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Abstract 

In this article we will try to explain the criteria 
on which, from our practice we find that is 
smart to choose a control system for a 
centralized compressed air facility. We will try 
to estimate the control system features that 
should help to improve energy consumption in 
making clean multi-usable compressed air. As 
an example we will use an industry that 
specialize in making of raw materials for 
detergent and chemicals industry, for the 
manufacture of refractory materials, in the 
ceramics industry and for use in foundries. 

1. Uvod 

Proizvodnja zeolitnih izdelkov  med ostalimi 
energenti potrebuje tudi znatne koli�ine 
komprimiranega zraka. Ta se uporablja za 
pogone, med ostalim za pogone pnevmatskih 
aktuatorjev, v znatni meri pa je potreben tudi 
kot izpihovalni medij za filtrirne naprave. 
Zaradi navedenih potreb mora komprimirani 
zrak zadovoljiti porabnike tako po konstantnem 
tlaku v mreži kot tudi po primerni kvaliteti, saj 
mora biti brez primesi vode, olja in ne�isto�. 

2. Prvotna dislocirana postavitev 
kompresorskih enot 

V proizvodnji zeolitov smo  imeli prisotne 
težave pri doseganju navedenih parametrov 
komprimiranega zraka. Posamezni kompresorji  
so obratovali po posameznih prozvodnih  
enotah, kar je imelo tako pozitivne kot tudi 
negativne u�inke. Med prednosti dislocirane 
postavitve kompresorjev sodijo manjše izgube 
na transportni poti zraka in možnost obratovanja 
z manjšimi delovnimi tlaki, kjer je to proces 

dopuš�al. Med slabosti pa moramo navesti težje 
zagotavljanje redundanc in v konkretnem 
primeru ve�je vzdrževalne stroške zaradi 
neustreznih vplivov okolja. 
Predvsem pojav abrazivnega prahu, ki ga ni bilo 
možno trajno odpraviti, je bil eden klju�nih  
negativnih dejavnikov, ki je zahteval 
spremembo. Ko je nastalo še enotno lastništvo v 
vseh proizvodnih enotah, je bil to še en  razlog 
ve� za razmislek  o selitvi kompresorskih enot 
na skupno lokacijo. Napravljena je bila ustrezna 
idejna rešitev, ki je pokazala, da je v uvedbi 
centralne kompresorske postaje ve� pozitivnih 
kot negativnih u�inkov. 

3. Uvedba centralne kompresorske postaje 
Osnovno vodilo projektantov pri postavitvi 
takih objektov je, da je centralna kompresorska 
postaja (CKP) postavljena v središ�u ali v 
neposredni okolici porabnikov. Pri projektiranju 
naše rešitve smo morali še upoštevati vplive 
okolja, obstoje�o že zgrajeno infrastrukturo in s 
tem povezana finan�na sredstva, ki so bila 
omejena. V nastali rešitvi lahko med prednosti 
CKP štejemo boljšo izkoriš�enost obstoje�ih 
kompresorskih enot in manjše stroške 
vzdrževanja. Ob tem pa je bilo potrebno na 
drugi strani upoštevati  investicijske stroške pri 
uvedbi CKP in pri dograditvi omrežja 
komprimiranega zraka. V slu�aju okvar na 
mreži ali nenadnih ve�jih odjemov se lahko 
zgodi, da pride do padca tlaka, �e ni vedno 
zagotovljene ustrezne rezerve v CKP. 

4. Uvedba krmilnega sistema  za pogon 
kompresorjev 

Z uvedbo CKP  je nastala potreba po instalaciji 
6 kompresorskih enot s tlakom 6 barov z 
naslednjimi kapacitetami: 19,8;  19; 16; 10; 10; 



6 Nm3/min. Te enote imajo skupno instaliranih  
510 kW elektri�ne mo�i.  Nekatere enote imajo 
možnost vodnega, druge zra�nega hlajenja. Tudi 
glede zagonov motorjev so postavljene nekatere 
omejitve glede na življensko dobo enot in 
upoštevanje konic pri odjemu elektri�ne 
energije. Vsaka kompresorska enota ima v sebi 
vgrajeno možnost delovanja v režimu 
proporcionalne regulacije oz. prostega teka. 
 
Ob upoštevanju navedenih dejstev je bilo 
potrebno ustvariti krmilni sistem, ki bo 
uravnaval delovanje vseh razpoložljivih 
kompresorjev na na�in, da bodo zadovoljene 
potrebe po komprimiranem zraku v proizvodnji 
in da bo pri tem poraba energije �im nižja. 
 
