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1. Avtomatika 
 

Uvod 
 

Avtomatika ali avtomatsko vodenje se izvajata tedaj, ko se procesi zbiranja o stanju 
sistema in okolice, priprave želenih ukrepov, odločanje in ukazi, izvršujejo brez 
posredovanja človeka. Pri avtomatiki gre predvsem za vodenje tehničnih sistemov, pri 
vodenju pa za splošen pristop.  

V avtomatiki se eden ali več ročnih korakov avtomatizira oz. kontrolira preko tehnike 
vodenja, regulacije in digitalne tehnologije. Osnovni namen avtomatiziranih korakov je 
regulacija. Ta tehnologija se uporablja v številnih sistemih: za nadzor delovanja 
industrijskih robotov in avtopilotov na ladjah in letalih, za regulacijo vrtečih se strojev, za 
proti zdrsne sisteme pri avtomobilih (ABS), za urejanje procesov v kemičnih tovarnah itd.  
Tudi v vsakdanjem življenju se srečujemo s tehnikami, kjer se uporablja avtomatika, na 
primer pri regulacija temperature v hladilniku. Iz zgoraj napisanega lahko sklepamo, da je 
avtomatika pomemben element današnjega življenja. 

 

V avtomatiki uporablajmo sisteme nadzora in informacijske tehnologije, ki omogočajo 
zmanjšanje potreb po človeškem delu v proizvodnji blaga in storitev. V sklopu 
industrializacije je avtomatika korak naprej od mehanizacije. Mehanizacija ljudi 
nadomešča s stroji in nam pomaga pri zahtevnem fizičnem delu, medtem ko nas 
avtomatika zamenjuje tudi z umskega vidika, saj regulira in nadzira namesto nas. 
Avtomatika ima pomembno vlogo pri sodobnem svetovnem gospodarstvu in pri 
vsakodnevnih opravilih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seminarske naloge                                                                                                    Regulacija in avtomatika 

   

 

Stran 
12  

Lastnosti avtomatike  
Kot vsak sistem ima tudi avtomatika dobre in slabe lastnosti. Ob pravilni uporabi in 
ustreznem finančnim nadziranju lahko pomanjkljivosti nadziramo in se jim v veliki meri 
izognemo. 

 

Glavne prednosti avtomatike 
Prednosti avtomatizacije so sledeče: 

• Zamenja človekovo delo pri fizičnih in umskih nalogah. 

• Uporabna je pri opravilih v za človeka nevarnem okolju. 

• Z njeno pomočjo se lahko izvajajo naloge, ki jih človek zaradi omejenih sposobnosti 
ne zmore (teža, višina, hitrost, vzdržljivost, oddaljenost itd.). 

• Skrajša čas delovanja posamezne operacije in zvišuje kakovost rezultatov 

 

 

Glavne slabosti avtomatike 
Slabosti avtomatizacije pa so sledeče: 

• Varnostne grožnje, saj ima avtomatizirani sistem omejeno stopnjo inteligence. 

• Nepredvidljivi stroški razvoja, stroški razvoja avtomatike lahko presegajo stroške, 
ki jih sama avtomatika prinaša. 

• Visoki začetni stroški (visoka začetna naložba glede na stroške enote proizvoda). 

• Odtujevanje procesa človeku 

 

Avtomatika se uporablja predvsem za povečanje kakovosti v proizvodnem procesu in 
povečanje produktivnosti. Ne smemo pa pozabiti, da za samodejne procese potrebujemo 
kvalificirano delovno silo, ki bo znala upravljati s takimi stroji. 
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2. Razlike med senzorji in merilniki 
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Uvod 
 

Merilniki so naprave, ki merijo in pretvarjajo fizično spremenljivko ( npr. pretok 
vode...) v izmerjeno vrednost z določeno enoto (npr. liter,...) in nam to meritev 
prikažejo na prikazovalniku, ki je del merilnika. 
 
Senzor pa je nek element, ki tvori na izhodu nek signal, ki odgovarja spremembi na 
vhodu, ki pa se prek senzorskega sistema, ki je elektronsko vezje za obdelavo 
signalov katere prejme od senzorja. 
 
Torej na hitro opisana razlika med senzorji in merilniki bi bila takšna: 
Senzor je nek majhen element. Sestavljajo ga lahko 2 žičke ali pa samo upornik. 
Medtem ko pa je merilnik naprava, ki neko vhodno količino meri in jo glede na 
preračunano skalo prikazuje na svojem prikazovalniku. 
 

Lastnosti senzorjev in merilnikov 
Senzorji so naprave, ki veličine iz okolja obdelajo in pretvorijo v obliko zmožno za 
nadaljno obdelavo s pomočjo elektronskega vezja( senzorskega sistema ). Po 
domače povedano je naprava, ki se odziva na fizični dražljaj ( 
toploto,svetlobo,...), ta dražljaj se pa obdela preko elektronskega vezja v nam 
potrebno veličino za obdelavo. 

Delimo jih v razrede glede na merjeno veličino ( temperature,tlaka,dima...) in 
namen merjenja (premika,nivoja,... ) 

Najpogostejše veličine , ki jih merimo s senzorji so: 

- temperatura 
- tlak 
- pretok 
- sila 
- navor 
- hitrost vrtenja 

 

In še par tipov senzorjev : senzor pomika, mehanske napetosti, temperaturno 
senzor, kemosenzor, fotoupor, poljska plošča, senzor nivoja, piezoelektrični senzor 
pomika, hallov senzor,... 

Postopek ob napaki senzorja na ladji 
V primeru, da nekdo odkrije napako na senzorjih na ladji, se napaka posreduje 
dežurnemu častniku, poveljniku, električarju ali upravitelju stroja. Koga obvestiti 
je odvisno od napake in na katerem mestu je bila odkrita. Če napako ugotovi 
oseba, ki je usposobljena za delo na tem delovnem mestu, poskuša napako 
odpraviti, če je napaka na poveljniškem mostu, se obvesti poveljnika ladje, če je v 
strojnici se obvesti upravitelja stroja ali pa takoj ustavi motor, če je kaj kritičnega 
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narobe.Da pa do napak ne bi prihajalo, se opravljajo redni pregledi senzorjev. Vsi 
senzorji se ne pregledujejo enako. Nekateri so bolj pomembni in jih je treba bolj 
pogoste pregledovati (pol leta), nekatere pa lahko enkrat mesečno. 

Zaradi zagotavljanja zanesljivosti in varnosti pri delu, je na ladji potrebno 
certificirati senzorje. V pristanišču, ko je ladja zasidrana, na njej inšpektorji 
opravijo testi senzorjev. Če je test opravljen pozitivno, ladja dobi certifikat in 
lahko izpluje, če ima še druge certifikate opravljene. To se ponavadi opravlja ob 
letnih pregledih ladje. 

Merilnik pa je naprava, ki se uporablja za opravljanje meritev. 

Signal iz  merilnega inštrumenta se  lahko  prikaže, prenese v  električni obliki  
na zapisovalnik, zapiše v analogni obliki, prenese v analogno digitalni pretvornik, 
zapiše v digitalni obliki, uporabi za regulacijo itd. Merilnih inštrumento je več 
vrst. Delimo jih lahko na več načinov, od katerih je v zadnjem   času   
napogostejša   delitev   na   klasične   in   na   navidezne   (virtualne) inštrumente. 

Klasični instrumenti  

so instrumenti, ki prikazujejo vrednost na zaslonu na samem ohišju instrumenta. 
Na tem zaslonu prav tako ni mogoče prikazovati drugih vrednosti kot izmerjenih 
vrednosti tega instrumenta. Klasični inštrumenti so lahko mehanski ali električni. 
Merjenje s klasičnim instrumentom deluje približno tako:  

merjenec�merjena spremenljivka�senzor�signal se prikaže na prikazovalniku 

Navidezni  instrumenti   

so  instrumenti,  ki  prikazujejo  rezultate  na računalniškem zaslonu in jim je 
mogoče s programsko opremo spreminjati izgled, prikazane vrednosti, način 
merjenja, obdelave itd. Merjenje pri navideznem instrumentu gre približno tako:  
 
merjena spremenljivka�senzor�ojačevalnik�filter�analogno digitalni 
pretvornik�računalnik z monitorjem za prikaz in regulacijo 
 

Obstajajo tudi inštumenti, ki lahko delujejo kot klasični ali navidezni. 

Napake pri merilnikih 
Pri zaznavanju in merjenju pa lahko pride do raznih napak. Senzor se lahko 
''umaže'' in ne more zaznati merjene veličine, lahko se spoji pretrgajo,pride do 
kakšnih okvar v elektronskem delu senzorja,itd.  

Ugotovljenemu odstopanju med dejansko oz. resnično vrednostjo merjene 
veličine in prikazano vrednostjo, ki nam jo prikaže merilnik rečemo negotovost 
merilnega inštrumenta (ang. uncertainty). 

Odstopanje pa ima na splošno dva vzroka: sistematske in naključne. 

Sistematska napaka : je napaka ko nam merilnik prikazuje neko vrednost, 
npr. ne glede na število meritev neke veličine, vedno pokaže odstopanje od prave 
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vrednosti. Srednja vrednost izmerjenih vrednosti odstopa od resnične vrednosti 
zaradi izvedbe meritve ali merilnih pogojev. Če se ne poglobimo v merilne 
pogoje, ne vemo ali kaže prav ali narobe. Lahko pa ugotovimo s kalibracijo ali 
testiranjem inštrumenta. Npr pri tehtanju mase neke snovi, za katero vemo, da 
tehta 10,0 kg, nam srednja vrednost odčitkov s tehtnice po desetih poskusih kaže 
samo 9,6 kg. Sistematska napaka pri tej meritvi je lahko nastala zaradi 
premaknjene skale (preverimo, če brez mase tehtnica kaže 0,0).  

Napako lahko ugotovimo tako, da opravimo kalibracijo in na tehtnico postavimo 
kalibrirano utež (za katero poznamo njeno maso). Sicer to ni edina možna 
sistematska napaka. Lahko da nam danes tehtnica kaže eno maso, jutri drugo, 
tretji dan pa tretjo vrednost. Tu je lahko napaka ta, da je merilni pretvornik v 
inštrumentu pokvarjen, umazan senzor, pogoji (temperatura, vlažnost, magnetno 
polje,...), nepravilno odčitavanje,...itd. 

Isto velja za merilnike električnega toka. Napako lahko ugotovimo, če inštrument 
kaže pravilno tako, da ga priklopimo na vod za katerega vemo kolikšen tok teče 
skozi ali uporabimo kalibriran izvor napetosti. 

Naključna napaka: je pa napaka, ko meritev odstopa od dejanske vrednosti in 
ne zaradi napake sistema ali merilca, temveč naključnih pojavov v instrumentu. 
Če meritev v istih pogojih ponavljamo, bomo vsakokrat dobili drugačno vrednost. 
Odstopanje vseh teh odčitanih rezultatov od srednje vrednosti niza meritev mora 
biti manjše od proizvajalca znane negotovosti merilnega instrumenta. Če 
izračunamo večje odstopanje, moramo merilnik zamenjati. 

Primeri: če tehtamo maso, lahko maso postavimo na različne načine po tehtnici 
in dobimo različne odčitke (vpivi neidealnih mehanskih prenosov, električnega 
šuma v pretvorniku); pri merjenju temperature lahko odstopa temperatura 
sistematsko zaradi kraja merjenja ( globine), naključno pa zaradi toplotnih šumov 
iz okolice merjenca, pri električnih meritvah pa lahko pride do grobe napake, če 
so v bližini kakšni drugi električni pogoni, magneti,itd. 

Smisel kalibracije 

S kalibracijo torej ugotovimo ali naš instrument daje pravilno srednjo vrednost 
merjene veličine (po potrebi popravimo ali zamenjamo) in ali je naključna 
napaka v dopustnih okvirih (po potrebi popravimo ali zamenjamo). 

Primer senzorja: kapacitivni senzor - razdaljemer za majhne pomike 
Kapacitivni senzorji delujejo na pricipu spreminjanja kapacitivnosti (lastnost 
električnih kondenzatorjev, da so lahko nabiti z električnim nabojem). V osnovi 
kapacitivni senzor sestavljata dve plošči z znano površino S, razmaknjeni za 
določeno razdaljo d in materialom med ploščama s permeabilnostjo ε.  Kapacitivni 
senzorji so večinoma majhni in merijo majhne pomike. 
 
Kapacitivnost kondenzatorja z vzporednima ploščama se zapiše z enačbo  
C = Ɛ* *S/d   ... kjer je ε0 dielektrična konstanta. 
 
Oblik kapacitivnih senzorjev je veliko: 
  
1-spreminjanje razmika med ploščama 
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2-izvlečenje  dielektričnega  materiala, 
3-premikanje  plošč  in  s  tem  zmanjšanje površine prekrivanja 
4-diferencialni kapacitivni senzorji z vmesno premično tretjo ploščo 
5-senzorji s spremenljivim dielektrikom 
 
Kapacitivni senzorji se poleg merjenja lege in pomika uporabljajo še za mnoge 
druge namene, npr. za mikrofone, merjenje vlažnosti, tlaka itd. 
 
Na sliki sta predstavljena dva tipa kapacitivnih  senzorjev  pomika,  s  
spreminjanjem  razmika  med  ploščama  in  z izvlečenjem dielektričnega 
materiala. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLIKA 1: Prikaz dveh vrst kapacitivnih senzorjev (lastna skica):Delovanje 
kapacitivnih senzorjev za pomik. Levo: senzorju se spreminja kapacitivnost   s   
spreminjanjem   razdalje   med   ploščama   kondenzatorja.   Desno:senzorju se 
spreminja kapacitivnost z odmikanjem sredice s permeabilnostjo ε. 

 

Kako se torej kapacitivnosti senzorja C pozna oz. kolikšna sprememba 
kapacitivnosti C∆ nastane, če se na primer ena plošča premakne od druge za d∆ ? 
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Če je premik plošče d∆  zanemarljiv proti d, se sprememba C∆  poenostavi v 
2/ ddS ∆⋅− ε . Premik plošče d∆  bo torej zmanjšal kapacitivnost za 2/ ddS ∆⋅ε .  

 

Kapacitivnost določamo z napetostjo, ki nastane zaradi naelektrenosti 
kondenzatorja. Zaradi zmanjšanja kapacitivnosti pri nespremenjenem naboju se bo 
(dopolnite kako se bo spremenila napetost).  

Napetost pa beležimo oz. v merilnikih pretvarjamo za prikaz ... Zabeležena 
napetost je zašumljena, konstrukcija senzorja mora zagotavljati, da je mehanski 
šum zaenmarljiv, da ni histereze (ni mrtvih hodov)... 

Primer merilnika: optični merilnik – razdaljemer za večje razdalje 
 
Z optičnimi (večinoma laserskimi) merilniki merimo položaj objektov običajno na 
principu triangulacije, nekateri razdaljemeri pa delujejo tudi na principu merjenja 
časa preleta – podobno kot radar. 
Triangulacija je v razdaljemerih geometrijska metoda, pri kateri s pomočjo kota 
določamo razdalje. Razdalja od merilnika do odbojnega telesa je enaka R in je 
obratno sorazmerna razdalji u na senzorski plošči: ( R = b*f / u ) kjer je R razdalja 
do merjenega objekta, b oddaljenost oddajne odprtine od sprejemne odprtine na 
merilniku, f je fiksna oddaljenost plošče od odprtine in u od oddaljenosti 
objekta odvisna razdalja na senzorski plošči ( oznake na sliki 2). 
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SLIKA 2 in 3 ( lastni skici): uporaba  merilnikov  z  metodo  triangulacije. Na sliki 
3 se vidi sprememba kota zarka, ki se spreminja z oddaljenostjo R objekta od 
razdaljemera 

 

 

 

 

SLIKA 4: primer 
merilnika razdalje, ki 
ga lahko kupimo. 

 

Metoda merjenja časa preleta temelji na dejstvu, da je hitrost potovanja 
svetlobe c znana (c znaša približno 3 108 m/s) in konstantna, zato lahko za  
določanje razdalje uporabimo enačbo za enakomerno gibanje ( s=c*t/2 ) kjer s 
razdalja, c hitrost svetlobe in t čas preleta do objekta in nazaj. Merilnik razdalje 
vsebuje izvor svetlobe in odbojno površino, ki jo namestimo na telo, katerega 
razdaljo merimo (slika). Izvor svetlobe izvorom svetlobe na odbojno prvšino 

Merilniki, ki delujejo na merjenju časa preleta se zaradi velike hitrosti svetlobe 
uporabljajo za merjenje velikih razdalj nad 100 m, če vmesni prostor ne 
absorbira preveč. Glede na frekvence, na katerih izvori sevanja merilnikov 
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preleta delujejo, imajo imena kot so radar (mikrovalovi), sonar (ultrazvok), lidar 
(laserska svetloba) itd. 

 
                         Slika 5                                                                         Slika 6 

 

 

 

 

Sliki 5 in 6 ( lastni skici ): prikazujeta princip delovanja merilnikov, ki merijo na 
principu časa preleta 

Sklep 
Tema seminarske mi je ustrezala. Vedel sem, da bo dovolj gradiva. Pomagal sem si 
lahko z zapiski iz srednje šole, tudi na internetu je bilo dovolj podatkov. 

Pri pisanju seminarske sem spoznal da merilniki in senzorji niso tako zelo 
komplicirane naprave in elementi. Vendar ob nevzdrževanju in nepravilni uporabi 
lahko pride do resnejših težav, če se zanašamo na meritve inštrumenta, ki kaže 
nepravilne vrednosti, včasih so možni tudi smrtni izidi. 

Če povežem mojo seminarsko z ladjo. Bi se glasilo približno tako: 

Ladja je kot majhno mesto. Ima vse naprave za proizvodnjo in oskrbo za daljši čas 
življenja na morju. Ko se odpravlja na daljšo povbo po morju, mora vse delovati 
kot je treba da bi ladja dosegla cilj. Če se že na startu zanašamo na merilnike ali 
senzorje, ki so slabo vzdrževani lahko sredi plovbe obstanemo. Na primer da 
merilnik goriva ne deluje in imamo manj goriva, kot si mislimo. To sicer ni smrtno 
nevarno. Smrtno nevarno je lahko, če ne delujejo senzorji za požar, strupene 
pline, senzorji za alarme. Ker pa je ladja zelo velika in njena masa ogromna, je 
dobro, da vse deluje pravilno. Manjša odpoved senzorja odklona krmila lahko 
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pripelje do katastrofalnih nesreč, če ze ladja zaleti ali prevrne. Če odpove 
termostat pri hladilnem sistemu lahko pride do pregrevanja in uničenja motorja. 
Ladja pa lahko tudi zgori ali eksplodira, če odpove senzor za merjenja vsebnosti 
kisika na tankerski ladji. 

Seveda je moj sklep zelo poenostavljen in na ladji imajo vsi glavni sistemi pomožne 
sisteme in po možnosti še ti pomožni sistemi imajo pomožne sisteme v primeru 
okvare. To sem poskušal opisati zelo poenostavljeno zaradi lažje predstave. 

Bistvo, ki ga hočem povedati je to, da ogromen kompleks kot je ladja se zanaša na 
merilnike in senzorje, ki so zelo majhne komponente. In že zaradi manjših napak 
teh majhnih komponent lahko pride do ogromnih napak in nesreč. 

Viri  

Viri slik 
Slike 1,2,3,5,6 : lastnoročne skice 

Slika4:http://www.google.si/imgres?q=merilnik+razdalje&hl=sl&client=firefoxa&hs
=4ug&sa=X&rls=org.mozilla:sl:official&biw=1366&bih=639&tbm=isch&prmd=imvns&
tbnid=xoNkFgMW_Z9dHM:&imgrefurl=http://www.podsvojostreho.net/forum/viewt
opic.php%3Ft%3D40707&docid=6rUhrLYEEslu1M&imgurl=http://www.stabila.de/cm
s/upload/produkte/laser/laser_entfernungsmesser/ld_300/ld300_bild1.jpg&w=776
&h=384&ei=6pEpT6igE4ysgbK1_CmBQ&zoom=1&iact=rc&dur=264&sig=115340806676
740430959&page=3&tbnh=91&tbnw=184&start=46&ndsp=28&ved=1t:429,r:24,s:46&
tx=83&ty=53 

Viri gradiva 
- Lastni zapiski od srednješolskega predmeta Laboratorijske vaje 
- Lastni izpiski iz skripte predavanj  http://www.meri.uni-

mb.si/default/files/Meritve%20-%20zapiski%20predavanj.pdf 
- http://saturn.uni-mb.si/~mitja/MERITVE_1_TK_UNI.pdf 
- http://lms.fe.uni-lj.si/amon/literatura/EK/EK9-Senzorji.pdf 

 



Seminarske naloge                                                                                                    Regulacija in avtomatika 

   

 

Stran 
22  

3. Ladijski krmilni sistem 

 

Shema kombinirane regulacije smeri ladje z elektriko in hidravliko [1], str. 167 
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Uvod 
Ladijski krmilni sistem je eden najvažnejših sistemov na ladji saj brez njega ladji 
ne bi mogli določit smeri oziroma bi bilo z njo nemogoče pluti. Rad bi vam 
predstavil ladijski krmilni sistem, njegovo delovanje, tipe, kaj znam povedati o 
stabilnosti takega sistema in kaj o dušenju. Za ladijsko krmilo oz. list katerega je 
treba krmiliti pa je potrebno ogromno prostora za vso mehanizacijo katera ga vodi. 
Sam sistem ne obsega samo krmila, saj naprave, ki morajo proizvesti velikosti ladje 
primerno velike sile na krmilo, zavzemajo celotno strojnico.  

Od strojev, ki premikajo krmilo, se zahteva taka moč, da lahko krmilo iz 
enega skrajnega položaja v drugega (70°) obrnejo krmilo v samo 30-ih sekundah. 
Krmilo se mora odkloniti do 35° v vsako smer, kar pomeni skupaj 70° in to pot mora 
opraviti v 30 sekundah (zahteva  je zapisana v knjigi dr. Dušana Kerneva – Ladijska 
elektrotehnika II, str. 163,  UL FPP, Portorož, 1993).  

Za premikanje krmila skrbijo elektromotorji različnih tipov in vrtilnih 
momentov preko različnih mehanizmov. V vseh primerih pa je vseeno prisotna 
elektrika bodisi za upravljanje, dajanje ukazov, impulzov, itd… Zato bi vam rad s 
podano seminarsko nalogo predstavil katere vrste krmilnih sistemov poznamo, 
kakšno je njihovo delovanje, kako nadziramo oz. reguliramo naklon lista, vrste 
napak, itd... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 1 Deli sistema za nadzor smeri 

 ladje v strojnici 
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Vrste sistemov regulacije smeri 
 

Elektromehanski sistemi (zastareli) 
 
 Na tem principu elektromotor deluje direktno na list krmila preko raznih zobatih 
prenosov. 
 

 
 
Slika 2 Neposredno elektromotorno obračanje lista krmila (glej [1], str. 164) 
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Elektrohidravlični sistemi 
 
Pri tem principu pa elektromotor poganja hidravlično pumpo s katero delujemo 
preko batov neposredno na krmilo. 
    

 
Slika 3 Primer, ko črpalka direktno deluje na bate ([1], str. 164) 

 

 
Slika 4: Primer, ko črpalka deluje na bate preko magnetnih ventilov (glej [1], 
str. 165) 

 
 
Razlika med zgoraj pokazanima primeroma je v tem, da pri prvem (slika 2) s smerjo 
elektromotorja obračamo pritisk v ceveh in posledično s tem tudi smer v katero 
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hočemo krmilo obrniti. V drugem primeru (slika 3) pa nam elektromotor deluje 
neprekinjeno in ustvarja pritisk, smer pritiska v ceveh in posledično tudi smer 
obračanja krmila pa kontroliramo z elektromagnetnimi ventili. V tem primeru pa 
elektromotor deluje neprekinjeno kot tudi črpalka s katero ustvarjamo tlak v 
ceveh. V katero smer deluje tlak pa kontroliramo z elektromagnetnimi ventili (Slika 
4). Tlak v ceveh tako premakne bate kateri so direktno vezani z listom krmilom. 

 
Slika 5 : Shema koračnega sistema. 

Pogonski motor (glej Sliko 5) se napaja iz omrežja P (phase) preko glavnega stikala 
in stikalne omarice, katera ima dva kontakta pri katerem desni deluje s časovno 
zakasnitvijo, kar pomeni, da se motor napaja nekaj časa preko upora (torej z 
manjšim tokom),potem pa direktno mimo upora(višji tok). Generator ima eno od 
vzbujevalnih navitij razdeljeno točno na polovico. Če s poveljem na mostu 
spreminjamo smer krmila, bomo s tem dosegli, da bo tok enkrat tekel po eni 
polovici drugič pa po drugi polovici navitja. Tako tok steče do prekretnega motorja 
ter z mehanskimi deli premaknemo list krmila. Dvojno vzbujevalno navitje pa je 
nujno kot tudi predupor pri pogonskem motorju (z oznako M), saj s tem pridobimo 
mehkejše delovanje sistema. 

Krmarjenje na principu časa 
Sistem na principu časa (slika 6)  pa deluje tako, da se list krmila obrača toliko 
časa, dokler traja povelje. To se pravi, da povelje, katero se izvrši ponavadi kar s 
pritiskom na gumb, traja toliko časa, kolikor bomo držali gumb oz. sklepali 
tokokrog.  
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Slika 6: primer sistema krmarjenja na principu časa. 

Imamo dva gumba (glej Sliko 6), nekateri sistemi tudi krmilo s katerim določimo 
smer  lista krmila(levo, desno). Ponavadi imajo po dve brzini, se pravi z nežnejšim 
pritiskom na gumb bomo dosegli počasnejše premikanje lista za hitrejše pa je treba 
pritisniti močneje. Navor izvršnega motorja M pa je seveda odvisen od velikosti 
toka v vzbujevalnem navitju generatorja G . Ko gumb pritisnemo nežno, bo tok 
stekel skozi upor, posledično pa tudi manjša amperaža skozi vzbujevalna navitja. 
Tako se bo krmilo pomikalo počasneje. Če pa pritisnemo močneje, bo tok stekel 
preko upora , posledica bo zvišana amperaža, s tem pa tudi hitrejše pomikanje 
krmila.  Kot lista, ki ga želimo doseči, se spremlja na instrumentu za odklon krmila, 
ki je blizu krmilnih gumbov. Z opazovanjem instrumenta se prepričamo, če je 
krmilo res prispelo v želen položaj. 

Dobra stran sistema je, da lahko s preklopom glavnega stikala omogočimo povezavo 
z drugimi gumbi nekje drugje na ladji (rezervno krmarjenje). 

Električno krmarjenje s potenciometri 
Pri tem sistemu imamo dva potenciometra saj s krmilom iz mostu premaknemo en 
drsnik(v našem primeru desni), drugi drsnik pa je vpet na list krmila. 
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Slika 7: Primer električnega krmarjenja s potenciometri. 

Princip delovanja (slika 7): Če sta drsnika v istem položaju oz. v liniji takrat ni 
nobenega električnega toka. Ko premaknemo v kontrolni kabini krmilo, spremenimo 
oz. premaknemo desni drsnik za določen kot. Zaradi premika kolesa oz. drsnika pa 
med potenciometroma nastane neka razlika napetosti, tako določen električni tok 
steče po liniji in po prvem generatorskem navitju, smer toka pa zavesi od tega v 
katero smer in za koliko bomo obrnili krmilo oz. drsnik na desnem potenciometru. 
Tok iz ojačevalnega generatorja napaja izvršni motor tako, da enkrat steče v eno 
smer drugič v drugo. Ko mehanizem za določen kot premakne list krmila, se bo za 
enak kot premaknil tudi drsnik na listu krmila (levi drsnik). Premika se toliko časa, 
dokler ne pride v isti položaj kot je drsnik na mostu(desni drsnik). Ko doseže 
položaj desnega drsnika, takrat med potenciometroma ni več razlike napetosti ter 
se sistem ustavi. Torej list krmila se ustavi v položaju, v katerem zmanjka razlika 
napetosti. 

Delovanje sistema  z dodanim regulatorjem 
Sistemi imajo za učinkovito delovanje dodan še regulator za odklon lista (slika 8). 
Regulator stalno primerja odklon krmila v krmarnici in informacijo o odklonu s 
senzorja na naši povratni vezavi. Če je med informacijama razlika ta takoj preko 
kontaktorjev zažene elektromotor kateri požene tlačilko in tako popravi položaj 
krmila. Ko doseže želen kot se elektromotorji, pumpe zaustavijo. V krmarnici v 
kateri pošljejo povratno informacijo o odklonu krmila od lege navpične plovbe. 
Torej imamo v krmarnici dva merilnika odklona krmila: prvi je želen odklon krmila 
in drugi kateri nam prikazuje kdaj bo krmilo doseglo določen odklon. 



Seminarske naloge                                                                                                    Regulacija in avtomatika 

   

 

Stran 
29  

Delovanje 
Delovanje celotnega krmilnega sistema pa more učinkovito delovati šele, ko 

v naš krmilni proces dodamo še regulator oz. dodaten senzor odklona krmilnega 
lista. S tem v krmarnico sporočamo povratno informacijo o trenutni vrednosti 
odklona od lege za plovbo naravnost. Zraven »volana« dodamo še poseben 
prikazovalnik trenutnega odklona krmila, tako da krmar vedno vidi kdaj je krmilo 
doseglo želeni odklon. 
 
 Celoten sistem pa deluje tako, da naš regulator stalno primerja odklon 
»volana« in informacijo o odklonu s senzorja na naši povratni vezavi. Če ugotovi 
razliko med našo želeno smerjo in trenutnim odklonom krmila, takoj preko raznih 
kontaktorjev vklopi elektromotor pumpe oz. elektromagnetne ventile, pri tem pa 
stalno spremlja senzor in primerja oba odklona, ko odklon doseže želeno vrednost, 
se pumpa ugasne oz ventili zaprejo. 
 

Regulacijska shema 
 

 

 

 

Slika 8: splošna povratnozančna shema z elementi sistema za krmiljenje smeri 
plovila 

Časovne konstante pri delovanju 
Celoten sistem plovilu omogoča [2], da lahko obrne krmilo iz enega skrajnega 
položaja v drugi (70°) v 30-ih sekundah. To pomeni da so tudi mrtvi časi glede na 
velikost plovila relativno majhni, v ta čas bi šteli samo čas vklopa elektromotorja 
(hidravlične pumpe) da ustvari zadosten pritisk (160bar - 240bar) v ceveh.  

 Nestabilnost sistema 
Ob rednih pregledih in rednem vzdrževanju je zelo malo možnosti za odpoved 
takega sistema, a vendar se lahko zgodi tudi naslednje: 

Valjanje ladje – dodatni sunki na krmilo 
To so dodatne obremenitve na ladjo oz. na krmilo kot so zunanji vplivi in sila 
hidravlike na krmilo. Te sunki so lahko usodni za krmilo če seveda niso redno 
vzdrževani. Zaradi sil, ki delujejo na krmilo in pritiskov ki jih imamo v hidravliki 
so ti sunki dokaj zanemarljivi, če seveda predpostavimo, da je sistem vzdrževan 
Puščanje hidravličnega sistema 
možno pri starejših ladjah oz. pri slabem pregledovanju in vzdrževanju sistema 
Nadzor povratne vezave 
ta okvara je lahko ključna za okvaro celotnega sistema, takrat nimamo povratne 
informacije o položaju lista krmila in bi lahko črpalka odpovedala, ker ne bi 
dobila odgovora kdaj naj preneha delat 
Onemogočanje premikanja lista krmila 
to se lahko zgodi le v primeru, da se nam kaj zatakne med krmilo in trup oz. da 
ležaji čisto odpovejo. Tudi v tem primeri bi lahko prišlo do odpovedi črpalke. 

regulator 
aktuator/ 

motor 
 list krmila 

A/D pretvornik 

želena 

vrednost ∑ 
trenutna 

vrednost 
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Dušenje  sistema 
 

Ker so sile v našem sistemu dinamične (hitrost ladje, morski tokovi, 
vzvalovanost morja,...) se tudi dušenje sistema iz primera v primer spreminja.  

• Sistem je podkritično dušen, če je ladja na privezu in na krmilo ne 
deluje nobena sila oz. je le ta zelo majhna. V tem primeru lahko pride 
do prenihaja preden se nastavi na željen odklon (se skoraj ne dogaja) 

• Sistem je kritično dušen ko je ladja v manevrskem postopku (majhna 
hitrost) tedaj je od krmila zahtevano, da v čim krajšem času nastavi na 
naš želeni odklon, saj s tem najbolj učinkovito manevriramo 

• Sistem je nadkritično dušen ko ladja vozi s potovalno hitrostjo. Tedaj 
so sile na list krmila velike. V tem primeru krmilo doseže želeno 
vrednost s kratko zakasnitvijo, vendar nas to ne moti (za manever 
imamo dosti prostora) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

podkritično dušeno      kritično dušeno 
 

nadkritično dušeno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Slika 9: Položaji polov v kompleksni ravnini in posledice za dušenje sistema 2. 
reda 
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Krmilni sistem (simulator FPP)  

 

Slika 10: Shema nadzora smeri ladje s FPP simulatorja ladijskega stroja [4]
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Časi manevriranja 

Spodaj imamo podan graf časovne odvisnosti od smeri. Podatki so bili vzeti 
med testiranjem ladje »m.v. LOS ROQUES«, ki so jo zgradili v ladjedelnici Rijeka 
[3].  

 
Slika 11: Opis ladje, dolžina 228,58 m, Širina 32,20m, bruto tonaža 40705 t, ugrez 14,10 
m, površina lista krmila 53,9 m2 (efektivna 50,045 m2) (foto: www.shipspotting) 

Preizkus je potekal tako, da je ladja plula po določenem kurzu (20,4°) s 
potovalno hitrostjo (pribl. 15 vozlov) nakar so izvedli manever obračanja. Tedaj so 
hitrost nastavili na »dead slow« in obrnili krmilo do konca v desno stran (za 35°). 
Spodaj imamo podan graf, ki nam kaže koliko časa je tanker potreboval, da se 
obrne za cel obrat (360°).  
                

                   

 

Slika 12: Časovna odvisnost smeri plovila med obračanjem, če je obremenjeno z 
balastom ali tovorom v odvisnosti od časa (prirejeno po [3]) 

Sm
er (stop

in
j) 

Čas (s) 
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Senzorji 

Dajalniki smeri - rotacijski kodirniki in potenciometri 
Rotacijski dajalniki dajejo po vrtljaju točno definirano število impulzov. Oni so 
merilo za kotni premik oziroma pot. Razen tega pa vsi rotacijski dajalniki 
generirajo indeks impulz, točno enkrat po vrtljaju. Rotacijski kodirniki dajejo 
digitalno izhodno vrednost. Kodirnik s samo enim senzorjem lahko samo šteje 
segmente, ne more pa podati absolutne pozicije gredi. To lahko rešimo z diskom, ki 
ima postavljene črno-bele segmente v obliki Greyeve kode, in z več svetlobnimi 
senzorji. Ti kodirniki se uporabljajo tudi pri mobilnih robotih za ugotavljanje 
pozicije in orientacije. 

Taki senzorji oz. dajalniki bi lahko bili uporabljeni za spremljanje pozicije 
(trenutne pozicje krmila). 

Glavna razlika med njima je v tem, da potenciometri dajejo analogno izhodno 
vrednost (spreminja se upornost) kodirniki pa digitalno (kodirana pozicija). 

                              
Slika 12: levo: Dva primera rotacijskih kodirnikov 

desno: shematičen prikaz kodiranja 

 
Slika 13: Primer potenciometra 

Absolutni kotni merilniki 
Absolutni kotni kodirniki za vsak kotni položaj dajejo absolutno kodirano številčno 
vrednost. Ta kodna vrednost je na razpolago neposredno po vključitvi. Ta "absolutna“ 
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vrednost prihrani referenčni postopek, ki je potreben pri rotacijskem dajalniku. 
(http://www.ifm.com/)  

Hallov senzor 
Senzor deluje na principu Hallovega pojava. Deluje pa tako, da senzor postavimo 
na določeno mesto, ponavadi v izhodišče (center). Senzorjeva izhodna napetost se 
spremeni, če se v bližini spremeni gostota magnetnega pretoka (oznaka B). Če 
senzor postavimo zraven enega zobnika in ta zazna spremembo B oz. pride v 
senzorjevo bližino zob zobnika, se na izhodu senzorja pojavi impulz, dolg toliko, 
kolikor je bil zob v bližini senzorja. Omenjene impulze pa štejemo s posebnim 
števnikom. Glede na število preštetih impulzov lahko ugotovimo trenuten odklon 
krmila.  

 

 

 

 
Slika 14: Dva miniaturna Hallova senzorja in primer postavitve senzorja ob 
vrtečo se os na kateri sta namesto zobnika dva magneta. 

 
V primeru izbire Hallovega senzorja bi za celoten »delujoč« sistem 

potrebovali še en taho-generator, zraven pa še eno digitalno vezje. Ker naš senzor 
ne zazna v katero smer se os obrača, ampak zazna samo spremembe v magnetnem 
polju, bi s pomočjo taho-generatorja lahko ugotovili še v katero stran se obrača. Na 
ta način lahko s pomočjo digitalnega vezja našemu začetnemu odklonu prištevali 
oz. odštevali impulze in tako lahko določali trenutni odklon našega krmila. 
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Slika 15: Hidravlični sistem za upravljanje z azipodnim motorjem, vlačilec Maks, 
pristanišče Koper (4. januar 2011) 

Sklep 
Po vsej zbrani literaturi katero sem našel sem zasledil, da je ladijski krmilni sistem 
eden najvažnejših sistemov na ladji, saj brez njega ni možno usmerjati ladje. 
Najzanimivejši deli naloge pa so zame hidravlični sistemi, njihovo delovanje ter 
vrste regulatorjev, ki stalno primerjajo odklon krmila z želeno vrednostjo in ga 
avtomatsko popravljajo. 
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4. Avtomatizacija in regulacija ladijskega krmilnega 
sistema 
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1. Uvodna beseda 
 
Lepo pozdravljeni 
 
Človeštvo skozi svojo zgodovino poskuša nadzorovati svet v katerem živi. Od prvih dni homo-
sapiensa naprej se ljudje zavedamo, da je naša moč majhna glede na svet okoli nas. Sposobni smo 
preživeti le z modrostjo in zvitostjo. Velika prednost ljudi pred drugimi živimi bitji na Zemlji je 
boljše medsebojno obveščanje. 
Kamenodobni človek je razvil orodje in orožje iz kremena, kamna in kosti. Človek si je z dresuro 
podredil živali. To je najzgodnejša oblika priučenega sistema vodenja. Zelo dolgo nazaj so ljudje 
uporabljali vozičke za različna priložnostna dela, vključno s prevozom. To je bilo še v časih preden 
se je človek naučil kako bi živali nadomestil s stroji. 
Prvi velik korak pri uvajanju strojev je človek storil z razvojem parnega stroja, kar danes 
postavljamo na začetek industrijske revolucije. 
 
