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Zelo hitro in vztrajno nam leto 
2009 odvzema dni in ure meseca 
Decembra. Verjamem, da si ga po 
tiho ne želimo tako hitro, vendar 
čas neusmiljeno teče. Velikokrat se 
v Decembru vprašamo in pomisli-
mo, kaj vse smo v tem letu naredili. 
V misli imamo družino, dom, prija-
telje, dobre in slabe ljudi. Vendar je 
veliko ljudi, katerim se misli zausta-
vijo na službi, delu, zaposlitvi. Hudi 
časi, kateri se sedaj igrajo z nami, 
so nam prinesli marsikatero nepre-
spano noč in veliko sivih las. Tako 
imenovana »recesija« je dober iz-
govor za poteze, ki jih lahko vsa-
ki dan prebiramo v dnevnem časo-
pisju in to kar na nekaj straneh.

Imamo pa Instalaterji-energeti-
ki revijo v kateri ne razpravljamo o 
slabih stvareh, odpuščanju, ne ka-
žemo s prstom na nekoga, ga kriti-
ziramo, tiščimo ob zid, mu pulimo 
še zadnji zob.

Na svetlo, v svet potiskamo 
kolo idej, zamisli, praktičnih nasve-
tov, informacij, ki so plod izkušenih 
ljudi, mojstrov, praktikov, ljudi ki 
so voljni pomagat, svetovat in za 
to družbo nekaj naredit.

Strokovnost, beseda ki zajema 

vsako stran revije Energetik, naj si 
bo to strokovni članek ali predsta-
vitev podjetij, posameznikov ali in-
stitucij. Naši zvesti oglaševalci nas 
polnijo z informacijami, idejami, 
napotki. Prikrajšajo nam marsika-
tero pot, popeljejo nas v svet teh-
nike. Obrnite list, prečitajte kazalo 
in marsikaj vam bo jasno.

Tehnika, beseda ki je še za mno-
ge nekaj velikega, je lahko s pomo-
čjo strokovnjakov v reviji Energetik 
dostopna vsem.Tukaj vam nihče ne 
določa cene za dobro, ta pravo in-
formacijo in nasvet, enostavno jo 
imate. Imate jo na dlani, pogovar-
jate se z ljudmi iz cele Slovenije.

Strani revije Energetik polni-
jo podjetja, posamezniki, ki pred-
stavljajo sinonime kvalitete, udo-
bja in varčnosti za vaš novi ali stari 
dom. Tukaj se ne prikazuje nekaj 
kar nima ozadja, pokritega na iz-
kušnjah, referencah, na strokovni 
podlagah in navsezadnje na lju-
deh, ki nekaj dajo nase. V to sku-
pino spadajo tudi ti, ki pripravljajo 
in pišejo strokovne članke, izobli-
kujejo revijo, priskrbijo denarna 
sredstva, razpošljejo po Sloveniji. 
To je tim profesionalcev, deloho-

likov katerim ni težko garati zato, 
da vsaka dva meseca dobimo izde-
lek ki mu v slovenskem prostoru ni 
enakega.

V veliko veselje in ponos mi je, 
da sem lahko član takšnega tima, da 
lahko z njimi delim dobro in slabo. 

Prav tako mi je ponos, da si de-
lim naloge v družbi marljivih lju-
di Izvršilnega odbora mariborske 
in republiške sekcije Instalaterjev-
energetikov.

Še vedno smo v letu 2009, leto 
katero nam je prineslo veliko spre-
memb, problemov na vseh podro-
čjih, toda v slogi je moč in če se 
bomo tega držali, bomo tudi ob-
stali. To je čas za drzne, marljive 
mravljice.

V prihajajočem letu vam želim, 
da vas spremlja zdravje, sreča, po-
slovni uspehi, družinsko zadovolj-
stvo in razumevanje. 

Vsem našim dosedanjim, seda-
njim in bodočim zvestim oglaše-
valcem, katere nadvse cenim, pa 
želim, da se jim poslovni uspeh in 
sreča v letu 2010 nasmehne z pol-
nimi usti in da se ta usta nikoli ne 
zapro.

Bojan Grušovnik

Energetik v letu

2009

Uvodnik
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Letošnja zaključna seja izvršilnega 
odbora sekcije instalaterjev–energeti-
kov Maribor ( IO SIEM) je bila nekaj po-
sebnega zaradi več razlogov. Posebnost 
je bila, da je bil tokratni zaključek s sek-
cijo Elektro dejavnosti predvsem zaradi 
želje po druženju in veliko skupne bran-
žne tematike. Poseben pečat seje je bila 
prisotnost predsednika OOZ Maribor 
Aleša Pulka. Posebnost dogodka je bila 
tudi navzočnost dveh ravnateljev in si-
cer g. Draga Kamenika iz Srednje stroj-
ne šole Maribor in g. Alojza Kovačiča iz 
Srednje strojne in poslovne šole Maribor, 
vendar z napovedjo, da sta šoli že sku-
paj na isti lokaciji na Zolajevi. Dokončno 
in uradno se bosta šoli združili ob za-
ključku odhajajočega leta pod skupnim 
imenom Tehniški šolski center Maribor. 
Predsednika sekcij g. Bojan Grušovnik 
(SIEM) in Dušan Knehtl (Elektro dejav-
nosti) sta po pozdravu vseh prisotnih 

ZakljUČEk  
poslovnEga lEta 2009 
aktivnEga ZborniČnEga 
dEla

članov izvršilnega odbora, uredniške-
ga odbora revije Energetik in gostov 
predstavila poročilo o delu sekcije v 
letu 2009. Predsednik g. Aleš Pulko je 
v svojem govoru pohvalil združevanje 
dveh tako pomembnih branž- sekcij ob 
takšnih priložnosti, kot je zaključek po-
slovnega leta zborničnega aktivnega 
dela članov izvršilnih odborov sekcij in 
dodal, da se v prihodnje takšno pove-
zovanje lahko nadaljuje predvsem na 
področjih, ki so sekcijam skupna, kjer 
se najdejo, naj bo to na področjih stro-
kovne zakonodaja, branžne problema-
tike ali pa skupnih projektov. V nadalje-
vanju se je v svojem govoru g. Drago 
Kamenik dotaknil dveh pomembnih 
in aktualnih novic in sicer združevanje 
dveh prej na različnih lokacijah srednjih 
poklicnih šol in pa sodelovanje na razpi-
su za pridobitev nepovratnih sredstev 
iz skladov za ustanovitev Med podjetni-
škega izobraževalnega centra. Zelo ču-
stveno je bilo povedano, da jim tokrat ni 
uspelo, vendar prihodnost izobraževa-
nja v kovinarstvu, strojništvu, poklicih v 
avto industriji… ni črna, nasprotno še 
vedno imajo veliko načrtov, projektov 
in idej, ki jih bodo uresničili, vendar, v 
manjših korakih na daljše obdobje.

V zaključku pa je potrebno dodati, 

da so tudi člani uredniškega odbora re-
vije Energetik zbranim povedali nekaj 
besed, poudarili so predvsem, da nav-
kljub težkim časom in povsod prisotne 
recesije, revija izhaja nemoteno in tako 
bo tudi v prihodnje. Prav vsi so se stri-
njali, da še kako drži večkrat poudarjen 
stavek, da je potrebno globalno finanč-
no krizo vzeti kot priložnost in izziv, da 
je oglaševanje v reviji Energetik za mar-
sikatero podjetje lahko nova poslovna 
priložnost in, da nikoli ne smemo reči, 
da revija seveda s pomočjo oglaševal-
cev in strokovnjakov, ne bi mogla biti 
še boljša za kar se trudijo in se še bodo 
naprej.

Želje za prihajajoče leto bodisi uspe-
hi na poslovnem področju, privatnem 
ali pa na splošno veliko sreče, zdravja 
lepih trenutkov so bile izrečene v izte-
kajočem večeru še velikokrat in prav 
je tako. Veseli december je pač mesec, 
kjer se spomnimo, in obudimo vse kar 
je bilo in planiramo za naprej. Tako se je 
že govorilo o aktivnostih na sejmu Ener-
getika v Celju, o strokovnih seminarjih 
za različna področja, kakor tudi o po-
membnih svetovno priznanih sejmih, 
ki bi se jih splačalo obiskati. Torej
SREČNO IN POSLOVNO V LETO 2010!

Leonida Polajnar
skupinska slika prisotnih na skupni slavnosti 
seji v prostorih OOZ Maribor

predsednik zbornice g. Aleš Pulko ob svojem 
govoru ob njem predsednika sekcij

g. Drago Kamenik (ravnatelj) ob govoru  
na svečani seji

podpredsednik SIEM in predsednik UOR 
Energetik je predstavil poročilo o delu
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Uponor je v sodelovanju s podje-
tjem Titan organiziral strokovna pre-
davanja v prijetnem ambientu Dvora 
Jezeršek, Zgornji Brnik. V dveh dneh 
sta bili organizirani dve predavanji za 
uporabnike Uponorjevih izdelkov (in-
stalaterji, trgovci,..) in eno predavanje 
za projektante, slednjega sem se ude-
ležila kot predstavnica revije Energetik. 
Sicer pa je bila revija Energetik na voljo 
udeležencem omenjenega predavanja. 
Predavanja so potekala v angleškem 
jeziku, g. Vili Zabret, vodja tehnične 
podpore v Titanu, pa je izvedel odlično 
simultano prevajanje predstavljene te-
matike.

V uvodnem delu predavanja dne 
13.10.2009 je prisotne najprej pozdra-
vil g. Demitrij Perčič, direktor trženja v 
Titanu, dne 14.10.2009 pa je prisotne 
najprej pozdravil g. Lorenzo Tacchino, 
predsednik uprave Titan. Po pozdrav-
nem govoru je g. Juergen Peter, vodja 
prodaje v Uponorju, na kratko predsta-
vil podjetje Uponor. 

Uponor je vodilni distributer siste-
mov za vodovod in notranjo klimo ter 

infrastrukturnih sistemov. V letu 2008 
je znašal skupni prihodek 950 mio €. 
Zastopani so v 30 državah, z 11 tovar-
nami v 6 državah. Največji del prihodka  
je ustvarjenega v skandinavskih drža-
vah – 34 %, sledita jim osrednja Evro-
pa z 32 % in severna Amerika z 12 %, v 
ostali Evropi pa ustvarijo 22 %.

Uponor je rastoče mednarodno po-
djetje, vodilno ime v industriji, ki želi 
biti prisotno na vseh glavnih trgih. V 
dosedanjem delovanju je bilo z njiho-
vimi izdelki opremljenih veliko število 
referenčnih objektov, med katerimi iz-
stopajo predvsem moderno zasnovane 
male in velike zgradbe, kulturne usta-
nove, bolnice, muzeji, avtomobilski sa-
loni, letališča, smučarski centri, ...

Nekatere izmed teh referenc so bile 
prikazane tudi v uvodnem delu.

Predstavljena je bila tudi nova in-
ternetna stran www.uponor.si, na kate-
ri se nahajajo praktično vse informacije 
o Uponorjevih izdelkih (od prospektov, 
katalogov do tehnične dokumentaci-
je).

Zatem je sledil tehnični del preda-

vanja, katerega je vodil g. Alexander 
Steinheimer, vodja tehnične podpore v 
Uponorju. 

Sistem večplastnih cevi 
Uponor MLCP, vodovodni 
sistemi in higienski  
vidiki vodovodnih  
sistemov 

Kot je znano, je Uponor eden izmed 
največjih proizvajalcev sistema večpla-
stnih cevi (MLCP) in sistema PE-Xa cevi, 
katere odlikuje izredna kvaliteta ter ob-
sežen asortiman izdelkov in rešitev.

Cevi Uponor MLCP so kombinacija 
plastike in kovine, kar vzdržuje pred-
nosti in  slabosti posameznih materia-
lov. Uponor ima edini tako velik dimen-
zijski razpon cevi (od dimenzije 14 do 
110 mm), da se lahko uredijo inštalacije 
tudi na večjih objektih samo iz enega 
materiala. Omenjene cevi so 7 krat laž-
je od kovinskih. To je zlasti pomembno 
za instalaterje. Imajo izredno gladko 
notranjo plast in pojav oblog v notra-
njosti cevi je praktično izključen. Pri že-
leznih ceveh prihaja namreč do nala-

sodobnE instalacijE 
v Zgradbah
Strokovna predavanja Titan in Uponor, 13. in 14. oktober 2009

g. Lorenzo Tacchino, predsednik uprave Titan (levo) – pozdravni govor 14.10.2009 g. Demitrij Perčič, direktor trženja v Titanu (levo) – pozdravni govor 13.10.2009
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ganja oblog, cev se oži, pretočnost se 
manjša. V takšnih primerih je nalaganje 
oblog leglo za legionelo in bakterije. 
Pitna voda mora biti brez bakterij. Zato 
je treba izpolniti določene zahteve pri 
pripravi in distribuciji vode.

Nemški predpis VDI 6023 predpisu-
je točno določeno kvaliteto pitne vode 

Udeleženci strokovnega  predavanja Diskusija ob kavici

in daje smernice za dosego le-te. Če se 
daje objekt v obratovanje, morajo in-
štalacije ustrezati členom o pitni vodi. 
Za dosego stalne kvalitete pitne vode 
v samih instalacijah, se je potrebno iz-
ogibati mirovanju vode (mirujoči vodi), 
uporabi napačnih materialov, predi-
menzioniranju cevi,... Zelo je pomemb-

no, da se uporablja material, ki nima 
topnih delcev v svoji sestavi. Tempera-
tura sistema prav tako vpliva na rast mi-
kroorganizmov in bakterij. Zato tempe-
ratura hladne vode ne sme biti višja od 
25 °C – najboljša je 10 °C, temperatura 
sanitarne tople pa ne sme pasti pod 55 
°C. Cevi za hladno vodo morajo biti to-
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rej ustrezno izolirane, da ne pride do 
pregretja vode, še posebej, če so cevi 
hladne vode speljane ob ceveh s toplo 
vodo. Zato so večplastne cevi MLCP na 
voljo tudi kot predizolirane cevi, z raz-
lično debelino toplotne izolacije: 4, 6, 
9, 13 in 26 mm. Pri kombiniranih vo-
dovodnih sistemih je zelo pomembno, 
da so instalacije za deževnico in pitno 
vodo med seboj ločene. Poseben pou-
darek je tudi na stoječo vodo v instala-
ciji. Če voda stoji več kot 3 dni, je treba 
pri uporabi odpreti armature, da pride 
do izmenjave vode. Če smo odsotni več 
kot 4 tedne, je treba zapreti vse venti-
le  in,  ko se vrnemo zagotoviti izpla-
kovanje celotne inštalacije. Če smo bili 
6 mesecev odsotni od doma, je treba 
narediti test kakovosti vode (morebi-
tna kontaminacija vode), če pa je od-
sotnost daljša od 6 mesecev, pa je po-
trebno odmontirati vodni števec. 

Idealne temperature vode za rast 
legionel so od 25 do 45 °C, zato se je 
potrebno teh temperatur izogibati. V 
praksi se običajno legionela izpere iz 
sistema, če pa je sistem predimenzio-
niran, nastopijo težave. V takšnem pri-
meru izpiranje vode ni dovolj, instalaci-
ja se mora še dodatno kemično očistiti. 

Posebno pozornost je treba posve-
titi tudi skladiščenju MLCP cevi, da ne 
pride vanje kakšen prah, umazanija. 
Zato se vse cevi na konceh tovarniško 
zaprte s plastičnimi pokrovčki, ki se od-
stranijo tik pred uporabo – povezavo 
cevi.

Modularni sistem 
fitingov Uponor

Novi sistem modularnih fitingov 
Uponor je bil predstavljen v Frankfurtu. 
Sistem se sestoji iz osnovnih fitingov in 
priključkov. Gre za popolno redukci-
jo dimenzij na enem mestu. Zelo po-
membno je, da je na voljo le 27 osnov-
nih elementov, s katerimi so pokrita 
vsa področja uporabe. Tukaj gre za pri-
hranek na samem prostoru. Poleg tega 
nikakor ne moremo mimo prednosti, 
da se opravijo spoji s cevmi na delov-
ni mizi. Zadeva je na začetku še razsta-
vljiva. 

Ko pa je izvršen tlačen preizkus, sis-
tema ni mogoče več razstaviti. 

Ploskovno 
ogrevanje in hlajenje 
– stensko in talno 
ogrevanje

Pri talnem ogrevanju imamo toplo-
to tam, kjer jo potrebujemo. 70% to-
plote pride s sevanjem. Toplota, ki seva 
iz tal, dobro vpliva na samo počutje. Pri 
klasičnem ogrevanju zrak kroži po pro-
storu, tla so hladna, ugodje v prostoru 
je slabše. Pri talnem ogrevanju ni po-
java prahu in spremembe klime v pro-
storu. Idealni pogoji za pršice, ki pov-
zročajo alergije, sta vlaga in prah. Talno 
ogrevanje ne povzroča rasti pršic, zato 
se uporablja tudi v proizvodnji raču-
nalnikov in v operacijskih dvoranah. 

Talno ogrevanje je okolju prijazno, ker 
se uporabljajo alternativni viri energi-
je.  Pri talnem ogrevanju se lahko zniža 
temperatura v prostoru za 2 °C, vendar 
je zagotovljeno enako udobje, počutje,  
kar je v bistvu energetski prihranek. Kot 
argument navajamo dejstvo, da  z  zni-
žanjem temperature za 1 °C prihrani-
mo 6 % stroškov ogrevanja. Življenjska 
doba talnega ogrevanja je 50 let, torej 
višja od življenjske dobe radiatorjev.  
Pri večplastnih ceveh ne pride do ko-
rozije, saj so difuzijsko tesne. Pri talnem 
ogrevanju ni stroškov vzdrževanja, kar 
je tudi ena od pomembnih prednosti. 
Prav tako je celoten prostor na razpo-
lago lastniku, ni izgube prostora zaradi 
radiatorjev, v bližini katerih ne smemo 
postavljati nobenih stvari, ker pride do 
pregrevanja. S talnim ogrevanjem lah-
ko pokrijemo celotno površino, okna 
se lahko spustijo čisto do tal. Prednosti 
talnega ogrevanja bi tako lahko strnili 
v naslednje:

odlično počutje,
higiensko obratovanje,
enostavno za vgradnjo,
stroškovno učinkovito,
prihranek na prostoru,
okolju prijazno,
enostavno vzdrževanje.

Uponor nudi kar nekaj različnih na-
činov pritrjevanja cevi pri klasičnem tal-
nem ogrevanju (mokri način vgradnje – 
cevi se zalivajo z estrihom).

1. način: pritrjevanje s pritrdilcem – 

g. Juergen Peter, vodja prodaje v Uponorju g. Alexander Steinheimer, vodja tehnične podpore v Uponorju
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14 do 20 mm debelina cevi MLC – PE-
Xa. Omenjeni način se uporablja pri no-
vogradnjah in adaptacijah. 

2. način: pritrjevanje cevi na jekle-
ne mreže – pri tem morata biti prisotna 
vsaj dva človeka. Uporablja se za novo-
gradnjo, v avtomobilskih salonih,...

3. način: MLC in PE-Xa držala za cevi, 
ki so z ene strani samolepilne – od 14 
do 20 mm cevi. Ker se držala samole-
pilno prilegajo na podlago, lahko delo 
obvlada 1 izvajalec. Takšen način se 
uporablja za novogradnjo, stensko 
ogrevanje, adaptacije,....

4. način: sistemske plošče – 1 človek 
lahko vse opravi sam. Pri sistemskih 
ploščah so cevi skrite v čepkih. Obsta-
jajo sistemske plošče brez izolacije ter 
sistemske plošče z izolacijo 11 mm in 
30 mm. Na te sistemske plošče je mo-
žno pritrjevati  večplastne cevi ter PEXa 
cevi.  Polaganje – dvožilno, v obliki pol-
ža – sistemske plošče zagotavljajo vse 
te sisteme polaganja. 

Suhomontažno talno ogrevanje – 
prednost: čas vgradnje je izredno kra-
tek. 

Predstavljen je bil tudi specialen ni-
zek sistem talnega ogrevanja (MINITEC  
sistem), razvit izključno za adaptacije. 
Samolepilna plošča debeline 11 mm se 

prilepi na obstoječo podlago, vanjo se 
položijo PEXa cevi dimenzije 9,9mm in 
vse skupaj se pokrije s posebnimi izrav-
nalnimi masami. Na slovenskem trgu 
imamo dva ponudnika teh materialov 
in sicer: Kema Puconci in Unihem Lju-
bljana. 

Želeli bi poudariti, da ni bistvene 
razlike glede učinkovitosti sistema z 
različnimi načini pritrjevanja, odločitev 
o tem je odvisna od situacije na samem 
objektu.

Pri talnem ogrevanju je treba upo-
rabljati tudi razdelilce, na osnovi kate-
rih imamo možnost nastavljanja preto-
kov. Razdelilec je lahko iz plastičnega 
materiala ali pa iz nerjavečega materi-
ala. Poleg razdelilca je potrebno zago-
toviti tudi lokalno regulacijo tempera-
ture, ki je lahko:

a) brezžična ali radijsko vodena,
b) ožičena regulacija

Izračun talnega 
ogrevanja – faktorji, 
ki vplivajo izračun

Na kalkulacijo vplivajo dovodna 
temperatura, maximalna površina tal, 
dimenzija cevi, razmak med cevmi, za-
ključna talna obloga.

g. Vili Zabret, vodja tehnične podpore v Titanu – 
predstavitev izdelkovDvor Jezeršek

Dovoljene maksimalne temperatu-
re površine tal:

29 °C – v obratovalnih conah,

35 °C – v zgoščenih conah,
33 °C – v kopalnici.
Max. tlačni padec je 250 mbar, max. 

priporočena dovodna temperatura 
pa je 50 °C, max. toplotna upornost je 
omejena na 0,15 m2K/W ,

G. Vili Zabret, vodja tehnične pod-
pore v Titanu, je v zaključnem delu 
praktično pokazal vzorce večplastnih 
cevi, modularni sistem fitingov,  s po-
dročja talnega ogrevanja pa različne 
sisteme pritrjevanja cevi na vzorčnih 
ploščah. 

Udeležba na predavanjih je bila izje-
mno dobra, saj se jih je udeležilo preko 
110 vabljenih. Med predavanji se je raz-
vila konstruktivna diskusija, predvsem 
s področja talnega ogrevanja. Na kon-
cu predavanj so vsi udeleženci prejeli 
kompletne kataloge v priročni torbici.

Po zaključku predavanj nas je naš 
gostitelj pogostil. V prosti diskusiji smo 
sklenili, da so takšna srečanja izredno 
pomembna, morda bi v prihodnje mal-
ce skrčili tematiko in se osredotočili le 
na nekatere teme.

Olga Poslek, (Foto: O.P.) 
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Dne 4. novembra je podjetje Ream 
d.o.o. organiziralo seminar Predstavi-
tev proizvodov Mitsubishi Electric, v 
Hotelu Mons v Ljubljani.

Okoli 70 projektantov strojnih in-
stalacij, strokovnjakov s področja hla-
jenja in ogrevanja poslovnih in stano-
vanjskih objektov, odgovorni urednik 
revije EGES in jaz kot predstavnica re-
vije Energetik se nas je zbralo v Vurni-
kovi dvorani Hotela Mons in prisluhnilo 
zanimivi predstavitvi proizvodov Mit-
subishi Electric in Thermoscreens. Pre-

davanje je potekalo v angleškem jezi-
ku, saj so bili predavatelji predstavni-
ki obeh principalov. G. Dario Rob, vod-
ja tehničnega oddelka v Ream d.o.o., je 
izvedel odlično simultano prevajanje 
in podal dodatne obrazložitve po po-
sameznih segmentih predavanja. Sicer 
pa smo pred začetkom predavanja pre-
jeli obsežno gradivo celotnega predsta-
vljenega programa. 

V uvodnem delu sta nas pozdravila 
in prijazno nagovorila g. Pavle Resnik, di-
rektor podjetja Ream in ga. Mateja Mau-
ser, direktorica komerciale omenjenega 
podjetja. Začetki podjetja Ream d.o.o. 
segajo nazaj v leto 1993. Zelo zanimivo 
je dejstvo, da je omenjeno podjetje, po-
dobno kot revija Energetik, v lanskem 
letu obeležilo 15 – letnico obstoja. Da-
nes je podjetje Ream d.o.o. pooblaščeni 
uvoznik in distributer za celotno paleto 
klimatskih naprav in sistemov Mitsubi-
shi Electric, ki so okolju prijazni in ener-
getsko visoko učinkoviti. Največja skrb 
podjetja je usmerjena h kupcem, k za-
gotavljanju najboljših pogojev za biva-
nje in delovanje, k varčevanju z energi-
jo in varovanju okolja.

prEdstavitEv 
proiZvodov  
mitsUbishi ElEctric
Hotel Mons, Ljubljana, 4. 11. 2009

V nadaljevanju je g. Flavio Mariani, 
ki je v Mitsubishi Electric Europe B.V., di-
rektor programa VRF- City multi, pred-
stavil podjetje Mitsubishi Electric, ki je 
vodilno na področju klimatskih naprav 
in sistemov za stanovanjske, trgovske, 
poslovne in industrijske objekte v sve-
tovnem merilu. Čistejše okolje, bolj-
še delovanje, manjša poraba energije, 
maksimalno udobje, daljša življenjska 
doba so le nekatere prednosti naprav 
Mitsubishi Electric. Omenjeno podjetje 
je razpršeno na 130 lokacijah po celem 
svetu in je pravi gigant, kar zgovorno 
kažejo naslednji podatki iz leta 2008:

Mitsubishi Electric 

•	 105.651	zaposlenih
•	 14	R&D	poslovalnic
•	 49	proizvodnih	tovarn
•	 40,	5	bn	USA	dolarjev	–	neto	prodaja
•	 1,6	bn	USA	dolarjev	–	neto	prihodek

Sledila je kratka predstavitev pro-
izvodov za hlajenje, ogrevanje in pre-
zračevanje za splošno in gospodinjsko 
uporabo, nato pa podrobnejša pred-
stavitev klimatskih naprav in sistemov 
v sklopu VRF - City Multi programa.

Zbiranje udeležencev seminarja in razdelitev gradiva

Pozdravni govor direktorja g. Pavleta Resnika Udeleženci seminarja
Pozdravni govor direktorice komerciale  
gospe Mateje Mauser
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Sistemi VRF - City Multi 
Mitsubishi electric

Sistemi VRF Mitsubishi Electric so 
klimatski sistemi z visoko energijsko 
učinkovitostjo na svetovnem trgu. Pri 
svojem delovanju s prihranki energije 
zmanjšujejo emisije CO2 za miljone ton. 
Med predstavljenimi odličnimi tehnični-
mi rešitvami ogrevanja in hlajenja, ki jih 
nudi sistem VRF-City Multi je bili pred-
stavljeni tudi sistemi VRF- R2, ki omogo-
čajo istočasno ogrevanje in hlajenje no-
tranjih enot (R2 sistem), povezanih na 
eno samo zunanjo napravo in to na dvo-
cevni sistem. Hkrati lahko kot dodaten 
notranji element isti sistem zagotavlja 
ogrevanje sanitarne in ogrevalne vode 
z minimalnim vložkom energije. Ome-
njene notranje enote lahko imajo različ-
no kapaciteto in ni nujno, da je delovna 
moč vseh teh enot enaka. 

Pomemben podatek pri vseh napra-
vah Mitsubishi Electric je odlična regu-
lacija in krmiljenje naprav ali komple-
ksnih sistemov, kar pa smo izvedeli v 
nadaljevanju predstavitve. 

Ogrevanje:  
Toplotna črpalka Zubadan

Toplotna črpalka Zubadan je prija-
znejša do okolja in zagotavlja večji pri-
hranek energije. Edinstvena tehnologi-
ja Mitsubishi Electric, ki deluje s »Flash 
injection Circuit“(krožni vbrizgalni uči-

nek) je ključna komponenta za delova-
nje Zubadan toplotne črpalke v ekstre-
mno nizkih zunanjih temperaturah, s 
30 % večjim izkoristkom energije v pri-
merjavi s klasičnimi toplotnimi črpalka-
mi. Največja prednost so veliki prihranki 
energije in zagotovljena enaka moč de-
lovanja tudi pri -15°C in nemoteno delo-
vanje do -25°C. Zaradi nove tehnologije, 
„krožnega vbrizgalnega učinka“, je za-
gon Zubadan toplotne črpalke hitrejši, 
prav tako je hitrejše samo odmrzovanje 
naprave. Tako v krajšem času dosežemo 
in tudi ohranimo želeno temperaturo.

Prezračevalne naprave 
Lossnay

Prezračevalne naprave Lossnay se 
uporabljajo za raznovrstne objekte, kot 
so: šole, vrtci, bolnice, restavracije, pi-
sarne,...Prezračevalne naprave Lossnay 
z vgrajeno rekuperativno papirno koc-
ko znižujejo porabo električne energije 
in s tem tudi stroške. Delujejo po siste-
mu, da pri odvodu uporabljajo slab zrak 
iz prostora za lastno ogrevanje ali hlaje-
nje svežega zraka, ki ga dovajajo v pro-
stor iz okolice. Istočasno pa s tem pri-
bližajo temperaturo dovodnega zraka 
temperaturi zraka v prostoru.

V nadaljevanju nas je organizator 
povabil na odlično pripravljeno kosilo, 
kateremu vabilu smo se seveda z vese-
ljem odzvali.

Krmiljenje  
sistemov AG - 150

Po kosilu je g. Simone Molesini, pro-
jektni vodja v Mitsubishi Electric Europe 
B.V. nazorno predstavil centralno krmi-
ljenje sistemov s krmilnikom AG–150A. 
Kot gre razbrati iz samega imena, je na 
krmilnik mogoče povezati in sinhroni-
zirati delovanje 150 notranjih enot. Kr-
milnik deluje po principu dotika (touch-
screen) njegova uporaba pa je izredno 
enostavna. 

Krmiljenje prinaša s seboj številne 
prednosti in to:

•	 vzdrževalci	 naprave	 lahko	 na	 digi-
talnem izpisu na monitorju odčitajo 
morebitno napako na napravi,
•	 naprava	sama	uravnava	temperatu-
ro od zunanje na notranjo. Ko se zuna-
nja temperatura zviša, se zviša tudi no-
tranja in enako velja tudi pri znižanju 
zunanje temperature,
•	 uravnavanje	temperature	–	prižiga-
nje in ugašanje naprave s pomočjo noč-
nega režima, seveda po predhodni na-
stavitvi želene temperature ( prihranek 
energije v pisarniških prostorih med vi-
kendi in ob praznikih),
•	 možnost	nastavitve	letnega	in	zim-
skega režima z letnim planiranjem,
•	 minimalni	čas	za	zagon	naprave,

levo: g. Dario Rob, vodja tehničnega oddelka  
desno: ga. Josyanne Bardavide direktorica  
mednarodne prodaje.

g. Simone Molesini,  
projektni vodja, Mitsubishi Electric

g. Flavio Mariani,  
direktor programa City Multi,  
Mitsubishi Electric

Špruha 19, 1236 ioc Trzin
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•	 kombinirana	uporaba	nočnega	reži-
ma in ponovnega zagona naprave, kar 
zagotavlja varčevanje z energijo in ma-
ksimalno udobje,
•	 preko	 USB	 se	 kopirajo	 posamezni	
sistemi in prenašajo iz ene hiše v dru-
go,
•	 možnost	povezave	z	internetom,...