Pri izbiri ustreznega krmilnega sistema smo se s 
pomo�jo podjetja HPE d.o.o odlo�ili za uporabo 
krmilnika IR X8I. 

5. Opis lastnosti krmilnika X8I 
Krmilni modul X8I proizvajalca Ingersoll Rand, 
pripada skupini specializiranih kontrolerjev X - 
SERIES AUTOMATION in omogo�a varno, 
zanesljivo in energijsko u�inkovito krmiljenje 
kompresorskih zra�nih sistemov (glej sliko 1) . 

  

 
 

Slika 1: Krmilni modul X8I 
 

Modul X8I je sposoben krmiljenja in nadzora do 
8 kompresorskih enot proizvajalca Ingersoll 
Rand ali drugih proizvajalcev (Sullair, Jaeger, 
Omega Air, Atlas Copco...). 
 
Krmiljeni kompresorji so lahko standardni 
kompresorji s fiksno hitrostjo pogonov, 
kompresorji z variabilnimi pogoni ali multi-step 
kompresorji in so krmiljeni elektro-pnevmatsko 

ali mikroprocesorsko. Krmilnik je prilagodljiv 
vsakemu kompresorskemu sistemu in nastavljiv 
tako, da doseže specifi�ne potrebe nekaterih 
izmed najbolj kompleksnih sistemov 
komprimiranega zraka.  

 
5.1 Kontrola tlaka 
 
Kontrolo tlaka dosežemo z vzdrževanjem 
sistemskega tlaka med mejama, ki jih definira in 
nastavi uporabnik. Ko je sistemska potreba po 
komprimiranem zraku manjša od kapacitete 
razpoložljivih obremenjenih kompresorjev, se 
bo sistemski tlak zvišal; �e pa je sistemska 
potreba po komprimiranem zraku ve�ja kot je 
kapaciteta obremenjenih kompresorjev, se bo 
sistemski tlak znižal. Preprosto povedano, 
kontrolo sistemskega tlaka dosežemo z 
obremenjevanjem in razbremenjevanjem 
kompresorjev, tako da poskusimo izena�iti 
kapacitete izhodov kompresorjev s sistemskimi 
zahtevami v specifi�nem tla�nem (glej sliko 2). 
 

 
Slika 2: Tla�ni razpon, ki ga definira uporabnik 

(PL – Pressure Low, PH – Pressure High) 

6. Kontrolni na�ini krmilnika X8I 

 
6.1 Proti-cikli�na kontrola 
 
Zra�ni kompresorji so najbolje izkoriš�eni, ko 
so polno obremenjeni ali ugasnjeni, z izjemo 
kompresorjev z variabilnimi pogoni, kateri 
lahko delujejo energijsko u�inkovito tudi pri 
zmanjšani obremenitvi. Cikli kompresorja 
(START – OBREMENI – RAZBREMENI – 
STOP, itd.) so pomembni za vzdrževanje 
kontrole tlaka, pri �emer preveliko število 
ciklov pomeni slabšo u�inkovitost kompresorja 
in pove�anje stroškov vzdrževanja. Proti-



cikli�na kontrola (Anti-cycling control) je 
integrirana zato, da pomaga zagotoviti 
delovanje in obratovanje le tistih kompresorjev, 
ki so dejansko potrebni, medtem ko so ostali 
kompresorji ugasnjeni. Taka kontrola vklju�uje 
toleranco tla�nega razpona, ki jo definira 
uporabnik in je zunaj primarnega tla�nega 
razpona. V razponu tolerance se izvaja aktivni 
kontrolni algoritem, ki analizira dinamiko tlaka 
tako, da ugotovi optimalni �as za dodajanje 
naslednjega kompresorja v sistem oz. za�ne z 
izvajanjem novega cikla. Ta kontrola še dodatno 
omogo�a fino nastavitev toleran�nega obmo�ja 
in �as procesiranja algoritma (Damping). 
 
6.2 Toleranca 
 
Toleranca je uporabniško nastavljiv parameter, 
ki dolo�a, koliko nad zgornjim tlakom (PH) in 
koliko pod spodnjim tlakom (PL) lahko zaniha 
sistemski tlak. Toleranca omogo�a X8I, da ne 
pre-kompenzira sistema v primeru za�asne ve�je 
ali manjše sistemske porabe ( glej sliko 3). 
 