Kar pišem ni novo, trudim pa se razložiti snov na svoj in zanimiv način in podati svoj pogled. 
Seminarsko nalogo sem napisal z namenom, da bo najprej meni, obenem pa tudi ostalim bodočim 
strojnikom utemeljila znanja, potrebna za boljše razumevanje zapletenega področja znanosti in 
tehnike avtomatskega vodjenja krmilnih sistemov. Na ladji je veliko naprav, ki jih je treba 
upravljati in pri tem imeti pod nadzorom temperature, tlake, viskoznosti, pretoke, položaj plovila, 
hitrost, električne toke in napetosti, stanje stroja (vklopljen/izklopljen), statusom ventilov 
(odprt/zaprt) itd.. 
O avtomatizaciji in regulaciji govorimo kot o pripomočkih, s katerima se v sistemu doseže oz. ohrani 
cilj ali namen. Z regulatorjem se izvaja postopek vodenja sistema oz. procesa. 
 
Obravnavano gradivo sem razdelil na dva dela in na tri poglavja.  
 
Začenjam s poglavjem o splošni avtomatizaciji, v katerem bom predstavil teorijo krmilnih 
sistemov, nadaljujem s poglavjem, v katerem opisujem tudi že krmilo ladje, vključno z dinamiko 
obračanja. V naslednjem delu razmišljam o teoriji nekaterih pojmov, pomembnih za razumevanje 
avtomatizacije. Najpomembnejši del v tej seminarski nalogi je tretji, v katerem poskušam združiti 

teorijo in prakso, kar sem spoznal, da je težka naloga. Nalogo končujem s svojimi sklepi. 
 
Zahvaljujem se profesorjema in predavateljema mag. Edvardu Roškarju in dr. Dimc Francu 
za pomoč pri izdelavi seminarske naloge. 

 
Z veseljem vas prepuščam mojemu svinčniku, v upanju da vam bo prebrano koristilo. 

 
09110101 
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2. Krmilni sistem, splošni pregled 
 
Ladijski vijak je naprava, ki potiska ladjo skozi morsko vodo. Ladijski promet se iz leta v 
leto zdržema povečuje, kar sili navigatorje oz. operaterje, da uporabljajo bolj občutljivo, 
bolj odzivno, bolj natančno in bolj zanesljivo opremo za regulacijo smeri ladje, ker se 
hočejo izogniti navigacijskim nesrečam med plovbo po morjih, v pristaniščih in na sidriščih. 
Vsaka ladja naj bi bila opremljena z vsaj enim glavnim in enim pomožnim krmilom. Vsako 
krmilo mora biti sposobno sukati list krmila samostojno in neodvisno od drugih sistemov. 
 
Kaj pa ladji omogoča spreminjanje oz. regulacijo smeri? Za obračanje velike ladje je 
potrebno veliko mehansko delo, sistem mora biti zanesljiv in učinkovit oz. imeti mora velik 
izkoristek. 
 
Krmilo, ki je na trgovskih ladjah nameščeno tik za propelerjem, se uporablja za vodenje 
ladje. Poseben mehanizem prenaša ukaze z poveljniškega mostu in nadzoruje premikanje 
krmila. Omenjeni mehanizem signal z mosta pretvori v premikanje krmila v želeno smer. V 
seminarski nalogi bomo spoznali hidravlične krmilne sisteme. Na velikih potniških ladjah 
izpodrivajo povzem električni (azipodni). 
 
Sistem krmilnega mehanizma je sestavljen iz treh glavnih delov: 

a) oprema za nadzor 
b) agregat 
c) prenos krmila. 

 
Signal želenega kurza plovbe z mostu požene električno črpalko, ki preko hidravličnega 
olja v ceveh povečuje tlak na bat, ki je preko vzvoda pripet na krmilo. 
V skladu z mednarodno zakonodajo, morajo vse ladje, imeti dva neodvisna izvora 
električne energije. Najprej kot glavni izvor generator, priključen na glavni motor, če ta 
odpove pa pomožni generator. Podvojeni morata biti tudi črpalki za hidravlično olje 
krmila. V primeru, da ima ladja dve enaki črpalki, ni treba še ene pomožne. Električna 
črpalka mora po predpisih povzroča preko vzvoda vrtilni moment na krmilo, da ga obrača 
od 35 stopinj na eni strani, do 35 stopinj, na drugi strani, čeprav se ladja premika s polno 
hitrostjo. Prav tako je treba vedeti, da ves proces obračanja iz ene skrajne lege v drugo ne 
sme trajati več kot 28 sekund. Krmilna naprava je del ladijskega operacijskega sistema, ki 
se nikoli ne razstavlja. Zato morajo biti krmilni sistemi narejeni iz odobrenih materialov. 
 
Ves krmilni mehanizem je shranjen v posebnem prostoru - krmilni sobi. Oba sistema iz 
krmilne naprave sta priključena na poveljniški most in se upravljata z mosta. Sistem mora 
biti zasnovan tako, da je sposoben v primeru izpada enega krmilnega sistema, samostojno 
preiti na drug sistem v 45 sekundah. Na okvaro morajo opozarjati predpisani zvočni in 
svetlobni znaki. 
 
Na večini ladij se za upravljanje krmila uporablja hidravlika s pomočjo daljinskega motorja 
(telemotor). Daljinski motor je zasnovan na električni pogon. Sistem krmila je opremljen 
tudi s 'hitrimi' črpalkami za hitro dobavo hidravlične tekočine na krmilo. Vse 'hitre' črpalke 
imajo velik zagonski navor in se uporabljajo tedaj, ko signal z mostu zahteva hiter 
manever. V ta namen se ponavadi uporabljajo variabilne tlačne črpalke. 
 
 
Kako deluje krmilo na ladji? 
 
Krmilna oprema na ladji obrača ladjo levo /ang. Port Side/ ali na desno /ang. Starboard 
Side/, medtem ko ladja pluje. Usmerjevalnik krmila deluje le, ko je ladja v gibanju in ne 
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deluje, ko je ladja v mirovanju. Vse ladje so opremljene z učinkovito glavno krmilno 
napravo in pomožnim krmarjenjem na hidravlični prenos moči, z izjemo zelo majhnih ladij, 
pri katerih je glavna krmilna naprava na električni pogon. 
 
Na začetku uporabe krmila so bila krmila povsem ročno upravljana. V starih časih so bili 
telemotorji mehanski, ki so jih sestavljali verige in zobniki. Mehanski prenos je zahteval 
mornarje z močnim telesom, da so bili kos upravljanju težkega krmila. Kasneje, po nastopu 
parnih strojev, so bili uporabljene mehanizirane izvedbe z vedno več prenosi moči. 
Sodobne ladje uporabljajo zelo izpopolnjene sisteme krmilne naprave, ki lahko spadajo v 
eno od kategorij: 

a) popolnoma hidravlični tip 
b) elektro-hidravlične vrste 
c) popolnoma električni tip 

 
V nadaljevanju boste izvedeli več o konstrukcijskih detajlih in komponentah.  
 
Podrobneje si bomo ogledali skico krmilne naprave dvojnega tipa, torej elektro-
hidravličnega. 
 
Delovanje krmilne naprave 
Po sprejemu signala (recimo spremeni kurz za 10° v levo oz. '10° port side') od trenutno 
poveljujočega častnika krmar obrne krmilo v smeri pristanišča, dokler krmilo ne doseže 10° 
do vrednosti, označene na indikatorju krmila. Mehanizem krmilne naprave deluje na 
podlagi celotnega usmerjevalnega krmilnega sistema. Celotni usmerjevalni krmilni sistem 
je sestavljen iz treh glavnih delov in sicer: 

a) daljinski motor 
b) nadzorna enota 
c) pogonske enote. 

 
Prilagam kratek opis gradnje in delovanja teh komponent: 
 
Daljinski motor je enota sestavljena iz dveh delov: oddajnika in sprejemnika. Oddajnik 
(telegraf) se nahaja na poveljniškem mostu, sprejemnik pa v krmilni sobi. Sprejemnik 
prenaša signal na kontrolno enoto v krmilni sobi. V krmilni enoti signal povzroča linearno 
gibanje. Daljinski motor je ali hidravlični, električni ali elektro-hidravlični.  
 
Nadzorna enota je povezava med daljinskim motorjem in pogonsko enoto ob krmilu.  
 
Pogonska enota je lahko katerikoli vrste: parni stroj, dizelski motor ali električni motor. 
Pogonska enota je neposredno vezana na krmilo in je lahko elektro-hidravlična enota ali 
povsem električna enota, opremljena z daljinskim motorjem. 
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3. Avtomatizacija in regulacija 
 

Da boste bolje razumeli tole poglavje, osvežimo pojem avtomatizacija. 
Avtomatizacija je prenos človekovih misli v proces upravljanja. Beseda 

avtomatizacija izhaja iz grške besede αύτόµατος ki označuje kar se dogaja samo od sebe, 
samodejno. Človekove stvaritve, za katere želimo, da so delno ali popolnoma samodejne, 
delujejo s pomočjo vgrajenega mehanizma. Vloge človeka niso več povezane z velikimi 
fizičnimi napori, ampak se zmanjšajo na skrb za potrebne vhodne surovine, energijo in 
informacije, nadzor ter uživanje v sadovih dela naprave. Ko razvijamo avtomatiziran 
proces, poskrbimo tudi razne načine pretvorbe, prenosa in izkoriščanje informacij. 
Avtomatska regulacija je splošno načelo v kibernetiki oziroma v znanost o procesih vodenja 
živih bitij in strojev. 

 
Naloga avtomatske regulacije je, da s pomočjo ustreznih strojev in navodil čimbolj 

izničuje razliko (napako) med trenutnim in želenim stanjem nekega procesa. Upoštevati je 
treba vplive notranjih in zunanjih motenj.  

 
 
Glede na to, da je avtomatizacija relativno mlada znanstvena in tehnična 

disciplina, ne obstaja enoumen, splošen pristop k sistematizaciji in terminologiji. V tej 
seminarski nalogi se bom držal delitve na področju avtomatizacije: kontrola, regulacija in 
vodenje postopka. 
 

Krmiljenje (upravljanje) je proces, v katerem ena ali več vhodnih velikosti v 
omejenem sistemu, vpliva na izhodno velikost v skladu z načeli, ki so vgrajeni v ta sistem. 
Zato podatki potujejo vzdolž odprte zanke. 

Pri regulaciji izhodna veličina v zaprtem sistemu reagira na vhodno (želeno) 
veličino, s čimer se ohranjajo oz. vzdržujejo želene vrednosti veličin v procesu. Te 
informacije se posredujejo v regulacijski zanki. Regulacija je lahko ročna, polavtomatska 
ali avtomatska - odvisno od potreb po prisotnosti človeka v regulacijski zanki. V 
nadaljevanju seminarske naloge bom uporabljal izraz kontrola oz. krmiljenje, če v procesu 
ni prisoten človek, s čimer termin avtomatska ali samodejna regulacija skrajšamo v 
samoregulacija. 

Vodenje procesov je kombinacija kontrole in regulacije v kompleksnem sistemu z 
uporabo računalnika, kar predstavlja naslednjo, višjo fazo avtomatizacije. 

 
V tehnični praksi upravljanja in regulacije so prenašane informacije v analogni 

obliki, ker pač informacije odražajo stalno spreminjajoče se fizikalne veličine v procesu. V 
zadnjih desetletjih prodira prenos informacij z digitalnimi signali, ki so sestavljeni iz 
zaporedja diskretiziranih fizikalnih veličin, prirejenih za obdelavo v računalnikih oz. za 
vodenje procesov. 
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4. Avtomatizacija in regulacija ladijskega krmilnega sistema 
 

4.1 Pravni predpisi o izvedbi krmilnega sistema 
 
Sedaj smo pri najbolj pomembnem delu: avtomatizaciji in regulaciji ladijskega krmilnega 
sistema. Na začetku bom predstavil pravni del oz. mesta na katerih se nahajajo predpisi o 
izvedbi krmilnega sistema na ladji. Najpomembnejši so SOLAS predpisi. Kot primer 
kompleksenga sodobnega krmilnega sistema bomo vzeli načrte elektro-hidravličnega 
krmilnega sistema, ki ga je objavilo klasifikacijsko društvo Germanischer Lloyd (v 
nadaljnem besedilu GL).  
 
Zahteve za električne komponente in namestitve krmilnega sistema 

i. SOLAS, poglavje II-I, gradbena-razdelitev in obstojnost, stroji in električne 
naprave: 

� uredba 29, Krmilni sistemi;  
� uredba 30, Dodatne zahteve za električne in elektro-hidravlične krmilne 

sisteme;  
� uredba 42, Zasilni vir električne energije v potniški ladji;  
� uredba 43, Zasilni vir električne energije v tovorni ladji 

ii. Predpisi GL 
� poglavje 3, električne naprave,  
� poglavje 7 – oprema za oskrbo z električno energijo,  
� poglavje 16 – električna oprema in  
� poglavje 17 – preizkusi.  

 
Zahteve za glavni in pomožni elektro-hidravlični krmilni sistem 

SOLAS 
i. samodejni zagon pogonskih enot po izpadu elektrike (black-out) 
ii. začetek pogonske enote od poveljniškega mostu 
iii. upravljanje s krmilom 

� zagotovljeno in s poveljniškega mostu in iz krmilne sobe 
� upravljanje naj bo napajano z lastnim ločenim tokokrogom, iz tokokroga 

krmilnega mehanizma iz krmilne omarice ali direktno s stikalnih zbiralk, ki 
napajajo ta tokokrog krmilnega mehanizma v točki, vezanim vzporedno z 
oskrbovanim tokokrogom krmilnega mehanizma. 

� se zagotovi možnost izklopa vpliva krmilne sobe, da se krmili samo s 
poveljniškega mostu 

� mora imeti zaščito pred kratkim stikom  
iv. električni tokokrogi, nadzorni sistem in njihovi pripadajoči deli naj bodo ločeni, 

kolikor je to izvedljivo 
v. sredstvo za komunikacijo je nameščeno med mostom in oddelkom za krmarjenje 
vi. kotni položaj krmila 

� narekovan z mostu. Podatek mora biti neodvisen od nadzornega sistema 
krmila 

� informacijo je mogoče prestreči v krmilni sobi 
Os krmila mora imeti premer vsaj 230mm in obliko krmilne ročice. Za zasilno manevriranje 
je potrebna ogromna moč, ki jo mora zagotoviti nadomestni vir energije, neodvisen od 
glavnega izvora električne energije. Oskrbujemo pogon krmilnega gonila, s tem povezan 
sistem nadzora in indikator odklona krmila. 

Ta neodvisni vir se mora samodejno zagnati v 45 s po izpadu glavnega vira. Možen 
je zagon z neodvisnim virom energije, ki se nahaja v krmilni sobi. 
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Nadomestni vir energije na 10,000 tonskih in večjih ladjah mora biti sposoben 
zagotavljati energijo najmanj 30 minut za delovanje krmila, na kateri koli drugi 
ladji pa za vsaj 10 minut. 

vii. alarmi in sredstva za indikacijo (kraj namestitve b: most ali m: krmilna soba) 
� alarm za izpad električne energije 
� alarm za nadzor odpovedi 
� alarm za nizek nivo hidravličnega rezervoarja 
� alarm za preobremenitev električno-hidravličnega pogona 
� alarm za izpad faze električnega napajanja 
� sredstva za indukcijo - motor obratuje 

i. zasilna razsvetljava pri krmilni napravi za 36 ur v potniških ladjah in 18 ur na 
tovornih ladjah. 

 
 

 
Slika 4.1.1. Krmilni sistem, pogled od zgoraj, hidravlični pogon 

 

Predpisi za električne dele krmilnih sistemov po GL: 
i. vsa stikala v razdelilni omari morajo biti med seboj ločena (varnostni predpis) 
ii. ob začetku in ob koncu režima krmarjenja mora biti omogočeno ročno upravljanje 

enega ali več krmil 
iii. vsa upravljanja položaja/smeri na odprtem krovu morajo biti popolnoma ločena od 

krmilnih tokokrogov 
iv. vsak motor ima svoj ampermeter in voltmeter na glavni ali pomožni razdelilni oz. 

stikalni plošči ali kar na ohišju stikal 
v. v delavniškem preizkusu moramo zagotoviti za krmiljenje motorja vsaj 50kW  
vi. krmilo in vsi podsistemi morajo biti homologirani, s čimer je zagotovljena 

zanesljivost sistema 
 

4.2 Splošno o avtomatizaciji podatkov za krmilni sistem ladje 
Sedaj, ko smo opredelili in spoznali pravne predpise za izvedbo ladijskega krmilnega 
sistema, predlagam da se za trenutek vrnemo nazaj. 



Seminarske naloge                                                                                                    Regulacija in avtomatika 

   

 

Stran 
43  

Običajno ravnanje s sistemom povezujemo z ravnanjem z objekti, ki jih tako kot druge 
elemente predstavimo z bločnimi diagrami. Z nekaterim vhodi lahko neposredno 
upravljamo, nekateri se uporabljajo za nadzor izhodnih predmetov. Nadzorni vhodi so 
znani kot krmilni vhodi. Poznamo tudi vrste vhodov, ki vplivajo na odstopanje izhodnih 
parametrov od želene vrednosti. Te vrednosti se imenujejo motnje. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Slika 4.2.1..  

 
 
V splošnem prikazu na sliki 4.2.1. sta vrednosti položaja krmila in hitrost propelerja tako 
nastavljeni, da ladja doseže določene izhodne vrednosti, na primer, kurz (smer) in hitrost 
premika. Tako kot želeno vplivata položaj krmila in hitrost propelerja, neželeno vplivajo 
tudi motnje (veter in valovi in vodni tok), kar je treba pri regulaciji plovbe tudi upoštevati.  
Odnos med nadzornim vhodom, vhodnimi motnjami, procesom in regulacijskimi 
spremenljivkami je splošno prikazan na sliki 4.2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 4.2.2.  

 
 
Najenostavnejša simulacijska shema krmilnega sistema je prikazana spodaj (slika 4.2.3). 
Potem bomo pogledali še elektro-hidravlično shemo, ki ga pogosto srečamo na ladji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 4.2.3.  
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Na začetku vsakega sistema se nahajajo vhodne veličine oz. želene veličine. V našem 
primeru dobimo ukaz s poveljniškega mostu v obliki električnega impulza. Signal, odštet od 
signala trenutne vrednosti, potuje v regulator kot signal napake. Regulator predela napako 
v krmilni signal za dajalnik, ki ga uporabljamo za dejansko doziranje količine in 
nadzorovanje pretoka hidravličnega olja, ki pritisne bat krmilnega lista. Dajalnik deluje 
tako, da z vgrajenim vrtečim se magnetom inducira napetostni impulz sorazmeren velikosti 
pretoka olja. Vrteči se magnet ustvari po en impulz na obrat. Iz dajalnika generirani 
impulz potuje v procesor, kjer se izvršijo ukazi in se po potrebi spremeni izhodna vrednost 
- smer krmila.   
Struktura na sliki 4.2.4. kaže sistem ladijskega krmilnega sistema. 
 

 
 
 
 
 

Slika 4.2.4. 
1- Hidravlični cilinder; 2- Elektro-hidravlični ventil 

 
Gibanje krmila povzroča signal 'želeni kot' na kotnegem dajalniku (potenciometru), ki se 
primerja z izmerjenim kotom krmila. V regulator pride razlika obeh kotov kot signal, 
sorazmeren z napako kota. Ta signal napaja elektromagnet servo-ventila, ki premakne 
tuljavo sorazmerno signalu za krmiljenje. Servo ventil omogoča, da se tlak hidravličnega 
olja v hidravličnem valju povečuje ali zmanjšuje. Razlika tlakov hidravličnega olja v valju 
na eni in drugi strani bata povzroča silo na krmilni list oz. krmilo. 
Hidravlični servomehanizmi imajo dobro razmerje moč/teža, zato so primerni za 
upravljanje velikih sil. Izvajajo se z majhnimi in lahkim napravami. Diagram nadzora krmila 
je prikazan na sliki 4.2.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 4.2.5. Nadzor krmila 
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4.2.1. Dejanski proces krmilnega sistema 
Doslej smo krmiljenje smeri obravnavali z bločnimi diagrami, sedaj pa poglejmo dejanski 
načrt. Na shemi 4.2.6. je prikazan hidravlični diagram krmilnega sistema. Najprej vidimo, 
da je sistem podvojen kot vsi glavni sistemi na ladji. Ko ladja pluje, dela en sistem, ko pa 
je ladja na manevru v pristanišču, takrat delata oba sistema. Zaradi varnosti je drugi 
sistem vedno v stanju pripravljenosti – da se lažje vklopi, ko je to nujno. Hidravlično olje 
je uskladiščeno v hidravličnem rezervoarju iz katerega električni motor hidravlične črpalke 
vleče in razporeja hidravlično olje v cevi sistema. Električni motor črpalke je priključen 
neposredno na glavni generator ladje. Hidravlično olje je v cevi pod stalnim tlakom, kar 
zagotavlja želeno odzivnost pomika krmilnega lista. Najpomembnejši del sistema je 
razvodnik. Dela po načelu, da ko obračamo krmilo, dajemo impulz, ki vzbudi delovanje 
levega ali desnega elektromagneta na razvodniku. Razvodnik ima tri položaje in dve mesti 
za začetek delovanja. Ko je razvodnik pod kotom nič, se nahaja v srednjem polju, zaradi 
česar je v obeh krakih razvoda atmosferski tlak. Ko se razvodnik premakne v enega od 
obeh polj, je en izhodni priključek zvezan z napajalnim priključkom, drugi z atmosfero. 
Dvojni ventil je pomemben, ker predstavlja varnostni ventil, ki določa kdaj je konec 
obračanja oz. kdaj se je krmilni list odklonil za želeni kot. Sistem sestavljata še 
manometer, ki meri tlak v ceveh in tlačni senzorji, ki po potrebi vključijo alarmni sistem. 

 
Slika 4.2.6. Krmilni sistem, hidravlični načrt * 

1- Hidravlični tank; 2- Električni motor; 3- Hidravlična črpalka, konstantnega pretoka, enosmerna; 4- Filter; 5- Ventil 
zračnega tlaka /an. Air pressure valve/; 6- Pritisnit stikalo; 7- Razvodnik 4/3, normalno otprt pretok; 8- Dvojni ventil /an. 

Back pressure unit/; 9- in 10- Cilinder dvostranskega dejanja. 11- Manometer. 
*vir./8/ str. 6 
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4.3. Avtomatski nadzorni sistem za ladje 
Namen avtopilota ladje je, da se ohrani ladjo v vnaprej določenem kurzu, če na ladjo 
poleg sile ladijskega vijaka delujejo različne motnje (veter, valovi in morski tokovi), kot je 
prikazano na sliki 4.2.1. Tak način vodenja je znan kot vzdrževanje kurza. Avtopilot se 
uporablja tudi za spremembo kurza. Osnovni elementi sistema avtopilota so prikazani na 
sliki 4.3.1. 
 
 
 
 

 
Slika 4.3.1 Sistem avtopilota 

 
Dejanski kurz, ki ga meri kompas (giro ali magnetni kompas), se primerja z želenim 
kurzom, ki ga avtopilotu ukazuje krmar ladje. Avtopilot je na sliki 4.3.1 predstavljen kot 
regulator, ki pretvarja želeni kurz v signal in ga pošilja v nadzorni del krmilnega 
mehanizma. 
S kolikšno silo mora delovati krmilni mehanizem na krmilo določa avtopilot glede na stanje 
senzorja kota krmila. Iz želenega kurza avtopilot določi želeni kot krmila in ga tudi doseže 
preko povratne zanke, kot je prikazano na sliki 4.2.4. Krmilo regulira navor trupa ladje, 
tako, da usmerja dejanski kurz plovila proti z želenemu kurzu čeprav moteči veter, valovi 
ali vodni tokovi povzročajo navore, ki avtopilotu pri tem opravilu pomagajo ali ga ovirajo. 
Bločni diagram sistema je prikazan na sliki 4.3.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 4.3.2. 
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6. Sklepi 
 
Sklenil bom z vprašanjem: Kaj rabimo za dober sistem vodenja? 
 
Vedeti moramo katero veličino reguliramo (regulirana veličina je bila smer plovbe), s 
katero veličino bomo izvedli regulacijo (regulirna veličina ja bila tlak hidravličnega olja), 
kolikšno natančnost zahtevamo in in kakšen obseg vrednosti obeh veličin želimo. Fizikalne 
veličine pretvorimo v ustrezne oblike, večinoma elektriških veličin, analogne glede na 
zahtevnost naloge vodenja pretvorimo še v digitalne signale. 
 
Trenutno vrednost regulirane veličine merimo s tipalom, ki tudi mora dajati obliko signala, 
ki jo primerjalnik in regulator regulator sprejemata. Poleg tega mora imeti tipalo dovolj 
veliko ločljivost in dinamični obseg (kako dobro prikazana veličina sledi merjeni veličini). 
 
Regulatorji so lahko različne narave, vključno z mehanskimi ročicami, pnevmatskimi 
elementi, lahko so analogni ali digitalni, električna vezja in mikro krmilniki. Regulator 
mora sprejemati napake (razlike želenih in dejanskih vrednosti v procesu) in biti sposoben 
iz napake kontrolni signal tako odmeriti, da lahko začne izvršni člen (v primeru krmila 
telemotor) ustrezno delovati in vplivati na proces (smer plovbe).  
 
 
Izvršni člen oz. element ojači in pretvori kontrolni signal in zagotavlja potrebno moč za 
delo, da spremeni smer, količino potrebne energije ali snovi, da merjena veličina doseže 
želeno vrednost. Z avtopilotom krmilimo kurz ladje, reguliramo pa navor, ki ga okoli 
masnega središča oz. okoli osi vrtenja povzroča pod določenim kotom obrnjeno krmilo. 
Gospodarnost pri upravljanju tega sistema dosežemo, če poznamo statične in dinamične 
lastnosti ladje. Izvemo jih na podlagi meritev in z uporabo osnovnih fizikalnih zakonov ali s 
kombinacijo obeh procesov. 
 
 Ker sem seminarsko delo obravnaval s sistemskega vidika predlagam vsem, ki vas 
zadeva bolj zanima, da moj pogled še razširite in dodelate. Najprej predelajte splošne 
teorije, nato pa še uporabne znanosti o sistemih in kibernetiki. 
 
 Zame največja težava je, da je za teorijo in uporabo krmiljenja potrebno znanje 
višje matematike. Za vsak korak višje v razumevanju področja avtomatike potrebujem 
najprej obvladovanje določenega področja višje matematike.  
 
Knjige, v katerih se vprašanje avtomatike obravnava strokovno in obenem na način, ki ga 
dojema manj matematično usposobljen bralec, so redke. Pregleda sem se lotil brez 
matematike, zato sem prepričan, da bo ta seminarska naloga pomagala bodočem strojniku, 
ki ne bo študiral višje matematike.  
 
Ostale sisteme, kot sta popolni hidravlični in popolni električni tip, prepuščam v predelavo 
naslednjim generacijam študentov. 
 

S spoštovanjem, 09110101 
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/5/. The Elements of feedback and Control, A. M. Hardie, Oxford University 

Press, New York Toronto, 1964 
/6/. Brodski pomoćni strojevi i ureñaji,V. Ozretić, Split ship management, Split, 

2004 
/7/. Ladijska elektrotehnika II, prof dr. Dušan Kernev, Univerza v Ljubljani, 

Visoka pomorska in prometna šola v Piranu, 1993 
/8/. Seminar on Marine Electrical Engineering; part: Stearing Gears; subject: 

Preview Of Topics; Germanischer Lloyd 
/9/. Hidraulički i pneumatski mehanizmi i instalacije, Prof. dr Ljubomir 

Miladinović, dipl. ing. 
 

7.2. Internetna iskanja 

 
i. Radovan Antonić , Brodsko-automatsko-upravljanje 

http://www.scribd.com/doc/159452421/Brodsko-automatsko-upravljanje  
ii. Mario Bikin, Automatsko voñenje procesa  

http://www.scribd.com/doc/58832015/AVP 
iii. Seminarske naloge predmeta ''Regulacija in avtomatizacija'' leto 2010/2011, 

Univerza v ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet, februar 2011 
 

7.3. Kratice 

 
i. GL - Germanischer Lloyd 
ii. SOLAS - Safety of Life at Sea (Mednarodna konvencija o varovanju življenja na 

morju) 
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5. Regulacija tlaka v kompresorjih 
 

 

Primer kompresorja za uporabo na ladjah 

 



Seminarske naloge                                                                                                    Regulacija in avtomatika 

   

 

Stran 
50  

Uvod 
Kompresorji so sistemi, ki sesajo zrak iz ozračja in ga pod želenim tlakom dovajajo 
porabnikom. Regulacijska zanka ima pravzaprav dve funkciji: 1. določa kdaj bo 
enofazni elektromotor črpalke zraka deloval in 2. zagotavlja varnost sistema 
stisnjenega zraka. 

Z dano seminarsko bom predstavil kako poteka regulacija tlaka v kompresorjih, 
kako to poteka na ladji in kje sistem lahko naleti na težave. Največji poudarek je 
na tipih regulacije, shemah teh in obrazložitvi. 

Vrste regulatorjev 
-Prekotlačni ventil (mehansko) 

-Elektromehanski presostat 

-Elektronski regulator tlaka 

Prekotlačni ventil 
Enofazni elektromotor (E.M.) kompresorja stalno preko sesalnega filtra (S.F.) sesa 
zrak iz ozračja, s prekotlačnim ventilom (glej sliko 1) pa krmilimo delovni tlak, kar 
imenujemo mehanska regulacija. Ko zaradi delovanja E.M. nastane oz. preseže 
želeni tlak, prekotlačni ventil vrača zrak na stran S.F. pred E.M. 

 

 

Slika 1: Shema delovanja mehanske regulacije sesanja zraka. 

Elektromehanski presostat 
Elektromehanski presostat (obkrožen na sliki 2) imenujemo tudi mehansko tlačno 
stikalo. V toplotnih sistemih smo srečali podobno napravo, ki jo imenujemo 
mehansko temperaturno stikalo oz. termostat.  

Nastavitev tlaka izklopa reguliramo z nastavitvijo napetosti vzmeti 1, ki je 
povezana z membrano (elektromagnetni razbremenilni ventil, glej sliko 2) na tlačni 
strani kompresorja. Vklop kompresorja reguliramo z nastavljanjem napetosti 

pot stisnjenega zraka 

vstop zraka 
iz ozračja 

izstop zraka k 

porabnikom 
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dodatne vzmeti 2, s katero nastavljamo diferenco (∆p). Če torej nastavimo tlak 
izklopa na vzmeti 1 na 10 bar in diferenco ∆p z vzmetjo 2 na 2 bar, bo presostat 
izklopil kompresor pri 10 bar in vklopil pri 8 bar. Podobnost smo opazili pri 
histerezni zanki feromagnetnih materialov. 

 

Slika 2: Shema regulacije z elektromehanskim presostatom. 

Primer elektromehanskega presostata 

 

Slika 3: Pokrov z nastavljenim tlakom izklopa in diferenco (Ranco) 

izstop zraka k 

porabnikom 

vstop zraka iz 
ozračja 

pot stisnjenega zraka 
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Slika 4: Odprt presostat (drug model) 

Z vzmetjo 1 (glej sliko 4) na katero kaže rdeča puščica nastavljamo zgornji tlak oz. 
tlak izklopa, modra puščica pa prikazuje vzmet 2, s katero nastavljamo diferenco 
tlakov ∆p.  

Elektronski regulator tlaka 
Elektronski regulator tlaka (ERG, obkrožen z modro na sliki 5) je napajan iz 
omrežja. 

 

Slika 5: Shema regulacije z elektronskim regulatorjem tlaka. 

vzmet 1 

vzmet 2 

pot stisnjenega zraka 

izstop zraka k 

porabnikom 

vstop zraka iz 
ozračja 
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ERG je sestavljen iz procesorja in elektronskega vezja, ki ima svojo programsko 
opremo (ang. software). ERG meri upornost preko tlačnega pretvornika (slika 6), 
kateremu se upornost spreminja glede na tlak. Določen tlak povzroča določeno 
upornost v kiloomih (kΩ), ki se pretvorjena v bare izpisuje na digitalnem 
prikazovalniku. S programom na ERG reguliramo tlak izklopa (v barih) in diferenco 
(razliko) oz. tlak vklopa kompresorja (v barih). Zaradi varnosti imamo lahko vhode 
iz mehanskih presostatov za alarmiranje ob visokih ali nizkih tlakih. Lahko pa tudi s 
samim ERG preko pretvornika določimo predalarm z določeno nastavljeno 
vrednostjo. ERG lahko krmili tudi elektromagnetno razbremenilni ventil: ko izklopi 
motor kompresorja, ERG odpre elektromagnetni razbremenilni ventil in obratno. 

Tlačni pretvornik 

 

 

Slika 6: S tlačnim pretvornikom merimo tlak. Spreminjanje pretvornikove 
upornosti javlja elektronskemu regulatorju (ERG) kolikšna je vrednost tlaka v 
kompresorju. 
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Primer ERG- elektronski regulator tlaka 

 

 

Slika 7 Prikaz elektronskega regulatorja, ki je sicer namenjen regulaciji 
temperature, vendar ERG tlaka deluje na istem principu. Omenjena regulatorja 
se razlikujeta le v načinu programiranja. 

 

Regulacija tlaka pri kompresorjih na ladji 
Sama regulacija tlaka v kompresorjih na ladjah ni bistveno drugačna od do sedaj 
opisane. Regulacije z elektromehanskim presostatom na ladjah so enake kot na 
kopenskih napravah. Elektronski regulator tlaka se na ladji za malenkost razlikuje 
od kopenskega, saj na elektronska vezja na ladji ne vežemo ozemljitve, ker je 
ozemljen sam trup ladje. 
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Na sliki 8 je prikazan kompresor z manjše ladje, ki se ga uporablja za hladilne 
naprave hrane. Kompresor regulira elektromehanski presostat. 

 

Slika 8: Kompresor manjše ladje. Z rdečo puščico je označen elektromehanski 
presostat. 

 

Stabilnost sistema 
Sistem je stabilen, če se ne vklaplja in izklaplja prepogosto, saj so vsi elementi 
(regulator, elektromotor, kontaktorji, sam kompresor) pri pogostih vklopih in 
izklopih dosti bolj mehansko obremenjeni, kar jim krajša življenjsko dobo. Poleg 
tega se s pogostimi vklopi in izklopi poveča poraba električne energije. 

Kvarne posledice pogostih vklopov za elektromotor 
Dosti višji zagonski tokovi in s tem poraba energije. 

Kvarne posledice pogostih vklopov za kompresor 
Ne uspe se optimalno zagnati cel sistem – npr. za mazanje ležajev se ne uspe takoj 
ustvariti oljni film. 
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Kvarne posledice pogostih vklopov za stikala 
Zlepljenje kontaktorjev, ker se električni oblok ne prekinja, tokovi ob preklopih so 
veliki, kontakti se zato 'zmehčajo'. Ko pride do zlepljenja kontaktorja, kompresorja 
več ne izklaplja oz. vklaplja. Če ne izklopi, lahko pride do poškodbe tlačne posode, 
zato je na dnu vedno tudi varnostni ventil. 

Sklep 
Naslov seminarske naloge »Regulacija tlaka v kompresorjih« mi je zelo ustrezal, saj 
sem lahko stvari o katerih sem pisal, povezoval s prakso. To se namreč zelo pogosto 
pojavlja pri delu, ki ga opravljam, poleg tega pa mi je lahko pri izdelavi seminarske 
pomagal strokovnjak Roberto Mohorič, ki je imel tudi nekaj let izkušenj s plovbo.  

 

Slika 9: Kompresorska črpalka za dva potapljača, pristanišče Koper 

 

Viri 
- Ustni viri: dipl. inž. Roberto Mohorič 

- Tehniška dokumentacija (lastnoročne sheme hladilnih naprav) 

- Osnove regulacije in avtomatizacije – Dr. Dušan Kernev, Univerza Edvarda 

Kardelja v Ljubljani, Portorož 1981 

- Zapiski s predavanj ddr. Rudija Čopa. 
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6. Regulacije vojaških radarjev 
 

Kaj je radar 
Radar (RAdio Detection And Ranging) je sistem za odkrivanje ki uporablja radijske valove 
da zazna oddaljenost, višino, smer ali hitrost predmeta. Uporablja se za odkrivanje letal, 
ladij, vesoljskih plovil, vodenih izstrelkov (raket), vremenskih pojavov in terena. 
Radar je prvi eksperimentiral Heinrich Hertz v poznih 1880ih. Med drugo svetovno vojno so 
Britanski in Ameriški znanstveniki uststvarili močni mikrovalovni radarski sistem za vojaške 
potrebe, kateri je bil prvič preizkusen v jezi v Bitki za Britanijo leta 1941. Danes se radar 
uporablja za identifikacijo in upravljanje umetnih satelitov v orbiti zemlje, kot navigacijski 
pripomoček letal in pomorskih plovil, za kontrolo letal na letališčih, ter nam vsem znano, 
kontrola hitrosti na cesti.  

Delovanje radarja 
Sistem deluje tako, da antena oddaja radijske valove. Ko ti dosežejo trdno snov, se 
odbijejo nazaj proti anteni. Ta jih zazna kot odmev, jih analizira in s tem določi obliko, 
smer, velikost, koordinate (ker radar svoj georeferencirni sistem) in hitrost objekta. Moč 
prejetega odmeva je sorazmerna velikosti, sestavi in obliki radarsko odbojnih površin (vsi 
materiali ne odbijajo radijskih valov, nekateri jih vpijajo oz. absorbirajo). Radijski valovi 
se širijo s svetlobno hitrostjo, zato merimo časovne presledke med oddajanjem signala in 
sprejemanjem odmeva v delčkih sekunde, iz te razlike časa izračunamo oddaljenost. 
Hitrost in smer izračunamo iz razlike med oddano in sprejeto frekvenco signala (Dopplerjev 
pojav). Ker merimo zelo oddaljene predmete in želimo točne podatke, mora biti snop 
električnih valov zelo skoncentriran, to dosežemo z uporabo paraboličnih anten. 
 

 
Slika 1: Shematski prikaz delovanja radarja 

 
Osnovni radarski sistem je deljen na oddajnik, stikalo, anteno, prejemnik, snemalec 
podatkov, procesor in ekran. Vse se začne z oddajnikom, ko ta odda zelo močni pulz do 
stikala, ki potem vodi pulz da je oddan iz antene. Ko antena konča oddajati pulz, stikalo 
prenese kontrolo do prejemnika, ki omogoča anteni da prejema odbiti signal. Ko je signal 
prejet, stikalo odda kontrolo nazaj do oddajnika da ta odda naslednji signal. Ta proces se 
lahko ponavlja tudi do 1000krat na sekundo. 
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Slika 2: Osnovni radarski sistem 

 

Radar kot regulacijski sistem 
 

Obračanje radarjeve antene in sledenje tarč  

 
Bistvo sledenja radarja je ta, da je antena ves čas pozicionirana tako, da lahko sledi tarči 
ter jo spremlja. Anteno obrača elektromotor. Kot v katerega antena trenutno seva pošilja 
dajalnik (enkoder) kontrolerju.  
 
