanje moči.
Krmilnik že v svoji osnovni izvedenki vsebuje več kot 100
predhodno nastavljenih primerov postrojenj. Odlikuje
ga izredno nizka poraba energije in visoka zanesljivost
delovanja [Samson 5576].
• Črpalke: zagotavljajo pravilne pretoke na strani uporabnika energije. Uporabljene so bile najnovejše frekvenčno
vodene obtočne črpalke z visoko stopnjo učinkovitosti. Te
omogočajo vodenje obratov elektromotorja v odvisnosti
od nastavljenega željenega tlaka [WILO Stratos].

Slika 3: krmilnik Samson, tip 5576

Slika 2: regulacijski ventil s
pogonom Samson, tip 42-36E
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Slika 4: črpalka Wilo Stratos

• Kalorimetri: za natančno odčitavanje in obračunavanje
prenesene toplote se uporabljajo toplotni kalorimetri.
Vgrajeni kalorimetri delujejo na principu ultrazvoka,
ki zagotavlja visoko natančnost brez gibljivih delov in
nizke stroške vzdrževanja [Siemens 2WR6, UH, AlmessCFEchoII].

od 22kW do 70kW so bile izdelane v nadometni stenski izvedbi, večje postaje pa na samostoječem okvirju. Največje
postaje, moči 300kW in več, so bile izdelane v razstavljivi
izvedbi ter sestavljene in ožičene v kotlovnici. Omenjeno
je omogočilo večjo fleksibilnost pri dobavah, umeščanju v
prostor in sami montaži toplotnih postaj.
Toplotne postaje so bile dobavljene kot funkcionalno
zaključene enote s svojo elektro-krmilno omaro in
ožičenjem.

• Temperaturna zaznavala: za pravilno delovanje toplotne
postaje mora biti le-ta opremljena s temperaturnimi
zaznavali. V praksi se največkrat uporablja vremensko
odvisna temperaturna regulacija predtoka sekundarja,
zato je eno tipalo nameščeno tja. V določenih primerih,
ko želimo znižati temperaturo povratka vročevoda, z željo
zmanjšanja toplotnih izgub, se vzpostavi t.i. omejevanje
temperature povratka. V ta namen se tipalo namesti na
povratek primarnega voda. Drugo tipalo se namešča na
zunanjo steno objekta, zaščiteno pred neposrednimi
vremenskimi vplivi (sonce, vlaga, prezračevalne naprave),
preko katerega krmilnik določa temperaturo v ogrevalih
[Samson tip 5227, 5277].
Slika 7: temperaturna zaznavala Samson

Zahtevane moči toplotnih postaj so segale od 15kW do
1450kW. Zaradi preglednosti in poenostavitve procesa
proizvodnje smo postaje združili v enajst tipskih velikosti,
ki so se ločile glede na nazivno moč. Postaje nazivne moči

Slika 5: izmenjevalnik toplote Alfa Laval, tip CB

Slika 6: kalorimeter Siemens, tip UH
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• Izmenjevalniki toplote Alfa Laval: izmenjevalnik kot
najpomembnejši del toplotne postaje vrši prenos toplote
iz primarnega sistema vročevoda na sekundarni sistem
uporabnika [Alfa Laval CB].

Slika 8: toplotne postaje, samostoječe in stenske izvedbe
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Izdelava komunikacijskega omrežja

Zagon sistema in obratovanje

Vzporedno z izgradnjo vročevoda in kotlovnice se je vršila
tudi izgradnja komunikacijskega omrežja. Kjer je bilo
mogoče, je bila uporabljena žična tehnologija, na objektih s težkim dostopom in pod spomeniškim varstvom pa
brezžična (GPRS) tehnologija. Pri izgradnji žične infrastrukture se je uporabljala oprema proizvajalca Samson.
V mreži so nameščeni pretvorniki signala RS232/RS485
[Samson 1400-8800], prednapetostne zaščite [Samson
SACO55] in Bus delilniki [Samson 1400-9771].