 
Slika 3: Toleranca glede na PL in PH 

 
Toleranca (TO) je torej izražena kot tlak, ki 
definira širino obmo�ja nad PH in pod PL in v 
katerem bo kontrola sistema energijsko 
u�inkovita. 
Kadar je sistemski tlak v toleran�nem obmo�ju, 
bo X8I stalno prera�unaval in ugotavljal, kdaj 
obremeniti ali razbremeniti posamezni 
kompresor glede na hitrost spremembe 
sistemskega tlaka. Ko je sistemski tlak zunaj 
toleran�nega obmo�ja, X8I ne pazi ve� na 
energijsko u�inkovitost in za�ne š�ititi sistemski 
zra�ni tlak z obremenjevanjem in 
razbremenjevanjem kompresorjev. 
Obremenjevanje je kontrolirano z zakasnitvami. 
Nastavitev toleran�nega obmo�ja mora biti 

pove�ana, kadar je sistemsko shranjevanje 
komprimiranega zraka relativno majhno v 
primerjavi z sistemskimi potrebami in so 
fluktuacije tlaka relativno velike in hitre. To pa 
zato, da ohranimo energijsko u�inkovito 
delovanje in da se izognemo situacijam, v 
katerih imamo v enem trenutku obremenjenih 
ve� kompresorjev kot je sicer potrebno,  v 
naslednjem trenutku pa jih krmilni sistem 
razbremenjeni. 
V primeru, ko je sistem komprimiranega zraka 
relativno velik v primerjavi s sistemsko porabo, 
so fluktuacije manjše in po�asnejše. Zato lahko 
znižamo toleran�no obmo�je, da izboljšamo 
kontrolo tlaka in ohranimo energijsko 
u�inkovito delovanje.  
 
6.3 Vzor�enje in �as procesiranja 
 
Kadarkoli se trenutni tlak nahaja v toleran�nem 
obmo�ju, je algoritem proti cikli�ne kontrole 
aktiven. Algoritem vzor�i spremembe 
sistemskega tlaka in prera�unava kdaj 
obremeniti / razbremeniti naslednji kompresor. 
Nastavitev DA (Damping) je uporabniško 
nastavljivi setpoint, ki dolo�a kako pogosto 
krmilnik vzor�i in prera�unava. S spremembo 
tega parametra lahko efektivno pospešimo ali 
upo�asnimo reakcijski �as krmilnega sistema. 
Parameter prenastavimo, �e ugotovimo, da je 
sistem preve� agresiven (prehiter) v slede�ih 
primerih: 

� neprimerna velikost tla�nih rezervoarjev 
(tla�nih posod)  

� visokotla�na nihanja �ez opremo za 
pripravo zraka 

� nepravilne velikosti cevovodov 
� po�asni ali zakasnjeni odzivi 

kompresorjev 
 
6.4 Sistemska prostornina 
 
Sistemska prostornina (odvisna od velikosti 
tla�nih rezervoarjev in cevovodov) definira, 
kako hitro se bo sistemski tlak dvigal oz. padal 
glede na reakcijo na zvišanje/zmanjšanje porabe 
sistema ali pove�anje/zmanjšanje proizvodnje 
zraka. Ve�ja kot je sistemska prostornina, 
po�asneje se spreminja tlak v odvisnosti od 



pove�ane/zmanjšane porabe ali proizvodnje. 
Primerna sistemska prostornina omogo�a 
efektivno kontrolo tlaka in se izogiba hitrim in 
nevarnim spremembam sistemskega tlaka zaradi 
nenadnih tla�nih nihanj. 
 
7. Standardne sekven�ne kontrolne strategije 
 
Standardna konfiguracija X8I ponuja funkcijo 
ENER sekven�no kontrolno strategijo, 
nastavitev prioritet, izbiro tabel delovanja, tla�ni 
urnik ali Pre-Fill funkcijo. V nadaljevanju so 
podani kratki opisi posameznih funkcij. 
 
7.1 ENER: Energijsko-var�ni kontrolni na�in 
 
Primarna funkcija ENER (Energy Control 
Mode) je namenjena: 

� dinami�ni izena�itvi proizvodnje 
komprimiranega zraka z dejansko 
porabo 

� izkoriš�anj z najbolj energijsko 
u�inkovito kombinacijo kompresorjev. 

 
Energijsko kontrolni na�in je namenjen 
upravljanju sistemov, ki vklju�ujejo 
kompresorje razli�nih kapacitet in razli�nih 
tipov (kompresorji s konstantnimi pogoni, 
kompresorji s spremenljivo hitrostjo itd.) v 
katerikoli kombinaciji ali konfiguraciji. 
 