Komandni signal oz. želeni azimut antene (kot pod katerim antena 'vidi' tarčo) se v 
kontrolerju / primerjalniku primerja s kotom iz enkoderja. Izhod primerjalnika je znan kot 
signal napake, ki ga pošiljamo v elektromotor. Obračanje antene se zaradi napake 
pospešuje ali zavira, dokler se ne izniči signal napake. S tem se antena nastavi v želeni kot 
(azimut), elektromotor se pa enakomerno vrti ali pa, če gre za sledenje tarči – se motor 
ustavi. Sistem elektromotorja in antene, imenovan “servo-mehanizem”, je lahko 
kombiniran z sledilcem, ki določi azimut tarče z uporabo informacij iz odbitega predmeta, 
katerega sistem uporabi kot “input” podatek.  
 

 
Slika 3: Krmilna shema pozicioniranja antene 

 
 
 

Oddajnik 

Prejemnik 

Stikalo 

Antena 
Radarski pulz 

Procesor 
Snemalec 

podatkov 
 Ekran 
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Kontrola stabilnosti frekvence oddajnika (AFC) 

 
AFC (Automatic Frequency Control) je avtomatski vzdrževalec frekvence signala v različnih 
stopnjah prejemnika. AFC vzdržuje konstantno absolutno frekvenco, medtem pa diferenčni 
AFC vzdržuje konstantno spremembo med signalno frekvenco in oscilatorjem. AFC sistem 
je sestavljen iz diskriminatorja, ki ugotovi magnitudo ter ukaz o potrebni prilagoditvi 
nastavitev; filter, ki omejuje pasovno širino prilagoditve; in kontroler, ki kontrolira 
spreminjanje frekvence. 
 
AFC sistem v pulznih radarjih je lahko kategoriziran kot hiter ali počasen; prvi zagotavlja 
prilagoditev nastavitev v času krajšem od pulza, drugi pa prilagodi spreminjanje več 
pulznih intervalov. Sistem lahko deluje v dveh načinih: iskalnem in sledilnem. V iskalnem 
načinu je oscillatorjeva frekvenca kontrolirana z iskalnim programom; sledilni način je 
zaklenjen. Kontrolni sistem uporablja oscillator, ki je reguliran z napetostjo. Ta sistem 
omogoča hitro odzivnost ampak ozek prilagoditveni pas. Oscilator se lahko nastavlja 
termično ali z kombinacijo elektronskih, mehanskih in termičnih naprav. 
 

Radarski modulator 

Modulatorji proizvedejo valovne dolžine za radio-frekvenčne pulze. Poznamo dva različna 
sistema: 
- visokonapetostno stikalo; te modulatorje sestavljajo visoko napetostni pulzni generatorji, 
impulznega omrežja, ter visoko napetostno stikalo. Ti proizvedejo kratke pulze. Tako je 
lahko oddani pulz radijske frekvence ustaljen na določeni in kratkotrajni  frekvenci. 
-hibridni sistem, ki je napajan iz valovnega generatorja in vzbujevalnika za oddajanje 
kompleksnih valov. Ti valovi so lahko generirani z nizko-močnim/nizko-napetostnim 
vhodnim signalom. V tem primeru mora biti radarski oddajnik tudi ojačevalnik. 

Zračno hlajenje  sistema 

Deli radarja, še posebej oddajniki, generirajo velike količine toplote, ki lahko poškuduje 
delovanje radarja. Zato ima vsaka soba z radarsko opremo hladilne sisteme. Deli, ki 
proizvajajo majhno količino toplote potrebujejo minimalno uporabo hladilnih sistemov, v 
tem primeru ventilatorji; bistvena naloga je, da ohranjajo konstantno sobno temperature.  
 
Radarji, ki uporabljajo ventilatorje za hlajenje, imajo ponavadi instalirana stikala, ki 
merijo pretok zraka. Če se ventilator pokvari ali ustavi, se stikala odprejo ter odvzamejo 
napajanje od vseh tistih naprav, ki jih hladi ventilator.  

Vodno hlajenje sistema 

Pri radarjih, ki uporabljajo vodno hlajenje, se tekočina pošilja v ločene cevi oz poti. Vsaka 
od teh poti ima merilo, ki zaznava pretok tekočine. Če se ena od teh cevi zamaši ali 
postane omejena, se stikalo odpre in odvzame napajanje radarja. 
 
Vodno hlajeni sistem vsebuje tudi manometre in stikala, temperaturne števce, ter stikala 
za pregravanje. Distilirana voda je eden izmed najboljših medijev za hlajenje visoko-
močnih komponent, ter v nekaterih primerih tudi edini medij ki se lahko uporablja. 
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Slika 4: Sistem vodnega hlajenja 

Če hočemo, da hladilni sistem z destilirano vodo deluje, mora biti temperatura, 
kvantiteta, čistoča, pretok, ter pritisk vode pod nadzorom. To je izvršeno z pomočjo 
različnih ventilov, regulatorjev, senzorjev, ter instrumentov ki nadzirajo te enote. 
 
Vodni hladilni sistemi so sestavljeni iz enote ki hladi distilirano vodo ki se pretaka skozi 
električno opremo; to je ponavadi morska voda ali hlajena sveža voda. Glavne komponente 
hladilnega sistema so cevi, ventili, regulatorji, prenosniki toplote, cedila, pumpe, 
ekspanzijske posode, ter deminerlizatorji.  
 
Tipični vodno hlajeni sistem je sesatavljen iz primarnega obroča in sekundarnega obroča. 
Primarni del zagotavlja osnovni vir hladilne vode; sekundarni prenese toploto iz električne 
opreme do primarnega dela. Vir hladilne vode je ali morska (slana) voda ali ohlajena voda 
iz ladijskega prezračevalnega sistema. V sekundarnem delu se uporablja destilirana voda. 
Ultračisti (ultrapure) sistemi so vzdrževani preko demineralizatorja ter uporabljajo dvojno-
destilirano vodo.  
 

 

Slika 5: Sistem vodnega hlajenja 
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Vrste radarjev na ladjah 

Iskalni radar (Search radar) 

 
Iskalni radar (search radar) je radar, ki neprestano skenira delec nekega prostora ter 
zagotavlja začetno odkrivanje vseh tarč v tem prostoru. Iskalni radarji so deljeni v različne 
podskupine, predvsem na tip predmeta, za katerega so narejeni da ga zaznajo. 
 

Radar, ki išče tarče v vodoravni ravnini (Surface-search radar) 

 
Površinski iskalni radarski sistem ima dve primarni funkciji. Prva funkcija predstavlja 
odkrivanje in določitev točnih razdalj ter smeri površinskih plovil ali objektov, ter nizko-
letečih letal. Druga funkcija pa mora zagotoviti nespremenjen 360 stopinjski iskalni vzorec 
za vse predmete ali plovila, ki so v vidnem polju oddaljene od radarske antene. 
 
Maksimalni doseg radarja je omejen z radarskim horizonom; uporaba visjih frekvenc 
pripomore največji odboj od manjših, odsevnih povrsin, kot so jamborne strukture ter 
periskopi podmornic. Ozke širine pulzov omogocajo visoko stopnjo resolucije pri krajših 
razdaljah, s tem pa večjo točnost razdalje. Visoka stopnja ponavljajocih pulzov omogoča 
maksimalno definicijo opazovanega predmeta. Široki, navpični deli radarja omogočajo 
nemoteno delovanje med nestabilnostjo ladje na morju, ter zaznavanje nizko-letečih letal. 
Ozki vodoravni deli omogočajo točno določanje smeri. 
 
 Ladijski površinski radarji zagotavljajo informacije o površinskih plovilih in letalih kot 
input informacij v oborožitveni sistem; s tem prenesejo informacije o tipu ter 
karakteristikah o določenem predmetu, ter zagotavlja pomoč kontrolnem sistemu ognja pri 
uničevanju sovražne tarče.  
 

 
Slika 6: Surface search radar  Slika 7: Surface search radar na bojni ladji 

Radar, ki išče tarče v prostoru nad obzorjem (Air-search radar) 

Ta vrsta radarja zazna ter določi pozicijo, smer in hitrost zračnih tarč v relativno veliko 
obsežni površini. Maksimalni doseg teh radarjev dosega tam do 300+ milj, kritje smeri pa 
zagotavlja 360 stopinjski  krog. Radarski sistem je praviloma razdeljen v dve kategoriji, 
odvisno od količine prejetih informacij. Tako imenovani 2-D radarji zagotovijo samo 
razdaljo in smer; 3-D radarji pa zagotovijo razdaljo tarče, smer in višino.  
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Pri teh radarjih se uporabljajo relativno nizke frekvence, ki omogočajo dolg doseg 
prenosov podatkov z minimalnimi napakami. Široko-pulzni deli ter visoka moč omogočajo 
zaznavanje manjših predmetov na velikih razdaljah. Pri 2-D radarjih se široka navpična 
plošča uporablja za zaznavanje predmetov od gladine do relativno visokih višin, ter 
omogočajo neprekinjeno delovanje ob premikanju ladje. 
 

 
Slika 8: Pokritost antene   Slika 9: Air-search radar 

 
Zračni nadzorni radarji se uporabljajo za zgodnje opazovanje tarč; za to so najbolj 
primerni zaradi svojega dometa. V nevarnih situacijah je takojšne zaznavanje sovražnika 
ključnega pomena za pripravo obrambe ladje; razni topovi, rakete ali lovska letala morajo 
biti pripravljena preden nevarnost stopi v stik z ladjo. Druga funkcija tega tipa radarja je, 
da vodi letala na bojne patrulne misije (CAP – combat air patrol), da lahko prestrezejo 
sovražna letala. Vse informacije, ki jih pridobi radar so vnesene v letalski računalniski 
sistem; s tem se lažje nadzoruje območje nevarnosti ter njeno prestrezanje ali uničenje. 

Radar, ki določa višine tarč (Height-finding search radar) 

Primarna funkcija tega radarja je računanje točnih podatkov o oddaljenosti, smeri ter 
višini letal zaznane z zračnim nadzornim radarjem. Ta tip radarja je 3-D radar, ki 
uporablja tri koordinantne osi. Ta vrsta radarja se tudi uporablja pri CAP misijah med 
prestrezanjem tarč, drugače pa se uporablja tudi kot zračni nadzorni radar, zaradi svojih 
bistvenih prednosti kot 2-D radar. 
 
Kapaciteta 3D radarja je do neke mere omejena zaradi operacijske frekvence, ki je višja 
kot pri 2D radarju. Ta slabost je popravljena z bistveno večjo izhodno močjo. 
 
Naloge, ki jih opravlja so:  
- pridobivanje podatkov o razdalji, oddaljenosti, smeri ter višini sovražnih letal ter raket 
- odkrivanje nizko-letečih letal 
- ugotavljanje razdalje do kopnega ter oddaljenih tock 
- sledenje letal na kopnem 
- zaznavanje vremenskih pojavov 
- zagotavlja točne podatke za ognjene kontrolne sisteme 
 

Radar, ki sledi tačam (Tracking radar) 

Sledilni radar je radar, ki priskrbi sprotne podatke o poziciji tarče. Sledilni radar je tudi 
tako imenovani radar za kontrolo ognja (fire-control radar) 
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Radar za kontrolo ognja mora biti usmerjen v območje opazovane tarče zaradi svojega 
ozkega žarka. Ta faza je imenovana faza “označitve” (designation), ter predstavlja prvo 
fazo v delovanju tega radarja. Ko je radar v bližini tarče, se sistem spremeni v fazo 
“pridobitve” (acquisition); v tej fazi radar preiskuje majhen volumen prostora v 
preddoločenem zaporedju dokler ta ne najde tarče. Ko je tarča zaznana, sistem vstopi v 
fazo “sledenja” (track); s tem radar sledi vsakem gibanju tarče. 
 
Tipične karakteristike radarja za kontrolo ognja so zelo visok prf (pulse-repetition 
frequency), zelo ozek pulz, ter zelo ozek žarek. Te karakteristike, ki naredijo radar zelo 
natančen, omejujejo razdaljo delovanja ter naredijo odkrivanje zelo težko.  
 

Radar, ki vodi rakete v tarče (Missile-Guidance Radar) 

 
“Radar za vodenje raket” je radarski sistem, ki preskrbi informacije za vodenje raket do 
sovraznih tarč, ter omogoča prestrezanje oz. uničenje tarče preden ta stopi v kontakt z 
ladjo. Rakete uporabljajo radar za prestrezanje v treh različnih osnovnih principih: (1) 
Rakete sledijo žarku radarja, ki neprekinjeno označuje tarčo; (2) sledilne rakete zaznajo in 
sledijo radarski energiji, ki se odbije od tarče; odbita energija je pridobljena v raketinem 
radarskem oddajniku ali pa na mestu izstrelitve, ter je zaznana preko sprejemnika rakete; 
(3) pasivne sledilne rakete sledijo energiji, ki jo oddaja tarča.  
 
Na začetku radar uporabi “capture beam”, ki raketo prevzame ter jo vodi. S tem raketa 
doseze “guidance beam”, kjer jo radar vodi do cilja ter uničenja. Ves ta čas se raketa 
orientira po “track beam”, ki spremlja ter sledi tarči, ter zazna spremembo v poziciji 
tarče. 
 

 
Slika 10: Osnovni principi delovanja vodenja rakete z radarjem 

 

Radar, ki olajšuje pristajanje na letalonosilkah (Carrier-Controlled Aproach Radar) 

Primarna funkcija tega radarja je nadzor nad pristajanjem/vzletanjem letal in 
helikopterjev iz ladij. Uporaba tega radarja je najpomembnejša takrat, kadar se vidnost 
zelo poslabša oz. je sploh ni; takrat postane pristajanje mornariških zračnih plovil zelo 
zahteven ter nevaren manever. Bistvo tega radarja je, da zazna letalo ter ga spremlja med 
končnim pristajanjem (ko se približa ladji), med tem pa odda letalu (pilotu) vse bistvene 
informacije preko radijskih navodil; za avtopilota se odda kot pulzni kontrolni signal. 
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Priloga: Vojaški radarji in bojni sistemi 
 

Vojaški radar BPS-15/BPS-16 

Površinski iskalni in navigacijski radar z majhno porabo je uporabljan na USN jedrskih 
podmornicah.  
 
BAND E/F (2.9-3.1 GHz) RANGE 60 nm (69 mi; 110 km) 
ACCURACY 
azimuth 0.40° 
height +/-902 ft (275 m) 
range 130 ft (45 m) 
 
Razločljivost 
po azimutu 1.6° 
po razdalji 739 ft (225 m) 
PEAK POWER 90 kW 
ELEVATION COVERAGE -3°/ + 20° 
 
 

Vojaški radar MK 23 Target Acquisition System (TAS) 
Mk 23 je 2D, pulse-Doppler radar za usmerjanje NATOve Sea Sparrow rakete ladja-ladja. 
Povezan je z AN/SLQ 32 ECM (Electronic Countermeasures) sistemom in z Mk 68 kontrolnim 
sistemom ognja. Mk 23 avtomatsko reagira na katerokoli obliko proti-ladijksih raket 
izstreljenih iz površinskih plovil, letal ali podmornic. Uporablja MTI (Multiple Target 
Indicator) ter lahko sledi 54 izstrelkom hkrati. V vlogi točkovne obrambe (point defence), 
Mk 23 zazna ter sledi raketam na razdalji 32km+ ter jih napade (engage) z proti-raketnim 
raketam. 
 
V sekundarni vlogi je uporabljen za nadzor zračnega prostora ter letal. 4.3 meterska 
antena ima 360° azimut ter 75° elevacije; vrti se od 15rpm do 30 rpm. Priključen je na 30° 
stabiliziranem podstavku skupaj z FoF (Friend or Foe) opremo. Sistem ima 37km območje 
zaznavanja ter skoraj 185km ko je uporabljen v sekundarni vlogi.   
 

 
Slika 11: Mk 23 TAS z Sea Sparrow lanserjem 

BAND D 
RANGE 30 rpm 20 nm (23 mi; 37 km); 
15 rpm 90 nm (104 mi; 167 km) PEAK POWER 200 kW PRF normal 4,000 Hz; medium-range 
900 Hz SYSTEM GAIN 21 dB 
MTI CLUTTER REDUCTION more than 50 dB 
SYSTEM WEIGHT 
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topside 2,000 Ibs (907 kg) total 10,000 Ibs (4,536 kg) 
ANTENNA DIMENSIONS 
width 19 ft 3 in (5.87 m) 
height 10 ft 9 in (3.28 m) 
ANTENNA BEAMWIDTH 3.3° X 75° 
 

Vojaški radar  SPY-1 
AN/SPY-1 je multifunkcijski radar. Je del sistema Aegis, ki vsebuje SPY-1 radar, Command 
and Decision element, sistem za nadzor ognja, zračni-iskalni radar ter radar za nadzor 
ognja, raketne sisteme in protiletalske sisteme. Je eden izmed najbolj razširjenih radarjev 
v USN (United States Navy). Vec o tem pod poglavjem Aegis. 
 
BAND F (3.1-3.5 GHz) 
POWER 
peak 4-6 MW 
average 58 kW PULSE WIDTH 6.4, 12.7, 25.4, or 51 micros ec 
PULSE COMPRESSION RATIO 128:1 
BANDWIDTH sustained coherent 10 MHz; instantaneous 40 MHz 
SYSTEM SCAN RATE 12 rpm air coverage; 1 rpm at the horizon 
SYSTEM GAIN 42 dB  
WEIGHT above decks, per face: SPY-1A 13,030 Ib (5,910 kg); SPY-IB 7,900 Ib (3,583 kg) 
below decks: SPY-1A 131,584 Ib (59,686 kg) 
ANTENNA BEAM WIDTH 1.7° X 1.7° 
 

Bojni sistem na ladji Aegis 

Aegis Combat System (ACS) je napreden sistem vodenja in nadzora, ter sistema WCS 
(Weapon Control System), ki uporablja močne računalnike in radarje da zaznajo in vodijo 
izstrelke do sovražnih tarč ter jih uničijo. Glavna naloga Aegis je ta, da opozori ladjo ter 
celotno bojno skupino na potencialne grožnje, ter z njimi ustrezno opravi. 
ACS sestavljajo AWS (Aegis Weapons System), hitro-reakcijska komponenta AAW (Aegis 
Anti-Aircraft Warfare), poleg Phalanx CIWS (Close In Weapon System) ter Mk 41 Navpični 
istrelitveni sistem (Vertical Launch System) z raketami Tomahawk. 
AWS zajema AN/SPY-1 radar, Mk 99 Fire Control System, WCS, Command and Decision 
Suite ter SM-2 rakete. AN/SPY-1 je napreden, avtomatski odkrivaj-in-sledi, multi-funkcijski 
3D pasivni elektronsko skenirani matricni radar. AN/SPY-1 ima 6MW radar, kateri lahko 
naenkrat opravlja funkcije iskanja, sledenja ter vodenja. V kombinaciji z AN/UYK-1 visoko-
hitrostnim radarjem lahko sistem zazna sovražne rakete ali letala, razvrsti tarče po stopnji 
ogroženosti, ter vodi rakete do ciljev. Aegis ima kapaciteto sledenja več kot 100 tarč 
naenkrat pri več kot 190nm. 
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Slika 12: AN-SPY-1 Radar 

 
Slika 13: Aegis bojni sistem 

Bojni sistem na ladji Goalkeeper 
“Goalkeeper” je avtonomni in popolno avtomatski oborožitveni sistem za bližinsko 
obrambo ladij proti raketam, letalom in hitrim plovilom. Sistem avtomatsko izvede cel 
proces od zaznavanja in sledenja do uničenja tarče. Visoka stopnja zaznavanja manjših 
tarč je omogočena z močnim I-band iskalnim radarjem, ki lahko operira v vseh vremenskih 
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pogojih. Natančno sledenje tarčam je omogočeno z dvojno-frekvencnim I/K-band iskalnim 
radarjem, ki omogoča hitro ter učinkovito zaznavanje več prioritetnih groženj hkrati. 
 

 
 
Specifikacije: 
 
Top: 1x GAU-8/A Avenger 
Kaliber: 30mm 
Cevi: 7-cevni 
Elevacija: +85 do -25 pri 80stopinj/s 
Kadenca streljanja: 70 nabojev/s (4200 nabojev/min) 
Hitrost naboja: 1109m/s 
Doseg: 350 do 2000 m, odvisno od tipa municije 
 
 
 
 

Bojni sistem na ladji Phalanx 
 
Sistem “Phalanx”  je zasnovan, da predstavlja zadnjo obrambno linijo pred protiladijskimi 
raketami.  
 
Sistem je narejen tako, da, kljub  morebitni visoki stopnji škode na ladji, potrebuje 
minimalne “input” sisteme. Ti so 440 V AC tro-fazni tok pri 60 Hz, ter vodo za hlajenje.  
 
“Phalanx” ima dve anteni, ki delujeta v paru za zaznavanje ter napadanje tarč. Prva 
antena, za iskanje, je locirana v notranjosti kupole. Ta sistem določa smer, oddaljenost, 
hitrost, in višino, torej podatke o potencialni nevarnosti. Ti podatki so analizirani, da se 
določi, ali CIWS tarčo napade ali ne. Ko računalnik identificira določeno tarčo, se  orožni 
sistem premakne v smer groznje; sledenje tarči se nato preda sledilni anteni. Sledilna 
antena je zelo natančna, ampak z manjšim obsegom delovanja. Sledilni sistem sledi tarči 
dokler računalnik ne določi, katera razdalja je najbolj primerna za maksimalno verjetnost 
zadetka. Sistem potem lahko strelja avtomatsko ali preko operaterja. Sistem sledi vsakemu 
izstrelku posebej, ter jih vodi do tarče. 

 
Slika 14: Goalkeeper CIWS 
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Slika 15: Phalanx CIWS 

Block 1A CIWS ima kadenco streljanja 4.500r/m ter vsebuje nabojnik z 1.550 izstrelki. 
Izstrelek doseže hitrost 1.100m/s po izstrelitvi; naboji so oklepno-prebijalni, iz 
osiromašenega urana, ali volframovih prebijalnih palic. Ti kinetični izstrelki so zasnovani 
tako, da prebijejo ter eksplodiranjo, ter uničijo bojno konico rakete. 

 
Specifikacije: 
 
Top: 1x M61 Vulcan 
Kaliber: 20mm 
Cevi: 6-cevni 
Elevacija: -20 do +80, 86stopinj/s 
Kadenca streljanja: 3000-4500nabojev/min 
Hitrost naboja: 1100m/s 
Doseg: 3600m 
Krmilni sistem: Ku-band, FLIR (Forward Looking Infrared) 
 
 
 
 
 

VIRI 
-http://sl.wikipedia.org/wiki/Radar 
-http://www.ig.utexas.edu/research/projects/mars/education/radar_works.htm 
-http://articles.janes.com/articles/Janes-Radar-and-Electronic-Warfare-Systems/Mk-23-
Target-Acquisition-System-TAS-United-States.html 
-http://www.navy.mil/navydata/fact_display.asp?cid=2100&tid=200&ct=2 
-http://navysite.de/weapons/aegis.htm 
-Military History; Phalanx CIWS; April/May 2009 
-PDF: Goalkeeper, Thales 
-http://what-when-how.com/military-weapons/naval-radars-military-weapons/ 
-PDF; Phalanx CIWS Control System Stability, Aim Bias Compensation, and Noise Sensitivity; 
Demetrios Serakos, Combat System Department; Naval Surface Warfare Center 
-http://www.radartheory.8m.com/rx38.html 
-PDF: Navy Electricity and Electronics Training Series; USN; September 1998 
-http://www.fas.org/man/dod-101/navy/docs/es310/trksys/trksys.htm; PDF: Radar 
Tracking System 
 

 
Slika 15: Phalanx CIWS v akciji 
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7. Kontroliranje in uravnavanje temperature motorja 
z notranjim izgorevanjem 

 

 

Motor na vlačilcu Maks, pristanišče Koper (4. januar 2011) 
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Uvod 
Vsesplošno nam je znano, da ima motor z notranjim izgorevanjem (dizelski ali 
bencinski motor) razmeroma majhen izkoristek glede na energijo, ki jo sprošča 
gorivo ob vžigu. Izgube predstavlja predvsem toplota, ki nam uhaja skozi izpušno 
cev ter gretje samih komponent motorja. Prav komponente je potrebno 
nadzorovati in ohlajati, da ne pride do nezaželenih okvar.  

 

 

Gretje in hlajenje 
Sam blok motorja ima v sebi vrtine skozi katere se pretaka hladilna 
tekočina(poganja jo vodna črpalka), ki hladi predvsem stene valjev, v katerih je 
temperatura tudi najvišja in so kot del motorja najbolj obremenjeni. Obstajajo 
izračuni in tudi meritve kažejo, da je za motor najbolje, da deluje na priporočeni 
temperaturi, na kateri ima tudi najboljši izkoristek. Ta temperatura je največkrat 
od 85°C pa do 90°C. Torej se motor zaradi izgorevanja goriva segreva, ne sme pa 
preseči mejne vrednosti temperature, ki jo je določil konstruktor, zato ga prisilno 
hladimo s pomočjo hladilne tekočine. Hladilno tekočino je treba hladiti v enaki 
meri kot se segreva, da ima hladilna tekočina sploh svoj raison d'etre. Na ladji 
imamo zato toplotni izmenjevalnik, ki omogoča, da morska voda hladi hladilno 
tekočino, hladilna tekočina pa motor. 

 

Slika 1: Shematična prikaza hlajenja motorja z notranjim izgorevanjem. 
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Komponente sistema hlajenja 
Sedaj ko poznamo problem segrevanja in rešitev s hlajenjem je sistem potrebno 
pravilno umeriti in vgraditi še nekatere komponente, ki omogočajo da sistem 
brezhibno deluje. 

Termostat:  Njegova naloga je, da v hladnem motorju poskrbi, da se zapre 
pretok hladilne tekočine in s tem omogoči čim hitrejše segrevanje na delovno 
temperaturo. Ko je temperatura dosežena, termostat odpre pot hladilni 
tekočini. Termostat največkrat deluje na principu temperaturnega raztezanja 
tako, da se kovinska palica (slika 2), ki je njegov sestavni del, pri določeni 
temperaturi raztegne za toliko, da potisne ventil, ki omogoča pretok hladilne 
tekočine iz motorja do izmenjevalnika in nazaj. 

Slika 2: Prerez termostata 

Termistor (termočlen): odlikuje ga, da spreminja upornost glede na 
temperaturo, kar pa lahko izkoriščamo za prikaz trenutne vrednosti z 
električnim merilnim inštrumentom, saj prikazuje trenutno temperaturno 
vrednost v samem motorju. Nameščen je na glavi valjev. 

Slika 3: Zbirka termistorjev 
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Bimetalno stikalo: Vklaplja in izklaplja vodno črpalko, ki nam dovaja hladno 
morsko vodo katera hladi hladilno tekočino. Princip delovanja spet temelji na 
temperaturnem raztezku dveh različnih kovin, ki prideta v stik in skleneta 
tokokrog ob določeni temperaturi. Le ta nam daje droben premik kovinskih 
lističev, ki preko električnih relejev vklapljajo črpalko. Nameščeno je na 
izmenjevalniku toplote. 

 

Slika 4: Prerez bimetalnega stikala 

 

Ventil za regulacijo tlaka v sistemu: Prav tako kakor vse snovi se tudi 
hladilna tekočina razteza in tlak znotraj zaprtega sistema lahko naraste do te 
mere, da pride do okvar (počene cevi, poškodovan izmenjevalnik…) Na 
izmenjevalniku toplote je zato nameščen popolnoma mehanski ventil, ki v 
ekspanzijsko posodo spušča višek tekočine ob segrevanju in obratno: 
primanjkljaj ob ohlajanju. 

 

Nestabilnost sistema 
Če vse komponente pravilno umerjene in delujejo brezhibno, je tudi ves sistem 
samodejen in relativno neodvisen od ljudi.  Težave pa nastanejo, če pride do 
okvar, še posebej v primeru nepravilnih izračunov načrtovalca sistema.  Zato je 
pomembno, da je človeško oko usmerjeno v merilnike, ki nam prikazujejo 
trenutno stanje in spraševati se je potrebno tudi, ali je prikazana vrednost 
realna.   

Vzrokov za nestabilnost sistema hlajenja je veliko:  
 
-okvara  samih komponent regulacije 
- prenizek nivo hladilne tekočine 
-zaradi drugih napak prekomerno segrevanje motorja 
-okvare črpalk 
-zamašenost hladilnega sistema 
-počene cevi … 
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Segrevanje motorja pravilno delujočega hladilnega sistema 
 
Podatki o agregatu (motorno kolo) 
 
Znamka:  Yamaha R6 
Prostornina:  600 ccm 
Moč:  86 kW 
Volumen hladilne tekočine:  3,4 l 
Vrsta hlajenja: tekočinsko (zračno-tekočinski izmenjevalnik toplote) 
 
Temperaturno območje, v katerem poskuša regulator zadrževati motor, med 85 in 
90 st. C, se pri neobremenjenem motorju doseže šele po približno 25 minutah. Do 
tedaj poteka tako imenovan prehodni pojav (ang. transient). Trenutki odprtja 
obtoka hladilne tekočine so označeni z zelenimi, trenutki njegovega zaprtja pa z 
rdečimi puščicami. Po času 25 minut je nastalo tako imenovano stacionarno stanje: 
od tukaj naprej se bo vzorec segrevanja/ohlajanja ponavljal s stalno periodo, 

imenovano Ton/off. Predvidevam, da območje (obarvano z rožnato barvo na sliki 5) 
pri obremenjenem motorju oz. med vožnjo po cesti, motor doseže že veliko prej. 
 
 

 
 
 
 
Slika 5: Časovni potek segrevanja in hlajenja neobremenjenega motorja v 
zgodnjezimskih razmerah (začetna temperatura 12 st. C).  

Učinek regulacije on-off je na sliki 5 lepo viden. V stacionarnem stanju brez 

obremenitve pri zunanji temperaturi 12 st. C znaša perioda gretja/hlajenja Ton/off 

približno 7 minut. 
 
 
 

T
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) 
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Posebnosti hlajenja ladijskega motorja 
 
Pri ladijskem motorju gre za podoben princip delovanja kakor pri mojem primeru z 
motornim kolesom, le da gre pri ladji za precej večjo maso. Povprečen ladijski 
motor ima lahko 20 000 kW ali več, zato je treba tudi veliko več hladilne tekočine. 
Sicer pa se na ladjah preko toplotnih izmenjevalnikov motor in ostale komponente 
hladijo z morsko vodo. Pravo mero hlajenja pa omogoča tripotni ventil, ki segreto 
morsko vodo bodisi izlije nazaj v morje, če pa je temperatura na vstopu premrzla 
in bi s tem povzročili podhladitev sistema, ventil vodo vrača nazaj v sistem, kjer 
dogreva vstopajočo morsko vodo. 

 

Slika 6: Nadzorna plošča ladijskega motorja vlačilca Zeus, pristanišče Koper 
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8. Regulacija hlajenja ladijskega motorja  
 

Splošen uvod o načinih hlajenja ladij 
Kot vsak motor z notranjim izgorevanjem, potrebuje tudi ladijski motor neko hlajenje. 
Hlajenje je lahko: 

• s sladko vodo 
• z morsko vodo 
• z oljem 
• zračno 

 Pri ladjah in večjih čolnih je hlajenje načeloma  vodno . Obstajajo tri načini vodnega 
hlajenja:  

 
• Odprt sistem odprt sistem neposredno uporablja morsko vodo za hlajenje motorjev, 

ker pa morska voda vsebuje sol oziroma natrij, začnejo kovinski deli prekomerno 
rjaveti. Problem rje je, da razjeda dele, posledično pa deli zaribajo, razpadejo, 
odkrušijo ipd. Rja najboljše deluje, ko plovilo miruje, idealni bi bilo, da motor 
neprestano obratuje. Neka študija je pokazala, da 70% okvar nastane zaradi korzije. 
Omenjeni sistem hlajenja ima večina vgradnih bencinskih motorjev MerCruiser in 
Volvo Penta, ki se množično uporabljajo na športnih čolnih in tudi potovalnih 
gliserjih nekje do dolžine 10 metrov. Poleg tega imajo tak sistem hlajenja vsi 
izvenkrmni motorji. Ta način hlajenja ima pa prednost da sistem z vidika regulacije 
in sestave relativno ni zapleten, ampak zaradi rje se ga izogibamo. 

 
Slika prikazuje postavitev in sestava opdrtega sistem, točka 1 predstavlja ventil, 2 
je filter, 3 črpalka, 4 je motor, 5 sklopka in 6 je izpušna cev. 
 

• Zaprt sistem 
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Na sliki vidimo cevi, ki so po splavitvi potopljene v vodi. Skozi te cevi se pretaka sladka 
voda segreta od motorjev. Prednost tega sistema je, da ne potrebuje izmenjevalcev 
toplote ter da motorji niso v stiku s slano vodo. Slabost je ta, da se alge in školjke rade 
zarastejo med cevmi, kar upočasnjuje ladjo in preprečuje optimalno hlajenje.   

 

Na sliki vidimo da je so po kobilici speljane cevi, ter v stiku z vodo se hladijo. Vidimo, da 
sistem deluje je potrbna črpalka, termostat in ekspanzijska posoda. 

 

• Polzaprt sistem polzaprt sistem je najbolj uporabljen. 
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Kot se vidi na sliki je polzaprti sistem zapletenejši z vidika sestave in regulacije saj 
imam več delov, ker sta za hlajenje potrebni tako sladka voda kot tudi morska voda. 
Morsko vodo pošljemo skozi izmenjevalnik toplote, kjer se pretaka ogreta sladka voda 
iz motorja, torej jo z morsko vodo hladimo, vendar v sam motor ne pride morska voda. 

 

Opis hlajenja in regulacije na jahti GAIO II 

 

 
Jahta je dolga 24 metrov ima nameščena dva marinizirana 4-taktna dizelska 
kamijonska motorja znamke Man.  
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Legenda: 
morska voda 
antifriz 
 
Za hlajenje ladja uporablja polzaprt sistem, kjer z morsko vodo hladimo notranjo 
sladko vodo, ki se pretaka po blokih motorja. Na trupu pod morsko gladino ima 
luknjo za zajem morske vode. Voda gre skozi filter ter pride do impelerske črpalke. 
Impelerska črpalka je zato, ker ni občutljiva, če povleče tudi zrak.   

FILTER IMPELER 

OLJE MENJALNIKA, 

T. IZMENJEVALNIK 

TOPLOTNI 

IZMENJEVALNIK 

TERMOSTAT 

MOTOR 

IZPUH, 
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IZMENJEVALNIK 

M
O

R
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A
 

V MORJE 

SENZOR 

TEMPERATURE 
ČRPALKA 

IZPUH 
SENZOR 

LIVELA VODE 
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Nato gre prefiltrirana morska voda skozi hladilnik zraka ter nato še skozi hladilnik 
sladke vode motorja. 
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Iz hladilnika se cev razdeli in ena gre direktno v mešalno koleno, druga pa skozi 
hladilnik olja V-driva. 



Seminarske naloge                                                                                                    Regulacija in avtomatika 

   

 

Stran 
81  

 
 
Iz menjalnika gre tudi v mešalno posodo. Ta posoda je zato, da hladi izpušne pline, 
ki bi sicer zažgali gumijaste in lesene dele jahte. Zadnji del izpuha mora biti 
narejen s padcem, da nebi morska voda prišla v izpušne kolektorje. 

 
Voda oziroma antifriz tekočina, ki teče po motorju poganja navadna centrifugalna 
črplaka.  
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Termostat 
 

Sistem se sam regulira ter tako ohranja delovno temperaturo preko termostata. 
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Želena vrednost, je nastavljena tovarniško, preko konstrukcije, vodvisnosti od 
temperaturnega raztezka palice ter dimenzij palice. Palica ki je priterjena na 
ventil, ki zapira/odpira pretok, ima na koncu senzor, ki predstavlja tipalo in je v 
stiku s hladilno vodo(trenutna vrednost). Temperatura se neposredno prenaša do 
palice, ter pri 80°C se toliko raztegne, da odpre pretok, pri 75°C pa se skrči in 
zapre pretok, to je sistem avtomatskega reguliranja hladilne tekočine s 
termostatom. 
 
 

 
 
Hladilna sladka tekočina motorja je prisotna tudi v hladilniku zraka, kar je 
nenavadno. To je zato, da hladnemu motorju segrevamo zrak, da se prej segreje, 
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voda pa se segreva preko izpušnega kolektorja. Livel vode je priključen na 
opozorilno lučko, temperaturo pa spremljamo preko števca na kontrolnem panelu. 
Oba imata za delovanje priklopljena senzora. 

 
 

Ugotovitve: 

En najpomembnejših sistemov za delovanje motorja je hladilni sitem. Če ta 
odpove, lahko naredi trajne poškodbe na motorju, katere ne moremo na mestu 
odpraviti. Ena glavnih poškodb, ki nastane, ko odpove hlajenje je, zvitje glave. 
Vzrok za to je, da se voda prekomerno segreje in s svojo notranjo energijo v obliki 
tlaka, zvije glavo. Da pride do prekomernega segretja, je lahko zaradi: 

• zamašitve vstopa(vsis) morske vode,  
• neočiščen oziroma zamašen filter 
• odpovedi delovanja impelerske črpalke in črpalke sladke vode 
• odpovedi termostata (zablokiran) 
• premalo hladilne tekočine 

To lahko preverjamo in preprečimo z opazovanjem temperature hladilne tekočine, 
vendar pa obstaja možnost, da tudi senzor odpove, ampak iz izkušenj lahko razberemo 
ali termometer deluje ali ne. Zato je pomembno, da poznamo in vemo, kako deluje 
sistem. 
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Viri in literatura 

• http://www.boatpartsinfo.com/2010/05/marine-cooling-systems-and-heat-
exchangers/ 

• http://www.revijakapital.com/navtika/clanki.php?idclanka=1003 
• http://www.boatdesign.net/forums/attachments/diy-

marinizing/35281d1253491654-closed-cooling-system-half-keelc.gif 
• http://www.easternyachts.com/antares/engine.htm 
• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Open_IC_engine_co

oling_system_%28ship%29.svg/800px-
Open_IC_engine_cooling_system_%28ship%29.svg.png 

• Man user information, spare parts 
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9. Nadzor vsebnosti kisika v tankerskih tankih  
 

 

 

Shema paramagnetnega senzorja za merjenje vsebnosti kisika 
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Uvod 
Pri prevozu nafte in naftnih derivatov v tankih lahko pride do nevarnosti eksplozije zaradi 
hlapov, ki jih prevažani derivati sproščajo. Pri določeni koncentraciji hlapov v ozračju 
tanka lahko pride do vžiga zmesi oz. eksplozije zaradi pojava statične naelektrenosti, 
natančneje ob razelektritvi. Da se ta pojav prepreči, je treba del zraka, ki se nahaja nad 
površino goriva v tanku, nadomestiti s plinom, da se bo vsebnost kisika v prostoru nad 
površino goriva zmanjšala. Take pline imenujemo inertne pline, postopek pa inertiranje. 
Inertni plin je pomemben za kemične tankerje, saj preprečuje nevarne kemijske reakcije 
in ustvarja varovalno plast nad tovorom z nizko temperaturo vnetišča. 