Predstavitev zračnih zaves 
Thermoscreens

V zaključnem delu smo prisluhnili 
gospe Josyanne Bardavide, direktorici 
mednarodne prodaje, ki je predstavila 
zračne zavese podjetja Thermoscreens 
Ltd.

Podjetje Thermoscreens je vodilno 
podjetje na tržišču visokokakovostnih 

zračnih zaves in uživa velik ugled v sve-
tovnem merilu. Sicer pa je omenjeno 
podjetje oralo ledino na trgu zračnih 
zaves širom Evrope. 

Proizvodni program Thermoscre-
ens obsega veliko izbiro zračnih zaves 
za uporabo v manjših in večjih trgo-
vskih in gostinskih objektih, v hotelskih 
in poslovnih stavbah, javnih objektih, 
v industriji in zračnih zaves za hladilni-
ce. Thermoscreens zračne zavese so v 
kombinaciji s toplotnimi črpalkami Mit-
subishi Electric ene izmed najvarčnejših 
zračnih zaves. 

Uporaba zračnih zaves prinaša s 
seboj kar nekaj prednosti.
•	 varčevanje	z	energijo,
•	 ugodno	počutje	ljudi	v	prostoru,

•	 oviran	dostop	insektov	v	prostor,
•	 zmanjšanje	pokvarljivosti	blaga,
•	 nižji	stroški	vzdrževanja,...

Po zaključku predavanja nas je or-
ganizator povabil še k ogledu sistema 
VRF– R2 na stavbi MID v Ljubljani.

Več o predstavljenih proizvodih si 
lahko ogledate tudi na prenovljeni sple-
tni strani podjetja REAM d.o.o. – 

www.ream.si. 

Ocenjujem, da je bil seminar izpeljan 
na visokem nivoju. Vabilu na takšne ozi-
roma podobne predstavitve se bomo 
tudi v prihodnje z veseljem odzvali.

Olga Poslek, 
(foto: O.P.)

Odbor za znanost in tehnologijo pri 
Obrtno podjetniški zbornici Slovenije je 
27. oktobra, skupaj s Fakulteto za elek-
trotehniko, računalništvo in informatiko 
Univerze Maribor – FERI UM, organiziral 

iZrEdno UspEšEn 
EnErgEtsko  
tEhnološki dan FEri
Univerza Maribor, 27. oktober 2009

izredno uspešen Energetsko tehnološki 
dan. Prireditev sta financirala MVZT in 
TIA preko projekta EnergyHub. 

Omenjene prireditve se je udeleži-
lo več kot 200 udeležencev -  podjetni-

kov, obrtnikov, študentov, mladih razi-
skovalcev, predstavnikov šol, fakultet, 
institutov, številni člani sekcije elektro-
nikov in mehatronikov  in predstavniki 
medijev javnega obveščanja (tudi revije 

Stojijo od leve proti desni: g. Janez Škrlec, inž. mehatronike, prof. dr. Jože Voršič, 
prof. dr. Gorazd Štumberger, g. Sebastjan Seme, univ. dipl. inž.

Prof. dr. Jože Voršič pred solarnimi paneli 
na FERI-ju
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Predstavitve instalaterjev ener-

getikov, ki so desetletja poveza-

ni s to obrtjo, so kot lahko pre-

berete v prešnjih dveh številkah 

revije, zaživele. Predvsem bi 

bili zelo veseli, če bi se v čim 

večjem številu odzvali in nam 

posredovali svoje predloge v 

naše uredništvo tudi za naprej, 

saj bi le tako bila rubrika še za-

nimivejša. Vabimo Vas k sode-

lovanju oziroma posredovanju 

podatkov, saj bi radi predsta-

vili v vsaki naslednji številki 

revije enega instalaterja-ener-

getika, ki že 30 let opravlja to 

delo. Lahko sami sporočite v 

naše uredništvo vaš kontakt in 

se bomo povezali z Vami, lahko 

pa predlagate znanca, stano-

vskega kolega, znanega obr-

tnika v svojem kraju. 

Spoštovani bralci

revije Energetik! 

Energetik). Najprej smo prisluhnili uvo-
dnima nagovoroma prof. dr. Ivana Roz-
mana, rektorja Univerze Maribor in inž. 
Janeza Škrleca, predsednika odbora za 
znanost in tehnologijo pri OZS. 

Prof. dr. Ivan Rozman je poudaril, 
da je omenjeni dogodek pomemben 
za celotno Slovenijo. Sodoben življenj-
ski tempo zahteva vedno več energije. 
Izvore energije je treba iskati v alter-
nativnih  virih, da bi zmanjšali učinek 
toplogrednih plinov. Danes lahko bolj 
smotrno uporabljamo energijo. Ven-
dar ničesar ni mogoče storiti čez noč. 
Potrebno je imeti jasno začrtane cilje in 
najti pot za dosego le-teh.

G. Janez Škrlec, predsednik odbora 

Udeleženci  
Energetsko tehnološkega dne

Pozdravni nagovor prof. dr. Ivana Rozmana, 
rektorja Univerze Maribor

za znanost in tehnologijo pri OZS, je v 
uvodnem nagovoru povedal, da so or-
ganizirali preko 60 različnih strokovnih 
dogodkov. Naloga odbora je povezova-
nje gospodarstva in znanosti. Še zlasti 
je poudaril uspešno sodelovanje s FERI-
jem in izrekel zahvalo dr. Karlu Jezerni-
ku, profesorju omenjene fakultete.

Strokovno tematiko s področja al-
ternativnih virov električne energije so 
predstavili prof. dr. Jože Voršič, doc. dr. 
Mitja Solar, prof. dr. Gorazd Štumber-
ger in Sebastjan Seme, univ. dipl. inž., 
vsi strokovnjaki s Fakultete za elektro-
tehniko, računalništvo in informatiko 
Univerze Maribor. Največji poudarek je 
bil na fotovoltaiki (neposredni pretvor-

bi sončne energije v električno). Sicer 
pa so predavatelji zelo podrobno, s she-
matskimi prikazi in številčnimi podatki 
podprto, predstavili sončne elektrarne, 
ekonomsko upravičenost izgradnje to-
vrstnih sistemov, zakonodajo, predpi-
se in pravilnike s tega področja. Zbrani 
udeleženci smo z zanimanjem spre-
mljali kakovostna predavanja in razmi-
šljanja strokovnjakov, kje so tržne niše 
oziroma, kaj bi lahko izdelovali v Slove-
niji. Zlasti je vladalo veliko zanimanje 
za predstavljene načine in postopke iz-
delave solarnih panelov, razsmernikov, 
možnosti priključitve sončnih elektrarn 
v omrežje, za zaščito, varnost in kako-
vost proizvedene električne energije in 
ne nazadnje za stroškovni vidik investi-
cije. 

Po predavanjih smo si nekateri ude-
leženci, pod vodstvom prof. dr. Jožeta 
Voršiča, ogledali solarne panele na FE-
RI-JU.

Ob zaključku bi izrekla posebno po-
hvalo g. Janezu Škrlecu, predsedniku 
odbora za znanost in tehnologijo pri 
OZS, ki je prispeval levji delež k organi-
zaciji Energetsko tehnološkega dne.

Olga Poslek (foto: O.P.)
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Voda, tekočina, ki pomeni življe-
nje, je zaščitni znak planeta Zemlja, 
saj pokriva kar 2/3 površine. Ne glede 
na ogromne količine vode, ki obstoja-
jo na našem planetu, je le okoli 0,08 % 
vse vode dostopne ljudem za pitje. S 
temi viri vode človeštvo upravlja zelo 
mačehovsko, saj z razvojem civilizaci-
je poraba pitne vode izredno narašča. 
Tako se je poraba vode v zadnjih 100 
letih povečala za 10-krat.

V Sloveniji, ki je dejansko ena iz-
med oaz s pitno vodo, podobno kot 
po vsem svetu in Evropi, dejansko pri-
haja do slabšanja kvalitete zalog pitne 
vode. To trditev potrjuje podatek, da 
je v letu 2005 živelo 75 % prebival-
cev Slovenije na območju, kjer je bila 
voda vsaj enkrat v tem letu oporečna. 
V letu 2007 je ta delež narasel na 79 
% (vir: Poročilo o pitni vodi v republiki 
Sloveniji, IVZ RS, 2005, 2006, 2007).

Zaradi navedenih trendov so ra-
zvojne aktivnosti pripeljale do novih 
postopkov filtriranja oziroma odstra-
njevanja oporečnih sestavin iz vode. 
Tako smo v podjetju HTZ Velenje, v 
sodelovanju z Inštitutom za napeto-
stno fiziko in raziskavo materialov iz 
Tomska (Rusija) in Kemijskim inštitu-
tom Ljubljana, razvili filtrske vložke in 

filtracijske sisteme AquaVallis.
Sisteme, opis delovanja in širšo 

predstavitev naših filtracijskih siste-
mov za pripravo pitne vode smo pred-
stavili v sodelovanju z OOZ Maribor 
tudi strokovnjakom na tem področju. 
Na predstavitev so prišli vodoinstala-
terji iz območnih enot Maribor, Ruše, 
Pesnica, Lenart, Slovenska Bistrica in 
Ptuj, katerim se poleg organizatorjev 
OOZ Maribor, ki so se zelo potrudili 
pri organizaciji, ob tej priložnosti še 
enkrat zahvaljujemo. 

Osnova AquaVallis filtrskih vlož-
kov je nanotehnologija, s pomočjo 
katere je razvit filtracijski material, ki 
iz vode odstranjuje viruse in bakteri-
je z učinkovitostjo 99,999999 % ozi-
roma 100 %. Poleg mikrobioloških 
agensov AquaVallis filtrski vložki iz 
vode odstranjujejo tudi težke kovine 
in koloide. Omenjene lastnosti smo s 
pomočjo Kemijskega inštituta Ljublja-
na testirali s filtracijo enormnih kon-
centracij fekalnih bakterij (E.coli in En-
trokokov) in različnih kovin (Al, Fe …). 
Opravljene teste je potrdil Inštitut za 
varovanje zdravja RS.

Osnovni material, ki ga predstavlja 
naravni polimer (celuloza), je oboga-
ten z nano -vlakni aluminijevega oksi-

da. Z nanotehnologijo oplemenite-
nemu materialu dodamo lastnost, da 
zaradi povečanega pozivnega elek-
tričnega potenciala, ob pretoku vode, 
iz vode odstrani vse delce, ki majo v 
vodi negativni potencial.

AquaVallis filtrski vložki so tako 
osnova za izdelavo različnih filtracij-
skih sistemov, ki so primerni za upora-
bo v gospodinjstvih. Tako smo razvili 
filtracijske sisteme, ki v kombinaciji z 
finimi mehanskimi filtrskimi vložki (od-
stranjujejo delce do 1 μm) in filtrskimi 
vložki iz aktivnega oglja iz vode od-
stranimo skoraj vse sestavine, ki v pi-
tno vodo ne sodijo.

Tako strankam ponujamo razne 
filtracijske sisteme, ki jih namestimo 
na mesta, kjer družine običajno pije-
jo vodo. Tako je družina zavarovana 
pred morebitnimi nezgodami na vo-
dovodnem omrežju, katerim smo pri-
ča v zadnjem času oziroma tiste dru-
žine, ki imajo lastna zajetja, oporečno 
vodo ponovno naredijo neoporeč-
no  z uporabo mikrobiološkega filtra 
AquaVallis.

Učinkovitost delovanja mikrobi-
ološkega filtrskega vložka AquaVallis 
dokazujejo tudi mikrobiološki testi, ki 
jih opravljamo na že nameščenih fil-

pitna voda – vir, 
ki iZginja

Pozdravni govor  predsednika uredniškega odbora 
revije Energetik g. Bojana Grušovnika

Udeleženci so z zanimanjem prisluhnili novostim 
na področju čiščenja vode 

vodja programa g. Peter Hudournik je podrobno 
predstavil prednosti filtracijskih sistemov AquaVallis
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tracijskih sistemih po Sloveniji. Vzor-
ce vode, ki jih zajamemo pred filtraci-
jo in po filtraciji, oddamo na kontrolo 
pooblaščenim institucijam, ki opravi-
jo kontrolo skladnosti vzorcev vode z 
mikrobiološkimi parametri. Tako ima-
mo rezultate mikrobioloških testiranj 
iz raznih lokacij po Sloveniji, ki potrju-
jejo učinkovitost mikrobioloških filtr-
skih vložkov AquaVallis in filtracijskih 
sistemov AquaVallis. Baza podatkov 

na osnovi tako opravljenih testov nam 
služi kot pomoč pri svetovanju za naj-
primernejšo filtracijsko rešitev.

Naši filtracijski sistemi so po Slove-
niji že nameščeni v bolnišnicah, zdra-
vstvenih domovih, mestnih občinah, 
šolah, vrtcih, domovih za varstvo od-
raslih, termah, hotelih, lepotnih salo-
nih in tudi že v velikem številu zado-
voljnih gospodinjstev.

g. Peter Hudournik,  vodja programa Aquavallis: 
Predstavitev filtracijskih sistemov AquaVallis

g. Peter Hudournik,  vodja programa Aquavallis: 
Predstavitev filtracijskih sistemov AquaVallis

Več informacij o programu 

AquaVallis najdete na  

medmrežnem naslovu  

www.aquavallis.si,  

ali na brezplačni telefonski  

številki 080 81 89, kjer vam 

bomo svetovali. 

Izkoristite možnost brezplač-

nega testiranja naših apara-

tov in se sami prepričajte v 

kvaliteto naših izdelkov. 

Vsem zadovoljnim  

uporabnikom in bralcem  

revije Energetik ob tej  

priložnosti želimo zdravja  

polno leto 2010.
Samo Chromy
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Sonce dolgoročno predstavlja 
zadosten in izredno zanesljiv vir 
energije. V eni sami uri sonce posre-
duje na Zemljo toliko energije, kot 
jo celotno človeštvo porabi v celem 
letu. To dejstvo nakazuje na izjemen 
potencial sončne energije, od česar 
bo v veliki meri odvisna naša ener-
getska prihodnost. Konvencionalni 
energenti izgubljajo na svoji veljavi, 
saj zelo onesnažujejo naravno oko-
lje. V ospredje prihajajo obnovljivi, 
ekološki viri, zlasti fotovoltaika, ki 
pripomore k zmanjšanju izpustov to-
plogrednih plinov. Pretvorba sonč-
ne energije v električno je smiselna, 
saj gre za obnovljivi vir energije in je 
ekološko neoporečna. Postavitev fo-
tovoltaične elektrarne je zelo zane-
sljiva in donosna investicija. Država 
spodbuja tovstne podvige, predno-
sti in koristi so izredne, tako za drža-
vo, ki vlaga v obnovljive vire energi-
je, kot tudi za investitorja. 

Slavnostna otvoritev  
sončne elektrarne Hrpelje

Dne, 5. 11. 2009, je v okviru izobra-
ževalno - družabne prireditve robo-
tina open 2009 na kozini potekala 
slavnostna otvoritev največje sončne 
elektrarne na Primorskem z močjo 189 
kw. Investitorja sta podjetji primel in 
altena, celotno izvedbo, od pripra-
ve dokumentacije, dobave in monta-
že opreme ter zagona, pa so opravili 
strokovnjaki podjetja Robotina. Sonč-
na elektrarna Hrpelje bo letno proizve-
dla okoli 220 MWh električne energije. 
Fotovoltaično elektrarno so slavnostno 
otvorili direktor Direktorata za energijo 
g. janez kopač, župan občine Hrpelje 
g. Zvonko benčič in predsednik upra-
ve podjetja Robotina g. devid palčič. 

Podjetje Robotina je streho in par-
kirišče svoje poslovne zgradbe pokrilo 
s 1379 m2 panelov za proizvodnjo ele-
ktrike in s tem zgradilo največjo foto-
voltaično (sončno) elektrarno na Pri-

morskem. Elektrarna obratuje že od 11. 
avgusta letos in je do začetka novem-
bra proizvedla že več kot 61.000 kWh 
električne energije, okolju pa prihra-
nila 37.796 ton CO

2
. Sončne elektrar-

ne običajno ne potrebujejo posebne-
ga vzdrževanja. Kljub temu so motnje 
delovanja možne (udar strele, poškod-
be...). Da zagotovimo brezhibno delo-
vanje in maksimalen donos investicije, 
je potreben stalni nadzor, kar omogoča 
sistem spss (solar plant superviso-
ry system), dopolnjen z razpoložljivo-
stjo izkušene ekipe. Posebnost sončne 
elektrarne Hrpelje je ravno prej ome-
njeni sistem spss, plod razvoja in proi-
zvodnje podjetja Robotina, ki se upora-
blja za testiranje posameznih panelov. 
Z njim je mogoče povsem enostav-
no in v najkrajšem možnem času najti 
okvarjene ali slabše delujoče panele. 
Paneli predstavljajo srce fotovoltaične 
elektrarne, za njeno brezhibno delova-
nje pa poleg sistema SPSS skrbi tudi t.i. 

Robotina open 2009:

soncE - vir EnErgijE - 
jE naša prihodnost

Avditorij je bil komaj dovolj prostoren za vse udeležence predavanj G. Arnold Steiger je razložil probleme in rešitve prezračevanja stanovanj in pasivnih hiš
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Flash test, ki služi kot dodatna prever-
ba karateristik panelov. 

Župan občine Hrpelje je poudaril, 
da je sončna elektrarna velika pridobi-
tev za občino in upa, da bo še veliko za-
interesiranih investitorjev za podobne 
podvige. g. janez kopač je prav tako 
čestital investitorjem in izvajalcem ter 
idejno podprl projekt. Veselo dogajanje 
ob uradnem odprtju sončne elekrarne 
je zmotil dež, vendar kot je povedal 
predsednik uprave podjetja Robotina 
g. devid palčič: »Za vsakim dežjem 
posije sonce«, ob tem pa upa, da bo 
na sončno elektrarno Hrpelje sijalo kar 
največ sončnih žarkov in bo s tem proi-
zvedla čim več električne energije. 

Robotina Open 2009 - 
Izboljšanje obvladanja 
proizvodnje in Učinkovita 
raba energije

Dogajanje ob otvoritvi so spremlja-
la tradicionalno dobro obiskana stro-

kovna predavanja na temo celovitih 
rešitev obvladanja proizvodnje, foto-
voltaike, obnovljivih virov in učinkovi-
te rabe energije, sistemov ogrevanja, 
hlajenja ter prezračevanja, pametnih 
inštalacij, pasivnih in nizkoenergijskih 
hiš. Prvi izobraževalni dan je potekal 
pod naslovom Cilj: Izboljšanje obvlada-
nja proizvodnje. Gostili smo podpred-
sednika evropskega združenja MESA 
international (www.mesa.org) g. Karla 
Schneebauerja, katerega poslanstvo 
je ponuditi inovativne rešitve za odlič-
nost v obvladanju proizvodnih proce-
sov. Drugi predavatelji so bili g. Mari-
no Montani (Robotina), g. Simon Oman 
(POLYCOM) in g. Zdenek Zadak (Iconics 
Europe). Pokazali so, na kakšen način in 
s katerimi orodji lahko v vašem podjetju 
zagotovite prave informacije za uspe-
šno vodenje proizvodnje. Drugi izobra-
ževalni dan, 5. 11., je bil namenjen Ener-
giji in udobju bivanja, s poudarkom na 
sončnih elektrarnah in sistemih prezra-

čevanja ter inteligentnih zgradbah. O 
ploskovnih sistemih gretja in hlajenja je 
predaval g. Peter Grosschdl (Universa), 
o prezračevanju in pametnih inštalaci-
jah g. Arnold Steiger (Inno Products), 
o nizkoenergijskih in pasivnih hišah g. 
Frenk Vovk, o fovotoltaični sončni elek-
trani so govorili g. Hubert Golle (Robo-
tina), g. Ivan Morano (Robotina) in g. 
Devid Palčič, podjetje Sanrex pa nam je 
predstavil g. Minekichi Iwamoto. 

Zaključek Robotine Open 
2009 z odliko

Letošnja Robotina Open 2009 na 
Kozini je končana, nova fotovoltaična 
elektrarna Hrpelje pa je, ravno naspro-
tno, začela tudi uradno delovati. Pod-
jetje Robotina je dokazalo, da je z izje-
mno voljo, vizijo in dobrim vodenjem 
strokovne inženirske ekipe, mogoče v 
pičlih štirih letih, od teorije in prvih po-
skusov ter pilotskih projektov, priti do 
uresničitve velikega projekta. Vendar 

Novinarji so si ogledali proizvodno-testirno linijo
Profesor dr. Peter Novak, idejni oče PURES-a z g. Hubertom Gollejem, vodjem 
oddelka za fotovoltaiko pri Robotini, razpravlja o 25% deležu obnovljivih virov
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največji uspeh ni sama sončna elek-
trarna, temveč izdelki za nadzor in kr-
miljenje sončnih elektrarn, ki so bili ob 
tem razviti in za katere se že zanimajo 
velike tuje korporacije. Predvsem z ja-
ponskimi podjetji so pogovori že v za-
ključni fazi. Izkušenj s temi trgi Roboti-
ni ne manjka, kar dokazuje dolgoletno 
sodelovanje s hitachijem, kateremu je 
Robotina izdatno pomagala pri razvoju 
in proizvodnji nekaterih izdelkov, ki na 
tržišču predstavljajo tržne niše. Seveda 
pa Robotina ostaja na svojih tradicio-
nalnih področjih industrijske avtomati-
zacije, pametnih inštalacij in seveda pri 
celovitem obvladanju Energijsko varč-
nih inteligentnih in prijaznih zgradb. 
Zato bo v naslednjih tednih mogoč 
ogled nekaterih zanimivih objektov, ki 
so v zaključni fazi (Večgeneracijski niz-
koenergijski in inteligentni center, Eno-
družinska pasivna hiša v Logatcu) ali so 
nedavno končani (Nizkoenergijski dom 
za ostarele v Ljubljani, Enodružinska 

nizkoenergijska hiša v Novem mestu). 
Podobna predavanja, kot so bila na Ro-
botini Open 2009, bodo v naslednjih 
mesecih po vseh regijah Slovenije, zato 
se tisti, ki vas tematika zanima, prijavi-
te na info@robotina.si. Seveda pa so 
strokovnjaki podjetja Robotina vedno 
pripravljeni svetovati, projektirati po 
meri in seveda poskrbeti za dobavo, 
vgradnjo, preizkus in zagon sistemov, 
vzdrževanje in, če je potrebno, tudi ser-
visiranje.

Robotina Open 2009 se je tako za-
ključila v upanju na nove projekte, ki bi 
tako ali drugače pripomogli k pregle-
dnejši proizvodnji, boljši kvaliteti življe-
nja, čistejšemu okolju in bolj učinkovi-
ti rabi energije. Iskrene čestitke vsem 
sodelujočim, investitorjem, izvajalcem, 
predavateljem, slavnostnim govorni-
kom, otrokom OŠ Hrpelje in vsem, ki so 
kakorkoli prispevali k izgradnji sončne 
elektrarne in poteku prireditve Roboti-
na Open 2009. 

Pod streho iz panelov nove SE je g. Hubert Golle novinarje informiral o delovanju 
elektrarne

Predsednik uprave Robotine g.Devid Palčič in župan občine g. Zvonko Benčič sta s 
pomočjo Hrpeljskih učenk otvorila sončno elektrarno

Ugledni gostje so se po otvoritvi zadržali v prijetnem klepetu Eminentni gostje so prišli in odšli, elektrarna pa mirno pretvarja sonce v elektriko

Srečanja se je udeležila tudi ga. 
olga poslek, vodja marketinga revije 
EnErgEtik. Kot je sama dejala, že kar 
nekaj časa sodeluje s podjetjem Robo-
tina, zato se je z veseljem odzvala vabi-
lu. Nekaj izvodov revije ENERGETIK, ki 
je bila na voljo udeležencem srečanja, 
je hitro pošlo, kar kaže na zanimivo vse-
bino in dober design. Nenazadnje ima 
omenjena revija dolgoletno tradicijo, 
saj je že 16 let na voljo bralcem širom 
Slovenije in izven njenih meja.

Vsi se nestrpno veselimo Robotine 
Open 2010! Tisti, ki pa ne morete po-
čakati do takrat, pošljite svoje želje na 
info@robotina.si. Robotinini strokov-
njaki vam bomo z veseljem priskočili 
na pomoč. 
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(Celje, 14. decem-
ber 2009) – V podje-
tju Weishaupt, d.o.o. 
so se letos odločili, da  
namesto nakupa po-
slovnih daril podarijo 
denarna sredstva po-
moči potrebni druži-
ni.

V Weishauptu so 
se letos odločili za 
darovanje v humani-
tarne namene pred-
vsem zato, ker se je v 
časih negotovosti tre-
ba obrniti proti manj 
srečnim - ljudem v sti-
ski. Denarna sredstva 
so podarili družini iz 
Vojnika, ki je pred ne-
davnim v prometni 
nesreči izgubila ma-
ter. Brezposelnemu 
očetu in dvema izje-
mno prizadevnima 
študentoma, bodo 
podarjena sredstva 
prišla še kako prav. 

darilo podjEtja 
wEishaUpt pomoČi 
potrEbnim
Namesto nakupa voščilnic sredstva namenili v dobrodelne namene

Dodatne informacije:

Sandra Kiker,  

podjetje Weishaupt, d.o.o., tel.: 03 425 72 51,  

e-naslov: info@weishaupt.si
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Ekonomičnost in učinkovitost pri montaži 
solarnih naprav

sikla solarni vgradni sistEm je inovativen mo-
dulni sistem iz dobro poznanih Siklinih montažnih profilov, 
namenjen montaži fotonapetostnih modulov. Gre za učin-
kovit pritrdilni sistem, ki je primeren za vse površine. 

Potrjena dolgoročna odpornost proti rjavenju, statičen 
izračun konstrukcije, edinstvena možnost vzdrževanja, kot 
tudi garancija podjetja SIKLA d.o.o., dajejo pomirjajoč ob-

čutek varnosti za dolgoročno uporabnost konstrukcije – 
tako za montažno podjetje v vlogi izvajalca kot za investi-
torja. Dokaz, da se omenjen sistem izplača, so tudi 40-letne 
izkušnje Sikle kot specialista za raznovrstne sisteme pritrdi-
tev in konstrukcij.
prilagojeno vsem področjem uporabe:
•	 prosto	postavljeni	sistemi,
•	 ravne	strehe,
•	 poševne	strehe,
•	 fasade,
največja mogoča produktivnost:
•	 hiter	potek	vgradnje,	malo	sestavnih	delov,
•	 zelo	preprosta	uporaba,	brez	nepritrjenih	delov,
•	 praktični	pripomočki	za	vgradnjo,
•	 izredno	razmerje	med	ceno	in	kakovostjo,
•	 sistemski	sestavni	deli	z	dolgo	življenjsko	dobo,
•	 zajamčena	varnost.
prilagodljivi pritrdilni sistem in trajna odpornost na 
korozijo:
•	 primerno	za	vse	običajne	enote,
•	 vmesna	 in	končna	spona	sta	primerni	za	vse	običajne	
debeline modulov,
•	 združljivo	s	sistemi	za	pritrditev	Sikla,
•	 prilagodljivost	za	dodatne	zahteve	za	vgradnjo	ali	 
 obremenitve,

vgradna  
konstrUkcija Za solarnE 
sistEmE

podjetje sikla d.o.o. nudi v svojem 
programu med drugim tudi izvedbo 
kovinske konstrukcije za solarne sisteme. 
ta novost prodajnega programa sikla, 
ki je že osvojila celotni nemški trg, se je 
odlično prijela tudi pri nas v sloveniji. 
s prvovrstnim materialom in izvrstno 
montažno ekipo je siklin sistem kon-
strukcij za solarne sisteme na poti, da tudi 
v sloveniji postane prava uspešnica.

Varčnost in učinkovitost pri vgradnji solarnih sistemov

Vgradnja na poševne strehe. Pritrditev spodnje konstrukcije na strešne kavlje
Vgradnja na ravno streho. Brezstopenjska nastavljiva prilagodljiva ogrodja 
predstavljajo osnovo površinskih sistemov z gospodarnim naklonom 30°
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•	 preizkušena	prevleka	HCP,
•	 brez	bimetalne	korozije,
•	 statično	usklajeni	in	preizkušeni	deli.
obsežne servisne storitve:
•	 individualni	izračuni	statike,
•	 priprava	kosovnic,
•	 svetovanje	na	gradbišču.

Energija je od nekdaj bila, je in bo del strateškega razvo-
ja vsake družbe in bo v prihodnje postala vedno bolj cenje-
na in nenadomestljiva človeška dobrina. Človeške potrebe 
po energiji se nenehno povečujejo, hkrati z njimi pa se dvi-
guje cena le te. 

Energija sonca je največji in najmanj izkoriščeni vir ener-
gije in je 15.000 krat večja kot jo letno porabi človek. Sonč-
no sevanje je trajen vir energije, ki ga narava izkorišča od 
samega začetka.

Globalne klimatske spremembe, ki so v veliki meri po-
sledica uporabe fosilnih goriv (nafta, plin, premog) so spro-
žile razprave o oskrbi z energijo v prihodnosti.  Če ob tem 
upoštevamo še nestabilne in nepredvidljive politične raz-
mere v svetu, ki močno vplivajo na oskrbo s fosilnimi gorivi 
in dejstvo da Slovenija med fosilnimi gorivi premore v glav-
nem le rjavi premog, ki pa je zaradi načina pridobivanja in 
rabe tudi ekološko najbolj sporen, ugotovimo, da so vlaga-
nja v lastne vire obnovljive energije nujna.

Sonce, večni jedrski reaktor, je praktično neizčrpen vir 
obnovljive energije. Čist, tih in donosen vir, ki lahko zagoto-
vi pomemben del energije za naše potrebe. To je energija, 
ki se obnavlja, ne onesnažuje okolja in je hkrati brezplačna. 
Zato mora biti naš cilj že danes izkoriščati to energijo v naj-
večjem možnem obsegu. sončna energija je zagotovo 
energija prihodnosti.

izkoristite številne prednosti pri vgradnji sikline 
konstrukcije za solarne sisteme,
•	 srednja	 in	 končna	 spona	 sta	 opremljeni	 s	 tehnologijo	

Pressix CC in brez nepritrjenih delov, preprosto pritisnite, 
zategnite in delo je končano!
•	 srednja	 in	 končna	 spona	 sta	primerni	 za	 vse	običajne	
debeline modulov,
•	 vgradni	kavelj	nadomešča	pomočnika	in	drži	modul	do	
končne pritrditve,
•	 natančna	izravnava	modulov	je	zagotovljena	že	s	polo-
žajem končnih spon,
•	 hitre	povezave	z	vodili	na	osnovnem	ogrodju	z	natično	
navojno ploščo CL,.
•	 prilagodljivo	 ogrodje	 je	 brezstopenjsko	 nastavljivo	 za	
naklon od 20 do 45°. Vgrajena skala s stopinjami je hiter in 
praktičen pripomoček za vgradnjo.