Prvi zagoni obratovanja so se začeli vršiti v začetku
meseca oktobra, ko smo se tudi soočili s prvimi težavami.
Vročevodni sistem je bil neodzračen in neočiščen, zato je
bilo potrebno intenzivno spiranje cevovoda. Na sekundarni strani so se pojavljale težave zaradi odzračevanja,
prenizkih pretokov in neuravnovešene hidravlične mreže.
Za pravilno delovanje hidravlike na vročevodni strani je
bilo potrebno uravnovesiti primarno cevno mrežo, kar se
je izvajalo prek ventilov za omejevanje pretoka.

Ostala vgrajena oprema
Za vzdrževanje tlaka, dopolnjevanje, odzračevanje in
pripravo vode je v vročevodni sistem vgrajena naprava
AIR-SEP. Sestavljena je iz naprave AS-E 1200/6 in treh
razširitvenih posod EB1200. Naprava omogoča izravnavo
termičnih raztezkov in nemoteno obratovanje vročevoda
ob vseh temperaturnih režimih, ki segajo od 110°C do
20°C.
Za ščitenje biomasnih kotlov in oljnega kotla pred prenizkimi temperaturami povratka so bili vgrajeni tropotni
ventili z elektromotornimi pogoni proizvajalca Samson,
tip 3260, dimenzij DN125 in DN80.

Po začetnih težavah se je sistem pravilno odzračil, očistil
ter hidravlično uravnovesil. Toplotne postaje smo po navodilih investitorja nastavili na dva različna uporabniška
profila: stanovanjski in poslovni, ki sta bila prilagojena
potrebam v ogrevanju pri stanovanjskih in poslovnih objektih. Na koncu oktobra je bil na vseh postajah vzpostavljen avtomatski obratovalni režim.
V novembru in decembru se je izdelal tudi centralni
nadzorni sistem za upravljanje kotlovnice in toplotnih
postaj. Na centralnem nadzornem sistemu je omogočeno
pisanje vseh funkcij in uporabljanje vseh nastavitev, ki
se ročno lahko nastavljajo na krmilnikih toplotnih postaj.
Tako je uporabniku omogočena maksimalna funkcionalnost, preglednost in enostavnost upravljanja s sistemom
daljinskega ogrevanja.

Slika 10: multifunkcijske
naprave Air-Sep

Slika 9: oprema za
komunikacijsko omrežje

Slika 11: ventil Samson, tip 3260
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Vgrajena oprema omogoča tudi omejevanje moči
preko elektronske varovalke. S to funkcijo je mogoče
preko krmilnika, ki je preko M-Bus povezave povezan s
kalorimetrom, omejevati pretok ali moč na posamezni
toplotni postaji. Želja investitorja je namreč bila, da se
lahko največja moč na postajah omejuje, kar bi pomenilo,
da bi se lahko celotna toplotna obremenitev prerazporedila. Tako bi pasovno proizvodnjo toplote pokrivali z
biomasnimi kotli. Ta dodatna funkcionalnost omogoča
omilitev porabe v hladnih zimskih mesecih, ko se zjutraj
ob zagonu večine toplotnih postaj skokovito poveča
odjemna moč.

Slika 12: Daljinsko omrežje v Ribnici na nadzornem sistemu

Zaključek
V GIA-S d.o.o. se zavedamo, da je potrebno poleg dobrega izdelka kupcem ponuditi tudi nekaj več. V primeru
daljinskega ogrevanja Ribnica je bilo to naše znanje,
izkušnje in nasveti, ki so prispevali k dodani vrednosti za
koncesionarja in odjemalce toplotne energije. Veseli smo,
da se v Ribnici lahko pohvalijo z enim najmodernejših
biomasnih sistemov v Evropi.
Slika 13: Shema toplotne postaje na nadzornem sistemu

Več informacij o proizvodih najdete na:
www.gia.si
www. airsep.si
www.samson-slo.com

Slika 14: Nastavljanje ogrevalnih krivulj na nadzornem sistemu
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