Inertiranje 
V pomorstvu se inertiranje najpogosteje uporablja, če tovor dovoli prečiščeni zgoreli plini. 
Pri zgorevanju v ladijskih kotlih nastajajo zgoreli plini, ki vsebujejo  le približno 5 % kisika, 
kar je idealen plin za proces inertiranja. Odvzem tako nastalih plinov se nahaja nad 
ladijskim ekonomajzerjem (odjemnikom toplote pred izpuhom za gretje nekaterih 
procesov), torej preden zgoreli plini zapustijo ladjo skozi dimnik. V procesu izgorevanja v 
motorju sta tekoče gorivo in zrak v takem razmerju, da izgori čim večji odstotek kisika. Po 
izgorevanju ostane dušik, ogljikov dioksid, kisik in vodne pare. Pred inertiranjem se 
odstranijo vodne pare, preostali plin pa se nadalje obdela tako, da vsebuje: 84% dušika 
(N2), 15% ogljikovega dioksida (CO2), 5%  kisika (O2) kar je optimalno za inertiranje. V teh 
primerih se zgoreli plini uporabijo samo za inertiranje, ne pa tudi za gretje in uparjanje 
vode. Pri manjših ladjah za prevoz kemikalij ali utekočinjenega plina so znani primeri, ko 
se za inertiranje ne uporablja inertni plin iz zgorelih plinov v ladijskih kotlih, ampak (čisti) 
dušik. 

 

Varnost pred vžigom oz. eksplozijo je dosežena, če je vsebnost kisika nad prosto površino v 
tanku manjša od 8 % (Slika 1). Iz varnostnih razlogov se zahteva, da je vsebnost kisika nad 
prosto površino v tanku manjša od 5 %. Omenjena zahteva zagotavlja 3 % varnostne razlike. 

 

Delež kisika v tanku je treba kontrolirati tako pri polnjenju in praznjenju tankov v 
pristanišču kot tudi med plovbo ladje. Instrumenti, ki kažejo vsebnost kisika, so nameščeni 
v kontrolnem prostoru ladijskega tovora in v prostorih, v katerih se zadržujejo častniki, ki 
so zadolženi za tovor. V primeru, ko vsebnost kisika presega 8 %, se mora samodejno 
sprožiti alarm in samodejni sistem vpihovanja inertnega plina se mora takoj izključiti. 

 

Pri vkrcavanju tovora v 500 tonski tanker nam morajo črpalke zagotavljati 5400 m3 

inertnega plina v tanke. Med prevozom surove nafte pa se morajo tovorne črpalke 
samodejno ustaviti vselej, ko pride do zaustavitve sistema inertnega plina. 
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Diagram varnosti 

 

Slika 1: Diagram področja v katerem lahko nastopi vžig oz. eksplozija. 
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Shema sistema inertnega plina pri pomožnih motorjih 
Shema na sliki 2 prikazuje sistem inertnega plina od odvzema zgorelih plinov iz pomožnih 
ladijskih kotlov do polnjenja inertnega plina v ladijska skladišča.  

 

Slika 2: Sistem zajema in dovajanja inertnega plina v tanke ([5]) 

Oštevilčene pozicije sistema inertnega plina pomenijo naslednje: 

1 Mesto odvzema izpušnih plinov 
2 Črpalki morske vode 
3 Mokri čistilnik plina (scrubber) 
4 Izpust kapljevine, ki se je nabrala za ventilatorji inertnega plina 
5 Ventilatorja inertnega plina 
6 Obtočni (recirkulacijski) ventil 1 
7 Glavni zaporni ventil 
8 Ventila za dovod pare in odvod kondenzata 
9 Izravnalni ventil tlaka (P/V breaker) 
10 Zaporna ventila 
11 Vodna zapora na krovu (deck water seal) 
12 Sesalni koš morske vode 
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Načeloma se pozicije 8, 9, 10 in 11 nahajajo na ladijskem krovu, ostale pozicije pa v 
prostorih ladijski strojnici. 

Delovanje sistema dovajanja inertnega plina 
Slika 2 prikazuje pot plina, ki prihaja iz pomožnih motorjev v sistem s pozicije 1. Tam so 
nameščeni tudi avtomatski zaporni ventili, ki omogočajo odvzem plina. Plin gre skozi mokri 
čistilnik pozicije 3, kjer plin se očisti saj in žvepla. Čistilnik je opremljen s merilniki 
temperature in vsebnosti kisika v plinu (glej poglavji o obeh senzorjih). V čistilniku se plin 
zaradi nižje temperature morske vode tudi ohladi na temperaturo, ki je za 10 °višja od 
temperature morske vode. Ohlajeni plin sesata ventilatorja pozicije 5. Ohlajeni in očiščeni 
inertni plin tlačita ventilatorja skozi odprti glavni zaporni ventil z vodno zaporo pozicija 
11 in dalje skozi dva ventila ob katerih je prvi nepovratni pozicija 10 v tanke. Vodna 
zapora deluje na paro, ki jo dobiva s pozicije 8. Osnovna naloga vodne zapore je, da 
prepreči povratek lahko vnetljivih plinov iz ladijskih tankov. 

Pri polnjenju in praznjenju tankov se potreba po količini inertnega plina spreminja. Da 
nam ni potrebno zaustaviti celotnega sistema, je v sistemu obtočna cev inertnega plina. 
Recirkulacija se vzpostavi takoj, ko se avtomatsko vodeni glavni zaporni ventil na poziciji 
7 zapre, obtočni ventil pozicije 6, ki je tudi avtomatsko voden, pa odpre. Tako se inertni 
plin vrača v mokri čistilnik plina. Glavni zaporni ventil na poziciji 7, ki je avtomatsko 
voden, se nahaja v prostoru generatorja inertnega plina na glavnem cevovodu inertnega 
plina - na krovu ladje. Posledica je, da je tlak inertnega plina v tovornih tankih odvisen od 
porabe goriva (trima),  zaradi fizikalnih zakonov (splošna plinska enačba) pa tudi od 
temperature. Zaradi nadtlaka v skladišču lahko pride do uhajanja inertnega plina, zaradi 
podtlaka v skladišču pa lahko pride zrak v tanke. Za preprečitev omenjenih možnosti 
nevarnih stanj je na glavni cevovod vgrajen izravnalni ventil tlaka. 

Ventil na poziciji 9 nam služi za kontrolo tlaka v tankih.  

Osnovna shema postopka inertiranja 

Slika 3 Regulacijska zanka inertiranja oz. vpihovanja 

Zanka na sliki 3 prikazuje proces inertiranja. Inertiranje plina predstavlja regulirani 
proces, čistilnik s senzorjem njegov regulator in primerjalnik. Aktuator pa predstavlja 
glavni zaporni ventil, katerega regulira regulator (čistilnik plina).    
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Kontrola tlaka 
Tlak nastavimo in kontroliramo v kontrolni kabini. Sistem mora tako delovati, da v primeru 
presežka plina, spusti del plina proti krovu, del plina pa v ozračje.  

Izravnalni ventil, ki onemogoča nevarna stanja, sestavlja telo ventila, ki ima obliko 
posode, ki je napolnjena do približno polovice s vodo. V posodo je potopljena cev, ki je 
povezana z glavno cevjo inertnega plina, kot prikazuje slika 4. Slika prikazuje štiri možna 
stanja:  

(a)  zunanji atmosferski tlak  
(b)  polnjenje ladijskih tovornih tankov z inertnim plinom (1000 mm H2O)  
(c)  nadtlak, ki je večji od npr. 1600 mm vodnega stolpca (H2O)  
(d)  podtlak, ki je npr. - 400 mm H2O  

Slika 4 Štiri možna stanja nadzorovanega tlaka plina 

Tlak v tankih ne sme biti nikoli nula ali v podtlaku, zato se prvi alarm sproži pri 200 mm 
H2O, drugi pa pri 100 mm H2O v tankih. 

 

Stabilnost sistema 
Stabilnost sistema dosežemo, če vhodni veličini, pravilno izgorevanje gorilnika, s čimer 
zadošča tudi varna vsebnost kisika v izpušnih plinih, ni prekoračena, in je na voljo zadostna 
količina plina, ki ga potiskamo v tanke. Do motnje, katera nam ne dopušča stabilnosti 
sistema, lahko pride ob vdiranju zraka iz ozračja v sistem , kar  poveča koncentracijo 
kisika v tankih. Če omenjene zahteve niso izpolnjene, torej izhodne veličine niso v 
predpisanih mejah, lahko pride do porušitve sistema oz. v tem primeru tudi do eksplozije. 
Zaradi takih primerov je koncentracija kisika v naprej zmanjšana na 8 %, saj vžig nastane 
ob 11 % kisika, s čimer je zagotovljena 3% varnostno območje. 

 

Da ne pride do porušitve sistema, mora sistem vsebovati več senzorjev, ki zanesljivo 
kontrolirajo veličine v sistemu. 

 

Ključni so senzorji vsebnosti kisika in temperature. 
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Paramagnetni senzor vsebnosti O2 

Slika 5 prikazuje paramagnetni senzor za kisik. Naprava za merjenje vsebnosti kisika mora 
biti izdelana tako, da ostali plini ne bodo vplivali na meritev O2. Taka naprava izkorišča 
bistveno različnost magnetnih lastnosti kisika glede na ostale pline v ozračju oz. izpušnih 
plinih. Kisik je namreč paramagneten, to pomeni, da je gostota magnetnega polja v njem, 
ko smo ga postavili v magnetno polje, malo večja od gostote magnetnega polja izven 
kisika. Ostali izpušni plini pa so diamagnetni, to pomeni da je gostota magnetnega polja v 
teh plinih, ko smo jih postavili v magnetno polje, malo manjša od gostote magnetnega 
polja izven teh plinov. Namagnetenost pa je odvisna tudi od temperature, saj je pri višjih 
temperaturah sila med namagnetenim plinom in magnetom manjša (ker je plin pri višji 
temperaturi v enakem magnetnem polju - manj namagneten). Meritev izvedemo tako, da 
izkoristimo sile, ki v magnetnem polju delujejo na kisikovo molekulo. 

 

V bloku na sliki 5 vidimo dve valjasti odprtini v stranskem risu in v tlorisu. V levi odprtini je 
merilna komora, ki vsebuje permanentni (trajni) magnet, v desni pa je primerjalna 
komora, brez magnetov. Spodnji in zgornji del primerjalne komore se lahko premika tako, 
da je za nek določena vsebnost kisika (mora znašati od 0 do 6%) meritev neodvisna od 
zunanjega tlaka. Puščice prikazujejo smer poteka plina skozi komoro. 

 

 

 

 

Močan trajni magnet ustvarja nehomogeno magnetno polje. Merilna komora mora biti iz 
nemagnetnega materiala. V točko, kjer je jakost magnetnega polja največja, je 
postavljena električno segreta žico v obliki zanke, s čimer se kompenzira vpliv magnetnega 
polja. Izpušni plin, ki prihaja skozi difuzijske odprtine, se pomika po komori zaradi lastne 
teže, njegovo gibanje je pospešeno in ojačano zaradi magnetnih sil ki, delujejo na kisikove 
molekule. Povečana hitrost plinskega pretoka pa izzove spremembo temperature segrete 
žice, spremembo temperature pa pretvorimo v spremembo upornosti in preko merilne 
naprave odčitamo koncentracijo kisika. 
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Slika 5 Shematičen prikaz senzorja vsebnosti kisika (vir [Kernev]) 

 

Taki senzorji so postavljeni na liniji dotoka inertnega plina. Ti senzorji morajo biti 
kalibrirani pred vsako uporabo, torej pred vsakim vkrcavanjem nafte. Kalibrira se jih v 
dveh režimih: na 0% dušika in z zrakom, ki vsebuje 21% kisika. 
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Slika 6 Kontrolna naprava vsebnosti kisika (Tankscope) 

 

Kisik v tankih, se normalno kontrolira le s Tankscopi (Slika 6). Koncentracijo kisika v tankih 
se kontrolira na treh mestih:  

� pri dnu  
� sredina  
� na vrhu tanka 

Uporabljajo pa se za kontrolo pred vstopom v tank. Vsak tank pa mora torej vsebovati po 
tri Tankscope. 

 

Senzor temperature izpušnih plinov 

 

Slika 7 Prerez temperaturnega senzorja (termočlen) 

Temperaturni senzor na sliki 7 je sestavljen iz dveh žic različnih kovin, ki sta na enem 
koncu spojeni skupaj. Če spojišče dveh kovin segrevamo, bo med nasprotnima koncema 
obeh žic nastala določena električna napetost. Velikost te napetosti je odvisna od 
materiala obeh žic in od temperaturne razlike med točko, ki jo merimo in primerjalno 
točko, ki mora biti v bližini meritvenega mesta. 
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Slika 7 prikazuje izvedbo naprave za merjenje temperature izpušnih plinov dizelskih 
motorjev. Tale senzor nam služi zato, da nadzorujemo temperaturo plina, saj v primeru, 
da  temperatura presega 10 °C temperature morske vode, tak pretopel plin ni primeren za 
inertiranje. 
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10. Sistem težkega ladijskega goriva 
 

 

 

Slika odprtega ladijskega separatorja težkega goriva, trajekt Marinos D oz. Sea 
Serenade, Izola, 8. april 2005 
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1. Uvod 
 

Na ladjah se nahaja več različnih avtomatiziranih sistemov oz. cevovodov, ki služijo 
za pretakanje tekočin in plinov. 

Ti cevovodi so: 

� cevovod pare, 

� cevovod sladke vode, 

� cevovod hladilne vode (sladke), 

� kalužni cevovod, 

� balastni in protipožarni cevovod, 

� cevovod olj in goriv  

Predstaviti vam želim sistem težkega goriva na ladji. 

 

2. Splošno o težkem gorivu (HFO) 
 

Veliki ladijski motorji se danes gradijo na pogon s cenejšim težkim gorivom velike 
specifične teže in viskoznosti, ki se po svojih lastnostih ne razlikuje mnogo od 
kurilnega olja za kurjenje pod kotli. Razlika med dragimi lahkimi dizel gorivi 
(D1,D2,D3,D4) in težkimi gorivi je v specifični teži, viskoznosti, vsebnosti žvepla, 
koksnem ostanku in pepelu, kakor tudi v zmanjšani sposobnosti začetnega vžiga v 
motorju (nizko cetansko število). Večjega pomena za delo motorja z ozirom na 
lahka goriva je povečana viskoznost in nizko cetansko število. Težka goriva so 
navadno zmes ostankov destilacije ali krekinga z oljnimi destilati. Od množine 
ostankov v zmesi je odvisna viskoznost, specifična teža, cetansko število a prav 
tako tudi vsebnost mehanskih nečistoč in vode. Kot smo že slišali, ima viskoznost 
velik vpliv na pripravo dobre gorilne zmesi v valju motorja. Pri povečani viskoznosti 
pride do slabšega razprševanja delcev goriva, toda poveča se globina prodiranja 
delcev v valj. Ustrezna viskoznost goriva mora biti določena zaradi tega, da se 
curek goriva dovolj razprši in da v razpršenem stanju prodre dovolj globoko. Tako 
se doseže s predogrevanjem goriva pred uporabo, da se dobi ustrezno nižja 
viskoznost in se s tem prepreči izredno visok delovni pritisk črpalke za dovod goriva 
v razprševalnike goriva v valju motorja. 
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3. Sistem dovajanja goriva v glavni motor 
 

Sistem goriva na ladji sestavljajo: 

� naprave za skladiščenje, 

� naprave za filtriranje, 

� naprave za pripravljanje (separiranje), 

� naprave za dovod goriva k strojem 

 

3.1. Opis poteka goriva po cevovodu 
 

Gorivo gre iz skladiščnih tankov preko ventilske postaje (ventilski razdelilnik) v 
pretočno črpalko, ki gorivo tlači v usedlinski tank. Zaradi večjega razpona gostote 
goriva je potrebno tank segrevati do 70° C. Iz usedlinskega tanka gorivo vodimo v 
separator. Gorivo poganja črpalka separatorja. Temperatura goriva iz separatorja 
je 85° C (odvisna od vrste goriva in separatorja).Separator odstrani iz goriva trde 
delce in vodo, ki jih odvede v odpadni tank (blatni tank). Iz separatorja gre gorivo v 
dnevni tank, v katerem mora biti vedno dnevna količina goriva, kolikor jo dnevno 
porabi pogonski stroj. V tanku se gorivo segreje od 85 – 95° C. Od tam gre gorivo 
skozi sesalni (grobi) dvojni filter. Gorivo nadaljuje svojo pot s pomočjo pretočnih 
črpalk skozi merilnik pretoka (flow-meter), ki kontrolira porabo ali neželeno 
puščanje goriva. Po merilniku pretoka gre gorivo do dobavne črpalke. Dobavna 
črpalka tlači gorivo skozi parni grelec, ki segreje gorivo na 110 - 120° C. Preden 
pride gorivo do visokotlačnih črpalk, gre še preko dvojnega tlačnega (finega) filtra. 
Na vodu pred visokotlačnimi črpalkami imamo še regulacijski ventil, ki nam 
vzdržuje tlak v sistemu oz. cevovodu. Gorivo pride končno v visokotlačne črpalke, 
ter iz njih po ceveh (pod visokim pritiskom) v razpršilnike. Mešalna cev je zadnji 
element cevovoda in služi za zbiranje vsega odvečnega goriva, ki izteče iz 
visokotlačnih črpalk. Iz mešalne cevi lahko gorivo usmerimo v dnevni tank ali pa 
pred dobavno črpalko. 
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Slika 1.: Preprost prikaz sistema goriva na ladji 

 

4. Elementi sistema cevovoda goriva  
Elementi sistema cevovoda goriva so: 

4.1. Skladiščni tank v dvojnem dnu (double bottom tank) 
Skladiščni tanki goriva v dvojnem dnu morajo imeti naprave za polnjenje in 
praznjenje, cevi za sondiranje, cevi za izpust zraka (oddušniki) in vse ostale 
armature, ki so potrebne za dobro in pravilno, ter navsezadnje varno delo. V 
kolikor imajo naprave za segrevanje, morajo te imeti še termometre. Vsi tanki 
morajo biti opremljeni z grelnimi cevmi na paro v primeru, ko je treba gorivo 
segrevati. 

4.2. Pretočna (transfer) črpalka 
Črpalka je lahko batna (obojestransko delujoča) ali rotacijska. Naloga pretočne 
črpalke je prenašati gorivo iz skladiščnih tankov v dvojnem dnu do usedlinskih 
tankov. Črpalka ima sesalni ventil in ventil za regulacijo pritiska. Pretok pri 
pretočni črpalki je odvisen od tega, koliko goriva potrebuje pogonski stroj ter od 
velikosti skladiščnih tankov in tankov za usedanje. Pravilna postavitev ventilov da 
pretočnemu sistemu fleksibilnost. Ti ventili normalno dovoljujejo  gorivu iz 
kateregakoli skladiščnega tanka, da se prečrpa v katerikoli tank za usedanje, 
kateregakoli izmed drugih tankov ali pa v nekaterih primerih tudi izven ladje na 
barže ali pa druge skladiščne prostore.  



Seminarske naloge                                                                                                    Regulacija in avtomatika 

   

 

Stran 
100  

4.3. Usedlinski tank (settling tank) 
Tanki morajo biti močne konstrukcije. Večinoma so iz jekla z zakovičenimi ali 
varjenimi spoji. 

Če se v gorivu nahajajo primesi z različno gostoto kot jo ima gorivo in če tako 
gorivo pustimo dlje časa na miru , potem se bodo težje primesi usedle na dno, 
lažje pa splavale na površje. Gorivo pred uporabo pustimo od 12 do 24 ur v 
usedlinskem tanku, kjer se težje primesi npr. voda, usedejo na dno. Usedlinski tank 
mora imeti čim večjo vodoravno površino. Gorivo mora v tanku mirovati, kar na 
ladji ni vedno uresničljivo.  

 

Slika 2.: Potek sistema goriva od usedlinskega tanka naprej 

 

4.4. Separator 
Sledi opis delovanja centrifugalnega separatorja. 

Na gredi, ki jo z veliko vrtilno hitrostjo poganja elektromotor je pritrjen zaprt 
boben s stožčastimi pladnji. Z vrha dovajamo v boben nečisto gorivo, ki ga pladnji 
spravijo v krožno gibanje. Centrifugalna sila, ki pri tem nastane pritiska težje 
primesi (nečistoče in vodo) k obodu bobna, medtem ko se gorivo, ki je lažje 
vzpenja vzdolž pladnjev k sredini. Pri vrhu bobna se nahajata dva obroča. Skozi 
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obroč večjega premera, ki je obenem regulacijski izteka iz bobna voda z nečistočo, 
skozi ožjega pa očiščeno gorivo. 

Pred separiranjem je potrebno boben delno napolniti z vodo, ki se pod vplivom 
centrifugalne sile razporedi kot obroč po obodu in tvori mejo med nečistočo in 
očiščenim gorivom. To mejo določimo s pravilnim izborom regulacijskega obroča  
glede na gostoto goriva. 

Pri separiranju morajo imeti goriva in maziva določeno temperaturo, prav tako tudi  
voda za dodajanje. S povišanjem temperature se zmanjša viskoznost goriva ter 
poveča razlika v gostoti med njim in vodo, kar je pogoj za uspešno separacijo. 
Gorivo oz. vodo segrevamo v posebnih grelnikih z električnim tokom ali paro na 
določeno temperaturo, ki mora biti ves čas separiranja enaka. 

Težka goriva pogosto separiramo v dveh stopnjah. Pri tem dovajamo gorivo naprej 
v prvi separator (purifikator), ki deluje kot že opisano, nato pa še v drugi separator 
(klarifikator), kjer se čisti brez dodajanja vode, kot je shematično prikazano na 
sliki 3. 

 

Slika 3.: Prikaz poteka zaporednega separiranja; purifikator I. – klarifikator II. 
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Slika 4.: Samočistilni separator z vsemi potrebnimi priključki 
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1. dovod nečistega goriva 17. izpust kondenza 
2. filter 18. izpust vode v kaljužo 
3. zaporni ventil 19. varnostni ventil 
4. zobniška pretočna črpalka 20. dvigalo 
5. zaslonka za regulacijo pretoka 21. parni grelec za vodo 
6. odvod nečistoč 22. dovod pare 
7. odvod vode 23. priključek za vodo 
8. odvod vode za krmiljenje 24. manometer 
9. priključek vode za krmiljenje 25. izpust kondenza 
10. separator 26. izpust goriva v tank 
11.ventil za regulacijo goriva 27. varnostni ventil 
12. odvod čistega goriva 28. parni grelec za gorivo 
13. merilnik pretoka (flowmeter) 29. avtomatski regulator temperature 
14. manometer 30. drenažni ventil 
15. termometer 31. dovod pare v grelec 
16. ventil za regulacijo dodajanja 
vode 

32. upravljanje elektromotorja 

 

 

 

 

Slika 5.: Prikaz dveh različnih izvedb separatorja 
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Slika 6.: Separatorja na ladji 

4.4.1. Regulacijski sistem separatorja 

Sistem separiranja oziroma čiščenja goriv, maziv je povsem avtomatiziran sistem. 
Kot primer bom navedel proizvajalca separatorjev Alfa-Laval. Po standardih 
inštalacij Alfa-Laval se nadzorna enota napaja preko enote za start elektromotorja. 
Napajalna napetost za nadzorno enoto in notranji transformator je 48V AC. 
Transformator napaja elektroniko in daje 24V AC za nadzor zunanjega parnega 
grelnika. Izhodni signali gredo v pomožne dele separatorja in se uporabljajo tudi za 
krmiljenje električnega pred-ogrevalnika (48V AC). Signale dobimo tudi preko 
relejev na vezju nadzorne enote. Signali za start/stop ali katerikoli tip grelca je 
napajanje 48V AC. 

 

Slika 7.: Prikaz napajanja in nekaterih izhodnih signalov po standardih Alfa-
Laval 
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A = zagon (start) motorja                                4 = stop signal 

1 = zunanje napajanje                                      5 = izstopni signal za pomožne 
elemente 

2 = napajanje separatorja                                 6 = izstopni signal za grelec 

3 = napajanje nadzorne enote 

 

Zagon separatorja poteka preko enote start elektromotorja. Funkcija izklopa je 
vendar nadzirana  v nadzorni enoti v skladu s predprogramiranim zaporedjem za 
zaustavitev 'stop'. Nadzorna enota v primerih nepravilnega delovanja (alarmi) 
poskrbi med zaporedjem 'stop' za ustavitev motorja s tem, da izklopi rele za zagon 
v enoti start motor. 

 

Slika 8.: Prikaz principa napajanja 
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X:1,2 = funkcija stop separatorja 

X4:4 in X5:1,2,3,4 = izhodi na pomožno opremo 

X6:1,2,3,4 = izhodi na grelce 

V/VAC = napetost (izmenični tok) 

S1 = stikalo za zagon separatorja 

S2 = stikalo za zaustavitev separatorja 

T = transformator 

Funkcija releja v enoti start motor tudi deluje kot varnostna funkcija. Ko je 
napajanje izključeno v nadzorni enoti, separatorja ni možno zagnati  dokler se 
funkcija ne premosti na enoto start motor. 

Izhodne funkcije so sestavni del nadzornih funkcij kot izhod do ventilov in relejev, 
daljinskega upravljalnika in zunanjih alarmnih funkcij. Povezave so narejene na 
žičnih terminalih X1,X2,X4-X6 v levo na vezju v nadzorni enoti. Izhodne funkcije se 
aktivirajo na podlagi nadzorne enote v skladu s programom nadzora in notranjih 
alarmnih funkcij.  

Na sliki 9. je prikazana skica povratne zanke regulacije procesa separiranja goriv na 
podlagi katere sistem deluje brezhibno brez večjih posegov človeka. Vsa stvar se 
odvija med želenimi in trenutnimi vrednostmi katere so funkcije vnaprej ali sproti 
vpisane v regulator. Regulator daje nalogo aktuatorju, da opravi določeno nalogo in 
povrne proces v želeno stanje kot na primer segreje gorivo. Temperatura goriva 
vpliva na gostoto in viskoznost, pretok goriva, zaradi česar je treba nadzirati 
obrate elektromotorja separatorja. Želimo namreč, da bo proces čiščenja goriva na 
želenih vrednostih, da zagotovimo najboljše očiščenje goriva. Iz separatorja 
pretvorniki posredujejo trenutne vrednosti, ki se primerjajo z želenimi in če pride 
do odstopanj (napaka e) je naloga regulatorja, da izhodne vrednosti sistema uskladi 
z želenimi v optimalnem delovanju. 

 

Slika 9.: Skica povratne zanke regulacije separiranja goriva 
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4.4.2. Simulator – Modul 9. (Fuel oil treatment plant) 

Ves potek separiranja si lahko tudi ogledamo ali poučimo računalniško na 
simulatorju (program Module 9), ki je izobraževalni program za učenje temeljnih 
načel separiranja v tem primeru olja, kar je isti princip kot pri separiranju goriva. 
Program temelji na separatorjih proizvajalca GEA Westfalia Separator AG in je 
namenjen operacijam za regulacijo, ki so skladne z uredbo klasifikacijskih zavodov. 

Program simulatorja vsebuje naslednje faze: 

� nadzorna plošča  

� časovna enota  

� namestitveni diagram, ki so prikazane v slikah 10.,11.,12 

 

 Slika 10.: Nadzorna plošča separatorja                  Slika 11.: Časovna enota 
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Slika 12.: Diagram separatorja 

Sam program tudi opisuje celoten potek in opis separiranja, delovanje separatorja, 
ter sam zagon in zaustavitev , glavne elemente, operacijske faze, avtomatski 
nadzor delovanja separatorja, itd. 
 

4.5. Dnevni tank (Day Tank or Service Tank) 

V dnevnem tanku mora biti vedno dnevna količina goriva potrebna za pogon 
motorja. V tanku se gorivo segreje od 85 - 95° C in tako je pripravljeno za uporabo. 
Gretje poteka s pomočjo parnega grelnika. Dnevni tank je podobno kot usedlinski 
tank opremljen s sondo, s cevmi za izpust zraka, z napravami za segrevanje, s 
termometri, z vstopnim in izstopnim ventilom in pipami. Ventili in pipe, ki so 
postavljeni ob stene tanka, se zaprejo samodejno, če so pod tlakom. 
 

4.6. Sesalni filter (grobi) 

Najenostavnejši filter je sestavljen iz posode s pokrovom v kateri je sito, kovinska 
mrežica ali luknjičasta pločevina ali pa vložki iz filtrirnega papirja. Tako sito zadrži 
vse delce, ki so večji od razpoložljivih odprtin za pretok goriva, zato se delci na 
situ kopičijo. Da bi bil filter uporaben dlje, mora imeti dovolj veliko površino za 
pretok in ustrezen prostor kjer se zbirajo tujki. 
Filtre je potrebno v rednih presledkih čistiti oz. zamenjati vložke. Če je vgrajen 
dvojni filter, ki ima dve veji vzporedno priključeni na cevovod, lahko s pipo 
usmerimo pretok le skozi eno vejo, medtem ko drugo vejo razstavimo in očistimo 
sito oz. zamenjamo vložek ne da bi morali prekiniti pretoka goriva. Takšen filter 



Seminarske naloge                                                                                                    Regulacija in avtomatika 

   

 

Stran 
109  

ima na vstopni in izstopni strani manometer. Na osnovi razlike tlakov med vstopno 
in izstopno stranjo lahko sklepamo ali je sito zamazano. 
 

4.7. Merilnik pretoka 

Merilnik pretoka kontrolira porabo goriva. Z njim pa lahko ugotovimo tudi neželena 
puščanja goriva. 
 

4.8. Črpalka dobave goriva 

Črpalka je lahko zobniško-rotacijska. 
 
Rotacijska črpalka iztiska gorivo iz okrova z rotorjem. Rotor je tako oblikovan, da 
razmejuje okrov na več prekatov. Pri delu praviloma niso potrebni ventili. Prekate 
je možno priključiti neposredno na pogonski stroj. Z njimi dosežemo visoke tlake in 
tudi vakuum. 
 
Zobniško črpalko sestavljajo okrov ter dva ali več zobnikov, od katerih je le eden 
priključen na pogon. Drsne površine zobnikov morajo biti skrbno obdelane, 
zračnosti med njimi čim manjše. Pri vrtenju zobniki potiskajo med okrov in zobe 
vklenjeno gorivo na tlačno stran. Taka črpalka zmore tlake do 100 bar, odvisno od 
kakovosti tesnjenja. Kapaciteta naj bi bila nekaj desetin  m3 goriva na uro. 
Pri črpalkah, ki so namenjene za visoke tlake, so narejeni v gnanem zobniku kanali, 
ki vodijo od korena zoba radialno do žlebov na obodu osi in povezujeta sesalno oz. 
tlačno stran. Skozi te kanale lahko steče gorivo, ki bi se sicer zagozdilo med zobe v 
objemu. Ker gorivo ni stisljivo, bi zagozdeno upogibalo zobe in bi se zato zaradi 
velikih napetosti, ki dovedejo do utrujenosti materiala zob, črpalka hitro pokvarila. 
Pretok je skoraj enakomeren, odvisen od velikosti prekata, vrtilne hitrosti in števila 
zobnikov oz.zob. 
 

4.9. Parni grelnik 

Parni grelec segreje gorivo na 110 - 120° C. 
 

4.10. Tlačni filter (fini) 

Ta filter ima izvedeno ohišje enako kot sesalni, razlikuje se le v tem, da ima sito 
precej manjšo velikost por (rež). Ta filter je tudi dvojni. 
 

4.11. Visokotlačne črpalke 

Visokotlačne črpalke dobivajo pogon na tri načine: 
� preko odmične gredi 
� specialne osi za pogon visokotlačnih črpalk 
� specialne črpalke, ki delujejo na pritisk plinov na izpušni strani motorja 

 
Visokotlačne črpalke  so lahko zgrajene posamično in so zato nameščene v bližini 
cilindrov, ki mu pripadajo ali so grajene v bloku, ki je nameščen blizu sredine ali na 
prednjem delu motorja. Črpalke goriv sodobnih dizelskih motorjev morajo dajati 
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zadosten tlak za premagovanje protitlaka v cilindru motorja (tlak kompresije) in za 
razprševanje goriva v drobne kapljice. Črpalke morajo zagotavljati takšne količine 
goriva, v odvisnosti od obremenitve motorja. Gorivo mora biti vbrizgano pod 
tlakom v kratkem časovnem interval v določenem obdobju ciklusa, toda začetek 
vbrizgavanja se mora regulirati v odvisnosti od števila vrtljajev (obratov) motorja. 

4.12. Razpršilniki 

Razpršilniki so naprave, katere razpršujejo gorivo v kompresijskem prostoru 
delovnega cilindra motorja. Z dobro razpršitvijo goriva dosežemo kakovostnejše 
izgorevanje, manjšo porabo goriva ter daljšo življenjsko dobo delovnih površin sten 
valja in samega bata. Iz tega sklepamo, da je od pravilnosti delovanja razpršilnika 
v veliki meri tudi odvisno pravilno delovanje motorja. 
Črpalka za vbrizgavanje goriva ima nalogo, da v odvisnosti od obremenitve motorja 
dovede do razpršilnika v izbranem trenutku in pod predpisanim tlakom odrejeno 
količino goriva. Prav tako mora biti vbrizgavanje končano v določenem času. Gorivo 
vbrizgavamo v kompresijski prostor pod visokim tlakom, kjer se fino razprši in 
pomeša z zrakom tako, da dosežemo predpogoj za popolno zgorevanje. Začetek 
vbrizgavanja goriva se giblje običajno v kotnih mejah med 10 in 30° pred zgornjo 
mrtvo točko bata in konča nekje pri 40 - 60° po zadnji mrtvi točki.  

4.13. Mešalna cev 

Mešalna cev služi za zbiranje vsega odvečnega goriva, ki izteče iz visokotlačnih 
črpalk, ki so postavljene za filtri in grelniki tako, da vzdržujemo temperaturo in 
čistost goriva. Iz mešalne cevi lahko usmerimo gorivo v dnevni tank ali pa pred 
dobavno črpalko goriva. 

5. Sklep 
Nekateri od gor navedenih elementov (separator, sesalni in tlačni filter, dobavna 
črpalka) morajo biti “dvojni” in sicer zato, če bi se eden od dveh elementov 
pokvaril ali zamašil bi si pomagali z drugim. Nato imamo še elemente, ki so 
razdeljeni po stenah valjev (visokotlačne črpalke, razpršilniki) te pa so lahko 
izvedeni tako, da je ena povezana s stenama dveh valjev. 
V seminarsko nalogo sem vključil lastne izkušnje izpred več kot desetih let.  
Sedaj smatram, da so sistemi na ladjah še bolj avtomatizirani kot v času moje 
plovbe. Na sistem separiranja goriva sem opisal podrobneje in upam, da bo zgoraj 
napisano koristilo še kakšnemu začetniku in da bo v pomoč pri raziskovanju in 
spoznavanju sistema težkega goriva. 

6. Viri 
 

i. ABS - Notes of heavy fuel oil 1984  (American Bureau of Shipping 
Incorporated by Act of  Legislature of the State of New York 1862) 

ii. Marine Auxiliary Machinery, H.D.McGeorge (Seventh edition 1995) 
iii. Alfa-Laval, Marine & Power, Function descriptions booklet 
iv. Module 9. Fuel oil treatment plant 
v. Zdravko Klasek : Ladijski stroji in naprave, VPŠ, Portorož 1978 
vi. Dušan Kernev : Osnove regulacije in avtomatizacije, VPŠ, Portorož 1981 
vii. Slike na spletu 
viii. Konzultacije s pred. Dimc Francem 
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7. Sistem krmiljenja hitrosti barke 
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Slika Hidravlični regulator 

Uvod 
Hitrost na ladjah se meri v ''vozlih'' in sicer ena morska milja na uro oziroma 
0,5144m/s. Znanih je več vrst merilnikov hitrosti ter delujejo na različne načine 
kot so propeler,ki število obratov v obdobju potovanja ustreza prevoženi razdalji. 
Lahko je tudi cev, s katero izkoriščamo pretok vode skozi. Oba primera imata slabo 
lastnost, ker meritev poteka glede na vodo in je težje določiti realno hitrost,saj so 
tu še vetrovi tokovi,ki jih razumemo kot motnje, zato obstaja še drug način,ki 
poteka meritev glede na dno,ki je zelo natančen pri prikazovanju hitrosti ali tudi 
preko satelita (gps naprave). 

 

Iz kinematike vemo, da je hitrost odvod poti, oz., da prevoženo pot dobimo z 
integriranjem hitrosti po času: 

 

ds
v

dt
=    (enačba 1.1)  

 

iz česar sledi, da je  

 

vdt ds=∫ ∫    (enačba 1.2) 

 

Pri ladijskih napravah oz. instrumentih za merjenje hitrosti razlikujemo dva tipa oz. dvoje 
različnih izvedb: 

 

1. merimo opravljeno pot in z diferencialnim členom določimo hitrost (enačba 
1.1).  

2. hitrost merimo neposredno nato z integracijskim členom računamo 
opravljeno pot (enačba 1.2) 

Primer merilnik prve skupine vsebuje propelerček, čigar število obratov v času nekega 
potovanja ustreza prevoženi razdalji. Druga skupina zgoraj navedenih naprav izkorišča 
pretok ( morske) vode skozi neko cev.  
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Slaba stran obeh načinov je, da merilniki merijo hitrost ladje glede na vodo, ne pa glede 
dno ali obalo. Absolutno hitrost glede na dno je možno meriti z napravami, ki upoštevajo 
Dopplerjev pojav ali kar s sistemom satelitske navigacije.  

 

 

Merjenje hitrosti 
Osnovni element naprav, ki direktno merijo hitrost  in nato izračunajo prevoženo pot, je 
tlak, ki nastane v cevi zaradi vodnega pretoka, ko se ladja premika. 

Ob celi dolžini ladje pa je lahko prislonjena tudi navadna (statvena) cev, z vstopno 
odprtino ob premcu ladje.  