Sistem konstrukcij za solarne sisteme ponuja podjetje 
SIKLA d.o.o. že od faze projektne dokumentacije, dobave 
materiala, do same montaže.

Nudimo vam:
•	 pripravo tehnične dokumentacije po vašem projektu,
•	 izračun izometrije za vas in vaše projektante,
•	 montažne mape,
•	 montažo in nadzor montaže,
•	 tehnično dokumentacijo za prevzem.

Ostali prodajni programi 
Druga novost prodajnega programa podjetja SIKLA 

d.o.o., ki je že osvojila slovenski trg, je sistEm konstrUk-
cij Za klimatE in hladilnE agrEgatE, ki ga odliku-
je več prednosti. Montaža je hitra, enostavna in praktična. 
Prav tako nobena nosilnost za omenjen sistem ni prevelika, 
čeprav je teža same konstrukcije majhna. Sistem odlikujeta 
še hitra dostava in fleksibilnost, saj je lahko v stoječi obliki 
in tudi v viseči obliki.

maksimalna produktivnost:
•	 hitra,	enostavna	in	praktična	montaža,
•	 majhna	masa,

Montaža je hitra in enostavna Solarni sistem - tudi vizualno privlačno
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Primerno tudi za manjše objekte z manjšo porabo.

Konstrukcija za klimate in hladilne agregate. Montaža je hitra in enostavna. Enostavna dostopnost za morebitne popravke

•	 malo	elementov	za	sestavljanje,
•	 velika	nosilnost,
•	 odlično	razmerje	med	ceno	in	storitvijo,
•	 dolga	življenjska	doba	montažnih	elementov,
•	 dolgoročna	odpornost	proti	rjavenju,
•	 statičen	izračun	konstrukcije,
•	 garantirana	varnost.

Fleksibilna konstrukcija:
•	 konstrukcija	je	primerna	za	vse	vrste	klimatov	in	hladil-
nih agregatov,
•	 možnost	konstrukcije	v	stoječi	obliki	in	v	viseči	obliki,
•	 končna	(WBD)	držala	so	primerna	za	vse	vrste	monta-
žnih tirnic oziroma za vsako nosilnost,
•	 kompatibilno	s	Sikla	pritrjevalnim	sistemom,	
•	 fleksibilnost	pri	nadaljnji	montaži	obstoječe	konstrukcije.

Najbolj prepoznavni prodajni program podjetja Sikla 
je zagotovo sistem siconnEct. Podjetje Sikla d.o.o. je vo-
dilno slovensko podjetje za prodajo montažnih elementov 
konzoliranja oziroma obešanja za pritrjevanje vseh vrst in 
dimenzij cevi ter drugih elementov v industriji ter nizki gra-
dnji na vse vrste zidov in stropov.

Vsem je že tudi dobro poznan sistem siaQUa, ki je na-

menjen odvodnjavanju ravnih streh in odvodnjavanju niz-
kih gradenj. V zadnjih treh letih smo odvodnjavanje uredi-
li na več kot 200 objektih (reference si lahko ogledate na 
spletni strani www.sikla.si). 

Z veliko hitrostjo se na slovenski trg prebija tudi sistem 
Framo, ki vam nudi največjo prostorsko prilagodljivost, 
najmanj dela pri vgradnji ter preizkušeno varnost. Framo 
80 je več funkcijski montažni sistem za srednje velike obre-
menitve, ki prepričuje s svojimi neomejenimi možnostmi za 
tridimenzionalno povezovanje. Zaprti profil Framo odlikuje 
zelo visoka torzijska togost, prilagajanje je brez stopenjsko 
in zanesljivo zaščiteno z oblikovno zaključenim povezova-
njem. Inovativna tehnika povezovanja jamči izredno učin-
kovito vgradnjo.

Vsi omenjeni prodajni programi podjetja SIKLA d.o.o. 
imajo že ustaljene recepte za uspeh. Ekonomičnost, eno-
stavna in hitra montaža, kvaliteta izdelkov, pooblaščeno 
vzdrževanje, ter še marsikatera lastnost je naredilo podjetje 
SIKLA d.o.o. uspešno na slovenskem trgu, kot tudi na trgu 
bivše Jugoslavije.

Kupcem  
smo blizu, ker smo prisotni  
na mednarodnih trgih

Z našo mrežo podružnic in zastopstev v Evropi in tudi 
preko naših partnerjev na trgih izven Evrope smo našim 
kupcem na voljo z našo obsežno ponudbo domačih in 
mednarodnih projektov.

Podjetje Sikla je že leta 1993, in to kot eno prvih na tem 
področju, prejelo certifikat DIN ISO 9001. S tem je podjetje 
dobilo tudi potrditev svojega obsežnega in učinkovitega 
sistema vodenja kakovosti.

Uspešnost podjetja Sikla temelji na zaslugah naših za-
poslenih, zato spodbujamo inovativno delovno klimo, za 
poslovni in osebni razvoj. Filozofija našega podjetja je, da 
kontinuirano razvijamo izdelke, storitve in sisteme ter pre-
ko odlične kakovosti, dolgoročno izpolnjujemo pričakova-
nja svojih strank.
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Sejem MEGRA, ki je v letu 
2009 na 20.800 kvadratnih me-
trih razstavnih površin predsta-
vil 460 razstavljavcev iz 18-ih 
držav in ga je obiskalo več kot 
24.000 obiskovalcev, bo gradil 
trajnostne perspektive na stiči-
šču štirih držav, v Gornji Radgo-
ni od 23. do 27. marca 2010.

Temeljni poudarki sejma ME-
GRA 2010 bodo na energetsko 
varčni in bioklimatski gradnji, 
gradnji v luči klimatskih spre-
memb ter umni rabi energije. 

Trdno usmerjenost sejma 
v prihodnost obnovljivih virov 
energije in v trajnostni razvoj 
gradbeništva bosta predsta-
vljali specializirani razstavi: Niz-
koenergijska gradnja in varče-
vanje z energijo, ter Umna raba 
energije.

Tej tematiki bo posvečen 
tudi poseben stanovski dan, ki 
bo v četrtek, 25. 3. 2010, name-
njen energetikom in obnovlji-
vim virom energije. 

Razstave in strokovni po-

trajnostno pErspEktivEn -  
mEgra, 23. mEdnarodni sEjEm 
gradbEništva in gradbEnih 
matErialov

sveti bodo nagovarjali stroko-
ven, posloven pa tudi najširši 
krog obiskovalcev. Tako bodo 
okrogle mize in strokovni po-

sveti predstavili energetsko op-
timizirano gradnjo, gradnjo pa-
sivne hiše, finančne vzpodbude 
za racionalno rabo energije ter 

mednarodnost
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subvencioniranje pridobivanja 
energije iz hidroelektrarn in 
drugih racionalnih virov.

Najširšemu krogu obisko-
valcev, ki jih zanimajo obno-
vljivi viri energije in energijski  
prihranki pri novogradnjah in 
obnovah obstoječih objektov, 
pa bodo namenjena vsako-
dnevna brezplačna svetovanja 
na temo varčevanja z energijo 
in obnovljivih virov energije.

Več informacij:  
Robi Fišer, projektni vodja sej-

ma MEGRA,  
tel.: 02/5642 113,  

faks: 02/5642 160,
e-pošta:  

robi.fiser@pomurski-sejem.si, 
www.pomurski-sejem.si. Zunanji sejemski prostor

Hala B je namenjena nizkoenergijski gradnji  
in varčevanju z energijo.

1. Če hočemo ogrevati  
 s toplotnimi črpalkami, mora biti  
 hiša dobro izolirana ?

Nekako je v javnosti zavladalo dejstvo, da lahko samo 
dobro izolirane objekte ogrevamo s toplotnimi črpalkami. 
To mnenje je povsem napačno, saj so danes na voljo to-
plotne črpalke od moči nekaj kW, do moči nekaj MW. Torej 
lahko s toplotnimi črpalkami ogrevamo kakršenkoli objekt. 
V praksi se investicija v večjo moč celo prej povrne kot v 
manjšo moč, saj le-ta ne narašča premo sorazmerno z mo-
čjo ogrevalnega sistema. Seveda pa je res, da potrebujemo 
za dobro izolirani objekt manjšo moč toplotne črpalke, kot 
pri neizoliranem objektu in je s tem tudi investicija za ogre-
valni sistem manjša. 

2. S toplotno črpalko  
 lahko ogrevamo samo objekte,  
 ki imajo talno ogrevanje ?

Danes so na voljo toplotne črpalke, ki lahko doseže-
jo temperature predtoka tudi do 75 °C. Zato lahko z njimi 
ogrevamo tudi objekte z radiatorskim ogrevanjem. Seveda 
pa to ne pomeni, da moramo s toplotno črpalko ogrevati do 
tako visokih temperatur, saj je večina radiatorjev predimen-
zionirana in tako v precej primerih zadostuje že ogrevanje 
do temperature predtoka pod 55 °C. Znano je dejstvo, da 
je učinkovitost (grelno število) toplotnih črpalk precej nižja 
pri tako visokih temperaturah, kot pa pri talnem ogrevanju. 
Zato pri vseh novogradnjah obvezno izberemo nizko-tem-
peraturne ogrevalne sisteme (talno, stensko, tudi konvek-

ZmotE in nErEsnicE 
o toplotnih Črpalkah

torji), saj lahko le z njimi dosežemo maksimalni prihranek 
pri stroških ogrevanja. Visoko - temperaturne toplotne čr-
palke se naj tako uporabljajo zgolj pri obstoječih objektih, 
kjer bi bila zamenjava radiatorjev za talno ogrevanje pre-
zahtevna in predraga.

3. Boljše so  
 inverterske toplotne  
 črpalke ?

Danes poskušajo ponudniki tako imenovanih »klima to-
plotnih črpalk« nekako zaslepiti javnost, da so inverterske 
toplotne črpalke precej bolj učinkovite od ostalih izvedb 
TČ, ki so optimirane za ogrevanje. Češ, da naj bi k temu pri-
spevala prav hitra prilagoditev potrebne moči TČ dejan-
skim potrebam po ogrevanju. Tako lahko le - te v nekaj mi-
nutah povečajo ali zmanjšajo izhodno moč ogrevanja. Žal 
pa je ta funkcija pri talnem ogrevanju povsem brez pome-
na, saj ima talno ogrevanje odzivnost nekaj ur, hkrati pa se 
tudi zunanja temperatura ne spreminja tako hitro. Slednje 
je razvidno tudi iz meritev grelnih števil tovrstnih TČ, saj so 
ta med nižjimi (tabela v nadaljevanju).

4. Učinkovitost toplotnih črpalk  
 je odvisna od »iznajdljivosti«   
 ponudnikovž toplotnih črpalk ?

Na žalost gre danes pri nas ta »iznajdljivost« velikokrat v 
smer čim boljšega zavajanja končnih kupcev. In sicer delno 
iz naslova potvarjanja dejanskih tehničnih zmogljivosti TČ, 
precej pa tudi iz naslova različnega prikazovanja učinkovi-
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tosti TČ. Tako lahko zasledimo, da določen ponudnik, npr. 
kitajskih TČ, navaja karakteristike TČ, ki so za ca. 30 % nad 
najboljšimi TČ priznanih evropskih proizvajalcev oziroma, 
naj bi celo omogočale boljše grelno število kot ga navaja 
proizvajalec vgrajenega kompresorja pri njegovem 100 % 
izkoristku, ki ga v praksi ne moremo doseči.

Karakteristike TČ se med delovanjem neprestano spre-
minjajo, zato jih je mogoče navajati v različnih točkah de-
lovanja. Tako npr. precej ponudnikov TČ zrak/voda navaja 
podatke pri zunanji temperaturi zraka +7 °C in pri tempera-
turi predtoka 35 °C, pri katerih so grelna števila jasno precej 
večja, kot pa jih navajamo pri pogojih A2/W35.

Da bi se temu izognili, je sedaj že drugo leto v veljavi 
evropski standard EN 14511, ki definira enotne pogoje me-
ritev za vse toplotne črpalke in so tako tudi njihovi rezultati 
enostavno primerljivi med seboj.

V nadaljevanju je izvleček meritev toplotnih črpalk zrak/
voda izmerjenih v Warmepumpe-Testzentrums Buchs* in 
sicer so meritve narejene po standardu EN 14511.

Proizvajalec Model TČ Hladilni plin Grelna moč Električna moč Grelno število (COP)

(kW) (kW)  (A2/W35-30) 

Alpha Ino Tec Gmbh LWC 80 R 407C 8,0 2,3 3,5

CTC Giersch AG MLW 8 R 407C 8,5 2,8 3

Daikin Europe N.V. Altherma ERHQ007 + EKHBX008 R 410a 6,6 2,1 3,1

Harreither GmbH Klima Star Air 10 R 407C 9,5 3,0 3,1

IDM Energiesysteme GmbH Tera CL 08 R 407C 8,6 2,4 3,5

* vir: www.wpz.ch 

Iz navedenih meritev lahko vidimo, da inverterske »kli-
ma toplotne črpalke« (v tabeli je to Daikin Altherma) nimajo 
nobene prednosti pred ostalimi toplotnimi črpalkami (prej 
nasprotno). Hkrati pa tudi hladivo (R 410a) pri toplotnih čr-
palkah ne prinaša nobene prednosti.

Če zaključimo, lahko rečemo, da lahko prav testi takšnih 
neodvisnih institucij pokažejo dejansko stanje učinkovito-
sti toplotnih črpalk.

mag. Franc Pesjak, Termotehnika d.o.o.
www.termotehnika.com 

Primer ogrevanja obstoječega objekta z radiatorji, kateri je ogrevan 
z visokotemperaturno toplotno črpalko voda/voda.
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sonČna  
ElEktrarna – varna in 
donosna naložba

Ste že kdaj razmišljali o lastni sonč-
ni elektrarni? Nič lažjega pod soncem, 
vam zagotavljajo  iz podjetja Plan-
net, ki se med drugim ukvarjajo z iz-
gradnjo sončnih elektrarn na ključ, s 
prodajo sončnih modulov in razsmer-
nikov. 

Sonce sije zastonj, naša odločitev 
pa je ali njegovo energijo izkoristimo 
ali ne. Danes je sončna elektrarna va-
bljiva izbira: gre za čisto energijo, cene 
sončnih elektrarn so se v zadnjih letih 
znatno znižale, država pa s subvenci-
jami in zakonskim reguliranjem po-
membno prispeva k  donosnosti in-
vesticije v lastno sončno elektrarno.

Sončno elektrarno je možno po-
staviti kot streho, jo integrirati v na-
stajajoči objekt ali preprosto posta-
viti na streho ali kamorkoli v okolici 
objekta oziroma individualne hiše. 
Sodobni paneli omogočajo izredno 
učinkovite, funkcionalne in elegan-
tne rešitve.

Sončna elektrarna je varna in 
donosna naložba, vam zagotavljaja 

podjetje Plan-net. Življenjska doba 
sončne elektrarne je 30 let, kar pome-
ni, da bomo z njo ustvarjali prihodke 
tudi še po 15. letu – po takratni tržni 
ceni elektrike. V 15 letih si bomo tako 
povrnili vložena lastna sredstva in z 
njimi zaslužili še do 10% letno. Izku-
piček prodaje elektrike od 16. do 30. 
leta pa nam bo predstavljal čisti do-
datni zaslužek!

Sončno elektrarno Vam v podje-
tju Plan-net izdelajo na ključ, saj vam 
nudijo celotno storitev pri izgradnji 
sončne elektrarne: vse od izdelave 
projektne dokumentacije, do priprav 
pogodb in dovoljenj ter nenazadnje 
do izvedbe oziroma montaže.

Najpomembnejši pogoj za izved-
bo sončne elektrarne je lega objekta 
ali parcele, saj mora biti na čimbolj 
sončni legi.

Kot novost v podjetju PLAN-net 
bi omenili integrirane sončne elek-
trarne brez sekundarne kritine. Pri 
integrirani sončni elektrarni se od-
kupna cena poveča za 15 %.

Podjetje Plan-net se ukvarja tudi z 
notranjimi in zunanjimi elektroinsta-
lacijami, dajanjem agregatov v najem, 
z dvigom tovora in oseb ter z izkopi. 
Njihovo vodilo je celovita storitev na 
enem mestu, in to s strokovno uspo-
sobljenim kadrom, odlično opremo 
in z zanesljivimi podizvajalci.

Podjetje Plan-net je zanesljiv par-
tner, ki kakovostno opravlja zadane 
naloge. Same po sebi govorijo njiho-
ve reference, saj sodelujejo s prizna-
nimi in slovenskimi podjetji, kot so 
Mobitel, Lesnina inženiring, Telekom 
in drugi.
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pomEmbna jE cEna EnErgEnta  
in UČinkovitost obratovanja  
ogrEvalnE napravE

Energent
Prodajna cena 
 EUR/enota

 Kurilna
 vrednost
 kWh/enota

Končna energija
EUR/kWh

Letni Izkor.
 %

Koristna
energija
EUR/kWh

Kurilno olje - N T  k o t e l 0,625 EUR/l 10 kWh/l 0,0625 0,85 0,0735

Zemeljski plin - N T  k o t e l 0,386 EUR/m3 9,5 kWh/m3 0,0406 0,90 0,045

Utek.naftni plin 0,6254 EUR/l 6,95 kWh/l 0,089 0,85 0,104

Zemeljski plin - kondenzacijski kotel 0,386 EUR/m3 9,5 kWh/m3 0,0406 0,98 0,041

Biomasa - peleti 0,23 EUR/kg 5 kWh/kg 0,046 0,85 0,054

Biomasa - polena 55 EUR/pm3 1724 kWh/pm3 0,045 0,80 0,056

Biomasa – sekanci 13,5 EUR/nm3 651 kWh/nm3 0,0206 0,85 0,024

Topl. črpalka 100 % - monov.obrat. pri DT 0,122 54 EUR/kWh   Gr.št.3,5 0,034

*. Cene 1.12.2009

Če pogledamo v tabe-
li na posamezne ener-
gente in razmerja med 

njimi, ugotovimo, da 
se je najceneje ogre-
vati z biomaso- sekan-

ci  in toplotno črpalko, 
sledi zemeljski plin in 
kurilno olje. Najdražje 

je ogrevanje z uteko-
činjenim naftnim pli-
nom.                       (kgb)
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Vodooskrbne sisteme za distri-
bucujo pitne vode sestavljajo razen 
cevovodov, tudi črpališča oziroma 
vodnjaki, prečrpalne postaje in vodo-
hrani ozIroma rezervoarji. Navedena 
struktura vodooskrbnih objektov ima 
v tem primeru nalogo črpanja pitne 
vode v in prečrpavanja pitne vode po 
vodovodnem sistemu. 

Pri uporabi toplotnih črpalk na sis-
temih oskrbe s pitno vodo bi dosegli 
dva pozitivna učinka. Prvi je prido-
bivanje toplotne energije za najšir-
ši krog uporabnikov. Drugi učinek je 
znižanje temperature pitne vode in 
s tem posebej znižanje možnosti ra-
zvoja mikroorganizmov v pitni vodi. 
Pri povišanih temperaturah pitne 
vode zaradi klimatskih razmer ali iz 
drugih razlogov pri porabnikih, pri-
haja namreč do ugodnih pogojev za 
razvoj mikroorganizmov in s tem do 
povečanja onesnaženja pitne vode. 
Znižanje temperature pitne vode za 
3 do 5 °C pomeni znižanje koncen-
tracije ali celo prenehanje preven-

toplotnE ČrpalkE  
na sistEmih oskrbE  
s pitno vodo

tivne uporabe kemijskih sredstev za 
dezinfekcijo. 

Količina pridobljene toplotne 
energije je odvisna od količin vode 
in njene temperature. V vodovodnih 
sistemih se iz zemlje črpa in na pre-
črpalnicah prečrpava velike količine 
vode. Letno se recimo v Mariborskem 
vodovodu načrpa na črpališčih oko-
li 14.000.000 kubičnih metrov pitne 
vode. V prečrpalnih postajah pa se 
prečrpa še 6.000.000 kubičnih me-
trov vode. Povprečna letna tempera-
tura te vode znaša okoli 12 °C

Za črpališča in prečrpalne postaje 
velja, da se nahajajo v neposredni bli-
žini naselji. Tako predstavljajo v kom-
binaciji s sistemom toplotnih črpalk 
velik potencial za pridobivanje toplo-
tne energije za gretje in pripravo sa-
nitarne vode.

Izvedbeno se sistem toplotnih čr-
palk na ali v bližini črpališč in prečr-
palnih postaj dejansko ne razlikuje 
bistveno od klasičnih sistemov to-
plotnih črpalk - voda voda. V takih 

sistemih je za razliko od sistemov, 
kjer koristimo podtalnico samo za po-
trebe toplotne črpalke, črpanje vode 
skozi toplotno črpalko zagotovlje-
no že s samim črpanjem v vodovo-
dno omrežje. Pojavljajo se lahko sicer 
manjše tlačne izgube na toplotnih iz-
menjevalnikih, ki pa so zanemarljive. 
Poraba električne energije je vsota 
porabe, namenjene za črpanje vode 
iz zemlje ali iz dovodnega cevovoda, 
povečane porabe električne energi-
je za črpalke zaradi tlačnih izgub na 
toplotnih izmenjevalnikih in porabe 
električne energije za komprimiranje. 
Istočasna uporaba črpalk za potrebe 
črpanja pitne vode v vodooskrbni sis-
tem in za potrebe toplotnih črpalk, z 
upoštevanjem izgub na toplotnih iz-
menjevalnikih, pa omogoča dosega-
nje visokega grelnega števila oziroma 
večjega razmerja med vloženo elek-
trično energijo za delovanje sistema 
in pridobljeno toplotno energijo. 

Sistem toplotnih črpalk je lahko 
samostojen ali pa v okviru obstoječih 

Slika 1: Črpališče pitne vode Slika 2: Toplotna črpalka v sistemu distribucije pitne vode
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toplarn, ki lahko zagotavljajo distri-
bucijo toplotne energije,

 Pri uporabi pitne vode za siste-
me toplotnih črpalk je najpomemb-
neje, da se zagotovi tehnologija, ki 
preprečuje kakršenkoli vpliv na kva-
liteto pitne vode. Pri tem je potrebno 
uporabiti toplotne prenosnike tako, 
da pitna voda nima direktnega stika 
z uparjalnikom. Sistem z vodo, ki pa 

bi oblivala uparjalnik toplotne črpal-
ke, mora biti opremljen tako, da bi se 
dovoljevalo znižanje njene tempera-
ture le do minimalno dovoljenega ni-
voja. 

Okvirni izračuni ob povprečnih 
pretokih, ki jih trenutno dosegamo na 
glavnih črpališčih pitne vode na Ma-
riborskem vodovodu kažejo, da bi pri 
skupnem trenutnem pretoku vode 

415 litrov na sekundo in ob znižanju 
temperature pitne vode do 3 °C lahko 
pridobili minimalno 2.615 kW toplo-
tne moči. Letno pomeni to 22.907.400 
kWh toplotne energije. Z izrabo vseh 
potencialov pri črpanju in prečrpava-
nju pitne vode pa še znatno več. 

Stanislav Peroci, univ. dipl. inž. el.

Običajne parne zapore s Sd - vre-
dnostjo več kot 100 m, so primerne 
le v izjemnih primerih (pri stalni te-
žavi z vlago). V številnih primerih je 
smiselno, da namesto parne zapore 
vstavimo parno oviro z vrednostjo Sd 
med 2 m in 5 m. Zimsko nastajanje 
kondenzata bo s tem omejeno,  prav 
tako bo omogočeno pravočasno su-
šenje poleti. Pri številnih primerih, na 
primer pri neprezračevanih pločevi-

nastih strešnih konstrukcijah ali upo-
rabi sekundarne kritine iz strešne 
lepenke ali bitumna, sušenje preko 
omenjene parne ovire ne zadošča 
oziroma ne zagotavlja dolgoročne 
varnosti strešne konstrukcije pred 
vlago. V teh primerih je ugodno, da 
potencial sušenja skozi parne ovire 
povečamo. Trenutno sta na trgu dve 
vrsti parnih ovir, ki delujeta po raz-
ličnih fizikalnih principih. Kapilarno 

- aktivne ali vodo prepustne parne 
ovire so sestavljene iz sintetične klo-
bučevine, ki je obdana z obojestran-
skimi prekrivajočimi se trakovi polie-
tilena. Trakovi polietilena skrbijo za 
zadostno parno - difuzijsko upornost 
(Sd je pozimi manjša od 10 m). Vari-
abilna ali vlagi  prilagojena hibridna 
parna ovira spreminja Sd vrednost v 
odvisnosti od relativne 

(kgb)
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V sodobnem svetu, predvsem razvitih državah, je upo-
raba utekočinjenega naftnega plina (UNP) zaradi ekoloških 
in energetskih prednosti v primerjavi z drugimi energenti 
že nekaj desetletij uveljavljena, uporabniki pa so dodatno 
vzpodbujeni s finančnimi ugodnostmi s strani vlad in zato 
UNP danes zadovoljuje potrebe po energiji več kot 120 mi-
lijonov Evropejcev. UNP lahko gospodinjstvom in podje-
tjem zunaj omrežja za zemeljski plin zagotovi vse koristi so-
dobnih, visoko učinkovitih naprav na plinasto gorivo. 

Butan plin sledi ekološkim trendom in na področju UNP 
v Sloveniji vedno uvaja novosti. Unp uporabljajo v kom-
binaciji s solarno energijo, kar je neposredna podpora 
obnovljivim virom energije. Postavijo povezanih plinskih 
sistemov na področju turizma in lokalnih skupnosti. Sode-
lovali pa so tudi pri izgradnji novega park hotela bohinj, 
kjer so izvedli predelavo obstoječe plinske postaje, s katero 

Unp jE Čist, ZanEsljiv  
in UporabEn

se je napajal kompleks Vodnega parka, na novo, povečano 
potrebam planirane izvedbe kogeneracije na Unp, to pa 
omogoča sočasno proizvodnjo električne in toplotne 
energije, ki se uporablja za ogrevanje kompleksa pokritih 
bazenov Vodnega parka, kot tudi novega Park hotela Bohinj. 
Glede na to, da se hotel nahaja nedaleč od čudovite, neokr-
njene narave, je bila izbira energenta, ki ga bodo uporabili 
za ogrevanje, še toliko bolj potrebna in se tudi zato imenu-
jejo ekološki hotel.

Leta 2007 so države članice Evropske unije sprejele od-
ločitev, ki je postala znana kot Agenda 20-20-20, kar po-
meni zmanjšanje emisij škodljivih izpustov za 20 odstot-
kov, povečati uporabo obnovljivih virov za 20 odstotkov in 
zmanjšati potrebe po energiji za 20 odstotkov do leta 2020. 
Sistemi za ogrevanje z UNP sproščajo tudi precej manj CO

2
 

kot enako trdno gorivo ali kurilno olje in lahko v nekaterih 
primerih močno prispevajo k prihranku CO

2
.

Boste tudi vi izbrali  
vir energije, ki lahko pomaga zmanjšati 
izpust škodljivih snovi  
v okolje?

Vir energije SO
2

NO
X

CO
Trdni 
delci

CO
2

Kurilno olje 0,86 0,36 0,2 0,007 270

UNP 0,2 0,1 0,007 248

Recimo, da za ogrevanje potrebujemo 10 000 kWh, kar 
pomeni, da porabimo 1000 litrov kurilnega olja, ki ob izgo-
revanju proizvede 2699 kg CO

2
 ali pa enakovredno 776 kg 

UNP-ja , ki ob izgorevanju proizvede 2251 kg CO
2
. Razlika 

torej znaša: 448 kg ali 16,6% CO
2
 manj; poleg manjšega pri-

spevka CO
2 

pa so tu še manjše obremenitve ostalih škodlji-
vih izpustov.

Dejstva o UNP:
je stranski produkt, ki nastane pri  
predelavi surove nafte in zemeljskega plina – 
torej ali ga uporabimo ali izgubimo,

zanesljiva dobava (proizvodnja  
v Evropi in drugod), neodvisen od transferja 
po plinovodih,

nima škodljivih oziroma potencialno nevar-
nih odpadnih snovi,

nima skritih škodljivih posledic za okolje,

je energetsko učinkovit.
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Metalizacija je vrsta antikorozijske 
zaščite (AKZ), ki predstavlja cenovno 
ugoden in izredno kvaliteten način iz-
vedbe zaščite jeklenih konstrukcij, re-
zervoarjev, cevovodov, itd... Lahko jo 
izvajamo tako na terenu kot v delavni-
ci, kar predstavlja veliko prednost pred 
pocinkanjem. Zdravju je popolnoma 
neškodljiva (ni topil!), primerna za kon-
takt s pitno in sanitarno vodo in ekolo-

mEtaliZacija – vEdno  
modErEn naČin ZašČitE  
jEkla prEd koroZijo

ško zelo sprejemljiva. Za dolgotrajno 
AKZ zaščito (tudi 30 in več let) se upo-
rabljajo t.i. duplex sistemi, kjer na me-
talizacijski sloj nanesemo še dodatne 
sloje premazov.

Predpriprava, pred samo izvedbo, 
je kvalitetno peskana površina – Sa 3. 
Princip delovanja je osnovan na curku 
zelo vročega plina, ki kovino na meta-
lizacijski pištoli atomizira in s curkom 

zraka pospeši proti podlagi. Delci z ve-
liko hitrostjo trčijo ob objekt, se splošči-
jo in ob ohlajanju oprimejo površine. 
Tako nanesen sloj pomeni dolgotrajno 
katodno zaščito konstrukcije. Debelina 
nanosa se lahko spreminja največ do 
ca. 200µm, kar je več kot dovolj za več 
desetletno zaščito.

Naše 60-letne izkušnje na področju 
antikorozijske zaščite kažejo, da je me-
talizacija in duplex sistemi najprimer-
nejši način dolgotrajne AKZ zaščite. Ne-
kateri objekti, ki smo jih izvedli, so tudi 
po več kot 40 letih še vedno kvalitetno 
zaščiteni in ne potrebujejo sanacije. 