7.2 Kontrola in rotacija 
 
Kontrola kompresorjev in njihova uporaba je 
dinami�no avtomatizirana z adaptivno kontrolno 
logiko in zato ne dopuš�a pred-nastavljenih 
urnikov, rotacij konfiguracije ali �asovnih 
intervalov. Energijsko kontrolni na�in dopuš�a 
spremembe operaterja s funkcijo nastavitev 
Prioritet (Priority settings). Energijsko kontrolni 
na�in je izveden z X8I tako, da procesira 
individualne fiksne ali spremenljive 
kompresorske kapacitete in spremembe v 
sistemskem tlaku, jih dinami�no implementira 
in nenehno ocenjuje ter prera�unava najboljše 
možne konfiguracije ob pojavu sistemskih 
sprememb (glej sliko 4).  
 

 
Slika 4: Graf proizvodnje(2) v odvisnosti od 

porabe (1) 
 

7.3 Nastavitev priorotet 
 
Nastavitev prioritet (Prority Settings) lahko 
uporabimo za spreminjanje rotacije sekven�nih 
nastavitev. Kompresorjem lahko nastavimo 
prioritete med 1 in 8, kjer je 1 najvišja prioriteta. 
Katerokoli prioriteto lahko nastavimo 
kateremukoli kompresorju in katerokoli število 
kompresorjev ima lahko isto prioriteto. 
Prioritete nam dopuš�ajo, da nastavimo 
rotacijske skupine. Vsi kompresorji, ki imajo 
isto številko prioritete, bodo rotirali znotraj 
njihove skupine. Skupina z najvišjo prioriteto bo 
vedno na za�etku sekvence.  
Npr.: v 4-kompresorskem sistemu bo imel VSD 
kompresor (kompresor št. 1) prioriteto št. 1, ker 
želimo, da je vlogi vodilnega kompresorja. S 
tem, ko smo mu dodelili prioriteto 1, smo 
drugim trem kompresorjem nastavili nižjo 
prioriteto; kompresor z variabilnim pogonom  
bo vedno ostal na �elu sekvence. (glej sliko 5). 
 

 
Slika 5: Primer proritet kompresorjev 

 
7.4 Tabele delovanj in tla�ni urniki 
 
X8I deluje na osnovi nastavitev, ki so 
nastavljene z eno od treh tabel delovanja v 



meniju (T01, T02 in T03). Vsaka tabela definira 
nastavitve delovanja in sekven�ni kontrolni 
na�in X8I. X8I lahko nastavimo tako, da 
zamenjuje med posameznimi tabelami glede na 
konfiguracijo tla�nega urnika. Ta 
funkcionalnost omogo�a X8I zamenjavo med 
ve� razli�nimi sistemskimi konfiguracijami brez 
kakršnekoli motnje kontrolnega sistema. To je 
posebej uporabno v primerih izmenskega dela 
ali v vikendih, ko naj bi bil sistem izklju�en.  
 
Ob menjavi delovne tabele X8I ne spremeni 
vseh sistemskih delovnih parametrov takoj, 
temve� premika željeni sistemski tlak navzgor 
ali navzdol proti nastavitvi tlaka naslednje 
tabele. Prehod se izvaja po�asi, da se ohrani 
energijska u�inkovitost in varno, zanesljivo 
krmiljenje. �as, ki ga sistem porabi, da 
spremeni željeni sistemski tlak, se imenuje 
Pressure Change Time (PC). Ta vrednost je 
nastavljiva v oknu sistemskih nastavitev, pri 
�emer pa moramo paziti, da ga ne skrajšamo 
preve�, ker bi s tem lahko ogrozili energijsko 
u�inkovitost sistema. �e pa je X8I sposoben 
narediti prehod v še krajšem �asu, ne da bi pri 
tem ogrožal energijsko u�inkovitost, se bo ta �as 
avtomatsko skrajšal. 
8. Tla�ni urnik 
 
X8I je opremljen z realno �asovno uro in 
funkcijo tla�nega urnika, s katero lahko 
pove�amo avtomatizacijo sistema. Tla�ni urnik 
sestoji iz 28 posameznih nastavitev, ki sistemu 
narekujejo spremembo iz ene tabele v drugo ali 
pa postavijo sistem v stanje mirovanja (Standby 
mode) – odvisno od dneva tedna in ure dneva. 
 