Istočasno z omenjenim dinamičnim tlakom pa merimo pri teh napravah še statični 
(hidrostatični) tlak, ki je konstanten ne glede na premikanje ladje in ga odvzemamo skozi 
neko odprtino na dnu ladje, ki je pod točko ugreza. Razlika med dinamičnim in statičnim 
tlakom je tem večja, čim hitreje se ladja giblje. Razlika se pretvori v električni signal, ki 
ga odčitamo na instrumentu ali zabeležimo na papir ali spominsko napravo. 

Od vsakega merilnika si poglejmo po eno izvedbo od tistih, ki jih na ladjah najbolj 
pogosto srečujemo. 
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Merjenje hitrosti s pomočjo razlike tlakov s sabljo 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na slikah 1 in 2 sta prikazani dve izvedbi cevi v obliki sablje, ki jo lahko s posebnim 
mehanizmom porinemo z dna ladijskega trupa v morje in spet dvignemo.  

Slika 1 in 2: Dve izvedbi cevi v obliki sablje za določanje 
hitrosti ladje s pomočjo merjenja tlaka. 
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Pri odprtini v sablji, kot tudi pri odprtinah za odvzem statičnega tlaka, je važno, da na 
ladijskem trupu izberemo najustreznejšo točko, tako zaradi raznih vodnih vrtincev, vodnih 
tokov, večjega ali manjšega obraščanja ladijske oplate z algami, ne bi prišlo do 
nepravilnosti pri merjenju tlaka. Dolžina sablje v vodi znaša 1 m do 1,5 m. Na slikah 1 in 2 
vidimo, da imata sablji hidrodinamično obliko. Zračni mehurčki, ki bi se prikradli v cev 
povzročajo motnje odčitavanja, zato je pri obeh sistemih predvidena ekspanzijska posoda, 
ki blaži (filtrira) napake zaradi motenj. 

Merjenje hitrosti s pomočjo razlike tlakov s statveno cevjo 
Nepravilnostim in odstopanjem se dodatno izognemo, če namesto s sabljo dinamični pritisk 
odvzamemo s posebno cevjo oz. odprtino nekje na premcu, kot to vidimo v vzdolžnem in v 
prečnem prerezu vidimo na sliki 3. 

 

 

 

Slika:3 Namestitev statvenene cevi vzdolž ladijskega trupa 

 

1. odvzem dinamičnega pritiska 
2. odvzem statičnega pritiska  
3. na oddajnik 

 

Pri takemu sistemu pride do veliko manjših odstopanj kot pri primeru sablje. Takšen sistem 
imenujemo –merjenje s statveno cevjo. 

Med statičnim in dinamičnim pritiskom nastane torej razlika pritiska, ki jo lahko 
preračunamo oz. pretvorimo v hitrost ladje. Po načinu, kako pridemo do omenjene razlike 
pritiska, poznamo dve vrsti tozadevnih aparatov in sicer, manometerski  membranski 
merilnik hitrosti. 

Brzinomer DOPPLER-log 
 

vzdolžni prezrez    prečni prerez (pogled s krme) 
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Edini tip brzinomera,ki meri hitrost ladje napram morskemu dnu je brzinomer 
DOPPLER-log,ki deluje na osnovi DOPPLER-jevega efekta. 

Če se izvor neke frekvence (električne,zvočne) pomika z določeno hitrostjo k 
neki steni, od katere se frekvenca odbija,potem bo opazovalec na izvoru sprejel 
frekvenco,ki bo enaka: 

  fv=f*c+v/c-v 

fv=frekvenca,ki jo je sprejel opazovalec na izvoru frekvence,ki se je pomikal 
proti steni s hitrostjo v 

f=frekvenca,ki jo oddaja izvor 

c=hitrost razširjanja zvoka če gre za zvočni signal ali hitrost el.mag. vala če gre 
za el.signal. 

v=hitrost,s katero se premika izvor proti steni. 

 

Zato pa moramo imeti napravo,ki nam bo izmerila frekvenco fv,nato 
računalnik,ki nam bo po zgornji enačbi izračunal hitrost v in končno še 
integrator s pomočjo katerega bomo iz hitrosti izračunali še prevoženo pot. 

Naprava,ki oddaja frekvenco f je transducer oddajnik,ki je postavljen na 
kobilici ladje v bližini premca. 

 

transducer-oddajnik je naprava,ki pretvarja električna nihanja v mehansaka. Ali 
tako imenovan piezzoelektrični efekt,ki pretvarja mehansko energijo v električno 
ali obratno  
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                                        pe. kristal(d)           A 

osnovna struktura piezoelektričnega (pe) elementa 

 

Piezoelektrični efekt je pojav ustvarjanja električnega naboja na površini posebno 
odrezanega kristala,kateri je elastično deformiran z zunanjo silo.Ena stran se 
nabije pozitivno druga pa negativno.Najbolj značilen piezo električni material je 
kvarc (SiO2). 

Frekvenca,ki jo proizvajajo transducerji pri raznih tipih DOPPLER-logov,varira od 
100 do 600kHz.Signal s to frekvenco f potuje kot val z ustrezno valovno dolžino iz 
transducerja na ladji proti morskemu dnu in sicer ne naravnost temveč pod kotom 
60º v določeni točki se val odbije od morskega dna in se pod istim kotom vrača na 
ladjo,toda sedaj s frekvenco fv to pa zato ker se izvor frekvence premika(ladja)  

 

Doppler-log naprava ima oddajnega in sprejemnega transducerja. 

 

fa=f*c-v/c+v 
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hitrost ladje ''v'' izračunamo s pomočjo razlike fv-fa,ki se da izmeriti,ostale 
vrednosti pa se smatrajo kot znane konstante,izjema je hitrost signala skozi vodo,ki 
zavisi od slanosti,temperature,pritiska zato se upošteva določene korekcijske 
faktorje . 

 

 

Oddčitek pri doppler-logu zavisi zgolj od hitrosti razširjanja signala  in ne od 
časovnega trajanja impulzov tudi premikanje ladje v vertikalni smeri v ničemer 
ne vpliva na meritev hitrosti,ker je pri vertikalnem premikanju ladje razlika fv 
fa vedno enaka.Zato ker se ladja premika v vseh smereh je potrebno imeti 
ustrezno število transducerjev s komletnim dopplerjevim sistemom  za merjenje 
hitrosti tako kot v vzdolžni in poprečni smeri. 

 

 

Na sliki je vidno ohišje v katerem so nameščeni 3 transducerji . 
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DOPPLER-log lahko normalno uporabljamo do globine 200m,pri nižjih frekvencah pa 
dela lahko do globine 600m. Sistem je zelo precizen pri majhni hitrosti in tudi v 
plitvih vodah. 

 

 

Primer: želena vrednost:10 vozlov. Primerjalnik: tu se želena vrednost in dejanska 
srečata in se opazi odstopanje, Napaka:podatek kolikšna je napaka, Proces, v 
katerega je vključen aktuator: odpravlja napako in se glede na izbrani algoritem in 
uglašenost poskuša približat čim bližje in čim hitreje želeni vrednosti. 

Merjenje hitrosti s pomočjo indukcije s sistemom em log 
Tudi s sistemom log neposredno merimo hitrost ladje glede na vodo. Elektromagnetni log 
dela na principu oziroma po zakonu o inducirani napetosti. Imamo tuljavo,ki jo 
napajamo z enosmernim tokom in se tako v njej in okoli nje ustvari magnetno polje 
z gostoto B. Sistem log deluje po načelu inducirane napetosti (Slika 4, [Kernev 93], str. 
250). Skozi tuljavo teče enosmerni konstanten tok, okoli tuljave se ustvari statično 
magnetno polje. Pri premikanju ladje se skozi navitje inducira napetost, ta napetost pa je 
sorazmerna hitrosti ladje glede na vodo. Pri napravi kot je log, se uporablja izmenična 
napetost. ??? 
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Slika 4: Shema meritve hitrosti ladje s pomočjo indukcije [Kernev 93], str. 250 

Štirje vodniki okoli tuljave: ab,bc,cd predstavljajo vase sklenjeno zanko.Če to 
zanko premaknemo v smeri hitrosti ''v'',se bo v vodnikih ab in cd po zgornjem 
zakonu inducirala določena napetost ''c'',v vodnikih bc in ad pa nič; vodnika ab in cd 
bosta namreč sekala silnice magn.polja,vodnika bc in ad pa se bosta premikala 
mimo silnic. 

Smer inducirane napetosti ''c'' je določena s smerjo gostote magnetnega pretoka B 
in s smerjo hitrosti ''v'',s katero se premikata vodnika ab in cd. Obe napetosti ''c'' sta 
enaki po velikosti in smeri in se medsebojno kompenzirata,kar pomeni,da v zanki ni 
nobenega toka; pač pa med dvema poljubnima točkama na vodnikih ad in bc lahko 
ugotovimo oziroma izmerimo določeno napetost. 

Velikost napetosti ''c'' je sorazmerna hitrosti ''v''. V praksi uporabljamo za elektro-
magnetni log izmenično napetost namesto enosmerne  in je torej  tudi inducirana 
napetost ''c'' izmenična ; njena maksimalna vrednost je kar sorazmerna hitrosti ''v''. 

Elektromagnetni log je na ladji postavljen tudi v neke vrste ''sabljo'' hidrodinamične 
oblike, ki štrli iz ladijskega dna (kobilice) v vodo in jo po potrbi potegnemo v 
notranjost ladje.Vodna masa, ki gre mimo sablje, pušča za seboj prostor za 
naslednjo vodno maso itd. električno gledano je vedno prisotna zanka štirih 
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vodnikov, prikaz izračunane hitrosti je možen na digitalni (številčni izpis) ali na 
analogni način (instrument s kazalci). Z ustreznim integratorjem lahko podatek o 
hitrosti pretvorimo v podatek o prevoženi poti. 

Elektromagnetni log se normalno uporablja za merjenje hitrosti od 0 pa do 25 
vozlov lahko tudi več.  

Merilnik razlike tlakov izvedbe Harman Braun 
Na sliki 5 vidimo izvedbo merilnika hitrosti nemške znamke Harman- Braun, kjer se 
uporablja kot tekočina  živo srebro. 

 
Slika 5 Shema merilnika Harman Braun 

Oznake na sliki 5 pomenijo: 

a- statični pritisk 
b- dinamični 
c- statični pritisk 
d- dovod iz sablje ali statvene cevi 
e- odprtina za statični pritisk 
f- lonec za kondenzat 
g- slepa prirobnica z magnetno spojko 
h- nazobčana letev 
i- plovec 
j-  
k- spiralno zakrivljena ploščica 
l- oddajnik v obliki uporov 
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m- na sprejemnike za hitrost 
n- enosmerni motorček 
o- mehanični števec za oddaljenost 
p- magnetni kontakti 
q- na sprejemnik za oddaljenost 

 

Na sliki 5 vidimo dvojno cev napolnjeno z živim srebrom; na dnu prehaja tekočina iz ene 
cevi v drugo; v zunanjo cev prehaja dinamični pritisk (d), v notranjo pa statični (e). Višina 
živega srebra v notranji cevi je merilo obeh pritiskov in torej tudi merilo za hitrost ladje. 
Plovec (i), ki plava na tekočini v notranji cevi se premika v vertikalni smeri, pri vsakokratni 
spremembi hitrosti. Vertikalni premik plovca (i) se z nazobčano letev (h) prenaša na 
horizontalno gred, na katero je na drugem kocu pritrjena polovica trajnega magneta v 
obliki podkve; druga polovica podkvastega magneta se nahaja z druge strani slepe 
prirobnice (g) in na njo je pritrjena spiralno ukrivljena ploščica (k). 

Pri premikanju plovca (i) v vertikalni smeri se zavrti notranja polovica magneta za določen 
kot in v določeni smeri  in magnetno polje obeh polovic magnetna potegne za sabo zunanjo 
polovico magneta skupaj s ploščico (k). Oblika ploščice (k) je takšna zato, da se na ta način 
določene meje kompenzirajo nepravilnosti pri meritvi, ko je ladja močneje nagnjena. 

 

 

 

Merilnik razlike tlakov v membranski izvedbi 
Na sliki 6 vidimo membranski sitem merjenja hitrosti: 

Na skici pomenijo: 

a- sablja za odvzem dinamičnega pritiska 
b- pretvornik enosmerne v izmenično napetost ( 50V, 50 Hz) 
c- dušilni ventil za  dinamični pritisk 
d- dušilni ventil za statični pritisk 
e- posoda z membrano 
f- odzračevalnik 
g- oddajnik za prevoženo pot 
h- kombinirani instrument za odčitavanje hitrosti in prevožene poti  
i- instrument za odčitavanje hitrosti v strojnici  
j- razdelilnik za kable z pripadajočimi varovalkami 
k- luknja za odvzem statičnega pritiska 
 

Na sliki 6 vidimo , da spiralna ploščica (k) premika dve horizontalni osi eno preko vzvoda, 
drugo pa še preko zobatega prenosa; zgornja os je direktno vezana s kazalcem, ki na skali 
kaže hitrost v vozlih. 

 

Spodnja os pa premika spodnja dva drsnika po dveh potenciometrih (1), ki sta vezana v nek 
enosmerni električni tokokrog: s padcem napetosti na enem potenciometru se preko sponk 
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m napaja oddaljeni sprejemnik oz. Pokazatelj hitrosti iz desnega potenciometra se napaja 
enosmerni motorček –n-, ki se z ozirom na lego drsnika na potenciometru vrti hitreje ali 
počasneje. Motorček –n- preko sistema zobatih prenosov poganja mehanično. 

 

Slika: 6 Primer membranskega sistema 

Regulatorji 

Osnovni parametri (osnovni parametri česa?) 
Tok morske vode, ko se ladja premika denimo vpliva z s silo na propelerček, propelerčkova 
hitrost vrtenja se spreminja kot se spreminja hitrost ladje. 

 



Seminarske naloge                                                                                                    Regulacija in avtomatika 

   

 

Stran 
124  

 

Slika 7: Osnovna regulacijska shema 

 

Na začetku je želena vrednost katero nastavimo na ročici v kontrolni kabini, gre do 
regulatorja, kateri našo želeno vrednost prenese na aktuator, ki je pa motor. Iz motorja se 
prenese na propeler. Ta dobljena hitrost se vrača na pretvornik, ki jo pretvori. Naprej se ti 
dve vrednosti združita v primerjalniku, ki primerja želeno vrednost in trenutno. Ko sta obe 
enaki, je sistem v ravnovesju. 

 

Poznamo  dva tipa regulatorjev: rotacijski in hidravlični, ki mu je dodan še digitalni modul 
za nastavljanje hitrosti. Modul je zaradi vgradnje v ladijsko okolje z veliko motnjami 
izveden po industrijskem standardu 4-20 mA. 
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Rotacijski regulator 

 

Slika 8 Prerez rotacijskega regulatorja [Woodward] 

Regulacija dotoka goriva v motor v rotacijskem regulatorju sloni na nastavitvi 
sinhronizatorskega gumba, s katerim stiskamo vzmet. Sila na vzmet pa nasprotuje sili, ki jo 
povzročajo vrteče se uteži (ang. fly balls). Ob povečanju mehanske obremenitve se preko 
vzvodov in hidravličnih prenosov dovod goriva poveča, ob zmanjšani obremenitvi pa se 
zaradi povečanja hitrosti vrtenja sila uteži na vzmet poveča in zmanjša dovod goriva. 
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Hidravlični regulator 
Ker je sistem krmiljenja hitrosti ladje odvisen od ladijskega motorja. Tukaj nastopita v igro 
naša dva regulatorja, katerih glavna vloga je dodajanje in odvzemanje goriva glavnemu 
motorju. 

Pri hidravličnem regulatorju kot aktuator v regulaciji nastopa koračni (ang. stepper) 
motor, na katerega je pritrjena ročica za dodajanje in odvzemanje goriva. Da ne bi prišlo 
do prekomernih obratov motorja pri zagonu, je na koračnem motorju nameščen 
omejevalnik obratov (C, Slika 9). 

Da bi preprečili izpušne emisije pri zagonu motorja ali ob nenadni mehanski obremenitvi 
motorja je hidravličnemu regulatorju dodan poseben omejevalnik porabe goriva. 

 

Slika 9 Glavni deli hidravličnega regulatorja [RegEuropa] 

Obrati motorja se regulirajo preko vzvoda (Slika 9, B), ki dodaja ali odvzema gorivo. 
Nepravilnosti doziranja goriva se lahko odpravljajo s podaljšanjem ali skrajšanjem vzvoda 
B. Če bi pa radi imeli večjo količino goriva v celotnem času delovanja lahko to storimo z 
premikom vijaka (A) v desno. 
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Slika 10 Nastavljanje ojačenja v hidravličnem regulatorju s pomočjo vijaka A 
[RegEuropa] 

Električno nastavljanje hitrosti 
Hidravličnemu regulatorju se v sodobnih pogonskih ladijskih sistemih ali nadzornih sistemu 
grednih generatorjev dodaja digitalni modul [DigSpSet]. Regulacija se izvaja s koračnim 
motorjem na osi za dodajanje goriva, kateri vrača nazaj signal na kontrolni modul. Tako 
modul zvišuje ali znižuje nastavljeno hitrost. Najvišja in najnižja hitrost se lahko nastavlja 
ločeno preko dveh potenciometrov. 

Selektor se lahko tudi nastavi v deset različnih pozicij. Center vsega je mikro-regulator, 
kateri nastavi in vodi želene vrednosti. 

Stabilnost sistema 
Sistem je stabilen kadar je hitrost ladje konstantna oziroma se spreminja v predvidenih 
mejah. Vplivamo lahko z dodajanjem in odvzemanjem goriva. Lahko pa na stabilnost 
vplivajo tudi zunanji vplivi kot so morski tokovi ali veter. 
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[RegEuropa] Regulateurs Europa, Hydraulic Governor Type 1115L-4G  1115R-4G, 
navodila za uporabo 

[DigSpSet] Regulateurs Europa, 1115 – 4G Series Governor 1115 with 4-20 mA Analogue 
and Digital Speed Setting, opis delovanja in uporaba 

[Woodward] Woodward Governor Company, UG8 Governor Dial Control Bulletin 03004G, 
navodila za uporabo 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 11 Hidravlični regulator na vlačilcu Maks, Koper, 14. januar 2009 
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8. Sistem kroženja morske vode na barki 
 

 

Primer hladilnika s sladko vodo na trajektu Marinos D oz. Sea Serenade 

Izola, 8. april 2005 
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Uvod : Kaj  sploh je sistem kroženja morske vode na barki in zakaj ga 
potrebujemo? 
Sistem kroženja morske vode na barki je sistem, ki skrbi za pretok morske vode po 
celotnem sistemu barke. Ta morska voda, ki se črpa po sistemu pa ima več nalog: hlajenje 
olja za mazanje strojih delov, hlajenje batov, hlajenje hladilne tekočine srajc, hlajenje 
stisnjenega zraka, hlajenje olja za turbopomnilnik, hlajenje ventilov za gorivo, direktno 
hlajenje kompresorjev in evaporatorjev z morsko vodo in še nekatere druge.  Tudi oskrbo 
drugih pomožnih sistemov in opreme je možno napajati  iz glavnega obtočnega sistema 
morske vode.  

 

Funkcija hlajenja 
Hlajenje motorja se doseže z kroženjem hladilne tekočine znotraj motorja oz. motornih 
delov. Hladilna tekočina se znotraj motorja segreje in nato ohladi v hladilniku skozi 
katerega kroži mrzla morska voda. Brez ustreznega hlajenja posameznih delov motorja bi 
se deli pregreli in posledično uničili, zato je hlajenje zelo pomemben faktor pri delovanju 
motorja.  

Hlajenje motorja omogoča kovinam, da dlje ohranijo svoje mehanske lastnosti. Običajno 
se kot hladilno tekočino uporablja sladko vodo- slano vodo se ne uporablja direktno zaradi 
korozivnega delovanja ampak se jo uporablja posredno preko toplotnih izmenjevalnikov. 
Za hlajenje bata ponavadi uporabljamo mazalna olja, saj bi ob primeru puščanj ne prišlo 
do večjih težav, kot bi prišlo do težav z vodo.  

Zaradi nizke specifične toplote olja pa je potrebna dvakratna količina vode za isti učinek 
hlajenja.  
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Sistem hlajenja s sladko vodo 

 

Slika 1: Sistem hlajenja s sladko vodo. 

Sistem hlajenja za počasne dizel motorje je prikazan na sliki 1. Razdeljen je na dva 
sistema: eden za hlajenje srajc cilindra, cilindrov samih in turbo pomnilnika; drugi 
sistem pa je namenjen hlajenju bata. Ko gre hladilna voda preko srajce cilindra in 
zapusti motor, gre v hladilnik z morsko vodo, kjer se ohladi, nakar odteče v 
obtočne črpalke. Nato ta voda spet kroži skozi srajce cilindrov,  glave cilindrov in 
turbo pomnilnika. Glavni tank te vode, podobno kot ekspanzijska posoda, omogoča 
raztezanje in krčenje vode. Grelec na hladilni napeljavi- ceveh omogoča, da 
segrejemo vodo in posledično motor pred samim vžigom motorja.  

Sistem hlajenja batov ima podoben princip kot zgoraj opisani sistem, s to razliko, 
da ima namesto glavnega tanka svoj poseben tank in zračniki si nameščeni v 
najvišjem položaju v strojnici.  
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Sistem hlajenja z morsko vodo 
Različne hladilne tekočine, ki krožijo po motorju se hladijo z morsko vodo. Velja 
splošno pravilo, da se za hlajenje hladilne tekočine srajc, mazalnih olj in za 
hlajenje batnega hladilnega sistema uporablja posamezne hladilnike, pri čemer je 
vsak hladilnik hlajen za morsko vodo. Nekatere moderne ladje uporabljajo tako 
imenovani “centralni hladilni sistem” s samo enim velikim hladilnikom ki se hladi s 
slano vodo. Slana voda ohladi sladko vodo, ki nato kroži po posameznih hladilnikih. 
Ker je manj opreme v stiku z morsko vodo, imamo zato pri tem sistemu manj težav 
s korozijo.  

 

 

Slika 2: Sistem hlajenja z morsko vodo. 

Na sliki 2 je prikazan sistem hlajenja z morsko vodo. Vse od  vsesa slane vode pa 
naprej preko hladilnika mazalnega olja, hladilnika vode za srajce in hladilnika 
sistema za hlajenje bata pa vse do izlitja slane vode v morje skrbita samo dve 
črpalki, ki zagotavljata stalen dotok slane vode. 

Centralni hladilni sistem  
V centralnem hladilnem sistemu je krog sestavljen iz zgornjega in spodnjega vsesa 
slane vode, običajno nameščenih na obeh straneh strojnice, ter iz vsesnih cedil in 
več črpalk slane vode. Morska voda je prečrpana skozi glavni hladilnik in nato 
odteka nazaj v morje.  
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V centralnem sistemu sladke vode obstaja visoko-temperaturni krog in nizko-
temperaturni krog.  Vode v visoko-temperaturnem krogu krožijo skozi glavni motor 
in se nato; če je to potrebno; uporabljajo za ogrevanje uparjalnika. Pri nizko-
temperaturnem krogu voda kroži skozi glavni hladilnik zraka motorja, hladilnik 
mazalnega olja in druge toplotne izmenjevalnike. Regulacijski ventil (tripotni) 
nadzoruje mešanje vode med visoko-temperaturnim (iz hladilnikov) in nizko-
temperaturnim (neposredno iz morja) krogom. Senzor temperature daje signal 
regulatorju (PID) preko katerega se potem regulira regulacijski ventil.  

 

 

Slika 3: Primer regulacijskega ventila Slika 4: Primer temperaturnega 
senzorja 
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Splošno o kroženju morske vode 
Stroj lahko ima nameščeni dve različni črpalki za obtok vode, eno kot glavno 
črpalko, drugo pa kot pomožno (stand-by) oz. črpalko, ki se vklopi v primeru izpada 
glavne. Lahko pa ima samo eno črpalko za obtok vode, druga črpalka pa se 
uporablja kot dodatna za druge naloge (npr. kot dodatna črpalka v primeru 
požara). Slednje so lahko tudi balastne črpalke opremljene z zračnim 
separatorjem. Ladijski bočni ventili (vsesni ventili) so lahko nameščeni ob 
spodnjem ali zgornjem vsesu ali pa so povezani z rezervoarji za vodo kot je 
razvidno na spodnji sliki 5. Zgornji vses je namenjen predvsem za uporabo v plitvih 
vodah, da se izognemo vsesavanju usedlin. Spodnji vses pa se uporablja, ko smo na 
morju, da se izognemo prekinitvi vsesavanja, medtem ko se ladja bočno ziblje 
('valja') - zgornji vses je lahko na trenutke v zraku namesto v vodi. Vodni rezervarji 
morajo biti konstruirani tako, da je minimalna razdalja med vrhom rezervoarja in 
ventilom 330 mm, da preprečimo kopičenje zraka na vrhu. V primeru, da se zrak 
vseeno nabere, ga odstranimo preko oddušnikov. V cevovod sistema morske vode je 
povezan tudi sistem s stisnjenim zrakom ali vodno paro, da lahko očistimo 
morebitno travo ali mulj v vsesani vodi. Ladijski stranski ventili za dovod morske 
vode morajo biti izdelani iz jekla ali drugih nodularnih jekel, lahko pa se 
nadomestijo z materiali kot so bron, nodularno lito železo, “meehanite” ali druga 
visoko kakovostna lita železa. Navadna siva litina se je izkazala za nezanesljiv 
material. Katero lito železo je primerno za uporabo v obravnavanem sistemu, kot 
običajno v ladjedelništvu, v specifikaciji ladjedelnici oz. vzdrževalcu ladijskega 
stroja navede klasifikacijsko društvo Germanische Lloyd. 

 

Razlaga izraza “nodularno lito železo” 

Nodularna litina je siva litina s kroglastim grafitom. Od sive litine z lamelarnim 

grafitom se razlikuje po kemijski sestavi zgolj po tem, da poleg osnovnih elementov 

vsebuje majhne količine magnezija (od 0,04 do 0,06 %), cera in drugih redkih zemelj, 

ki vplivajo na izoblikovanje grafita kroglice. 

Nodularna litina ima pri istih trdotah mnogo večjo natezno trdnost kot siva litina – 

veliki prednosti nodularne litine sta zato žilavost in raztezek.  
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Splošno o kroženju morske vode 
 

 

Slika 5: Skica običajnega sistema hlajenja z morsko vodo. 

 

Bron ima zelo dobro odpornost proti koroziji vendar je zelo drag in se zato 
uporablja za izdelavo manjših stranskih ventilov na manjših ladjah. Železo je 
cenejše ampak nagnjeno h koroziji. Ti stranski ventili so lahko liti ali pa strojno 
obdelani. Nezaščitene jeklene ventile, ohišja in cevi bodo ob prisotnosti bronastih 
delov začeli “razjedati” galvanski tokovi. Vendar pa prisotnost razjedanega jekla 
ali železa pomeni prednost v sistemih z morsko vodo. Jeklo ali železo deluje kot 
žrtvena anoda in prinaša dodatne železove ione, ki predstavljajo zaščito za ostale 
dele na katere se ti železovi ioni usedajo.  

Temperature sistema motorja se z regulacijo vzdržujejo čim višje – kolikor je 
dopustno za delovanje motorja. Ta sistem slane vode ima obvodne (bypass) ventile 
na hladilnikih olja in vode za nadzor temperature. Ti bypass ventili so kontrolirani s 
termo-pnevmatskimi napravami. Običajno se še pred vžigom glavnega motorja s 
paro ali pa s hladilno vodo segreje svežo vodo za hlajenje pomožnih motorjev. 

Pomožni  hladilni sistem  za hlajenje dizelskih generatorjev ima  svoj dovod slane 
vode in obtočno črpalko  navzkrižno povezan z glavnim sistemom slane vode za 
hlajenje. Zračni kompresorji, skupaj z med-in po-hladilniki so lahko napajani-
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hlajeni z hladilno morsko vodo; vzporedno z glavnim sistemom ali pa so lahko 
napajani-hlajeni s posebnimi črpalkami, ki jih poganjamo preko ročične gredi.  

Regulacijska zanka v sistemu hlajenja z morsko in sladko vodo 
 

 

Slika 6: Skica regulacijske zanke 

Na sliki 6 vidimo skico običajne regulacijske zanke. Pri samem hladilnem sistemu 
tako z morsko kot tudi s sladko vodo se uporablja regulacijsko zanko.  

Posamezni elementi na dejanskem sistemu hlajenja: 

1.) Želena vrednost: V našem primeru je želena vrednost neka določena delovna 
temperatura glavnega motorja oz. temperatura vode v samem sistemu, predpisana 
npr. od proizvajalca motorja in načrtovalca hladilnega sistema 

2.) Primerjalnik: Ta enota primerja želeno vrednost temperature s trenutno 
vrednostjo temperature, ki jo dobimo s povratno zanko. 

3.) Napaka: To je razlika med realno in želeno vrednostjo temperature. 

4.) Regulator: Regulator skrbi za uravnavanje med trenutne vrednosti na dejansko 
vrednost; če je trenutna vrednost temperature v obtoku drugačna od želene 
vrednosti, regulator poskrbi, da se razlika v primernem času izniči. Regulator  sam 
po sebi je lahko tiskano vezje- elektronska naprava z mikroprocesorjem. Regulator 
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pošilja signale v procesno enoto, ki na podlagi programa oz. uglasitve odloča koliko 
bo odprt tripotni ventil oz. kako se bo njegova odprtost sčasoma spreminjala. 

5.) Proces: V našem primeru je proces ves sistem obtoka morske vode (cevi, 
hladilniki, črpalke). Ventil, ki odpira in zapira dotok hladilne tekočine v motor pa 
je izvršni člen (aktuator), na katerega vpliva regulator. 

6.) Opazovanje veličine stanja: V našem primeru je to temperature, za opazovanje 
katere skrbi tipalo oz. senzor (slika 4) , ki meri trenutno (dejansko) temperaturo 
tekočine v obtoku. Drug senzor temperature je nameščen tudi v glavni motor, da 
zaradi varnosti spremljamo tudi njegovo temperature. 

7.) Povratna zanka: V našem primeru je to vodnik, ki prenaša podatke iz 
temperaturnega senzorja do primerjalnika. 

Opis delovanja regulatorja 
Kot upravitelji stroja vnesemo v sistem želeno vrednost temperature motorja - 
delovno temperaturo. Nato primerjalnik na podlagi povratne zanke (veličine 
dejanske temperature motorja) in želene vrednosti odloči ali prihaja do odstopanj. 
Če pride do odstopanj oz. napake to kot signal odstopanja (napaka, ‘error’) sporoči 
regulatorju, regulator pa preko ventila vpliva na proces oz. temperature morske 
vode. Torej če je dejanska temperatura motorja večja od želene vrednosti 
primerjalnik to zazna, posledično pride do napake; regulator pošlje signal ventilu, 
ki se v našem primeru odpre, dotok hladilne tekočine v motor oz. odtoči več tople 
tekočine iz hladilnikov čez krov v morje. Ko dejanska temperatura motorja pade, 
se dejanska in želena vrednost temperature izenačita kar tudi registrira 
primerjalnik. Posledično ne prihaja več do napake, regulator pošlje ponovno signal 
ventilu, ki se zapre oz. delno zapre in z tem zmanjša pretok hladilne tekočine oz. 
pripre odtok tople tekočine čez krov. Ta proces se ponavlja neprestano, da 
dosežemo čim manjša nihanja med želeno in dejansko temperaturo motorja. 

 

Sklep 
Iz seminarske naloge sem preučil sistem morske vode na barki. Spoznal sem, da se 
slano vodo na barki uporablja predvsem za namen hlajenja glavnega stroja in 
pomožnih strojev. Pomemben podatek, ki sem ga dobil je ta, da se slana voda črpa 
le skozi toplotne izmenjevalnike in ne direktno skozi  same motorje in pomožne 
stroje zaradi korozije.  
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9. PID regulator v sistemu kroženja morske vode 
 

Uvod 
V sodobnem svetu se na vseh področjih uveljavlja avtomatizacija procesov, saj prinaša 
številne prednosti. Obratovanje naprav je z avtomatizacijo v veliki meri postalo neodvisno 
ob prisotnosti človeške roke. Rezultat tega sta povečana proizvodnja in pocenitev končnih 
produktov. Eden ključnih delov avtomatizacije so pravilno nastavljeni regulatorji, ki vodijo 
procese in skrbijo, da se njihove izhodne veličine gibljejo v predpisanih mejah. 
Proporcionalno-integracijsko-diferencirni (PID) regulatorji so najbolj razširjeni regulatorji v 
industrijskih procesih vendar pa so pogosto lahko slabo nastavljeni.  

Regulacije in regulatorji 
Regulacija je zaprtozančno vodenje procesa, ki na osnovi primerjave dejanske in želene 
regulirane količine na proces vpliva tako, da je napaka čim manjša, ne glede na morebitne 
motnje v regulacijskem sistemu. Pri regulacijskem delovanju je torej pomembno predvsem 
to,da regulator učinkovito odpravlja motnje.  
Dandanes uporabljamo v industriji in drugih področjih zelo veliko različnih  regulatorjev. V 
glavnem se ti regulatorji delijo v dve glavni skupini: 

� Konvencionalni oz. klasični regulatorji, 
� Nekonvencionalni regulatorji. 

 
Med klasične regulatorje štejemo regulatorje, ki jih poznamo že vrsto let, kot so P, PI, PD, 
PID, Otto-Smith ter ostali tipi regulatorjev.  
Splošno znano je, da lahko večino nelinearnih procesov zadovoljivo kontroliramo s pomočjo 
uporabe PID regulatorjev. Pri načrtovanju regulatorjev, pa najsi je to klasični PID regulator 
ali kateri koli drugi regulator, je potrebno najti parametre regulatorjev ali pa le-te 
izboljšati, da se doseže optimalno obnašanje celotnega regulacijskega sistema. 
Obstaja več različic regulatorjev PID, in sicer: proporcionalni regulator (P-regulator), 
integralni regulator (I-regulator), proporcionlano-diferencialni regulator (PD-regulator), 
proporcionalno-integralni  regulator (PI-regulator) in proporcionalno-integralno- 
diferencialni (PID-regulator) regulator, odvisno od dejanskih uporabljenih vrednosti P, I in 
D. Omenjeni regulatorji se razlikujejo po zvezi med vhodno informacijo, ki jo dobijo o 
odstopanju merjene spremenljivke od želene vrednosti in izhodom, ki ga producirajo. 

Regulator PID 
Prvi regulatorji PID so se pojavili že pred kar nekaj desetletji. PID regulatorji so se prvič 
pojavili okrog leta 1890 kot krmilna naprava. V začetku 20. stoletja so PID regulatorje 
razvijali za avtomatične ladijske krmilne sisteme. Enega prvih primerov PID regulatorja je 
razvil ameriški raziskovalec Elmer Ambrose Sperry (1890 – 1930) leta 1911. Prvo teoretično 
objavo o PID regulatorju pa je objavil rusko-ameriški inženir Nicolas Minorsky (1885 – 1970) 
leta 1922. Minorsky je oblikoval avtomatični krmilni sistem za US vojaško mornarico. Že 
takrat so ugotovili, da lahko proces veliko bolje upravlja barko kot človek sam. Na trgu so 
se pojavili med drugo svetovno vojno, po vojni pa se je njihova uporaba razširila. 
 
PID regulator predstavlja klasično orodje industrijske avtomatizacije. V industriji je še 
vedno 95 % vseh regulatorjev na podlagi PID oblike. Tako visok procent uporabe pripomore, 
da je s takšnim tipom regulatorja mogoče reševati mnogo regulacijskih nalog in problemov. 
Same izvedbe PID regulatorjev so se vzporedno s tehnološkim razvojem spreminjale od 
pnevmatskih preko tranzistorskih do današnjih mikroprocesorskih. PID regulator ima 
enostavno izvedbo, dobre dinamične lastnosti in je zelo robusten med delovanjem. 
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PID dandanes uporabljamo v vseh avtomatskih cikličnih procesih s povratno zanko. 
Uporabljamo ga pri različnih proizvodnih procesih, kot npr. za ohranjanje gladine tekočin v 
rezervoarju, za ogrevanje ali hlajenje prostorov, krmiljenje glave na tiskalnikih,… deluje 
ciklično na podlagi napake med želeno in dejansko točko, ki jo sistem sporoči algoritmu. 
Proporcionalno - integrirno - diferencialni regulator PID je generični mehanski regulator v 
cikličnih procesih na osnovi povratne zanke in se uporablja kot kontrolni sistem v industriji. 
Za dosego najboljših rezultatov je potrebno parametre regulatorja PID prilagoditi naravi 
sistema, v katerem uporabljamo regulator. 
V praksi je optimalne parametre težko določiti, saj so optimalni parametri za en 
regulacijski sistem le redko optimalni tudi za drugega. Vrednost parametrov je močno 
odvisna od vrste in lastnosti reguliranega procesa. 
PID regulator potrebuje tri ločene parametre. Regulacijo izvedemo kot vsoto 
proporcionalnega (P), integrrirnega (I) in diferenirnega (D) člena. Člen P je neposredno 
odvisen od trenutne velikosti napake, člen I je odvisen od integrala preteklih napak, člen D 
pa od hitrosti spreminjanja napake, s katerim lahko deloma predvidimo prihodnje 
delovanje sistema. Če se osnovni parametri algoritma nastavijo optimalno, je lahko 
uravnotežena vsota teh napak zelo lep približek idealnim razmeram.  
 

 

SLIKA: Regulator PID  nadzira delovanje v preteklosti, sedanjosti in tudi 
prihodnosti. 

Torej, mehanizem reguliranja vključuje pri regulatorju PID tri posamične parametre, kateri 
so označeni s črkami P, I in D. Vsi ti trije parametri množijo proporcionalno, integralno in 
diferencialno vrednost izmerjene procesne spremenljivke. Izhod iz PID regulatorja u(t) 
predstavlja obtežena vsota vseh treh vrednosti: 

dt

tde
KdeKteKtu
D

t

IP

)(
)()()(

0

∫ ++= ττ  

kjer je u generična krmilna spremenljivka,  integralska spremenljivka (meri vrednost 
časa od 0 do t),  e razlika oz. napaka med želeno in dejansko vrednostjo, Kp, Ki in Kd pa 
proporcionalno, integralno in diferencialno ojačanje.  
 