Reference:
•	 Nuklearna	elektrarna	Krško
•	 ELES	Slovenija
•	 DEM	Maribor
•	 Elektroservisi	d.d.
•	 Energogroup
•	 Inometal

Leon Emeršič, dipl.ing.kem.teh.
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Plinarna Maribor praznuje letos 140. obletnico poslo-

vanja. Njeni začetki segajo v leto 1869, ko je Georg Graff, 

podjetnik z Bavarske, od tedanjih mestnih oblasti pri-

dobil koncesijo za ureditev in gospodarsko izkoriščanje 

razsvetljave na plin v Mariboru. Leto kasneje je nastalo 

podjetje Plinarna Maribor, istega leta pa so v mestu že 

zagorele prve plinske svetilke. 

plinarnE maribor
Ker se dejavnost Plinarne Maribor že od vsega začet-

ka močno povezuje z mestom in meščani – dandanes je 

uporaba plina za kuhanje ali ogrevanje stalnica mnogih 

gospodinjstev in inštitucij, včasih pa je na plin delova-

la celo javna razsvetljava –, so se odločili tudi svoj viso-

ki jubilej proslaviti skupaj z njimi. V sklopu praznovanja 

so tako za prebivalce Maribora in okolice pripravili vrsto 

aktivnosti pod skupnim naslovom »140 let v našem me-

stu«, ki jih bodo organizirali še vse do konca junija pri-

hodnje leto in s katerimi želijo spomniti na vse prepo-

gosto pozabljene lepote in bogato zgodovino mesta ob 

Dravi. Aktivnosti ob 140-letnici so začeli z akcijo zbiranja 

starih fotografij in razglednic mesta Maribor, ki se je za-

ključila 31. oktobra, v dveh mesecih pa se je v spletnem 

albumu nabralo nekaj manj kot 700 fotografij in razgle-

dnic Maribora. 

Da pa je 140 let za Plinarno Maribor zares častitljiv ju-

bilej, je potrdilo tudi okoli 300 gostov, ki so se odzvali 

Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk,  
slavnostni govornik ob 140. obletnici

Slovesno praznovanje na Bohovi

Priznan koncertni zbor Carmina Slovenica  
je navdušil povabljene goste

140 let
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povabilu, da nazdravijo enemu izmed najstarejših mari-

borskih podjetij. Slovesno praznovanje je potekalo 7. ok-

tobra na lokaciji skladiščno-distribucijskega centra na 

Bohovi. Vabilu na obeležitev obletnice se je prijazno od-

zval tudi predsednik države dr. Danilo Türk, ki je bil slav-

nostni govornik dogodka. Ob svojem prazniku Plinarna 

Maribor ni pozabila na svojo družbeno odgovornost. Di-

Ob 140. obletnici Plinarne Maribor, sta družbi Istabenz plini in Plinarna Maribor na 
slovenski trg lansirali novo blagovno znamko Plindom. Jeklenka Plindom je edina 
jeklenka z ergonomskim dvojnim ročajem, s plastično matico in z zaščitnim ovojem 
pri nas. Prvo jeklenko Plindom je ob svojem obisku na slovesnosti s polnilnega vre-
tena prevzel predsednik države dr. Danilo Türk.

Od leve: Milan Curk, direktor Plinarne Maribor, Leopold Mikec Avberšek, pomočnik 
direktorice Pokrajinskega arhiva Maribor, Brigita Peršak, vodja Varne hiše Maribor, 
Jožef Tivadar, direktor Centra zasocialno delo Maribor in Zorko A. Cerkvenik, pred-
sednik upraveIstrabenz plini.

rektor podjetja Milan Curk je Pokrajinskemu arhivu Mari-

bor, za ohranitev pisne kulturne dediščine, podaril dona-

cijo v vrednosti 3.000 EUR. Svoj delež za dobrobit lokalne 

skupnosti pa so prispevali tudi lastniki Plinarne Maribor, 

družba Istrabenz plini, ki so z donacijo v vrednosti 3.000 

EUR toplino podarili tistim, ki jo najbolj potrebujejo, Var-

ni hiši Maribor. 
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Ne glede na določila zakonov, ki 
predpisujejo vgradnjo klimatskih na-
prav za pripravo zraka, se vedno več 
osveščenih investitorjev odloča za nji-
hovo vgradnjo, saj se zavedajo, da je 
to najboljši način za zmanjšanje rabe 

energije, potrebne za zagotavljanje 
želenih parametrov ugodja v klima-
tiziranih prostorih. Vgradnja mehan-
skega prezračevanja omogoča kon-
trolirano prezračevanje, vgradnja 
rekuperatorjev toplote omogoča 

zmanjševanje ventilacijskih toplotnih 
izgub, vgradnja visoko učinkovitih 
frekvenčno vodenih ventilatorjev pa 
omogoča nizko rabo električne ener-
gije za njihovo delovanje.

Kdaj priporočamo  
njihovo uporabo

Glede na velikost naprav Noven-
co tipa ZCF, jih lahko vgradimo v sis-
teme, ki potrebujejo pretoke zraka 
od 1.000 m3/h do 12.000 m3/h. Zara-
di vgrajene rekuperativne enote, je 
njihova vgradnja upravičena. Pazi-
ti moramo le na tip klimatiziranega 
prostora, saj jih ne moremo vgradi-
ti v sisteme z nevarnimi eksplozijski-
mi snovmi in z povišanimi higienski-
mi zahtevami.

Enostavna vgradnja
Postopek izbire naprave je pri teh 

enotah izredno enostaven. Za njiho-
vo vgradnjo in zanesljivo delovanje 
moramo naprave pravilno dimenzio-
nirati, oziroma določiti količine zraka 
in tlačne padce v kanalih. Nato določi-
mo mesta njihove vgradnje in jih pri-
klopimo na kanalsko mrežo. Opcijsko 
lahko še dogradimo vodni ali električ-
ni dogrelni element in/ali vodni hla-
dilni element ali z direktno ekspanzi-
jo hladiva. Naprave nato povežemo z 
električnim omrežjem in ozemljitvi-
jo. Opcijsko lahko na njihov regula-
tor priklopimo tudi pogona ventilov, 
obtočni črpalki, kompresorsko kon-
denzacijsko napravo, alarm iz požar-
ne centrale, zunanje temperaturno 
tipalo, protizmrzovalni termostat ali 

UČinkovito, ZanEsljivo,  
Enostavno in Ekonomsko 
UpraviČEno prEZraČEvanjE

Slika 1: Notranjost klimatske naprave za pripravo zraka Novenco ZCF

Slika 2: Klimatska naprava za pripravo zraka Novenco ZCF zunanje izvedbe.
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centralni nadzorni sistem. Naprave je 
potrebno še povezati s pripadajočimi 
krmilnimi paneli in po želji tudi z ra-
čunalniki. Naslednji korak pa je izbor 
parametrov delovanja.

Prednosti
•	 Naprave	so	primerne	za	notranjo	
ali zunanjo vgradnjo. Debelina izola-
cije je 50 mm njena gostota pa 70 kg/
m3. Naprave za zunanjo vgradnjo so 
opremljene s streho in zaščitnima ele-
mentoma na zajemu ter izpuhu zra-
ka. 

•	 Vrata	naprave	se	odpirajo	pod	ko-
tom 180°, kar omogoča lažje vzdrže-
vanje. Glavna kljuka ima zaščito pro-
ti odpiranju, da se vrata ne odprejo v 
primeru nadtlaka v napravi do vzpo-
stavitve tlačnega ravnotežja.

•	 Naprave	 lahko	 imajo	 standardno	
vgrajene vrečaste filtre z učinkovito-
stjo filtracije F5 ali F7, s posameznimi 

vrečami standardnih dimenzij.

•	 Vgrajeni	so	lahko	ploščni	rekupe-
ratorji toplote z By-pass regulacijski-
ma žaluzijama ali rotacijski rekupera-
tor toplote.

•	 Opcijsko	 je	 lahko	 vgrajena	 tudi	
mešalna komora z regulacijsko žalu-
zijo z motornim pogonom na vzmet 
za povratek.

•	 Na	zajemu	svežega	zraka	je	vgra-
jena regulacijska žaluzija z motornim 
pogonom na vzmet za povratek, na 
izpuhu pa je regulacijska žaluzija z 
ON-OFF pogonom.

•	 Vgrajeni	ventilatorji	so	prosto	te-
koči direktno gnani z nazaj zakrivlje-
nimi lopaticami. Njihovi motorji pa 
imajo vgrajene frekvenčne pretvor-
nike za brez stopenjsko regulacijo hi-
trosti.

•	 Vsi	elementi	avtomatske	regulaci-
je v sami napravi so tovarniško vgra-

jeni in povezani z regulatorjem, razen 
opcijskih elementov.

•	 Krmilni	 panel	 je	 enostaven	 za	
uporabo. Uporabniku omogoča na-
stavitev časovnih obdobij delovanja, 
zraka, izbor želenih temperatur, ročni 
ali avtomatski izbor ogrevanja ali hla-
jenja, nastavitev pretokov zraka, na-
stavitev nočnega delovanja in pre-
gled prisotnih alarmov. 

•	 Garancijski	 rok,	za	katerega	proi-
zvajalec jamči brezhibno delovanje, 
je 2 leti od dobave. 

Poleg tega, da so naprave zasno-
vane tako, da omogočajo enostav-
no vgradnjo in vzdrževanje in da do-
segajo parametre ugodja ob nizki 
rabi energije, se lahko pohvalijo tudi 
z Eurovent certifikatom. Njihov pro-
izvajalec pa sledi standardom o ka-
kovosti in ima pridobljena certifikata 
ISO 9001 in ISO 14001. 

Tomaž Matelič, u.d.i.s.
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Najcenejši način  
ogrevanja

Če izvzamemo pasivne hiše, 
kjer teoretično ne potrebujemo 
energije za ogrevanje, je najce-
nejše ogrevanje v sistemih s to-
plotno črpalko, kjer so priklju-
čeni tudi sončnimi sprejemniki 
energije. Cena investicije je za-
radi dvojnega sistema seveda 
višja, vendar je to sprejemljivo, 
kadar želimo dolgoročno dose-
gati najnižjo porabo energije.

Ogrevanje samo s 
sončnimi sprejemniki

Ogrevalni sistemi, zasnova-
ni samo s sončnimi sprejemniki, 

toplotnE ČrpalkE  
in sprEjEmniki sonČnE 
EnErgijE

potrebujejo v praksi dodatno 
ogrevanje. Kljub visokim inve-
sticijskim stroškom, kot je velika 
površina sprejemnikov sončne 
energije (visokega cenovnega 
razreda) in velik hranilnik toplo-
te, je vedno potreben še doda-
tni vir ogrevanja za čas, ko son-
ca ni. Obdobja brez sonca so 
pozimi lahko tudi več tednov. 
Sistem torej mora biti dopol-
njen z dodatnim ogrevanjem. 

Za lažje razumevanje, kako 
velik hranilnik in koliko sonč-
nih sprejemnikov potrebujete, 
sta spodaj prikazani dve tabe-
li. V prvi tabeli je prikaz pove-
zav med potrebno energijo (za 

ogretje hranilnika), velikostjo 
hranilnika, močjo s katero se 
ogreva, časom v katerem ogre-
je, razliko temperatur, za katero 
se hranilnik ogreje ter podatka 
za specifično toploto vode in 
upoštevani izkoristek ogreva-
nja hranilnika. V spodnjem delu 
prve tabele so prikazi, koliko 
energije lahko shranite v hra-
nilnik z določenim volumnom, 
ogretim za določeno tempera-
turno razliko.

Druga tabela prikazuje, ko-
liko energije lahko dobite iz 
različnih površin sončnih spre-
jemnikov pozimi in v predposta-
vljenem šesturnem času oson-

čenja. Vključen je prikaz koliko 
ur lahko ogrevate hišo s tako 
pridobljeno energijo sonca ob 
predpostavki, da je maksimalna 
potrebna moč ogrevanja hiše 5 
kW, pri zunanji temperaturi -13 
°C (zelo dobro izolirana hiša). V 
enem dnevu, to je 24 urah, je 
poraba energije za ogrevanje 
take hiše cca 120 kWh.

 V 1000 litrski hranilnik lah-
ko shranite 42 kWh, če ga ogre-
jete za 40 °C. Pri ogretju za 20 
°C je shranjena energija logično 
toliko nižja. Sorazmerno manj 
energije je v manjšem hranilni-
ku. Za shranitev več energije je 
pač potreben večji hranilnik, ali 

Energija E  
(v kWh)

volumen V  
(v litrih)

moč TČ P 
(v kW)

čas ogr. t (v 
urah)

razlika temp. 
Δt (v °C) 

spec.temp.
koef. cp

V= 595,2 litrov volumen 25 40 4,2

P= 3,9 kW moč 500 6 40 4,2

t= 1,4 ure čas 500 17 40 4,2

E= 126,0 kWh energija 3000 40 4,2

E= 42,0 kWh energija 1000 40 4,2

E= 21,0 kWh energija 1000 20 4,2

E= 21,0 kWh energija 500 20 4,2

E= 15,8 kWh energija 500 30 4,2

E=  10,5 kWh energija 500 20 4,2

Sončno sevanje na sončne kolektorje površina osončenje    intenzivnost sevanja

Štev. ur ogrevanja hiše z maks. močjo (v kW): 5 kW
sprejemniki,  

potrebno št. m2 št. ur W/m2 kWh

Štev. ur ogrevanja dnevno                 6 6 6 850 W/m2 30,6

Štev. ur ogrevanja dnevno                 8 8 6 850 W/m2 40,8

Štev. ur ogrevanja dnevno                10 10 6 850 W/m2 51

Štev. ur ogrevanja dnevno                24 24 6 850 W/m2 122,4

Primeri izračunov volumna, moči, časa, energije  
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NIBE™ F1245 in NIBE™ F1145

Mali Osolnik 17, 1311 Turjak

TOPLOTNE ČRPALKE
NOVE GENERACIJE

01/788 99 16

NIBE™ F1245 in NIBE™ F1145

OGREVANJE in HLAJENJEOGREVANJE in HLAJENJE

KAMINI 

pa ogretje na višjo temperatu-
ro, kar pa je s sončnimi spreje-
mniki pozimi lahko vprašljivo.

V primeru, da je maksimalna 
moč ogrevanja neke hiše 5 kW 
(pri najnižjih zunanjih tempe-
raturah) to pomeni, da je v 24 
urah potreba po energiji cca 120 
kWh. Iz druge tabele je vidno, 
da pri zimskem dnevnem pov-
prečju osončenja 6 ur in pov-
prečni intenzivnosti 850 W/m2, 
potrebujemo cca 24 m2 površin 
sprejemnikov, da bi s soncem 
pri optimalnih pogojih ogrevali 
tako hišo en dan.  

Za zanesljivo ogrevanje po-
zimi, včasih tudi ogrevanje sani-
tarne vode poleti, je potrebno 
izbrati še dodatno ogrevanje, ki 
je v pretežnem delu zime lahko 
osnovno ogrevanje. Tako ogre-
vanje omogoča toplotna črpal-
ka, saj je ogrevanje z njo ener-
getsko izredno učinkovito.

Sistem  
s toplotno črpalko  
in sončnimi  
sprejemniki

Spomladi ogreva sonce 
vrhnje plasti zemlje, kasneje pa 
ogreje tudi globlje. Pozimi se 
odvija proces v obratni smeri. 
Vrhnje plasti zemlje se ohladi-
jo hitreje, globlje pa se toplota 
zadrži na dovolj visoki tempe-
raturi, ki vso zimo zadostuje za 
ogrevanje hiše s toplotno črpal-
ko. Sistemi s toplotno črpalko in 
zemeljskimi kolektorji, energet-
skimi stebri, vrtinami ali podtal-
nico so poznani. Vse pogosteje 
pa se v tak sistem vgrajujejo tudi 
sončni sprejemniki za ogreva-
nje samo sanitarne vode, kar je 
običajna in cenovno ugodnejša 
rešitev. Sončni sprejemniki pa 
lahko služijo tudi za ogrevanje 
hiše (v dneh, ko je sonca dovolj), 
zlasti pri nizko temperaturnih 

ogrevalnih sistemih. Sanitarna 
voda mora biti ogreta na viso-
ko temperaturo, pri ogrevanju 
hiše pa želimo nizko tempera-

turo, da je izkoristek sončnih 
sprejemnikov višji. Tak sistem 
s toplotno črpalko in sončnimi 
sprejemniki mora imeti regula-
cijo, ki zagotavlja optimalne po-
goje delovanja pri različnih de-
lovnih temperaturah in s tem 
višjim izkoristkom celotnega 
sistema. Problem je rešljiv s pri-
merno zasnovo sistema in na-
predno regulacijo.

Drago Škantelj    
KNUT d.o.o. 

Toplotna črpalka NIBE SPLIT, zrak/voda,  
z možnostjo priklopa sončnih kolektorjev
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Kolpa se je letos na Ljubljanskem 
pohištvenem sejmu predstavila z no-
vostmi za leto 2010. Predstavili smo se 

Kabina za starejše ljudi

Alma kopalniško pohištvo za starejše ljudi

Kopalnica Vip kopalna kad in kopalniško pohištvo

Vip Vip tuš kabina

Novi masažni sistemi v kopalnih kadeh

z novostmi v programih Kolpa san, in si-
cer z novim designom kopalnice kot ce-
lote z imenom VIP, katera zajema kopal-
ne kadi, tuš kad in kopalniško pohištvo. 
Je višjega cenovnega razreda. Daje mo-
žnosti prilagajanja v prostoru, saj ima-
mo kopalne kadi za vgradnjo ob steni ali 
samostojno v prostoru, kopalniško po-
hištvo je v dveh dimenzijah 100 in 200 
cm v dveh barvnih izvedba bela in teak  
ter v treh barvnih niansah umivalniške-
ga pulta: biskue, graphite in platinum, 
kateri so iz Kerrock materiala.

Tudi sama tuš kabina je zelo sodob-
no zasnovana, z visoko kvalitetnimi 
materiala z dimenzijami 120 in 160 
cm, kaljenim steklom in aluminijastimi 
oporami, katere dajo visoko varnost in 
stabilnost kabini.

Naslednja novost, katero želimo iz-
postaviti, je program za starejše ljudi, 

katerega smo razvili skupaj z Inštitutom 
za revmatologijo v Ljubljani. V tem se-
gmentu želimo ponuditi starejšim lju-

Detalj pohištva z vtičnicami v predalu pohištva Alma

Tuš kabina in kopalna kad primerna za starejše ljudi
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v omari z globino 23 cm, katerega pa 
lahko nato odpreš - preklopiš in dobiš 
kopalniški umivalnik in hkrati tudi oma-
rico. S tem želimo ponuditi trgu nekaj 
popolnoma novega, nekaj, kar do sedaj 
še ni bilo. Izdelek se lahko uporablja v 
manjših kopalnicah, oziroma kar v sobi  
ali v pisarni. Zelo je primeren za plovila, 
skratka sestav je zelo prilagodljiv za sko-
raj vsak prostor. Je v beli in črni barvi.

Kolpa d.d., Metlika

Kopalniško pohištvo Cher 70 z odprtim  
umivalnikom levo in zaprtim desno

Detalj  
Cher

Kopalna kad za merjenje trenutnega počutja

Nagrajena mizica Simpel table iz Kerrock-a  
na sejmu v Ljubljani

dem ali ljudem z omejenim gibanjem 
izdelke, ki so prilagojeni njihovim po-
trebam. Program zajema kopalno kad s 
sedežem in tuš paravanom, kateri ima 
ročaj in se fiksira na kopalno kad, ko-
palniško pohištvo, katero ima uporab-
ne prostore na dosegu roke s sedečega 
položaja pred umivalnikom. Tuš kabina 
je narejena z nizkim vhodom, sedežem 
in ročajem, kar omogoča lahek in varen 
vstop in izstop iz kabine. Kabina je di-
menzije 160 x 90 cm, kar omogoča veli-
ko prostora za uporabnika.

Kot novost smo izdelali kopalniški 
sestav – pohištvo z imenom Cher, kate-
ro ima značilnost, da je umivalnik skrit 
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Ena najpomembnejših odločitev projektanta je izbor to-
plotne izolacije, glede na vrsto konstrukcijskega sklopa, da 
se s tem vsaj teoretično zagotovi trajnost in toplotno učin-
kovitost. Izvajalčeva naloga pa je, da izolacijo vgradi z ob-
čutkom izkušenega mojstra. Sliši se samo po sebi razumljivo, 
vendar v praksi ni vedno tako, saj v dosti primerih namesto 
gradbene stroke o materialu odloča nizka nabavna cena. Z 
odločitvijo o tehnično manj ustreznih in cenovno ugodnih 
materialih investitor, predvsem pa končni uporabnik, izgubi 
zelo veliko. V večini primerov izgubi trajno toplotno učinko-
vitost, v nekaterih primerih izgubi trajnost konstrukcij, da o 
posledicah in pogostih sanacijah niti ne govorimo. V vsakem 
primeru pa cenovno ugodna gradnja postane dražja.

Novi materiali prinašajo nove, boljše in bolj ekonomič-
ne, predvsem pa trajnejše rešitve, zato se je potrebno več 
časa izobraževati in upoštevati navodila stroke. Če namreč 
uporabljamo stare materiale na nov način, je možno, da 
konstrukcijski sklop ne deluje ustrezno, če uporabimo nov 
material na star način, je škoda dodatnega stroška brez po-
sebnega učinka. Pred očmi je potrebno imeti delovanje 
kompletnega objekta in posameznega konstrukcijskega 

EnErgijski šČit 
Za ZahtEvnE konstrUkcijE

Energijski ščit za stavbe pomeni kakovostno,  
tehnično ustrezno toplotno izolacijo, vgrajeno po pravilih stroke  
in v debelinah, ki ustrezajo želenemu energijskemu razredu  
(program ArchiMAID).

sklopa. Res, da se stavba gradi po delih, vendar v času upo-
rabe deluje kot celota.

Naj omenim nekaj zaščit občutljivejših delov toplotnega 
ovoja stavbe:

ENERGIJSKI ŠČIT  
KONSTRUKCIJ V ZEMLJI

Konstrukcije v zemlji so izpostavljene vlagi ter tlačnim 
in strižnim obremenitvam. Evropske smernice oz. standar-
di v gradbeništvu razvitih držav predpisujejo uporabo to-
plotnih izolacij v zemlji glede na njihove tehnične karakteri-
stike: določajo minimalno tlačno trdnost CS(Y\10) 300 kPa, 
maksimalno vodovpojnost pri difuziji WD(V) 0,7 vol. % ter 
maksimalno vodovpojnost pri dolgotrajni potopitvi WD(V) 
5 vol. %. Tem pogojem od klasično uporabljanih izolacij 
ustrezajo le toplotne izolacije iz penjenega stekla in toplo-
tne izolacije iz ekstrudiranega polistirena (XPS).

Pri dobro nizkoenergijskih objektih se je potrebno izo-
gniti tudi toplotnim mostovom na temeljih, in sicer s temelj-
no ploščo, pod katero namestimo trajno trdno in nevpojno 
toplotno izolacijo. Če je stavba nepodkletena in temeljna 

Slika1 FIBRANxps 300-L ščiti hidroizolacijo pred poškodbami in kletnim 
prostorom ohranja stabilno temperaturo.

Slika2 Toplotna izolacija FIBRANxps 400-L pod temeljno ploščo  
montažne hiše LUMAR.
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plošča ne sega pod koto zmrzovanja, z razširitvijo izolirane 
površine preprečimo zmrzovanje pod objektom.

ENERGIJSKI ŠČIT  
NA RAVNIH STREHAH,  
TERASAH

Ravne strehe so bile verjetno v zgodovini gradbeništva 
med uporabniki najbolj kritizirane konstrukcije. Negativne 
ocene so si zaslužile predvsem zaradi ne trajnosti in temu 
sledečih pogostih sanacij.

Novi materiali so z revolucionarnimi pristopi prinesli 
trajne rešitve. OBRNJENA STREHA je sinonim trajne strehe. 
Bistvo obrnjene strehe je, s toplotno izolacijo iz XPS pov-
sem zaščitena hidroizolacijska membrana.

Prednosti so neizmerne:
•	 povsem	trajna	streha,	ki	zaradi	svoje	varne	zasnove	in	
trajno učinkovitih materialov pri pravilni vgradnji ne potre-
buje saniranja,
•	 uporabna	površina	 strehe	 (pohodna,	 povozna;	 terasa,	
vrt, parkirišče, igrišče…)
•	 cenovno	ugodna	rešitev	v	fazi	gradnje,	
•	 dolgoročno	cenovno	najugodnejša	izvedba	v	primerja-
vi z ravnimi strehami z izpostavljeno membrano, ki potre-
bujejo sanacijo skoraj vsako desetletje.

Poznamo več vrst obrnjenih streh, ki se lahko izvedejo z 
najrazličnejšimi zaključnimi sloji:
•	 	enoslojna	obrnjena	streha
•	 DUO	streha
•	 DUO	OPTIMO	streha
•	 PLUS	streha

ENERGIJSKI ŠČIT NA FASADI
Fasada je običajno največja površina stavbe. Predsta-

vljamo si jo kot relativno enostavno konstrukcijo za izved-
bo, vendar je iz gradbeno fizikalnega stališča kar zahtevna 
konstrukcija, ki zahteva pozornost tako načrtovalca kot iz-
vajalca. Drobnih detajlov, ki jih je pri izvedbi ENERGIJSKEGA 
ŠČITA potrebno upoštevati, je kar precej:

izvedba fasadnega cokla skupaj s stikom do podzemne 
izolacije in izolacije fasade,

detajlno izoliranje vseh konstrukcij, ki predstavljajo to-
plotni preboj (balkoni, lože, stebri in pilastri, masivne ogra-
je in konstrukcijska senčila, špalete z okenskimi okvirji, od-
zračevalni kanali in električne omarice),

izolacija strešnih napuščev in zaključkov ravnih streh 
brez toplotnih mostov,

potek odvodnjavanja…
Pri tako tesnjenih objektih, kot se morajo izvajati z novi-

mi predpisi, lahko že majhni toplotni mostovi predstavljajo 
idealne pogoje za nastanek plesni, zato je poleg izbora to-
plotne izolacijskih plošč s stiki na preklop izjemnega pome-
na tudi natančna izvedba.

Novejša fasadna izolacija so posebne FIBRANxps plošče 
z robovi v obliki črke »L« in s paroprepustnostjo materiala, 
ki je posebej prilagojana za ometane (ETICS) fasade. Poleg 
trajne toplotne izolativnosti (λD = 0,035 W/(mK) po 25 le-
tih), paroprepustnosti materiala, ki ustreza tudi bolj paro-
zaprtim in debelejšim ometom, pa tudi kamnitim oblogam 
in opečnim obzidavam, jo odlikujejo tudi izjemna tlačna in 
razplastna trdnost.

Plošče, izdelane s stopničastimi robovi, preprečujejo to-
plotne mostove na spojih. To je še posebej pomembno pri 
dobro nizkoenergijskih objektih, pri debelejši toplotni izo-
laciji, kjer napake pri spojih povzročijo velike temperaturne 
razlike na notranji in zunanji strani obodnega zidu (toplotni 
mostovi) in s tem povečane toplotne izgube.

Na trgu se med uporabniki toplotnih izolacij večkrat od-
pira debata o dobri in slabi toplotni izolaciji. Priporočamo, 
da se projektanti, izvajalci in investitorji držijo osnovnih na-
čel: Ni odlične ali pa slabe toplotne izolacije, je le izolacija, ki 
ustreza ali pa ne ustreza gradbeno fizikalnim zahtevam za 
določeno aplikacijo. Ker je znanje o tem dokaj obsežno, se 
je dobro informirati po najhitrejši poti:

nasvet@FIBRAN.si,  
tel. 07 39 39 515, 07 39 39 525,  

www.fibran.si
Slika 3 Enoslojna obrnjena streha – gradbiščni detajl ekstenzivno ozelenjene 
strehe s FIBRANxps izolacijo.
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Preko 70 inštalaterskih podjetij in posameznikov, 
ki se vsakodnevno srečujejo z vgradnjo in adaptacijo 
ogrevalnih sistemov, se je v sredo, 25. novembra 2009 
udeležilo Danfossovega izobraževanja. Tokratna te-
matika je bilo električno talno ogrevanje v povezavi 
z Danfoss Link brezžičnim krmiljenjem, toplotnimi čr-
palkami in prezračevanjem.

Vsi udeleženci so prejeli certifikat, s katerim doka-
zujejo svoje poznavanje tovrstnih Danfossovih izdel-
kov. 

Danfoss bo v letu 2010 nadaljeval s šolanji, ki ude-
ležencem podajo ustrezna znanja za projektiranje in 
vgradnjo posameznih izdelkov. Novost je vpeljava 
»sistema certificiranja«, kar pomeni, da bodo udele-
ženci seminarjev na vsakem seminarju prejeli certifi-
kat, s katerim bodo dokazovali svoje poznavanje izdel-
kov in sistemskih rešitev. 

iZjEmno ZanimanjE  
Za danFoss rEgUlacijo 
ogrEvanja

Termini seminarjev in tematike bodo objavljeni na spletni strani www.ogrevanje.danfoss.com.  
Prijave bodo mogoče klasično ter preko obrazca, ki ga najdete na navedeni spetni strani.

Danfoss bo v letu 2010 nadaljeval s šolanji, ki 
udeležencem podajo ustrezna znanja za projek-
tiranje in vgradnjo posameznih izdelkov. novost 
je vpeljava »sistema certificiranja«, kar pome-
ni, da bodo udeleženci seminarjev na vsakem 
seminarju prejeli certifikat, s katerim bodo do-
kazovali svoje poznavanje izdelkov in sistemskih 
rešitev. Prijave na seminarje bodo mogoče kla-
sično (051/641 252) in preko spletne strani, kjer 
si lahko ogledate več informacij www.ogrevanje.
danfoss.com 

Vabljeni, da se nam pridružite!

danFossovi sEminarji  
v lEtU 2010
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SEMINARJI 2010 
INSTALATERJI, TRGOVCI

Datum

Blagoznanstvo za trgovce - spoznavanje izdelkov v 
ceniku 2010

04.02.2010

1. stopnja električnega talnega ogrevanja + vodno 
talno ogrevanje

11.02.2009

Regulacija temperature in hidravlično uravnoteženje 
večjih ogrevalnih in hladilnih sistemov - šolanje z 
uporabo praktičnih primerov

18.02.2009

Sistemi prezračevanja z rekuperacijo toplote za 1-2 
družinske hiše ter ogrevanje in hlajenje s toplotno 
črpalko

25.02.2009

2. stopnja električnega talnega ogrevanja  
za »certificirane inštalaterje«

11.03.2010

Stanovanjske toplotne postaje – montaža, zagon, 
servisiranje

01.04.2009

Regulacija temperature in hidravlično uravnoteženje 
manjših ogrevalnih in hladilnih sistemov 1-2 družin-
ske hiše - šolanje z uporabo praktičnih primerov

08.04.2010

Praktična uporaba novih elektronskih regulatorjev 
ECL 110, 210 in 310; poudarek na daljinskem in ogre-
vanju posameznih večjih objektov

01.06.2010

Regulatorji temperature in tlaka 
brez pomožne energije za daljinsko ogrevanje  
in procesno industrijo

Po dogovo-
ru - zbiramo 

prijave

SEMINARJI 2010 
PROJEKTANTI

Datum

Daljinsko ogrevanje – izbira in dimenzioniranje 
opreme, kompaktne toplotne postaje ter sistemi s 
stanovanjskimi toplotnimi postajami

02.02.2010

Ogrevanje in hlajenje s toplotno črpalko  
ter sistemi prezračevanja z rekuperacijo toplote  
v manjših objektih

02.03.2010

Sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso  
od ideje do izvedbe

09.03.2010

Regulacija in hidravlično uravnoteženje v večjih siste-
mih ogrevanja in klimatizacije

16.03.2010

Softdan - program za izračun  
hidravličnega uravnoteženja v obstoječih  
večstanovanjskih objektih

06.05.2010

Termo Danfoss - zahtevnejši program za izračun 
toplotnih izgub, ogreval, talnega ogrevanja, cevne 
mreže,…
Opomba: Kotizacija - 100 EUR/osebo

16.09.2010

SEMINARJI 2010 
UPRAVNIKI

Datum

Obnova obstoječih večstanovanjskih  
objektov - vgradnja termostatskih radiatorskih  
ventilov in hidravlično uravnoteženje

21.01.2010
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Butan plin je v torek, 8. decembra 
2009 organiziral prednovoletno sreča-
nje z novinarji, v restavraciji Borbona v 
Ljubljani.