9. Funkcija predpolnjenja 
 
Funkcija predpolnenja (Prefill) krmilnika je 
kontrolirana energijsko u�inkovita metoda 
povišanja sistemskega tlaka na normalne 
delovne vrednosti ob sistemskih zagonih. S to 
funkcijo se izognemo neu�inkovitemu zagonu in 
obremenitvam vseh razpoložljivih 
kompresorskih naprav v sistemu, da se stanje 
sistemskega tlaka lahko normalizira ob 
sistemskem zagonu. Ob sistemskem zagonu 
(ro�ni zagon ali avtomatski zagon iz stanja 

mirovanja) bo X8I za dolo�en prednastavljen 
�as obremenil samo tiste kompresorje, ki so bili 
vnaprej nastavljeni za to funkcijo. �as 
predpolnjenja (PT – Prefill time) pravilno 
nastavimo tako, da ustreza sistemski 
karakteristiki. Cilj je zvišati sistemski tlak na 
normalne delovne vrednosti, z uporabo samo 
vnaprej dolo�enih kompresorjev v �asu PT. �e 
je sistemski tlak dosegel normalne delovne 
vrednosti pred iztekom �asa predpolnjenja, 
potem se funkcija avtomatsko ustavi in krmilnik 
za�ne z normalnim vodenjem. �e pa sistemski 
tlak ne doseže normalne delovne vrednosti do 
izteka �asa predpolnjenja, bo krmilnik uporabil 
toliko enot, kolikor jih je potrebno, da vzpostavi 
normalne delovne vrednosti sistemskega tlaka. 
 
10. Funkcije delovanja 
 
Energijsko kontrolni na�in (ENER) je 
standardni krmilni na�in X8I. Alternativne 
krmilne strategije so osnovni FILO (First in / 
Last Out) in EHR (Equal Hours Run). 
 
10.1 FILO: Na�in rotacije �asovnika 
 
Primarna funkcija na�ina rotacije �asovnika 
(Timer rotation mode) je u�inkovito vodenje 
sistema komprimiranega zraka, ki ga sestavljajo 
kompresorji z dolo�enimi kapacitetami izhodov. 
 
10.2 Funkcija enakomernih ur delovanja 
 
Primarna funkcija EHR (EQUAL HOURS RUN 
MODE - EHR) je v tem, da celoten sistem 
obratuje �imbolj enakovredno. To nam tudi daje 
priložnost, da servisiramo vse kompresorje ob 
istem �asu. Vsaki�, ko rotacijski interval prete�e 
ali se doseže rotacijski �as, se sekvenca 
delovanja kompresorjev preveri in ponovno 
uredi glede na delovne ure posameznih 
kompresorjev. Kompresorju z najmanjšim 
številom delovnih ur je dodeljena najvišja 
prioriteta, kompresorju z najvišjim številom ur 
pa najnižja prioriteta. Kompresorju, ki je bil v 
prejšnem ciklu izbran kot vodilni, je sedaj 
dodeljena najnižja priorita in je v tem ciklu 
rezerva. 
 



11. Izvedba aplikacije v proizvodnji zeolitov 
 
Sistem vsebuje 6 kompresorjev, potrebne filtre 
in sušilec zraka.  (glej sliko 6) 
 

 
Slika 6:  SCADA Sistemska shema 

kompresorske postaje Silkem  
 

 

 
Slika 7. Graf tlaka in pretoka sistema 

komprimiranega zraka družbe Silkem d.o.o 
 

Glede na veliko kapaciteto proizvodnje 
komprimiranega zraka in visoko stopnjo 
fluktuacije porabe smo z nastavitvijo krmilnika 
X8I dosegli u�inkovit sistem . Zelo lepo je 
razvidno kako krmilni sistem reagira na 
spremembo po potrebi komprimiranega zraka 
(glej sliko 7) . 
V družbi Silkem d.o.o smo z uporabo krmilnega 
sistema X8I realizirali u�inkovito in zanesljivo 
vodenje centralizirane kompresorke postaje, ki 
skrbi za pokrivanje potreb po komprimiranem 
zraku celotne proizvodnje.  
 
Dodatno smo kontrolno mrežo X8I razširili z 
razširitvenim modulom SMG - System Modbus 
Gateway module, s �imer smo krmiljenje 
razširili tudi na nadzor delovanja sistema 
neposredno preko serijske Modbus RTU 
komunikacije oz. posredno preko Modbus OPC 
serverja. 
 
Dosegli smo cilj manjše porabe elektri�ne 
energije v taki meri, da se je investicija povrnila 
v roku 6 mesecev.  
 
Z investicijo v X8I boste investirali v prihodnost 
in v konkuren�nost vašega podjetja. X8I povrne 
stroške od dneva, ko ga vgradite in za veliko let 
naprej zahvaljujo� inteligentni tehnologiji 
kontrolnih sistemov. To pomeni, da se lahko 
popolnoma osredoto�ite na vaše aktualno "job 
in hand", pri �emer vam ni treva ve� skrbeti za 
to, ali vaša kompresorska postaja deluje 
energetsko var�no in zanesljivo. 
 

 