� P del daje odziv glede na razliko med vrednostjo regulirane veličine in želene 
vrednosti. Večja kot je razlika med regulirano in želeno vrednostjo, večja bo 
dobljena vrednost regulatorja P. Poenostavljena enačba za P del: 

P = (Želena vrednost - dejanska vrednost) x Kp 
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� I del integrira (sešteva po času) vrednost razlike med želeno in dejansko vrednostjo. 
Poslabša hitrost odziva sistema, vendar izboljša (zmanjša) napako v stacionarnem 
stanju. Ko se prehodni pojav umiri povzroči da se regulirana vrednost počasi 
približa želeni. Poenostavljena enačba za I del: 

I =  integral (Želena vrednost - dejanska vrednost) x Ki 
� D del je diferencial (odvod) spreminjanja regulirne veličine (oz. razlike med želeno 

in dejansko). Izboljša hitrost odziva, deluje pa tako, da hitreje kot se regulirana 
veličina približuje (ali oddaljuje) želeni vrednosti, večji je negativni (ali pozitivni) 
odziv. S tem zaduši nihanje regulirane veličine okrog želene vrednosti. 
Poenostavljena enačba za D del: 

D = odvod (Želena vrednost - dejanska vrednost) * Kd 
 
Pri regulaciji PID gre za zaprtozančno vodenje dinamičnega sistema. V našem primeru je 
dinamični sistem osnovan kot sistem kroženja morske vode, katera se uporablja za hlajenje 
ladijskega motorja z notranjim izgorevanjem. PID regulator je v svetu zelo razširjen, 
problemi tega tipa regulatorja pa se pogosto pojavljajo in so prisotni skoraj povsod, od 
težke industrije do avtomobilov in bele tehnike. Avtomatske klimatske naprave ohranjajo 
želeno temperaturo z regulatorjem. Bolj kompleksna bela tehnika ima natančne programe 
gretja ali hlajenja, ki jih izvaja v čipu skrit regulator. Pri regulatorju PID je temeljna 
naloga določiti njegove parametre. 
Pri zaprtozančnem vodenju oziroma vodenju v povratni zanki izhodi iz sistema neposredno 
vplivajo na proces vodenja. Merimo stanje izhoda, ki nato vpliva na vhod, ki popravlja 
dejansko stanje. Primer takega vodenja je uravnavanje temperature v peči. S 
termoelementi merimo temperaturo v peči in preverjamo ali je višja ali nižja od želene. 
Če je višja, potem zmanjšamo pretok goriva v gorilce, če pa je nižja, pa povečamo pretok 
goriva. 

Nastavitve regulatorja PID 
Poleg preproste strukture je prednost regulatorja PID tudi v njegovi nastavljivosti, četudi 
ne poznamo specifičnega modela sistema, ki ga reguliramo. Z nastavljanjem parametrov 
regulatorja skušamo za določen sistem ugotoviti optimalne vrednosti in želen odziv 
regulatorja. Stabilnost sistema je osnovna zahteva, saj lahko napačne nastavitve 
parametrov rezultirajo v divergiranju procesne spremenljivke, kar se lahko odraža v 
močnih oscilacijah. Nastavljanje regulatorja PID je lahko časovno zelo potratno delo, pa 
čeprav imamo le tri parametre, saj so lahko dolžine odzivov zanke reda tudi do nekaj 
minut. Obstaja več metod nastavljanja regulatorjev, in sicer od ročnih pa do metod, ki 
vključujejo razvoj procesnih modelov. 
Pri nastavljanju parametrov regulatorja pogosto uporabljamo Ziegler-Nicholsova, Cohen-
Coonova ali Opeltova nastavitvena pravila. Vendar imajo našteta pravila vsaj dve 
pomanjkljivosti: podajajo nastavitve samo za regulacijsko delovanje PID regulatorja ter 
niso univerzalna v smislu, da veljajo za vse možne procese. 
Veliko procesov v industriji je enostavnih in nižjega reda, ter jih lahko opišemo kot procese 
2. reda. Za tovrstne procese pa je možno analitično določiti parametre PID regulatorja 
tako za regulacijsko, kot tudi za sledilno delovanje. Hkrati je mogoče podati tudi določene 
omejitve, kot so npr. proporcionalno ojačenje, prevzpon na izhodu iz procesa (σ) pri 
sledilnem delovanju ali pa hitrost upadanja (δ) pri regulacijskem delovanju regulatorja 
(decay ratio v tuji literaturi). 
Prednost posebnih nastavitvenih pravil za procese 2. reda je v njihovi veljavnosti za vse 
procese 2. reda in nižjih redov, slabost pa v tem, da ne veljajo za procese višjih redov. 
 
Primer nastavitve po Ziegler-Nicholsova metodi: 

Metodo uporabimo, če ne poznamo parametrov procesa. Metoda je zelo enostavna in 
omogoča nastavitve P, PD, PI in PID regulatorja in predstavlja zbirko priporočil za 
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določanje parametrov omenjenih regulatorjev, ki zagotavljajo, da bo imel stopnični odziv 
zaprtozančnega sistema takšno obliko, da bo imel drugi prenihaj vrednost četrtine prvega 
prenihaja. 
Postopek metode je sledeč: objekt vodenja vključimo v zaprto zanko z direktno povratno 
vezavo in P regulatorjem. Zaprtozančni sistem mora biti stabilen za 0 < Kp < Km. Km je tisto 
ojačanje regulatorja, pri katerem bo imel stopnični odziv sistema obliko nedušenega 
nihanja. 

 

 

SLIKA: Meritev periode nedušenega nihanja: časa Tm pri ojačanju Kp = Km. 

Namesto ojačenj KI in KD nastavljamo časovni konstanti TI in TD, ki sta določljivi kot: 

IPI
KKT /=  in 

PDD
KKT /=  .  

V praksi uporabimo realni regulator PID. Idealni zahteva pol v izhodišču koordinatnega 
sistema (α, jω). Praktično bi pol v izhodišču pomenil, da odziv nastane pred vzrokom.  

V izogib nemogoči zahtevi uvedemo pol v bližino s = - N/TD in ga kompenziramo z ničlo v s 
= 0. Ponavadi število N znaša 10. 
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Ojačanje regulatorja Kp povečujemo od 0 tako dolgo, da zaprtozančni sistem zaniha 
nedušeno. Odčitamo ojačanje P regulatorja Km, kjer pride do nedušenega nihanja in 
periodo nihanja Tm. parametre P, PD, PI ali PID regulatorja nato določimo po naslednji 
tabeli: 

 

Metoda je uporabna, če je ojačanje Kp mogoče toliko povečati, da zaprtozančni sistem 
doseže mejno stabilnost oz. da oscilira pod pogoje da imamo takšen objekt vodenja, da je 
dopusten 100 % prenihaj in nedušeno nihanje. 

Kontroliranje in uravnavanje temperature ladijskega motorja z notranjim 
izgorevanjem 
Namen hlajenja motorjev z notranjim izgorevanjem je ohranjanje ustreznega 
temperaturnega stanja in s tem učinkovitega delovanja motorja. Glede na vedno večje 
zahteve tržišča po boljši gospodarnosti in zanesljivosti motorja postaja tudi hladilni sistem 
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motorja tehnično vedno zahtevnejši. Pri hladilnih sistemih ladijskih motorjev je zelo 
pomembno, da so cevovodi, skozi katere teče morska voda, čim krajši, število krmilnih 
organov pa čim manjše. Sodobne hladilne naprave imajo zato zelo kratke cevi z morsko 
vodo in osrednji zelo učinkoviti in prostorsko prilagodljivi prenosnik toplote. Po drugi strani 
pa na strani hlajenja s sladko vodo običajno naletimo na vsaj dva ali več krožnih tokov, po 
katerih se pretaka voda z različnimi temperaturami. Temperature različnih krožnih tokov 
ohranjamo nespremenjene z mešanjem hladnejše ali toplejše vode z uporabo 
termostatskih ventilov. Obsežnost in konstrukcijske možnosti izbire sestavnih delov, npr. 
različne črpalke in drugi gradniki obsežnega hladilnega sistema večjih ladijskih motorjev 
pomenijo za inženirja velik izziv. Četudi je hladilni sistem ustrezno zasnovan in preverjen v 
razmerah ustaljenega delovanja, pa je njegovo delovanje v prehodnih, spremenljivih 
pogojih delovanja popolna neznanka. K temu znatno prispeva spremenljivo delovanje 
termostatskega ventila, ki v prehodnem režimu delovanja močno  spreminja delovne 
parametre celotnega hladilnega sistema. Podoben učinek povzročata tudi vklop ali izklop 
katerekoli komponente hladilnega sistema. 
Hladilni sistem motorja sestavljajo cevi, črpalke, ventili in porabniki toplote, ki jih 
moramo ohladiti. Vse omenjene sestavne dele lahko zložimo skupaj na različne načine, 
zato mora biti numerični model zelo gibek in prilagodljiv najrazličnejšim tehničnim 
izvedbam. Sestavne dele hladilnega sistema obravnavajo posebni, neodvisni modeli, ki jih 
lahko pri različnih izvedbah hladilnega sistema poljubno izberemo in med seboj povežemo. 
Vsak posamezni sestavni model obdeluje probleme prenosa snovi in toplote za obravnavano 
komponento, kot vhodni podatek pa je namenjen masni tok tekočine. Delovni parametri 
hladilnega sistema se stalno spreminjajo, zato je v raziskavah vpeljan algoritem masnega 
toka tekočine in kombiniran s posameznimi modeli gradnikov hladilnega sistema, ti pa so 
povezani v celotni numerični model hladilnega sistema. 
Ladijski motor se zaradi izgorevanja goriva segreva in ne sme preseči mejne vrednosti 
temperature, katero določi konstruktor. Zaradi tega motor prisilno hladimo s hladilno 
tekočino. Le-to pa je potrebno hladiti v enaki meri kot se segreva. Toplotni izmenjevalnik 
na ladji omogoča, da morska voda hladi hladilno tekočino, hladilna tekočina pa hladi 
motor. Povprečni ladijski motor ima približno 20 000 kW in tudi več, zato je potrebno tudi 
dosti več hladilne tekočine. Pravo mero hlajenja omogoča tripotni ventil. Ta segreto 
morsko vodo izlije nazaj v morje, če pa je temperatura na vstopu premrzla in bi s tem 
povzročili podhladitev sistema, ventil vodo vrača nazaj v sistem, kjer dogreva vstopajočo 
morsko vodo. 
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SLIKA: Prikaz delovanja sistema z označenimi mesti sprememb, zaradi katerih 
mora PID regulator upravičiti svojo vlogo. 

Viri 
1) Cohen, G.H., Coon, G.A. "Theoretical consideration of retarded control", Trans. ASME 

vol. 75, pp.827-834, 1953 

2) http://eprints.fri.uni-lj.si/1712/1/Mazalin-1.pdf 

3) http://eprints.fri.uni-lj.si/1383/1/Mujanovic1.pdf 

4) http://atom.uni-mb.si/edu/egradiva/dinamika_lab_ver1.pdf 

5) Numerično modeliranje hladilnega sistema na motorju z notranjim zgorevanjem; 

Tomislav Mrakovčić - Vladimir Medica - Nedjeljko Škifić; Strojniški vestnik 

6) Regulacije in avtomatika, priročnik za laboratorijske vaje; Franc Dimc (slika)
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10. Regulacija mazalnega in hladilnega olja 

 

 

V belem okviru je primer čistilnika olja (purifier), trajekt Marinos D oz. Sea 
Serenade 

Izola, 8. april 2005 
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Uvod 
Motorji z notranjim izgorevanjem potrebujejo podmazovanje in hlajenje različnih delov, 
če teh delov ne bi mazali in hladili, bi prišlo do poškodb delov oz. do okvare na motorju. 

 V določenih primerih, če pravočasno ukrepamo, da dodamo olje (če ga primanjkuje v 
motorju) se poškodbam na strojnih delih izognemo. V  primeru, ko motorju dlje časa 
primanjkuje olja, pride do manjših ali tudi večjih poškodb.  

Oljni sistem 
Pri motorjih z notranjim izgorevanjem (bencin in dizel), je nujno potrebno, da konstantno 
dovajamo olje z določenim pretokom in vzdržujemo temperaturo.  

Za doseganje konstantnega pretoka olja potrebujemo črpalke, ki morajo doseči dovolj 
velik pretok in tlak. 

Za dovajanje hladnega olje (z delovno temperaturo) uporabljamo izmenjevalnike toplote 
oz. hladilne sredstva za olje (hladilniki za olje).  

Deli oljnega sistema 
Oljni sistem je zelo obširen sistem in zelo kompleksen.  

Črpalka 
Črpalka zagotavlja konstanten pretok (oz. želeni pretok) in tlak za hidrodinamični učinek 
na drsnih ležajih.  

 

Slika 1: Oljna črpalka 
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Slika 2: Oljna črpalka 

Hladilnik oz. izmenjevalnik toplote 
Bistvo hladilnikov je, da nam ohladijo želeno tekočino na želeno temperaturo. V tem 
primeru je tekočina olje.  

Poznamo dve vrsti hladilnikov. To sta zračni hladilnik in vodni hladilnik (izmenjevalnik). 

Zračni hladilniki  
Pri zračnih hladilnikih nam zrak hladi olje.  

V praksi se tele hladilnike uporablja pri avtomobilih. Bol natančneje pri avtomobilih, ki 
imajo motor na bencinsko gorivo in turbo pomnilnik (športni avtomobili), pa tudi pri 
avtomobilih  kjer olje dosega zelo velike temperature (dirkalni avtomobili). 

 

Slika3: Zračni hladilnik za olje 
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Vodni hladilniki oz. izmenjevalniki toplote  
Pri vodnih hladilnikih voda hladi olje. 

V praksi se tele hladilnike uporablja na ladjah, kjer olje je hlajeno z morsko vodo in pri 
avtomobilih, ki so tudi športnega ali dirkalnega tipa. 

 

Slika 4: Vodni hladilnik za olje 

Senzorji 
Pri oljnemu sitemu imamo lahko veliko senzorjev najbolj pogosti so:  

Senzorji za tlak olja 
 V praksi se uporablja dva tipa senzorjev: 

      -prvi so taki, ki nam povejo ali je tlak dovolj velik ali pa ne   

      -drugi pa taki, ki nam povejo točen tlak 

 

Slika 5: Senzor tlaka olja 

Senzorji za temperaturo olja 
To so tipala, ki nam merijo temperaturo olja. Delujejo pa tako, da nam povejo koliko je 
temperatura olja.  
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Senzorji za nivo olja 
To so senzorji, ki nam povejo, če je dovolj olja ali ne. 

Filtri 
V oljnem sistemu so kot dodatek še filtri, ki filtrirajo olje. 

Osnovna naloga filtrov je, da  odstranjuje trde delce, saje,… iz olja. Če teh filtrov ne bi 
imeli, bi ti trdni delci (ostanki iz izgorevanja) lahko poškodovali različne dele kot so: 
senzorji, črpalke ali celo zaustavili pretok olja v  hladilnik (slabše hlajenje) in drsne ležaje. 
Zato so filtri zelo pomembni. 

 

Slika 6: Jekleni filter za olje 

 

Slika 7: Papirnati filter za olje 

Delovanje oljnega sistema 
Oljni sistem je zaprt sistem, to pomeni, da je olje v rezervoarju (karterju) in se pretaka po 
sistemu. Ko to olje podmaže vse dele, se vrne v rezervoar.  
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Podmazovalni cikel deluje tako, da črpalka tlači olje iz karterja  v dele, ki potrebujejo 
podmazovanje in hlajenje (odmične gredi, motorno gred, dročnike, os turbo pomnilnika, 
bat,…) . Nato gre olje  skozi  hladilnik in potem ga pošljemo še skozi filtre. 

Razlika oljnega sistema na ladji in v avtomobilu 
Oljni sistem na ladji in v avtomobilih se razlikuje v tem, da imamo pri avtomobilih vse 
vgrajeno na motorju, kot črpalko, filtre,… Na ladji pa je vse nameščeno v strojnici in 
povezano s cevovodi. Razlikuje se tudi v tem, da ladja uporablja dve različni olji: eno za 
podmazovanje in drugo za hlajenje glavnega motorja. Za razliko od avtomobilov ima ladja 
olje shranjeno v posebej rezervoarjih, avto pa ima rezervoar točno pod motorno gredjo, 
zato ker imamo v avtu manj prostora kot na ladjah.   

         

Slika 8: Kanali za mazalno olje v ojnici in batu ladijskega stroja  

(General Motors, http://www.maritime.org/fleetsub/diesel/) 

Regulacija oljnega sistema 
Na ladji imamo veliko reguliranih delov, ki vplivajo na: 

-pretok olja 

-tlak olja 

-temperaturo olja 

-…. 

V avtomobilih imamo regulacijo temperature pri vodnih hladilnikih, ker vplivamo na 
hladilno tekočino (segrevamo ali ohlajamo), pa tudi regulacijo tlaka, ki je mehanska (večji 
vrtljaji večji tlak). 
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Slika 9: Regulacija sistema  

Viri 
-lastne izkušnje 

Viri slik 
-lastne slike, če ni drugače navedeno 
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11. Merjenje in regulacija slanosti 
 

 

Slika 1: Primer generatorja sladke vode na trajektu Marinos D oz. Sea Serenade 

Izola, 8. april 2005 

 



Seminarske naloge                                                                                                    Regulacija in avtomatika 

   

 

Stran 
153  

Kaj je slanost? 

Slanost je merilo za vsebnost natrijevega klorida (soli) v vodi. Podamo jo lahko v 
odstotkih [%], promilih [‰] ali stopinjah salinometra [°S]. V pomorstvu vsebnost 
soli v vodi merimo s stopinjami salinometra, zato bom v nadaljevanju uporabljal to 
mersko enoto. 

Kako izračunamo slanost vode? 

Slanost merimo v stopinjah salinometra (°S), na lestvici od 0°S do 100°S, kjer velja 
0°S za čisto vodo (destilirano) in 100°S za polno nasičeno slanico (kristali soli se 
več ne raztopijo, na dnu kozarca ali posode se začne sol usedati). Stopinja 
salinometra nam pove % nasičenosti vode s soljo. Na primer: 70°S pomeni 70% 
nasičenost. Stopinje salinometra in procent soli sta povezana z naslednjo formulo: 

 

Nasičena slanica je voda, ki vsebuje že toliko soli, da je več ne more sprejeti 
(kristali soli se več ne raztopijo).  V njej je 26,4% soli. Primer izračuna: izmerili 
smo 10% soli v slanici. Koliko stopinj salinometra vsebuje slanica? 

 

 
 

 

 

Slika 1: Graf prikazuje razmerje med stopinjami salinometra oziroma 
odstotkom soli v vodi in temperaturo, pri kateri slana voda zamrzne. 
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Kaj je salinometer? 

Salinometer je naprava, s katero lahko izmerimo količino raztopljene soli 
(natrijevega klorida) v vodi. Drugo ime za salinometer je tudi merilec prevodnosti, 
saj z njim merimo električno prevodnost v raztopini, ki je odvisna od vsebnosti soli 
v vodi. Salinometer so prvič začeli uporabljati na ladji, zlasti zaradi tega, ker 
imamo veliko naprav, kjer je potrebno nadzorovati vsebnost soli v vodi. Prvi 
salinometer je bil uporabljen že leta 1930. Leta 1934 so ga začeli uporabljati na 
plovilih mednarodne organizacije za opazovanje ledenih gor (International Ice 
Patrol).  International Ice Patrol je bil ustanovljen leta 1914 po potopu Titanica, z 
namenom spremljanja ledenih gor v severnem Atlantskem oceanu, da bi se izognili 
nadaljnim podobnim nesrečam.  Plavanje sladkovodnih ledenih gor na površju 
morja, znatno vpliva na njegovo slanost. Salinometri so bili sprva precej veliki. 
Leta 1961 sta Avstralca Bruce Hamon in Neil Brown razvila prenosni model, ki je 
tehtal samo 15 kilogramov in imel natančnost znotraj 0,003%. 

Kako je deluje salinometer? 

Morska voda lahko vsebuje veliko nečistoč, kot so natrijev klorid (sol), magnezijev 
klorid, kalcijev klorid in druge. Vse te nečistoče pomagajo pri prevajanju 
električnega toka in s tem povečajo prevodnost vode. Z merjenjem prevodnosti 
vode ne merimo samo vsebnost soli, ki sicer najbolj vpliva na prevodnost, ampak 
tudi čistočo vode na splošno. Na sliki 3 je načrt salinometra. V tokokrogu imamo 
enosmerni tok. Kot lahko vidimo uporabljamo dve elektrodi (anoda in katoda), ki 
sta potopljeni v raztopino. Elektroni tečejo v smeri iz anode proti katodi. Razdalja 
med elektrodama mora biti natančno določena. Tako imamo sklenjen tokokrog. Na 
izvor z napetostjo U priklopimo upor z upornostjo R (v našem primeru je to 
raztopina). Z amper metrom merimo tok. Nato lahko z Ohmovim zakonom 

izračunamo upornost vode: . Ker je prevodnost (G) obratno sorazmerna 

upornosti (R), je enačba za prevodnost sledeča:   [A/V]. Iz enačbe 
vidimo, da je prevodnost večja, ko je upor manjši. Ko imamo izmerjeno 
prevodnost, nam salinometer ta preračuna v slanost. Večja kot je prevodnost, višja 
je slanost. Salinometer vsebuje še prikazovalnik slanosti, termometer in alarm. 
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Slika 3: Skica naprave za merjenje slanosti. [1] 
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Nekateri salinometri lahko delujejo pri različnih temperaturah, in sproti 
preračunavajo slanost glede na prevodnost in temperaturo. Drugi pa lahko delujejo 
le pri določeni temperaturi, tako da morajo nadzirati temperaturo vode. 
Temperatura je zelo pomembna, saj je prevodnost raztopine pri 20°C enaka 2,5%, 
pri 100°C pa manjša od 1%. 

 

 

 

 
 

 

Slika 4: Na sliki je prikazan salinometer v prerezu. 1-cev, ki vodi iz krožne 
tuljave, 2-nosilec izhodne cevi, 3-motor, 4-povezava do aspiratorja, 5-mešalnik, 

6-termistor, 7-jedro napetostnega transformatorja, 8-krožna tuljava, 9-jedro 
transformatorja, 10-plastično ohišje, 11-pot električnega toka v vodi, 12-zaporni 

ventil, 13-posoda za vodo. [2] 
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Kje uporabljamo salinometer? 

• Pri pridobivanju sladke vode 

Salinometer uporabljamo za merjenje slanosti pri pridobivanju sladke vode iz 
slane. Sladko vodo pridobivamo s pomočjo generatorja za pridobivanje sladke vode. 
Ko sladka voda priteče iz generatorja, s salinometrom izmerimo slanost vode. S 
tem preverimo, ali ustreza našim potrebam. Sladko vodo uporabljamo za pitje, 
umivanje, kuhanje in hladilne sisteme. Posebej moramo biti pozorni, da v vodi, ki 
teče po kovinskih ceveh in raznih kotlih ni soli, saj slana voda povzroča korozijo. 

• Pri merjenju slanosti morja ob natovarjanju ladje 

Slanost morja moramo izmeriti preden natovorimo ladjo. S tem lahko izračunamo 
gostoto vode in ugrez ladje. Tako vemo koliko tovora lahko naložimo na ladjo. 
Poznati moramo tudi slanost morja v pristanišču, kjer bomo ladjo iztovarjali, ker 
ima vsako pristanišče drugačen ugrez. Praviloma merimo slanost na premcu, sredini 
ladje in na krmi. 

Salinometri na današnjih ladjah 

Salinometri, ki se uporabljajo v današnjih časi so manjši in v večini primerov jih 
lahko prenašamo.  Za izmeriri slanost pri nekratrih primerih potrbujemo le do 0,5 
litra vode. Natančnost, ki jo dosegajo je nižja d 0,001%. Upravljamo jih preko 
računalnika, ki je vgrajen vanj. Podatke spremjamo in urejamo preko LCD zaslona, 
ki deluje na dotik.  Kasneje jih lahko shranimo in primerjamo s prejšnjimi ter 
shranimo preko USB vodila. 

 

Slika 5: Vidimo enega izmed 
najnovejših modelov salinometra 
. Model Precision Salinometer 
proizvajalca Optimare tehta 
30kg, visok pa je manj kot 
70cm. Njegova natančnost je 
manj kot 0,001% in je opremljen 
z vso potrebno tehnologijo za 
kar se da enostavno, hitro in 
enostavno upravljanje. [3] 
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Viri in literatura 
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http://www.wisegeek.com/what-is-a-salinometer.htm  
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[4] Alkar 
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http://www.salinometry.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=

73 

 

[3] Salinometry.com 

http://www.salinometry.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=

73&limitstart=1 
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Postopek pridobivanja pitne vode (kaj moramo delati?) 
Pitna voda je zelo pomembna surovina na ladji, še posebej na daljših potovanjih. Zato 
mora ladijski strojnik postopek za vklop generatorja sveže vode dobro poznat, saj je treba 
generator za pridobivanje pitne vode zagnati takoj, ko vstopi ladja na odprto morje. 

Predpisi  v zvezi z varno proizvodnjo pitne vode iz morske vode: 

Trenutni predpisi  v zvezi z destilacijo z uporabo generatorja pitne vode: 

-Generator lahko vklopimo šele ko je ladja oddaljena 12 navtičnih milj od obale 

-Motor ladje mora delovati s polno hitrostjo.  

To bo zagotovilo, da so vsi parametri temperature in pritiska motorja normalni, glavni 
motor pa mora biti na hitrosti morja in ne v obremenjenih vodah in vsi start-up postopki 
manevriranja zaključeni. 

Generator pitne vode se mora vklopiti šele po tem, ko so bili vsi zgoraj navedeni rekviziti 
in navedbe izpolnjeni. Štartamo ga s pomočjo naslednjih smernic : 

Skica prikazuje različne komponente-pomoč pri smernicah (Glej sliko 1)  

Tipični marine FW Generation plant 

1. Preverite temperaturo hladilne vode na izhodu glavnega motorja - ta mora biti 
konstantna 

2. Odprite ventil sesalne črpalke ter ventil izpusta 

3. Zaprite ventil razbremenitve vakuuma. 

4. Odprite glavni ventil dovoda morske vode in ventil izpusta v in iz generatorja kondenza. 
(morsko vodo se lahko tudi koristi iz stand-by črpalke morske vode, če se to da potem 
odprite dovodni ventil glavne črpalke in ventil izpusta ter zaženite črpalko) 

5. Preverite salinometer in delovanje destilirne črpalke. 

6. Zaženite ejektor črpalko morske vode in vzdržujte tlak 5kg/cm^2 ali več. 

7. Preverite, da se tlak znotraj počasi povečuje, ko ejektor odstranjuje zrak iz enote. 

8. Ko doseže vakuumski merilnik nekje 17mm živega srebra, počasi odprite ventile za 
dovod morske vode v grelec. 

9. Preverite raven morske vode preko steklenega okna za opazovanje skozi katerega lahko 
opazujemo potek in regulirajte nivo količine vode s pomočjo ventila za dovod vode. 

10. Ko je grelec napolnjen z vodo počasi odprite do konca ventil za dovod vode morske 
vode, medtem pa zaprite ventil na izhodu. 

11. Učinek ogrete hladilne vodi ki kroži preko grelnih cevi povzroči v posodi padec vakuma, 
dvig temperature in padec dovedene vode. 
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12. Ko vse od odzgoraj navedenega poteka normalno, začne voda izhlapevati. Zgoščeni 
hlapi se nato pomaknejo v kondenzator, kjer se začnejo kondenzirati. 

13. Ko se hlapi kondenzirajo, začne v kolektor kapljati pitna voda. To lahko opazujemo 
preko opazovalnega stekla. 

14. Ko je vode v kolektorju več kot ¾, vklopite indikator slanosti na ON. 

15. Regulacija slanosti se izvaja, če je zaznana slanost previsoka ali če je slanost izven 
meja želenih vrednosti. Usmerite predelano vodo v kaluže ali pa jo ponovno usmerite v 
prečiščevalni sistem dokler raven slanosti ne pade na 50-10ppm(delcev na milijon). 

16. Ko raven slanosti pade na želene vrednosti, odprite ventil črpalke za dovod pitne vode 
v rezervoar in zaženite črpalko. 

17. Hitrost izhlapevanja vode se lahko pospeši z zaporo izhoda hladilne vode. 

18. Preverite ali se je vakuum v zbiralniku stabiliziral 

19. Redno upoštevajte naslednje odčitke merilnika: 

-Vstopna in izstopna temperatura hladilne vode plašča 

-Temperatura vhodne in kondenzirane izhodne morske vode 

-Nivo vode v notranjosti zbiralnikov 

-Raven destilacije  

Opombe: Salinometer je narejen tako, da avtomatsko zapre ventil izpusta pitne vode in jo 
preusmeri nazaj v proces kot kalužno vodo, ko preseže dovoljeno slanost. Vedno je bolje 
preverjati ali ventili delujejo pravilno, saj lahko pride do motenja pri delovanju zaradi 
visokih temperatur ali plasti soli in vodnega kamna. Ko generator deluje, je treba raven 
destilata spremljati in ohranjati vodo na ½ ravni steklenega merilnika. Ne pozabite 
preveriti temperaturo hladilne vode motorja, potem ko se je generator umiril. 

"Flash" postopek se lahko uporablja v sistemu, ki ima dve stopnji proizvajanje pare za 
pridobitev boljše kvalitete sveže vode. Za ta postopek se uporablja dvostopenjski 
generator sveže vode. Dvostopenjski generator sveže vode je podoben enostopenjskemu, 
edina razlika je ta, da v dvostopenjskemu se celoten postopek enostopnega ponovi 
dvakrat. 

Enostopenjski generator sveže vode 

Zgradba 
Generator pitne vode je v glavnem sestavljen iz 2 delov, to sta kondenzator in uparjalnik. 
Proces vrenja se lahko izpelje z grelcem ali uporabo visoke temperature odvedene hladilne 
vode glavnega motorja. V nekaterih FWG se za ogrevanje uporablja tudi pregreta para. 
Voda zavre pri 100°C, vendar v generatorju sladke vode dosežemo vretje pri stopinjah 
okrog 60°C-70°C., s pomočjo ejektorjev zraka. Ejektorji zraka znižajo tlak v generatorju, 
zato voda začne vreti pri nižji temperaturi. Za regulacijo pretoka morske vode v generator  
se uporablja merilnik pretoka. Pitna voda, kis e ustvari v kondenzatorju se črpa preko 
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destilirne črpalke . Za določanje slanosti distilirane vode se uporablja salinometer. 

 

Slika 2: Enostopenjski generator sveže vode 

Dvostopenjski generator sveže vode  
 

         
Slika 3 a)  dvostopenjski generator sveže vode         Slika 3 b)  dvostopenjski 
        generator sveže vode                              

Zgradba 
Dvostopenjski generator sveže vode ima glavno komoro razdeljeno na dva dela. Oba dela 
delujeta po istem postopku. Destilacija vode zmanjšuje število delcev soli z milijonov na 
najmanjše možno število. Na voljo je tudi grelnik, ki že predčasno segreje vodo za lažje 
izvajanje flash postopka. Ostali del postopka je skoraj identičen enojnemu.  

Kako deluje? 
Morska voda vstopi v uparjalno komoro preko merilnika toka. ta morska voda je že 
predhodno segreta s pomočjo grelca, kateri za segrevanje uporabljajo paro. Nekaj morske 
vode izhlapi že v prvi fazi  zaradi zmanjša pritiska. Nastala para potuje preko 
odstranjevalca vodne pare, kjer se odstrani vodne kapljice.  Nato se para v kondenzira v 
kondenzatorju. 
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Segreta morska voda vstopi v drugo fazo, kjer gre najprej skozi uparjalnik. Zaradi nizkega 
pritiska v komori vroča voda izhlapi. Para je ponovno kondenzirana. Narejena sveža voda 
je združena z destilirano vodo, nastalo v prvi fazi, preko črpalke za destilacijo. 
Koncentrirana morska voda, slanica ter trdi delci, ki so ostali na koncu drugega faze so 
zbrane s pomočjo črpalke za slanico. 

Vzdrževanje 
Zaradi visoke temperature s katero grejemo morsko vodo, se naredi vodni kamen na 
površini. Višja je temperatura, več kamna je narejenega. ostali vzroki za tvorbo kamna sta 
pretok in gostota nastale slanice.  Za preprečevanje kamna se uporablja hladno šokiranje. 
To je metoda, kjer segreto površino izmenično segrevamo in hladimo. 
Pri rednemu vzdrževanju generatorja moremo stroj ugasiti in kamen odstraniti ročno ali s 
kemijskimi postopki. Notranje stene komore morajo biti očiščene.  
Redno vzdrževanje zahtevajo tudi: destilator, črpalke za slanico ter merilnik pretoka. 
 

 

 

Tipi uparjalnikov sveže vode 
Obstajajo številni tipi uparjalnikov in naprav za osmozno uporabljenje za izdelavo sveže 
vode.  

Večfazni flash uparjalnik 

 

Slika 4: Večfazni flash uparjalnik 
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Ta tip uparjalnika uporablja večfazen postopek, kateri ima  dva dela, morskovodni grelnik 
ter flash drum. Morska voda je lahko segreta z uporabo pare ali z uporabo hladilne vode 
glavnega motorja. Morska voda je črpana v flash drum, kateri ima številne dele, vse z 
nižjim pritiskom kot tisti od grelnika. Nekaj tople vode izhlapi v paro v prvem delu preden 
gre čez ostale dele, kjer izpari še preostali del. Para se dvigne v flash drum preko 
'demisterja', ob kontaktu s kondenzacijskimi cevmi se kondenzira in se izčrpa preko 
salinometra v pitno vodo ali 'boiler water feeds tanks'. Če bi se sol v destilatu dvignila na 
previsok nivo, bi se alarm salinometra sprožil in destilat bi bil preusmerjen v kaluže . 

Cevni uparjalnik, ki ga greje hladilna voda motorja 

 

Slika 5: Cevni uparjalnik 
Proces obratne osmoze 

Slika 6 : Proces obratne osmoze 
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Slika 7: Tipični FW generator 

Sklep 
Ob izdelavi te seminarske naloge sem ugotovil, da je proizvodnja sveže vode na ladji en 
najpomembnejših in eksistencialno potrebnih procesov, ki potekajo na ladji, saj je pitna 
voda eksistencialno potrebna. Proces pretvarjanja morske v pitno vodo se na ladji izvaja 
skoraj neprestano, ker je voda v stalni rabi. Spoznal sem tudi delovanje in sestavo 
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generatorjev sveže vode in postopek oz. Smernice za zagon generatorja ter potek 
destilacije in delovanje tipičnega FW generatorja. S prebiranjem gradiva, ki sem ga 
našel na spletu, sem se naučil veliko novega o merjenju slanosti vode, 
salinometrih, uporabnosti le-teh in še nekaj zanimivosti, kot na primer, kako 
pridobivamo sladko vodo. 

Viri  
Viri besedil 

http://www.brighthub.com/engineering/marine/articles/27466.aspx# 

http://www.brighthub.com/engineering/marine/articles/29190.aspx 

http://www.sciencedirect.com 

http://www.brighthub.com/engineering/marine/articles/55522.aspx 

Viri slik 

Slika 2 

http://gcaptain.com/wp-

content/uploads/2010/10/C24327C865288886CDD24127A3BEB0F71B59B326_large.jpg 

Slika 3 a) 

 http://sondex.ziteman.com/archive/Billeder/FreshWater2.jpg 

Slika 3 b) 

http://images.brighthub.com/6A/D/6ADDCFA86DC5F250F48408B2A8606E13B200028C_small.jpg 

Slika 4 

http://images.brighthub.com/11/4/11414BB4C616EC7ECCDBE13E78F4AAB714DE6346_lis.jpg 

Slika 5 

http://www.google.si/imgres?q=tube+type+evaporating&hl=sl&client=firefox-

a&hs=TNM&sa=X&rls=org.mozilla:sl:official&biw=1280&bih=796&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=xKJ

mmDO1uSsppM:&imgrefurl=http://www.brighthub.com/engineering/marine/articles/66786.aspx&d

ocid=yYu66Av0K5FSBM&imgurl=http://images.brighthub.com/7D/4/7D4F31E05AA344EAF79815C31

BD81DA1E78E67C4_lis.jpg&w=599&h=462&ei=-EULT5j-

A4r1sgbWlKmDDw&zoom=1&iact=rc&dur=325&sig=102329402324223798659&page=1&tbnh=134&

tbnw=157&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:9,s:0&tx=65&ty=56 

Slika 6 http://images.brighthub.com/75/E/75E804492CD4183AF3E113BA32A31204A09A5B88_lis.jpg  
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12. Ventili in regulacija z ventili 
 

 

 

 

Slika 0: Ladijski zaporni ventil (angl. globe valve) (http://www.defvalves.com/ ) 
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Uvod 
Vsak dan prihaja moderni človek v stik s pipo za vodo. Ta preprost element, ki ga vsi 
poznamo, je naprava, tehnično imenovana ventil. Že doma lahko vidimo, da imamo 
različne vrste ventilov: te lahko odpremo ali zapremo tako da vrtimo ročico, ali pa jo 
zasukamo za 90° in podobno. Opažamo, da obstajajo več vrst ventilov, ki jih lahko po želji 
odpiramo ali zapiramo. Te preproste naprave pa v industriji in pomorstvu lahko postanejo 
zelo zanimive naprave avtomatskih sistemov. V seminarski nalogi bom razložil kako in s čim 
ventil avtomatsko reguliramo. 

Ventil 
V hidravliki je ventil naprava, ki omogoča dušenje ali zaporo pretoka tekočin v cevovodih. 
Tekočine so v kapljevinastem ali v plinastem stanju. Ta učinek dosežemo s premikanjem 
zaklopa v telesu, točneje proti stenam utora ali posebnim robovom.  (WWW.wikipedia.si) 

Vrste ventilov 

Ventilov je več vrst. Poznamo: prehodne pipe (ventili s kroglico), ventile z zasunsko loputo 
(butterfly valve), zaporne ventile (globe valve) in membranske ventile. Iz teh bazičnih 
ventilov, je človek zaradi raznoraznih delovnih razlogov razvil še mnogo različnih vrst 
ventilov kot npr. ventili, v katerih zaporni element potuje po treh ali več poteh (tri ali več 
potni), regulacijske ventile, batne ventile, in tako dalje. Ventile lahko uporabljamo pri 
hidravliki in pnevmatiki bodisi za prenos teh dveh medijev (olja in zraka) ali kot krmilni 
sistem , pri katerem sta najpogostejša krmilna medija zrak in hidravlično olje. Ventile 
uporabljamo tudi za krmiljenje prenosa drobnih trdnih delcev (moka, prah...). 

Delovanje ventilov 

V ventilu mehansko premikamo zaporni element (kroglico ali ploščo) iz enega stanja v 
drugo, tretje.. stanje.  

Pri krogelnih ventilih, imenovanih tudi pipe, se krogla vrti prečno na os cevovoda. Zasuk 
ročice je enak zasuku krogle. Krogla je tako preluknjana, da ob svojem vrtenju odpira in 
pripira pretok snovi. Ob pravokotnem zasuku krogle se začetni neovirani pretok pretok 
popolnoma prekine. Poznamo ročne in avtomatske izvedbe pip. Te so lahko navadno na dve 
poti, ali tri poti. 
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    Slika 1: Navadna dvopotna (krogelna) pipa                    Slika 2: Tripotna krogelna pipa 

(Google, pridobljeno januarja 2012)                           (Google, pridobljeno januarja 2012) 

Podobno delovanje imajo loputni oz. zasunski ventili (butterfly valve), pri katerih loputa 
nadomešča kroglo. Zasunski ventili so samo dvopotni. Tudi te lahko krmilimo ročno z ročico 
ali avtomatsko. 