Kakih 15 predstavnikov medijev 
javnega obveščanja se nas je zbralo na  
prednovoletnem zajtrku, v prijetnem 
ambientu restavracije Borbona. Uživa-
li smo ob dobrotah „kraljevega“ zajtrka 
v pravem pomenu besede in prisluh-
nili pozdravnemu govoru generalne-
ga direktorja Butan plina, d.d.,  Toma-
žu Grmu. Pred tem pa še besedo dve o 
podjetju.

Butan Plin je slovenski distributer 
utekočinjenega naftnega plina (UNP) v 
jeklenkah in plinohramih v Sloveniji, ki 
s svojimi predhodnimi organizacijskimi 
oblikami neprekinjeno posluje že 140 

let. Prvotno so potrošnike oskrbovali le 
s plinom v jeklenkah, v osemdesetih le-
tih prejšnjega stoletja pa so ponudbo 
razširili še s prodajo plina v plinohramih. 
UNP je čistejši, cenovno dostopen in ta-
koj  na  voljo. 

»Kljub težkim razmeram na trgu in 
gospodarski krizi smo s poslovanjem 
zadovoljni,« je na prednovoletnem 
srečanju z novinarji dejal generalni di-
rektor Butan plina, d.d., Tomaž Grm in 
dodal, da bo družba letošnje poslovno 
leto predvidoma ustvarila najvišji dobi-
ček doslej, kar pa ni posledica klasične 
reorganizacije podjetja, ampak spremi-
njanja vodenja procesov.

V Butan plinu so malo manj zado-
voljni s tržnim deležem utekočinjenega 
naftnega plina (UNP) v Sloveniji. Letna 
poraba UNP je namreč nekaj manj kot 
84.000 ton, kar na nacionalnem ener-
getskem trgu predstavlja približno šti-
riodstoten delež. »V Evropi se je že zgo-
dil premik na strani utekočinjenega 
naftnega plina, in sicer tako, da ta ener-
gent sledi direktivam EU, zato se pora-
ba UNP kot energenta, ki v ozračje spu-
šča manj ogljikovega dioksida (CO

2
) kot 

kurilno olje in premog, povečala za dve 
odstotni točki,« je še dejal Tomaž 

Sicer UNP pomaga pri uresničevanju 
okoljskih določil, ker v povprečju proi-
zvede 15 odstotkov manj CO

2
 na kilova-

tno uro od nafte, 50 odstotkov manj od 
premoga in precej manj od električne 
energije, kar velja tudi na področju pro-
meta, saj v zrak spusti v povprečju za 
četrtino manj toplogrednih plinov od 
drugih pogonskih goriv. »V Sloveniji bo 
letos delež vozil na avtoplin 0,2-odsto-
ten, pričakujemo pa, da se bo njegova 
uporaba v prihodnjih letih po pričako-
vanjih zviševala, čeprav verjetno ne bo 

dosežen cilj evropskega združenja za 
UNP, da bi do leta 2020 avtoplin upora-
bljalo deset odstotkov vozil,« je pouda-
ril Tomaž Grm.  

Sicer v Butan plinu pričakujejo, da 
bodo tako država kot posamezniki po-
kazali več zanimanja za kogeneracijo, 
se pravi hkratno proizvodnjo električne 
energije in ogrevanja s pomočjo UNP. 
»Seveda bi morala država tu priskočiti 
na pomoč s subvencijami,« je poudaril 
Tomaž Grm, saj se tovrstna proizvodnja 
elektrike in ogrevanja pri ekoloških ka-
zalcih lahko primerja z obnovljivimi 
energetskimi viri.

Sledila je diskusija, v zaključnem 
delu pa je ga. Tanja Medved vsakemu 
od nas pred odhodom dala spominsko 
darilo. Omenila bi še, da je bila novinar-
jem na voljo tudi revija Energetik, po ka-
teri je vladalo kar precejšnje zanimanje. 
(O.P.)

Predstavniki Butan plina, od desne proti levi: Tanja 
Medved, marketing; Tomaž Grm, generalni direk-
tor; Mitja Štoka, komercialni direktor; Janez Oblak, 
tehnični direktor; Jure Vidrih, vodja prodaje jeklenk                                     
(foto: Jorg Ceglar),

Tomaž Grm, generalni direktor. (foto: Jorg Ceglar),

Na novoletne srečanju je bila novinarjem na volju 
tudi revija ENERGETIK                                       (foto: O.P.)

Direktor g. Tomaž Grm v pogovoru z novinarji
                                                                           (foto: O.P.)

bUtan plin – prEdnovolEtno 
srEČanjE Z novinarji
Ljubljana,  8. december 2009
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Skoraj vsak dan slišimo besedno zve-
zo podnebne spremembe, ki ima za nas 
negativen prizvok, saj se vsi zavedamo, 
da združeno kot človeštvo prispevamo 
k le-tem. Danes vemo, da se podnebje 
spreminja skozi vso zgodovino naše-
ga planeta, vendar predvsem v zadnjih 
200 letih, z modernim razvojem civiliza-
cije, so se te spremembe začele dogaja-
ti veliko hitreje kot v preteklosti. Točno 
kakšne in kako hitre bodo te posledice 
podnebnih sprememb, kljub mnogim 
raziskavam na tem področju, še vedno 
ne vemo. Vemo pa, da se spremembe 

ZEmlja jE Ena sama -  
Ustavimo  
podnEbnE sprEmEmbE

dogajajo in da se človeštvo mora na njih 
pripraviti. Vendar je odnos do podneb-
nih sprememb in tudi do tega, kako rea-
girati na njih med posameznimi država-
mi zelo različen. Zavedanje in s tem tudi 
ukrepanje sta veliko bolj prisotna v raz-
vitih državah kot v državah v razvoju, saj 
tem primanjkuje sredstev, kljub temu, 
da je značilno, da podnebne spremem-
be te manj razvite države bolj ogroža-
jo. Sedanja mednarodna pozornost je 
usmerjena predvsem v zmanjševanje 
emisij toplogrednih plinov. Posledice 
teh bi v resnici lahko bile zastrašujoče; 
samo v Afriki bo do leta 2020, po oce-
nah, zaradi pomanjkanja vode trpelo 
do 250 milijonov ljudi. Če pa se bo tem-
peratura spremenila za več kot 2 °C kot 
pred industrializacijo, bo izumrlo 20-30  
% vseh bioloških vrst.

Vendar še zdaleč ni vse brezupno in 
še imamo čas za ukrepanje. Treba pa je 
že zdaj začeti načrtovati, kako se bomo 
poleg zmanjševanja emisij, še prilagajali 
podnebnim spremembam in zgodnejši 
bo ta začetek, manjši bodo celotni stro-
ški. Podnebne spremembe ogrožajo 
tudi Slovenijo, predvsem njen alpski 
svet, Kras in obalni pas. Na poti spopri-
jemanja s podnebnimi spremembami 
pa smo žal šele na začetku in eden od 
korakov je tudi ozaveščanje ljudi.

Podnebje
Kot podnebje definiramo značil-

nosti vremena nad nekim območjem 
v daljšem časovnem razdobju, vsaj 30 
let. Gre za vremenske pogoje, ki so ti-
pični za določeno območje, podnebje 
pa določajo atmosfera, hidrosfera, kri-
osfera, biosfera in njihove interakcije. 
Pri atmosferi je pomembna tudi kemič-
na sestava ozračja. Za podnebje je zelo 
pomembna tudi slanost oceanov. Stal-
ni morski tokovi pa bistveno prispeva-
jo k oblikovanju podnebja celin (npr. 
severnoatlantski Zalivski tok). Kriosfero 
sestavljajo velika območja ledu na An-
tarktiki in Grendlandiji skupaj z vsem 
ostalim celinskim ledom in snegom ter 
morskim ledom. Kopno s svojo bioma-
so – biosfera, pa je zadnja od štirih se-
stavin podnebnega sistema.

Podnebni sistem je kaotični sistem. 
Spreminja se tako zaradi notranjih vpli-

Zapustimo našim otrokom lep planet 

Globalno segrevanje
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vov v samem sistemu kot tudi zaradi 
zunanjih vplivov in v preteklosti se je 
spreminjalo brez posredovanja člove-
ka, zato podnebje ni stalnica. Najpo-
membnejši dejavnik sprememb je bilo 
sončno obsevanje tal, ki zaradi spre-
menljive dejavnosti sonca, sprememb 
eksentričnosti zemljinega tira, nagiba 
zemljine osi in precesije, ni stalno. Na 
delež sončnega sevanja, ki prispe do 
površja, pa pomembno vpliva še sesta-
va ozračja. Posledično vzorci kroženja 
ozračja in oceanov prav tako niso stalni, 
njihova spremenljivost vpliva na spre-
minjanje podnebnih razmer.

Za podnebje na Zemlji je izrednega 
pomena tudi učinek tople grede, ki je 
posledica toplogrednih plinov (TGP) v 
ozračju. Ti sicer predstavljajo manj kot 
0,1 vol.  % suhega zraka, vendar igrajo 
zelo pomembno vlogo v energijski bi-
lanci površja, saj povzročajo učinek to-
ple grede, zaradi katere je sploh mo-
žno življenje na zemlji, saj je zaradi tega 
učinka povprečna temperatura višja kar 
za 33 °C. Če se koncentracija TGP v ozra-
čju poveča, se poveča učinek tople gre-
de in s tem pride do dviga temperature 
površja, posledično pa se sprožijo spre-
membe v celotnem podnebnem siste-
mu.

Podnebne spremembe v 
preteklosti

Podnebje v bližnji in daljni prete-
klosti obravnava paleoklimatologija, ki 
preučuje vse oblike nestabilnosti pod-
nebnih razmer, ki so različno dolgo tra-
jajoče in različnega razpona. Metode 
datiranja v paleoklimatologiji delimo na 

radioizotopske, paleomagnetne, kemij-
ske in biološke. Najboljše paleo podatke 
pa pridobimo iz več kot 3 km globokih 
ledeniških vrtin na Antarktiki in Gren-
landiji. Kvalitativno predstavo o pod-
nebju v posameznih obdobjih, si lahko 
ustvarimo že iz kristalnih struktur, na-
tančnejše podatke pa dobimo s kemič-
no in izotopsko analizo ledu. Izotopska 
sestava snega na polih je linearno od-
visna od temperature zraka v trenutku 
nastanka snežnih padavin. Zračni toko-
vi prenašajo prah, morsko sol in različne 
kemijske spojine, ki končajo ujeti v ledu, 
potem, ko se izločijo s padavinami. V led 
ujeti zračni mehurčki s premerom 0,3 
mm nam omogočijo dostop do sesta-
ve ozračja v preteklih obdobjih in tako 
lahko ugotovimo povezavo med TGP in 
podnebjem ter ocenimo vpliv človeka 
na koncentracije TGP v novejšem času.

Glavne ledene dobe se pojavljajo 
na 100.000 let, manjše, vmesne pa na 
40.000 in 23.000 let, zadnja se je konča-
la pred približno 11.000 leti, temperatu-
re pa so takrat bile 8 do 12 °C nižje kot 
danes. Vse spremembe v preteklosti so 
se dogajale brez posredovanja človeka 
in to je naravna spremenljivost podne-
bja. V zadnjih 200 letih pa je s svojimi 
dejavnostmi na podnebje močno začel 
vplivati človek. S pričetkom industrij-
ske dobe se je globaliziral tudi člove-
kov vpliv na okolje.

Obdobje značilnega človekovega 
vpliva lahko razdelimo na dve stopnji: 
Antropocentrična stopnja ena (do 1945) 
in Antropocentrična stopnja dva (od 
1945 do danes). Prvo stopnjo je zazna-
movala hitra rast prebivalstva po letu 

1700 s katero se je začel tudi vzpon teh-
nologij za podporo masovnega potro-
šništva, ki je temeljil na fosilnih gorivih. 
Drugo stopnjo lahko imenujemo tudi 
stopnja velikega pospeševanja, ki so jo 
sprožili globalizacija in drastični premi-
ki v političnih in ekonomskih struktu-
rah. Stopnja dve, današnji čas, temelji 
na poceni fosilnih energijskih sistemih, 
označuje pa jo naraščajoča potrošnja na 
prebivalca.

Med TGP je največje pozornosti de-
ležen CO2

, katerega vsebnost konstan-
tno narašča, danes pa narašča hitre-
je kot kadarkoli v zadnjih 2000 letih. V 
obdobju od 1850 do danes so k izpustu 
TGP največ prispevale ZDA in evropske 
države, najmanj pa države v razvoju, kar 
pa se bo v prihodnjih desetletjih spre-
menilo in bo delež držav v razvoju pri iz-
pustu TGP večji. H globalnim izpustom 
TGP največ prispeva energetika – 45  %, 
naslednje so vse vrste prometa – 24  % 
(cestni, letalski, ladijski in ostali), sledita 
industrija in gradbeništvo – 18  %, temu 
pa gospodinjstva – 8  % in ostali sektor-
ji – 5  %. 

Dosedanji ukrepi in projekti traj-
nostnega razvoja ter zmanjševanja in-
tenzivnosti industrije niso prinesli opa-
znejšega zmanjšanja emisij TGP, saj je ta 
trend naraščanja povezan predvsem z 
naraščanjem svetovnega prebivalstva 
in povečanjem globalnega dohodka 
na posameznega prebivalca.

V zadnjih 150 letih se je podnebje 
že močno spremenilo, ogrevajo se zrak, 
oceani, topita se sneg in led, gladina 
morja se zvišuje, torej je ogrevanje pla-
neta nedvoumno, splošno in enotno. 

Sonce je vir energije Taljenje polarnegaa leduTaljenje ledu spreminja življenjski prostor živali
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tek rastne dobe in hitrejši razvoj rastlin, 
saj se ta začne vsaj deset dni prej kot 
pred desetletji, olistanje dreves nastopi 
približno 6 dni prej, cvetenje pa 10 do 
14 dni bolj zgodaj. To je posledica viš-
je temperature med februarjem in apri-
lom, saj otoplitev za 1 °C spomladi po-
speši začetek rastne sezone za 4 dni. 

Predviden  
razvoj podnebja

Napovedi razvoja podnebja označu-
jemo kot scenarije, saj je to le možen po-
tek, ker so natančne napovedi nemogo-
če, saj je, kot smo že omenili, podnebje 
kaotičen sistem. Glede na različne druž-
beno-gospodarske kazalce lahko oceni-
mo vpliv človeka na podnebje v priho-
dnje. Kljub zavzemanju za zmanjšanje 
energije se raba energije žal povečuje 
tako v industrijsko razvitih kot tudi v dr-
žavah v razvoju. Večja kot je gospodar-

Po letu 1978 se je arktični let krčil za 2,7  
% na desetletje, trajno zmrznjena tla na 
severu pa so se ogrela za do 3 °C, od 
leta 1900 pa do zdaj pa je že 7  % manj 
sezonsko zmrznjenih tal. V povezavi z 
zviševanjem temperature pa je pove-
čana vlažnost zraka, globalno se je le-
tna količina padavin od 1901 do 2004 
povečala za 11-21 mm na 100 let, regi-
onalno pa so ti trendi zelo različni, saj 
se je kljub globalnemu povečanju pa-
davin pogostost suš povečala. Po letu 
1970 bolj sušno postaja v Sahelu, Sre-
dozemlju, južni Afriki in južni Aziji, bolj 
vlažno pa postaja na vzhodu, severu in 
jugu Amerike, na severu Evrope in v se-
verni ter osrednji Aziji.

Tudi Slovenija ni izjema glede pod-
nebnih sprememb. Dolgoletne meritve 
(v Ljubljani že od leta 1850) in njihova 
analiza kažejo na spremembe v časov-
nem gibanju posameznih podnebnih 
značilnosti, še posebno pa naraščanje 
temperature zraka. Temperatura nara-
šča tudi na najvišji meteorološki postaji 
na Kredarici, kar je zelo pomembno, saj 
naraščanje temperature v višjih plasteh 
pomeni, da gre za globalna dogajanja. 
Zadnje res hladno leto v Sloveniji je 
bilo 1978, najtoplejše pa 2000, medtem 
ko je poletje 2003 bilo rekordno vroče 
in sušno. Zima 2006/2007 pa je bila naj-
toplejša odkar pri nas merimo tempe-
raturo zraka. Globalno ogrevanje zraka 
v Sloveniji že vpliva na zgodnejši zače-

ska rast, večja je poraba energije.
Medvladni forum o spremembi 

podnebja (Intergovernmental Panel on 
Climate Change) je pripravil več možnih 
scenarijev razvoja družbe in gospodar-
stva, ki jih v osnovi lahko razdelimo na 
štiri osnovne skupine – A1, A2, B1, in B2. 
Skupina A1 predvideva hiter in globa-
len gospodarski razvoj z različnimi mo-
žnostmi glede skrbi za okolje in vpelja-
vo čistejših in učinkovitejših tehnologij. 
Skupina A2 predvideva raznolik svet s 
hitro rastjo prebivalstva, zmernim go-
spodarskim razvojem in mačehovskim 
odnosom do okolja. Skupina B1 pred-
postavlja hiter obrat v gospodarstvu v 
smeri oskrbovalnega in informacijske-
ga gospodarstva z manjšo porabo suro-
vin in uvajanjem čistejših, učinkovitejših 
tehnologij. Skupini A1 in B1 predvideva-
ta obrat v rasti prebivalstva v sredini 21. 
stoletja. Skupina B2 v ospredje postavlja 
lokalne rešitve za zmerno gospodarsko 
rast, socialno enakost in okoljsko traj-
nost. Predvideva enakomerno rast pre-
bivalstva, vendar manjšo kot pri skupini 
A2. Trenutno se zdi, da se svet usmerja 
k scenarijema A1 in A2, namesto, da bi 
se pametno obrnili k B1 in B2.

Po ugotovitvah IPCC lahko za na-
slednjih 20 let predvidevamo nadaljnje 
dviganje globalne temperature za 0,2 °C 
na desetletje, naprej pa je dvigovanje 
odvisno od našega ravnanja oziroma 
od ustalitve vsebnosti CO2

 v ozračju. Do 
konca stoletja bo v najboljšem primeru 
dvig temperature za 1,8 °C, če pa se bo 
nadaljevalo izpuščanje TGP, pa povpreč-
no kar +4 °C z zgornjo mejo 6,4 °C.

Morje se bo še naprej zakisljeva-

Izpusti toplogrednih plinov

Ohranitev flore in favne je ključnega pomena za človeštvo

Puščava

45



December 2009

lo. Vse več bo obilnih padavin in vro-
činskih valov, ki bodo intenzivnejši in 
bodo trajali dalj časa. Tropskih ciklonov 
bo morda manj, bodo pa zato močnej-
ši in bistveno bolj uničujoči. Pot neu-
rij sedaj pogostih v tropskem pasu, se 
bo pomikala severneje. Podnebni sce-
nariji za Evropo predvidevajo izrazito 
ogrevanje od 2,5 do 5,5  °C do konca 
stoletja. Letna količina padavin se bo 
povečala na severu, zmanjšala pa na 
jugu. Poplavljanje obal ob pogostejših 
neurjih bo prizadelo atlantske obale v 
povezavi z dvigovanjem morske gladi-
ne. Do leta 2080 bo tako letno ogrože-
nih še dodatnih 2,5 milijona Evropejcev. 
Dvigovanje temperature in bolj sušno 
podnebje bosta glavni vzrok za bolj 
pogoste in daljše suše. Brez prilagodi-

tvenih ukrepov bosta ogrožena zdrav-
je ljudi in kmetijstvo, zaradi vročinskih 
valov, poplav in večje izpostavljenosti 
nalezljivim boleznim ter boleznim po-
vezanih s hrano.

Razlike med severom in jugom 
Evrope se bodo poglobile, povečale se 
bodo regionalne razlike v dostopnosti 
do naravnih virov in v premoženjskem 
stanju. Dober primer je bilo poletje leta 
2007, ko se je jugovzhodna Evropa du-
šila v nizu vročinskih valov, medtem 
pa je v Britaniji padla skoraj rekordna 
količina padavin s številnimi poplava-
mi. Kmetijstvo in gozdne površine se 
bodo širile na severu, v južni Evropi pa 
zmanjševale. Poletni nizki pretoki vode 
se bodo v srednji Evropi zmanjšali za 
polovico, na jugu pa do 80 %. Narav-
ni sistemi in biološka raznolikost bodo 
pod močnim vplivom podnebnih spre-
memb. V Alpah bo ogroženo 50 % flo-
re. Z nastalimi razmerami se bodo mo-
rali spopasti vsi gospodarski sektorji, 
od kmetijstva do turizma. 

Slovenske analize kažejo na dvig 

temperature do konca 21. Stoletja za 
približno 3 °C v hladni polovici leta z 
možnim razponom med 1,5 in 7 °C, v 
topli polovici leta pa povprečen dvig 
temperature za 3,5 °C z možnim razpo-
nom 1,5 in 8 °C. Projekcije količine pa-
davin kažejo na majhen porast v hladni 
polovici leta in zmanjšanje v topli po-
lovici leta.

Vendar se pri izdelavi možnih sce-
narijev pojavijo številne negotovosti, že 
samo upoštevajoč socialno ekonomske 
parametre. Za ugotavljanje podnebnih 
sprememb pa se pridruži še negoto-
vost v povezavi s kakovostjo klimatskih 
modelov na podlagi katerih jih ugota-
vljamo. Kakovost modela in izbran sce-
narij torej občutno vplivata na končne 
rezultate simulacije.

Vpliv podnebnih  
sprememb  
na prehranjevanje

Spremembe podnebja bodo v pri-
hodnosti vplivale na kmetijstvo in s tem 
na prehransko varnost, vpliv podnebnih 

Posledice podnebnih sprememb

Kaj se bo zgodilo z našo Zemljo?

Posledice vremenskih sprememb (Suša, izpusti TGP, cunami)
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sprememb na kmetijstvo pa bo na raz-
ličnih delih Zemlje zelo različen. Odvi-
snost kmetijstva od podnebnih razmer 
je zelo kompleksna, zato so napovedi 
negotove. Nekatere posledice global-
nih sprememb so izguba biodiverzitete 
v ranljivih okoljih (tropskih gozdovih), 
izguba rodovitne zemlje zaradi dviga 
gladine morja, večja pogostost mejnih 
vremenskih dogodkov (nevihte, popla-
ve, suše), daljša rastna doba v hladnejših 
območjih, večja razširjenost škodljivcev 
in bolezni, bolj nepredvidljivi pogoji 
kmetovanja v tropskih območjih, spre-
membe v razporeditvi in količini rib ter 
ostale morske hrane. Izgube pridelka 
so pogosto povezane s sušami, popla-
vami, z vročinskimi vali, pozebami in 
točo. Posledice neugodnih vremenskih 
razmer pa se kažejo tudi v slabši kako-
vosti pridelka in v močnem nihanju cen 
na kmetijskem trgu. Globalno gledano 
se bo cena kmetijske proizvodnje povi-
šala za 10-20 %.
Naraščanje CO2

 in drugih TPG povzro-
ča naraščanje globalne temperature 
zraka, spreminjanje v prostorski poraz-
delitvi padavin in v večji pogostosti ter 
ostrosti mejnih dogodkov. To vpliva na 
fiziologijo, fenologijo, na prostorsko 
razporeditev (premiki v smeri proti 
polom in višjim nadmorskim višinam), 
tako pa pride do spremembe odvisno-
sti med vrstami, s tem pa do dodatnih 
premikov v prostorski razporeditvi in 
do izumrtja nekaterih vrst. 

Vplivi podnebnih sprememb na pri-
delavo hrane lahko razdelimo na po-
zitivne, pogojno pozitivne in negativ-

ne. Pogojno pozitivni so tisti katerih 
posledice so lahko nejasne in odvisne 
od dodatnih dejavnikov. To velja tudi 
za Slovenijo, kjer bodo pozitivni učinki 
povečane koncentracije CO2

 na rastline, 
povečanje fotosintetske dejavnosti in s 
tem listne površine. Drugi pomemben 
vpliv je zaprtje rež, kar zmanjša transpi-
racijo. Ta dva učinka združeno lahko po-
večata pridelek ob zmanjšani potrebi po 
vodi. Zaradi ogrevanja se bo podaljšala 
vegetacijska doba za kmetijske rastline, 
kar lahko izkoristimo za zgodnejšo se-
tev ali za večkratno setev. Temperature 
bodo primernejše za gojenje toplotno 
zahtevnih rastlin.

Pogojno pozitivni vplivi bodo pro-
storski premiki, pomik vegetacijskih 
pasov, sprememba kakovosti pridel-
kov, spremenjen izbor sort, spreminja-
nje ustaljene agrotehniške prakse, spre-
memba časa setve, obrezovanja, žetve, 
spremenjeni načini obdelave tal in časa 
ter količine gnojenja. Negativni vplivi 
pa bodo skrajšanje rastne dobe, pospe-
šen razvoj rastlin, intenzivnejša evapo-
transpiracija, povečana pogostost eks-
tremnih vremenskih dogodkov, neurja 
z vetrom, s točo, z nalivi, več spomla-
danskih pozeb, suše, požari, poplave, 
zemeljski plazovi, pospešen razvoj in-
sektov in gliv, novi škodljivci in bolezni 
ter spremembe v pogostosti in intenzi-
tete napadov škodljivcev in bolezni. Ve-
čina vplivov bo torej neugodnih. 

Zaradi podnebnih sprememb bo na 
večini rastišč stresu izpostavljen tudi 
gozd, ki pokriva 60 % Slovenije. Pose-
bej ranljiva bodo nižja in srednje viso-
ka rastišča. Podnebne spremembe pa 
bodo seveda vplivale tudi na živinorejo. 
Z višjimi temperaturami se bo podalj-
šalo pašno obdobje, morebitne suše pa 
bodo povečale potrebo po dodatnem 
hranjenju živine, lahko pa, da bo prišlo 
tudi do prostorskih premikov območij 
primernih za pašo. Lahko, da bo prišlo 
do pomanjkanja pitne vode, slabše-
ga apetita živine, slabše prebavljivosti 
krme in intenzivnejših napadov zaje-
dalcev. Posredni učinki sprememb pod-
nebja na zdravje živine so manj pred-
vidljivi.

Podnebne spremembe torej poleg 
ekonomskih, socialnih in okoljskih de-
javnikov ustvarjajo tudi dodaten pritisk 
na svetovno pridelavo hrane. Pomemb-
no dejstvo je tudi to, da je kmetijstvo 
velik vir emisij TGP, kar pomeni, da bodo 
določene prilagoditve potrebne tudi na 
tem območju.

Vodni viri v Sloveniji  
pod vplivom podnebnih 
sprememb

Slovenija je dežela z obilico vode, ki 
pa je pogosto časovno in prostorsko ne-
ugodno razporejena, predvsem na Kra-
su pa obstaja tudi geološka ranljivost. 
Upadanje količine padavin poleti bo 
pomenilo več suš, ki bodo imele nega-
tivne učinke na dostopnost vodnih vi-
rov. Obetamo si lahko daljša sušna ob-
dobja in krajša, intenzivnejša obdobja 
padavin. Posledično bo upadla raven 
podtalnice. Zaradi pomanjkanja vode 
bodo prizadeti kmetijstvo, energetika 
in predelovalna industrija. Nadaljnje 
posledice pa bodo dražja voda, hrana 
in električna energija. Zaradi dviga mor-
ske gladine pa bodo poplavno ogrože-
na obalna območja.

V naslednjih dvajsetih leti lahko pri-
čakujemo dvig temperature za 1 °C, tako 
da bo prišlo do primanjkljaja v porečjih, 
predvsem v vzhodni Sloveniji. Pri dvigu 
temperature za 2,5 °C in ob zmanjšanju 
padavin za 10 % bodo struge manjših 
vodotokov pretžno suhe. Pričakujemo 
lahko tudi upadanje srednjih nizkih pre-
tokov, kar lahko ima za posledico zmanj-
šane samočistilne sposobnosti teh vo-
dotokov in s tem bo ogrožena preskrba 
s pitno vodo. V primeru upada srednjih 
nizkih vodotokov bodo zelo ranljivi tudi 

Pridelovanje hrane je bistveno za življenje

Voda je kri planeta!
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vodotoki, ki jih uporabljamo za vodno-
gospodarske in energetske dejavnosti. 
Zaradi povečanja temperature se bo 
hkrati povečala tudi potreba končnih 
uporabnikov po vodi. Vse to združeno 
lahko povzroči težave pri oskrbi s pitno 
vodo. Zato bodo v prihodnosti potreb-
ne prilagoditve tako v gospodinjstvih 
kot v industriji. V poletnem času bo pri-
zadeta, a ne onemogočena, tudi proi-
zvodnja električne energije. Potrebne 
bodo nove akumulacije vode za hidroe-
nergetske potrebe. V termoenergetskih 
sistemih pa bo potrebna gradnja doda-
tnih hladilnih stolpov. Vodni viri so že 
danes občutljivi, zato bo vsak nadaljnji 
stres še bolj problematičen. Torej bodo 
podnebne spremembe tudi v Sloveniji 
zahtevale premišljeno porabo vode.

Višina morja na slovenski obali se 
dviguje enako hitro kot v Sredozemlju, 
kar je 1-2 milimetra letno. Slovensko 
morje že zdaj povprečno osemkrat na 
leto poplavi nižje ležeče predele. Ob iz-
jemnih poplavah bi bilo prizadeto 7,7 
km2 veliko območje in 1300 ljudi. Pred-
videno zvišanje morske gladine zaradi 
podnebnih sprememb bo zahtevalo ra-
znovrstno prilagajanje.