   

 

      Slika 3: Ročni zasunski ventil                  Slika 4: Zasunski ventil na elektromotorni pogon 

         (Google, pridobljeno januarja 2012)                          (Google, pridobljeno januarja 2012)    

Loputo ploščnega ventila (gate valve) premikamo prečno oz. radialno na smer pretoka. Ob 
pritisnenju plošče na mehkejšo podlago pretok snovi zapremo. Tudi ploščni ventili so, 
podobno kot zasunski le dvopotni, glede na vzbujanje pa ročni ali avtomatski. 
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         Slika 5: Ploščni ventil                        Slika 6: Ploščni ventil na elektromotorni pogon 

(Google, pridobljeno januarja 2012)                     (Google, pridobljeno januarja 2012)   

Z zapornim ventilom (globe valve) potiskamo (aksialno) ploščo prečno na cev do mehkejše 
notranje tesnilne obloge cevi. Podlaga je postavljena radialno na smer pretoka snovi. Tudi 
zaporni ventili so ročni ali avtomatski, lahko so tudi tripotni.  

 

Slika 7: Ročni zaporni ventil v prerezu   Slika 8: Avtomatiziran (pnevmatski) zaporni ventil 

(Google, pridobljeno januarja 2012)                          (Google, pridobljeno januarja 2012)     

Podobno kakor zaporni ventil (globe valve) deluje tudi membranski ventil: namesto zapore 
je postavljena elastična membrana, katero pritiska vijak, pogosteje pa stisnjen zrak pri 
avtomatskih ventilih. 

 



Seminarske naloge                                                                                                    Regulacija in avtomatika 

   

 

Stran 
170  

 

 
Slika 9: Primer membrane                              Slika 10: Zunanji videz membranskega ventila 

(Google, pridobljeno januarja 2012)                           (Google, pridobljeno januarja 2012)   

Regulacijski ventili, pa imajo za osnovo zaporni ali membranski ventil. Med zaporo in 
vijakom ali med membrano in vijakom je postavljena vzmet. Ta se zaradi tlaka stiska, 
pritiska na membrano, da popusti in omogoča pretok tekočine. Tlak pa reguliramo tako, da 
vrtimo vijak, ki pritiska na vzmet. 

 

 

Slika 11: Primer regulacijskega  ventila 

(Google, pridobljeno januarja 2012) 

Nepovratni ventili pa imajo pripeto loputo v eni točki. V eno smer se loputa prosto giblje, 
v drugo pa se ne more zaradi okvira. Ti so samo enopotni. 
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                                               Slika 12: Primer nepovratnega ventila 

                                               (Google, pridobljeno januarja 2012)    

Batni ventili pa s premikom bata v valju omogočajo pretok skozi odprtine, ki so radialno 
postavljene na ta valj. Pogosto se jih uporablja kot elektroventil s tuljavo. V večjih 
izvedbah batne ventile srečamo v visokotlačnih sistemih, v uporabi pa so tudi pri trobilih.  

 

 
Slika 13: batni ventil na pnevmatsko delovanje            Slika 14: V razstavljeni trobenti 
        lahko opazimo bate  

(Google, pridobljeno januarja 2012)                      (Google, pridobljeno januarja 2012) 

Regulacija in avtomatizacija z ventili 
Večino naštetih ventilov lahko avtomatsko krmilimo s pomočjo mehanskih naprav. 
Najpogosteje imamo v pomorstvu in industriji za krmiljenje na razpolago električni tok in 
stisnjen zrak. Zato je zelo razširjeno krmiljenje ventilov z električnimi motorji in 
pnevmatskimi napravami. Redkeje,  oziroma za specialne namene pa lahko hidravliko. 

Z avtomatizacijo lahko reguliramo in upravljamo razne avtomatske procese, kot na primer 
uravnavanje balastnih vod, pretok goriva, pretok motornega olja in razne druge hidravlične 
kroge. 
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Z regulacijo in avtomatizacijo, lahko v nekem procesu reguliramo ali kar neposredno 
pretok ali tlak, ali pa s krmiljenjem ventila posredno reguliramo temperaturo, obremenitve 
itd.  

Da sistem deluje avtomatsko, potrebujemo nekaj podatkov. Glede na splošno shemo 
povratnozančnega sistema rabimo želeno vrednost in trenutno vrednost krmiljene veličine. 
Avtomatiko omogočajo primerna tipala oziroma senzorji ter logični del, ki je v sodobnem 
času izveden kar s PLC-ji. 

PLC 

PLC (programmable logic controller) lahko definiramo kot industrijski računalnik. Ta lahko 
sprejme bodisi analogne ali digitalne signale iz tipal, jih v centralni procesni enoti 
obdeluje in na izhodu odda ukaze (podobno kot na vhodu) v obliki analognih ali digitalnih 
signalov. PLC lahko sam deluje po prednastavljnem programu, lahko ga krmilimo s pomočjo 
posebnega računalnika ali ga uporabljamo kakor vmesnik. Z raznimi programi in karticami, 
lahko nastavimo I (integrirni člen), D (diferencirni), P (porporcionalni) ali pa med seboj 
kombinirane člene. 

Zaradi praktičnih razlogov, se največkrat uporabljajo analogni vhodi (trenutna stanja 
električnih veličin, ki jih dajejo tipala), te pa pretvornik pretvori v digitalne signale za 
notranje operacije PLC-ja. V okoljih z veliko elektromegnetnega šuma (industriji in 
pomorstvu) so se uveljavila tipala z izhodom na 4-20 mA, tako da ima večina PLC-jev take 
vhode, tipala pa dajejo lahko tudi napetosti, ponavadi za branje temperatur termočlenov. 

Na izhodu PLC pa dobimo analogni ali digitalni signal, odvisno za kakšne naprave oziroma 
stroje bomo uporabljali.  

PLC-ji so zelo solidne in vzdržljive naprave, ki lahko delujejo neprenehoma 24 ur na dan, 
365 dni na leto.  Običajno so PLCji v električnih omaricah. Napajani so z enosmerno 
napetostjo ali 12  V ali 24 V, notranje delovanje (interne napetosti) pa sloni na TTL nivojih 
od 0 V do 5V. Izhodi so tudi v enosmerni napetosti. (po www.wikipedia.it) 

 

                                                   Slika 15: Primer PLC-ja 

                                            (Google, pridobljeno januarja 2012) 

Krmiljenje in regulacija ventila 
Glede na to kaj bomo regulirali v procesu, izberemo tip ventila in tipala.  Kot sem že prej 
omenil, so najbolj razširjeni avtomatski ventili na stisnjen zrak ali pa gnani z električnim 
motorjem. Na stisnjen zrak bomo krmilili ventile s kratkimi hodi, npr. krogelne ventile 
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(pipe), zaporne, membranske ali pa batne ventile. Motorizirani pa so ventili z dolgimi hodi 
kot so ploščni ali ventili, kjer potrebujemo velik navor - pri krogelnih pipah ali pri 
zasunskih ventilih. 

S temi ventili pa lahko neposredno reguliramo in upravljamo veličine kot so tlak in pretok v 
cevovodih, posredno pa temperaturo, viskoznost, obremenitev motorjev  in podobno.   

 

Slika 16: Primer termočlena                      Slika 17: Primer tipala za tlak (tlačni pretvornik) 

(Google, pridobljeno januarja 2012)                     (Google, pridobljeno januarja 2012)  

                              Slika 18: Primer tipala za pretok  (Google, pridobljeno januarja 2012)                                                                

Neposredna regulacija ventila 

Ventil lahko neposredno krmilimo glede na tlak ali od pretok. Pri regulaciji teh veličin 
moramo postaviti tipali pred vhod ventila in  za izhod ventila. Na vhodu bomo zasledovali 
začetno stanje, ki ga bomo bomo vodili v PLC, na izhodu bomo zasledovali končno stanje, 
ki ga tudi vodimo v PLC. Ti dve vrednosti  lahko tudi opazujemo na ekranu. PLC bo povezan 
oziroma programiran tako, da izhodno vrednost primerja z želeno. Odstopanje trenutne 
vrednosti od želene oz. napako pa bo z regulator skušal izničiti. Na izhodu običajno dobimo 
analogni signal. Če je PLC vezan na pnevmatske naprave, izhod konstantno narašča  
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(integrirni člen), če pa je PLC vezan na motorizirane ventile, imamo pa proporcionalni 
člen. 

Signal, ki bo krmilil pnevmatsko napravo povežemo na IP konverter, to je naprava, ki 
pretvarja električni signal premosorazmerno v pnevmatski signal, oziroma regulira tlak. 
Standardno pa je delovni pritisk 6 bar-ov, tako da bo nivo toka 4 mA odgovarjal tlaku 0 bar 
(0 MPa), nivo toka 20 mA pa tlaku 6 bar (0,6 MPa). Za motorizirane ventile, pa bo PLC gonil 
relè, ki bo napajal električni motor, ki bo premikal loputo ventila. Relè je preprosto 
električno dvojno stikalo, katerega vklopimo s pomočjo nizke napetosti, posredno pa vklopi 
stikalo, čez katerega teče velik tok. 

 

Slika 19: Razne vrste IP konverterjev                            Slika 20: Primer klasičnega releja 

(Google, pridobljeno januarja 2012)                            (Google, pridobljeno januarja 2012) 

Posredna regulacija ventila 
Posredno lahko reguliramo temperature, viskoznost, te ponavadi s pomočjo tripotnih 
ventilov, kateri mešajo hladnejšo oziroma toplejšo tekočino, da na izhodu dobimo želeno 
vrednost. 

Podobno kakor v prejšnjem primeru rabimo več tipal, bodisi na vhodu kakor na izhodu. 
Podatke spet PLC obdela in krmili napravo podobno kakor pri posredni regulaciji.  Lahko pa 
tudi reguliramo eno veličino, ki je posredno vezana na ventil. Kot primer navajam vodno 
zavoro, ki je namenjena testiranju motorjev. Tu poznamo želeno moč motorja in efektivno 
oziroma trenutno moč motorja. Moč motorja reguliramo z odprtjem ali zaprtjem ventilov, 
ki omogočajo dotok ali odtok vode.  

Posredno pa lahko reguliramo ventil na pozicijo zapornega elementa v cevi, oziroma v 
odstotkih odprtosti cevi. Pri motoriziranih ventilih potrebujemo tipala pozicije, ki so 
postavljena izven ohišja ventila. Pri pnevmatskih napravah pa lahko očitavamo tlak na 
tipalu, ki naj bi bil sorazmeren položaju ventila. 
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Slika 21: Pnevmatska krogelna pipa        Slika 22: Pnevmatski zaporni v. s tipalom pozicije  

(Google, pridobljeno januarja 2012)                 (Google, pridobljeno januarja 2012)   

            Slika 23: Motoriziran ploščni v.   (Google, pridobljeno januarja 2012)   

Sklepi 
Iz lastnih izkušenj v laboratorju Wartsile v Trstu sem opisal delovanje najbolj 
razširjenih ventilov in sodobno krmiljenje. Lahko bi naštel še mnogo različnih vrst 
ventilov posebnih izvedb,  ampak bi se spustil v podrobnosti. Tudi če na prvi pogled 
te naprave izgledajo preproste in namenske, jih lahko v strojnici uporabljamo za 
različne namene, ne samo pri pretakanju vode ali goriva, temevč tudi za nadzor 
obratov turbine, nadzor pritiska svežega zraka po kompresiji turbine. Sam ventil 
celo izvršuje logiko pri kompleksnih izvedbah. Nad nalogo sem bil navdušen in 
upam, da kolegom prenesem nekaj osebnega znanja iz lastnih izkušenj.  

Viri 
-internet: www.wikipedia.it 
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                www.wikipedija.si 

-lastne izkušnje iz zaposlitve v laboratorju Wartsila Italia in Wartsila Switzerland 
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13. Avtomatizirana protipožarna zaščita na ladji 

 

 

 



Seminarske naloge                                                                                                    Regulacija in avtomatika 

 

   

 

Stran 
180  

Uvod 
V današnjih časih vse ladje so opremljene s protipožarnimi sistemi za gašenje požarov. Ko še 
nismo poznali avtomatskih sistemov, smo gasili požare z ročnimi gasilnimi aparati, ki jih še danes 
veliko uporabljamo.Vendar s temi aparati je težko gasiti večje požare,ki nastanejo na ladji. 
Največji problem je bil, ko nismo vedli v katerem predelu ladje je požar nastal in ga pravočasno 
zasledili. Zato smo izumili avtomatkse sisteme, ki samodejno zaznajo,obvestijo in učinkovito ter 
hitro pogasijo požare. 

V seminarski nalogi sem naštel in na kratko opisal delovanje senzorjev in avtomatskih 
sistemov.Bolj podrobno pa o sistemu za gašenje z ogljikovim dioksidom, saj je najbolj razvit in 
učinkovit sistem po celem svetu,ki ga ladje danes uporabljajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Primer požara na ladji 

 

Požar in požarna varnost na ladji 
Vsi čani posadke, ki upravljajo z ladjo se morajo zavedati nevarnosti, ki jih lahko požar 
povzroči.Že pred vstopom na ladjo so obveščeni in izurjeni kako pravilno ravnati če pride 
do  požara. Požar na ladji lahko uniči vse naprave in dele na ladji, v najslabšem primeru 
se lahko ladja tudi potopi ali pa povzroči hude eksplozije v katere so udeleženi potniki in 
člani posadke. Je pogost pojav, ki nastane zaradi raznih vzrokov, predvsem malomarnosti 
posadke in večkrat tudi zaradi napak v električni inštalaciji. 
 
Za vse to preprečit, je treba ogenj pogasiti pravočasno, preden se razširi po celi ladji.To lahko 
storimo npr. z ročnimi gasilnimi aparati, ki se nahajajo v vsakem hodniku in prostoru na ladji. 
Poleg ročnih aparatov imamo tudi avtomatske gasilne sisteme, ki samodejno pogasijo požar. So 
zelo učinkoviti saj požar pogasijo zelo hitro in dosežejo prostore v katere ne moremo doseči z 
ročnimi gasilnimi aparati. 

 
 

Sredstva za odkrivanje in javljanje požarov 
Preden se posvetimo samim gasilnim sistemom, naj omenim najprej nekaj naprav za 
odkrivanje in javljanje požarov.Te naprave so imenovane kot (Detektorji požara). 
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Avtomatski detektorji požara 
Najvažnejša lastnost teh detektorjev je zaznavanje in javljanje požara v čim krajšem času. 
Senzor mora delovati ne glede na osvetljenost prostorov, pritisk, temperaturo in vlažnost. Vsak 
detektor je primeren za različne prostore, odvisno na način odkrivanja požara. 

Poznamo več vrst avtomatskih detektorjev, ki delujejo na različne načine: 

Ionizacijski detektor 
Odkriva prisotnost dima. Dela na principu radioaktivnega izvora,kateri ionizira plin med dvema 
elektrodama. 

Primer delovanja in sestave ionizacijskega detektorja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Slika 2: Ionizacijski detektor                        Slika 3: Shema detektorja 

 

Detektor je sestavljen iz vložka, kateri združuje dve ionizirane komore, odprto 
ionizacijsko in zaprto elektronsko cev s hladno katodo. Zrak v komorah je ioniziran z zelo 
slabim radioaktivnim izvirom. Dim, kateri pride v odprto komoro, razdre električno 
ravnovesje med komorama. Elektronska cev, ki je zelo občutljiva, postane s hladno 
katodo prevodna in preko releja ustvari kontakt, tako pride do javljanja požara v 
centralo, kjer sproži signal. 

Fotoelektrični detektor 
Deluje na principu razprševanja svetlobe po prihodu dimnih delcev v odprto komoro.Ko dimni 
delci pridejo v komoro, svetloba se razprši in zadane fotocelico.Proizvedena napetost se poveča 
in povzroči vžig cevi s hladno katodo in s tem napetost aktivira alarm. 

Toplotni detektorji  
Sprememba temperature je glavni izvor. Delujejo na principu bimetala.Sestavljeni so iz dveh 
bimetalnih trakov ki so občutljivi na temperature.Ko je dosežena določena T se traka zaprejo oz. 
sklenejo, tako da sprožijo kontakt in s tem tudi alarm. 
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Infrardeči detektor 
Sprejema infrardeče valove,ki jih povzroči že zelo majhen plamen.V njen je fotocelica, ki 
zazna infrardeče žarke.Ko je signal fotocelice dovolj močen,se aktivira cev s hladno 
katodo in s tem aktivira alarm. 

Cevni detektor 
Zasnovan je na principu vsesavanja zraka iz prostorov,ki potuje skozi detektor dima. 
Dedektor pa registrira prisotnost dima v zraku, kar povzroči alarm. 

Protipožarna sredstva in sistemi na ladji 
Na ladjah poznamo več vrst protipožarnih sredstev za gašenje ognja.Ta sredstva so lahko: (voda, 
prah,ogljikov dioksid,pena, itd...) 

Vendar ne moremo z vsakim sredstvom povsod gasiti, ker s tem bi lahko povzročili še večjo škodo 
kot je že nastala.Točno določeno je že predpisano s čim lahko požar gasimo. 

Za prenašanje sredstev do nastalega požara lahko uporabimo ročne gasilne aparate ali pa s 
pomočjo avtomatskih gasilnih sistemov. Prednost teh sistemov je, da so že nameščeni na ladji po 
prostorih. 

Avtomatski sistemi za gašenje požarov 

Sistem za gašenje požara z vodo 
Pri tem sistemu kot sredstvo za gašenje uporabljamo vodo.Za avtomatsko gašenje lahko izvedemo 
s sprinkler sistemom.Tej sistemi so nameščeni skoraj po vseh prostorih, razen v strojnici pa 
komandnem mostu kjer se nahajajo električne in strojne aparature. 

 

To deluje tako da sprinklerji so nameščeni pod stropom v cevi,ki so pod pritiskom in cevi pa so 
speljane do hidroforja kateri vzdržuje tlak v ceveh. Sprinklerji imajo čep, ki ima tališče med 60 in 
80 C.Ko nastane požar,pri gorenju ognja nastane visoka temperatura, torej nad 60 °C, se čep stali 
in tako odpre pot vodi ki se razprši po prostoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Slika 4: shema gašenja z sprinkler sistemom                Slika 5: Primer sprinklerja 
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Sistem za gašenje požara s prahom 
Sistem je sestavljen s posodami za prah in pogonskimi baterijami ter s sistema za obveščanje na 
krovu.Postaje so povezane z glavno centralo cevovodov in razporejene po krovu na določenih 
mestih.Ko se odpre ventil na jeklenki za pogon, se v centrali dvigne prah in preko ventila 
dobavljamo prah kjer ga potrebujemo. 

Sistem za gašenje požara z ogljikovim dioksidom (CO2) 
CO2 (ogljikov dioksid) sistem za gašenje, je najbolj razširjen sistem, ki je sedaj na voljo 
na vseh ladjah.Ta sistem morajo imeti vse ladje nad 500 BT.Primeren je za gašenje 
gorljivih tekočin, plinov, goreče električne opreme, lesa, papirja, itd... 

Visokotlačni poplavni sistem gašenja z ogljikovim dioksidom (CO2) 
Visokotlačni sistem je zelo učinkovit na ladji saj zelo hitro pogasi požare v velikih 
prostorih, kot so prostori za tovor ali v strojnici in tam kjer s drugimi sistemi in aparati ne 
dosežemo. 
Ta sistem vključuje veliko CO2 jeklenk urejenih skupaj, (kot baterije). 
Ker se plin po izpustu iz sistema zelo hitro razširi in napolni vse mogoče prostore in 
predele ladje, mu rečemo tudi (total flooding system) totalno poplavni sistem. 

Lastnosti plina CO2 

• CO2 je inertni plin, kar pomeni da je nereaktiven, ne škodi drugim snovem, ne 
pušča sledi in nima škodljivih učinkov pri gašenju požara. 

• Ne prevaja el. toka, ne onasnežuje okolja, ter zelo dobro gasi in ima nizke cene od 
ostalih inertnih plinov. 

• Zelo primeren je za gašenje v prostorih,ki se nahaja veliko elektro naprav, 
strojnici, v prostorih z raznmi dokumenti, komandnemu mostu itd... 

• Velika prednost tega plina je da ne uniči stvari, kot jih bi recimo voda,pena in prah 

 

Slika 6 in 7: Prikaz skladiščenja jeklenk CO2 za visokotlačni sistem 
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Jeklenke in soba za CO2 
Na zgornjih slikah se vidi sobo v keteri se nahajajo jeklenke.Ta soba je dobro zračena s 
temperaturo med 0° in 40°C.Imeti mora prost dostop do odprtega zraka. Jeklenke so 
lahko v več barvah.Ponavadi so rdeče, lahko pa tudi črne in sive.Odvisno od proizvajalca 
in države v kateri je bila konstruirana. 
Težke so lahko 45kg (67,5 litrske) ali 53,6kg (80 litrske) in pod pritiskom 190 do 200 bar v 
tekočem stanju. 

Splošno o visokotlačnem sistemu 

 
Slika 8: shema visokotlačnega sistema za gašenje požara z ogljikovim dioksidom 

 

1.) jeklenke CO2 plina (baterije) 15.) pnevmatsko stikalo 

2.) ventil s pnevmatsko glavo 16.) sprostitvena omarica 

3.) visokotlačna gibljiva cev 17.) elektromagnetni krmilni ventil 

4.) nepovratni ventil 18.) ventila za izpust N2 

5.) fleksibilna cev za N2 (dušik) 19.) jeklenka N2 
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6.) cevovod za ogljikov dioksid 20.) ročna ročica 

7.) manometer 21.) centralna enota 

8.) distribucijski glavni ventil 22.) akumulatorksa baterija 

9.) pnevmatski cylinder 23.) nadzorna plošča 

10.) prostor z šobami 24.) razprševalev (šoba) 

13.) zvočni alarm za CO2 25.) razpršen ogljikov dioksid 

14.) svetlobni indicator Rdeče črte – cevovod za CO2 

Zelene črte – električni vodniki (kabli)  Modre črte – cevovod za N2 dušik 

 

Postopek regulacije sistema 
Avtomatski detektor  
Za primer bomo vzeli Ionizacijski detektor,ki sem ga že bolj podrobno opisal.Torej ko 
detektor zazna dim, se aktivira in s tem sproži alarm, da je nastal požar. 

Kontrolna postaja in nadzorna plošča 
Signal iz detektorja gre do nadzorne plošče, ki se nahaja na poveljniškem mostu in do 
glavne protipožarne kontrolne postaje, ki se nahaja na hodniku ladje.Indikatorske enote 
označujejo sekcijo v kateri se je sprožil detektor. Če v roku dveh minut nihče ne potrdi 
sprejem signala se avtomatsko sproži alarm za preplah.Ko so vsi člani posadke obveščeni 
za nevarnost požara, lahko kapetan na nadzorni plošči aktivira sistem za gašenje z CO2 ali 
pa ročno v strojnici v (sprostitveni omarci). 

 

 
Slika 9: nadzorna plošča na mostu           Slika 10: glavna protipožarna 
kontrolna postaja 
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Sprostitvena omarica (release box) 
Omarica se nahaja v strojnici zraven jeklenk in v njej sta dve manjši jeklenki napoljeni z 
N2 (dušikom). Zraven omarce se nahaja krmilna enota, ki služi za aktiviranje krmilnih 
jeklenk.Ta enota se napaja preko 12V baterije.Iz nadzorne plošče pride signal do te 
enote in iz te pa v elektromagnetni ventil na jeklenki. 

 
 
 

 

 

 
             Slika 11: sprostitvena omarica                   Slika 12: krmilna enota 
 

Krmilna jeklenka (pilot cylinder) 
Ta jeklenka je opremljena z izpustnim (krmilnim) ventilom, napolnjena s suhim dušikom 
na 100 bar. Lahko se aktivira ročno in električno z elektromagnetnim ventilom.Ko je 
jeklenka aktivirana, dušik steče po cevi do majhne jeklenke,katera zakasni aktivacijo 
CO2 jeklenk.Ni pa možno prekinit spust dušika,med delovanjem jeklenke,dokler se ne 
cela sprazne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 13: sestava krmilne jeklenke N2 

 

Aktivacija izpustnega (krmilnega) ventila: 
Ta ventil je namenjen za odpiranje notranjega pritiska.V našem primeru imamo 
elektromagnetni ventil, ki odpre pot plinu in s tem aktivira glavni ventil.To deluje 
tako da najprej: 

���� Električni signal pride iz centralne enote v elektromagnetni ventil (5) skozi 
konektor 
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���� Elektromagnetni ventil je sestavljen iz tuljave nameščene na vijačnico bata. Ko se 
tuljava električno vzbudi, premakne bat (4) nazaj in s tem odpre pot plinu. 

���� Pritisk plina iz jeklenke potuje skozi notranje kanale (3) do vrha nad batom. 
���� Bat (1) se nato pomakne navzdol zaradi pritiska plina, s tem se tudi tesnilni 

element (2) premakne in odpre pot plinu kateri gre zkosi ventil. (discharge) 

    Slika 14: elektromagnetni krmilni ventil                 Slika 15: prikaz delovanja 
ventila 

Vključitev pnevmatskega stikala in alarmnih naprav 
Po aktiviranju izpustnega ventila, iz N2 jeklenke pošljemo dušik najprej do pnevmatskih 
stikal, ki služijo za sprožitev oz. obveščanje naprav,da je sistem z ogljikovim dioksidom v 
delovanju.Dušik po ceveh gre v stikalo in v njih je poseben mehanizem ki s pomočjo 
pritiska plina sproži kontakt, s tem se stikalo vključi in pošlje električni signal do 
nadzorne plošče. 
V istem trenutku se vključi tudi zvočni in alarmni signal v strojnici, zaprejo se vsa vrata, 
izključijo električne naprave,ter ventilatorski in prezračevalni sistemi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

                       Slika 16: alarmne naprave                       Slika 17: pnevmatsko stikalo 
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Alarm za obveščanje 
Svetlobni: svetleča rdeča barva s simbolom 
Zvočni: dolgi ton po zračni sireni v vseh pogonskih prostorih in krajnih prostorih,kjer se 
pušča sredstvo za gašenje 
Telegraf strojnice: steber v strojnici s svetlobnimi alarmi 

Distribucijski glavni ventil 
Iz sprostitvene omarice imamo še eno cevno linijo,ki vodi do glavnega ventila in je 
priključena z pnevmatskim cilindrom za izpust CO2 .Pri ventilu je nameščem pnevmatski 
cilinder, ki je povezan z ročico ventila.Ko dušik pride do cilindra, zaradi visokega pritiska, 
se bat v cilindru dvigne in premakne ročico navzgor, s tem pa odpre ventil.   

Sprožitev CO2 jeklenk 
V CO2 sobi imamo več visokotlačnih jeklenk povezanih skupaj s fleksibilnimi cevkami po 
kateri teče dušik.Ko mine približno 30 sek iz časovnega zamika, steče dušik naprej po 
cevni liniji do prvega ventila na CO2 jeklenki.Tej ventili so zaporedno vezani skupaj, tako 
da dušik pride do vseh ventilov. 
V ventilih je vgrajena pnevmatska glava, ki avtomatsko odpre dovod plina 
 

Aktivacija ventila s pnevmatsko glavo: 
 

 
Slika 18: Ventil s pnevmatsko glavo 

 

���� Fleksibilne cevi so priključene na glavo (5) ventila po katerih priteče dušik pod 
visokim pritiskom. 

���� Plin se razširi po prostoru kjer se nahaja pnevmatska glava (4) in jo zaradi pritiska 
potisne navzdol. 

���� S tem se pomakne tudi bat navzdol in tesnilni element, ki odpre pot plinu iz 
jeklenke 
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���� Ogljikov dioksid z tlakom približno 200 bar, gre z ventila po visokotlačni cevi do 
cevovoda. Še pred cevovodom je vgrajen nepovratni ventil, ki ne pusti da se plin 
vrne nazaj v jeklenko. 

Cevne linije s šobami 
Ko je sistem aktiviran CO2 iz jeklenk steče po cevovodih do prostorov s šobami 
(razpršilniki). Plin iz šob zelo hitro ekspandira in se razširi povsod ,tako da totalno poplavi 
prostor v katerem se nahaja požar.Ker je ogljikov dioksid težji od zraka se posede na tla, 
s tem odvzame kisik iz okolja in ogenj pogasi. 

Ko se gasi s plinom mora bit napolnjeno 30% prostornine tovornega tanka, 40% skladišča, 

v strojnici pa 35% 

          Slika 19: šoba skozi katero se razprši CO2                  Slika 20: prikaz (poplave) 
CO2 
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Regulacijska shema 

 
Slika 21: skica regulacijske zanke 

 

Opis delovanja regulatorja 
Kot referenčni člen v našem primeru bomo vzeli Ionizacijski detektor. Željena vrednost bi 
bila prisotnost dima v zraku. Ko detektor zazna dim, se sproži in pošlje signal do 
primerjalnega člena (kontrolne postaje in nadzorne plošče). Ta člen na podlagi željene 
vrednosti, določi če prihaja do napak. Napake lahko nastanejo na detektorju ali v 
električnih vodnikih. S tem se znebimo lažnih alarmov.Če ne pride do napak, lahko 
pošljemo signal iz nadzorne plošče do regulatorja (kontrolne enote) da sproži sistem. 
V tem primeru je sistem avtomatsko reguliran, od krmilnih ventilov do stikal in alarmov 
pa vse do CO2 jeklenk in glavnega ventila. V našem primeru nimamo povratne zanke in 
merilnega člena ki bi poslal signal do kontrolne enote in s tem primerjal regulirano 
veličino.Lahko bi vgradili recimo elektro manometer, ki bi nadziral tlak v cevovodu in 
pošiljal signal do kontrolne enote.S tem bi lahko določili koliko moremo odpret ventile na 
jeklenkah da dosežemo željeni pritisk. 

Sklep 
Ob izdelavi seminarske naloge sem spoznal kako delujejo sistemi za gašenje požarov na 
ladji.Še posebej najbolj zanimivo mi je bilo o visokotlačnem sistemu za gašenje z CO2. 

Veliko novih stvari sem se naučil in jih spoznal,ki jih prej nisem vedel in vem da mi bo to 
znanje prav prišlo, še posebej če bom šel na ladjo.   
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14. Dinamično pozicioniranje  
 

Uvod 
V seminarski nalogi bom predstavil način delovanja in uporabe sistemov dinamičnega 
pozicioniranja. Dinamično pozicioniranje omogoča plovilu, ki ga ima, izvedbo natančnih 
manevrov. Bodisi te manevri vključujejo plutje po določeni poti z določeno hitrostjo ali 
ohranjanje plovila na željeni pozicji, ohranjanje razdalje od določenega objekta  itd. . To 
se dosega z uporabo večih pogonskih komponent in krmil, katere delovanje nadzira 
računalnik. Sam sistem nadziranja in krmiljenja je zelo kompleksen. Dinamično 
pozicioniranje, je v pomorski industriji dokaj nova tehnologija, njegova polna uporaba je 
bila mogoča šele z razvojem dovolj močnih računalnikov in naprednih sistemov pogona, ter 
krmiljenja. 

Sam sistem dinamičnega pozicioniranje, je za pomorsko industrijo danes praktično 
neprecenljiv. Čeprav je namestitev sistema na plovilo draga in jo je povečini treba 
vključiti v razvojno stopnjo izgradnje plovila, so ta plovila zaradi svojih maneverskih 
lasnosti vredna svoje cene. Plovila z vgrajenim dinamičnim pozicioniranjem (v 
nadeljevanju DP) se tako uporablja, pri vrtanju, polaganju cevovodov in kablov, krcanju 
nafte iz vrtin na transportne tankarje, podpori potapljačov in robotov, pri gradnji na 
morju, vzdrževalnih delih v pristanišču, te sisteme imajo razne oskrbovalne ladje pa tudi 
nekatere potniške, saj sistem omogoča zelo natančno manevriranje. Plovila z DP s v osnovi 
uporablja tam, kjer je potreba za natančno manevriranje ali držanje pozicije in to lahko 
vključuje veliko del in nalog na morju. Poleg tega so sistemi DP pri izvajanju zadanih nalog 
veliko bolj natančni in hitrejši, kot bi bil lahko človek. 

V tej siminarski nalogi si bomo tako pogleali, osnovne gibanja plovila na gladini in sile ki 
delujejo na tako plovilo ter način delovanja sistema DP, krmilno shemo sistema DP in 
njeno delovanje, senzorje ki jih ti sistemi uporabljajo za pridobitev podatkov, ter 
pogonske komponente ki so v uporabi pri sistemih DP. Predstavil bom tudi razrede sistemov 
DP glede na pogoje in zahteve, ki jih imamo od plovila z takim sistemom. 

Gibanje, sile in delovanje 
V tem poglavju bom predstavil osnove, gibanja plovila na gladini, sile bodisi okoljske ali 
druge ki to gibanje povzročajo in na koncu princip delovanja sistema DP. To poglavje služi 
za predstavitev osnov, kaj in kako nadziramo in upravljamo z DP sistemom. 

Gibanje 
Plovilo, ki pluje na gladini se lahko premika v vseh treh ravninah glede na gladino. Ta 
gibanja so tako lahko horizontlna (plovilo se lahko premika po premici krma- premec , levi 
bok desni bok, ali pa mu zavija premec) ali rotacijska (plovilo ima lahko naklon po premici 
krma-premec, in levi bok desni bok), lahko pa se tudi dviguje ali spušča glede na začetno 
lego. Iz tega je razvidno da se plovilo na površini vode lahko giba na šest različnih načinov 
in po vseh treh kordinatnih oseh. Že to nam pove da je kontroliranje gibanja  plovila lahko 
zelo zahtevno, čeprav mora sistem DP kontrolirati gibanje plovila samo v horizontalni 
ravnini, moramo z pomočjo senzorjev spremljati celotno gibanje plovila da lahko v sistem 
vnesemo potrebne popravke. 
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Slika 1 Prikaz vseh možnih gibanj plovila na gladini 

V tem delu nismo omenili ničesar o tem zakaj se plovilo giblje, opisali smo samo kako se 
giblje, kar je bistveno za razumevanje delovanja sistema DP. Vzroke za gibanje bom opisal 
v naslednjem podpoglavju. 

Sile  
Gibanje povzročajo sile. Če si predstavljamo plovilo v mirnem brezvetrnem morju brez 
morskih tokov, se to plovilo po gladini ne bo premikalo, če nima lastnega sredstva pogona. 
Če pride vihar in se veter in morje ojačata, se plovilo začne premikati v odvisnosti od 
smeri delovanja sil. Sile, ki delujejo na plovilo so tako lahko okoljske ali pa nastajajo 
zaradi dela, ki ga plovilo opravlja (recimo vlečenje cevi ob polaganju cevovoda). 

Okoljske sile, ki delujejo na plovilo in povzročajo njegovo gibanje so tako sledeče. Veter 
ima velik učinek na gibanje plovila po gladini. Njegov učinek je odvisen od jakosti, smeri iz 
katere piha relativno na plovilo ter oblike in velikosti nadgradnje plovila. V osnovi je to 
glavna okoljska sila, ki povzroča gibanje  plovila. Veter severne smeri bo premikal plovilo 
proti jugu. Je tudi okoljska sila, ki najpogosteje menja smer in jakost. Jakost vetra se tudi 
spreminja z višino nad morsko gladino, meri pa se v vozlih ali m/s. Valovanje morja je 
druga okoljska sila, ki deluje na plovilo. Učinek je odvisen od periode, smeri ter višine 
valov. Valovi ponavadi nastanejo kot posledica vetra in imajo lahko isto smer kot le ta, 
vendar ni nujno saj se valovi, ki so nastali zaradi vetra na odprtrem morju obdržijo dolgo 
po tem, ko vetra, ki je botroval njihovemu nastanku ni več. Valovanje se opisuje kot stanje 
morja in napovedovanje premikanja plovila kot rezultat valov, je zelo kompleksno. Zadnja 
okoljska sila, ki deluje na gibanje plovila je morski tok. Tok se meri v vozlih, tok severne 
smeri bo plovilo potiskal od juga proti severu. Tokovi so za željene lokacije povečinoma 
znani lahko pa nastanejo tudi kot posledica delovanja vremenskih pojavov. 

Poleg okoljskih sil, ki delujejo na plovilo, na njega delujejo tudi sile, ki so povezane z 
delom, ki ga to plovilo opravlja. Te sile nastanejo zaradi raznih kablov, cevi, sidernih vrvi, 
vlečnih vrvi itd. . Praktično vse kar »visi« iz plovila v vodo povzroča neko silo na to plovilo. 
Ali je ta sila dovolj velika da vpliva na gibanje plovila je druga stvar. 
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Do sedaj smo si pogledali kako se plovilo na gladini giblje in katere sili povzročajo to 
gibanje. Iz tega sklepamo, da če hočemo nadzorovati gibanje plovila, kar sistem DP počne, 
moramo razumeti gibanje plovila in katere sile to povzročajo. Seveda moramo tudi poznati 
veličine sil, ki povzročajo gibanje, ter vedeti kako se je plovilo gibalo.  To pomeni da 
moramo meriti tako zunanje sile, kot tudi gibanje plovila samega, kako in s čem se to 
počne bomo razkrili v nadeljevanju . V naslednjem delu si bomo pogledali osnovni princip 
delovanja sistema DP. 

 

Slika 2 Minimalni pogonski elementi za sistem DP 

Princip delovanja sistema DP 
Plovilo se zaradi sil, ki delujejo na njega giblje, če hočemo ustaviti ali izničiti to gibanje 
moramo nazaj delovati z nasprotno enako silo. V osnovi sistem DP počne ravno to, na silo 
ki premika plovilo izven željenega položaja, poskuša delovati z nasprotno enako silo. Če je 
vsota vseh sil ki delujejo na plovilo enak nič nam prvi newtonov zakon pravi da objekt 
miruje ali se enakomerno giblje.  

Vendar ker je gibanje plovila kompleksno in ker je sil, ki povzročanje gibanja plovila več, 
je tudi delovanje z nasprotno silo, ki bi izničila gibanje plovila podobno kompleksno, in je 
mogoče samo z računalniško podporo in velikim številom merilnih inštrumentov.  Do sedaj 
smo že omenili da moramo kontrolirati gibanje plovila samo v horizontalni ravnini. Se pravi 
njegovo gibanje v smeri premec-krma, levi bok-desni-desni bok ter zavijanje premca. Kljub 
temu da nam ni treba skrbeti za rotacijsko gibanje plovila, ki ga moramo še vedno 
spremljati zaradi potrebnih podatkov o delovanju zunanjih sil, gibanja v horizontalni 
ravnini še vedno ne moramo kontrolirati z klasičnim načinom pogona (krmilo ter vijak). Za 
sistem DP potrebujemo več pogonskih in krmilnih elementov, ki morajo delovati neodvisno 
drugi od drugega. Te pogonski in krmilni elementi morajo priskrbeti potisk za kontriranje 
sil v vseh treh horizontalnih načinih premikanja. Tako se za pogonske elemente največkrat 
uporablja vijak v cevi, ki je bodisi na premcu ali krmi in potiska plovilo levo ali desno ter 
azipodne vijake, ki imajo sposobnost obračanja za 360 stopinj, vendar več o tem kasneje. 



Seminarske naloge                                                                                                    Regulacija in avtomatika 

 

198 
 

Tako obstaja minimalna konfiguracija pogonskih in krmilnih elementov, ki jih mora imeti 
plovilo da ga kvalificiramo kot plovilo z sistemom DP. 

Na sliki 2 tako lahko vidimo minimalno razporeditev pogonskih elementov, ki so potrebni za 
to da plovilo lahko kvalificiramo Kot plovilo z sistemom DP, se pravi da lahko z pogonskimi 
elementi kontroliramo vsa tri horizontalna gibanja. Prvo plovilo ima vijak v cevi na krmi in 
premcu ter klasičen vijak na krmi. Vijak na krmi poskrbi za gibanje premec-krma, vijaka v 
cevi pa za gibanje desni bok-levi bok ter zavijanje premca. Drugo plovilo ima vijak v cevi  

na premcu ter azipod na krmi, premik v potrebni smeri je tako potisk vijaka v cevi ter 
potisk in kot azipoda na krmi. Tretjo plovilo ima azipod na premcu in krmi, premiki v 
potrebno smer je tako kot obeh azipodov ter njihov potisk.  

Kot smo že omenili osnovo za izračun sile podaja prvi Newtonov zakon. Na zgornji sliki 
imamo predstavljene minimalne kunfiguracije pogonskih elementov, ki so potrebne za 
sistem DP. Plovilu moramo tako gibanje nadzirati v treh smereh, z apliciranjem potrebne 
sile v teh smereh. V smeri krma-premec, silo bomo označili kot FX. V smeri levi bok-desni 
bok, silo bomo označili kot FY in premikanje premca levo in desno, to je smer v katero 
plovilo pluje,  to silo bomo označili z FN. Plovilo se vrti okoli , centralne točke, ki je lahko 
težišče konstrukcijske vodne linje, ali pa je poljubno izbrano, če sistem DP na plovilu to 
omogoča. Črka T označuje potreben potisk, ki se izraža v newtonih. L označuje odaljenost 
pogonskega elementa od točke premikanja. Zapisali bomo enačbe za potrebno silo za vsako 
od smeri premikanja za vse tri primere. 

Pri prvem primeru lahko tako zapišemo: 

 

 

 

Kot vidimo imamo sistem treh enačb in treh neznank, T1, T2 in T3. Iz napisanih enačb tako 
lahko dobimo potrebno silo potiska za vsakega od elementov. 

Pri drugem primeru je slika podobna vendar, imamo tukaj dva pogonska elementa, od 
katerih je eden z nastavljivim kotom potiska. 

 

 

 

Ponovno imamo sistem treh enačb, z tremi neznankami. T1 in T2 , ter kot θ2. 

Pri tretjem primeru se stvari nekoliko zapletejo. Tukaj imamo dva pogonska elementa z 
nastavljivimi koti. 

 

 

 

Kot vidimo imamo tri enačbe in šteri neznanke. T1 in T2 je potrebna potisna sila potiska in 
θ1 ter θ2, sta potrebna kota. To nam v realnosti omogoča, da eno izmed neznank nastavimo 
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sami, kar je lahko koristno. Pogonske elemente, recimo nastavimo tako da se za izvajanje 
DP, porabi najman moči. 

Kdaj, z kakšno močjo in pod kakšnim kotom se uporablja dotični pogonski element določi 
računalnik. Saj bi bila naloga preveč kompleksna za človeka, še posebej pri natančnosti, ki 
se zahteva od takih sistemov, človek je pri DP sistemih samo nadzornik delovanja in 
podajalec nalog, ki jih nato DP sistem rešuje praktično sam. V naslednjem delu si bomo 
tako pogledali krmiljenje sistema DP. 

Slika 3 Shema krmilnega sistema DP 

Krmilni sistem  
V prejšnem delu smo razložili, kaj točno DP sistem dela, ter podali osnove za razumevanje 
gibanja plovila in sil, ki to gibanje povzročajo. Omenili smo da je sistem DP računalniško 
kontroliran in da je njegovo delovanje dokaj kompleksno. Tako si bomo v tem delu 
pogledali delovanje krmilnega sistema DP, ter predstavili njegove sestavne dele. 

Krmilni mehanizem sistema DP je sestavljen iz več zaprtih zank. Njegova glavna naloga je 
obdržanje pozicije plovila in željene hitrosti ter kurza. Njegova sekundarna naloga je 
energetska učinkovitost, ter zmanjševanje obrabe pogonskih elementov. Kontrolni sistem 
je tako sestavljen iz senzorjev za veter, hitrost, smer, stanje morja in položaj. To so čuti 
sistema s katerimi dobi podatke o zunanjih pogojih, ki plovilo premikajo in s pomočjo 
katerih se nato odloči o nadalnjih ukrepih. Razlog da je sistem večzančni je ta, da bi 
enozančni sistem na spremembo pogojev odregiral takoj, kar bi lahko privedlo do oscilacije 
plovila, z več zančnim sistemom pridobimo, možnost dušenja in s tem izničimo oscilacije v 
krmiljenju.  Računalnik hočemo v osnovi podati »občutek« za krmiljenje plovila. 

Na sliki 3 imamo primer sheme krmilnega sistema za DP. Na prvi pogled izgleda shema 
dokaj kompleksno vendar Se razjasni če razložimo delovanje posameznih komponent. 
Razlago sheme bomo začeli pri računalniškem modelu ladje. Vsak DP sistem ima v 
krmilnem mehanizmu, računalniški model plovila. Ta model uporablja za izračun sil, ki 
delujejo na plovilo in potrebne moči na pogonskih elementih, na sliki je označen kot 
»model ship«. Kot je razvidno iz sheme v ta model dovajamo informacije o vetru »wind 
speed &direction«, tokovih in valovih »current & wawe forces«, ter odstopanje modela od 
dejanskega stanja, podamo mu tudi željen položaj, ter hitrost. Za modelom ladije imamo 
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na sliki regulator »state gains«, ki glede na podatke izračunata potreben potisk, ta podatek 
nato vstopi v drugi regulator »thruster allocation« , ki določi katere pogonske elemente 
bomo uporabili, ta podatek potuje v računalniške modele pogonskih elementov »thruster 
models«, ki izračunajo, potiski po posameznih pogonskih elementih in ta podatek vrnejo v 
model plovila za primerjavo. Spremlja se tudi dejanski učinek, pogonskih elementov in 
sicer z spremljanjem razlike položaja plovila.  Razliko dejanskega in željenega položaja se 
nato dovede v poseben regulator z ojačenjem Kalmanovega filtra, s katerim se odločimo ali 
damo prednost podatkom iz ladjiskega modela ali realnim podatkom položaja. 

Kot vidimo sistem konstantno spremlja realno stanje pogojev in položaja plovila ter to 
primerja z internim računalniškim modelom plovila, ki pa nikoli ni 100% točen. Ravno zato, 
ga krmilni sistem konstantno izpolnjuje z realnimi podatki. Model je koristen, ker z 
večzančnim sistemom in modelom plovila lahko filtriramo signale, ki jih dobimo od 
senzorjev, primerjamo surove podatke z modelom in preverimo njihovo točnost, ob izgubi 
položaja ali smeri lahko sistem nadaljuje nalogo z pomočjo seštevne navigacije ter sistem 
lahko deluje  v veliko slabšem vremenu , saj s pomočjo modela plovila hitro in natančno 
izračuna potreben potisk, ki ga zahtevajo dotični pogoji. 

Kot vidimo je za krmiljenje sistema DP potrebna precejšna procesorska moč. Že 
matematični model ladje zahteva, precej procesorske moči kaj šele simulacija premikanja 
zaradi sil in pogonskih elementov. Vidimo tudi da je sistem narejen tako da konstantno 
primerja podatke, ki jih ima na voljo med sabo in na podlagi vseh podatkov poskuša 
odreagirati optimalno. Računalnik v osnovi poizkuša plovilo manevrirati z »občutkom«, 
vendar še vedno ne dosega človeške intuicije in razumevanja položaja, zato so operaterji 
sistema še kako potrebni. 

Merjenje 
Delovanje sistema DP zahteva izvajanje lepega števila meritev.  Meriti moramo hitrost in 
smer vetra, hitrost in smer toka, stanje valov, hitrost plovila, kurz plovila, premikanje 
plovila v vseh šestih načinih premikanja, ter na koncu in  najbolj pomembno čim bolj točen 
položaj.  V prvem delu tega poglavja bom tako predstavil senzorje, za veter, smer, hitrost, 
ter premikanje plovila. V drugem delu bom predstavil načine pridobivanja točnega 
položaja, ki je za plovila z sistemom DP še kako pomemben. 

Okoljski senzorji 
V nadeljevanju sledi nabor senzorjev in merilnih inštrumentov, ki se jih poslužujejo plovila 
z sistemom DP, za pridobitev surovih okoljskih podatkov. Senzorje bomo predstavili in na 
kratko opisali. Večina opisanih merilnih naprav sicer najde svoje mesto na krovu sodobnih 
plovil, saj so podatki ki jih priskrbijo za normalno navigacijo praktično neprecenljivi. 

Prva naprava, ki je bom omenil je tako anemometer, to je senzor za zaznavanje hitrosti ali 
pritiska vetra (hitrost vetra in pritisk, ki ga le ta povzroča na neki površini sta vzajemno 
povezana, tako da nam eno poda drugo) ter smeri vetra. Kot smo že omenili je sila vetra 
ena izmed glavnih sil, ki plovilo premika tako da je podatek o jakosti in smeri le tega zelo 
pomemben. Anemometri lahko merijo hitrost vetra čisto mehansko z vrtenjem vijaka ali 
skodelic, lahko po to meritev opravljajo z pomočjo laserjev ali ultrazvočnih valov.  Meritve 
smeri se povečinoma opravljajo z smernikom, ki se obrača glede na smer vetra. 
Anemometre moramo namestiti čim dlje od motečih elementov na nadgradnji plovila, kot 
so razni drogovi ali antene.  

Giro ali girokompas je nemagnetni kompas, ki se kalibrira z pomočjo notranjega vrtenja in 
za razliko od magnetnega kompasa kaže pravi sever. Giro kompas ima v sebi hitro vrteč 
disk, ki se glede na vrtenje zemlje kalibrira v smeri sever-jug.  Za raliko od magnetnega 
kompasa na giro kompas ne vpliva ladjiski magnetizem. Pri sistemih DP se za pridobitev 
kurza uporablja samo giro kompas, saj za razliko od magnetnega nima deklinacije in od 
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pravega severa odstopa za največ pol stopinje. Edina slabost gira je da za delovanje rabi 
elektrčnoi napajanje in da se ob vklopu, kalibrira do šest ur, kar zna biti časovno potratno. 

Dopplerjev merilnik se na plovilih najpogosteje uporablja za določanje hitrosti. Hitrost 
meri z pomočjo zvočnih valov in izkoriščanjem dopplerjevega efekta, ki izkorišča 
navidezno razliko v valovni dolžini zvočnega valovanja kot posledica premikanja zvočnega 
vira (plovila). Dopplerjevi merilniki delujejo njeke do globine 600 metrov valovanje 
potrebuje dno da se odbije in potuje nazaj do plovila. Seveda poznamo še druge merilnike 
hitrosti plovila, ki delujejo lahko na hidrostatičnih principih, kot na mehanskih, ladijsko 
hitrost lahko meri tudi navigacijski sistem. Za sisteme DP je pomembno da hitrost merimo 
čim bolj točno zato se najpogosteje poslužujemo dopplerjevega merilnika ki je najbolj 
natančen. 

Merilniki gibanja se uporabljajo za pridobitev podatkov o rotacijskem gibanju plovila. Tega 
gibanja nam sicer ni treba nadzirati vendar moramo poznati njegove veličine da lahko 
podatke vnesemo v računalniški model plovila, ki z njihovo pomočjo opravi svoje delo. Te 
senzorji so za razliko od zgoraj našteth ponavadi samo na plovilih z sistemom DP.  Lahko so 
preprosti v principu, kot je recimo nihalo ali cev napolnjena z tekočino, vendar so 
ponavadi kompleksni v smislu raznih pospeškometrov in minjaturnih girov na kristalni 
osnovi. Merijo kotno hitrost in odklon plovila. 

Do sedaj smo predstavili senzorje, ki nam dajejo podatke o okolju in gibanju plovila in se 
nismo ukvarjali z določanjem točnega položaja plovila, ki pa je za uspešne operacije DP, 
še kako pomemben. Tako bomo v naslednjem delu predstavili načine pridobivanja točnega 
položaja plovila. 

Pridobitev položaja 
Za plovilo, ki izvajo naloge pri katerih je potreben sistem DP, je pridobitev točnega 
položaja med pomembnejšemi prioritetami. Nekako celotni smisel sistema DP je 
ohranjanje željenega položaja, zato mora biti položaj, ki ga dobimo iz inštrumentov čim 
bolj natančen. Položaj plovila lahko določamo absolutno ali relativno. Absolutni položaj 
plovila so njegove točne geografske kordinate, relativni položaj plovila se izraža v 
odaljenosti in kurzu od nekega objekta. Oba sta za sisteme DP pomembna in oba moramo 
biti sposobni čim natančneje izmeriti.  

Človek bi si mislil da v današnjem svetu satelitske navigacije pridobitev točnega in 
natančnega položaja ne bi smel biti problem, vendar temu ni tako. GPS sistem res pokriva 
skoraj celotno zemljsko površino, vendar se lahko moti do 100 metrov, opcija bolj točnega 
določanja položaja pa je na voljo samo ameriški vojski. Seveda imamo tudi druge satelitske 
navigacijske sisteme vendar je zgodba podobna. Samo satelitska navigacija nam ne mora 
podati zadovoljivih položajev, če smo recimo na plovilu, ki ima 150 metrov in je toleranca 
za odstopanje od pozicije 15 metrov (kar je čisto realno za DP sistem v še normalnih 
pogojih) nam GPS ne more pomagati. Svoj točni položaj moramo pridobiti z drugimi 
sredstvi. 

Eden izmed načinov je uporaba difercialnega GPS-ja ali DGPS.  Tukaj v osnovi uporabljamo 
sistem satelitske navigacije, podprt z signalom iz kopenske postaje z znanimi geografskimi 
kordinatami. Ena izmed nizko tehnoloških vendar presenetljivo učinkovitih rešitev je 
uporaba kabla in uteži. Utež spustimo na morsko dno poskrbimo da je kabel vedno napet in 
merimo kote pod katerimi je kabel napet, kar nam skupaj z dolžino kabla in znanim 
položajom uteži poda naš položaj. To rešitev se ponavadi uporablja pri operacijah vrtanja, 
vendar smo omejeni z globino na katero lahko še spustimo utež. Nadalnje tehnološke 
rešitve uporabljajo različna valovanja od zvočnih do svetlobnih. Te rešitve ponavadi 
potrebujejo fiksne sprejemnike z znano pozicijo od katre se bo signal odbil. Odvisno od 
tehnološke rešitve so to lahko bazne postaje na obali, ali sprejemniki na morskem dnu, 
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robotu ki ga krmilimo z ladje, drugem plovilu ali ploščadi. Za pridobitev položaja se 
uporablja v glavnem zvočno in svetlobno valovanje. Imamo sisteme, ki delujejo z pomočjo 
laserjev, kot tudi z pomočjo zvočnega valovanja.  

Eden izmed sistemov v uporabi pri kordiniranju dveh plovil, ki se približujeta drug drugemu 
(recimo transportni tanker, se približuje plovilu na vrtini iz katerega bo krcal nafto) je tudi 
UHF zveza med plovil, pri katerem eno izmed plovil pošilja svoj položaj drugemu, nakar 
sistem DP na drugem plovilu uporabi podatek, da naredi potrebne popravke. Pri fiksnih 
strukturah na morju, kot so recimo naftne ploščadi se recimo uporablja laserski sistem z 
fiksnim odbojnikom na pološčadi. Pri globokomorskem vrtanju se najpogosteje uporablja 
zvočni sistem z odbojniki na morskem dnu. 

Kljub temu da se nam navigacija plovila, ki izvaja DP dela na prvi pogled ne zdi preveč 
zahtevna, saj moramo le obdržati pozicijo se izkaže da je pridobitev te natančne pozicije 
lahko zelo zahtevno. Za pridobitev položaja je najbolje upoštevati staro navigacijsko 
pravilo, ki pravi da moramo položaj dobiti iz čim večih nepovezanih virov, saj je le tako ta 
najbolj točen in tega se držijo tudi plovila z sistemom DP, saj le redko kdaj pridobivajo 
svoj položaj samo na eden način. 

Pogon 
Sedaj ko razumemo delovanja sistema DP in s čem in kako pridobiva podatke, si bomo na 
kratko pogledali pogonske elemente, ki so potrebni za plovilo z sistemom DP. Omenili smo 
že da klasični pogonski in krmilni sklop, to je vijaki in krmilo na krmi, plovilu ne nudijo 
nikakršnih sposobnosti DP. Za take sposobnosti moramo imeti posebne pogonske elemente, 
ki jih bom opisal v nadeljevanju. 

Vijak v cevi, ali bow/stern-thruster,  je pogonski element ki je v osnovi  cev, ki poteka iz 
levega na desni bok bodisi na krmi ali premcu in ima v svoji sredi vijak. Teh pogonskih 
elementov imamo lahko več v vrsti, njihova poglavitna naloga je je premikanje premca ali 
krme levo in desno. Ta pogonski element deluje najbolje pri nizkih hitrostih in je pogosto 
vgrajen tudi v plovila, ki nimajo sistema DP, saj je zelo koristen. 

Azipod je pogonski element z vijakom, ki se lahko vrti za 360 stopinj, potisk se lahko 
aplicira v katerokoli smer, z vrtenjem pogonskega elementa za željen kot. Ta sistem 
pogona je najpogosteje v uporabi na plovilih z sistemom DP saj je zelo učinkovit. Pogosto 
so azipodi nameščeni z vijakom kateremu lahko spreminjamo naklon lopatic, kar pomeni da 
nam za večanje ali manjšanje moči ni potrebno spreminjati vrtljajev na vijaku, ampak 
samo kot lopatic. Na tak način lahko vijak celo obrnemo da daje potisk v drugo smer. Slaba 
stran teh pogonskih sistemov je da so kompleksni za izgradnjo, inštalacijo in vzdrževanje, 
dobra pa da so nevrjetno prilagodljivi. 

Naslednji je von Schniderjev sistem pogona, ki uporablja več lopatic, ki jim lahko 
spreminjamo kot. Te lopatice so nameščene pravokotno na trup plovila, ter so na vrtljivi 
podlagi. Z spreminjanjem kota lopatic, lahko praktično instantno spreminjamo smer 
potiska. Tak sistem pogona imajo recimo vlačilci. Njegova slabost je, da je sistem dokaj 
zapleten, in ima veliko gibljivih delov, ter da poveča delovni ugrez plovila. 

Poznamo še gill jet sistem, ki je v osnovi pogonski sistem z vodnim curkom, ki mu lahko 
spreminjamo kot potiska. Za pogonsko sredstvo sistem črpa vodo iz morja, njegov potisk je 
odvisen od pretoka morja čez sistem. Njegova slabost je da je za inštalacijo drag, ter da 
vzame sorazmerno veliko prostora znotraj ladjiskega trupa. 

Za enega od pogonskih sistemov na plovilih z sistemom DP lahko uporabljamo tudi klasično 
kombinacjo vijak-krmilo, vendar mora biti krmilo v brazdi, ki jo povzroča vijak. Moramo se 
zavedati da nobeno plovilo z sistemom DP nima samo enega pogonskega elementa, ampak 
jih ima vedno več. To lahko povzroči problem, ko se križajo brazde, ki so jih te pogonski 
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elementi povzročili, kar lahko vpliva na smer in moč željenega potiska. Za plovila 
opremljena z sistemom DP, je to lahko precejšna težava, zato imajo ponavadi vrtljivi 
pogonski elementi določene cone v katerih ne smejo delovati. 

Razredi sistema DP 
Ker plovila z sistemom DP opravljajo različne naloge, ki lahko varirajo v zahtevnosti in 
pomembnosti, so seveda sistemi DP na teh plovilih zasnovani različno in niso povsod enaki.  
To je seveda privedlo do klasificiranje sistemov DP glede na njihovo robustnost (odpornost 
na motnje) in vzdržljivost. 

IMO tako deli sisteme DP na tri razrede. Oprema razreda ena je najnižje rangirana. 
Sposobnost DP se lahko izgubi že, če odpova en sam člen v celotnem sistemu. Oprema 
razreda dva, naj bi obdržala sposobnost DP, tudi če odpove kateri koli aktivni člen v 
sistemu, kot je generator, pogonski element, nadzorna plošča itd. . Lahko pa izgubi 
sposobnost DP če odpove statičen člen v sistemu, kot je cev, kabel itd. . Oprema razreda 
tri, je nadgradnja razreda dva, vendar je na večino motenj, odporna je celo na požar in 
poplave. Izguba sposobnosti delovanja DP se tako ne sme zgoditi kljub požaru ali poplavi v 
katerem koli vodotesnem prekatu  plovila. 

IMO izbire razreda sistema prepušča njegovim uporabnikom. Norveška pomorska 
organizacija (NMD) pa točno predpisuje kdaj, se mora oporabljati določen razred DP. 
Razred ena se tako uporablja pri delih in nalogah, kjer izguba sposobnosti DP ne bi 
povzročila izgube človeških življenj, velike materijalne škode ali onesnaženja. Razred dva 
se uporablja tam, kjer bi izguba sposobnosti DP povzročila telesne poškodbe veliko 
materijalno škodo ali onesnaženje. Razred tri se uporablja tam, kjer bi izguba sposobnosti 
DP povzročila izgubo človeškega življenja, večjo materijalno škoda ali hudo onesnaženje. 

Moramo se tudi zavedati, da je na morju ustaljena praksa, da potrebne komponente 
podvajamo. Tako imajo sistemi DP ponavadi podvojena ali celo potrojene vse merilne 
senzorje in svoj položaj kot smo že omenili pridobivajo na več kot eden način. 

Sklep 
Sistem DP je omogočil opravljanje del na morju, ki so se nam prej zdela nemogoča. Vse od 
gradnje otokov v obliki palm, do vrtanja na neslutnih globinah, natančnega polaganja cevi 
in kablov in še bi lahko naštevali. Človeštvo se je z razvojem sistema DP naučilo fine 
kontrole, nad svojimi plavajočimi objekti, kar naši domišliji dopušča prosto pot pri njihovi 
uporabi. Preostane nam samo nadalnji razvoj sistema, kar bo povečevalo njegove 
operativne zmožnosti in to bo prineslo do novih načinov uporabe. Navkljub temu da je 
sistem DP, že dodobra razvit, je še prostor za nadalnji napredek. 

Viri 
Alstom Power Conversion Ltd. (2000). Guide of dynamic positioning of vessel 

Vse slike so iz navedenega vira. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anemometer 

http://en.wikipedia.org/wiki/Doppler_effect 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_positioning 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gyro_compass 

http://en.wikipedia.org/wiki/Voith_Schneider_Propeller 
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15. Uporaba analognega regulatorja s povratno zanko 
preko tahogeneratorja  

 

Analogni regulator 

Analogni regulator je v mojem primeru naloge, regulator za reguliranje enosmernega 
krtačnega motorja. Regulator ima možnost nastavitev območja napetosti,maksimalnega 
električnega toka,možnost preklopa med merjenjem odčitavanja napetosti rotorja ali 
napetosti tahogeneratorja in možnost merjenja toka rotorja .Na regulator so vezani trije  
potenciometri s katerimi reguliramo hitrost vrtenja motorja-n, Ki in Kp.  

 

Slika 1: Shema vključitve PI regulatorja v povratno zanko 

Za spremljanje hitrosti vrtljajev smo uporabljali tahogenerator s podatki: Deuta Werke, 
tip: EF18d, pri 1000 vrt./min daje U=13V, I_21,6mA, ser. št. 132441. 

 

Slika 2 : Enosmerni motor s tahogeneratorjem (v okvirčku) 
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Potek delovne naloge 
V šoli smo izvajali vajo z uporabo analognega regulatorja , ki je reguliral enosmerni krtačni 
motor preko napetosti rotorja (u_a). V rotorski tokokrog smo namenoma vezali dvodelni 
upor R_a, ki je zmanjšal toko rotorja i_a. 

Napetost rotorja U_a se spremeni, če se spremeni tok i_a, odvod toka i_a ali število 
vrtljajev ω (zaradi mehanske obremenitve).  

Pri povratni vezavi z U_a je bila pričakovana največja napetost rotorja U_a od 25V do 75V, 
maksimalni električni tok rotorja pa smo predvideli 10A. Oboje smo nastavili na 
regulatorjevem stikalu (DIP-switch). Pri povratni zanki preko rotorske napetosti je bilo 
delovanje motorja nemoteno brez nihanja ali zaganjanja. Na osciloskopu, ki je izrisoval 
napetost s tahogeneratorja, ni bilo videti nikakršnih motenj. Regulator je motnjo, ki smo 
jo umetno ustvarili s premostivijo enega dela dvodelnega upora R_a, odpravil v zelo 
kratkem času. 

Nastavitev stikal (DIP-switch) na regulatorju pri povratni zanki preko U_a rotorske 

napetosti 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ON ON ON OFF OFF ON OFF ON 

 

S poljema 1 in 2- smo nastavili območja regulirne napetosti 25-75V 

3- Povratna zanka preko rotorja (ON) 

4- Zero setpoint output 

5,6,7- Maksimalni dopustni tok 10A 

8- Tok rotorja 

 

Povratna zanka preko tahogeneratorja  
Pri povratni zanki preko tahogeneratorja  je bila nastavitev napetostnega območja enako 
kot prej: od 25V do 75V. Nastavitev maksimalnega dopustnega električnega toka pa je bila 
optimalno 4A, saj se takrat motor ni več zaganjal ampak je deloval tekoče. Zaganjanje je 
posledica pulzno-širinskega krmiljenja tiristorja (PWM). Če nastavimo višji tok, je tiristor 
znotraj ene periode krmilnega signala 'odprt' za daljši čas.  

Pri povratni zanki preko tahogeneratorja pa nemoteno delovanje motorja ni bilo prav 
dobro. Ko smo simulirali napako je regulator velikokrat potreboval veliko časa da je vnihal  
delovanje motorja. Pri reguliranju Ki pa so nastale še večje težave in se največkrat sploh 
ni vnihal. Poleg tega pa so nastajale še motnje na osciloskopu (špice) posledica iskrenja v 
tahogeneratorju ,zato ga bo potrebno očistiti. 

            ωω
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a

aaaaa
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dt

di
LUsledi

dt

d
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Nastavitev stikal (DIP-switch) na regulatorju pri povratni zanki preko tahogeneratorja 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ON ON OFF OFF ON OFF OFF ON 

 

1,2- Nastavitev območja napetosti 25-75V 

3- Povratna zanka preko tahogeneratorja  (OFF) 

4- Zero setpoint output 

5,6,7- Maksimalni dopustni tok 4A 

8- Tok rotorja 

 

Slika 3: Tako smo merili odzive z U_a v povratni vezavi 

Rezultat meritve  
Pri meritvi ko je bila povratna zanka na regulator preko tahogeneratorja sem meril 
Prenihaj in čas Vnihavanja pri različnih vrednostih Ki in Kp. Rezultati so bili zanimivi saj je 
že zelo majhno reguliranje Ki, povzročilo velike spremembe vnihavanja ali celo 
nevnihanje. 
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Slika 4: Parametri odziva na stopnico 

Spreminjali smo tok rotorja (vzbujanje v obliki stopnice), opazovali pa smo odziv števila 
vrtljajev. Od parametrov odziva na stopnico sta nas najbolj zanimala prenihaj in čas 
vnihavanja. 

Tabela: Iskanje optimalne kombinacije Kp,Ki odziva števila vrtljajev na stopnico  

Ki Kp uy (mV) 

čas 
vnihavanja 
tvnih(s) 

5 0 531,2 11,4 

10 0 -593,8 15,9 

10 2 781,2 perioda= 6,8 

0 5 1156 perioda= 8,6 

10 5 1156 perioda= 7,4 

5 2 843,2 perioda= 7,2 

5 5 1094 perioda= 7,8 

0 0 781,2 25,3 

10 1, 5 572,4  >200 

10 1, 7 600 perioda = 7 s 

10 1 -468,7 9,5 
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Ugotovitev 
Pri vezavi z napetostjo tahogeneratorja v povratni vezavi je bila optimalna nastavitev 
Kp=10, Ki=1. 

Pri nastavitvi Ki nad 1,5 pa regulator ni več vnihal delovanje motorja, ampak je nihal s 
enakomerno. 

Na osciloskopu so bili grafi zelo različni, od zelo nazobčanih z enakomerno periodo,do 
grafa z zelo majhnim prenihajem in hitrim vnihanjem. 

 

Sklep 
V raziskovalni nalogi sem ugotovil veliko zanimivih stvari. Najbolj zanimiva se mi zdi 
razlika, če regulator regulira motor preko povratne zanke z napetostjo rotorja ali napetosti 
tahogeneratorja. Če imamo v povratni zanki regulirano oz. opazovano veličino, z regulacijo 
dosežemo ne le da se veleična umiri ampak vrne na nastavljeno vrednost. Pri slednji pa je 
še posebej zanimivo kako veliko pomeni uglaševanje ojačenja integrirnega člena Ki. Pri tej 
nalogi sem se zelo veliko naučil o regulatorju nasploh, ter reguliranju preko dveh različnih 
posamično vezanih povratnih zank. 
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16. Odločanje za samodejno delovanje v podjetjih  

 
Z avtomatiko in regulacijo se srečujemo v vsakdanjem življenju: v beli tehniki, ogrevanju, 
hlajenju, pri večini prevoznih sredstev, raznih varnostnih sistemih itd. Poleg naštetih pa 
samodejne sisteme uporabljamo v manjših in večjih podjetij, ki poskušajo izboljšati 
kakovost, zmanjšati časovne cikle montaže, pakiranja in kontrole v fazah proizvodnje. 

Če podjetja načrtujejo manjše letne količine proizvodov, se rajši odločijo za človeško 
delovno silo, saj z nižjimi letnimi količinami proizvedenih izdelkov podjetje ne more 
pokriti stroškov oziroma amortizirati vloženega denarja v tehnologijo. 

Za velike letne količine, pa podjetja vložijo veliko denarja za standardne in tudi inovativne 
avtomatske sisteme za montažo, pakiranje in kontroliranje novih izdelkov in usposabljanje 
zaposlenih. Preko prodaje velikih količin proizvodov pridobijo nazaj dovolj kapitala za 
kritje stroškov vlaganja v nove tehnologije avtomatiziranih strojev.  

Obstaja tudi možnost, da se podjetja za manjše letne količine odločijo za pol-avtomatske 
priprave, saj tako poskusijo pridobiti stabilno in uravnoteženo kakovost na daljši rok.  

Primer uvedbe avtomatizacije v podjetju: naprava MO0059  
Podjetje, ki se je odločilo za nabavo pol avtomatske priprave je Alutec srl. v Dolini pri 
Trstu. Nekateri izdelki dosežejo srednje velike prodajne letne količine, ostali manjše.  

V primeru sistema za montažo kljuk za vrata s šifro MO0059 (it. Macchina montaggio 
maniglie per porta) se je podjetje glede na začrtane letne količine odločilo za manjši pol-
avtomatski sistem. Kot sem že omenil, je bila taka odločitev sprejeta, da bi se konstantno 
kakovost obdržalo skozi daljše obdobje z minimalno investicijo v pripravo. 

Zahteve priprave so bile: minimalni stroški izdelave priprave, funkcionalnost, striktno 
uporaba samo pnevmatskega sistema in predvsem varnost.  

Glavni sestavni deli pol-avtomatske naprave MO0059 

01 – Lubrifikator (podmazovalnik) in regulator pritiska 
02 – Enosmerni ventil z gumbom I. 
03 – Enosmerni ventil z gumbom II. 
04 – Enosmerni ventil z ročico s kolesčkom 
05 – Varnostni ventil (aktiviranje z dvema rokama) 
06 – Drugi pnevmatski ventil 3/2 (pnevmatsko aktiven) 
07 – Prvi pnevmatski ventil 3/2 (pnevmatsko aktiven) 
08 – Glavni ventil 5/2 (pnevmatsko aktiven) 
09 – Glavni delovni cilinder 
10 – Blokirni cilinder DE-STA-CO 
11 – Regulator pretoka 
12 – Pnevmatski privijalnik FIAM 
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Opis delovanja MO0059 
Preden sploh nastavimo delovanje priprave oziroma pričnemo z montažo kljuke, moramo 
nastaviti konstanten tlak 6 bar (pozicija 01 – glej shemi). 

Nato vstavimo deloma sestavljeno kljuko na posebej prirejeno podlago. Za tem aktiviramo 
proces – operacijo (prešanje »pignona« v ročaj in hkrati vijačenje vijaka). 

Za aktiviranje cikla je potrebno pritisniti istočasno na dva pnevmatska lateralna gumba. 
Kajti v sistemu je vgrajen varnostni ventil z dvojnim istočasnim aktiviranjem, saj tako je 
moč zaščititi delavca medtem ko opravlja svoje delo. Med operacijo ima obe roki na 
varnem mestu (na stikalu). Po aktiviranem varnostnem ventilu zrak potuje skozi 3/2 ventil 
(pozicija 7), direktno do glavnega ventila 5/2 (pozicija 8), katerega pritisk zraka aktivira in 
operacija montaže kljuke se prične. Glavni cilinder se pomika tako, da batnica približuje 
nastavljeno kljuko proti pritiskaču, ki je fiksno pritrjen na zgornjo ploščo priprave in konici 
privijalnika, ki je pritrjen na sistem kompenziranja višine zaradi vijačenja vijaka. Hkrati se 
aktivira tudi manjši cilinder DE-STA-CO, njegova dolžnost je imobilizirati kljuko preden 
glavni cilinder prične z vprešanjem »pignona«. Da dosežemo tak postopek morata biti oba 
cilindra pravilno nastavljena z dušilkama. Privijalnik se aktivira avtomatsko s pritiskom 
konice na vijak, ki je vložen v »pignon«. Med to operacijo glavni cilinder vpreša pignon s 
pomočjo fiksnega pritiskača. 

Zaradi varnosti  delavec mora držati pritisnjena dva pnevmatska lateralna gumba, dokler 
glavni cilinder ne doseže varnostne nastavljene višine.  Nad določeno nastavljeno višino ( 
to bi bilo samo takrat kadar je pritiskač v kontaktu s kljuko) delavec ima možnost 
odstraniti roke iz priprave in pripraviti naslednjo kljuko za montažo. 

Do tega avtomatizma pride s pomočjo nastavitvene letve in enosmernega pnevmatskega 
ventila s koleščkom. Kot sem že omenil, na določeni višini premikajoče se plošče, kjer je 
nastavljena kljuka, se s pomočjo nastavitvene letve, ki je nastavljena na spodnji fiksni 
plošči aktivira pnevmatski ventil s koleščkom, ki pa je nastavljen na premikajoči se plošči. 
Ko se kolešček stikala (pozicija 4) aktivira zaradi utora na nastavitveni letvi prekinemo 
delovanje varnostnega ventila. Od takrat priprava deluje popolnoma sama - AVTOMATSKO. 
Popolnoma sama opravi operacijo prešanja »pignona« z ročajem in privijači vijak z 
nastavljenima silama in nastavljenim časom. Ko se je stikalo na kolešček aktiviralo je zrak 
šel skozi drugi ventil 3/2 (pozicija 6) kateri je takoj prekinil delovanje prvega 3/2 ventila 
(pozicija 7). Hkrati je zrak je potoval do regulatorja pretoka (pozicija 11), s katerim smo 
uspeli nastaviti časovni zamik. 

Po določenem nastavljenem času je zrak po regulatorju pretoka dosegel dovolj velik pritisk 
(zakasnitev pritiska zaradi manjšega pretoka), da je aktiviral drugi ventil 3/2 (pozicija 6) in 
hkrati vrnil pripravo na začetni položaj. S pomočjo vzmeti se glavni ventil (pozicija 8) vrne 
v prvotno stanje in s tem preusmeri zrak tako, da je glavni cilinder in blokirni cilinder 
postavil v prvotno stanje oziroma v začetni položaj. 

Kot je moč opaziti priprava je osnovana tako, da deluje lahko samo z komprimiranim 
zrakom, brez hidravlike in elektrike, kot so tudi bile zahteve nadrejenih. 
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Zato je vzdrževanje cenejše in enostavnejše. Stroj je možno uporabljati tudi v prostorih 
kjer je višji procent vlažnost (slabost električnih sistemov) in nimamo problemov z izlitjem 
tekočine - olja (problem zastarelih hidravličnih sistemov).   
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Sklep 
Avtomatika in regulacija sta danes tako razširjeni, da kakršen koli nov mehanizem ali 
naprava, ki nam pade na misel verjetno že obstaja oz. je verjetno tudi že avtomatsko 
vodena in regulirana. To pa ne pomeni, da smo v avtomatizaciji že vse dosegli, izboljšave 
so možne pri organizaciji, pri smiselnem uvajanju avtomatov v družbo.  
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Ob pisanju seminarske naloge sem prišel do spoznanja, da sta  tehnologija in razvoj   tako 
hitra in neomejena, da si ne morem predstavljati kako bo na človeštvo vplival tehnološki 
razvoj v bližnji  prihodnosti. Ležernost človeštva se bo po mojem mnenju povečevala iz 
generacije v generacijo zaradi odtujenosti od proizvodnih procesov, ki jo omogočata prav 
avtomatizacija in regulacija. V praksi opažam vedno manj strokovnosti, premišljenosti in 
vedno več neznanja in brezglavega opiranja na nove tehnologije, ki opravljajo delo 
namesto nas.  

Pozabljamo na izkušnjo iz II. svetovne vojne oz. šibkost miselnosti nacističnih generalov, ki 
so zaradi nezaupljivosti do podrejenih med zaupnimi nalogami (npr. radar Würzburg) na 
mesta operaterjev najsodobnejše opreme postavljali butce – ko so zavezniki odkrili to 
šibkost, so jo izkoristili, s premišljenimi tehnološki protiukrepi prišli do odločilne prednosti 
in do končne zmage v vojni.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika: Rekonstrukcija slike radarja Würzburg blizu Brunevala, ki jo je v noči s 
27. na 28. februar leta 1942 posnelo RAF, vir: wikipedia-commons 
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