Ekstremni podnebni 
dogodki

Svet je šele na začetku podnebnih 
sprememb in že pošteno »kažejo svo-
je zobe«. Kot najhujše grožnje se ka-
žejo poplave, suše, dvig temperatur in 
neurja. V Evropi je še posebej izrazito 
ogrevanje, zato ne preseneča, da števi-
lo vremensko pogojenih nesreč drastič-
no narašča. V Evropi in tudi v Sloveniji je 
največ ljudi umrlo zaradi poplav in neu-
rij, v zadnjem času pa narašča smrtnost 
tudi zaradi vročinskih valov. Slovenija 
je zaradi svoje geografske lege izposta-
vljena nevarnosti vremensko pogoje-
nih nesreč, to so neurja s točo, orkanski 
veter, poplave, v zadnjem času pa tudi 
plazovi.   

Poplave 
Podnebne spremembe vplivajo na 

pogostost izrednih vremenskih dogod-
kov, na pogostost pa imajo vpliv spre-

membe povprečnih podnebnih razmer 
in njihova variabilnost. To teorijo je naj-
boljše prikazati na primeru in sicer bolj 
kot se svet ogreva, bolj narašča število 
velikih in hudih poplav, saj je posledi-
ca segrevanja taljenje ledu, kar prinaša 
večje količine vode. Če primerjamo, v 
letih od 1960- 1970 je bilo povprečno 
okrog 20 katastrofalnih poplav letno, 
ta številka znaša med leti 1995-2005 že 
nad 150. V zadnjem desetletju so popla-
ve prizadele približno milijardo in pol 
ljudi, torej vsakega četrtega Zemljana. 
Dejstvo je, da so poplave povezane s 
podnebnimi spremembami, v kolikšni 
meri pa, znanstveniki še ugotavljajo. S 
konkretnejšimi ugotovitvami bi lahko 
uvedli tudi bolj konstruktivne ukrepe, 
ki bi preprečevali oziroma zmanjševa-
li število tovrstnih nesreč. Slovenija je 
prav tako poplavno ogroženo podro-
čje, najbolj ogrožena so porečja Save in 
Drave, hudourniške grape, dolinska dna 
in ravnice. Približno ena četrtina Sloven-
cev živi na področjih kjer so možne ka-

tastrofalne poplave. V Slovenij z izjemo 
Mure in Drave najbolj ogrožajo hudour-
niške poplave. Vremenskim vzrokom pa 
se pridružujejo tudi drugi vzroki in sicer 
reliefni, hidrološki dejavniki in napake v 
prostorskem načrtovanju. 

Poplave pa spremlja še ena nepri-
jetnost in sicer to so nalezljive bolezni. 
Voda, ki je posledica poplave ima nek 
določen čas, da se umakne, torej je nek 
kratek čas bolj ali manj stoječa, kar so 
prav ustrezne razmere za razvoj klic in 
nalezljivih bolezni. Prav tako katastro-
falne poplave spremlja veliko material-
no uničenje, pri čemer so pogosto lju-
dje primorani zapustiti svoje domove in 
pogosti lačni, umazani in utrujeni čakati 
na zunanjo pomoč. 

Globalno ogrevanje je povzročitelj 
večje pogostosti ekstremnih vremen-
skih pojavov, suš in velikih nalivov. Sta-
tistika in raziskave (ENSEMBLE in NCAR) 
kažejo v prid večji verjetnosti za popla-
ve, čeprav je dejstvo, da se bo v 40 letih 
ozračje ogrelo še za vsaj 2 °C, kar prinaša 
tudi sušo. 

Poplave

Ekstremni vremenski pojav-tornado
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Suše
Definicija suše ni enostavna, ampak 

zelo kompleksna, saj moramo upošte-
vati številne dejavnike, ki so povezani s 
tem vremenskim pojavom. Ti dejavniki 
so meteorološki vidik, kmetijski vidik, 
hidrološki, hidroenergetski in še kakšen 
bi se našel. Na splošno lahko povzame-
mo, da je suša pomankanje padavin do 
take stopnje, da ima neugoden vpliv na 
rastline, živali in ljudi na nekem obmo-
čju. V dejanskem življenju je morda naj-
pomembnejši vidik suše kmetijski, saj 
suša pomeni, da kmetijskim rastlinam 
primanjkuje vode, kar pomeni tudi slab-
šo kakovost pridelka. 

V Sloveniji pade povprečno 800 mm 
padavin na SV Slovenje in do 3000 mm 
na zahodu. O suši se v Sloveniji do ne-
davnega ni razpravljalo, ker imamo bo-
gate vodne vire. Vendar so podnebnne 
spremembe naredile svoje tudi pri nas. 
Sušno ogrožena območja v Sloveniji so 
SV in JZ Slovenije. V letu 2006 je bila 
ocenjena škoda za sušo, ki je znšala sko-
raj dve tretjini kmetijskega proračuna. 
Suša danes predstavlja skoraj polovič-
ni delež ocenjene škode vseh naravnih 
nesreč, to je okrog 3-krat več kot zara-
di toče, 6-krat več kot zaradi neurij in 
približno 10-krat več kot zaradi pozebe. 
Glede na napovedi bodo suše v priho-
dnosti pogostejše, največ pa se bodo 
pojavljale v notranjosti Slovenije. 

Suše pa so neizogibno povezane 
tudi s požari v naravnem okolju. Dalj 
časa trajajoče suše so neločljivo pove-
zane z visokimi temperaturami in lah-
ko povečajo pogostost in obseg goznih 
požarov. Požari so zelo nevarni, ne le ker 

uničujejo naravno okolje, temveč tudi 
ker se v ozračju spuščajo velike količine 
ogljikovega dioksida, ki je bil prej uskla-
diščen v gozdnem rastlinstvu. Požarna 
ogroženost v Sloveniji je predvsem na 
Krasu in predeli ob obali. 

Ekstremne vremenske spremembe 
povzročajo veliko materialno in druž-
beno škodo, pa naj gre za preveč ali 
premalo padavin. 

Podnebne spremembe  
in energetika

Podnebne spremembe so poveza-
ne z energetiko, predvsem z rabo pre-
moga, nafte in zemeljskega plina, ki 
pri izgorevanju emitirajo toplogredne 
pline, ogljikov dioksid in metan. Ravno 
raba fosilnih gotiv je prispevala levji de-
lež k podnebnim spremembam in spre-
membe na tem področju so nujne. 

Bo energija v prihodnosti 
dražja?

Globalna posledica podnebnih 
sprememb v energetiki bo povečanje 
efektivnih cen fosilnih goriv, predvsem 
zaradi vključevanja eksternih stroškov 
kot so obdavčitve ali omejevanje emi-
sijskih kvot. Prav tako se bodo poveča-
le cene nefosilnih goriv, ker se bo po-
večalo povpraševanje. Slovenija in tudi 
druge države se bodo tako ukvarjale z 
oteženo oskrbo z energijo. Prav zato in 
tudi zaradi ekološkega vidika je potreb-
no iskanje alternativih energentov. 

Slovenija bo primorana slediti sve-
tovnim trendom kar se tiče energije, saj 
je velik uvoznik energije. Konkurenca za 
energijo bo zaradi večjega povpraševa-

nja čedalje večja, kar pa bo tudi vpliva-
lo na rast cen uvožene energije. Višje 
cene na eni strani opravičujejo porabo 
domačih virov, premoga, jederske ener-
gije, vendar je tukaj vprašljiva ekološka 
neoporečnost, ki je pogosto povezana 
z visokimi stroški. 

Svetovni trendi porabe energije ka-
žejo na povečanje uporabe zemeljske-
ga plina, hkrati pa se bo povečala tudi 
cena. Cena zemeljskega plina bo viš-
ja zaradi treh razlogov in sicer, zaradi 
distribucijskih stroškov, ti so poveza-
ni s transkontinentalnimi plinovodi do 
končnih uporabnikov, zaradi eksternih 
stročkov zaradi podnebnih sprememb 
in zaradi politične nestabilnosti na ob-
močjih s plinom. 

Podnebne spremembe nimajo ne-
posrednega vpliva na ceno in dobavo 
jederske energije, zato bo le ta še vsaj 20 
let predstavljala bistven delež pri proi-
zvodnji elektrike. Prav tako je z vodnimi 
viri, ki predstavljajo najpomebnejši ob-
novljivi vir energije. 

Obnovljivi viri energije
Obnovljivi viri energije so bistve-

nega pomena za bodoče zmanjševa-
nje porabe fosilnih goriv v prihodnosti. 
V Sloveniji bomo tako iskali nove mo-
žnosti energentov, predvsem obnovlji-
vih virov energije, da bi s tem zmanjšali 
odvisnost od uvoza in zmanjšali emisije 
CO2

 za najmanj 20 %, kakor določa Di-
rektiva EU o obnovljivih virih. Slovenija 
načrtuje, da bo delež obnovljivih virov 
energije do tega leta pri nas dosegel kar 
25 %. Najpomembnejši obnovljivi viri v 
Sloveniji so biomasa, sončna energija, 

Suša Velika onesnaženost ozračja v mestih
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geotermalna energija in energija vetra. 
Vetrna energija je obnovljivi vir, 

ki se v Sloveniji malo uporablja, pred-
vsem zaradi premajhne moči vetra. Tu 
in tam so postavljene majhne vetrnice, 
ki proizvajajo majhne količine električ-
ne enrgije. Vendar se zaradi podnebnih 
sprememb spreminja tudi to področje. 
Potrebne bodo še številne raziskave in 
upamo lahko, da bomo v prihodnosti 
bolje koristili moč vetra. V Evropi je naj-
več vetrnic v Nemčiji, Španiji in na Dan-
skem. 

Sončno energijo v Sloveniji izkori-
ščamo v manjši meri za ogrevanje sa-
nitarne vode s pomočjo kolektorjev in 
za fotovoltaične elektrarne. Dejstvo je, 
da sončne energije ne koristimo do-
volj, podobno pa je tudi z geotermalno 
energijo. V splošnem se ocenjuje, da bo 
do leta 2050 kar 20 % obnovljivih virov 
energije pridobljenih prav na podlagi 
fotovoltaike, ki je trenutno najbolj raz-
vijajoče se področje. 

Podnebne spremembe pa vpliva-
jo tudi na druge energetske vidike, kot 
sta na primer ogrevanje in klimatizaci-
ja, saj sta povezana s porabo in distri-

bucijo energije. Podnebne spremembe 
bodo vplivale na povečanje povprečne 
letne temperature, kar pomeni, da bo 
vse več podnebnih ekstremov in pred-
vsem vročinskih valov, oboje pa vpliva 
na porabo električne energije. Raba le 
te se bo povečala zaradi sprememb v 
gradbeništvu oziroma gradnje stavb (v 
modi so energijsko varčne in pametne 
zgradbe) in večji uporabi klimatizacije. 
O varčni in ekološki gradnji je dandanes 
tudi veiko govora, udejanja pa se poča-
si. A vendar je dejstvo, da se bo hiša 
prihodnosti sama oskrbovala s potreb-
no energijo iz obnovljivih virov. Varčna 
gradnja pa pomeni uporaba okolju pri-
jaznih materialov in postopkov gradnje, 
učinkovita raba energije in uporaba ob-
novljivih virov za ogrevanje in hlajenje 
ter prezračevanje. 

Skladiščenje ogljikovega 
dioksida

Dokler še masovno koristimo fosil-
na goriva, je možnost za skladiščenje 
ogljikovega dioksida. Ta se skladišči v 
termoelektrarne, cementarne, železar-
ne in rafinerije. Geološko skladiščenje 

Obnovljivi viri energije, veternice

Fotovoltaika je naša prihodnost

CO
2
 predstavlja pomemben pripomo-

ček za obvarovanje podnebja. 

Vpliv podnebnih sprememb 
na zdravje

V okolju potekajo velike globalne 
podnebne spremembe, ki imajo tudi 
velik vpliv na zdravje. Globalne spre-
membe predstavljajo vedno večje 
tveganje za življenja ljudi. Tanjšanje 
ozonske plasti, povečanje emisij toplo-
grednih plinov, vročinski vali, poplave, 
spremenjena urbanizacija kot posledi-
ca podnebnih sprememb, vse to vpliva 
na zdravje ljudi in njihovo kvaliteto ži-
vljenja. V prihodnosti lahko pričakuje-
mo povečano število podnebnih ujm, 
otežena preskrba s pitno vodo, suše, 
poplave, požari in širjenje bolezni. Tanj-
šanje ozonske plasti direktvo vpliva na 
imunski sistem, povzroča kožne spre-
membe, raka in poškodbe oči. Vročiski 
vali lahko povzročajo vročiski stres, dvig 
morske gladine pa vpliva na morebitno 
preseljevanje. Podnebne spremembe 
imajo tudi vpliv na rabo tal in prsti, s 
tem se spreminjajo biodiverzitete (npr. 
opraševanje, spremembe pri gostitelj-
skih živalskih vrstah, npr komarji), po-
večuje se tveganje za nalezljive bolezni. 
Vse je med seboj neločljivo povezano, 
podnebne spremembe, raba tal, vodni 
viri, prehranjevanje, biološke vrste, ur-
banizacija in preseljevanje, revščina in 
tveganja za nalezljive bolezni. Vsi po-
mnimo porast novih bolezni v zadnjih 
20 letih in predvsem smrtonosnih viru-
sov (BSE, Ptičja gripa, N1H1, Sars...), ki so 
indirektno povezani tudi s podnebnimi 
spremembami. Preživetje in razmnože-
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vanje bakterij in virusov je odvisno od 
vlage in temperatur v okolju, podnebne 
spremembe lahko vplivajo na poveča-
no odpornost posameznih vrst bakterij 
in virusov na obstoječa zdravila in prav 
tako mutacije zaradi podnebnih spre-
memb. Grozi tudi porušenje ekosiste-
mov in s tem pohod novih, še neznanih 
ubijalskih virusov. 
V splošnem lahko strnemo vplive pod-
nebnih sprememb na zdravje: 
Temperaturno pogojene bolezni in 
smrti.

Učinki ekstremnega vremena.
Učinki onesnaženosti zraka.
Bolezni, vezane na vodo in hrano.
Bolezni, ki jih prenašajo insekti in 
glodalci.
Psihološki učinki.
Podhranjenost.

Migracije bodo usmerjene v razvi-
tejše države, ki se lažje spoprijemajo s 
podnebnimi spremembami. Priseljen-
ci so tudi potencialna grožnja za prinos 
različnih bolezni. Pričakuje se tudi, da 
se bo smrtnost zaradi vročine še pod-
vojila. Predvsem so ogroženi starejši, 
kronični bolniki, nosečnice, otroci in 
revnejši sloj prebivalstva. Tudi popla-
ve so vzrok smrtim in drugim dušev-
nim motnajm ter poškodbam. Zaradi 
ogrevanja pa prihaja tudi do zastrupi-
tev in okužbe z živili. Višje temperature 
ne pospešijo le okužb z hrano, temveč 
se poveča tudi množenje škodljivcev in 
zajedalcev. Bolezni črevesnega trakta 
so sezonsko pogojene in prav gotovo 

Izpusti CO2

Nadaljevanje članka  

v 79. številki  

revije Eneregetik

www.energetika-mb.si

Srce mesta!
Ja

vn
o 

po
dj

et
je

 E
ne

rg
et

ik
a 

M
ar

ib
or

 d
.o

.o
., 

Ja
dr

an
sk

a 
ce

st
a 

28
, 2

00
0 

M
ar

ib
or

imajo nanje podnebne spremembe ve-
lik vpliv. Podnebne spremembe bodo 
povzročile tudi spremenjene razmere 
za razvoj in širjenje prenašalcev bole-
zni, kot so klopi in komarji. Vsi ti našteti 
dejavniki, ki vplivajo na naše zdravje, so 
verjetno le vrh ledene gore. Zdravstvo 
se mora čim prej soočiti s potencialnimi 
posledicami podnebnih sprememb ter 
oblikovati ustrezno strategijo, s katero 
se bo uspešno prilagajala in borila proti 
spremembam podnebja. 
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Specifična letna raba to-
plote za ogrevanje v klasično 
grajenih stavbah v RS znaša 
med 180 - 200 kWh/(m2a). Gle-
de na trenutno veljavni pravil-
nik o toplotni zaščiti stavb in 
učinkoviti rabi energije je naj-
večja specifična letna raba to-
plote za ogrevanje predpisa-
na. Za stavbe to pomeni med 
60 in 80 kWh/(m2a) oziroma 
približno trikratno zmanjša-
nje glede na letno rabo obsto-
ječega stanovanjskega fonda. 
Novi pravilnik o učinkoviti rabi 
energije v stavbah (PURES), 
ki bo začel veljati 1.10. 2010 
predpisuje zmanjšanje spe-
cifične letne rabe toplote za 
ogrevanje še za približno 30 - 
40 odstotkov. 

Do katere meje je ener-
gijsko varčna gradnja še smi-
selna? Ali je to gradnja nizko 
energijskih (NEH) in pasivnih 
hiš (PH) s specifično rabo to-
plote za ogrevanje med 15 in 
30 kWh/(m2a) ali pa gradnja 
do meje, ki jo predpisuje PU-
RES in ta znaša med 40 in 50 
kWh/(m2a).

Če se ozremo na evrop-
ske države (Avstrijo, Nemčijo) 
lahko zasledimo, da po sana-
ciji starejših objektov načrto-
vana specifična raba toplo-
te za ogrevanje ne presega 
30 kWh/(m2a). Novogradnje, 
tako stanovanjski in poslovni 
objekti pa se načrtujejo s spe-
cifično rabo toplote za ogre-

vanje, ki ne presega 15 kWh/
(m2a).

Analiza stroškov gradnje je 
pokazala presenetljivo male 
razlike med t.i. nizko energij-
sko in pasivno gradnjo na eni 
strani in gradnjo po PURESU 
na drugi strani.

Višji stroški v višini do 10 
% pri gradnji stavb v t.i. pasiv-
nem standardu, z rabo toplote 
za ogrevanje £ 15 kWh/(m2a), v 
primerjavi z gradnjo glede na 
PURES, nastanejo zaradi ob-
vezne vgradnje kontrolirane-
ga prezračevanja z vračanjem 
toplote odtočnega zraka, op-
timalnega ogrevalnega siste-
ma, povečane debeline toplo-
tne izolacije in vgradnje oken 
v pasivnem standardu ter tudi 
načina gradnje, kjer so toplo-
tni mostovi minimalni in do-
sežena ustrezna zrakotesnost 
ovoja. Stroški gradnje za stav-
be z rabo toplote za ogreva-
nje 30 kWh/(m2a), v primerjavi 
z rabo toplote 15 kWh/(m2a), 
so nižji le za 5 odstotkov.

Raba toplote za ogrevanje 
pa ni edini kriterij, ki ga želi-
mo doseči z nizko energijsko 
gradnjo. Pomemben kriterij 
je še visoka stopnja bivalnega 
ugodja ter enakomerna klima 
v prostoru pozimi in poleti. Pri 
gradnji se uporabljajo okolju 
prijazni in obnovljivi materiali, 
proizvedeni z minimalno koli-
čino vgrajene energije in CO

2
 

v življenjskem ciklusu hiše

niZkoEnErgijska 
ali pasivna hiša
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Povzetek
vplivi podnebnih sprememb se nas vse bolj dotika-

jo v vsakodnevnih opravilih. Zato je EU že pred časom 
pričela z aktivnostmi na področju boja proti podneb-
nim spremembam. sprejela nekaj zakonski usmeritev 
in ciljev do leta 2020, ki bi se naj približali vrednostim v 
letu 1990. veliko energije je usmerila v obnovljive vire 
energije (ovE), kjer je v prispevku v ospredje postavlje-
no pridobivanje električne energije iz sončne svetlobe. 
razvoj sončnih elektrarn je v svetu še v razvojni fazi a 
se navkljub konvencionalnim elektrarnam za električ-
no energijo zelo hitro razvija in umešča v prostor. vse-
kakor sta tukaj problematična dva dejavnika, ki ovira-
ta hitrejši razvoj sE v sloveniji in sicer slaba finančna 
vzpodbuda in človeška miselnost, ki ni dovolj poduče-
na o prednostih. 

ključne besede: Podnebne spremembe, Evropska 
komisija, Obnovljivi viri energije, Sončne elektrarne, Eko 
sklad.

Podnebne spremembe in EU
podnebne spremembe in delovanje EU
Naš planet se sooča z nepopravljivimi posledicami pod-

nebnih sprememb, če ne bomo hitro ukrepali. EU se je odzva-
la na ta svetovni problem, saj je že oblikovala jasen odgovor 
v obliki celovite politike na področju energije in podnebnih 
sprememb. Zavezala se je, da bo do leta 2020 zmanjšala emi-
sije toplogrednih plinov za najmanj 20 %, hkrati pa obljubila, 
da bo imela vodilno vlogo pri mednarodnih pogajanjih za 
sprejetje še bolj ambicioznih ciljev. 

Če želimo preprečiti nepopravljive posledice podnebnih 

sprememb, se moramo zavedati, da so znanstveniki pred-
videli magično mejo povišanja temperature za 2 °C izpred 
ravni predindustrijske dobe. Ta boj z višanjem temperature 
bomo po vsej verjetnosti izgubili, če do leta 2020 ne stabili-
ziramo parametrov in jih do leta 2050 zmanjšamo na polo-
vico ravni iz leta 1990. 

Z zmanjševanjem ogljikovega dioksida v ozračje in to-
plogrednih plinov ter učinkovitejšo rabo naravnih virov lah-
ko pričakujemo ustrezno skupno rešitev, ki so si jo evropski 
voditelji zastavili politiko že marca 2007. S tem se nekako 
prikazuje nova energetska industrijska revolucija v smislu 
pridobivanja energije in uporabe le te v EU.

Izpostavili bomo le par točk voditeljev EU, ki se navezu-
jejo na SE:
•	 »do	leta	2020	za	20	%	povečajo	delež	obnovljivih	virov	
energije v celotni porabi energije in tako skoraj potrojijo 
trenutno raven; 
« (Evropska Komisija 2009, 7) 
•	 »bolje	povežejo	energetske	trge	EU,	tj.	s	prehodom	k	
bolj konkurenčnim, vseevropskim trgom elektrike in plina; 
« (Evropska Komisija 2009, 7)

Odločitve voditeljev EU prinašajo manjšo onesnaženost 
zraka, razpršeno in varnejšo oskrbo z energijo ter inovacije 

EU in podnEbnE  
sprEmEmbE Z vEČ ovE
» sonČnE ElEktrarnE«
Aleš Hriberšek
ales.hribersek@mail386.com

Statistični podatki za emisije toplovodnih plinov  
na osebo v državah EU v tonah CO

2
  

po letu 1990 in 2006:
Slovenija: 9,3 t CO

2
 (1990);  10,3 t CO2 (2006)

vse države članice EU (27 članic): 11, 8 t CO
2
 (1990);  

10,4 t CO
2
 (2006)
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v upanju, da bodo ti ukrepi uspešni in da bodo preprečili 
morebitne dolgoročne stroške podnebnih sprememb. EU 
je že temeljito zasnovala program za zmanjšanje emisij za 
8% do leta 2012. K izpolnitvi tega cilja se je zavezala v okviru 
Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov 
o spremembi podnebja. 

Evropska unija je pripravila nekaj dokumentov, s kateri-
mi je zastavila postopke in cilje EU.

•	 Bela	knjiga	-	naj	se	do	leta	2010	delež	OVE	v	EU	podvoji	in	
doseže 12%, hkrati je napovedala strategijo in akcijski načrt 
po večji uporabi OVE. 

•	 Zelena	 knjiga	 –	 je	 bila	 leta	 2006	 pripravljena	 s	 strani	
Evropske Komisije v smislu bodoče energetske politike v 
Evropi. Skoraj v celoti je bila potrjena v Evropskem Svetu, 
hkrati so tudi potrdili, da je 20% delež OVE do leta 2020 za-
vezujoč.

V sklopu EU so bile sprejete Direktive, ki se navezujejo 
na OVE in SE: 

•	 »Direktiva	2001/77/ES	določa	cilj,	ki	obsega	21-odstotni	
delež OVE v proizvodnji električne energije do leta 2010 z 
indikativnimi cilji za posamezne države članice. 

•	 »23.	aprila	2009	je	bila	sprejeta	nova	Direktiva	2009/28/
ES o spodbujanju rabe OVE.«   (Babuder, Peraus, Česen… 
2009,  8 )

Državam članicam je postavljen rok za uveljavitev do-
ločb  s strani EU do 5. decembra 2010, nacionalne akcijske 
načrte za OVE pa je potrebno poslati Komisiji do 30. junija 
2010.

Glede na to, da je Slovenija na Evropskem repu glede 
učinkovite rabe OVE, bo po vsej verjetnosti dosegla zasta-
vljene cilje dražje kot ostale članice EU. Ugotavljamo pa lah-
ko, da se struktura oskrbe in porabe energije v Sloveniji v 
zadnjih 20 letih ni bistveno spremenila. Razen v smislu hi-
trega povečanja porabe električne energije, ki je povezan z 
gospodarskim razvojem Slovenije, ki dosega kritične meje 
zaradi slabih spodbud investitorjem. Zaradi tega se Slove-
nija oddaljuje od cilja za leto 2020.

naložbe EU v ovE
Evropska komisija je ocenila, da bo morala Evropska uni-

ja v naslednjem desetletju za razvoj čiste energije porabiti 
dodatnih 50 milijard EUR, kar je skoraj trikrat več kot zdaj. 
Ker vemo, da nas še vedno omejuje gospodarska kriza, se 
50 milijard EUR zdi veliko, ampak strokovnjaki zagotavljajo, 
da bomo iz krize prišli močnejši. V naslednjih desetih letih 
Komisija v načrtu za energetske tehnologije namenja 16 mi-
lijard EUR samo za sončno energijo.

Splošni podatki  
o solarni energiji in stanju trga

Obsevanje Zemlje s sončno energijo presega 8000 - kra-
tno vrednost potreb človeštva po primarni energiji.

Sončne fotonapetostne  
elektrarne (SE)

prednosti in slabosti sE
»(SE) zaradi številnih lastnosti, kot so obnovljivost ener-

getskega vira, potencial uporabe, ekološka sprejemljivost, 
dostopnost, zanesljivost, tip uporabljene tehnologije, raz-
pršenost, estetskost, modularnost, robustnost, zahtevnost 
vzdrževanja, način obratovanja in cenovna konkurenčnost, 
ustrezajo kriterijem najsodobnejšega elektroenergetskega 
vira.« (Eko sklad 43/eko novice, Potencial fotovoltaike do leta 
2020, 2). 

SE je največkrat očitano, da imajo visoke proizvodne 
stroške električne energije in neučinkovite pretvorbo sonč-
nega sevanja v električno energijo. Podatki dobaviteljev po-
dajajo nasprotne informacije, saj je amortizacijska doba SE 
15 let, medtem ko ostalih elektrarn 40-50 let. Izkoristek pa 
je za vesoljske namene že presegel 50%. Ob tako aktivnem 
razvoju panoge proizvodnja cene električne energije iz son-Graf pričakovane rasti proizvodnje „zelene“ električne energije v EU

Celotni potencial sončnega sevanja za Slovenijo znaša približno 23 000 TWh, kar 
je nad 300-krat več kot znaša raba primarne energije. Podatki o letnem številu 
ur sončnega sevanja za nekatere kraje za leto 1993 kažejo, da bistvenih razlik v 
trajanju osončenosti ni, razen seveda za Primorsko. V vsem letu z že upoštevana 
oblačnostjo in motnostjo ozračja prejme kvadratni meter vodoravne sprejemne 
ploskve približno 1100 kWh sončne energije, od tega spomladi približno 320, po-
leti 480, jeseni 190 in pozimi 110 kWh.
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ca pade za 7-9% na letni ravni. Tako bo »do leta 2020 lahko 
v Evropi od skupaj 3.446 TWh velikega trga električne ener-
gije fotovoltaika predstavlja neposredno konkurenčnost na 
trgu velikosti 3.133 TWh.« (Eko sklad 43/eko novice, Potencial 
fotovoltaike do leta 2020, 2). 

Pomembno je tudi vedeti, da se tekom svetlega dneva 
porabi absolutno 66% električne energije, ki predstavlja ko-
nico dneva katero bi lahko pokrili s proizvodnjo električne 
energije iz SE.

statistični podatki rasti el. energije
Glede na rast porabe električne energije bo potrebno 

povečati kapacitete pridobivanja električne energije za 40% 
do leta 2020. Od tega bodo SE zajele 12% potreb po elek-
trični energiji v Evropi. S tem pa bi SE predstavljale 25% de-
lež naložb in najmočnejši električni vir v Evropi. »Iz sonca bi 
tako bilo letno proizvedenih 420 TWh električne energije, 
skupna kapaciteta inštaliranih elektrarn pa bi znašala 350 
GWp.« (Eko sklad 43/eko novice, Potencial fotovoltaike do 
leta 2020, 2). Takšni rezultati pomenijo veliko rast panoge, 
ki je pogojena s sodelovanjem politične volje in industrije za 
vgradnjo, razvoj in izdelavo izdelkov. Z razvojem panoge bi 
se povečala energetska oskrba in zmanjšala brezposelnost. 
Z povečanjem števila SE bi pripomogli k počasnejšemu dvi-
gu cen konvencionalnih energetskih virov. Slovenija v pov-
prečju izkoristi letno le 3% tehničnega potenciala iz sončne 
energije, kar pomeni, da smo na začetku razvoja.

birokratski postopki, izkoristki sE, ter cene 
el.energije

Sami administrativni postopki v Sloveniji so še vedno 
prezahtevni in predolgotrajni, da bi pritegnili pozornost in-
vestitorjev. Hkrati pa politika ne prisluhne okolju prijazne-
mu načinu pridobivanju električne energije, saj še vedno 
prihodke od prodane električne energije prištevajo med 
dohodke, ki so obremenjeni z dohodnino. SE zagotavljajo 
dolgoročno donosnost naložbe, ki je v začetku še nelikvi-
dna naložba in se je potrebno dodatno zadolževati. Proi-
zvajalci zagotavljajo življenjsko dobo 25 let ali več. Tako je 
»Obdobje zagotovljenih cen za OVE bilo podaljšano z deset 
na petnajst let.«(Babuder, Peraus, Česen… 2009, 74) »Poleg 
tega so s 15 odstotki dodatno stimulirane integrirane sonč-
ne elektrarne, postavljene na zgradbe, za sončne elektrarne, 
postavljene na tla, so odkupne cene nekoliko nižje.« (Babu-
der, Peraus, Česen… 2009, 74)

»Za sončne elektrarne je bila v letu 2002 postavljena 
cena elektrarn do 36 kW v višini 28 c€/kWh, ki pa ni bila do-

volj visoka za potencialne investitorje. V letu 2004 je bila to 
cena povišana na 37,4 c€/ kWh, zato so postala vlaganja za 
investitorje ekonomsko zanimivejša. 

V juliju 2006 je bila odpravljena omejitev 36 kW. Od leta 
2008 je cena povečana na 39,96 c€/kWh oziroma premija 
na 34,72 c€/kWh in velja za vse elektrarne, ne glede na ve-
likost.«

(Babuder, Peraus, Česen… 2009, 74)
»V primeru kristalnega silicija naj bi po napovedih cena 

kWh do leta 2030 upadla na vrednosti med 0,10 in 0,16 
evra/kWh, medtem ko v primeru tankoplastnih tehnologij 
na vrednosti med 0,11 in 0,16 evra/kWh.« (Babuder, Peraus, 
Česen… 2009, 63)

Delovanje SE ugodno vplivajo na zmanjšanje izgub v ele-
ktričnem omrežju in razpršenost el. energetskih virov reda 
nekaj kW do nekaj MW. Hkrati so zelo robustni viri el. ener-
gije, saj delujejo v širokem temperaturnem spektru (cca. 60-
90 °C ).

Žal je informiranost investitorjev v Sloveniji s tehnolo-
škega in finančnega vidika razmeroma slaba, saj skoraj nih-
če od investitorjev ne razmišlja o energetsko učinkovitih 
zgradbah nadgrajenih s SE. Tudi sama projektantska stroka 
zaenkrat še ne vključuje v idejne zasnove SE v same zgrad-
be kot njihove dele fasad, streh, oken, steklenih površin.  V 
veliki meri jim je izgovor finančna neopravičljivost investi-
cije in tehnološka zahtevnost vgradnje. Na tem področju 
informiranja in razvoja stroke ter investitorjev bi se veliko 
dalo spremeniti v smislu ozaveščenosti do prijaznega okolja 
in spreobrnitvi trenutnega mišljenja, ki temelji na preteklih 
predpostavkah splošno znanega, ki pa ne sledi koraku časa 
in trenutnim finančnim spodbudam.

Opombe:
 Povzeto po statističnih podatkih: Evropska Komisija. 2009. Boj proti podnebnim spre-
membam EU utira pot. http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/75/sl.doc
  »Če danes povečamo pametne naložbe v raziskave in razvoj, bomo imeli jutri, ko se 
bomo izkopali iz krize, nove vire gospodarske rasti ter bolj ekološko in konkurenčnejše 
gospodarstvo,« je dejal evropski komisar za znanost in raziskave Janez Potočnik.
Literatura:
- Babuder, P., Č., in ostali. 2009. Obnovljivi viri energije v Sloveniji. Celje: Fit media 
d.o.o. 
- Eko sklad. 2009. Novice EKO sklada, Potencial fotovoltaike do leta 2020. Ljubljana: 
Eko sklad, j.s.
- Evropska Komisija. 2009. Boj proti podnebnim spremembam EU utira pot.
   http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/75/sl.doc
- Eko sklad. 2009. Letno poročilo o dejavnosti in poslovanju eko sklada, slovenskega 
okoljskega javnega sklada
  v letu 2008. Ljubljana:Eko sklad, j.s.
Primeri sončnih elektrarn:
Za SE »kot primer navedimo, da 1 MWp velika sončna elektrarna letno proizvede 1,1 
GWh električne energije, kar je ekvivalent porabi 320 povprečnim slovenskim gospo-
dinjstvom.« (Babuder, Peraus, Česen… 2009, 65)
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na učinkovito koriščenje kondenzacijske toplote 
vplivajo številni dejavniki, med katerimi sta glavna de-
javnika hidravlična vključitev kondenzacijskega kotla 
v ogrevalni sistem in temeparatura povratne vode iz 
ogrevalnega sistema.

Pri nižjih temperaturah dimnih plinov (56 °C pri zemelj-
skem plinu in 47 °C pri kurilnem olju) vodna para kondenzira 
v kondenzat in pri tem sprosti latentno toploto. Z izrazom 
zgorevalna toplota hs označujemo vso toploto, ki se spro-
sti pri gorenju, vključno s latentno toploto vodne pare v di-
mnih plinih. Koriščenje latentne toplote oziroma zgorevalne 
toplote Hs je bistveno pri kondenzacijski tehniki. V tabeli 1 
je prikazano razmerje kurilnost/zgorevalna toplota za raz-
lične vrste goriv.

Tabela 1

Gorivo
Zgorevalna 
toplota
( Hs )

Kurilnost
(Hi)

Razmerje
Hs/Hi

Točka 
rosišča
(°C)

Steh.kol.
vode 
(kg/kWh)

Zemeljski 
plin 10,55 kWh/m3 9,5 kWh/m3 1,11 56 0,16

El – kurilno 
olje* 12,61 kWh/kg 11,86 kWh/kg 1,06 47 0,09

El – kurilno 
olje 10,68 kWh/liter 10,0 kWh/liter 1,06 47 0,09

UNP 
- butan 37,14 kWh/m3 34,29 kWh/m3 1,08 52 0,12

UNP 
- propan 28,24 kWh/m3 26,0 kWh/m3 1,09 53 0,13

* Po SIST 1011 Hi≥ 42,6 MJ/kg 

Razmerje med zgorevalno toploto in kurilnostjo je največje 
pri zemeljskem plinu in zavisi od kemijsko vezanega vodika. 
Uporaba zemeljskega plina v kondenzacijski tehniki ima do-
ločene prednosti pred lahkim kurilnim oljem:

•	 Pri	zemeljskem	plinu	je	razmerje	Hs/Hi	večje,	zato	se	pri	
kondenzaciji sprosti več toplote,
•	 zemeljski	plin	dejansko	ne	vsebuje	žvepla,	zato	ni	nevar-
nosti tvorbe žveplenih oksidov (SO

2
, SO

3
), ki s kondenzatom 

tvorijo agresivne kisline,

•	 temperatura	rosišča	zemeljskega	plina	je	višja	od	tem-
perature rosišča lahkega kurilnega olja (približno 10 °C), 
kar omogoča boljše koriščenje energije (latentne toplote) v 
času ogrevanja.

V diagramu je prikazana točka rosišča za kurilno olje in ze-
meljski plin v odvisnosti od presežka zraka (čim manjši je 
presežek zraka, tem večji je CO

2
).

Vrste kotlov
klasični toplovodni kotli obratujejo v visokotempera-

turnih ogrevalnih režimih oziroma sistemih (90/70 °C, 85/65 
°C). Temperatura grelne vode v kotlu je navzdol omejena s 
temperaturo kondenzacije. Potrebna je regulacija tempera-
ture dovoda v ogrevalnem sistemu, kar omogoča mešalni 
ventil, ki primešava ohlajeno vodo iz povratka. Med klasič-

EFEktivno korišČEnjE 
kondEnZacijskE toplotE 
pri ogrEvalnih kotlih
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ne kotle prištevamo kotle s temperaturo predtoka 90 °C in 
temperaturo povratka 70° C, ki imajo temperaturo izstopnih 
dimnih plinov ne višjo od 240 °C in nižjo od 160 °C. Osnovni 
vzrok tako visokih temperatur vode v kotlu in dimnih plinov 
je preprečevanje nizkotemperaturne korozije, do katere pri-
de, če se dimni plini ohladijo pod točko rosišča. 

nizkotemperaturni kotli (skrajšano nt - kotli) so na-
vadno litoželezni ali na korozijo odpornih materialov - zli-
tin. Izdelani so tako, da se srednja temperatura ogrevalne-
ga medija, regulirana v odvisnosti od zunanje temperature, 
praviloma giblje med 75 in 40 οC. Kotli lahko obratujejo brez 
mešalnega ventila, ker se lahko z vgradnjo ustrezne regula-
cije, temperatura ogrevne vode zvezno prilagaja potrebam 
ogrevalnega sistema. Prednost takšnih kotlov so višji ener-
gijski izkoristki v prehodnem obdobju. 

kondenzacijski kotli poleg toplote dimnih plinov (sen-
zibilna toplota) izkoriščajo tudi tisti del toplote, ki se pri zgo-
revanju goriva pretvori v kondenzacijsko toploto vodne 
pare (latentna toplota). Ta del se pri klasičnih kotlih ne izko-
risti, temveč se preko dimnika odvaja v okolico. Obratujejo z 
drsečo regulacijo temperature ogrevalne vode v odvisnosti 
od zunanje temperature.

Pri kondenzacijskih kotlih vodna para dimnih plinov kon-
denzira na relativno hladnih površinah toplotnega preno-
snika in pri tem odda kondenzacijsko toploto grelni vodi. V 

splošnem se podatki za izkoristek vseh vrst kotlov nanašajo 
na spodnjo kurilno vrednost goriva hi.

Če torej želimo ohraniti primerljivost podatkov s kla-
sičnimi kotli, moramo to predpostavko upoštevati tudi pri 
kondenzacijskih kotlih. Zato izkoristek preko 100 % pri kon-
denzazijskih kotlih pomeni dejansko nazaj preračunana 
vrednost na dogovorjeno izhodišče Hi, ki predstavlja 100 % 
izkoristek. V osnovi je torej kondenzazijski kotel podoben 
klasičnemu, ki ima na izhodu vgrajen dodatni toplotni pre-
nosnik. 

Pri kondenzacijskih kotlih je pomemben vpliv tempera-
ture povratne vode. Delež kondenzacijske toplote, ki jo lah-
ko izkoristimo, je prvenstveno odvisen od temperature po-
vratne vode iz ogrevalnega sistema. Nižja je ta temperatura, 
več kondenzacijske toplote lahko izkoristimo. Na sliki št.2 je 
pokazan potek ogrevalne karakteristike v odvisnosti od zu-
nanje temperature. Ploskev pod krivuljo predstavlja obrato-
vanje ogrevalne naprave v času kurilne sezone. Razvidno je, 
da se temperatura povratka približno 96 % celotnega časa 
obratovanja naprave nahaja pod mejo kondenzacije vodne 
pare v dimnih plinih. Še boljše je obratovanje pod mejo kon-
denzacije, ko je tudi predtok pod mejo kondenzacije (na pri-
mer režim 40/30 °C). Nižje površinske temperature grelnih 
teles tako ne pomenijo samo prihranka pri energiji, temveč 
tudi več ugodja za stanovalce. 
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Vpliv temperature sistema na efektivno koriščenje kon-
denzacijske toplote je razvidno na diagramu - slika 2a.

primerjava sodobnih plinskih nizkotemeperatur-
nih ogrevalnih kotlov in plinskih kondenzacijskih ko-
tlov glede koriščenja energije da naslednjo energijsko 
bilanco: 

•	 Pri	zemeljskem	plinu	zanaša	delež	kondenzacijske	toplo-
te 11 % glede na kurilnost Hi.
•	 Plinski	 kondenzacijski	 kotli	 lahko	 zaradi	 kondenzacije	
vodne pare ta toplotni potencial bolje izkoristijo.
•	 	Pri	atmosferskih	nizkotemperaturnih	kotlih	znaša	izsto-
pna temperatura dimnih plinov med 90 in 120 °C. Z dimni-
mi plini se izgubi približno 6 do 7 % neizkoriščen toplote.
•	 Občutno	znižanje	 temperature	dimnih	plinov	pri	 kon-
denzaciskih plinskih kotlih na vrednost 30 °C pomeni, da 
se delež senzibilne toplote v dimnih plinih izkoristi, izgube 
toplote z dimnimi plini pa se zmanjšajo.
Energijska bilanca pri primerjavi nizkotemperaturnega in 
plinskega kondenzacijskega kotla je prikazana na sliki št. 3.

Vpliv ogrevalnega  
sistema na optimalno koriščenje  
kondenzacijske tehnike

Plinske kotle je možno vgraditi v vsak ogrevalni sistem. 
Koristna kondenzaciska toplota in z delovnim režimom po-
gojeni izkoristek pa sta odvisna od ogrevalnega režima.

Če želimo pridobiti kondenzacijsko toploto vodne pare 
iz dimnih plinov, je potrebno dimne pline ohladiti pod točko 
kondenzacije (temperaturo rosišča). Delež koriščenja kon-
denzacijske toplote je zato pogojen z delovnimi tempera-
turami ogrevalnega sistema oziroma s časom obratovanja 
v območju kondenzacije. To odvisnost prikazujejo diagrami 
na sliki št. 4a in 4b. V diagramih je upoštevana temperatura 
rosišča rosišča 56 °C.

ogrevalni režim 40/30 °c in 70/50 °c – slika 4 a, 4b
Koriščenje kondenzacijske tehnike pride pri tem ogre-

valnem režimu do izraza med celotnim ogrevalnim obdo-
bjem. Temperatura vode povratka je ves čas nižja od tem-
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perature rosišča, tako da je kondenzacijska toplota vedno 
na voljo. To dosežemo z nizkotemperaturnim površinskim 
ogrevanjem ali talnim ogrevanjem, ki sta najprimernejša za 
kondenzacijske kotle.

ogrevalni režim 75/60 °c in 90/70 °c – slika 4 c,d
Tudi pri temperaturah ogrevalne vode 75/60°C je mo-

žno koriščenje kondenzacijske toplote dimnih plinov in si-
cer približno 90 % letnega kurilnega časa. To velja za zuna-
nje temperature že od od – 10 °C do + 20°C. 

Stare ogrevalne naprave, ki so bile zaradi varnostnih pri-
bitkov glede na predpise dimenzionirane na delovne tem-
perature 90/70 °C, praktično obratujejo danes kot sistemi 
75/60 °C. Čeprav so naprave dimenzionirane na režim 90/70 
°C, obstaja možnost kondenzacije. To pomeni, da še vedno 

koristijo kondenzacijsko toploto v približno 80 % kurilnega 
časa, kakor hitro zunanja temperatura ne preseže – 2 °C.

Hidravlična vključitev  
kondenzacijskega kotla v ogrevalni sistem

Da lahko kondenzacijski kotel optimalno izkoristimo 
oziroma uspešno koristimo kondenzacisko toploto, je po-
membna tudi hidravlična vključitev kondenzacijskega kotla 
v ogrevalni sistem. Na efektivno koriščenje kondenzacijske 
tehnike vplivajo še naslednji dejavniki:

•	 	 	 	 	 	 	 	povratna	voda	iz	ogrevalnega	sistema	se	mora	s	
kolikor možnimi nizkimi temperaturami dovajati direktno v 
kondenzacijski kotel. Izogibati se moramo ukrepom, ki pov-
zročijo dvig temperature povratka,
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lo vrtljajev ventilatorja za dovod zgorevalnega zraka glede 
na odstopanje temperature predtoka od ogrevalne krivulje. 
Tako je v celotnem območju modulacije zagotovljeno opti-
malno razmerje zraka in plina ter s tem kondenzacija vodne 
pare iz dimnih plinov.

Kondenzacijske kotle izdelujejo danes v različnih izved-
bah in različnih moči. Lahko jih namestimo v kleteh, stano-
vanju ali tudi na podstrešju. Do priključne moči 50 kW ne 
potrebujejo posebne kurilnice. 

Toplotna moč in izkoristek kotla
Pri izbiri kotla je pomembno, da so toplotne izgube za-

radi pripravljenosti kotla za obratovanje in izgube dimnih 
plinov čim manjše. Kotli obratujejo v zelo spremenljivih po-
gojih, zato ne smemo pri ocenjevanju kakovosti kotla upo-
števati samo izkoristek naprave pri nazivni moči. Pomemben 
je letni izkoristek, ker imajo kotli, pri zmanjšani obremenitvi 
tudi nižji izkoristek. Izbrati moramo takšen kotel, ki imajo na-
zivno moč čim bližje realnim obratovalnim razmeram. 

Kotel za centralno ogrevanje skozi ogrevalno sezono ne 
deluje ves čas s polno nazivno močjo, zato je letni obratoval-
ni izkoristek nižji od nazivnega, kar je prikazano v tabeli 3.

Glede na vrsto goriva, ki zgoreva v kotlu, ločimo kotle 
na trdna, tekoča in plinasta. Kotle, v katerih zgoreva samo 
ena vrsta goriva imenujemo specialni kotli i nimajo velike 
energijske izkoristke. Kombinirani kotli na dve ali več vrst 
goriv so tehnološko zastareli in imajo tudi nizek energijski 
izkoristek. 

Pri zamenjavi tehnološko zastarelega kotla z nizkotem-
peraturnim kotlom lahko prihranek energije izračunamo po 
enačbi: 

∆
Energije = 1 - ηstar

/ηnov

η
star

 letni obratovalni izkoristek starega kotla
η

nov 
- letni obratovalni izkoristek novega kotla

Tabela 3

Energent Vrsta kotla
Izkoristek kotla
(ηk)

Letni izk. kotla pri
avtom.regulaciji *
(ocenjeni) 

Trdna 
goriva

Starejše iz-
vedbe kotlov
Kombinirani 
kotli na teko-
če gorivo

65 do 70 %
70 do 75 %

60 do 65 %
65 do 70 %

kurilno 
olje, plin

specialni kotli 86 - 90 % 80 - 85 %

kurilno 
olje, plin

nizkotempe-
raturni kotli

90 - 95 % 85 - 90 %

kurilno 
olje, plin

kondenzacij-
ski kotli

100 - 109 % 95 - 100 %

biomasa
kotli na lesne 
sekance

85 - 90 % 75 – 80 %

* letni ocenjeni izkoristki veljajo ogrevalni sistem brez priprave tople 
sanitarne vode

Izkoristek ogrevalnega sistema dobimo tako, da upošte-
vamo poleg izkoristka kotla tudi izkoristek cevnega omrežja 

•	 smer	toka	kotlovne	vode	mora	biti	v	nasprotni	smeri	toka	
ogrevalnih plinov (povratna voda iz sistema vstopa v kotel 
na mestu, kjer izstopajo dimni plini),
•	 uporaba	štiropotnih	mešalnih	ventilov	na	kotlu	ni	pripo-
ročljiva, prav tako ni priporočljiva uporaba pretočnega ven-
tila (bypass ventil med predtokom in povratkom povzroči 
dvig temperature povratka),
•	 odsvetuje	se	vgradnja	hidravlične	ločnice	oziroma	vme-
snega zbiralnika s primarno črpalko,
•	 uporaba	kotlovske	črpalke	oziroma	neregulirane	črpalke	
za primešavanje vode ni priporočljiva.

Na sliki št. 6 je prikazana uporaba tropotnega ventila pri 
kondenzacijskem kotlu, ki je v vgrajen na način, da ne pov-
zroča dviga temperature povratne vode iz kotla. Tropotni 
mešalni ventil dovaja vodo neposredno kondenzacijskem 
kotlu, brez dviga temperature. Vgradnja štiripotnega mešal-
nega ventila, ki ga vgrajujemo pri klasičnem kotlu in omo-
goča dvig temperature povratne vode, pri kondenzacijskem 
kotlu ni priporočljiva (zmanjšuje učinkovito koriščenje kon-
denzacije). 

Na sliki 7 je prikazana vgradnja pretočnega (prestrujne-
ga ventila) za ohranjanje minimalnega pretoka pri klasičnem 
kotlu. Zaradi zmanjšanja koriščenja kondenzazijske toplote 
ga pri kondenzacijskem kotlu ni priporočljivo vgraditi. Ko se 
namreč pretočni ventil odpre, se ustvari bypass med vto-
kom in povratkom. Posledica tega je dvig temperature po-
vratka. Za preprečevanje pretočnih šumov v termostatskih 
ventilih je namesto pretočnega ventila primerneje vgraditi 
elektronsko samoregulirano obtočno črpalko. 

Na sliki 8 je prikazana vgradnja hidravlične ločnice in 
vmesne zbiralnice, ki prav tako dvigujeta temperaturo po-
vratne vode in ju ni priporočljivo vgraditi pri kondenzacij-
skem kotlu.

Kondenzacijski kotli omogočajo tudi pri različno dimen-
zioniranih ogrevalnih tokokrogih (nizkotemperaturni in vi-
sokotemperaturni) visoke izkoristke.

Na sliki št. 9 je prikazana vključitev kondenzacijskega ko-
tla v visokotemperaturne in nizkotemperaturne ogrevalne 
krogotoke.

Najsodobnejši plinski kondenzacijski kotli so načrtovani 
tako, da je pri nazivni moči kotla temperatura dimnih plinov 
le 2 K (2 °C) višja kot temperature povratka, kar pri ogreval-
nem sistemu 40/30 °C daje izkoristek kotla 109 %. Vgrajen 
gorilnik z moduliranim delovanjem v območju 30 do 100 
% nazivne moči zagotavlja majhno število vklopov gorilni-
ka, nizke temperature ogrevalne vode in s tem nižje tem-
perature dimnih plinov. Zaradi takšnega delovanja kotla so 
zmanjšanje emisije škodljivih snovi (NOx

, CO) ob vklopu/iz-
klopu, večji je delež kondenzacijske toplote in manjša so iz-
gube s toploto dimnih plinov. V celotnem modulacijskem 
območju obratuje kotel s konstantnim presežkom zraka. To 
se zagotavlja s sočasno zvezno regulacijo dovedenega zgo-
revalnega zraka in plina. Pri tem regulator spreminja števi-

60



December 2009

7

8

61



December 2009

in izkoristek regulacijskega sistema. Izrazimo ga z enačbo:

ηos = ηk . η c . ηr 

η
k……. 

izkoristek kotla (odvisen od vrste energenta in vr-
ste kotla)

η
c……. 

izkoristek cevne mreže (od 95 do 98 %, odvisen od 
velikosti in izolacije)

η
r……..

izkoristek regulacijskega sistema (ročna: 85 %, cen-
tralna: 85 do 95 %)

Izkoristek kurilne naprave opisuje dejansko trenutno sta-
nje, ki je izmerjeno v laboratoriju.

letni izkoristek dobimo, če v kurilni sezoni, poleg izko-
ristka kotla upoštevamo še število obratovalnih ur gorilnika 
in izgube zaradi pripravljenosti kotla. Letni izkoristek dolo-
čimo z naslednjo enačbo:

ηletni = ηk/(ba/bvk - 1) . qb + 1
V enačbi pomenijo:

 η
k 
-izkoristek kotla

b
vk 

- število obratovalnih ur gorilnika 
b

a 
-število kurilnih dni v urah

b
q 
- izgube zaradi pripravljenosti kotla (čas delov. gorilni-

ka/čas ponovnega zagona) 
 Za označevanje energijske učinkovitosti naprave je nem-

ški standard DIN 4702 uvedel normni izkoristek.
Pri izračunu letnega izkoristka kotla (VDI 2067) je upošte-

van dejansko izkoristek kotla (η
k
) pri nazivni (100 %) obreme-

nitvi in ne njegova sprememba pri delni obremenitvi. Zaradi 
tega se DIN 4702 del 8 pri kotlih navaja še tako imenovani 
normni izkoristek (ηk), ki se izračuna iz razmerja med letno 
porabljeno toploto (Q

H
) in letno pridobljeno toploto kotla 

(Q
H
) pri delni obremenitvi.

Diagram na sliki št. 10 prikazuje normni izkoristek sodob-
nega kondenzacijskega kotla in normni izkoristek NT kotla 
za različne ogrevalne sisteme.

Visoki normni izkoristki plinskih kondenzacijskih kotlov 
so posledica vzdrževanja visoke vsebnost CO

2
 v dimnih pli-

nih in vzdrževanja visoke temperature povratka. Čim višja je 
torej vsebnost CO

2
, tem višje je rosišče vodne pare v dimnih 

plinih. Nadalje velja, čim nižja je temperatura povratka, tem 
večja je stopnja kondenzacije ter je s tem tudi nižja tempera-
tura dimnih plinov.                                                                  (kgb)

Navlaževanje  
strešne  
konstrukcije

Strešna konstrukcija se navlaži s pro-
diranjem padavin ali zaradi kondenzaci-
je vodne pare v konstrukciji. Prostor pod 
strešno konstrukcijo in okolica z različ-
nima temperaturama in delnima tlako-
ma vodne pare (vlažnostjo), delujeta kot 
vezni posodi. Difuzija vode pare poteka 
v smeri višjega proti nižjemu delnemu 
tlaku vodne pare. Ker se v zimskem času 
temperatura konstrukcije znižuje, difuzi-
ja vodne pare v smeri iz notranjosti nav-
zven pa povečuje, lahko vlažnost nara-

ste do mejne vrednosti. V primeru, da se 
ohlajevanje konstrukcije nadaljuje, dose-
že vodna para tlak nasičenja in se prične 
izločati kot voda (kondenzat). 

 Vgradnja parne zapore ali parne ovi-
re v strešno konstrukcijo naj bi s svojimi 
lastnostmi prispevala k izboljšani zašči-
ti pred vlago. Parna zapora onemogoči 
napredovanje pare, parna ovira pa na-
predovanje pare samo ovira. Meja med 
parno oviro in zaporo ni točno določena. 
Materiale, ki jih uporabljamo kot parne 
zapore, imajo zaporno vrednost Sd 10 
do 160 m.

Uporaba klasičnih parnih zapor (iz 
PVC  ali Al) za zaščito pred vlago pa lahko 
povzroči neželene stranske učinke oziro-
ma ne zagotovi zadostnega izsuševanje 
konstrukcije. V poletnih mesecih imajo 

parne zapore vgrajene na notranji strani 

toplotne izolacije določeno pomanjklji-

vost (na primer velika navlaženost kon-

strukcije, zaradi nezadostno osušenega 

ostrešja). Na notranji strani parne zapore 

se tvori kondenzat, ki ne more dovolj hi-

tro izhlapeti, čas sušenja konstrukcije se 

podaljša in je večji od dovoljenega, kar 

lahko povzroči trajne poškodbe na stre-

šni konstrukciji. V sodobni gradnji se zato 

namesto parnih zapor koristijo parne ovi-

re z variabilnim difuzijskim uporom oz. s 

kapilarno absorptivnostjo, da se tako za-

gotoviti zadosten potencial sušenja grad-

bene konstrukcije. 

 Osnovne zahteve za zasnovo grad-

benih konstrukcij glede na difuzijo vodne 

pare so zbrane v standardu SIST 1025. 
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kondenzacijski kotli poleg toplote dimnih plinov 
(senzibilne toploto) izkoriščajo tudi tisti del toplote (la-
tentne), ki se pri zgorevanju goriva pretvori v konden-
zacijsko toploto vodne pare. ta del se pri klasičnih kotlih 
ne izkoristi, temveč se preko dimnika odvaja v okolico. 
obratujejo z drsečo regulacijo temperature ogrevalne 
vode v odvisnosti od zunanje temperature. pri konden-
zacijskih kotlih vodna para dimnih plinov kondenzira 
na relativno hladnih površinah toplotnega prenosnika 
in pri tem odda kondenzacijsko toploto grelni vodi. pri 
kondenzacijskih kotlih je pomemben vpliv temperature 
povratne vode. delež kondenzacijske toplote, ki jo lah-
ko izkoristimo, je prvenstveno odvisen od temperature 
povratne vode iz ogrevalnega sistema. pri kondenzacij-
skih kotlih lahko kot energent uporabimo plin ali olje. 
Uporaba zemeljskega plina v kondenzacijski tehnologi-
ji ima določene prednosti pred lahkim kurilnim oljem, 
kar bo predstavljeno v nadaljevanju tega članka. 

Teoretična letna količina kondenzacijske 
toplote

Značilnost kondenzacijske tehnologije je, da koristimo 
latentno toploto, ki se sprosti s kondenzacijo vodne pare v 
dimnih plinih, nastalih pri zgorevanju goriva. Latentna to-
plota, ki se sprosti s kondenzacijo vodne pare, se dovaja ko-
tlovni vodi. Prav tako zmanjša tudi količina senzibilne toplo-
te v dimnih plinih. V tabeli 1 je prikazano razmerje kurilnost/
zgorevalna toplota za različne vrste goriv. Pri nižjih tempe-
raturah dimnih plinov (56 °C pri zemeljskem plinu in 47 °C 
pri kurilnem olju) vodna para kondenzira v kondenzat in pri 
tem sprosti latentno toploto. 

Primerjava sodobnih plinskih nizkotemeperaturnih ogre-
valnih kotlov in plinskih kondenzacijskih kotlov glede kori-

lastnosti in naČini 
vgradnjE stEnskih 
kondEnZacijskih kotlov

ščenja energije da naslednjo energijsko bilanco (slika 1).
•	 Pri	zemeljskem	plinu	zanaša	delež	kondenzacijske	toplo-
te 11 % glede na kurilnost Hi.
•	 Plinski	 kondenzacijski	 kotli	 lahko	 zaradi	 kondenzacije	
vodne pare ta toplotni potencial bolje izkoristijo.
•	 Pri	atmosferskih	nizkotemperaturnih	kotlih	znaša	izsto-
pna temperatura dimnih plinov med 90 in 120 °C. Z dimnimi 
plini se izgubi približno 6 do 7 % neizkoriščene toplote.

Tabela 1

Gorivo
Zgorevalna toplota
( H

s
 )

Kurilnost
(H

i
)

Razmerje
H

s
/H

i

Točka rosišča
(°C)

Količina kondenzata (teoretično)
kg/m3* - ZP in UNP
kg/l* - LKO 

Zemeljski plin 10,55 kWh/m3 9,5 kWh/m3 1,11 56 1, 63

LKO - lahko kurilno olje 12,61 kWh/kg 11,86 kWh/kg 1,06 47

0,88LKO - lahko kurilno olje 10,68 kWh/liter 10,0 kWh/liter 1,06 47

UNP - butan 37,14 kWh/m3 34,29 kWh/m3 1,08 52 4,29

UNP - propan 28,24 kWh/m3 26,0 kWh/m3 1,09 53 3,37

* nanaša se na količino goriva
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•	 Občutno	znižanje	 temperature	dimnih	plinov	pri	 kon-
denzacijskih plinskih kotlih na vrednost 30 °C pomeni, da 
se določen delež toplote v dimnih plinih izkoristi, izgube 
toplote z dimnimi plini pa se zmanjšajo.

Diagram na sli 1 A prikazuje kolikšna je teoretična letna 
količina toplote kondenzacije Qkon

 v odvisnosti od nazivne 
toplotne moči kotla Q

n
. Prikazana je primerjava med NT ko-

tlom na ZP in kondenzacijskim kotlom na ZP. Pri tem je upo-
števano letno število ur obratovanja kotla B

k
 = 1600 h pri 

polni obremenitvi (nazivni moči) kotla. Izračun za konden-
zacijski kotel na LKO pokaže, da je letne količine toplote kon-
denzacije znatno manj v primerjavi s kotlom na ZP. Diagram 
na sliki 1B prikazuje kolikšna je teoretična količina toplote 
kondenzacije Qkon

 v odvisnosti od nazivne moči kotla Q
n
, če 

za gorivo uporabimo UNP.
Razmerje med zgorevalno toploto in kurilnostjo je naj-

večje pri zemeljskem plinu in zavisi od kemijsko vezanega 
vodika. Uporaba zemeljskega plina v kondenzacijski tehniki 
ima določene prednosti pred lahkim kurilnim oljem:
•	 pri	zemeljskem	plinu	je	razmerje	Hs/Hi	večje,	zato	se	pri	
kondenzaciji sprosti več toplote,
•	 zemeljski	plin	dejansko	ne	vsebuje	žvepla,	 zato	ni	ne-
varnosti tvorbe žveplenih oksidov (SO2, SO3), ki s konden-
zatom tvorijo agresivne kisline,
•	 temperatura	rosišča	zemeljskega	plina	je	višja	od	tem-
perature rosišča lahkega kurilnega olja (približno 10 °C), 
kar omogoča boljše koriščenje energije (latentne toplote) v 
času ogrevanja.

Na sliki 2 je prikazano obratovanje kondenzacijskega ko-
tla 75/60 °C in kondenzacijskega plinskega kotla 40/30 °C. 
Narisana sta dva primera koriščenja kondenzacijske toplote 
pri izkoriščenosti ϕ = 0,4. Pri plinskem kondenzacijskem ko-
tlu 40/30° C je kondenzacijski koeficient α znatno višji kot 
pri kotlu 75/60 °C.

Primerjava izkoristkov različnih vrst kotlov
Za primerjavo kotlov je najprimernejša primerjava stan-

dardnih stopenj izkoristka. Za označevanje energijske učin-
kovitosti naprave je nemški standard DIN 4702 uvedel stan-
dardni ali normni izkoristek (Normnutzungsgrad). Določi se 
tako, da se simulira celotno obdobje ogrevanja (5 točk pri del-
ni obremenitev glede na odgovarjajoče dnevne temperatu-
re). Pri teh rezultatih je potrebno navesti tudi delovne tem-
perature dvižnega in povratnega voda. Standardne stopnje 
izkoristka označujemo s ηs

.
Učinkovitost izvora toplote (kotla) lahko podamo glede 

na smernice VDI 2067 s t.i. letnim izkoristkom η
letni

. Letni iz-
koristek kotla izračunamo tako, da v kurilni sezoni, poleg izko-
ristka kotla upoštevamo še število obratovalnih ur gorilnika in 
izgube zaradi pripravljenosti kotla. Ocenjevanje kotlov glede 
na stopnjo letnega izkoristka zato ni povsem pravilno, ker je 
pomemben tudi način delovanja kotla in celotni čas delova-
nja sistema, v odvisnosti od potreb in navad porabnikov. 

V splošnem se podatki za izkoristek vseh vrst kotlov na-

našajo na spodnjo kurilno vrednost goriva Hi
. Na sliki št.3 so 

prikazani standardni izkoristki ogrevalnih plinskih kotlov v 

odvisnosti od zunanje temperature.

Izračun izkoristka  
kondenzacijskega kotla

Izkoristek kondenzacijskega kotla se izračuna na podo-

ben način kot izkoristek konvencionalnega kotla, s tem, da 
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se v enačbi doda samo kondenzacijski delež. Enačba za iz-
račun izkoristka kotla se glasi:

ηk = 1 - + x α ( %) (1)

 q
d
 = ( T

d
 - T

z
) x [ A/CO

2
 + B] (2)

α = Q
m

/Q
t
 (3)

V enačbi (1) pomeni člen senzibilne izgube, za-

dnji člen x α kondenzacijski delež.

Ostale oznake v enačbi (1), (2) in (3) pomenijo : 

- q
d
 = izgube s toploto dimnih plinov (%)

- q
s
 = sevalne izgube (%)

- H
s
 = zgorevalna toplota goriva

- H
i
 = kurilnost goriva

- α = »kondenzacijski« koeficient
- Q

m 
= količina izmerjenega kondenzata (tabela 1)

- - Q
t
 = teoretična količina kondenzata (tabela 1)

- T
d
 = temperatura dimnih plinov ( C°)

- T
z
 = temperatura zraka (°C)

- CO
2
 = ogljikov dioksid v dimnih plinih (%)

- A , B = specifični konstanti za gorivo ( A = 0, 36 za ZP, B = 
0,01 za ZP)
PrImer izračuna izkoristka kondenzacijske kotla na ZP:
a. Dani podatki:

 CO
2
 = 10, 5 %

T
d
 = 40°C

T
z
 = 20 °C

α = 0, 82
q

s
 = 1 % (ocena)

A = 0,38
B = 0,01

b. Izračun
q

d = (40 - 20) x [0,36/10,5 + 0, 01) = 0,88 %
ηk = 1 - 0,0188 + 0,0906 = 107,18 %

 Iz enačbe (1) je razvidno, da razen konstantnih vrednosti 
za zgorevalno toploto (H

s
) in kurilnost (H

I
) na izkoristek kotla 

vpliva še variabilni člen - kondenzacijski koeficient »α«. Čim 
večja je količina kondenzata, tem 
boljši je izkoristek kondenzacijske-
ga kotla. Čim nižja je temperatura 
dimnih plinov, tem večja je tem-
peratura kondenzata. Zaradi nižje 
temperature dimnih plinov v pri-
merjavi z nizkotemperaturnimi ko-
tli, so manjše tudi izgube s toploto 
dimnih plinov. 

Na izboljšanje koriščenja kon-
denzacijske toplote pa vplivajo še 
konstrukcija konvektivnih ogreval-
nih površin, vsebnost CO

2
 v dimnih 

plinih (višji je CO
2
, višja je tempe-

ratura rosišča dimnih plinov), tem-
peraturni režim ogrevne vode 
(temperatura predtoka in povrat-
ka), optimalna hidravlična vključi-
tev (ogrevalni sistem - kotel), da se 
prepreči prevelik dvig temperature 
povratka.

TRGOVINA IN ZASTOPANJE d.o.o.
Pot za Bistrico 67, 1230 Domžale

Tel.: 00386- (0)1/7225-630, 7225-634
Fax: 00386- (0)1/7216-188

E-mail: alwagi@siol.net

Želimo vesele praznike in 
Srečno v novem letu.

www.alwagi.si
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Izvedbe stenskih plinskih kondenzacijskih 
kotlov

Za male toplotne moči se kondenzacijski kotli v največ 
primerih uporabljajo v stenski izvedbi. Materiali iz katerih 
so kotli izdelani so nerjaveče jeklo ali razne aluminijaste zli-
tine, ki so posebej primerne zaradi male mase in dobrih to-
plotnih lastnosti. V zlitine se v času vlivanja dodaja legirne 
elemente, da se prepreči korozija zaradi agresivnega kon-
denzata, predvsem pri uporabi kurilnega olja. Ker zemeljski 
plin dejansko ne vsebuje žvepla, ni nevarnosti tvorbe žve-
plenih oksidov (SO2

, SO
3
), ki s kondenzatom tvorijo agresiv-

ne kisline. 
Površine za prenos toplote so pri kondenzacijskih kotlih 

izvedene v obliki narebrenih cevi, s čimer se doseže velika 
površina za prenos toplote in pospešuje kapljičasta konden-
zacija. 

V odvisnosti od načina dovajanja zraka kotle ločimo dve 
osnovno vrsti stenskih kotlov:
•	 Izvedba	kotla	z	atmosferskim	gorilnikom,	ki	dobiva	zrak	
iz prostora, kjer je kotel vgrajen. Pri tej izvedbi mora biti za 
zgorevanje goriva zagotovljen zadosten dovod zraka v pro-
stor.
•	 Izvedba	kotla	z	ventilatorskim	gorilnikom	-	prisilni	dovod	
zraka. Sodobne izvedbe kotlov imajo vgrajene predmešal-
ne ploskovne sevalne gorilnike. Zrak za zgorevanje se do-
vaja po cevi, ki koncentrično obdaja cev za odvod dimnih 
plinov. Ker imajo lahko takšni kotli zaprto komoro za zgo-
revanje, jih lahko postavimo na poljubno mesto v hiši. Zrak 
se kontrolirano dovaja po posebni cevi, zato se zmanjšajo 
izgube zaradi dotoka hladnega svežega zraka skozi razne 
špranje in druge odprtine. Takšna izvedba dimnika (dovoda 
zraka in odvoda dimnih plinov) omogoča predgretje zraka 
s toploto izstopajočih dimnik plinov. Zaključek dimnika na 
izstopu mora biti izveden s posebno zaščitno kapo, ki pre-
prečuje mešanje vstopnega zraka s izstopajočimi dimnimi 
plini. Kapa obenem ščiti dimnim pred atmosferskimi pada-
vinami in vdorom drugih nečistoč. Dimniki so v večini izde-
lani iz polipropilena ali iz aluminija, saj je maksimalna tem-
peratura dimnih plinov pri kondenzacijskih kotlih do 75° C. 
Tlaki dimnih planov znaša do 100 Pa.

Razdelitev plinskih naprav, ki temelji na izvedbi oziroma 
konstrukciji glede na dovod zraka za zgorevanje in odvod 
plinov je prikazan v tabeli 1. Črkovne oznake glede na DVGW 
- TRG 86/96 različnih vrst plinskih naprav so sledeče:

Tabela 2
A Plinski aparati brez odvoda dimnih plinov (npr. štedilnik)

B
Plinski aparati z atmosferskim zgorevanjem in odvodom 
dimnih plinov skozi dimnik

C Plinski aparati z zgorevanjem v zaprti plinski komori

Fasadne plinske naprave
Pogoji za namestitev stenskih plinskih naprav so določe-

ni s tehničnim predpisi, ki temeljijo na predpisih nemškega 

strokovnega združenja za plin in vodo za notranje plinske 
instalacije DVGW - G 600. Fasadne plinske naprave so tiste, 
ki imajo dovod zraka za zgorevanje in izhod dimnih plinov 
na fasadi. Te naprave so fasadni kotli, naprave za ogreva-
nje sanitarne vode in kombinirane naprave za ogrevanje in 
pripravo tople sanitarne vode. Konstrukcijsko so te naprave 
enake napravam, ki imajo izpust na strehi z dvojno dimniško 
cevjo (zunanja za dovod zraka za zgorevanje in notranja za 
odvod dimnih plinov). 

Fasadne plinske naprave spadajo v »C» plinskih naprav. 
Osnovna značilnost fasadnih stenskih plinskih kotlov je, da 
zrak, potreben za zgorevanje, zajemajo od zunaj, kamor od-
vajajo tudi dimne pline. Nadalje obstaja osem podvrst na-
prav »C« ( C

1
 do C

8
) v katerih so plinske naprave razdeljen 

še na naprave brez ventilatorja, naprave z ventilatorjem za 
prenosnikom toplote in naprave za ventilatorjem pred go-
rilnikom. Dodatni indeks »x« v oznaki naprave »C« (npr. C

13x
 ) 

označuje naprave, pri katerih je cev za odvod dimnih plinov 
nameščena znotraj cevi za dovod zraka, da naprave ustreza-
jo tudi glede tesnosti, s čimer je preprečen vstop dimnih pli-
nov v prostor. Plinske naprave vrste »C« z ventilatorjem brez 
dodatne oznake »x« morajo biti nameščena v prostorih, ki 
imajo eno odprtino na prosto s prečnim presekom najmanj 
150 cm2 ali dve odprtini s po 75 cm2.

Namestitev plinskih naprav »C«
Namestitev naprave (na notranjo ali zunanjo steno) je 

odvisno od moči naprave. Plinske naprave C
11

 (naprave ne-
odvisne od zraka v prostoru in brez ventilatorja) se lahko 
namestijo neposredno na zunanjo steno in jih lahko upo-
rabljamo samo za ogrevanje posameznih prostorov ali za 
pripravo tople sanitarne vode. Fasadni kotli za ogrevanje 
prostorov, imajo lahko največjo toplotno moč 7 kW, fasadni 
grelniki za pripravo tople sanitarne vode, pa največjo toplo-
tno moč 28 KW. 

Plinske naprave C
12 

in C
13

 (naprave neodvisne od zraka 
v prostoru in z ventilatorjem) se lahko namestijo neposre-
dno na zunanje in notranje steno. Fasadni kotli za ogrevanje 
prostorov, imajo lahko največjo toplotno moč 11 kW, fasadni 
grelniki za pripravo tople sanitarne vode, pa največjo toplo-
tno moč 28 KW.

Omenjene naprave vrste C
1
 se lahko namestijo na opi-

sani način le v primeru, če odvod dimnih plinov na streho ( 
vrsta C

3 
in C

5
) ni možen ali pa bi takšna izvedba povzročila 

prevelike stroške. 

Vrste izpustov dimnih plinov 
 Glede na način izhoda dimnih plinov in vstopa zraka za zgo-
revanje razlikujemo:
•	 izpust	na	fasado,	
•	 dovod	zraka	od	zunaj,	odvod	dimnih	plinov	v	dimnik,
•	 izpust	v	LAF	(LAS)	dimnik	(cev	v	cevi	ali	cev	poleg	cevi),
•	 strešni	izpust.	
Na sliki 4 so prikazani fasadni izpusti stenskih plinskih kotlov.
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Temperatura dimnih plinov pri kondenzacijskih plinskih 
kotlih običajno znaša 35 do 65 °C oziroma 1 do 5 °C več, kot 
znaša temperatura povratne vode. Za odvod dimnih plinov 
zato lahko uporabimo dimovodno cev iz PP (polipropilena), 
ki je odporen proti vlagi in je uporaben do temperature di-
mnih plinov 120 °C. 

Glede na količine dimnih plinov in tlačne razmere ( ven-
tilatorski gorilnik) se lahko vgrajujejo dimovodne cevi pre-
mera 80 mm. To pomeni, da se za odvod dimnih plinov, lah-
ko koristi obstoječi zidani dimnik, ki ima mora imeti presek 
vsaj 13, 5 x 13, 5 cm ali Φ 155/144 mm, v katerega se vstavi 
vodo odporna cev iz PP. Zaradi nizkih temperatur dimnih 
plinov, je potrebno v podstrešnih (ne bivalnih) prostorih le 
mehansko zaščiti dimovodno cev z jekleno cevjo (slika 5 a). 

V bivalnih prostorih pa izvedemo zaščito z ognje odpornim 
materialom slika (zaščita 30 do 90 minut, odvisno od na-
membnosti prostora).

V jašek nameščena dimovodna napeljava, namenjena za 
temperature dimnih plinov do 160 °C, je izdelana bodisi iz 
nerjavnega jekla, aluminija (kot zvijava cev). Zvijave dimovo-
dne cevi so še posebej primerne za sanacijo starih dimnikov, 
v katerih na posameznih mestih naletimo na spremembo 
smeri jaška-

Osnovni sklop dimovodnega sistema (slika 5 a) je sesta-
vljen iz osnovnega kotlovnega dela dimnika z merilnimi od-
prtinami, revizijskega kosa, dvojne cevi 0, 5 ali 1 m s kontrol-
no odprtino, zaključnega pokrova in tesnilnega materiala. 
Najdaljša dolžina ravnega dela dimnika znaša 2 m.
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Pred spuščanjem kotla v pogon je potrebno preveriti te-
snost dimovodnega sistema iz dveh razlogov:

•									da	preprečimo	morebitni	vdor	kondezata	v	okoli-
co dimnika,

•									da	preprečimo	morebitno	mešanje	dimnih	plinov	
in dovodnega zraka.

Kontrolo tesnosti dimovodnega sistema mora izvesti 
ustrezna dimnikarska služba. Določeni proizvajalci imajo za 
svoje dimovodne naprave predpisane preizkusne tlake, ki 
običajno znašajo 200 Pa. Dopustno prepuščanje naj ne bi 
preseglo 21,6 litra/ (hm2). V primeru, da vršimo še kontrolo 
razlike 0

2
 znotraj ali zunaj naprave, le ta ne sme biti večja od 

0, 4 % volumskega dela.
Najpogostejši načini izpusta dimnih plinov so na fasado 

ali izpust v LAF dimnik (cev v cevi). Klasičen izpust na fasado 
se najpogosteje uporablja na obstoječih objektih. Izpust se 
sestoji iz dveh koncentrično nameščenih cevi. Zunanja služi 
za dovod zgorevalnega zraka, notranja pa za odvod dimnih 
plinov. Pri novogradnjah se najpogosteje uporablja t.i. LAF 
dimnik. Izvedba je lahko z dvema koncentrično namešče-
nima cevema za dovod in odvod ali pa so cevi nameščen 
ene poleg druge. Možna je tudi izvedba z ločenimi cevmi. 
Na LAF dimnik lahko priključimo več naprav (do 10), v od-
visnosti od dimenzij dimnika in moči priključenih naprav. 
Osnovne prednosti tega dimnika so v primerjavi z ostalimi 
predvsem neodvisnost od zraka v prostoru, ki je potreben 
za zgorevanje, varen odvod dimnih plinov nad streho, ve-
čje število na eni vertikali, prihranek energije in kakovostno 
zgorevanje. Plinske naprave, ki so vgrajene v zadnje nadstro-
pje imajo v večini primerov strešni izpust.

N a sliki 6. je prikazana minimalna oddaljenost do stre-
he pri strešnih izpustih. Oddaljenost od najbližjega okna ne 
sme biti manjša od 0, 5 m.

Pogoji za namestitev izpustov
Fasadne plinske naprave ne zajemajo zraka v prostoru, 

zato niso odvisne od velikosti in ventilacije prostora. Osnov-
na zahteva za namestitev teh naprav je upoštevanje pred-
pisov glede dovoda zraka in izpusta dimnih plinov. Izpusti 
ne smejo biti nameščeni v prehodih, vhodnih vežah, oknih, 
balkonih, in podobno. Prav tako je pomembna oddaljenost 
do oken na fasadi, razdalja med izpusti na fasadi, oddalje-

nost od tal (za izpuste v bližini tal), površin za pešce in od-
daljenost vnetljivih gorljivih snovi (upoštevati je potrebno 
ustrezne predpise in priporočila).

Nevtralizacija kondenzata
V tabeli 3 so prikazane zahteve za nevtralizacijo konden-

zata po nemškem delovnem listu ATV A - 251. Potreba za 
nevtralizacijo kondenzata je pri plinskih kotlih odvisna od 
toplotne moči kotla. Pri kotlih na kurilno olje pa je nevtra-
lizacija kondenzata obvezna. Nevtralizacija se izvede v po-
sodi, ki je lahko vgrajena v samem kotlu ali dimovodnem 
sistemu. Količine kondenzata glede na energent so prika-
zane v tabeli 1.

Tabela 3

Nazivna moč kotla

Potrebna nevtralizacija pri uporabi goriva

plin kurilno olje

≤ 25 kW ne da

25 - 200 kW ne da

> 200 kW da da

Zaključek
Stenske kondenzacijske kotle zaradi kompaktne izvedbe 

in majhnih dimenzij lahko postavimo na poljubno mesto v 
hiši. Sodobni kotli imajo v ohišju vse potrebne elemente: 
prenosnik toplote, ekspanzijsko posodo, obtočno črpalko, 
ustrezno regulacijo in vse priključke za dovod plina. V ohiš-
ju sta še razdelilnik za dovod hladne in odvod tople vode, 
sistem za dovod zraka in odvod dimnih plinov. Posebne iz-
vedbe imajo lahko vgrajen tudi akumulacijski hranilnik tople 
sanitarne vode. V primeru, da kotel obratuje v ogrevalnem 
režimu višjem od 70/55 °C, je potrebno vgraditi v ogrevalni 
sistem dodatno ekspanzijsko posodo. Zaradi visokega izko-
ristka zgorevanja, so obratovalni stroški teh kotlov nizki. 

Novejše izvedbe kotlov imajo toplotne moči do 60 kW, 
kar pomeni, da se je njihova uporaba razširila v področje sre-
dnjih toplotnih moči. V primeru uporabe kaskadne regula-
cije, se kotli moči 60 kW lahko povežejo v serijo 4 kotlov, ter 
se tako doseže skupni toplotni učinek 240 KW. 

Fasadne plinske naprave, ki zajemajo zrak za zgoreva-
nje od zunaj, so tudi varnejše za uporabo od klasičnih, ki so 
priključene na dimnik, zrak pa zajemajo iz prostora, kjer so 
nameščene. Dodatne varnost je še tudi zaradi nadtlačne-
ga odvoda dimnih plinov, ki je pri klasičnih napravah samo 
na osnovi tlačne razlike (razlike gostote dimnih plinov in 
okoliškega zraka). Zaradi cenejše vgradnje se pri obstoje-
čih objektih v večini primerov uporablja klasične fasadne 
naprave in fasadni izpust. Vgradnja precej varnejših naprav 
s priključkom na LAF dimnik investicijo precej podraži in se 
običajno uporablja predvsem pri novogradnjah.          

(kgb)
Viri:

-  Prospektni in tehnični material proizvajalcev kotlov (WEISHAUPT, 
Vaillant, Junkers).
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Uporaba kondenzacijske tehnike prinaša poleg števil-
nih prednosti tudi določene nevšečnosti. Kondezirana vo-
dna para iz dimnih plinov vsebuje tudi agresivne spojine, 
ki lahko poškodujejo dimnik, kar posebej pride do izraza 
pri uporabi kurilnega olja. Sodobni dimniki morajo biti zato 
odporni proti koroziji in dobro toplotno izolirani. Prav tako 
je pomembno, da pri večjih ogrevalnih kotlih, pri spuščanju 
kondenzata v kanalizacijski sistem, upoštevamo ustrezne 
tehnične predpise in zakonodajo. Predpisi v nekaterih za-
hodnoevropskih državah predpisujejo obvezno nevtraliza-
cijo kondenzata, v odvisnosti od toplotne moči ogrevalne 
naprave. Tako je v Avstriji obvezna nevtralizacija kondenza-
ta za plinske kotle nad 350 kW in v Švici za kotle z močjo nad 
200 kW. V Švici je obvezna nevtralizacija za kotle nad 200 
KW. Nekatere zahodnoevropske države (Francija, Belgija, 
Nizozemska, Danska, Velika Britanija) še nimajo predpisov 
glede obveznosti nevtralizacije kondenzata iz plinskih kon-
denzacijskih kotlov. V Nemčiji je bil leta 1998 izdan pred-
pis (ATV A – 251) o kondenzatu iz kondenzacijskih kotlov, v 
vezi z obveznostjo nevtralizacije in spuščanja kondenzata v 
kanalizacijo. Predpis podaja številna priporočila projektan-
tom, izvajalcem in upravnim organom glede problemov, ki 
lahko nastajajo pri izpuščanju kondenzata v kanalizacijsko 
mrežo, ter tudi izkušnje nekaterih zahodnoevropskih držav 
pri reševanju te problematike.

Kaj je kondenzat ?
Kondenzat je glede na sestavo v glavnem kondenzirana 

vodna para iz dimnih plinov. Pri zgorevanju goriva, zemelj-
skega plina ali utekočinjenega naftnega plina ter kurilnega 
olja nastajajo dimni plini, ki so v pretežni meri sestavljeni iz 

CO
2
 in vodne pare. Pri nižjih temperaturah dimnih plinov 

(56 °C pri zemeljskem plinu in 47 °C pri kurilnem olju) vodna 
para na površinah toplotnega prenosnika in dimnika kon-
denzira, zato jo je potrebno odvesti iz kotla. Količina vodne 
pare je odvisna od vrste goriva (tabela 1). Z izrazom zgore-
valna toplota hs označujemo vso toploto, ki se sprosti pri 
gorenju, vključno s latentno toploto vodne pare v dimnih 
plinih. Koriščenje latentne toplote oziroma zgorevalne to-
plote Hs je bistveno pri kondenzacijski tehniki. 

V diagramu je prikazana točka rosišča za kurilno olje in 
zemeljski plin v odvisnosti od ogljikovega dioksida (CO

2
)

lastnosti kondEnZata 
iZ kondEnZacijskih 
kotlov

Tabela 1

Gorivo
Zgorevalna toplota
( H

s
 )

Kurilnost
(H

i
)

Razmerje
H

s
/Hi

Točka rosišča
(°C)

Steh.kol.
vode (kg/kWh)

Zemeljski plin 10,55 kWh/m3 9,5 kWh/m3 1,11 56 0,16

El – kurilno olje* 12,61 kWh/kg 11,86 kWh/kg 1,06 47 0,09

El – kurilno olje 10,68 kWh/liter 10,0 kWh/liter 1,06 47 0,09

UNP - butan 37,14 kWh/m3 34,29 kWh/m3 1,08 52 0,12

UNP - propan 28,24 kWh/m3 26,0 kWh/m3 1,09 53 0,13

•	 Po SIST 1011 Hi≥ 42,6 MJ/kg 
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Kondenzat iz kondenzacijskih kotlov –  
pH vrednost

Kondenzat vsebuje razen vode, tudi produkte raznih 
drugih kemijskih reakcij v kurišču (npr. z materiali kurišča in 
površin toplotnega prenosnika, z nečistočami iz zraka itd) 
ter raztopljeni ogljikov dioksid, ki tvori z vodo šibko ogljiko-
vo kislino. Pri zgorevanju kurilnega olja nastajajo žveplovi 
in dušikovi oksidi, ki tvorijo v reakciji z vodo močne kisline, 
zato kondenzat doseže znatno nižje vrednosti pH (slika 2).

Ker je pH vrednost nastalega kondenzata precej nižja 
kot pri običajnih odpadnih vodah, lahko to privede do re-
snih poškodb kanalizacijskega sistema. 

Nevtralizacija kondenzata
V tabeli 2 so prikazane zahteve za nevtralizacijo kon-

denzata po nemškem delovnem listu ATV A - 251. Potreba 
za nevtralizacijo kondenzata je pri plinskih kotlih odvisna 
od toplotne moči kotla. Pri kotlih na kurilno olje pa je nev-
tralizacija kondenzata obvezna. Nevtralizacija se izvede v 
posodi, ki je lahko vgrajena v samem kotlu ali dimovodnem 
sistemu. 

Tabela 2

Nazivna moč kotla
Potrebna nevtralizacija pri uporabi goriva

plin kurilno olje

≤ 25 kW ne da

25 – 200 kW ne da

> 200 kW da da

Postopek nevtralizacije je nepotreben, če se kondenzat 
pred zlitjem v kanalizacijsko omrežje meša z večjimi količi-

nami gospodinjskih vod v razmerju 1:25. Letna količina na-
stalega kondenzata v stanovanjski zgradbi je odvisna od to-
plotne moči kotla in števila stanovanj v objektu (tabela 3). 

Tabela 3

Toplotna moč kotla Q (KW) 25 50 100 150 200

Letna količina kondenzata V
k
 (m3/a) 7 14 28 42 56

Število stanovanj ≥ 1 ≥ 2 ≥ 4 ≥ 6 ≥ 8

Op. ( Upoštevani so trije stanovalci na stanovanje)

Teoretična maksimalna količina kondenzata se lahko iz-
računa iz enačbe 

mH20 = 0,804 (2 CH4 +3 C2H6)   (kg/m3 plina)

V praksi se pojavljajo različne količine kondenzata, odvi-
sno od temperature dimnih plinov, temperature povratne 
vode v kotlu, konstrukcije kurišča in toplotne moči kotla. 
Na osnovi meritev v povprečni kurilni sezoni znaša količina 
kondenzata od 40 do 60 % maksimalne vrednosti, ki so na-
vedene v tabeli 3.Tako približno velja za zemeljski plin koli-
čina kondenzazta 0,06 kg/kWh v sistemu 75/60 °C in pribli-
žno 0,09 kg/kWh v sistemu 40/30 °C.

Približna letna količina nastalega kondenzata za plinski 
kotel s toplotno močjo kurišča 20 kW, dobrim letnim izko-
ristkom, režimom ogrevanja 40/30° C in ob upoštevanju 
1700 obratovalnih ur znaša:

mKletno = 20 x 1700 x 0,09 = 3060 kg/a
Za režim 75/60° C  znaša letna količina kondenzata:
mKletno = 20 x 1700 x 0,06 = 2040 kg/a
Razen agresivnih snovi vsebuje kondenzat tudi kovine, 

ki so nevarne za okolje in jih ne moremo odstraniti z običaj-
nimi postopki čiščenja odpadnih vod (tabela 4).

Snov Mejna vrednost

Baker 0,25 mg/l

Cink 0,5 mg

Kadmij 0,01 mg/l

Kositer 0,5 mg

Krom 0,15 mg/l

Nikelj 0,25 mg/l

Svinec 0,2 mg/l

Zaključek
V nekaterih zahodnoevropskih državah, predvsem v 

Nemčiji, so bile v zadnjih letih narejene različne študije, ki 
opozarjajo na nevarnost poškodb kanalizacijskega sistema 
zaradi delovanja agresivnih snovi iz kondenzata. Ustreznih 
predpisov pri nas in v večini evropskih držav še ni, vendar 
pa lahko kmalu pričakujemo njihovo sprejetje. 

Z uporabo materialov, odpornih na agresivne medije, 
lahko preprečimo veliko škodo, ki nastane zaradi delovanja 
agresivnih snovi iz kondenzata. Med odporne materiale na 
agresivne medije prištevamo cevi iz nerjavečega jekla, be-
tona, stekla (borosilikat), polietilena, polipropilena, polie-
sterskih smol, kar potrjujejo rezultati številnih preiskav.

Viri: Predpis ATV A 251                                                                                                                                 (kgb)
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Spoštovani bralci revije 
Energetik!

V letu 2010 uvajamo v reviji ENER-
GETIK novost. Strokovnjaki bodo 
odgovarjali na vprašanja iz po-
dročja ogrevanja, klimatizacije, 
prezračevanja, solarne tehnike 
in  gradbene fizike (toplotne in 
zvočne izolacije, pasivne in niz-
koenergijske hiše itd).
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Nagradna križanka       1

Vprašanja pošljite  
na naslov  

revije Energetik ali elektronski naslov: 

bojan.grobovsek1@siol.net. 

v vsaki rEviji  
bomo odgovorili na 

tri vprašanja.

Št.

1. nagrada: torbica za prenosni računalnik

Rešitev nagradne križanke pošljite najkasneje do 15. 1. 2010 na spodnji naslov.  
OBMOČNA OBRTNO - PODJETNIŠKA ZBORNICA MARIBOR, TITOVA CESTA 63, 2000 Maribor

2. nagrada: vetrovka 3. nagrada: majica (T-shirt)
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www.sikla.si

sikla d.o.o.
Ulica Prekmurske čete 74, 9232 Črenšovci

Telefon:  +386 (0)2 573 58 62
 +386 (0)2 573 58 70
Telefax  +386 (0)2 573 58 71
E-mail:  info@sikla.si
Spletna stran:  www.sikla.si

Podjetje sikla d.o.o.
je vodilno slovensko podjetje za

prodajo montažnih
elementov konzoliranja
za priterjevanje vseh vrst in dimenzij cevi 
ter drugih elementov v industriji ter nizki in  
visoki gradnji na vse vrste zidov in stropov.

inovativno Hladilno 
objemko sks Top-2C 

odlikuje več prednosti. Med 
drugim tudi to, da vsebuje dvojno 
izolacijo (iz trde zunanje in mehke 
notranje snovi).

Hladilna objemka
sks-Top-2C

Podrobnosti na www.sikla.si
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Fax: 02 620 33 71
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www.uprastan.com

napreden skrbnik vašega okolja

Tel:  02 620 33 80
Fax: 02 620 33 81
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